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Mama

Milan Rúfus

Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.

Snáď myslíme si, že by nemusela
a že nám toľkej lásky netreba.
Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní,
keď rady matky za lesk sveta predá.

Mama. Tá večná diakonka skromná.
Vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe sa nič nevyrovná.
No iný život bol by nebytím
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik.

Mama vždy chcela iba ochrániť.
Potom snáď tuší utajenú bolesť
ukrytú hlúpo, za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

Vážená pani Zuzana Čaputová. V mene
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku si
Vám dovoľujeme zablahoželať k víťazstvu
vo voľbách prezidenta SR. Poslanie, ktoré
onedlho začnete plniť, nebude vôbec jednoduché. Iste ste si toho najlepšie vedomá
Vy, a presne takto to vnímajú i občania
nášho štátu, z ktorých každý jeden túži po
tom, aby ste sa stali i jeho reprezentantom,
jeho prezidentkou. Vaše zvolenie je spájané s nádejou. S poslaním stavať hrádze i
mosty. S očakávaním, že dokážete do svojho srdca i politického vedomia zahrnúť
skutočne všetkých.

Druhé kolo sa
konalo 30. 3. 2019.
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov v Závažnej
Porube:
1041
Počet voličov, ktorí
sa zúčastnili na
hlasovaní:
605
Počet voličov,
ktorí odovzdali
obálku:
604
Počet platných hlasov odovzdaných pre
všetkých kandidátov:
591
Volebná účasť:
58,1%
Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov:
• Zuzana Čaputová, Mgr.
391
• Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
200

A dá aj to, čo sama postráda.
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
Hádam viac než my sami o seba.

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znovu chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.

Blahoželanie
prezidentke SR

Voľba prezidenta SR

Ročník: XXV.

Úprimne Vám želáme pri výkone
prezidentského úradu hojnosť Božieho
požehnania, veľa zdravia, síl, múdrosti, rozvahy, neutíchajúcu podporu zo
strany Vašich najbližších milovaných a
v neposlednom rade Vám želáme dobrých spolupracovníkov. Nech je Vaše
dielo, pri celej jeho závažnosti a náročnosti, napokon takým dielom, ktoré človek koná s radosťou, neúnavne a s nadšením, napriek všetkému.
Tešíme sa na spoluprácu a veríme,
že budeme môcť spoločne pracovať na
témach, ktoré trápia občanov Slovenskej
republiky, a to najmä v sociálnej oblasti,
či tam, kde sa stretáva politický a verejný život s morálkou.
Veríme, že budete dobrou prezidentkou, ktorá bude reprezentovať a
hájiť záujmy našej milovanej vlasti, že
budete pre iných príkladom, a že prinesiete do verejného života ešte vo väčšej
miere postoje motivované tými najskvelejšími tradíciami demokracie, spravodlivosti, mravnosti a slobody.
Zostávame s úctou, Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku, Ján
Brozman, generálny dozorca ECAV na
Slovensku
Predsedníctvo ECAV | 2.4.2019

Ilustrácia: Dr. Vlasta Šiarniková

Číslo:

Eurovoľby 2019
Voľby sa uskutočnili 25. mája 2019. Vo
volebnom okrsku v Závažnej Porube volebná komisia zistila tieto výsledky:
• Počet voličov zapísaných v zozname
voličov:
1056
• Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní:
305
• Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku:
305
Počet platných odovzdaných hlasov: 299
Volebná účasť:
28,8 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre
politickú stranu, hnutie a koalíciu:
• Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU – obč. demokracia
72
• SMER – sociálna demokracia
57
• Sloboda a Solidarita
45
• Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko
38
• SME RODINA – Boris Kollár
15
• Obyčajní ľudia (OĽANO)
14
• Slovenská národná strana
12
• Kresťanskodemokratické hnutie
11

Dušan Migaľa, predseda volebnej komisie
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Vietor má silu

Veterná smršť, ktorá sa prehnala Slovenskom z nedele na pondelok
(10.–11. 3. 2019) neobišla ani Závažnú
Porubu. „Úradovala“ okolo tretej v noci.
Vzduchom lietali škridle zo striech domov, prestalo svietiť verejné osvetlenie a
za obeť padol stĺp vysokého napätia na
Žiari. Zasahovali pracovníci energetiky.
Naklonený stĺp vyrovnali a zabezpečili pred spadnutím. Žiadne zranenia a
rozsiahlejšie materiálne škody v katastri
obce neboli zaznamenané.

3GD v Bratislave

Za všetko, čo vieme,
s láskou ďakujeme
Pri príležitosti Dňa učiteľov pozval starosta Ing. Pavel Beťko učiteľov a prevádzkových pracovníkov porubských škôl na
slávnostné stretnutie, ktoré sa 28. marca
2019 konalo na Chate Opalisko. Nezabudol ani na dôchodcov. V príhovore ocenil
záslužnú prácu učiteľov. Poďakoval nielen menom obce, ale i za rodičov a žiakov. Učiteľom zaželal veľa síl, trpezlivosti
a nadšenia v práci s našimi najmenšími.
Uviedol, že toto povolanie nemožno vykonávať bez skutočnej lásky k deťom a
pozitívneho prístupu k rodičom.

Lukáš Hladký

Pracovníci energetiky vo štvrtok 4. apríla 2019 najskôr odstránili vetrom poškodený stĺp vysokého napätia v Potočku. Potom pristúpili k prekládke celého
elektrického vedenia vedúceho touto
lokalitou z dôvodu nového stavebného
obvodu určeného na výstavbu rodinných
domov.

Separovaním recyklujeme
Zástupca starostu Dušan Migaľa doplnil:
„Komenský predstavuje fundament didaktiky. Počítač je dobrý pomocník, no
nedokáže nahradiť tvorivého učiteľa. Nie
je to práca, ale poslanie. Žiada si vysokú
kultúru srdca, pedagogickú erudíciu a
schopnosť komunikácie s malými i veľkými...“ Na znak úcty a vďaky odovzdali
prítomným peknú ružu a ponúkli spomienkový darček.

Brigáda v podaní JDS
V sobotu 9.3. sa celý náš divadelný súbor
Závažnej Poruby 3GD vybral na návštevu
SND v Bratislave, na divadelné predstavenie - Ako sa Lomidrevo stal kráľom. Náš
výlet odštartoval nastúpením do vlaku o
siedmej hodine ráno. Cesta vlakom začala byť po hodine zdĺhavá, a preto sme si
ju spríjemňovali hraním spoločenských
hier. Cestou tam i späť panovala vo vlaku výborná atmosféra plná smiechu. Po
príchode do SND sme sa na malú chvíľu
stretli s herečkou Gabrielou Dzuríkovou,
a spravili si s ňou fotku. V blízkosti SND,
v nákupnom centre EUROVEA, sme sa
po dlhej ceste spolu najedli a oddýchli si.
Nastal čas na kupovanie si lístkov na divadelné predstavenie. Predstavenie pozostávalo z dvoch dejstiev medzi ktorými
bola 20 minútová prestávka. Všetci sme
sa výborne bavili. Na konci vystúpenia
sme odovzdali kyticu Gabike Dzuríkovej
a rýchlo sa ponáhľali na vlak. Cestou domov sme sa rozprávali o zážitkoch prežitých tento deň. Scény, rekvizity, kostýmy
a herci boli výborní. Takto by malo vyzerať divadlo.

Elektrické vedenie preložili

Dôležitú súčasť činnosti domácej jednoty dôchodcov predstavuje zveľaďovanie
a skrášľovanie životného prostredia. S
myšlienkou naplniť tento cieľ sa v stredu
10. apríla 2019 stretlo 39 ochotných brigádnikov (27 žien, 12 chlapov) na cintoríne v Brestovej. Pietne miesto vyhrabali
od lístia, okolie cintorína i domu smútku
vyzametali, vyriadili aj prístup k hrobom
a odstránili divoko rastúce stromy a kríky. Dôchodcov navštívil aj starosta Pavel
Beťko. Nestál, nepozeral, ale pracoval ako
ostatní. Nešetril slovami uznania. Ocenil
iniciatívu JDS a poďakoval za dobre odvedenú prácu. Deň Zeme v Závažnej Porube oslávili v predstihu a ako patrí - prácou. Po práci spoločne postáli pri hrobe
nedávno zosnulej Hanky Staroňovej a na
znak úcty položili jej kytičku kvetov.

Zákon
ukladá
miestnej
samospráve dva razy v
kalendárnom roku
zabezpečiť veľkokapacitný zber elektronického, nebezpečného odpadu,
textilu a železného šrotu. V čase víkendu
(12.–14. apríl 2019) boli pristavené na
nádvorí obce veľkokapacitné kontajnery.
Naši občania prijali túto výzvu, odpad
prinášali pred obecný úrad a dôsledne
separovali podľa komodít: textil, železný šrot, nebezpečný odpad. Najväčšie
množstvo predstavoval elektronický šrot
- kontajner sa po naplnení uzamkol. Nepotrebné nezavadzia a obec je čistejšia.
Cieľ sa splnil. Naši občania si zaslúžia
slová vďaky a uznania. Podobný zber sa
uskutoční začiatkom októbra.

Inžinierske siete dostali
zelenú
Realizátor
projektu stavebných pozemkov Pod
Po l u d n i c o u
pristúpil
v
pondelok 29.
apríla 2019 k
prvým zemným prácam.
Najskôr sa odváža humus. Potom sa začne kopať. Inžinierske alebo rozvodové siete predstavujú
systém podzemných vedení vody, kanalizácie, elektriny a vybudovanie príjazdovej cesty. Predpokladá sa, že v septembri
2019 sa začne výstavba prvých rodinných
domov v tejto lokalite.
–dm-
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Oslávili výročie
oslobodenia mesta a okolia
Boje o Liptovský Mikuláš trvali od 2.
februára 1945 do 4. apríla 1945. Spolu 62
dní. Závažná Poruba prežívala najťažšie
dni svojej histórie. Obyvateľov evakuovali, v dedine sa strieľalo. Na strane Červenej armády a našej armády prišlo o život
viac ako 5000 obetí. Na strane nemeckej
a maďarskej armády 11 tisíc padlých.
Mesto Liptovský Mikuláš a blízke okolie
si 4. apríla 2019 pripomenulo 74. výročie
oslobodenia. Po promenádnom koncerte
dychovky Mesta Liptovský Mikuláš sa k
účastníkom prihovoril primátor Ján Blcháč a predseda Oblastného výboru SZPB
plk. v. v. Ján Martinko. Pripomenuli ťažké
chvíle bojov a poďakovali vojakom ČA a
1. čsl. arm. zboru za oslobodenie. Potom
položili vence k Pomníku vojakov Červenej armády a na vojnovom pamätníku na
Háji. Pietneho aktu sa zúčastnili aj občania Závažnej Poruby.
text: -dm- Foto: Milan Janák

Z prejavu predsedu
Oblastného výboru SZPB
Ing. Jána Martinku
4. apríl 1945 bol pre občanov nášho mesta
veľkým sviatkom. Jednotky ČA (24. streleckej divízie) a 1. ČSAZ spoločne po 62
dňoch ťažkých bojov deﬁnitívne oslobodili Liptovský Mikuláš a blízke obce stredného Liptova od nacistických okupantov a
ich prisluhovačov. Dnes si túto skutočnosť
pripomíname už po 74. krát pred Pamätníkom Červenej armády (ČA), ktorý bol
slávnostne odhalený 14. októbra 1945 (už
pol roka po oslobodení mesta).
Historicky sme sa v minulosti viac venovali pri spomienke na boje o Liptovský
Mikuláš bojovej situácii na pravom brehu
Váhu a severnejšie smerom k Západným
Tatrám, pretože tam bojovali československé jednotky. Pripomíname si základné
charakteristiky bojov: čísla jednotiek 1.
ČSAZ, 1. 3. 4. čs. brigád, mená ich veliteľov (gen. L. Svoboda, K. Klapálek, plk. P.
KUNA), ale i množstvo bezmenných hrdinov, z ktorých časť sníva svoj večný sen
na vojnovom cintoríne Háj – Nicovô, trvanie bojov 62 dní, prvé oslobodenie mesta,
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celkové straty vlastných jednotiek v počte
do 4 500 osôb: tzn. mŕtvi, ranení a nezvestní, ale i následné straty vo vojenských
poľných lazaretoch či nemocniciach.
Menej známou zostávala situácia na
ľavom brehu Váhu po výbežky Nízkych
Tatier, kde viedli bojovú činnosť predovšetkým jednotky ČA. Na tomto brehu
Váhu sa nachádzajú naše mestské časti
IĽANOVO, PLOŠTÍN, DEMÄNOVÁ a
BODICE. Archívy MO RF, sprístupnené pred niekoľkými rokmi nám objasňujú
situáciu i na tomto smere, ktorá bola rovnako zložitá ako na smere činnosti našich
jednotiek. V trvalej pamäti nám zostáva
bojová činnosť 24. sd ČA (veliteľ gen. Prochorov, ...), ktorá zohrávala najdôležitejšiu
úlohu pri oslobodzovaní mesta. Na oslobodení širšieho okolia mesta sa podieľali i
partizánske zväzky. Nezabúdajme však ani
na utrpenie miestneho obyvateľstva, ktoré
prinášalo obete na životoch i na majetku
v pásmach obojstrannej bojovej činnosti vojsk. Na tomto mieste sa nachádza i
symbolický pamätník 28 občanov mesta,
ktorí položili svoje životy v 2. svetovej vojne. Hrôzy vojny vyjadruje i skutočnosť, že
zo 100 liptovských obcí bolo 70 značne
poškodených, v našom bezprostrednom
okolí to boli predovšetkým obce Smrečany, Žiar a vtedajšia obec Iľanovo a Závažná
Poruba.
Vzdávame
poctu
príslušníkom
všetkých národov a národností, ktorí položili svoje životy v boji proti fašizmu, za naše
oslobodenie a obnovu spoločného štátu demokratickej Československej republiky.
Poďakovanie patrí priamym účastníkom protifašistického odboja, ktorí
žijú medzi nami a veľmi nás teší, že jeden z nich je čestný občan nášho mesta
gen. v. v. Ján Iľanovský, ďalšími sú Rudolf
Haraga, Ing. Pavol Chrapčiak, Michal
Kočan, Zuzánek Kulina,Vojtech Rázus a
Artur Skaviniak.
Súčasná medzinárodná situácia nám
nedáva veľa možností na to, aby sme
zabudli na hrôzy vojny, či vojnových
konﬂiktov, alebo problémov pri riešení
medzinárodných vzťahov: príkladom sú
Ukrajina, Sýria, migrácia, obojstranné
medzinárodné sankcie, chystané obchodné vojny, či špionážne aféry, ...
Naša mladá Slovenská republika má
to šťastie, že sa ocitla v tej menšej časti sveta, ktorá sa teší pomerne slušnej životnej
úrovni aj vďaka tomu, že rešpektuje základné princípy demokratického štátu. To
čo našťastie pokladáme už za samozrejmé,
nemusí navždy zostať. Preto považujeme
za svoju povinnosť pripomínať si krutosti
vojny a nezabúdať na prežité hrôzy.
Ďakujeme Vám všetkým v mene ZO a
OblV SZPB, že ste si prišli uctiť pamiatku
sovietskych a československých vojakov,
ktorí padli v boji za našu slobodu v boji
proti nacizmu a fašizmu.

Žltý narcis znamená nádej
Onkologické ochorenia predstavujú
vážnu hrozbu pre
celé ľudstvo. Štatistiky uvádzajú, že
len na Slovensku
toto ochorenie postihne ročne 34 tisíc ľudí. Verejnosti je známe, že Liga proti rakovine už dlhé roky organizuje 11.
apríla ﬁnančnú zbierku známu ako Žltý
narcis. V Závažnej Porube sa tejto misii v
tento deň roku 2019 venovali Elena Medľová a Anna Šeďová. Náš fotoaparát ich
zastihol ako prechádzajú ulicami obce a
okoloidúcim ponúkajú žlté narcisy. Naši
občania aj v tomto roku pochopili zmysel tejto dobročinnej, humánnej akcie.
Zakúpením žltého narcisu vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom.
Poznamenávame, že získané zdroje budú
použité na realizáciu projektov pomáhajúcim týmto ľuďom.

Ďakujeme všetkým, čo
prispeli
Liga proti rakovine (pobočka Liptovský
Mikuláš) vyjadruje úprimné slová uznania a poďakovania štedrým darcom, čo
ﬁnančne prispeli do zbierky Žltý narcis,
ktorá sa konala 11. apríla 2019. V Závažnej Porube sa spolu vyzbieralo 355 euro.
Týmto gestom naša obec vyjadrila podporu a spolupatričnosť tým, ktorí bojujú
s rakovinou. Pomohlo sa zhromaždiť ﬁnančné prostriedky na konkrétnu, praktickú pomoc onkologickým pacientom a
ich rodinám na celom Slovensku. Ešte raz
ďakujeme a všetkým, čo prispeli prajeme
silu a dobré zdravie. Nech sa vám darí v
živote i v práci.
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Porubské noviny pravidelne, raz za štvrťrok, vychádzajú dvadsaťpäť rokov. V
tomto roku redakcia pripravuje jubilejné
– 100 číslo týchto novín. Formou ankety zhromažďuje postrehy čitateľov a ich
odporúčania do budúcnosti. Postavila
tri otázky, na ktoré prosíme odpovedať
najviac v rozsahu päť riadkov. Odpovede prosíme doručiť na Obecný úrad v
Závažnej Porube v čase úradných hodín
písomne, alebo na adresu: dusanmigala@centrum.sk najneskoršie do konca
augusta 2019. Anketové otázky:
Čím vás oslovujú Porubské noviny?
Čomu treba venovať viac pozornosti?
Čo im želáte?
S pozdravom a poďakovaním
Dušan Migaľa, šéfredaktor
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Vytancovali postup na
celoštátnu prehliadku

Najlepší interpréti
tanečného umenia

Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom
tanci pre Banskobystrický
a
Žilinský kraj pod
názvom Šaﬀova
ostroha 2019 sa
konala v sobotu 13. apríla vo
Zvolene. OrganiZvolen, apríl 2019
zovalo ju Podpolianske osvetové
stredisko Zvolen. Závažnú Porubu a celý
okres Liptovský Mikuláš reprezentovali
v nesúťažnej kategórii N - Nositelia tradícií členky folklórnej skupiny Poludnica
Hedka Šarafínová a Elenka Chovanová.
Zatancovali Japančardáš, Na dva kroky
a Čardáš zo Závažnej Poruby podľa ﬁlmového záznamu z roku 1984. Pod nohy
im na harmonike brilantne zahral Tibor
Plch. Za svoje presvedčivé vystúpenie ich
diváci odmenili vrelým potleskom Rozhodnutím poroty nás budú reprezentovať
na Celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov Šaﬀova ostroha, ktorá sa bude konať
25.5.2019 v Dlhom Klčove.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Šaﬀova ostroha sa konala 25. – 26. mája
2019 vo Vranove nad Topľou. Organizovalo ju Národné osvetové centrum Bratislava, Obec Dlhé Klčovo a Prešovský samosprávny kraj. Závažnú Porubu a celý
okres Liptovský Mikuláš reprezentovali
v nesúťažnej kategórii N - Nositelia tradícií členky folklórnej skupiny Poludnica
Hedka Šarafínová a Elenka Chovanová.
Zatancovali Japančardáš, Na dva kroky
a Čardáš zo Závažnej Poruby podľa ﬁlmového záznamu z roku 1984. Najskôr
ľudskými slovami predstavili Závažnú
Porubu, sprítomnili slávne murárske i
kultúrne tradície a potom perfektne zatancovali.
Tanečniciam pod nohy zahrala Ľudová hudba folklórneho súboru Železiar.
Za svoje presvedčivé vystúpenie ich diváci odmenili vrelým potleskom, organizátori diplomom, slovami uznania a malým spomienkovým darčekom.
Ďakujeme za reprezentáciu, gratulujeme a tešíme sa z úspechu.
-text i foto: -dm-

Pozn. Šaﬀova ostroha je najvýznamnej-

text i foto: Mária Palasthyová

Čakali sme, prileteli
Na komín Kultúrneho domu
v Závažnej Porube priletel
v pondelok 13. mája 2019
prvý bocian. Najskôr poletoval ponad strechy domov
a až potom sa usadil na hniezde. Po krátkom odpočinku sa pustil do opravy letného obydlia. Bociany prinášajú šťastie a
nosia deti. Šťastie je potrebné a bez detí
niet života. To všetci dobre vieme. Keď sa
v tomto roku pominuli traja zamrznutí,
priletela aj samička. Starostovi rovno nad
hlavu. Párik sa ohlásil klepotom zobákov.
Teraz opravujú hniezdo a ako vidieť starajú sa aj o budúce potomstvo. Len aby
to stihli.

Vranov, máj 2019

šia celoštátna folklórna súťaž. Vznikla
na počesť Juraja Šaﬀu z Dlhého Klčova,
na oslavu tanca a vzdáva úctu nositeľom
tanečných tradícií. „A budu chlapci banovac, že še muj tanec ňenaučili. Bo taňec, to
ňe robota, aľe, kto ho ňezna, to bars veľka
psota!“ Juraj Šaﬀa

Priateľstvo je mocnejšie
ako čas

Múdry básnik dávnejšie povedal: „Šťastný je ten, kto má priateľov a smie byť
priateľom iných.“ Podľa tejto myšlienky
sa stretli porubskí priatelia v piatok 26.
apríla 2019 v bufete U Fera pri tradičnej
fazuľovici. Dlhšiu dobu sa takto nezišli,
no ukázalo sa, že priateľstvo je mocnejšie ako čas. Vyrozprávali sa a spolu našli
svoj duchovný domov. Bolo to radostné
stretnutie ľudí, ktorí si majú čo povedať
a dokážu si navzájom pomôcť. Nielen
slovom, ale i činom. Kamaráta podržať,
posilniť na duchu a keď treba, podať i pomocnú ruku. Vydarenú akciu zorganizovali bratia Mlynčekovci.

