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Prezident vyznamenal
rodáka

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu
si v pondelok 9. januára 2017 za prítomnosti troch najvyšších ústavných činiteľov prevzalo vysoké štátne vyznamenania
20 osobností. Za dlhoročné mimoriadne
zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania udelil prezident SR
Andrej Kiska Pribinov kríž II. triedy Ladislavovi Kováčovi.
Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.,
svetovo uznávaný slovenský biochemik,
vysokoškolský pedagóg a publicista sa
narodil 4. apríla 1932 v Závažnej Porube.
Zmaturoval na Gymnáziu v Liptovskom
Mikuláši. Štúdium biochémie ukončil na
Karlovej univerzite v Prahe. Jeho vedecká činnosť, zameraná na bioenergetiku a
kognitívnu biológiu, sa okrem početných
pôsobísk v zahraničí spája s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského. Spája sa s ňou s výnimkou obdobia
normalizácie v sedemdesiatych rokoch,
a znova od roku 1992, keď ukončil svoje pôsobenie federálneho veľvyslanca pri
UNESCO v Paríži.
Ladislav Kováč bol prvý porevolučný
minister školstva, mládeže a telesnej výchovy vo vláde Slovenskej republiky. -r-
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Vierocesta

Ľubomír Kováč
Viera je aj túžba,
čo spočíva v snahe.
Viac pochopiť život,
z života nám drahé.

Ľúbiť seba, ľudí,
aj to káže viera.
Aj Toho, čo z neba
na nás sa pozerá.

Viera, to je cesta,
cesta za poznaním.
Ktorá sa nekončí
ani umieraním.

Viera je nad rozum,
a viera aj lieči.
Poznaním sme boli,
budeme, sme niečí.

Miera je v srdci
Vo všeobecnosti panuje názor, že svet je
skazený a šialenou rýchlosťou sa rúti do
záhuby.
Tak je. Ľudstvo nie je vyšívané dobrou
niťou. Ale treba uvažovať o tom, či tento zápas nie je večným zápasom o dobro na svete
a či je tento zápas teraz horší ako kedysi...
Myslím si, že tí, čo sa venujú umeniu, by
mohli hľadať krásu a nadšenie a sprostredkovať to, čo majú v sebe aj iným. To by mala
byť naša úloha. Veľký umelec – maliar Joan
Miró povedal asi to, že treba si uchovať v
živote aj v umení čistotu srdca, aby sme boli
schopní dojatia. Myslím, že vystihol aj čosi
z evanjelia, kde sa to spomína v rozličných
obmenách, ale podstata spočíva v tom,
že človek má mať dobré srdce a potom je
schopný viacej vidieť a viacej počuť. Myslím, že práve Bach pochopil tieto veci, lebo
bol protestant. Pochopil, že nič nemôže byť
zaﬁxované na večné veky bez vývoja. Tak
ako Duch môže byť živý len tým, že je živý.
V tomto je Bachova hudba absolútnym odkazom aj pre dnešok a dovolím si tvrdiť, že
niet takého univerzálneho skladateľa ako je
Johann Sebastian Bach. Hudba bez ﬁlozoﬁe
neexistuje. A dobré srdce je asi najcennejšia
vec, dokonca možno cennejšia ako nadanie.
Človek môže byť šťastný jedine vtedy, keď
robí dobro. Keď nerobí dobro, jeho svedomie mu prekáža v tom, aby bol šťastný. Bol
by som rád, keby to platilo aj v tomto svete
Miroslav Bázlik, hudobný skladateľ,
matematik, In: Slavomíra Očenášová –
Štrbová: Život, viera, umenie, Tranoscius 2013

Čestné občianstvo
rodákovi
Iba raz ročne môže primátor udeliť najvyššie
mestské vyznamenanie, ktorým je Čestné
občianstvo. Tento rok
ním ocenili Jána Iľanovského, vojnového
veterána a brigádneho
generála vo výslužbe.
Brigádny generál Ján Iľanovský sa narodil 21. 4. 1922 v Závažnej Porube. Takmer
celý život strávil pri vojsku. Bol aktívny
účastník druhej svetovej vojny. Pamätník bojovej cesty 1. československého
armádneho zboru z Buzuluku do Prahy.
Zaslúžil sa nielen o oslobodenie Liptovského Mikuláša, ale aj Liptova. Bojoval
za myšlienky národnej slobody, obnovu
zvrchovanosti a štátnosti, pričom nasadzoval aj vlastný život. Do roku 2006 bol
tajomníkom Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Je nositeľom desiatok československých a
zahraničných vyznamenaní. Vyznačuje
sa mimoriadnou skromnosťou a múdrosťou. Teší sa prirodzenej autorite, úcte
a vážnosti. Vždy sa hrdo hlási ku svojej
rodnej obci. Ocenenie odovzdá primátor Ján Blcháč na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstvo v apríli 2017.
-redakcia-