Priatelia, apríl 2019

Knižné novinky
Koncom
mája vyšla
v bratislavskom
Vydavateľstve
DAXE bohato ilustrovaný rozsiahly
knižný
rozhovor s
významnou
osobnosťou slovenskej žurnalistiky, profesorom
Andrejom Tušerom. Publikácia má názov
Ak zastaneš, zamrzneš. Ide o ucelenú
biograﬁu nositeľa najvyššieho ocenenia
Slovenského syndikátu novinárov Mercurius veridicus ex Slovakia, ktoré je obdobou prestížnej americkej Pulitzerovej
ceny za publicistiku. Výpovede profesora
Tušera odkrývajú jeho profesionálny i
ľudský rozmer, ktorým ovplyvnil viac ako
dve generácie slovenských novinárov a
ďalších pracovníkov médií. Viacerí z nich
v druhej časti knihy s vďakou a úctou
spomínajú na svojho prajného, láskavého
učiteľa a kolegu, hlásia sa k nemu ako k
priateľovi, ktorý poradí, pomôže alebo
aspoň vypočuje.
Hodnota života
Autorom tejto
knihy je prof.
RNDr. Ladislav
Kováč.(1932), biochemik a pedagóg.
Vedec a nekonvenčný mysliteľ
v jednej osobe,
hľadajúci odpovede na naliehavé
otázky vzájomného vzťahu medzi
dostupným exaktným poznaním
vedy a ľudskou
podstatou. -r-
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Deň Zeme – úspešný
ročník?

V sobotu 27.4. 2019 sa uskutočnila brigáda pri príležitosti mesiaca lesov, mesiaca
zeme. Zhoršené počasie nás neodradilo a
neporiadok, ktorý za sebou nechávame,
sa dobrovoľníkom vo vybraných lokalitách podarilo vyzbierať.
Môžeme tento nultý ročník považovať za úspešný? Z pohľadu organizácie
a účasti áno. Je však na zamyslenie, že v
obci, ktorá sa kedysi mohla pýšiť poriadkom a čistotou, to dnes tak nie je. Dobrovoľníci vyzbierali 25 vriec odpadu, okrem
toho sa našiel aj stavebný materiál, káble,
železo, blatníky a iný neporiadok. Verím,
že nasledujúce roky bude odpadu čoraz
menej a stretneme sa len pri oslave tohto
mesiaca.
Výborný guláš navarili páni Peter
Lešťan a Peter Iľanovský, chlapci z KuUl
naučili deti mnoho nových informácií o
lesných zvieratkách, Monika Berešíková
u detí podporila kreativitu na jej tvorivých dielňach a všetci, ktorí sa zúčastnili
ukázali, že im to nie je jedno.

Všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní obce, alebo pri samotnej organizácii
dňa by som rada touto cestou poďakovala
– Obecný úrad a zamestnanci obce, poslanci, materská škola Zvedavček, Chata
Opalisko, Penzión Zivka, Ivan Mlynček
– Steiger, KuUl, Grand Decors –Monika
Berešíková, Envipak, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, bežecký klub
Opalisko, a všetci dobroľníci.
Neexistuje totiž planéta B, a preto by
som rada vyzvala každého z nás. Buďme
ohľaduplnejší k našej prírode, správajme
sa uvedomelo, veďme k tomu naše deti a
raz sa nám to v dobrom vráti.
Katarína Poliaková, r. Jambrichová

Prijmite poďakovanie
Vyslovujem slová poďakovania organizátorom - mladým poslancom OcZ a
všetkým občanom, mladším i starším,
ktorí svojou účasťou, ochotou a prácou
prispeli k skrášleniu okolia obce aj v nepriaznivom a chladnom počasí. Brigáda sa
konala v sobotu 27. apríla 2019 ako Deň
Zeme. Viac ako tridsať dobrovoľníkov vyzbieralo na teritóriu obce 25 veľkých vriec
odpadu. Závažná Poruba sa stala krajšou a
čistejšou. Ešte raz ďakujem.
Ing. Pavel Beťko, starosta

Milan Rastislav Štefánik
Slovensko si v sobotu 4. mája pripomenulo 100. výročie od tragickej smrti
generála Milana Rastislava Štefánika.

Závažná Poruba
si pripomenula víťazstvo
nad fašizmom
Deň víťazstva nad fašizmom si v Závažnej Porube pripomenuli a oslávili v
utorok 7. mája 2019. V popoludňajších
hodinách položili predstavitelia obce
vence ku pomníku partizánov na Polčenom. Potom za kostolom, kde padol Nikolaj Ivanovič Nebesnyj. Vo večerných
hodinách sprievod účastníkov viedol od
obecného úradu ku pomníku na nižnom
konci. Po štátnej hymne zaznelo slovo
básnika ako prosba: „...nech nikdy nezaznie žiadny výstrel.“ Starosta Ing. Pavel
Beťko privítal prítomných a pripomenul
hrôzy vojny. Od konca už uplynulo 74
rokov. Predseda ZO SZPB Dušan Migaľa
okrem iného uviedol: „Vojna mení osudy
ľudí stratou blízkych, zdravia, majetku.
Deň víťazstva je veľký sviatok. Sloboda,
ktorú dnes máme, je výsledkom krvi,
potu a sĺz nespočetného množstva mužov, žien a detí. Obetiam patrí najvyššia
úcta. Žijúcim účastníkom odboja trvalá
vďaka...“ Na záver zaznela pieseň Aká si
mi krásna v podaní Ženskej speváckej
skupiny.
Pomník na Polčenom

text: -dm-; foto: Ondrej Dvoran

Milan Rastislav Štefánik sa narodil
21. júla 1880 v Košariskách neďaleko
Myjavy v národne uvedomelej rodine
evanjelického farára ako šieste z 12 detí.
Stavebníctvo a astronómiu študoval na
Univerzite Karlovej v Prahe. Po obhájení dizertácie o novej hviezde v súhvezdí
Cassiopea sa vedeckému bádaniu venoval
v Meudonskej hvezdárni v Paríži. V roku
1912 získal francúzske občianstvo. V rokoch 1914 - 1918 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa
stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom hlavným
predstaviteľom československého odboja,
usilujúceho o vytvorenie samostatného
československého štátu. Od októbra 1918
bol prvým československým ministrom
národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády.
Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku
Campoformido pri Udine do lietadla Caproni 450. Cieľom cesty bolo letisko vo
Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však
nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko
Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli
na mieste mŕtvi. Okolnosti havárie talianskeho bombardovacieho lietadla Caproni
450, pri ktorom zahynuli generál M. R.
Štefánik, pilot Gabriele Aggiusti, poručík
Giotto Mancinelli Scotti a seržant Umberto Merlini, ostali doteraz nevyjasnené.
Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v
mohyle na Bradle.

Pole nie je asfaltka
Nie je chválou, skôr negatívnou vizitkou
nášho vzťahu k živej prírode. Hovoríme
o ekológii, šetrení zelene..., no zdá sa, že
len hovoríme. Je pravdou, že manipulačná cesta do Iľanova je po zime samá jama.
No je výhodnejšia, ako čakať v Okoličnom, zvlášť v čase dopravnej špičky. Ráno
i popoludní. Viacerí šoféri, čo sa ponáhľajú do práce i z práce cez Iľanovo, si však
spravili „R 1“ priamo po poraste družstevnej lucerky. Dĺžka 700 metrov, šírka
3 metre. Koľko to predstavuje štvorcov?
Porátate aj bez kalkulačky. Nečudujme
sa! Družstvo to vyriešilo po svojom. Postavilo betónové zátarasy, nepatriace do
prírody, no účel plnia. Chránia úrodu. Čo
robiť? Starosta Závažnej Poruby už zvolal:
PD Liptovský Mikuláš, Mesto L.M., Urbár Iľanovo, Urbár Z. Poruba a dohodli,
že združia sily i prostriedky a výtlky sa
„zalátajú“. Nebude sa jazdiť po poli a betóny sa odstránia. Predpokladáme, že sa
tak stane v najbližšom čase.
-dm-
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Pre všetky mamičky

V druhú májovú nedeľu prišli naše deti
do kultúrneho domu s veľkou kyticou
uvitou z tých najkrajších slov, piesní,
tancov a kvetov. Na začiatku starosta Pavel Beťko pripomenul: „Mama si zaslúži
nielen úctu, lásku, ale aj mnoho radosti
z dobrých detí a veľa, veľa pozornosti od
nás všetkých po celý rok.“ Potom sa k
prítomným prihovoril pán farár Pavlík:
„..mama vštepuje deťom ozajstné hodnoty pravdy, lásky, mravnosti, slušnosti,
cudnosti...Matka má deti vychovávať vo
viere, láske a nádeji. Práve v rodine začína mravná obnova spoločnosti a tu zohráva veľkú úlohu matka.“

Najmenší zahrali rozprávku O Maťkovi a Kubkovi, zbojníci zatancovali,
včielky polietali a spoločne zarecitovali
verše o mame.

Žiaci zo školy ukázali, čo všetko robí
mama pre rodinu. Zahrali na gitare, husličkách, zaspievali, zatancovali, chlapci
dokonca zaplávali, mažoretky sa predstavili ako kvietky a uviedli aj žartovné
scénky zo života. Bol to scénický obrázok
lásky, radosti a vďačnosti. Ukázalo sa, že
naše deti dokážu byť zručné a šikovné,
keď ich vedú tvorivé učiteľky. Starosta Pavel Beťko poďakoval účinkujúcim i tým,
čo program pripravili. Každej mame spoločne odovzdali utešený kvietok.

Pod Poludnicou sa stretli
matky z celého okresu

Okresná organizácia JDS pripravila pri
sviatku Dňa matiek v piatok 10. mája
2019 v poradí 12. stretnutie dôchodcov
z celého okresu Liptovský Mikuláš v Závažnej Porube. Na pôde obce hostí privítal starosta Závažnej Poruby Pavel Beťko
a predsedníčka porubskej JDS Darina
Majeríková. V programe zazneli verše
venované pamiatke generála Milana Rastislava Štefánika a pieseň Keby som bol
vtáčkom. K prítomným sa prihovoril i
predseda Krajskej organizácie JDS Michal Kotian. Potom si spoločne zaspievali
a porozprávali o živote, čo žijú v radostiach i starostiach. Posedeli pri ohníku,
opekali špekáčiky a pochutili na tejto
dobrote. Hoci pofukoval chladný severák, Poludnica pomedzi obláčiky radostne požmurkávala, lebo hostila príjemnú
spoločnosť, ktorá si zaslúži úctu a vďaku.

O ženách a mužoch
Ľupčianske
netradičné
divadlo
LUNETRDLO odohralo v piatok 3. mája
2019 komédiu pod názvom O ženách a
mužoch. Rozohrali 9 poviedok o vzťahu
dvoch pohlaví: O ideálnom mužovi a
ideálnej žene, O čakaní na príchod milovanej osoby, O opúšťaní a schádzaní,
O pravej láske, O zatváraní kufra, Varení
držkovej polievky a volebnom práve, O
púšťaní plynu, trávení, Strieľaní do hlavy
a o Otváraní škatuľky cigariet. Komédiu
napísal, nacvičil a zahral spolu s tromi talentovanými herečkami MUDr. Jaroslav
Janíček. Asi každý v sále si našiel tú svoju
repliku: „... veď toto som ja.“

Toto ešte mikulášske
námestie nezažilo

• Ministerka vnútra SR Denisa Saková odovzdala
starostovi Pavlovi Beťkovi kľúče od vozidla Iveco Daily

Ďalšie Dobrovoľné hasičské zbory v
okrese Liptovský Mikuláš budú pracovať s novou technikou. V piatok 10. mája
2019 ministerka vnútra SR Denisa Saková odovzdala DHZ jedenásť prvozásahových vozidiel Iveco Daily. Nové vozidlo,
vybavené najmodernejšou technikou
prevzal i starosta Závažnej Poruby Pavel
Beťko. Kľúče symbolicky odovzdal predsedovi Romanovi Iľanovskému, ktorý
pôsobí ako vodič. Nové auto nahradí tridsaťročnú Aviu.

Radar! Spomaľ!

Od polovice júna 2019 funguje pri vjazde do Závažnej Poruby cestný merač
rýchlosti, tzv. cestný radar. Cestný radar
zaznamenáva počet vozidiel, ktoré prešli okolo radaru. Zaznamenáva vozidlá,
ktoré dodržali najvyššiu povolenú 50 km
rýchlosť za hodinu. Zobrazením rýchlosti a slovom SPOMAĽ hlási nutnosť znížiť
rýchlosť. Eviduje vozidlá, ktoré prekročili povolenú rýchlosť. Radarový systém
vyhodnocuje celkový počet zameraných
áut: počet áut, ktoré prekročili, a ktoré
neprekročili povolenú rýchlosť. Cieľ je
jednoduchý: dodržiavať povolenú rýchlosť v obci a zvýšiť bezpečnosť všetkých
účastníkov cestnej premávky.
text i foto: -dm-
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Porubské speváčky
i tanečnice bodovali

Je po daždi

V poradí už 9. súťažná okresná prehliadka
spevokolov, spevákov a tanečných skupín
Jednoty dôchodcov na Slovensku sa konala vo štvrtok 17. mája 2019 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Spolu súťažilo
štrnásť kolektívov i jednotlivcov.
Do súťaže sa zapojila i Ženská spevácka
skupina Závažnej Poruby, ktorá v sprievode klavíra Simony Petríčkovej zaspievala
štyri piesne. Tanečná skupina Seniorka v
réžii Eleny Chovanovej uviedla choreograﬁu Je po daždi. Výkony obidvoch skupín bodovali nielen u prítomného publika,
ale aj u odbornej poroty. Speváčky zvíťazili
a postupujú na krajskú prehliadku do Žiliny. Seniorke priznali druhé miesto a predstaví sa na Ružomberskej lýre. Za úspešnú
reprezentáciu Závažnej Poruby účinkujúcim patrí poďakovanie.

Ženská spevácka
skupina, klavír:
Simona Petríčková

Kto vystúpil, kochal sa

Posledná májová nedeľa už tradične patrí
výstupu na Poludnicu. V tomto roku počasie prialo a tak sa vrchol dominanty Liptova
zaplnil turistami z celého Slovenska. Kochali sa nádhernými pohľadmi na Kriváň,
Západné Tatry, Nízke Tatry, Chočské vrchy,
Veľkú i Malú Fatru, Liptovskú kotlinu... Bol
to sviatok vo sviatok. O jedenástej zaznela
štátna hymna. Účastníkov pozdravil predseda turistického oddielu ŠK Závažná Poruba Milan Kuľhavý. Potom zneli porubské
piesne v podaní Poludnice. Konala sa aj tradičná tombola. Najviac oslovila a potešila
deti. Domov si odnášali okrem výstupového odznaku aj malý suvenír z Poludnice.

text: -dm- Foto: Richard Macko

Na kraji zvíťazili
a postupujú na celoštátnu
prehliadku
Žilinský samosprávny kraj tvorí jedenásť
okresov. Víťazi okresných kôl speváckych skupín a súborov JDS sa stretli v
piatok 14. júna 2019 na krajskej súťažnej
prehliadke v Martine. Ženská spevácka
skupina zo Závažnej Poruby v sprievode
klavíra Simony Petríčkovej uviedla štyri
piesne: Liptov môj milený, podtatranský
kvet, Ty naše Slovensko, Pieseň o domovine a pieseň ľudovú zo Závažnej Poruby
A ty dievča, bielo, malô... Odborná porota priznala porubským speváčkam víťazstvo s postupom na celoštátnu prehliadku spevokolov JDS, ktorá sa bude konať
18. septembra 2019 vo Zvolene. Tešíme
sa z úspechu a ďakujeme za reprezentáciu
Závažnej Poruby.
-dm-

Simona Petríčková prevzala osvedčenie o postupe na
celoštátnu prehliadku spevokolov JDS

Po sto rokoch repríza
Porubské ochotnícke divadlo 3GD uviedlo 24. mája 2019 v réžii Lucie Bačíkovej
divadelnú hru Kamenný chodníček. Kronika obce zaznamenala, že táto komédia
so spevmi sa v Závažnej Porube hrala
už v roku 1921. Je to hra o láske Adama
Brezovského a krásnej Evky z Kamenného mlyna. Otcovia oboch rodín sa hnevali na život a na smrť. Preto bránili láske
svojich detí. Až po smrti jedného z nich
sa všetky nedorozumenia vysvetlili a
príbeh končí dvojnásobnou svadbou.
Toľko príbeh. Čo však hovorí premiéra v roku 2019?

Zhromaždenie schválilo
zmenu názvu spoločenstva

V zmysle článku
VII. bod 4. Stanov
ZML PS zvolal výbor valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutočnilo
v piatok 17. mája 2019 prítomnosťou
70.6 %. Zhromaždenie prerokovalo: správu o činnosti ZML PS za rok 2018, správu o hospodárení, správu dozornej rady a
účtovnú závierku.
Prerokovalo a schválilo návrh hospodárenia pre rok 2019. Prioritou zostáva
starostlivosť o les, zalesňovanie, ťažobná a
výchovná činnosť, šetrnosť voči prírode
a prevencia pred požiarmi. V súlade so
Zákonom 110/2018 z. z. zmenilo názov
spoločenstva na URBÁR Závažná Poruba,
p. s. Schválilo rozdelenie hospodárskeho
výsledku: výšku na jeden podiel a príspevok na opravu cesty do Iľanova. Prerokovalo aj ponuky na predaj podielov a informáciu o uplatnení predkupného práva.
Podiely sa vyplácali v piatok 7. júna 2019.

Zateplením ušetríme
energiu
S cieľom znížiť energetickú náročnosť
budovy kultúrneho domu a obecného
úradu sa pristúpilo v druhej polovici júna
2019 k zatepleniu celého polyfunkčného
objektu. Celkové náklady predstavujú
514.252,86 Eur. Projekt je spoluﬁnancovaný EÚ.

Perfektná réžia, vyšperkované výkony
mladých hercov, pôsobivá scéna, známe
ľudové piesne, krásne spevy v sprievode
ľudovej hudby Folklórneho súboru Vŕbové prútie. Všetko toto oslovilo a potešilo
naplnenú sálu kultúrneho domu.
Pre veľký záujem sa repríza uskutočnila 14.
júna 2019 o 19. hod. Vstupné dobrovoľné.
Viac: https://3gd.zavaznaporuba.sk/
text –dm- foto: Simona Lomnická
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Majáles ako má byť majáles

Okresná organizácia JDS usporiadala v
piatok 24. mája 2019 svoj majáles v Štarte
v Liptovskom Jáne. Na majáles prišlo viac
ako 270 dôchodcov z okresu Liptovský
Mikuláš. Zo Závažnej Poruby pribehlo cez
Dubec 18 tanečníc, tanečníkov a spevákov. Najvyšší predstavitelia okresu i starostovia okolitých obcí tiež merali cestu
do Liptovského Jána. K prítomným sa prihovoril aj primátor Liptovského Hrádku
a novozvolený predseda ZMOS Branislav
Tréger. V kultúrnom programe účinkovala
tanečná a spevácka skupina z Palúdzky.

Do tanca vyhrávala kapela Senior bend
– Mlynčekovci. Guľáš výborný, počasie
prialo, nálada a atmosféra perfektná. Do
posledného písmena sa naplnilo motto majálesu: „Aj keď starneme, spievať a
tancovať neprestaneme.“

Hasiči súťažili
v Závažnej Porube

Dejiskom Okresného kola súťaže dobrovoľných hasičských zborov sa v nedeľu 9.
júna 2019 stala Závažná Poruba. Starosta
Pavel Beťko privítal súťažiacich i hostí,
všetkým zaželal pohodu a v preteku veľa
úspechov. Dvadsaťštyri tímov súťažilo v
štafete na 8 × 50 metrov, nasledoval požiarny útok a potom pretekali jednotlivci.
Pred začiatkom súťaže prijal gratuláciu k
nedávnemu jubileu okrskový veliteľ Ján
Hološ. Na súťaži bol prítomný aj štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič.

Seniorku uvidíme v JOJke
Tanečná skupina Seniorka dostala v apríli t. r. od redaktorky Bronislavy Hronskej
ponuku na vystúpenie v TV JOJ. Počiatočné nadšenie trochu schladilo poznanie, že ide o súťaž Česko-Slovensko má
talent, kde boli presne určené podmienky
účasti. Po vzájomnej dohode sa rozhodlo
„skúsiť to“ 12 členiek skupiny.
V pondelok 3.6. sa teda (po úmornej nočnej ceste) Seniorky zaregistrovali
v TV JOJ. Pani Hronská nás uvítala, dostali sme vlastnú šatňu a všetko sa začalo.
Prvá bola priestorová skúška, dohodnutie so zvukárom Miškom a od asistentky
prvá pochvala za choreograﬁu a kostýmy. A potom nekonečné nakrúcanie pri
rozhovoroch – kto sme, čo sme, odkiaľ
sme, máte trému? nemáte trému? máte
nejaký pokrik? Viete, kto je v porote... a
ešte množstvo iných. Po dvoch interview
sme konečne v šatni, treba sa prezliecť do
kostýmov, trochu sa upraviť a aspoň na
chvíľu sa „natiahnuť“.

Foto: Bronislav Hronská

O 14.00 začalo to najdôležitejšie: čakanie na súťažné vystúpenie. V porote sa
usadili Jaro Slávik (hudobný producent,
manažer a scenárista), Marta Jandová
(hudobníčka), Jakub Prachař (herec a
hudobník) a na našu veľkú radosť Jiřina
Bohdalová (herečka, ktorú iste netreba
predstavovať). Čakanie bolo dosť dlhé,
počuli sme rôzne hodnotenia súťažiacich
pred nami – od pochvaly až po „vytrúbenie“. Konečne sme na rade: Najprv
rozhovor s moderátormi (a samozrejme
pokrik), potom rozhovor s porotou – konečne tanec – a zasa hodnotiaci pohovor.
Najviac ich zaujímal náš vek a potom 4x
áno. (Aj keď p. Slávik mal spočiatku nejaké pripomienky o spartakiáde).
Tak postupujeme.
A znovu ﬁlmovanie – tentoraz na
Kolibe. Potom ešte s českou TV, kde si
dokonca s moderátorom aj zatancujeme
jeho minichoreograﬁu s príslušným výrazom. A rýchlo do šatne, rýchlo prezliecť – vlak nečaká. (Ale oslavné pivko
stíhame).
Zážitky to boli úžasné a o to nám
išlo. A čo sme vlastne tancovali ? Skrátenú verziu tanca Život je hra. (A toto sa
stalo aj naším pokrikom).
Ďakujem všetkým, ktoré to riskli.
Elena Chovanová

Starosta slávnostne privítal
nových občanov

V roku 2018 sa v Závažnej Porube narodilo 11 detí. Pri sviatku detí (31. mája
2019) prijal v obradnej miestnosti starosta Pavel Beťko šťastných rodičov a ich
ratolesti. K prítomným sa prihovoril:
„Milí rodičia, stretli sme sa, aby sme spoločne precítili veľkú radosť a slávnostne privítali nových občanov našej obce.
Čaká vás veľa potešenia, starostí, ale i
zodpovednosti. Želáme si, aby ste svojim
deťom dávali rodičovskú lásku a starostlivosť, aby vaše deti mali šťastný domov,
cítili sa bezpečne a získali silnú citovú
motiváciu, z ktorej budú čerpať po celý
život.“ Rodičia sa podpísali do pamätnej
knihy, prevzali si ﬁnančný dar a mamičky
pekný kvietok. Slávnosť obohatili svojim
vystúpením žiaci ZŠ MR a Ženská spevácka skupina, ktorú na klavíri sprevádzala Simona Petríčková.

Hasiči súťažili vo Veternej
V nedeľu sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili na previerke pripravenosti DHZ
nášho okrsku. V štafete a požiarnom útoku súťažilo desať družstiev. V nevľúdnom
daždivom počasí zúčastnené zbory ukázali svoju pripravenosť v prípade potreby
ostrého zásahu. Naši v štafete si počínali
výborne, avšak v útoku „zahaprovala”
technika. Aj napriek tomu dokázali, že sú
schopní kedykoľvek zasiahnuť a pomôcť
našim občanom.
Pavel Beťko
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Hraj a nehnevaj sa!
Centrom sociálnych
služieb
ANIMA,
ktoré sídli na Podbrezinách, sme boli
vo štvrtok 6.6.2019
pozvaní (DSS a ZpS
v Závažnej Porube)
na športové podujatie pre seniorov
„HRAJ A NEHNEVAJ SA!“ Podujatie
organizovali na futbalovom ihrisku v Závažnej Porube. Zúčastnilo sa ho 24 družstiev seniorov z rôznych zariadení celého
Žilinského samosprávneho kraja.
Podujatie otvorili: Ing. Peter Huťan,
riaditeľ CSS ANIMA a podpredseda ŽSK
Bc. Igor Janckulík. Vysvetlili účastníkom
pravidlá hry a súboje medzi družstvami
sa začali. Súboje sa odohrávali v priestoroch telocvične na veľkých hracích plochách. Počas celého dňa pripravili organizátori sprievodné akcie, ktoré súboje
seniorov sprevádzali. Pripravené bolo aj
občerstvenie, a guláš na ktorom si všetci
pochutili. Naše zariadenie reprezentovali štyria seniori, ktorých rozdelili do
dvoch tímov. Hra ich veľmi bavila a chuť
vyhrať bola veľká. Po pár víťazstvách sa
naša túžba vyhrať znásobovala. Šťastena
stála pri nás až do ﬁnálového súboja, ktorý sme nakoniec vyhrali a do DSS a ZpS
v Závažnej Porube sme priniesli víťazný
pohár a medaile.Víťazstvo sme oslávili
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník hry
„HRAJ A NEHNEVAJ SA!“
Petra Mišíková

Ako sme brigádovali
v Lažteku

Členovia rybárskeho spolku tak
ako každý rok aj
tento, 7. 4. 2019,
čistili a upravovali brehy potoka Lažtek a jeho
okolia. Spoločne
priložili ruky k
dielu a nielenže urobili niečo pre našu
prírodu, ale aj pre svoje zdravie. Poďakovanie patrí všetkým brigádnikom.
Ivan Jačala

Iľanovská cesta je opravená

Cesta do Iľanova už bola
v havarijnom
stave. V júni
sa výtlky vyplnili horúcou asfaltovou zmesou,
čím sa opravil povrch vozovky. Na podnet starostu prostriedky združili: Mesto
LM, PD LM, Urbár ZP a Obec Závažná
Poruba.

Netreba nič, stačí len chytiť
ruku a pohladiť

Pri príležitosti svetového dňa rodiny,
ktorý sa slávi vo svete 15. mája, sme pre
klientov DSS a ZpS a ich rodinných príslušníkov pripravili v piatok 31.5.2019
spoločné posedenie v záhrade areálu.
Rodina je základom šťastia, pokoja
a spokojnosti. Aj naši klienti sa rozžiaria
šťastím, keď ich navštívia rodinní príslušníci. Spokojnosť a pohodu počas celého
dňa dotváralo príjemné počasie, výborný
guláš, čo sme si v kotlíku navarili, chutné
občerstvenie, na ktorom sa podieľali aj
rodinní príslušníci a v neposlednom rade
Dychovka z Bobrovca, ktorá nám hrala
a spievala do tanca. Pre každého sme si
s klientmi pripravili malé prekvapenie,
ktoré sami vytvorili a potešili tak svojich
najbližších. Bolo to veľmi príjemné posedenie, ktoré si určite ešte zopakujeme.
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas,
lebo netreba nič, stačí len chytiť a pohladiť ruku...
Petra Mišíková

Poklady z podkrovia

Divadelníci z
3GD sme sa v
stredu 8.5.2019
stretli, aby sme
si uchovali dedičstvo, ktoré
nám zanechali
naši divadelníci, ktorí pôsobili v rokoch
minulých. V
podkroví Kultúrneho domu sa nám objavil
doslova poklad v podobe nádherných kulís, ktoré využívali na divadlo v minulosti.
S úžasom sme otvárali ústa, aké nádherné
a hlavne ako profesionálne prepracované
veci sa tam ukrývali. To, že nimi prešli
roky času nasvedčoval prach, ktorý ich
pokrýval. Kulisy sa pozametali, vyčistili a
z dôvodu plánovanej rekonštrukcie Kultúrneho domu preložili do iných priestorov, aby neboli znehodnotené. Aký poklad
nám zanechali ochotníci z minulosti sa už
čoskoro presvedčíte na divadelnom predstavení, ktoré pre Vás už pilne nacvičujeme. Veľmi oceňujem našu mládež z 3GD,
ako sa zapojili do brigády, kde urobili kus
práce a myslím, že za všetkých nás z tej
staršej generácie môžem povedať, že sme
na nich hrdí. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli.
Lucia Bačíková, Foto: Miška Macková

Zatúlané mláďatká
Turistický výstup na Sivý vrch v pohorí
Západných Tatier nie je zvlášť náročný, ale je
prekrásny. Vidieť, obrazne povedané, pri nohách toľko rozkvitnutých horcov enciánov
sa naskytne málokde. My- turisti z Poruby
sme takéto šťastie a zážitok mali. A pekné
spomienky v nás doznievajú dodnes.
Bolo to niekdy začiatkom júna, približne v roku 1972-73. V tej ročnej dobe býva
počasie dosť vrtkavé. Užívali sme si paletu
prírodných krás, kde dominovali „koberce“
horcov s nenapodobiteľnou- až svietiacoumodrou farbou. Vápencové horstvo je ich
živnou pôdou.
Napriek očareniu toľkou krásou sme
však museli uvažovať o návrate (zostupe)
lebo zbiehajúce sa mračná neveštili nič dobré. Aj sa tak stalo. Po daždi, sprevádzanom
silným vetrom, prišla zúrivá snehová metelica. Prijali sme zásadu, že rozostupy na
chodníku môžu byť len také, aby každý videl
osobu pred ním i za ním. Netrvalo dlho a rozostupy neboli žiadne a museli sme sa držať
za pochodu za ruky. Nakoniec sme sa museli zastaviť, postaviť sa do kruhu s hlavami v
predklone, takže sme vytvorili akúsi hrobľu.
Ľahšie zaodetým začalo byť aj zima.
Pri chvíľkovom utíšení vetra ktosi z
našej zomknutej skupiny prehovoril: „počujem akési hlasy“. „Aj ja, aj ja“, ozvali sa
ďalší. Fujavica ako z rozprávky. Z ustupujúcej hmly sa vynoril chlapček, asi tak sedemročný. Mal len košieľku, na nohaviciach sa
mu roztrhol opasoček, takže si ich musel
pridržiavať rukou a v druhej ruke mal sieťovú tašku plnú pomarančov. Za malú chvíľu
sa objavila ďalšia podobná postavička a potom ďalší a ďalší.
My sme boli na vyznačenom chodníku
na hrebeni horstva a tieto ľudské mláďatá
prichádzali ku nám hore lúčnatým strmým
svahom. Začali sme ich spovedať kto sú,
odkiaľ sú, kam sa chcú dostať, koľko ich
je a kde majú svojich vedúcich. Nebolo to
jednoduché. Ich odpovede boli zmätočné
a rozporuplné. Jeden povedal, že vedúci sú
vpredu, iný vzadu. Aj tak to bolo len relatívne lebo v tej fujavici a hmle stratili orientáciu v teréne, kde sa práve nachádzajú.
Nakoniec prišla záchrana. Po snežnej
búrke sa vyjasnilo. Na svahu sme uvideli viac ako dvadsať takýchto poblúdilcov.
Dali sme to „roztrúsené stádočko“ dokopy.
Zistili sme, že sú z Karvinej, idú na niekoľkodňový rekreačný pobyt na chatu na
Červenci. Trvali sme na tom, aby sa zrátali,
či sú všetci a vyprevadili sme ich na chodník vedúci k uvedenej chate- hoci náš smer
zostupu bol opačný. Ešte jedno prekvapenie na záver. Objavili sme aj vedúcich. Boli
dvaja. Asi tak štrnásťroční. Takže medzi
nimi a vyspelejšími chlapcami z „mužstva“
ani veľký rozdiel nebol.
Pre prežitie búrky v Karvinej stačí presunúť sa na chvíľu z korza pod najbližšiu
bránu. V horách je to omnoho náročnejšie.
Napriek tomu: HORÁM ZDAR!
Jano Čunga
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Správy zo samosprávy

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Apríl 2019

Správu o činnosti DHZ predložil Peter Kubovčík. Pozval
všetkých prítomných na okresné kolo hasičskej súťaže, ktoré sa tento rok
bude konať v Závažnej Porube na dolnom
ihrisku dňa 9.6.2019. Poďakoval starostovi
obce za podporu DHZ.
Starosta
• Hasiči sú nápomocní v obci v kritických
situáciách
• Reprezentujú obec veľmi dobre hlavne na
súťažiach
• V blízkej budúcnosti je v pláne na hornom poschodí požiarnej zbrojnice urobiť
spoločenskú miestnosť pre DHZ
• Treba však vypracovať projekt, aby sme
získali predstavu koľko je na prerábku potrebných ﬁnančných prostriedkov
Stanislav Kuzma
• Poznamenal, že by bolo potrebné zakúpiť
detektor na spaľovacie plyny
Richard Macko
• Vyslovil poďakovanie hasičom za dobre vykonávanú prácu, keďže ju vykonávajú
dobrovoľne vo svojom voľnom čase
Lucia Bačíková
• Sa informovala či nechcú do DHZ zapájať aj deti
• Peter Kubovčík jej odpovedal, že zatiaľ
nemajú nikoho, kto by sa im venoval.
RSDr. Dušan Migaľa
• Skonštatoval, že DHZ je personálne stabilný
• Súťaže potvrdzujú ich pripravenosť a odbornosť
• Vedú aj kroniku a pravidelne sa stretávajú
• Viac pozornosti treba venovať omladine
Starosta obce
• Poďakoval za činnosť DHZ a odovzdal
pozdrav ostatným hasičom
• Vyslovil veľkú pochvalu za poskytovanie
pomoci pre obec, aj občanom pri živelných
pohromách, aj za reprezentáciu na súťažiach
Správu o výsledkoch kontrol predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Iveta Jurečková
Poslanci správu obdržali niekoľko dní pred
rokovaním
• Hlavná kontrolórka odporučila starostovi obce upovedomiť všetkých zamestnancov
o plnení záverov ﬁnančnej kontroly
• Všetky preddavky musia byť zúčtované
do konca roka
• Preddavky sa už nebudú akceptovať
• Navrhla zmiernenie podmienok na preukazovanie obce pri akciách, ktoré boli
usporiadané z dotácie obce (treba zvážiť, či
sa príjme nové VZN, kde budú zmiernené
podmienky)
• Inventarizácia prebehla bez zistených nedostatkov. Navrhla poslancom, aby predložili návrh na kontrolu v nasledujúcom období.
Správu o činnosti DSS za predchádzajúce
obdobie predniesla Mgr. Andrea Hodžová
– riaditeľka DSS a ZPS

• V printovej podobe správu predložila
každému poslancovi
• Priniesla taktiež osvedčenia o spôsobilosti na výkon funkcie p. Mišíkovej
• Poznamenala, že v blízkej budúcnosti sa
treba zamyslieť nad vybudovaním výťahu,
lebo bezbariérová plošina už dosluhuje
• Boli oslovené 3 ﬁrmy – výťah by vyšiel
okolo 40 000 Eur bez stavených úprav
• Upovedomila poslancov, že ﬁn. prostriedky prideľované Min. práce soc. vecí a rodiny
SR sa prideľujú podľa odkázanosti klientov
(najvyššia odkázanosť je 6)
• Každý štvrťrok sa môžu ﬁn. prostriedky
meniť, podľa skupiny odkázanosti klientov
(úmrtie klienta a následné prijatie nového,
ktorý nemusí byť v tom istom stupni odkázanosti)
• Odborný personál sa skladá z 12 pracovníkov, ktorí svoju prácu robia veľmi dobre
Starosta
• Poďakoval za správu, keďže na minulom
zastupiteľstve si ju vyžiadali poslanci
• Skonštatoval, že zariadenie funguje veľmi
dobre
• V budúcnosti sa musíme zamyslieť nad
možnosťami ﬁnancovania výstavby výťahu
• Pripomenul poslancom, že ešte stále sa
spláca úver na DSS a ešte sa bude ďalších 20
rokov
Richard Macko
• Finančné prostriedky odporučil čerpať z
Eurofondov (treba zistiť, či nevyšla výzva)
Ing. Katarína Poliaková
• Informovala sa, či by nebolo možné prijímať len klientov v skupine odkázanosti 6
(aby sme získali viac ﬁn, prostriedkov). Riaditeľka DSS a ZpS jej odpovedala, že to nie je
možné, keďže je to diskriminačné (ochrana
základných ľudských práv)
• Zaujímala sa či nie je možné v DSS variť?
(riaditeľka jej odpovedala, že v žiadnom prípade kuchyňa v zariadení nie je na varenie vybavená a z dôvodu hygieny to nie je možné
• Odporučila zverejniť na nástenku plán
aktivít zariadenia na mesiac dopredu
Stanislav Kuzma
• Stravu niekto chváli a niekto nie. Záleží
to od druhu diéty, ktorú určil pacientom lekár
RSDr. Dušan Migaľa
• O záujme verejnosti o naše zariadenie
svedčia dva fakty, počet návštev na stránku DSS a počet nevybavených žiadostí o
umiestnenie
• Správa riaditeľky DSS a ZPS vyznela pozitívne
• Je potrebné doplniť, že zriaďovateľom je
obec
• Opýtal sa ako pani riaditeľka hodnotí vzťah k zriaďovateľovi (obec vychádza v
ústrety pri každej požiadavke, personál je
spokojný – ﬁn. ohodnotenie)
• Treba doplniť komunikáciu s obcou,
MŠ, ZŠ a folklórom.
Často navštevujú zariadenie.
• Pán farár Pavlík
vedie biblické hodiny
každý týždeň

• Koľko Porubänov je umiestnených v zariadení? (9)
• Aká je ﬂuktuácia zamestnancov? (veľmi
nízka)
• Je potrebné posilniť zdravotnú starostlivosť? (nie je potrebné)
• Náklady na klienta u nás v porovnaní s
inými zariadeniami? (sme priemer) odpovedala riaditeľka
Lucia Bačíkova
• Poznamenala, že v minulosti sa javil život
v DSS aktívnejší
• Na stránke bolo viac príspevkov z akcií
konaných v DSS
• Požiadala pani riaditeľku o zverejňovanie
aj terajších akcií na stránku obce, aby náš
DSS bol pre potenciálnych klientov atraktívnejší (riaditeľka DSS prisľúbila súčinnosť)
• Poznamenala, že jednotlivé služby voči
klientovi sú prístupné na web stránke obce a
ﬁnančné prostriedky zo štátu sú určené len
na mzdy pracovníkov, nie na prevádzku
Starosta obce oznámil poslancom, že spolu
s dopravným inžinierom prehodnotil v obci
dopravné značky s meračom rýchlosti, ktorý bude umiestnený na začiatku dediny pri
čísle domu 21. V obci bola v pláne zóna 40,
ale keďže sú na hlavnej ceste chodníky, nie
je to možné.
Starosta obce
• Uskutočnilo sa stretnutie skrz cesty Závažná Poruba – Iľanovo
• Cesta má pre obec strategický význam
• Mesto Liptovský Mikuláš prispeje na
nový koberec od križovatky ku poslednému
domu v Iľanove
• Ďalej sa vyplnia jamy. Odhadovaná cena
cca 5500 Eur
• Na vysprávku cesty prispeje Urbár Závažná Poruba, Poľnohospodárske družstvo
Liptovský Mikuláš a obec Závažná Poruba
• Urbár Iľanovo spoluúčasť zamietol
• Obec má vypracovaný plán odpadového
hospodárstva, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Vallušová
• V blízkom čase je v pláne otvorenie náučnej včelnice, ešte je potrebné vybrúsiť a
natrieť včelín
• Verejný hovor s občanmi bude v mesiaci
október, na septembrovom zastupiteľstve sa
prerokuje konkrétny termín
• V novom stavebnom obvode IBV pod
Poludnicou sa začali výkopové práce pre vodovod a kanalizáciu
• Tento rok budeme žiadať peniaze na
novú strechu školy z Min. školstva SR
• V najbližšej dobe bude obec distribuovať
kompostéry, ktoré obec získala cez projekt
podaný cez Združenie miest a obcí čistý Liptov, ktorého predsedom je starosta obce Ing.
Pavel Beťko
• Na budúcom zastupiteľstve bude prerokovaný cenník nájmu a poplatkov v obci,
požiadal poslancov aby si pripravili návrhy.
Je potrebné uzatvoriť novú zmluvu s ﬁrmou
Tatra Therm, keďže predchádzajúca už vypršala, poslanci navrhli cenu ponechať takú
ako doteraz to znamená 4000 Eur na rok, ale
upraviť podmienky.
• Prečítal poslancom žiadosť cirkvi, ktorá
požaduje zvýšenie nájmu za cirkevný byt v
škole z 180 Eur na 200 Eur mesačne
• Keďže sa začalo rozmáhať divadlo a
priestory divadelníkom nepostačujú, bude
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potrebné presťahovať kaderníctvo do inej
budovy (požiarna zbrojnica) a taktiež prehodnotiť ročný nájom za kaderníctvo
• Prevádzka MŠ bude v letných mesiacoch
prerušená od 15.07.2019 do 09.08. 2019 a
od 26.08.2019 do 30.08.2019

Máj 2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril
starosta obce Ing. Pavel Beťko.
Správu o odpadovom hospodárstve predložil predseda komisie životného prostredia,
výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy Ján Jambrich.
Starosta obce
• Upovedomil poslancov, že poplatky za
skládkovanie sa zvyšujú
• Tento rok platí naša obec poplatok zbernej spoločnosti vo výške 10 Eur za tonu
(TKO)
• Ročný poplatok v obci je potrebné zvýšiť
• Tak isto je nutné sa zamyslieť, či ostane v
obci lístkový systém vyvážania popolníc alebo sa prejde na paušálny poplatok, ktorý určí
cenu za vývoz komunálneho odpadu za rok
• V pláne je oplotenie kompostoviska
• Do konca júna musia byť občanom distribuované kompostéry, ktoré obec získala
z projektu podaného Združením obcí čistý
Liptov
• Preto treba robiť osvetu ako správne
kompostovať
• Skonštatoval, že naša obec je relatívne
čistá a v letných mesiacoch pracovníci obce
budú vykášať priľahlé pozemky pri ceste a
na cintoríne
RSDr. Dušan Migaľa
• Odpad je celosvetový problém
• Jediná možnosť ako ho znížiť je: nevyrábať, separovať a kompostovať
• Vplývať na ľudí každým možným spôsobom
Ing. Katarína Poliaková
• Dlhodobá vízia separácie
• Je potrebné naučiť ľudí ako separovať
prostredníctvom letákov (oslovíme Envipak)
Poslanci súhlasili s podmienkami hodného osobitného zreteľa, ktorý bol zverejnený
na stránke obce a na vývesnej tabuli 15 dní
pred konaním obecného zastupiteľstva.
Jedná sa o schválenie podmienok prenájmu
lyžiarskeho vleku
Ing. Katarína Poliaková
• Z pohľadu výnosnosti nevieme určiť koľko občanov si kúpilo zľavnený lístok
• Je potrebné preveriť určité fakty, aby nebola pre nás ako obec zmluva nevýhodná
• Tak isto je potrebné zadeﬁnovať, koľko je
využitých miest na parkovanie (zasahovanie
parkovaných áut do bežeckých tratí, neupravený terén)
Ing. Iveta Jurečková
• Ozrejmila poslancom, že sa schvaľujú len
podmienky nájmu
Starosta obce
• Obec má v nájme pozemky, na ktorých
sú bežecké trate po dobu 30 rokov za sumu
1 Euro
• Bude zvolané jednanie ohľadom parkovania a údržby parkoviska – obec, Tatratherm
a Urbár Závažná Poruba
Richard Macko
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• Parkovisko nerozrývajú
len
lyžiari, ale aj
mládežníci na Jeapoch
• Buďme radi, že
máme lyžiarske
stredisko, vďaka
nemu je v zimných mesiacoch
plná obec turistov, čo je potešujúce pre občanov,
ktorí ubytovávajú,
ako aj pre Chatu
Opalisko a penzión Zivka
Ivan Jačala
• Je potrebná upovedomiť prevádzkovateľov strediska, že v okolí parkoviska treba
udržiavať poriadok
RSDr. Dušan Migaľa
• Podnikanie v tejto oblasti je rizikové
• V minulosti, keď mali v nájme vlek predchádzajúci nájomníci, bol problém s platením
• Teraz sa situácia skonsolidovala
• Vychádzajme z toho, že vlek je len rezervný
• Pribudli pracovné miesta pre našich občanov a taktiež aj ubytovanie v obci v zimných mesiacoch sa rozmáha
Richard Macko
• Stredisko funguje veľmi dobre a musia do
neho aj investovať a treba rátať aj s tým, že
nie vždy vyjde sezóna
Poslanci schválili podmienky osobitného
zreteľa.
Starosta obce
• Predložil návrh na zahrnutie nových položiek do cenníka poplatok obce a to:
1. nájom za telocvičňu – 12 Eur/hod
2. nájom za areál Mateja Staroňa – 20 Eur/
deň
3. nájom za reštauračnú časť v KD:
- 40 Eur/ deň – letné mesiace
- 70 Eur/deň - zimné mesiace
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili
• Preložka železnice - EIA – posudzovanie
vplyvov na životné prostredie medzi Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom.
Nové prerokovanie danej témy bude v Závažnej Porube o 17:30 hodine vo veľkej zasadačke obecného úradu. Zo všeobecného
zrozumiteľného záverečného zhrnutia modernizácie vyplýva, že hodnotiaca skupina
uvažuje s pôvodným návrhom modernizácie
železničnej trate v zmysle navrhovaného riešenia. V rámci modernizácie sú ako vyvolané investície navrhnuté viaceré nové objekty,
ktoré však by nemali byť ﬁnancované a zrealizované ako súčasť projektu modernizácie
železničnej trate. Nás sa existenčne dotýka
nová obslužná komunikácia súbežne vedená
so železničnou traťou z Liptovského Mikuláša do Liptovského Jána. Obec bude trvať na
zrealizovaní tejto komunikácie.
• SIEA – potvrdená druhá kontrola, to znamená, že sa môže začať prerábať Kultúrny
dom. Najskôr treba podpísať zmluvu s dodávateľom a upresniť harmonogram (ﬁrma
TREOS)