„Ak niečo vieš, nenechaj si to pre seba, ale poslúž tým iným, ak si zdravý, pomáhaj chorým, ak si bohatý, pomáhaj chudobným, ak si silný, skloň sa a slúž slabým, ak si zbožný,
pomáhaj hriešnemu, aby sa stal tiež zbožným. Ak to nerobíš, nie si kresťanom, lebo kde sú
kresťania, tam sa to musí prejaviť, že tak zmýšľajú a tak sa správajú ako Kristus.“
Martin Luther
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Zdravie, šťastie, pokoj
svätý vinšujeme vám

Priniesli atmosféru Vianoc

Náročná záchranná akcia
sa skončila úspešne
Opalisko 30. 12. 2016

Deti MŠ

Deti ZŠ MR

Scénické pásmo zostavené z vianočných
zvykov, kolied, vinšovania, tancovania a
scénok potešilo v nedeľu 18. decembra
2016 rovnako malých ako veľkých. Divadelná sála sa zaplnila do posledného
miesta a každý, čo prišiel, odchádzal očarený vystúpením detí. Vianočný koncert
svojou dramaturgiou oslovil celé rodiny
a stal sa tradičnou súčasťou adventných
dní. Bol to darček od detí dospelým. Rodičia pripravili milé „prekvapko“. Ponúkli
vianočný punč a darčeky pod stromček.
Starosta Pavel Beťko poďakoval účinkujúcim i učiteľkám, čo program zostavili,
nacvičili a uviedli. Všetkým zaželal radostné prežitie Vianoc a veľa zdravia v
roku 2017.

Deti zo Základnej školy M. Rúfusa v Závažnej Porube vystúpili s vianočným
programom v DSSaZpS. Piesňami, tancami a vinšovaním potešili srdiečka všetkých
prítomných seniorov. Vlastnoručne vyrobeným darčekom vyčarili úsmev na tvári.
Nechýbali ani slzičky dojatia.
Mgr. B.Bobáková, foto: Mgr. K. Jelínková

V Závažnej Porube
sa už lyžuje

text –dm- Foto: Ing. Ján Jambrich
Deti ZŠ MR

Zima ukázala svoju silu

V noci z utorka na stredu (27. - 28. dec.
2016) pripadlo nového snehu. Silný nárazový vietor spôsobil skraty na elektrickom vedení a Závažná Poruba sa ocitla v
tme. Verejné osvetlenie prestalo svietiť.
Hneď ráno sa poruchy odstránili a pracovníci obce začali so zimnou údržbou
miestnych komunikácií. Narazili však
na staronový problém. Autá parkujúce
na ulici vytvárajú prekážky a spôsobujú
komplikácie pre dopravu i údržbu.

Lyžiarske stredisko – Ski centrum Opalisko Závažná Poruba otvorilo lyžiarsku
sezónu 2016/2017 v piatok 16. decembra
2016 lyžovačkou za symbolické 1 €. O snehovú nádielku sa postarali snehové delá.
Podľa vedúceho strediska Rastislava Mašlonku na zjazdovkách sa nachádza 55 cm
vrstva upraveného snehu. Premáva malý
vlek a lanovka. Prognóza počasia na najbližšie dni je pre lyžiarov priaznivá. „Cez
Vianočné sviatky bude prístupná aj Galička a Fajka,“ doplnil Mašlonka. Parkovisko
je rozšírené a pre autá návštevníkov poskytuje dostatok parkovacej kapacity. Lyžiarov a vyznávačov zimných športov čaká
v Závažnej Porube pohoda a veľa potešenia z pohybu na čerstvom vzduchu. Viac
sa dozviete: www.opalisko.sk

V lyžiarskom stredisku Opalisko sa v piatok 30. decembra 2016 na pravé poludnie
zastavila lanovka. Dôvodom bola technická chyba v elektrickej časti lanovky. Hoci
prevádzkovateľ naštartoval náhradný
zdroj, plne obsadenú lanovku sa nepodarilo uviesť do prevádzky. Na sedačkách
zostalo sedieť takmer sto ľudí. Približne
o 13.30 hodine sa začala záchranná akcia
spojená s evakuáciou. Na mieste zasahovala Horská služba, Hasiči, Záchranná
zdravotná služba, Polícia a zamestnanci
strediska. Teplota v stredisku sa pohybovala od -6 do -10 stupňov C. Postupne prebiehalo zlaňovanie uviaznutých lyžiarov.
Prednostne zachraňovali deti. Po troch
hodinách drámy sa podarilo evakuovať
premrznutých lyžiarov. Podchladených,
no bez akýchkoľvek zranení. Lyžiarske
stredisko sa s podobným problémom ešte
nestretlo. V stredisku boli podmienky pre
lyžovanie ideálne.
text –dm- foto: Richard Macko