• Cesta do Iľanova je už z časti upravená,
začiatkom júna sa vyplnia výtlky
• Zvýšil sa výskyt medveďov v obci, na obecnom úrade je už niekoľko sťažností aj s dokumentáciou. Komunikujeme s poľovníkmi,
NAPANTOM Liptovský Hrádok a pánom
Ondrušom s NAPANTU Banská Bystrica
Ing. Katarína Poliaková
• Informovala sa ohľadom IBV pod Poludnicou, konkrétne na využitie dažďovej vody
zo striech
• Prílev nových občanov a s nimi prídu
aj deti. Budeme to kapacitne zvládať, čo sa
týka MŠ a ZŠ?
• Cesta k IBV Pod Poludnicou mala viesť
od Liptovského Jána, nie cez Závažnú Porubu
Starosta obce
• Za vodu zo striech sa platí, len keď ide do
kanalizácie
• ZŠ je poddimenzovaná, takže prílev nových žiakov by sme mali zvládnuť a do MŠ
chodia aj deti z mesta nie len deti z obce
(prioritou bude prijímať naše deti)
• Kuchyňa v školskej jedálni sa musí riešiť
• Po dohode s obcou Liptovský Ján do
dodatku alebo do nového územného plánu
obce bude zapracovaná nová prístupová komunikácia do nového stavebného obvodu
IBV pod Poludnicou
Ing. Katarína Poliaková
• Predložila návrh navýšiť dotáciu pre
Bežecký klub Opalisko Závažná Poruba vo
výške 2500 Eur
• Do centra talentovanej mládeže bola vybraná Veronika Bukasová
• Poslanci návrh na zvýšenie dotácie odsúhlasili s tým, že bežecký klub Opalisko
Závažná Poruba predloží písomnú žiadosť o
navýšenie dotácie
Lucia Bačíková
• Skonštatovala, že môžeme byť radi, ak sa
niečo robí pre deti (tréneri vo svojom voľnom čase)
Starosta obce
• Oboznámil poslancov, že po dohode s
pani Vejovou sa premiestňuje kaderníctvo
do hasičskej zbrojnice. Je tam jedna voľná
miestnosť
• Pani Vejová s ponúknutou miestnosťou
súhlasila
• Nájom ostane na tej istej sume
• Miestnosť kde bolo kaderníctvo budú využívať divadelníci
Ivan Jačala
• Betóny pri strelnici
• Je potrebné podosýpať kôru pri zeleni
okolo cintorína
Lucia Bačíková
• Je potrebná oprava chodníka pred COOP
Jednotou
• Taktiež je potrebné nové ozvučenie do
kultúrneho domu (ponuky)
RSDr. Dušan Migaľa
• Oboznámil občanov o akciách, ktoré sa
konali v obci za uplynulý čas a uviedol tie,
ktoré sa budú konať do konca júna
• Ženský spevokol postúpil na krajské kolo
• Taktiež pripomenul, že kto organizuje
akciu avizuje a následne informuje verejnosť
prostredníctvom webovej stránky.
Dušan Migaľa, zástupca starostu
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Milé naše mamky,
mamičky
Je dobre, že sa v poslednom čase hovorí o význame rodiny. Je dobre, že v
našej spoločnosti si začíname uvedomovať dôležitosť dobre fungujúcich rodín spojenej s výchovou deti.
V rodine znovu má získať svoje správne
postavenie žena – matka. Ona má byť tou,
ktorá má odovzdávať všetky dobre a šľachetné hodnoty svojim deťom. Ona má
byť tou, ktorá vštepuje deťom ozajstné
hodnoty pravdy, lásky, mravnosti, slušnosti, cudnosti, ona – matka má byť tou,
ktorá bude vychovávať vo viere, láske a
nádeji. Matka má dostať svoje postavenie,
ktoré jej patrí. V rodine sa ma začať mravná obnova spoločnosti a pri nej má zohrať
veľkú úlohu matka.
Deň matiek má vstúpiť do nášho vedomia i podvedomia. Tento deň má zdôrazňovať všetky krásne myšlienky o matkách, o ich obetavosti, láske, pestovaní
krásnych vzťahov v rodine. Som presvedčený, že to nebude nijaké poníženie ženy,
keď opäť zdôrazníme jej najvznešenejšiu
úlohu – materstvo. Isteže budú aj naďalej
ženy, ktoré sa uplatnia na rôznych postoch
verejného života, dievčatá budú ďalej študovať, budú medzi ľuďmi v práci ktorá ich
teší. Ale toto všetko až na druhom mieste.
Až vtedy keď vypustia zo svojho náručia
odrastajúce deti, ktoré už budú mať v srdci zakorenené krásne ideály, pevnú vieru
v dobro, hojnú lásku, keď už budú vedieť
rozpoznať dobré od zlého a budú sa vedieť
odriekať lákavých zvodov sveta a pridržiavať sa zdravých cnosti. Ktoré budú vedieť
krásne rozprávať materinskou rečou, plnou krásny a múdrych slov.
Som presvedčený, že mnoho súčasných ťažkosti máme práve preto, že
sme podcenili materstvo, že sme dievčatá viedli k iným ideálom, k iným predstavám o živote. Zmena zmýšľania nie
je ľahká. Deň matiek neurobí všetko.
Mladé matky – ženy by mali prehodnotiť svoje vznešené poslanie – materstvo.
Deň matiek. Synovia a dcéry! Príďte ku
svojim matkám nie len s kyticou kvetov,
ale aj so vzácnym slovom vďaky, vložte
ruku do ich dlane, možno už chladnúcej,
slabej a nehanbite sa ani za slzu dojatia a
za slová „ďakujem mama“. Deti, príďte ku
svojim mamičkám so svojimi kresbičkami, určenými len vašej mamičke, podajte
jej kytičku kvietkov s básničkou, ktorú ste
sa naučili v škôlke či v škole. Nech sa ustarostené materinské srdce rozjasní, naberie
odvahy a nových síl pre vašu výchovu,
aby z vás vyrástli ľudia vzácni a statoční.
Chceme mať domovy – miesto čarovné
a vzácne. Hovorí sa, že muž vie postaviť
dom, ale žena – matka robí z neho domov.
Vďaka vám matky za naše domovy!
Vladimír Pavlík, ev. farár. (príhovor odznel
druhú májovú nedeľu pri príležitosti Dňa
matiek v Závažnej Porube

Vyznali vieru a potvrdili
krstnú zmluvu

• Konﬁrmandi 2019: zľava Oliver Kováč, Simona
Sabadíniová, Matej Kaltenstain, Alex Kráľ, Emma
Piatková

Konﬁrmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov
cirkevného zboru na základe dvoch predpokladov: potvrdenia krstnej zmluvy a
osobného vyznania viery. V tomto roku
pristúpili ku konﬁrmácii v Závažnej Porube (19. mája 2019) piati konﬁrmandi:
Alex Kráľ, Matej Kaltenstein, Simona Sabadíniová, Emma Piatková a Oliver Kováč. Konﬁrmandi vyznali vieru a prebrali
zodpovednosť za svoj duchovný život.

• Zlatí konﬁrmandi 2019,
zľava Milan Mikuláš, Ľubica
Gábrišová, Jela Plchová,
Vladimír Kubín

K Večeri Pánovej pristúpili aj štyria „zlatí“ konﬁrmandi: Milan Mikuláš, Jela Plchová (r. Valentová), Vladimír Kubín a
Ľubica Gábrišová (r. Medľová). Modlitbou potvrdili, že i naďalej budú žiť v Božej pravde a vo viere v Pána Boha.

text i foto: Dušan Migaľa

• Fidelitas

ECAV na Slovensku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska.
• vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi
• vychádzame z Písma svätého – Biblie ako
prameňa viery i pravidla života a z našich
Symbolických kníh
• Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma
svätého
• evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií,
ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve
• Augsburské vyznanie z roku 1530 je po
Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
• symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je
Lutherova ruža
• hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických
cirkví vo svete
• sme pripravení spolupracovať aj s inými
kresťanskými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity
• vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy,
jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia
Poslaním ECAV na Slovensku je:
• šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať
vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať
ju do vedomia ľudí
• slúžiť svojim členom službami Božími,
prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej
starostlivosti
• viesť svojich členov k vzájomnej úcte,
podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
• zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne
spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných
pracovníkov
• spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi
štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými
inštitúciami
Štatistické údaje o ECAV na Slovensku
Počet členov ECAV na Slovensku podľa sčítania obyvateľov v roku 2011: 316 250 (5,9
% populácie SR)
Počet zborov ECAV: 320 (údaj k 1. 11. 2012)
Počet duchovných: 361
Z toho žien: 155
Počet kostolov a modlitební: 686
(Uvedené čísla nezahŕňajú slovenských
evanjelikov žijúcich v zahraničí.)

• 19. máj 2019, konﬁrmandi a chrámové spoločenstvo

Zdroj: Internetový portal ECAV
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ECAV v Závažnej Porube
Podľa sčítania v máji 2011 sa v Závažnej
Porube z počtu obyvateľov 1236 prihlásilo k ECAV 638 obyvateľov, čo je 51,6
%. Patrí nám 122. miesto zo 144 obcí
na Slovensku, kde sú evanjelici a.v. vo
väčšine.
V okrese Liptovský Mikuláš sa z
celkového počtu 72 627 obyvateľov hlásilo k ECAV 22 875 obyvateľov, čo je
31,5 % a umiestnili sme sa na 2. mieste
za okresom Myjava (podľa percentuálneho počtu).
Cirkevný zbor v Závažnej Porube
tvorí okolo 600 duší. Je to staršia štatistika z roku 2010, keď bolo podľa kartotéky v Závažnej Porube 664 evanjelikov.
Podľa sčítania obyvateľov z roku 2001
sa v obci k evanjelickej cirkvi prihlásilo
783 obyvateľov.
zdroj: Tranovského evanj. kalendár z r. 2013
s.174-183, spracovala Dana Kuľhavá

Prijali sviatosť oltárnu
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Vyšívanú históriu Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku
predstavili 13. apríla 2019
v rámci ďalšieho zo
SOBOTNÝCH VEČEROV

Aké je kantorovo srdce?

„Také srdce učiteľa, ktoré bije aj spoločensky nedocenené, ba degradované, pretože
žije pre sviatok veci. Práve tak, ako na vežiach kvôli inej svätej veci stáročia udiera
srdce zvonov.“ (Milan Rúfus)
Autorka projektu PhDr. Jana Keppová a
autorka časti výšivky pani Jarmila Józsová. Kvetka Staroňová predniesla báseň Modlitba za Slovensko priamo pred
výšivkou, ktorú pani Józsová darovala
Domu Milana Rúfusa.
V ďalšej časti prítomným beseda
priblížila mnohé historické momenty vo
vývoji evanjelickej cirkvi, ale aj peripetie,
ktoré takýto obrovský projekt vždy sprevádzajú. Členky cirkevného zboru hosťom porozprávali o aktivitách Závažnej
Poruby pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorému boli tieto aktivity venované.

Stretnutie pani učiteliek z Materskej školy a Základnej školy Milana Rúfusa v Závažnej Porube sa uskutočnilo 30. marca
2019 u Rúfusov pod názvom Kantorovo
srdce. Opäť sme sa po roku stretli vďaka
Občianskemu združeniu Naveky závažná,
aby sme si bez osláv, v tichosti, pri káve
a koláčiku vymenili pár veselých príhod
z nášho učiteľského „úradu“.
Majster Rúfus v liste napísal:
„Učiteľ aj bez osláv zastáva ten najvznešenejší úrad, nad ktorý niet pod slnkom.“

Rozprávkový
Dom Milana Rúfusa

Zľava: Samuel Libák, Soﬁa Dudová, Sára Valentová,
Peter Hodža

Pre štyri deti zo Závažnej
Poruby sa nedeľa 19. mája
2019 premenila na slávnosť.
Tieto deti po prvýkrát pristúpili k oltáru v rímskokatolíckom kostole v Okoličnom, aby prijali sviatosť
Oltárnu. V podstate už celý
víkend sa niesol v slávnostnom očakávaní: posledné nácviky, výzdoba v kostole,
sviatosť zmierenia... Toto úsilie vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou sv. omšou
o 11:00 hod, ktorú svätili naši duchovní
otcovia. Deti sa aktívne zúčastnili tejto
slávnosti: spoločným spevom, čítaniami, či prinesením obetných darov. Pán
kaplán vo svojom príhovore zdôraznil:
„Najdôležitejšie je to, aby nás v živote
viedol Ježiš ako náš pastier. Ten istý Ježiš
sa nám rovnako dáva aj v Eucharistii, aby
sme raz mohli prísť do neba. Pri tomto
sviatku prvopríjmajúcim deťom zo srdca
blahoželáme.
-ah-

Veľkonočný koncert
manželov Ambrózovcov a kresťanského hudobného zoskupenia Čas večnosti
20. apríla 2019 bol už piatym Sobotným
večerom na pôjde Domu Milana Rúfusa.
Preplnený priestor podkrovia bol nielen
plný ľudí, ale najmä kvalitného prednesu
kvalitnej hudby a príjemnej atmosféry.
Ak ste zostali doma, je za čím ľutovať.
Opäť pozveme záujemcov v sobotu 1.
júna 2019 o 15:15 h na popoludnie Rúfusových rozprávok, ktoré pripravuje Lucka
Bačíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva a Obecného úradu v Závažnej Porube a súčasne aj jedna z lektoriek Domu
Milana Rúfusa.
-sb-

„Rozprávka je báseň. Jej moc je v tom, že
ako abeceda platí pre malých i veľkých. Je
onou orechovou škrupinkou, v ktorej je
uložený život.“ (Milan Rúfus)
Mladí, talentovaní herci ochotníckeho divadla 3GD zo Závažnej Poruby rozžiarili očká deťom a pohladili dušu dospelým, úžasným spracovaním rozprávky
„Soľ nad zlato“.
Každý kto prišiel, žasol nad premenou interiéru: z obývačky sa stala kráľovská komnata, pracovňa sa zmenila na
domček starenky a v podkroví sa vstupovalo do podzemného kráľovstva. Všetko
sa šťastne skončilo a na svadbe Marušky
si zatancovali deti spoločne s hercami.
Veľmi pekne ďakujeme Lucke Bačíkovej
a šikovným mladým ľuďom za otvorenie
prvého rozprávkového orieška.
text i foto: Zuzana Hlavnová
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ŠKOLSKÉ
ZRKADIELKO
Moje jarné prázdniny sa nezačali
najlepšie.
Hneď v pondelok ráno sme boli trhať zub.
Vo štvrtok to bolo už oveľa lepšie. Celá
rodina sme boli v Žiline na lezeckej stene.
Boli sme tam aj s Kováčovcami. Klárka sa
šmykla a spadla na hlavu. Na jednom chyte jej ostala koža. Bolela ju z toho hlava, a
ja som jej doniesla niečo mäkké. Pomohlo
jej to. Keď sme prišli do Liptovského Mikuláša, už jej nič nebolo.
Prázdniny boli aj tak pekné, a teším sa na
ďalšie.
Zuzka Červeňová, 3. ročník

Minulý týždeň som bol v Taliansku.
Môj prvý najlepší deň bol, keď som sa
išiel lyžovať. Mesto sa volalo Bormio. Páčilo sa mi, že sme išli až do výšky tritisíc
metrov. Bol som aj na zjazdovke, kde sa
konali majstrovstvá sveta. Potom som sa
hral so psíkom. Psík sa volal Baloo. Hádzal som mu lopty a pozoroval som ho,
keď pil a jedol. Boli to moje najlepšie
prázdninové dni.
Davidko Antonelli, 3. ročník

Jarné prázdniny boli super.
Mala som narodeninovú oslavu.
Prišla k nám moja sesternica Agátka, Simonka a Ninka. Pozvala som aj ich rodičov. Doniesli mi dve narodeninové torty.
Jedna bola od mojej maminky a druhá od
tety Mariky. Dostala som veľa darčekov.
Prvý darček ukrýval premieňajúce sa tričko po pupok. To bol môj najlepší darček.
Keď som dorozbaľovala darčeky, tak sme
si všetci púšťali piesne a aj sme si zatancovali, hlavne ja a moje sesternice. Keď všetci
odišli domov, tak som musela s maminou
poriadiť celú obývačku. Nakoniec som
mohla konečne ísť do postele. Boli to moje
najlepšie prázdniny.
Sárka Valentová, 3. ročník

Boli to obyčajné jarné prázdniny.
Boli sme na lyžovačke.
Lyžovali sme v Závažnej Porube. Hľadal
som skoky. Pustil som sa a skočil som asi
sedem metrov. Mame som stále utekal.
Na svah sme sa vyvážali lanovkou. Keď
sme sa viezli, lanovka zastala. Nevedel
som, čo mám robiť, tak som sa otočil.

Lanovku našťastie pustili. Prešiel som
všetky zjazdovky: Fajku, Starú, Galičku aj
Hlavnú. Cez prestávku som si dal v bufete hranolky a čaj. Bol to super deň. Teším
sa na ďalšie prázdniny.
Samko Libák, 3. ročník

Prázdniny sú super vec. Ráno nemusíme zavčasu vstávať a počas dňa sa
môžeme hrať.
V pondelok sme išli s našimi psíkmi k
zverolekárke. Zaočkovala ich a začipovala. Ja som sa o šteniatko trochu bála.
Musela som ho držať, lebo sa triaslo strachom. Za statočnosť dostalo granule. Poobede som sa bicyklovala. Bol to pekný
deň. Zažila som veľa zaujímavých chvíľ.

V našej škole nie je nuda...

Lucka Niňajová, 3. ročník

Moje prázdniny sa začali dobre.
V sobotu som bol v Jasnej povzbudzovať
Petru Vlhovú. Mamina nás s Peťou aj odfotila. Ku trati sme museli vyšľapať. Keď
išli iné pretekárky, tak sme sa so sesternicou spúšťali po snehu dolu kopcom. Bol
to pre mňa super zážitok.
Tomáško Klocok, 3. ročník

Konečne začali moje obľúbené prázdniny. V piatok po mňa prišla starká. V sobotu ráno sme sa všetci vybrali na výlet
na Hrebienok. Na Hrebienku bolo krásne
, aj keď sochy sa už mierne topili. Boli
tam slovenskí herci a natáčali ﬁlm s Jánom Koleníkom. Starká nás zobrala na
obed do reštaurácie. Dal som si rezeň so
zemiakmi. Aj keď som už na Hrebienku
bol, veľmi sa mi tam páčilo.
Riško Sabadín, 3. ročník

Jarné prázdniny začali super. Boli sme
sa celá rodina lyžovať na Malinom Brde.
Bolo škaredé počasie. Veľmi fúkalo. Zrazu zastala lanovka. My s ocinom sme vystúpili ako poslední. Potom sme išli na
obed do Čutkovskej doliny. Dali sme si
rezeň so zemiakmi a mrkvovým šalátom.
Veľmi mi chutilo. Ocino mi prezradil, že
tu natáčal seriál Kuchyňa. Teším sa na
ďalšie prázdninové zážitky.

Tieto slová potvrdí väčšina žiakov ZŠ M.
Rúfusa. Po veľkonočných prázdninách sa
opäť všetci tešili do školy. Prečo ? Radostným dôvodom bola netradičná telesná
výchova v bazéne hotela Permon. Dvojhodinové šantenie vo vode, na šmýkačke
a tobogáne si všetci dosýta užili. Veľké
poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí pomáhajú aktivitami získať ﬁnancie, a tak
nám tentoraz mohli zaplatili dopravu.

Radosť na dopravnom
ihrisku

Soﬁnka Dudová, 3. ročník

Na otázku: „Čo by zmenili vo svojej
obci?“ tretiaci napísali:
- postavil by som lepšie preliezky
- obnovil by som kino
- postavila by som policajnú a zdravotnícku stanicu
- rozšírila by som knižnicu, urobila letnú
čitáreň, kde by predávali zmrzlinu
- presunul by som autobusovú zastávku
ku škole
- postavila by som chatu pre turistov na
Poludnici
- potešilo by ma mini kúpalisko
- zariadil by som koše na psie ...
- prial by som si hokejový štadión, posilňovňu, laser arénu
- free wiﬁ zónu
-tretiaci-

Tešíme sa, že aj tento rok sme mohli zažiť
deň dopravy, ktorý sa konal v utorok 30.4.
na dopravnom ihrisku v priestoroch ZŠ
Milana Rúfusa. Navštívili nás páni policajti, ktorí nás naučili bezpečne bicyklovať
na dopravnom ihrisku. Vyskúšali si jazdu
zručnosti, slalom s bicyklom, spoznávali
dopravné značky. Učili sa privolať 1.pomoc počas zdravotnej výchovy. Získané
vedomosti si žiaci overili v teste a v počítačovej učebni v programe S Martinom
na ceste. Opäť majú žiaci veľa krásnych
zážitkov, a preto ďakujeme pani policajtke
JUDr. Poljakovej a pánom policajtom za
ich vzácne rady a priateľskú atmosféru.
Mgr. Katarína Kružliaková
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Slávik Slovenska

Zľava:
N.Dvoranová,
K.Kroulíková,
R.Hladký,
V.Vadovická,
N.Jedličková

Víťazi okresného kola
biologickej olympiády sú
zo ZŠ M. Rúfusa
„ Ciky – caky – ciky – cak, vyhrali sme
druhý krát...“
Tento radostný pokrik bolo počuť v
priestoroch CVČ v Liptovskom Mikuláši, vo štvrtok 16.5.2019. Žiaci 4. ročníka
našej školy obhájili 1. miesto v okresnom
kole biologickej olympiády kat. F.
Srdečne blahoželáme a za reprezentáciu
školy ďakujeme. Soﬁnke Jambrichovej,
Nikolke Dvoranovej, Katke Mlynčekovej,
Martinkovi Bačíkovi, Tomáškovi Vretenárovi a Martinkovi Bátikovi

Riško Hladký – 1.miesto

Dňa 29. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže „Slávik
Slovenska“. Počas súťaže zazneli krásne
ľudové piesne v podaní žiakov prvého
stupňa ZŠ M. Rúfusa v Závažnej Porube.
Na prvých troch miestach sa umiestnili
títo žiaci :
1. miesto – Riško Hladký
2. miesto – Nikolka Dvoranová, Katarínka Kroulíková
3. miesto – Vaneska Vadovická a Nelka
Jedličková
Všetci súťažiaci boli odmenení hudobným nástrojom a diplomom. V okresnom kole nás bude reprezentovať Riško
Hladký.

Ostaňte s nami...
Takto sme si nazvali spoločné popoludnie
v ZŠ Milana Rúfusa. Privítali sme kamarátov z Bratislavy, ktorí túžili spoznať rodisko Majstra Rúfusa. Priviedla ich vzácna pani učiteľka PaedDr. Erika Fajnorová
o.i. aj zástupkyňa Občianskeho združenia
ZHODA. Navzájom sme si zarecitovali z
tvorby M. Rúfusa, zatancovali na motívy
rozprávky Mechúrik Koščúrik, ba aj zahrali priateľský turnaj. Dostali sme pozvanie do Bratislavy a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

• Zľava Nikolka Dvoranová, Katka Mlynčeková, Martin
Bátik, Soﬁa Jambrichová, Martin Bačík, Tomáš Vretenár

Apríl – mesiac lesov
Vo štvrtok 25. apríla 2019 medzi nás
prišli lesné pedagogičky z Lesov SR z Liptovského Hrádku, ktoré si pre žiakov ZŠ
pripravili edukačné aktivity. Naučili sme
sa rozoznávať rôzne vône z lesa napr. živice, húb...Vytvárali sme originálny obrázok z prírodnín, vyrábali sme si medaily
z dreva, paletu neživej prírody a hľadali
sme šesť odtieňov zelenej farby v prírode.
Bolo nám super! Veľké ĎAKUJEME za
nádherný lesný deň!!!

Matematické talenty
Žiaci našej školy sa v tomto
školskom roku
opäť zapojili do
najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže
Matematický
klokan. 21. marca sa klokanilo
na štyroch kontinentoch na ze• Katka Kroulíková
meguli. Z našej
školy sa do tejto súťaže zapojilo 24 žiakov.
V tejto súťaži mohli získať skúsenosť pri
riešení logických úloh z matematiky. Riešili test s možnosťou výberu odpovede.
Aby žiaci boli v tejto súťaži úspešní, museli byť v rebríčku svojej kategórie medzi
prvou pätinou najlepších. Úspešní riešitelia našej školy: Katka Kroulíková a Peťko Agnet. Katka sa stala aj šampiónkou
školy, pretože test zvládla na 100%.
Všetkým odvážnym žiakom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme. Štartovné do súťaže najlepším
štyrom žiakom z každej triedy zaplatilo
RZ pri ZŠ M. Rúfusa. Ďakujeme.
Text i foto: Mgr. Zuzana Hlavnová

Slávnosť písmeniek

Mgr. Katarína Kružliaková

Text i foto: Mgr. Zuzana Hlavnová

Žiaci ZŠ Milana Rúfusa a kamaráti z Bratislavy

Naši milí prváci sú veľmi šikovní žiaci,
lebo už vedia čítať, písať aj počítať. Túto
veľkú udalosť oslávili spolu s rodičmi vo
štvrtok 30. mája v prváckej triede.
Zahrali rodičom krátku scénku o
stratenej abecede, prečítali vtipy zo školského prostredia, zaskandovali s úsmevom na tvári: „Ciki – caki, ciki – cak“, už
sme spolu jeden rok! Čítať – vieme! Písať
– vieme! Počítať – vieme! A preto dnes
- oslavujeme! Zahrali sa spolu s rodičmi
rôzne zábavné hry, kde riešili úlohy, skladali cukríkové slová, vymýšľali vety. Najväčšia radosť bola z torty!
Ďakujeme rodičom za skvelú, veselú
atmosféru v triede.
Mgr. Katarína Kružliaková
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Naša Nikolka opäť výborná
Dvadsiatypiaty ročník
RÁZUSOVIE VRBICA 2019 sa uskutočnil
4. mája. Táto prehliadka literárnej tvorby a
recitačného umenia
detí a mládeže Liptova, súťažnou formou
prispieva k rozvoju
amatérskeho prednesu
literárnej tvorby liptovských autorov.
Školu Milana Rúfusa
reprezentovala naša
výborná recitátorka Nikolka Dvoranová. Veršovanou rozprávkou od Milana
Rúfusa oslovila publikum aj odbornú
porotu. Získala ocenenie za vynikajúci
prednes. Veľké ĎAKUJEME patrí aj Nikolkinej maminke, ktorá ju podporovala
a viedla v recitátorskom umení. Srdečne
NIKOLKE blahoželáme!

V akcii mladí zdravotníci

Na Námestí osloboditeľov v Liptovskom
Mikuláši 11.6.2019 sa konala súťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Našu ZŠ reprezentovala hliadka v zložení: Soﬁnka
Jambrichová, Martinko Bačík, Tomáško
Vretenár, Vikinka Hybianová, Zuzka
Červeňová a Soﬁnka Dudová.

Zimu vyhnali, privolali leto
Muriena je zosobnená zimou. S prichádzajúcou jarou jej vláda končí. V slovenskom
folklóre je veľmi známa, no v Závažnej Porube takmer zabudnutá.
Hoci sa neumiestnili na poprednom
mieste, patrí im pochvala za odvahu
a vzornú reprezentáciu. Každý z nich
zvládol teoretickú časť na 100%, správny postup pri resuscitácii a vyskúšali si
aj reálnu situáciu pri ošetrení úrazu. Verím, že všetky nadobudnuté vedomosti a
skúsenosti, využijú pri poskytovaní prvej
pomoci druhým.

Mgr. Zuzana Hlavnová

Porubská recitátorka
na stupni víťazov

Mgr. Zuzana Hlavnová

Tradičným rituálom vynášaním, upálením a utopením Murieny v Žuberovke
tento dávny zvyk oživili v piatok 5. apríla
2019 v rámci regionálnej výchovy žiaci a
žiačky zo Základnej školy Milana Rúfusa
v sprievode svojich učiteliek.

Mojim učiteľom
Vyrástla som
zo školskej lavice
do rokov
a do šediva.
V živote to tak býva,
nezastavíš čas.
Mnohé sa stráca,
niečo ostáva,
iné sa vracia zas.

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťažná prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy. Koná sa od roku
1954. Súťaží sa v 5 kategóriách. Základným stupňom súťaže je triedne kolo. Po
víťazstve v triednom i školskom postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo
10. apríla 2019 v Liptovskom Mikuláši,
Nikola Dvoranová zo 4. ročníka ZŠ Milana Rúfusa. Presvedčivo zarecitovala
zveršovanú rozprávku Milana Rúfusa O
kozliatkach. Odborná porota a lektorský
zbor vysoko hodnotili jej prednes. Talentovanej porubskej recitátorke prisúdili 3.
miesto. ZŠ MR sa tak postavila na stupeň
víťazov v 65. ročníku HK 2019. Nikolke
Dvoranovej gratulujeme a tešíme sa z jej
úspechu.
text: -dm- foto: K. Migaľová

„Richtárovi“ zavinšovali a odovzdali symbol jari – letečko. Deťom poďakoval a vyjadril radosť, že zima je preč a teplé slnko
prichádza na detské líčka. Potom si spolu
zatancovali a pochutili na dobrotách, ktoré im ponúkol. Všetkému sa prizerali aj
deti z MŠ a viacerí rodičia. Potvrdilo sa,
že dávne zvyky ožívajú len v podaní nositeľov tradícií. V tomto roku toto poslanie
naplnili naši najmladší.
text: -dm- foto: Katka Migaľová

Spomienky.
„Anča kráča,
auto ﬁčí.“
Základ je pevný.
Už len stavať treba
tehličku po tehličke
rukou majstra učiteľa.
Každý nechal vo mne
kúsok seba.
Básničkou splácam dlh
málo za veľa.
Z nesmiernej úcty,
zo srdca píšem tieto slová.
Ďakujem veľmi,
že žiačkou Vašou
kedysi dávno
smieť som bola.
Katarína Devečková
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OKIENKO MŠ
Užili sme si Deň detí
Výlet autobusom je vždy pre
deti
zážitok.
31.5.2019 sme
do daru dostali
bezplatnú dopravu z
AODAS-u od
p. Senaya za čo
mu aj touto cestou veľmi pekne
ďakujem. Vďaka tejto pomoci
sme mohli so všetkými deťmi, p. učiteľkami z materskej školy a rodičmi navštíviť areál akadémie AOS v Lipt. Mikuláš
Areál bol plný prekvapení. Vojaci a vojačky, vojenská technika, polícia, záchranári, hasiči, množstvo ukážok a hier-to bolo
niečo, s čím sa deti len tak nestretnú.
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Včela medonosná

Deti poznávali prírodu

Žije v početných
sp olo č enst v ách
- včelstvách. Včelstvo je zo sociologického hľadiska
rodina
tvorená
matkou a jej potomkami - robotnicami a trúdmi.
Robotnice zbierajú peľ a nektár
kvetov, z ktorého
neskôr vzniká med. Spoločne žijú pohromade najmenej dve generácie včiel a
je medzi nimi aktívna súčinnosť. Žiadna
medonosná včela nemôže žiť dlhšiu dobu
sama, je odkázaná na pomoc svojich družiek. Okrem týchto dôležitých informácií
sa deti z našej MŠ dozvedeli ako vyzerá úľ,
čo je všetko náplňou uja včelára, aby bolo
včielkam dobre, aký oblek a nástroje pri
svojej veľmi záslužnej práci používa. Deti
sa však dozvedeli aj to, ako majú včielku
chrániť a pomáhať jej. Zamestnanci NAPANT-u z Liptovského Hrádku manželia Hančinovci, naše deti navštevujú a
odovzdávajú im vedomosti aj o iných živočíchoch a rastlinách. Touto cestou im
ďakujeme a tešíme sa na nové stretnutia.

26. apríla 2019 sme sa s deťmi prišli pozrieť na výstavu do kultúrneho domu v
Závažnej Porube venovanú poznávaniu
ﬂóry a fauny v našom regióne. Exponáty
boli inštalované v spolupráci obce a Múzea štátnej ochrany prírody v Lipt. Mikuláši. Deti zaujali najmä dravce. Pri vystavených paneloch im učiteľky prijateľnou
formou porozprávali o živote zvierat, ich
užitočnosti, aj o ich potrebe ochrany.

Les očami detí
Deti v našej materskej škole vedieme k
zobrazovaniu okolitého sveta rôznymi
spôsobmi. Život v našom Porubskom
lese zobrazili maľbou. Nájdeme tam sovy,
sokola myšiara, mravce, motýle, huby
ajj rastlinky ihličnaté stromy. Inštalovali
sme ich v chodbe materskej školy a odfotené sme poslali do internetovej súťaže o
najkrajšiu nástenku.

Natálka na pedagogickej
praxi

Vyskúšali si podávať prvú pomoc, hasiť
požiar, zoznámili sa s lavínovým psom
a jeho psovodom, sedeli v policajnom
aute, mohli si vyskúšať odhalenie odtlačku svojej ruky, riešiť reálne situácie s
členmi mestskej polície.
Dopoludnie sa vydarilo a my všetci
sme s množstvom zážitkov odchádzali z
areálu. Spokojnosť detí vyjadrujú azda
najlepšie priložené fotograﬁe.
KJ

Manželia Hančinovci z NAPANT-u do
našej materskej školy zavítali 16.5.2019,
aby deťom priblížili život včielok, ich
význam v prírode a tiež starostlivosť o
ne. Deti si mohli vyskúšať odev včelára a
skúsiť z úľa vybrať plást s medom, následne odstrediť tento med. Besedy s Hančinovcami sú vždy atraktívne donesenými
rekvizitami a praktickými ukážkami, ale
aj citlivým prístupom k našim najmenším. Ďakujeme.
Súčasťou nášho kolektívu bola od 13. do
31. mája 2019 žiačka tretieho ročníka
Strednej odbornej školy pedagogickej z
Levoče Natálka Petrášová. Vykonávala
pedagogickú prax v 2. triede , ale obľúbená bola u všetkých detí. Očarila deti milým vystupovaním, pokojom a pokorou.
Obohatila život v MŠ nielen po stránke
pedagogickej, ale aj krásnym spevom,
hrou na akordeón a tancom. Prajeme našej Natálke, aby úspešne ukončila 3. ročník, aby spevom a tancom tešila všetkých
ľudí nielen v našej obci, ale po celom
Slovensku aj v zahraničí. Verím, že keď
doštuduje, bude dobrou a svedomitou
učiteľkou, ktorá bude mať svoju prácu
nielen ako povolanie, ale aj ako poslanie.
-KJ-

text aj foto: Lívia Fárníková

Veľký úspech našich dievčat
Dňa 22. mája sa zúčastnili dievčatá, Paulínka Čupková a Ninka Šlauková, na
slávnostnom odovzdávaní cien celoslovenskej výtvarnej súťaže usporiadanej
Ministerstvom školstva SR a Spojenou
školou Pavla Sabadoša v Prešove. Do súťaže, pod názvom „Svet okolo nás“, sa zapojilo 1063 detí zo 143 materských škôl.
Z našej materskej školy sme poslali dve
práce. Naše dievčatá z 1. triedy sa zaradili
medzi 50 ocenených – 1. miesto. Za tento výsledok ďakujeme pani učiteľke Lívii
Fárníkovej, za jej profesionálny pedagogický prístup, trpezlivosť a vedenie dievčat k samostatnej tvorivej činnosti.
Danka Čupková
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Bezpečne aj cez prázdniny

Pred letnými prázdninami si zopakujeme
pravidlá správania sa na komunikáciách
- chodníkoch, cestách a tiež správanie
sa v dopravných prostriedkoch, aby sme
pomôhli zabrániť nehodám v doprave
spôsobených deťmi. Názorne si ukážeme,
ako prechádzať bezpečne cez cestu, kade
sa môžeme bicyklovať, ako cestujeme v
aute, autobuse, vláčiku, ale aj prečo používame reﬂexné prvky. Tie staršie deti
oboznamujeme s dopravným značením.
Text a foto: Lívia Fárníková

Bol to týždeň tvorivosti
Viesť deti ku
kreativite, estetike a tvorivosti je jedným z
mnohých cieľov
v materskej škole. Tvoríme zo
stavebníc, z odpadového ale aj
prírodného materiálu. Minulý
týždeň sme tvorili v spolupráci
s pani Monikou Berešíkovou, ktorá priniesla deťom množstvo materiálu ako sú
podložky, nádobky, mach, kvety a hlavne
deti inšpirovala a oboznámila s povolaním aranžér. Výsledkom ich snaženia bol
darček pre mamičku.
Text i foto: Katarína Jambrichová

Adrenalínové hry
V Liptovskej kotline, v
období 2. Svetovej vojny
trvali oslobodzovacie boje
takmer dva mesiace.
Podľa brožúry SZPB L.
Mikuláš, ktorá vychádza z
historických dokumentov
���������
sa jeden bojovník, ktorý
prešiel celým frontom vyjadril, že boje o
Liptovský Mikuláš boli ťažšie ako boje na
Dukle. Dôsledkom toho bolo aj náhodné
nachádzanie zbraní a munície, ktorá patrila medzi naše významné hračky najmä
v čase nedeľných popoludní.
Munícia ťažkých zbraní (delostrelecká, mínometná a pod.) bola síce zozbieraná a hromadne odpálená pred Suchou,

ale náboje a ručné granáty sa nezriedka
vyskytovali aj naďalej.
Tak sa stalo, že najmladší syn, ktorého rodina prišla o otca zásahom nemeckým projektilom, prišiel za mamou,
vdovou, aby si išla do hory pre staršieho
syna Milana, ale aby si zobrala aj obrus.
Pozostatky nebohého bolo treba pozbierať. Okrem neho boli aj ďalší postihnutí.
V tejto súvislosti sa mi žiada povedať, že mnohé rany vyliečia lekári. Sú
však rany, ktoré lieči len čas a aj ten je na
mnohé prikrátky.
Z mojich osobných skúseností:
Na ohrade za humnom som našiel divnú
vec. Bolo to kovové, čierne, vyzeralo ako
vajíčko a v strede bolo opásané kovovou
páskou. Išiel som sa pochváliť a poradiť
ku kamarátovi Jarkovi. Čo ak by sa za to
dalo niečo vykupčiť? Výmenné obchody
bývali na dennom poriadku.
O rok starší Jarko bol však v danej
veci doma. „Veď je to vajíčkový granát.“
Útočný, s pomerne malou účinnosťou.
Ale aby Jarko nebol pozadu, pochválil sa
aj on. „Ja mám tiež granát – rapák.“Bol to
obranný granát s rapavým na obdialničky deleným povrchom s účinnosťou až
do 200 metrov.
Neostalo len pri obdivovaní. Túžba
po poznaní nás hnala granáty vyskúšať.
Na priedomí mali veľký plochý kameň.
Naň sme striedavo každý svoju „hračku“
hádzali, silou zodpovedajúcou nášmu
veku okolo šesť rokov.
Po uličke sa ku nám približoval Jarkov najstarší brat Jano. Na chvíľu zastal,
zbledol a priskočil ku nám hovoriac:
„sopliaci, čo to máte?“ Využil našu momentálnu nečinnosť a granáty nám zobral. Ani sme moc neprotestovali, lebo
bol od nás hodne starší a mali sme pred
ním rešpekt.
Často som si, aj v dospelosti na túto
príhodu pomyslel a prebehol mi mráz po
chrbte. Ale mal som aj vojenskú pušku z
obdobia 2. svetovej vojny. Moderne povedané bola mojím tajným osobným vlastníctvom. Vedeli sme o nej len traja. Kamarát Lacko a ďalší – potenciálny kupec,
ktorý však nemal primeranú protihodnotu na vykupčenie. Boli sme vo veku okolo
štrnásť rokov.
Puška bola predtým asi čiastočne
zaborená v blate, ale my sme ju vyčistili
namastili a sfunkčnili. Nikdy sme však z
nej nevystrelili. Riadne som ju ukryl na
ťažko dostupnom mieste a čuduj sa svete,
plynutím času som na ňu zabudol.
Spomenul som si na ňu až keď vnuci
prekutávali všetky priestory v rodičovskom dome, aj v zadných stavoch. Mal
som jediný zámer. Legálne sa pušky zbaviť. V Českej republike už bola v tom čase
vyhlásená zbrojná amnestia. Pri náhodnom stretnutí s priateľom, poslancom,
som sondoval, kedy bude takáto legislatíva prijatá aj na Slovensku. Uspokojil
ma že čoskoro. Tak som sa pušky v rámci
prvej etapy zbrojnej amnestie zbavil.