Prišiel k nám hosť,
spravil nám most

Vezmeme si sane,
sadneme si na ne
Sánkovanie patrí medzi
obľúbené atrakcie pre
celé rodiny. Hoci snehu nie je nazvyš, nad
Závažnou
Porubou
vás čaká skvelá zimná
zábava. Ako vidieť na
obrázku, okrem dobrej
lyžovačky si možno pod svahom Opaliska
užiť aj sánkovačku so všetkým, čo ku sánkovaniu patrí.

Arktická Trojkráľová zima ovládla aj Závažnú Porubu. Mráz prenikal až do špiku
kostí. Fúkal severný vietor a na ceste v
Luhách sa tvorili záveje. Žuberovka nezamrzla, veď je „teplica“, zato Váh už pokryla
hrubá vrstva ľadu. Mráz tu vytvoril neobyčajné dielo, ktoré nevidieť tak často.
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Na Poludnici postavili
snehuliaka

Ráno na Štefana sa oteplilo, mrholilo a Poludnica sa skryla do hmly. Od Rakytovice
súvislá vrstva snehu a chodník ľadovou
vrstvou pokrytý. Podmienky neskutočné,
ale tradičný vianočný výstup na Poludnicu predsa zdolalo niekoľko nadšencov
zimnej turistiky. Na vrchole ich čakalo
„mlieko“, vietor, no najviac pohoda, dobrá nálada a radosť z výstupu. Nezdržali
sa tu dlho, nedalo sa. Len spoločné foto
ako z rozprávkovej zimy a hneď zostup.
Darmo je. Počasiu nerozkážeš, no tradícia vstala ako ten snehuliak Štefan, čo ho
postavili z nového snehu.
text: -dm- foto: Richard Macko a kolektív

Jeden rok skončil,
nový začína

Ako celý svet, tak aj Závažná Poruba
privítala nový rok 2017 ohňostrojom. O
polnoci obec sledovala svetelné predstavenie sprevádzané hlasom zvonov. Vonku bolo mrazivo. Preto sa občania i hostia
zhromaždili vo vestibule KD a zaspievali
štátnu hymnu. K prítomným sa prihovoril starosta Pavel Beťko: „Všetkým ľuďom
dobrej vôle prajem v roku 2017 dobré
zdravie, v srdciach veľa lásky, radosti a
pokoja. Nech sa všetkým darí v práci i v
osobnom živote. “ Evanjelický farár Vladimír Pavlík privítal nový rok modlitbou
s nádejou a presvedčením, že nám bude
prítomná Božia milosť a pomoc. Po príhovore a modlitbe si spoločne zaspievali pieseň z evanjelického spevníka Rok
nový zase k nám prišiel. Potom nasledovalo občerstvenie pri „batôžkoch,“ ktoré
si každý sám priniesol. Tanec a dobrá nálada trvali do skorých ranných hodín.
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Správy zo samosprávy

Z rokovania obecného zastupiteľstva
január 2017
Hlavná kontrolórka Ing. Iveta
Jurečková predložila správu o
výsledkoch vykonanej kontroly od jej zvolenia. Konštatovala, že nebolo zistené nehospodárne nakladanie s ﬁnančnými prostriedkami. Súčasne
uložila opatrenia a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov alebo príčin,
ich vzniku a určila lehotu na predloženie
správy o splnení prijatých opatrení. Potom
predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba na I. polrok 2017, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce dňa 30.11.2016. K plánu neboli vznesené žiadne pripomienky a plán
kontrolnej činnosti poslanci schválili.
- starosta obce informoval poslancov o
priebehu elektronickej súťaže na nákup
nového traktora. Víťazom súťaže sa stal
AGROTEM-PULZ, s.r.o. Ul. 1. mája
4271, Lipt. Mikuláš, s ktorým je pripravená kúpna zmluva. Máme pripravený aj
návrh leasingového ﬁnancovania.
- starosta obce taktiež informoval o výsledkoch prieskumu trhu vo veci predaja
prebytočného majetku- starého traktora
a vlečky. Poslanci s predajom súhlasili.
- starosta informoval o aktivitách a úlohách, ktoré riešime v týchto dňoch:
pripravujeme podklady k výzve na zateplenie materskej školy, prebieha prerokovanie návrhu zmien a doplnkov č. 1
územného plánu obce Závažná Poruba,
do 31.01 2017.
- informoval o proteste prokurátora proti
všeobecne záväznému nariadeniu obce o
vodení psov,
- v Dome Milana Rúfusa z dôvodu výpadku elektrickej energie došlo k zamrznutiu
radiátorov a vody. Tento havarijný stav
musíme riešiť. Požiadame Ministerstvo
kultúry a VÚC o poskytnutie ﬁnančných
prostriedkov,
- dňa 6.1.2017 sa konala VČS DHZ, kde
boli dohodnuté prípravy organizovania
osláv 90. výročia založenia zboru
- obec rokuje s právnickými osobami
ohľadne vývozu TKO v zmysle prijatého
VZN o odpadoch,
- Ivan Jačala sa pýtal na zvýšenie poplatkov
za elektrickú energiu, ako sa to dotklo
obce. Poslanci odporučili vykonať audit
odberných miest, ktoré patria obci.
- Dr. Migaľa hovoril o tom, ktoré spoločenské a kultúrne akcie sa uskutočnia vo fašiangovom období. Zoznam bol prístupný na W stránke v sekcii: Pripravujeme.
február 2017
Správu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Závažnej Porube za rok 2016
predniesla jej predsedníčka Darina Majeríková. Činnosť Jednoty dôchodcov je
rozsiahla. V oblasti sociálnej každoročne
uskutočňujú predaj narcisov – Liga proti ra-