Výbuch
Porubänia si v období druhej svetovej vojny dosť vytrpeli. Front na Liptove
zastal na viac ako deväť týždňov. Liptovský Mikuláš bol oslobodzovaný na
dvakrát. Nemci ho v protiútoku dobyli
späť. Opätovné oslobodzovanie bolo namáhavé, poznačené početnými ľudskými
obeťami. Hrôzy vojny nebolo možné z
ľudského vnímania vytesniť momentom
deﬁnitívneho oslobodenia.
Jednej noci začuli v konkrétnej domácnosti výbuch. Nápadne a takmer
verne pripomínal výbuch vojnový. „Maroš, spíš ?“ Pýtala sa prebudená manželka
svojho manžela. „Nie, nespím.“ Odpovedal jej.“A počul si ten výbuch? Počul a čo
budeme robiť?“
V tomto duchu prebiehal manželský
nočný dialóg. Báli sa. Bola ešte hlboká
noc, ale do rána už oka nezažmúrili. Lámali si hlavu či sa to znova vrátila fronta.
Čo si počnú? Zhodli sa na tom, že svetlo
zasvecovať nebudú a budú očakávať čo sa
bude diať.
Manžel si kládol otázku či sa má vybrať
do roboty. Nazrel spoza okenného závesu čo sa deje vonku. Videl, že sa ľudia na
neďalekej autobusovej zastávke pomaly
schádzajú. Rozhodol sa, že sa do roboty
vyberie. Manželka mu pripomenula, aby
svetlo nerozsvecoval. Vystrojil sa teda
potme. Išiel len tak, bez „fruštika“, lebo
už mal naponáhlo.
Ostatní cestujúci boli pokojní. O výbuchu nehovorili a žiadne náznaky frontu
neboli. Jednu zvláštnosť však zaznamenali. Z Marošovho trištvrťového zimného kabáta sa šíril neznesiteľný zápach.
Nikto nechcel prísť s ním do priameho
kontaktu. Radšej mu uvoľnili miesto na
sedenie pri okne.
Udalosť sa nakoniec vysvetlila. V tej
dobe nebolo zriedkavé vyrábať si primitívnym spôsobom domáci alkohol (lavórovicu a pod.) V danom prípade bola
surovina – zákvas- naložený vo veľkých
zaváracích fľašiach uložených na prípecku murovaného sporáka, čo napomáhalo
procesu kvasenia. Aby mal Maroš ráno
príjemne zohriaty zimný kabát, ukladal si
ho na prípecok ku spomenutým fľašiam.
Hrdlo jednej fľaše so zákvasom bolo
asi neprimerane utesnené a počas kvasenia fľašu roztrhlo. Časť obsahu fľaše pri
výbuchu nahodilo na Marošov zimný
kabát, čo si v momentálnom duševnom
rozpoložení a potme nevšimol.
Nič príjemné to nebolo, ale trauma z
tejto udalosti bola len stopou z toho čo
by nasledovalo keby sa jednalo o ostrú
vojnovú streľbu.
Jano Čunga
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Gymnázium nie je len slovo
Absolventi GMMH zo Závažnej Poruby do roku 1993/94
Šk.rok Absolventi
1939/40 Mária Kováčová,
Božena Míšová
1940/41 Ján Agnet
1945/46 Peter Nahálka
1946/47 Ľudovít Broska
1947/48 Milan Rúfus
1949/50 Ladislav Kováč
1951/52 Ján Štepita
1952/53 Jozef Vongrej, Rastislav
Chovan, Bohuslav Kováč
1953/54 Jaroslav Hladký, Miroslav
Mlynček, Miloš Čunga
1954/55 Anna Barániová, Jarmila Kamienová
1955/56 Blažena Šúleková
1956/57 Anna Štepitová
1958/59 Eduard Galko, Bohuš Beťko
1959/60 Stanislav Uhel, Elena Chovanová
1961/62 Vladimír Štrkolec (maturitný
kurz dôstojníkov)
Ľudmila Jambrichová
1963/64 Mária Šúleková, Milan Kováč,
Ľudmila Kováčová, Vlasta Piatková
1964/65 Želmíra Jurečková
1965/66 Viera Jambrichová, Anna Staroňová
1966/67 Ján Štetka
1967/68 Anna Hladká, Želmíra Jambrichová, Anna Mlynčeková, Milan
Beťko
1968/69 Jana Iľanovská
1969/70 Stanislav Beťko
1970/71 Eva Beťková, Viera Bartánusová,
Ivan Iľanovský, Milan Iľanovský,
Viera Kubovčíková
1971/72 Ivan Niňaj, Kvetoslava Staroňová, Eva Bartková
1972/73 Iveta Brósková
1973/74 Viliam Šúlek
1974/75 Tatiana Míšová, Ľubica Mikulášová
1975/76 Milan Kuľhavý, Anna Vretenárová
1976/77 Miroslav Vretenár
1977/78 Iveta Jurečková, Tatiana Mudroňová, Eva Vadovická, Iveta Šarafínová
1978/79 Eugen Vadovický, Eva Ličková,
Eva Šarafínová
1979/80 Miroslav Jačala, Danka Jurečková, Iveta Ondrejková
1980/81 Jana Pašková, Elena Schwendtová
1981/82 Ján Šúlek
1982/83 Eva Jurečková, Viera Pašková,
Zuzana Valentová
1983/84 Drahoslava Bátoryová, Eva Griešová
1984/85 Dana Míšová, Zdena Šarafínová
1985/86 Peter Orvoš
1986/87 Kvetoslava Jambrichová, Jana Jurečková
1988/89 Eva Orvošová
1991/92 Alena Míšová, Peter Haviar
1993/94 Alena Bukovinská
Zdroj: Pristavenia – kapitoly a kapitolky z histórie
a súčasnosti Gymnázia Michala Miloslava Hodžu,
vydané v roku 1994, spracovala Vlasta Piatková
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Predišli nás do večnosti
Najväčšia láska na svete
umiera,
keď oko matkino
sa zaviera.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa 12. apríla 2019
v 79. roku života navždy opustila naša
drahá mama, stará a prastará mama,
sestra, švagriná a teta
Anna Tomčíková, rod. Díková
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v pondelok 15. apríla 2019
o 14. hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Smútiaca rodina vyjadruje
slová poďakovania za prejavy spoluúčasti, kvetinové dary i prítomnosť na
poslednej rozlúčke.
+ + +
Zapadlo slnko v živej
nádhere.
Ani som nemal čas
na niečo sa ho pýtať.
Večerný hosť
mi klope na dvere.
A hovorí, že nebude už
svitať.
Porozumel som: je taký Boží predel
medzi bytím a medzi nebytím.
Nie mi je ľúto a strach necítim.
Tušil som to. Tak dlho tušil,
až napokon som - vedel.
S hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 27. apríla 2019 vo veku
87 rokov navždy opustila naša drahá
mama, stará mama a prastará mama
Oľga Rúfusová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola 6. mája o 15.30 hodine v
Bratislavskom krematóriu.
Dáša a Peter s deťmi
+ + +
Neplačte, že som odišiel,
ten kľud a mier mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 1. mája 2019 v nedožitom 70.
roku života opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec, brat, švagor, krstný
otec, strýko a ujo
Ján Mudroň
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola v nedeľu 5. mája 2019 o 14.
hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Manželka, syn, dcéra s rodinou,
súrodenci s rodinami a ostatná smútiaca rodina ďakujú za všetky kondolencie, kvetinové dary i účasť na poslednej
rozlúčke.
+ + +

Neboj sa, lebo ja som
s tebou, neobzeraj sa
v strachu, lebo ja som
tvoj Boh! Posilním
ťa aj ti pomôžem a
podopriem ťa pravicou
svojej spravodlivosti.
Izaiáš 41, 10
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 6. júna 2019 vo veku 61 rokov
opustila naša drahá manželka, mam,
starká, sestra, švagriná, krstná mama,
strynká a teta
Irena Hlušáková, rod. Kulošťáková
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola 8. júna 2019 o 16.30 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube.
Svätá omša za zosnulú bola o 15.30 v
Rímskokatolíckom kostole v Okoličnom. Smútiaca rodina vyslovuje slová
poďakovania za všetky prejavy sústrasti, kvety i účasť na poslednej rozlúčke.
+ + +
„Riekol jej Ježiš: Ja som
vzkriesenie a život
– kto verí vo mňa, bude
žiť, aj keď umrie.“
Ján 11, 25
Pohrebná rozlúčka pri
úmrtí manžela, otca,
starého otca, príbuzného a kazateľa Božieho slova
Jána Havíru
sa konala 4. mája 2019 v Spišskej Novej
Vsi a Závažnej Porube, kde bol pochovaný. Požehnanie tela zosnulého vykonal Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup
VD ECAV.

Pominuteľnosť

Zákon života
a smrti.
Prechod na druhý breh.
Rovnakosť.
Nepodplatiteľná
spravodlivosť.
Uvedomenie si
konca.
Byť pripravený
každý deň.
Vážiť si
chvíľu žitia.
Môže byť posledná.
Katarína Devečková
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Prešli sme tri krajiny juhovýchodnej Ázie
Posledné dva týždne marca sme poznávali tri krajiny juhovýchodnej Ázie.
Preto sa chceme aj s čitateľmi Porubských novín podeliť o naše zážitky.

• Viera Brantálová, Anna Kováčová v Ayuthay

Thajsko

Najskôr sme spoznávali Thajsko. My,
skôr narodení, túto krajinu poznáme pod
názvom Siam.
Je to jediná krajina v tejto oblasti,
ktorá nikdy nebola kolonizovaná. Aj do
dnešnej doby majú kráľa – v súčasnosti je
to Rama X. z dynastie Chakri. V krajine
je konštitučná monarchia – teda vládne
kráľ a vláda. Hoci päť rokov vládol iba
kráľ, práve v období nášho pobytu sa v
tejto krajine uskutočnili parlamentné
voľby. My sme to pocítili len v tom, že v
čase predvolebných mítingov a počas volieb sa v žiadnej predajni nedalo kúpiť ani
osviežujúce pivo a všetky bary boli zatvorené.
Thajsko je považované za krajinu,
kde žije najviac usmievavých ľudí, o čom
sme sa presvedčili aj my. Na letisku v
Bangkoku nás čakala miestna milá, usmievavá sprievodkyňa, ktorej sprievodcovské meno bolo Sweety. Počas celého
pobytu v Bangkoku a jeho okolí nám s
láskou a veľkým oduševnením priblížila
históriu, súčasnosť, rodinný život a zvyky
jej rodnej krajiny. Z letiska nás autobus
odviezol do Hotela Royal, kde v minulosti boli ubytovaní hostia kráľov, a nás
čakal milý, mladý, slovenský sprievodca
vždy ochotný zabezpečiť všetky požia-

Plávajúce trhy

davky účastníkov poznávacieho zájazdu.
Po ubytovaní sme išli na krátku prehliadku okolia. Na jednej z najrušnejších ulíc
tejto oblasti Khao San, kde je množstvo
kaviarničiek a masážnych salónov, zamenili sme si naše eurá za ich bathy. Prvú
večeru v hoteli sme mali ich tradičné pha
thai. Večerný program v tejto pre nás
exotickej krajine, sme zažili na Aziatiku,
ich zábavnom centre. Bola to travesti-show Calypso, kabaretné vystúpenie v
ktorom vystupovali aj muži preoperovaní
na ženy, čo je v tejto krajine veľmi známe
a populárne.
Poznávanie histórie začalo krátkou
návštevou kokosovej farmy. Tu sme sa
dozvedeli ako sa z kvetov získava kokosová šťava a z nej sa varí kokosový cukor,
ochutnali sme čerstvo postrúhaný kokos,
z ktorého sa vytláčaním získava kokosové
mlieko, uvideli sme rôzne výrobky z kokosového orecha ozdobné i úžitkové. Obdivovali sme aj nádherné orchidey, ktoré
boli zavesené na upravenej stene. Počas
cestovania autobusom videli sme soľné
polia.
Na plávajúcich trhoch Damnoen Saduak, ktoré patria k posledným zachovalým plávajúcim trhom, predavači priamo
z lodiek ponúkali svoje produkty, rôzne
druhy čerstvého i vyprážaného ovocia,
exotické koreniny a pod. Rovnako aj
miestni kupujúci boli na lodiach a tak
si odvážali nákupy do svojich domovov
v blízkosti jednotlivých kanálov. V tejto
oblasti je obľúbené vyrezávanie z tíkového dreva. Prácu jedného rezbára sme
mohli obdivovať aj my.
Naša cesta pokračovala k mostu na
rieke Kwai, ktorý je známy z rovnomenného ﬁlmu. Počas plavby po rieke Kwai
sme si vychutnávali obed, ktorý sme si vybrali z ponuky pripravenej formou švédskych stolov a na osvieženie sme mali ich
vynikajúce ovocie: sladké, šťavnaté malé
banány, šťavnaté ananásy, sladučkú dyňu,
hrozno a pod. V okolí rieky sa nachádzali
mnohé zaujímavé budovy. Krásou vynikali najmä ich budhistické stavby. Prešli sme sa aj po samotnom moste, ktorý
počas 2. svetovej vojny postavili Japonci
s veľkým počtom vojnových zajatcov za
veľmi ťažkých podmienok v priebehu jedného roka. Plánovali ho na trase Bangkok
– Barma. Počas stavby mosta zahynulo
veľa zajatcov, najmä Aziatov, Angličanov,
Američanov, ale aj iných národností. Japonci po ňom zabezpečovali zásobovanie svojich vojakov, ale ku koncu vojny
ho samotní Japonci zničili. Neskôr Thajci
poškodenú časť opravili a v súčasnosti jazdí po ňom výletný vlak. Podvečer

• Zvyšky kráľovského paláca v Ayuthaya

sme si ešte prezreli najvyššiu budhistickú
stavbu v Thajsku Stupu Nakhon Pathom.
Z tohto miesta sa potom šírilo budhistické učenie do celej krajiny. Vopred sme
boli upozornení, že do všetkých svätýň
musíme mať primerané oblečenie, ktoré
zakrýva kolená a musíme mať zakryté aj
plecia. Pred vstupom do ich svätyne sa
musí každý návštevník zobuť.
Ďalší deň naša cesta viedla do Ayuthaye 85 kilometrov severne od Bangkoku. Cestovali sme popri lánoch ryžových
polí. Je to významný vývozný artikel
Thajska na vysokej kvalitatívnej úrovni.

• Hlava Budhu obrastená koreňmi stromu

V priebehu roka zberajú tri úrody. Polia
majú vybudovaný zavlažovací systém, v
ktorom sa voda stále mierne pohybuje.
Na obrábanie lánov ryžových polí používajú na to prispôsobené stroje.
Ayuthaya – bývalé historické hlavné
mesto Siamského kráľovstva zapísané do
zoznamu UNESCO.
Vznik mesta sa datuje od roku 1350.
Už v roku 1500 sa stáva veľmocou s
počtom obyvateľov 8 miliónov a s predmestiami 14 miliónov. Bolo to najväčšie
mesto v oblasti vďaka svojej polohe a
rozvoja obchodu s ostatnými krajinami

• Ukážka preukázania úcty
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Jazda na slonoch.

sveta. O zánik mesta sa postarala barmská armáda, ktorá v roku 1767 mesto vyplienila. Zničili kráľovský palác, zahynul
aj kráľ. Dnes je mesto známe ako rozsiahle archeologické nálezisko. V súčasnosti
návštevníci môžu vidieť len zvyšky kráľovského paláca. Hoci Barmčania mesto
zničili, všetky vzácne poklady nenašli. V
roku 1956 bola v ruinách odkrytá tajná
komora. Medzi pokladmi nachádzajúcimi sa vo vnútri boli zlaté šperky, zlatá
rakva a jemný riad. Naše cesty viedli aj do
chrámového komplexu Wat Maha That,
kde je asi najslávnejšia podobizeň Budhu
zarastená do koreňov stromu. V oblasti
doteraz funguje slonie výcvikové centrum. Mali sme možnosť nakŕmiť a vyfotiť sa s jedným ceremoniálnym slonom,
ktorý na pokyny svojho mahouta pekne
zapózoval a bezpečne objal každého, kto
sa s ním chcel vyfotiť. Pri návšteve charakteristického rodinného obydlia nám
usmievavá Sweety vysvetlila usporiadanie jednotlivých otvorených miestností,
V rovnakom čase ako naša skupina, boli
tam aj miestni žiaci v ich rovnošatách, čo
Sweety využila na názornú pomôcku a
vysvetlila nám ako sa prejavuje úcta otcovi, mame, starým rodičom, učiteľovi,
kamarátovi a pod. Boli to veľmi milé deti.
Pri návrate do Bangkoku sme mali prehliadku manufaktúry na výrobu zlatých a
strieborných šperkov s drahými kameňmi najmä s rubínmi a zafírmi.
Bohatý program dňa sme zakončili
večernou plavbou po rieke Chao Phraya
a spoznávali sme osvetlené pamiatky
mesta. Po tejto rieke priplával zo zničenej
Ayuthaye generál Taksin a našiel miesto,
kde založil osadu a v jej okolí neskôr vybudovali Bangkok. Na mieste tejto osady
je vybudovaný Wat Arun (Chrám východu slnka). Jeho vonkajšia kvetinová
mozaiková výzdoba je zhotovená z rozbitého, pestrofarebného čínskeho porcelánu, čo bola bežná súčasť chrámovej
výzdoby v tomto období.
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Ďalšou pamiatkou, ktorú sme v
Bangkoku uvideli, bol Wat Pho. K tomuto areálu sa viaže niekoľko superlatívov:
je tu najväčšia socha ležiaceho Budhu,
najväčšia zbierka sôch Budhov v Thajsku
a je to najstaršie verejné vzdelávacie centrum v celej krajine zamerané na východnú medicínu a známu thajskú masáž. Socha ležiaceho Budhu má dĺžku 46 metrov
a výšku 15 metrov. Znázorňuje Budhov
odchod do nírvány, teda jeho smrť. Je
zhotovená zo sadry a na povrchu je pokrytá plátkami zlata, preto sa označuje
Zlatý Budha.
Významnou pamiatkou Bangkoku,
ktorú sme nemohli vynechať, bol Veľký
palác a najposvätnejší objekt palácového
komplexu Wat Phra Kaeo – často nazývaný chrám Smaragdového Budhu. Areál
Veľkého paláca má rozlohu 94,5 ha a je
na ňom postavených viac ako sto budov.
Hoci kráľ už tam nebýva, vstup turistov je
povolený len po prísnej kontrole oblečenia. Nohy musia byť zakryté až po členky a plecia musia byť tiež zakryté. Kráľ
prichádza do areálu len pri významných
kráľovských obradoch, ako je napríklad
korunovácia. Takou bola aj májová korunovácia súčasného kráľa Ramu X., ktorá
sa uskutočnila až po skončení predpísaného smútku po úmrtí jeho otca, kráľa
Ramu IX., ktorý bol v krajine obľúbený,
bol považovaný za veľkého ľudomila.
Ďalší program nášho poznávacieho
zájazdu pokračoval na najkrajších plážach Andamanského mora v oblasti Krabi v rezorte Aonang. Presun z Bangkoku
sme mali nočným komfortným autobusom, v ktorom sme si sedadlá rozložili
na pohodlné lehátka, preto aj nohy mohli
byť vo vodorovnej polohe. Po príchode
a ubytovaní odviezli sme sa do džungle
a po malom osviežení sladučkým ovocím, spoznávali sme kopcovitú, lesnatú
krajinu na slonoch. Hoci sme mali občas
strach, keď slony stúpali po strmom svahu a keď museli zísť dolu svahom, všetko
sme v zdraví prežili. Nasledujúce štyri
dni boli oddychové na pláži v rezorte ako
aj na okolitých ostrovoch a ich plážach.
Postupne sme vychutnávali pohodu na
ostrove Poda s nádhernou plážou a krištáľovou vodou, oboplávali sme ostrov Chicken – podľa vyčnievajúcej skaly v podobe
hlavy sliepky. Tento ostrov je za odlivu
spojený piesočným chrbtom s ostrovom

Ostrov Chicken

Pohľad z lode na pláž Maya

Tup a za prílivu sú samostatné ostrovy. V
čase nášho pobytu sme z jedného na druhý ostrov prechádzali vo vode. Nádherné
pláže boli aj na Bambusovom ostrove,
čo sme tiež využili na osvieženie v čistučkej vode počas horúcich dní. Ďalšie
osvieženie bolo uprostred skalnej lagúny
a milovníci šnorchlovania mali možnosť
realizovať aj túto záľubu. Z diaľky sme
si pozreli pláž Maya na ktorej sa natáčal
ﬁlm s Leonardom di Capriom, ale v ďalších rokoch množstvo turistov, ktorí sem
prichádzali, ekosystém tak zničili, že kvôli
jeho obnove prístup naň zakázali. Plavba
pokračovala na súostrovie Phi Phi. Oblasť súostrovia bola najviac zničená pred
pár rokmi pri cunami, ktoré sa touto oblasťou prehnalo. V súčasnosti sú už viaceré hotely novo vybudované a niektoré
boli rozostavané. V celej ostrovnej oblasti
je vysoké riziko možných prírodných katastrof, preto všade sme videli vyznačené
cesty ako sa majú návštevníci dostať na
vyvýšené, bezpečné miesta a tam počkať
na záchrancov. Byť v Thajsku a nedať si
thajskú masáž by bola veľká chyba. My
sme chybu neurobili a opakovane sme si
dali aloe masáž, čo bolo utišujúce na našu
opálenú pokožku.

Malajzia

Po príjemnom pobyte v rezorte Aonang sme sa presúvali 507 km do Malajzie. Po dvoch hraničných kontrolách,
najskôr na thajskej strane, potom na malajzskej sme si zamenili peniaze na malajzské ringgity a pokračovali sme v ceste
do multikultúrnej krajiny, kde v zhode
žijú moslimovia, hinduisti, taoisti, kresťania a iné náboženské skupiny, ktoré sem
prichádzali z rôznych krajín a prinášali
svoje kultúrne zvyklosti. Malajziu tvorí štrnásť sultanátov, preto na vlajke má
14 bielo-červených pruhov, štrnásť cípu
hviezdu a mesiac ako symbol moslimskej
krajiny. Súčasťou Malajzie sú aj dva sultanáty severného Bornea. V Malajzii má
hlavné slovo kráľ. Volia si ho sultáni zo
svojich radov na obdobie piatich rokov.
Potom si zvolia kráľa z iného sultanátu,
aby jeden nezvýhodňoval svoju oblasť.
Cesta pokračovala na ostrov Penang do jeho hlavného mesta Georgetown, ktoré je od roku 2008 na zozname UNESCO. Ostrov Penang je spojený
s pevninou dvoma mostami. Starší most
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má dĺžku 13,5 km a nový druhý most až
24 km. Po príchode vo večerných hodinách sme mali zážitkovú jazdu nočným
mestom na cyklorikšiach. Táto turistická cesta vysvieteným mestom, kedysi
veľmi populárna a obľúbená, už upadá.
Zabezpečujú ju len starší muži. Mladí
sa venujú iným činnostiam. Rannú prehliadku historického centra sme začali
pri pevnosti Cornwalls. V parku sme uvideli skupinu cvičencov jogy, prešli sme
okolo dvoch radníc k najstaršiemu anglikánskemu kostolu v juhovýchodnej Ázii.
V Little India sme navštívili taoistický a
hinduistický chrám. Všetky chrámy sú
krásne zvonku aj z vnútra, zdobené neuveriteľným množstvom úžasných detailov a nádherne vypracovaných reliéfov.
Pristavili sme sa aj pri Budhovi so sloňou
hlavou a veľkým bruchom. Dozvedeli
sme sa, že do brucha zozbieral všetky zlé
veci sveta, aby sa ľudia mali dobre. Pouličné umenie tu skrášľuje staré, nevábne
steny a brány. Nie sú to len maľby, ale
často aj kombinácie s trojrozmernými
reálnymi predmetmi. Úchvatným miestom v Georgetowne je malá „plávajúca
dedinka“ na mori menom Chew Jetty s
domami na koloch. Chew Jetty poskytuje domov stovkám chudobnejších ľudí,
ktorí tu oddychujú, obchodujú, pracujú,
vedú bežný život. V meste je niekoľko
dediniek na koloch a blízko nich vyrástlo
množstvo nových výškových budov. Prehliadku mesta ukončila ochutnávka kávy
v štýlovej kaviarni.
Druhým navštíveným mestom Malajzie bolo hlavné mesto Kuala Lumpur čo
v preklade znamená bahenný sútok. Pred
príchodom do samotného mesta zastavili
sme sa pri jednom z najdôležitejších hinduistických chrámov mimo samotnej Indie Batu Caves. Vítala nás 42 metrov vysoká zlatá socha boha vojny Murgana. Po
strmých schodoch (píše sa, že ich je 272)
sme vystúpili do jednotlivých hinduistických svätýň. Pred vstupom bola kontrola predpísaného oblečenia. Pri výstupe a
zostupe po schodoch okolo návštevníkov šantili hravé opičky-makaky. Hovorí
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sa o nich, že dokážu turistom ukradnúť
jedlo. My sme takúto skúsenosť nemali.
Možno preto, že sme nič nejedli. Skôr
nám pózovali ako modelky, aby sme si
ich vyfotili. Po ubytovaní v hoteli sme sa
vybrali na večernú prehliadku okolia Petronas Twins Towers. Po otvorení v roku
1998 s výškou 452 metrov boli šesť rokov
najvyššou budovou sveta. (Dnes sú to už
výškové budovy v Dubaji.) V tomto mrakodrape sídli mnoho spoločností vrátane petrochemickej ﬁrmy Petronas, je tu
množstvo obchodov svetových značiek,
rôzne kaviarne a reštaurácie. Súčasťou
okolia je park s hrajúcou fontánou, ktorá
podľa toho či hrá vážna alebo moderná
hudba, mení vo večerných hodinách tvar
aj farbu chrliacej vody. Večerné, vysvietené mesto má naozaj svoje čaro.

Pohľad do mešity

Prehliadka hlavného mesta pokračovala v ďalší deň. Zastavili sme sa pri
bahennom sútoku, v ktorom tiekla čistá
voda a plávali malé farebné rybičky. Prešli
sme na námestie Merdeka s vysokým vlajkovým stožiarom, prezreli sme anglikánsky kostol a navštívili sme novú národnú
mešitu Nasjid Negera. Obliekli sme si dlhé
ﬁalové plášte s kapucňou, aby sme aspoň
z diaľky mohli uvidieť modernú moslimskú mešitu s vyčleneným priestorom, kde
sa môžu modliť len muži a oddeleným
priestorom za mužmi pre ženy. Na mesto a
jeho mrakodrapy sme sa pozreli z televíznej veže Menara. Hoci je mesto zahustené
mrakodrapmi, nachádza sa v ňom viacero
parkov a zelených priestorov na oddych a
osvieženie. Po obede bola ďalšia výmena
peňazí na singapurske doláre a presun do
bývalej súčasti Malajzie, ale dnes samostatného mestského štátu Singapur.

Singapur

Zlatá socha Boha vojny Murgana

Singapur s rozlohou 719 štvorcových kilometrov patrí medzi najmenšie
štáty sveta. Žije v ňom toľko obyvateľov
ako na celom Slovensku. Je jedným z najbohatších, najvyspelejších a najbezpečnejších krajín sveta, ale aj tie najmenej
skorumpované, vyniká čistotou. Platia
tu extrémne prísne pravidlá na ktoré nás
sprievodca vopred upozornil. Vysoké
pokuty sú za odhodené odpadky na verejných priestoroch, obmedzený je dovoz
cigariet cez hranice – jedna otvorená krabička aspoň bez jednej cigarety, zákaz
dovozu žuvačiek, obmedzené množstvo

liekov len v originálnych obaloch a ďalšie
obmedzenia. Pri porušení zákazov hrozia
nepríjemné vyšetrovania, v tom lepšom
prípade ale možné sú vysoké pokuty, prípadne vážnejšie tresty hroziace väzením.
My sme neporušili ich predpisy, preto
sme nemali zlé skúsenosti. Večerná prehliadka mesta začala plavbou po riečke
Singapura až po záliv Sands Bay. Počas
plavby sme na videu sledovali históriu
založenia a vývoj mesta od koloniálnych
dôb po súčasnosť. Úchvatné boli pohľady na vysvietené mrakodrapy a atypické
stavby akou je aj budova divadla pripomínajúca durian – najznámejšie ovocie
juhovýchodnej Ázie. Keďže obyvatelia
majú právo hlasovať o povolení stavby,
prvé hlasovanie o výstavbe tejto budovy
bolo neúspešné, ale druhé už stavbu povolilo. V ďalší deň bola prehliadka mesta.
Uvideli sme koloniálne domy a hneď za
nimi vysoké mrakodrapy. Prešli sme jedným z najdrahších hotelov v meste Fullerton, v minulosti to bola budova poštového úradu, dostali sme sa k zálivu Sands
Bay a za slnečného dňa obdivovali to, čo
bolo večer vysvietené. Autobus nás odviezol k hotelu Marina Bay Sands a z jeho
vyhliadky sme uvideli celé mesto. Vedeli
sme, že aj toto je atypická stavba, ktorá
má tri veže zaujímavého tvaru a zastrešenie je v tvare lode s bazénom. V susedstve
hotela sú zaujímavé záhrady s nádhernou kvetinovou vegetáciou a kovovými
stromami s vyhliadkou v ich korunách.
Dozvedeli sme sa, že úlohou týchto netypických stromov je zachytávať dažďovú
vodu na zabezpečovanie zavlažovania.
Mesto plné mrakodrapov buduje v súčas-

Marina Bay Sands

nosti aj vertikálne záhrady na budovách
a popri cestách, ktoré majú nielen estetický význam. Pomáhajú zlepšiť životné
prostredie ﬁltráciou znečisťujúcich látok
a oxidu uhličitého zo vzduchu. Posledné
popoludnie poznávacieho zájazdu sme
strávili na najjužnejšej pláži juhovýchodnej Ázie necelých 200 kilometrov od
rovníka. Veľmi príjemným ukončením
pobytu v Singapure bolo podvečerné,
aspoň krátke, rodinné stretnutie Vierky
s príbuznými Jankom a Jurkom, ktorí v
tomto meste našli pracovné uplatnenie.
Po tejto, na zážitky bohatej ceste,
sme zdravé prišli domov a mohli sa teraz
v spomienkach znova vrátiť do vzdialených, ale krásnych miest.
Viera Brantálová a Anna Kováčová
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Porubskí rodáci,
ktorí si zaslúžia pozornosť budúcich generácií
Peter Rúfus *1906 †1977
Pôvodne tesár. Veľmi nadaný, rodený intelektuál. Svojou šikovnosťou sa vypracoval do významných riadiacich funkcií
v obecnej a štátnej správe, najmä na poli
kultúrnom. Mal neodškriepiteľne najväčšiu zásluhu na fungovaní ochotníckeho
divadla v rámci čitateľského spolku a to
organizačne i herecky. Jeho režisérsky talent bol známy a uznávaný v rámci celoslovenského divadelníctva. Knižne spracoval históriu porubského ochotníckeho
divadla. Jeho syn Dr. Milan Rúfus patrí
medzi najvýznamnejších slovenských
básnikov druhej polovice dvadsiateho
a začiatku dvadsiateho prvého storočia.
Porubenia, máme byť na čo hrdí.
Dcéra Oľga, herečka a recitátorka,
aktívne pracuje ako režisérka slovenských, ale aj z iných jazykov prekladaných divadelných hier a poézie.
Ján Agnet *1921 †1993
Ako študent ev. teológie bol v časoch
SNP predsedom Revolučného národného výboru v obci. Bol to múdry, odvážny,
zásadový a oduševnený človek. Pôsobil
aj ako aktívny režisér ochotníckeho divadla. Jeho nezmazateľné celoživotné
zásluhy minulý politický režim odmenil
prenasledovaním, zakázaním kňazského
povolania a prekážkami pri zadovažovaní si základných životných potrieb. Po
nedobrovoľnom ukončení poslania kňaza pôsobil v kultúrnej oblasti, najmä histórii knižnej kultúry v Matici slovenskej
v Martine. Ovládal hebrejský jazyk.
Miloš Čunga *1907 †1971
Pôvodne tesár. Patril medzi obecnú avantgardu svojej doby v obci. V pôsobnosti
čitateľského spolku bol jedným z jej predsedov. Angažoval sa najmä v kultúrnej oblasti ako ochotnícky herec. V období SNP
bol podpredsedom Revolučného národného výboru v obci. Bol predsedom abstinentského spolku. Tomuto predsavzatiu
ostal verný aj po zániku spolku až do svojej
smrti. Po divadelných závodoch v Martine
v r. 1932 významný divadelný odborník V.
Krištof Blahník v časopise Naše divadlo
roč. 8-10 uvádza: „Keby sa mala hodnotiť
snaha jednotlivcov, bol by výkon Miloša
Čungu jedným z najvýznamnejších individuálnych výkonov celých závodov“. Jednalo sa o postavu zhýralca v Okánikovej
hre Pán richtár.
Matej Jambrich *1909 †1993
Bol aktívny v období SNP a aj po vojne.
Pôsobil a osvedčil sa vo viacerých riadiacich funkciách v stavebníctve, ale aj

v rodnej obci vrátane riadenia jednotného roľníckeho družstva, aj ako funkcionár v športe a pri budovaní futbalového
ihriska.
Michal Jambrich *1911 †1995
Podstatnú časť svojho pracovného života
pôsobil v riadiacich funkciách stavebných ﬁriem v Žiline.
Vladimír Kováč *1919 †1983
Veľmi aktívne sa zapojil do partizánskeho
hnutia v SNP. Po vojne bol najprv predsedom MNV v rodnej obci, neskôr predsedom ONV v Liptovskom Mikuláši,
potom podpredsedom KNV v Žiline. Na
sklonku života bol riaditeľom Prefy v Sučanoch a nakoniec predsedom MsNV
v Martine.
Matej Šarafín Slamka *1911†1986
V mladostí sa aktívne zapájal do celkového diania mladej generácie v obci, najmä
v ochotníckom divadle. V zamestnaní
v stavebníctve bol typický „týždňovkár“.
Zastával významné riadiace funkcie
v podniku Pozemné stavby Poprad. Naposledy ako riaditeľ montážnej správy.
Ján Piatka Kušnierik *1898 †1982
Zakladateľ skupiny stavebných robotníkov z roku 1933. Bol jej prvým predsedom. Najaktívnejší murár na stavbe kultúrneho domu. Odpracoval tam vyše 120
hodín takmer bez honoráru.
Elena Chovanová *1912 †2004
rod. Rysuľová
Sestra spisovateľa Štefana Rysuľu. Pochádzala z rázovitej slovenskej obce Važec.
Dlhé roky bola vedúcou spotrebného
družstva Jednota v obci.
Pochádzala z dediny, ale bola to
dáma na tú dobu výnimočný intelektuál. Bola sčítaná, moderná, spoločensky
uznávaná. Angažovala sa hlavne v ženskom hnutí. Úspešné boli aj jej mladšie
dvojčatá – Igor pracoval na ministerstve
SR, Elenka v oblasti kultúry, tanečného
umenia a folklóru. Ich staršia sestra Magduška bola skromná, pekná a svedomitá
učiteľka. Venovala sa recitačnému umeniu žiakov, najmä medzi učňovskou mládežou. O najstaršom synovi Rastislavovi
je samostatná zmienka.
Adam Mišura *1903 †1959
rodák z Demänovej, spoluobjaviteľ Demänovskej jaskyne Slobody, ženatý v Závažnej Porube, obecný sluha, bubeník,
aktívny hasič, hajči - strážnik lesa a polí
Ján Bátory *1909 †1956

Pôvodným zamestnaním murár. V povojnových rokoch prevádzkoval vlastný obchod s ovocím a zeleninou v Liptovskom
Mikuláši. V čase, keď v novom politickom systéme po roku 1948 mali učitelia
zakázané sprevádzať služby Božie hrou
na organe, prišiel ev. cirkevný zbor v Závažnej Porube o svojho kantora učiteľa
Daniela Ševčíka. Na túto úlohu sa podujal práve Ján Bátory, ktorý nemal žiadne
hudobné vzdelanie. Za pomerne krátku dobu sa úlohy kantora zhostil, ba čo
viac, zvýraznil ho krásnym kultivovaným
barytónovým hlasom. V jeho šľapajach
kantoroval po ňom aj jeho syn Miloš.
Poznámka: Rodina Bátoryová a Staroňová bola jedna z mnohých, ktoré poskytovali útočisko a ochranu prenasledovaným
židovským rodinám. Boli v obci aj ďalšie
rodiny, napr. rodina Beťkovie, Galkovie,
Piatkovie, Broskovie, Čungovie, Iľanovská,
Vongrajová, Mlynčeková a nevieme ešte
ktoré. Konkrétne o rodine Jána a Evy Bátoryho vydal svedectvo člen zachránenej
židovskej rodiny Egon Steuer, ktorý v súčasnosti žije v Holandsku a prežil perzekúciu v jaskyni Poludnice. O ukrývaní židovských občanov sa nezvyklo v tom čase
hovoriť, aby prípadné prezradenie nebolo
dôvodom vypálenia dediny Nemcami, alebo katastrofou chránencov aj chránených
osôb. Ospravedlňujem sa preto, ak som na
niektorú obetujúcu rodinu zabudol v dôsledku neznalosti.
Ján Jurečka Kasír *1909 †1993
Patril medzi múdrych, významných a výrazných gazdov. Jeho uvážlivosť a dobré
rady vzbudzovali všeobecný rešpekt. Mal
pekný konský záprah a vo svojej mladosti
sa zúčastňoval na riadení adekvátnej evidencie porubského urbáru. Vďaka nemu
sa zachovali pôvodné urbárske dokumenty, ktoré boli rozhodujúce pri reštitúciách
a vrátení poľnohospodárskej pôdy a lesov
po roku 1989.
Ján Kráľ *1909 †1989 (z Úvetria)
Murársky majster, uznávaný ochotnícky
herec. Dlhodobý funkcionár v čitateľskom spolku a kurátor cirkevného zboru.
Mal veľké zásluhy pri budovaní fary.
Michal Ondrejka *1921 †1998
technický úradník na odborných útvaroch štátnej správy. Výrazne nadaný a významný ochotnícky herec, ale aj režisér
ochotníckeho divadla.
Ján Ondrejka *1928 †1987
talentovaný ochotnícky herec, potom režisér v rodnej obci, neskôr profesionálny herec a režisér Štátneho divadla v Košiciach.
Zdroj: Moja Závažná Poruba II. diel, autor Dušan
Piatka, str. 96, pokračovanie z vydania PN 96
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42
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117
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138
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50
51
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95
96

VI.

109

121

79
80

86
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85
90

10

III.

44
45

52
53

8

20
21

36
43

7

133
134

126
127

118
119

106
107

112
113

120

135
136

V.

139

1
- biblický silák i milenec Dalily
2
- austrálsky pštros
3
- haruľa, baba, pečená na ťapši 4
- telev. princezna
5
- odjedá
6
- prikrývka
7
- výtekanie, výtok z ucha lekár. *
8
- patrí Lote
9
- strešná krytina
10 - mestský znak mož.č.
11 - trh náreč.oblast
12 - 2.slovo vybr.slov po ,,B“
13 - pozdrav detí
14 - tepot srdca
15 - plač
16 - draslík, chem.zn.
17 - amerícium, chem.zn.
18 - rúbe, kála
19 - kotlina, medzi vrchmi
20 - 2-kolesový murársky vozík na maltu
21 - riedká záves. tkanina z česan. vlny
22 - rímsky boh lásky
23 - nepríjemný hmyz
24 - detské zrazy v prírode
25 - španielska ex. kráľovna
26 - vrznutie
27 - dávka jedla
28 - dievč. meno množ.č.
29 - síra, chem.zn.
30 - skoro nemajetní tuláci
31 - pasujúci, súci, vhodný česk.
32 - džem, angl.
33 - značka mydla *

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

- hnevania, srdenia náreč. *
- chrámová stĺpová sieň
- ohlas zvukov
- prvá časť slov vyjadr. vnútro-endo
lekár.
- lopotíme i celkom nespí
- v stredoveku výsady, majetok pre
požičané feudálom do užívania uživaťeľovi
- ŠPZ okresu Košice
- hutnícky polotovar z rudy
- nerozlamoval
- nachýlila
- ruský súhlas
- štát v juhovýchodnej Ázii s hlavným
mestom Jakarta
- v poriadku, dobre angl.
- byt vlastní Jonáš Stretneme se…
- epocha triasu *
- druh hríbu (ružov. farby)
- ku česk.
- stará angl. jedn. hmotnosti, objemu s označením počtu kusov (napr.
kože)
- šál z kožušiny alebo peria
- idylka, oddychu po napr. obede
- severan
- uznaj pravdu
- v zlož. slovách prvá časť,
s výtýznamom, pri, nahor *
- americká mačkovitá šelma
- šporák
- nádoba na víno

128
129
137

.

140

34
35
36
37
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60
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

- znášajte
- tvrdé Y množ.č.
- intenzita znač.
- raj
- sklad
- majstrovský stupeň v džude
- ide náreč.
- Imro domác.
- Ázijská amaterská atletická
asociácia
- korálový útes kruhového al.
elips. tvaru množ.č.
- čierny vták
- Roku Pána latin.
- Irish Cyclits Association (GB)
- lúpi, berie
- 1555 rimsky
- ostatok
- nemocničný ústav
- zimný dopravný prostriedok
- akumulátorové zdvižné vozíky hov.
- prejav zúrivosti
- kraj, územie v Nemecku
- technické zabezpečenie armády skr.
- urážlivý, nepr. maličkosť sa ho
dotkne
- R foneticky
- hra po rusky
- statné s ,,Ť“
- indický okrasný strom
- 2-kolesový vozík v Ázií *
- odpad pri hobľovaní
- túz

- nem. ženské meno - Anna
- slovenský politik v EP
- obec v Banskobystrickom kraji,
na Ipli, so zrúcaninou renes. kaštieľa
93
- skutočné veci, pohľady, konania,
odohrávajúce sa v realite
94 - austrálsky papagáj
95 - jogin - konie slová
96 - lyžiarske stredisko v Záv. Porube
97 - citoslovce bolesti
98 - odsúvanie hlások na konci slova
99 - kód štátu Kiribati a ŠPZ
okr. Rimavská Sobota
100 - usadenina na dne
101 - arzén, chem. zn.
102 - hlavná svätyňa islamu na nádvorí
Veľkej mešity v Mekke *
103 - priamy úder v boxe
104 - zn. zubnej pasty
105 - zápasnícka žinenka
106 - drahokam mliečnej farby
107 - morský cicavec
108 - … de Janeiro - doplniť
109 - kľuka na bicykli
110 - záhradná viacfarebná rastlina
111 - kód Estónska
112 - dom. meno Ingrid
113 - mužské meno
114 - plošná miera
115 - autor rusky
116 - raž, pšenica, ovos …
117 - krajská automob. Inšpekcia
118 - prací prášok
119 - výrobný i obchodný reťazec (nábytok)
120 - moravania
121 - pohrebná hostina
122 - neón, chem. zn.
123 - rimsky domáci bôžik
124 - obrnený transportér
125 - slovenský a francúzky básnik 126
- príslušník indoeurop. kmeňov
na balkáne *
127 - nikto
128 - Ivan domác.
129 - Europäische Eissegelunion (D)
130 - druh podradného vína
131 - Rekomando znač.
132 - medzinár. symbol priania
do Nového roka
133 - Anička
134 - kód Alžírska *
135 - časť pánskeho oblečenia množ.č.
136 - konečná fáza
137 - opak ,,I“
138 - dlhá bodná zbraň podobná
oštepu hist.
139 - odbor študujúci kozmické telesá
140 - značka zubnej pasty
v stĺpcoch:
v – 3. - za ozn.tajn. č.I. - ihličnatý vz. strom
v – 6. - pod ozn. rims.. č.V. - kyslík, chem.
zn.
v – 19.- za ozn.tajn. č.III. - popevok
v riadkoch:
v - 3. - za tajn. č. IV. - základňa i liečivá rastlina
v - 3. - v pravo od rims. č. III. - 1000 rimsky
v - 15.- za tajn. č. VI. - olymp. víťaz v boxe
v - 21.- za tajn. č. V. - ekolog. prípravky hovor.
pomôcky: ARBA, DOVE, DZ, EPI, KAABA,
KARN, LOAD, OTOREA, PAEDY.
POZOR! V krížovke nemusia byť dodržané
dĺžňe!
Znenie tajničky z minulého čísla:
Korbáč, vodu, kraslic moc, nech prinesie Veľká noc. Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám všetkým želá. P.S. (autor)
autor krížovky: Pavel Staroň
spracovala: Simona Žabokrtská
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Vyhodnotenie zimnej
sezóny LK Opalisko

Závažná Poruba v Trnave

Takmer 600 účastníkov zo 4 krajín, Maďarska, Litvy, Česka a Slovenska, z 25
klubov sa zúčastnilo 16.3.2019 na 23.
ročníku Festivalu pohybových skladieb v
Trnave. Skladby boli rozdelené do 5 vekových kategórií od 6 do 50+ rokov. Bola
to veľká prehliadka pohybového umenia,
nápaditých kostýmov, zaujímavých choreograﬁí. 49 skladieb bolo rozdelených
do piatich vekových kategórií od 6 do 50
a viac. Boli odbornou porotou oceňované
bronzovou, striebornou a zlatou medailou. ŠK Závažná Poruba mal zastúpenie v
2 kategóriách. Tanečná skupina Seniorka
sa predstavila so svojou skladbou Dúhový džbánik a získala bronzové medaily.
Najpočetnejšou skladbou vo svojej kategórii 7 - 10 ročné bola práve naša skladba
Mačací sen v počte 29 pretekárov. Tešili
sme sa zo striebornej medaily. Sme hrdí,
že meno Závažná Poruba odznelo na takomto podujatí.
Iveta Beťková, foto: M. Macková

Pretekali
v Spišskej Novej Vsi

V sobotu 27.4.2019 si svoje pohybové
zručnosti preverili gymnastky ŠK Závažná Poruba na súťaži družstiev GYMNO v
Spišskej Novej Vsi. Pre niektoré dievčatá
premiéra, pre iné už absolvovanie niekoľkých ročníkov dozadu. Ale pre všetky pekný zážitok zo súťaže s potrebnou dávkou
trémy a obáv. Športové výkony v dvoch
disciplínach: pohybová zostava a preskok
ohodnotili rozhodkyne a dievčatá neodišli
na prázdno. Reprezentovalo nás 37 dievčat v kategóriach predškolský vek - zlato,
6-8 ročné -zlato, 9-11 ročné zlato, striebro,
bronz, 12 a viac ročné získali taktiež všetky tri kovy. Na záver pretekov roztlieskali prítomných divákov svojou tanečnou
skladbou Mačací sen a prispeli tak k dynamickému priebehu súťaže.
Text i foto: Iveta Beťková

Lyžiarsky klub Opalisko ukončil zimnú
sezónu 2018/2019, kde v pretekoch v
rámci Slovenského pohára obhájil minuloročné druhé miesto spomedzi 35-tich
klubov. Celkovo sa pretekári klubu v Slovenskom pohári zúčastnili 5 pretekov v
kategórii žiactva, 8 pretekov v kategórii
predžiakov a pretekov o Goralský klobúčik s medzinárodnou účasťou. V rámci
okresného pohára Liptova pretekári absolvovali 6 pretekov, kde bolo zastúpenie
aj v kategórii dospelých.
Celkovo v sezóne 2018/2019:
• 2. miesto v Slovenskom pohári „ROSSIGNOL CUP“
• 1. miesto celkovo v okresnom pohári
Liptova
Zhodnotenie po 16-tich pretekoch:
• 44x zlato
• 26x striebro
• 21x bronz
• 11x – 4. miesto
• 10x - 5. miesto
• 16x - 6.miesto
Najlepšie výsledky v sezóne 2018/
2019 dosahovali pretekári: Lívia Kusková, Victor Jílek, Sára Antolová, Michaela
Jusková, Nela Dzurišová, Jakub Pajerchin,
David Sobotka a Samuel Kuska.

Od mesiaca máj je zahájená športová príprava, ktorá spočíva v kondičnej
príprave zameranej na dynamické cvičenia, gymnastiku a obratnosť, ktoré sú
vykonávané v priestoroch Výcvikového
centra polície, ako aj atletiku vykonávanú v priestoroch areálu Obchodnej akadémie. Cieľom športovej predprípravy u
detí je všestranná všeobecná pohybová
príprava zameraná na harmonický rozvoj
osobnosti, upevňovania zdravia, osvojenie základných pohybových činností,
správnych všestranných základov a vypestovanie vzťahu k pohybovej činnosti.
Ide nám o to, aby sa deti aj dobre bavili,
získali všestranné pohybové zručnosti
s rôznorodým náčiním a náradím. Deti
tvoria super partiu, s ktorou nielen trénujú, ale aj žijú. Lyžiarsky klub Opalisko má
vytvorené všetky predpoklady na to, aby
opätovne obhájil druhé miesto v rámci
pretekov Slovenského pohára.

Okrem prípravy pretekárov trvalo
prebieha činnosť celoročného krúžku,
kde sa tréneri pod vedením trénerky
Katky Oravcovej, Moniky Mudroňovej a
Kristíny Gábrišovej zameriavajú na všeobecnú prípravu detí, kde okrem zvládnutia lyžiarskej abecedy majú aj plavecký výcvik. Všetky zimné aj letné aktivity
majú spoločné s pretekármi. Cez prázdniny v mesiaci júl je plánovaný športový
kemp a v mesiaci august deti čaká letné
sústredenie na Skalke, kde využijú bicykle a kolieskové korčule. Úspechy, činnosť
a fotogalériu je možné sledovať i na webových stránkach klubu www.lkopalisko.
sk alebo na facebooku.
Katarína Rázusová

Za týmito výbornými úspechmi je
potrebné vidieť prácu nielen trénerov
Kataríny Rázusovej, Janky Juskovej a
Martina Rázusa, ale aj prístup samotných
pretekárov, ich rodičov, vedenia LK Opalisko. Treba poďakovať aj lyžiarskemu
stredisku Opalisko, s.r.o. a v neposlednom rade i zastupiteľstvu obce Závažná
Poruba.
Zimná sezóna bola ukončená karnevalom na lyžiach a súťažami v maskách a
nakoniec v mesiaci apríl sústredením na
ľadovci Štubai v rakúskych Alpách.
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Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa

Svetový pohár veteránov v behu na lyžiach v Beitostölene
Nórsko 7. – 14. 3. 2019
Už v poradí 39. ročník sa uskutočnil začiatkom marca v mestečku Beitostölen v
strede Nórska, vzdialenom 280 km na sever od hlavného mesta Osla. Mesto má
3200 stálych obyvateľov a 820 m nadmorskej výšky. Je na pomerne veľkej ploche a je
riedko zastavané väčšinou malými jednoposchodovými domami, ktoré sú obývané
asi len cez letnú a zimnú sezónu. Vedľa mesta sú dve zjazdové lyžiarske strediská.
Zjazdovky jedného z nich končia priamo v strede mesta. Nás viac zaujímali podmienky na bežecké lyžovanie. V spodnej časti na kraji mesta je vybudovaný lyžiarsky bežecký areál, kde bývajú často preteky Svetového pohára s účasťou celej svetovej špičky. Kto sa zaujíma o bežecké lyžovanie tak vie, že mu už dlhšiu dobu kraľujú
práve Nóri. V tejto sezóne u mužov Klaebo, u žien Östbergová a hlavne Johaugová,
ktorá mala v miestnom športovom obchode sadu oblečenia so svojou značkou.
Mimo oﬁciálnych pretekových tratí
bolo v okolí mesta upravených desiatky
kilometrov tratí pre rekreačné behanie
a turistiku. Na svoje si prišli vyznavači
klasického behania aj korčuliarskeho štýlu behu. Trate boli upravené hneď aj po
polmetrovom prívale snehu, ktorý nás
zasiahol jeden deň.
Počas celého pobytu nám vyšlo aj
počasie, aj keď sa striedali bezoblačné dni
so snežením. Veľmi sme boli spokojní s
teplotami – v noci bolo mínus 10° až 17°a
cez deň od mínus 2°do mínus 7°. Stále
bol prachový sneh a neboli problémy s
mazaním lyží.
Usporiadatelia zaujímavo vyriešili
dĺžky tratí. Doteraz na všetkých ročníkoch Svetového pohára sme behali na 15
km dlhom okruhu. Teraz to boli tri samostatné 5 km okruhy s ľahšou, strednou
a ťažšou obtiažnosťou a všetky okruhy
prechádzali štadiónom. Bolo to zaujímavé hlavne u tých, čo bežali trať dlhú 45
km a museli absolvovať spolu 9 kôl. Jednotlivé okruhy boli však označené veľmi
dobre (hlavne pri prechode štadiónom) a
kto aspoň trošku rozmýšľal, nemohol sa
pomýliť.
Cestovanie sa tentokrát vyriešilo
spoločným autobusom zo SAD Ružomberok. Šoférmi boli dvaja výborní chlapi – Ján Laco z Palúdzky a Mišo Jurčo z
Východnej. Cestovali sme spolu dva dni
a jednu noc. Noc sme strávili na trajekte pri plavbe z Rostocku do Trelleborgu
vo Švédsku. Pre zaujímavosť v Nemecku, Švédsku a Nórsku neboli vedľa cesty
žiadne bilboardy.

Vlado Staroň na trati

Dana Bartalská-Niňajová na trati

Spolu nás zo Slovenska išlo 25, z
toho 21 pretekárov. Z tohto počtu až 7 má
spojenie so Závažnou Porubou. Bohuš
Valent býva v Porube a je aj členom BK
Opalisko. Dana Bartalská–Niňajová je
rodáčkou z Poruby a aj členkou BK Opalisko, býva v Palúdzke. Vlado Staroň je
rodák z Poruby, býva v Tatranskej Štrbe.
Traja bratia Šiarnikovci zo Smrečian mali
rodičov zo Závažnej Poruby a Ľuboslav
Palguta, ktorý býva v Liptovskej Štiavnici
mal starého otca z Poruby. Bol ním Michal Niňaj, niekdajší výborný porubský
futbalista bývajúci v Poprade, riaditeľ Pozemných stavieb a predseda hokejového
klubu v Poprade.
Ubytovanie sme mali priamo v Beitostölene na štyroch miestach. Myslím,
že všetci boli s ním spokojní. Naša partia
zo stredného Liptova mala na štadión necelé 2 km a chodili sme tam na lyžiach. O
stravovanie sme sa starali sami väčšinou z
dovezených vlastných zdrojov. Pochvalu
si zaslúžia manželia Gabčíkovci z Rosiny pri Žiline – majitelia morčacej farmy
– venovali sponzorsky pre výpravu 40 kg
morčacieho mäsa.
Čo sa týka výsledkov, bol tento ročník
pretekov pre slovenskú výpravu doposiaľ
najúspešnejší. Bolo to veľmi príjemné prekvapenie, pretože v Nórsku býva najťažšia
konkurencia. Získali sme dve zlaté, dve
strieborné a dve bronzové medaily. Zlatí
boli Martina Gabčíková z Rosiny – ženy
41-45 rokov a Mišo Jurčo zo Ždiaru, rodák
z Pribyliny, u mužov 46-50 rokov. Vynikajúce, doslova životné výsledky dosiahol
Vlado Staroň v kategórii 66-70 rokov. Bol
siedmy na 15 km, tretí na 10 km, len 10

sekúnd za víťazným Fínom Nisulom a 8
sekúnd za Rusom Andronovom, 2. miesto
na 30 km, len 6 sekúnd za Nemcom Krallerom. V štafetách boli v kategórii 56-60 r.
na siedmom mieste, keď bežal s mladšími
– D. Bartkom, Vicianom a Kollárom. Na
stupni víťazov si emotívne spomenul na
svoju sestru Anku, ktorá nás v januári dosť
nečakane navždy opustila. V počte medailí sa jej tohto roku vyrovnal a obaja majú
po päť medailí z majstrovstiev sveta. Dana
Bartalská–Niňajová bola v kategórii 46-50
rokov ôsma na 15 aj 10 km a siedma na
30 km. Všetky trate bežala korčuliarsky. Ja
som bežal všetko klasicky v kategórii 6670 r. Na 15 km som bol na 47. mieste, na
10 km na 41. a na 30 km na 29. mieste.
Umiestnenie bolo v nám známom slogane
– každý skončí tam, kde patrí. V štafetách
sme boli v kategórii 66-70 r. spolu s Matejkom, Bartkom a Uherom na 9. mieste, keď
sme porazili štafety Česka a Francúzska.
Usporiadatelia zvládli organizáciu
pretekov veľmi dobre, ale vzhľadom na
vysoké štartovné (200 €), všetko ostatné
bolo veľmi skromné. To sme však o Nóroch vedeli, že nedajú nič zadarmo.
Cestou späť som sledoval krásnu zasneženú krajinu v Nórsku. Prevládali nie
veľmi vysoké zalesnené kopce so zmiešaným porastom. Osídlenie bolo veľmi
riedke, domov pribúdalo až pred Oslom.
Spestrením a zážitkom pri ceste späť bola
dvojhodinová návšteva najznámejšieho
lyžiarskeho strediska v severských disciplínach na svete Holmenkollenu nad
Oslom. Väčšina z výpravy vyskúšala aj
jeho bežecké trate.
Budúcu zimu sa uskutoční už 40.
ročník Svetového pohára v talianskom
Cogne, horskom bežeckom stredisku
blízko Aosty. Pikantériou je, že som už
tam behal preteky v r. 1975 a spolu so
mnou aj Mišo Šiarnik zo Smrečian a Milan Húska z Vitálišoviec.
Ešte pre zaujímavosť uvediem cenu
celého zájazdu, bolo to do 800 €. Je v tom
štartovné, cestovné, ubytovanie a poistenie. Strava bola vo vlastnej réžii. Nakoniec
chcem poďakovať za vyčerpávajúcu prácu pri vybavovaní ubytovania, cestovania
a ostatnej administratívnej práce dvojici
Vlado Staroň a Paľo Šiarnik a sponzorskej výpomoci od Miška Šiarnika,
Bohuš Valent, foto Paľo Šiarnik

Foto Pavol Šiarnik
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• Vlado Staroň na stupni víťazov - strieborná medaila
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Športovali v rozprávkovom Futbalová sezóna 2018/2019
lese
Športový areál Mateja Staroňa sa zaplnil
v nedeľu malými i veľkými športovcami,
keď Športový klub Závažná Poruba v spolupráci s Rodičovským združením MŠ a
ZŠ Milana Rúfusa zorganizoval Porubskú
olympiádu.

Pod Poludnicou sa opäť
podarilo oživiť skoro
zabudnuté hry

Tabuľka IV. liga SEVER

Tohtoročný 10. ročník zaznamenal
vysokú účasť pretekárov. 93 detí, ale aj
dospelých si zmeralo sily v rôznych športových disciplínach. Zdravá rivalita nielen medzi deťmi, ale aj dospelými, dobrá
nálada, podpora divákov, ale aj spoločné
súťaženie rodičov s najmladšími účastníkmi sa podpísalo k vydarenému priebehu tohto podujatia.

Len najlepší mohli stáť na stupňoch
víťazov, ale všetci zúčastnení boli odmenení malou pozornosťou aj vďaka sponzorom: Oblastnej organizácii cestovného
ruchu Liptov, pani Líškovej, p. Poliakovej,
ﬁrme JURsport, pánovi I. Bukasovi. Touto
cestou im ďakujem a taktiež všetkým, ktorí ochotne prišli pomôcť pri organizácii.

Iveta Beťková

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Klub
Z
TJ Jednota Bánová
24
OŠK Baník Stráňavy 24
TJ Družst. Belá - Dulice 24
MFK Dolný Kubín
24
ŠK Javorník Makov
24
OFK Teplička n. Váhom 24
FK Slávia Staškov
24
FK Rajec
24
ŠK Olympia Bobrov 24
OŠK Rosina
24
ŠK Dynamo Diviaky 24
ŠK Závažná Poruba 24
FK Slovan Žabokreky 24
FK Terchová(odstúp.) 0

V
19
14
10
10
9
8
8
7
7
8
7
8
6
0

R
2
3
7
5
6
8
7
6
6
3
4
7
6
0

P
3
7
7
9
9
8
9
11
11
13
13
9
12
0

Skóre B K
84:25 59 14
51:27 45 13
48:47 37 12
36:39 35 11
45:39 33 10
37:33 32 9
58:56 31 8
37:47 27 7
31:47 27 6
33:45 27 5
38:63 25 4
37:52 25-6 3
28:43 24 2
0:0 0 1

Tabuľka IV. liga dorast U19
skupina B

TJ Roháče Zuberec
26
ŠK Závažná Poruba 26
OŠK Lisková
26
1. OFC Liptovské Sliače 26
TJ Sokol Liesek
26
TJ Oravan Rabča
26
ŠKM Liptovský Hrádok 25
TJ Máj Ružmb.-Černová 26
OŠK Istebné
26
OFK Liptovská Lúžna 26
TJ Tatran Chlebnice 26
OŠK BEŠEŇOVÁ
26
ŠK Dynamo Diviaky 26
FK Nižná
25

18
18
15
14
14
11
10
10
10
9
9
6
6
4

4
3
5
4
3
6
7
4
3
2
2
4
4
3

4
5
6
8
9
9
8
12
13
15
15
16
16
18

86:31
76:37
90:38
85:56
64:42
56:43
49:35
68:60
66:81
44:77
44:78
35:65
39:90
35:104

58
57
50
46
45
39
37
34
33
29
29
22
22
15

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tabuľka III. liga SŽ U15
skupina B

TJ Tatran Klin
20
ŠK Tvrdošín
20
FK Slovan Trstená
20
OŠK - Havran Ľubochňa 20
ŠKM Liptovský Hrádok 20
TJ Roháče Zuberec
20
ŠK Dynamo Diviaky 20
TJ Oravská Lesná
20
TJ Tatran Chlebnice 20
TJ Oravan Rabča
20
ŠK Závažná Poruba 20

14
14
14
10
11
10
9
8
5
3
0

2
2
1
5
1
2
4
2
4
1
0

4
4
5
5
8
8
7
10
11
16
20

46:16
62:25
92:35
60:37
46:50
74:32
37:37
33:46
20:40
26:91
10:97

44
44
43
35
34
32
31
26
19
10
0

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tabuľka III. liga MŽ U13
skupina B

OŠK - Havran Ľubochňa 20
ŠK Tvrdošín
20
FK Slovan Trstená
20
TJ Tatran Klin
20
TJ Roháče Zuberec
20
ŠK Dynamo Diviaky 20
TJ Oravská Lesná
20
TJ Oravan Rabča
20
ŠKM Liptovský Hrádok 20
TJ Tatran Chlebnice 20
ŠK Závažná Poruba 20

18
16
16
11
10
9
9
6
5
3
0

1
1
0
0
1
3
0
3
3
0
2

1
3
4
9
9
8
11
11
12
17
18

101:29
126:26
80:26
55:47
77:46
54:60
42:72
52:72
35:80
20:107
14:91

55
49
48
33
31
30
27
21
18
9
2

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

+/23
9
1
-1
-3
-4
-5
-9
-9
-9
-11
-5
-12
0

19
18
11
7
6
0
1
-5
-6
-10
-10
-17
-17
-24

14
14
13
5
4
2
1
-4
-11
-20
-30

25
19
18
3
1
0
-3
-9
-12
-21
-28

V sobotu 11. mája 2019 zorganizovali
Nadšenci bežeckého lyžovania pod vedením Petra Lešťana, za podpory obce Závažná Poruba a sponzorov 7. ročník Dňa
zabudnutých hier. Organizátori pripravili
pre súťažiacich troch vekových kategórií
hracie plochy, uvarili výborný guláš a pripravili bohatú tombolu. Po studených a
zamračených dňoch turnaju v piganí guliek prialo aj krásne slnečné počasie. Na
hracích plochách vládla výborná nálada a
až do ﬁnálového duelu dospelých rodinní
príslušníci povzbudzovali svojich favoritov. Organizátorom sa týmto opäť podarilo oživiť skoro zabudnuté hry.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave tohto podujatia a v neposlednom rade ponúkame výsledky turnaja:
• Kategória deti do 8 rokov:
1. miesto Križková Linda
2. miesto Mišík Adam
3. miesto Socháň Adam
• Kategória deti od 9-15 rokov:
1. miesto Mlynčeková Katarína
2. miesto Hladký Markus
3. miesto Libák Samuel
• Kategória dospelí:
1. miesto Jambrich Peter
2. miesto Hladký Marián
3. miesto Lešťan Peter
text i foto: Petra Míšíková
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Cesta viedla z rozprávky
do rozprávky

Prezentácia

Včielka Maja
Asterix a Obelix

Snehulienka a trpaslíci

Ej, zasadil som máj zelený

Cesta rozprávkovým lesom patrí k príťažlivým podujatiam, ktoré sa v Závažnej
Porube konajú pri sviatku detí. Garanta
tejto akcie dlhé roky predstavovali Andrea Hodžová a Petra Míšíková. Za aktivitu a organizáciu im patrí uznanie a slová
poďakovania. V roku 2019 sa Cestu rozprávkovým lesom podujal zorganizovať
nový realizačný team zložený z rodičov
detí navštevujúcich materskú i základnú
školu. Spoločne so starostom, Obecným
úradom v Závažnej Porube, ŠK, Okresným klubom autoveteránov a domácimi
poľovníkmi deťom ponúkli v nedeľu 2.
júna 2019 tradičnú Cestu rozprávkovým
lesom. Počasie sa umúdrilo, zasvietilo slniečko, vyznačená trať bola schodná. Nebola to len prechádzka jarnou prírodou,
ale aj poznávanie rozprávkových bytostí
spojené s plnením jednoduchých zadaní. Deti sa prešli, vyskákali, vyšantili a
preverili svoje vedomosti o rozprávkach.
Vyznačenú trasu prešlo viac ako 200 detí
v sprievode svojich rodičov. Je naozaj
chvályhodné, že porubská mládež sa v
hojnej miere zapojila do spoločnej akcie
obce, rodičov, učiteľov, detí a záujmových
organizácií. Deti nemali strach, prekážky
prekonávali a zhromažďovali pečiatkové
potvrdenia o splnení úlohy. Spolu s rodičmi si smelo vykračovali z rozprávky
do rozprávky. V cieli prevzali balíček naplnený dobrotami, pozerali na vyleštené
staré autá, motorky a pochutili na výbornom guláši. Po krátkom odpočinku nasledoval 10. ročník Porubskej olympiády.

V Závažnej Porube je stavanie májov
spojené so Svätodušnými sviatkami. V
tomto roku pripadli na 8. – 9. júna 2019.
V duchu tejto tradície zasadili domáci
folkloristi urasteného mája v strede obce.
Obec ožila spevom, tancom a dobrou
pohodou tak, ako to bývalo za dávnych
čias. Starosta Pavel Beťko poďakoval a
uviedol: „Nositelia tradícií oživili to, čo
vždy patrilo ku životu obce. Krásne zvyky
a tradície treba oživovať a uchovávať...” Je
potešiteľné, že do sprievodu sa zapojilo
mnoho mladých ľudí a stavanie mája sledovalo nemálo občanov.
text: -dm- foto: Katarína Migaľová

Guláš aký tu ešte nebol

text i foto: -dm-

Poludnica 2019

Porubské noviny vydáva Obec Závažná Poruba, redakcia Obecný úrad, Hlavná 135, č. tel.: 5547175. Šéfredaktor: Dr. Dušan Migaľa. Redakčná rada: Ing. Pavel
Beťko, Ing. Vladimír Broska, Anna Mikulášová. Dr. Vlasta Šiarniková. Fotograﬁe: Dr. Dušan Migaľa, ilustrácie: Dr. Vlasta Šiarniková. E-mail: obeczav@stonline.sk,
www.zavaznaporuba.sk Tlač: Print Master, Lipt. Mikuláš. Vychádzajú každé tri mesiace. IČO vydavateľa: 00 315 915 . EV 3922/09, ISSN 1339-0287. Nepredajné