kovine, poskytujú pomoc sociálne slabším
rodinám. Organizujú brigády na zveľaďovaní našej obce. Pre svojich členov zabezpečujú zdravotné prednášky, členovia využívajú
rehabilitačné procedúry. V priebehu roka
uskutočňujú rôzne kultúrno-spoločenské
akcie. Zapájajú sa aj do športových súťaží. V
závere svojej správy poďakovala starostovi
obce a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu a poskytnutú ﬁnančnú výpomoc.
Starosta poďakoval JDS za činnosť.
Konštatoval, že organizácia JDS je jedna
z najaktívnejších zložiek v obci a sú vždy
ochotní kedykoľvek pomôcť. Robia dobré
meno obci. Dr. Migaľa vyslovil poďakovanie nielen predsedníčke Jednoty, ale aj
celému výboru. Ocenil zodpovednosť organizácie na kultúrnych podujatiach. Odporučil obnoviť stretnutie rady starších, ktorí
sa stretávali pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva. Predsedníčka D. Majeríková
tlmočila požiadavku členov, ktorí by privítali poslancov na stretnutiach členov organizácie. Účasť prisľúbil Vladimír Mlynček,
ktorý ich oboznámi s oblasťou problematiky životného prostredia v našej obci.
- V ďalšom poslanci prerokovali Správu
o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich
z uznesení Obecného zastupiteľstva v
Závažnej Porube prijatých v roku 2016
a stavu vybavovania sťažností a petícií
doručených obci v roku 2016 v zmysle
§ 18 d zákona č. 369/1990, ktoré obec
vybavuje v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach a zákona SNR č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v ich platnom znení. Kontrola bola ukončená Správou o
výsledku kontroly č. 1/2017. Kontrolou
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich
s kontrolovanou problematikou.
- starosta obce podal návrh na zmenu rozpočtu z dôvodu podania žiadosti na Envirofond. Ide o zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v Záv. Porube a kúpy
nového traktora. Informoval poslancov o
vypracovanom projekte zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ, ktorý rieši
zmenu skladby obvodového plášťa, strechy
a podlahy, ich dostatočným zateplením,
výmenou okenných a dverných výplní a
zmenu neefektívneho vykurovania. Nový
spôsob vykurovania je riešený ekologickým kotlom na peletky.
- ďalej starosta oboznámil poslancov s výzvou na opravu hasičských zbrojníc a na
pridelenie hasičských áut. V základnej
škole máme havarijný stav v kotolni- tečie kotol a je nevyhnutná jeho výmena.
Riešenie navrhne projektant.
- starosta informoval poslancov o organizačných zmenách v DSS a ZpS
- v ďalšom informoval, že sa uskutočnilo
verejné prerokovanie navrhovanej činnosti Obaľovačka asfaltových zmesí Lipt.
Mikuláš, osadenej v k.ú. Okoličné, na
ktorom sa zúčastnil. Vo svojom stanovisku žiadal riešiť dosah spádu emisií na
našu obec a tiež riešenie dopravy z priemyselnej zóny po hlavnú cestu a výjazd
na cestu I. triedy v Okoličnom.
Dušan Migaľa, zástupca starostu

4

Porubské noviny 90

Trojkráľový turnaj
Človeče, nehnevaj sa!

Beatka Hanusová patrí medzi šikovné
a aktívne ženy našej obce. Jedného dňa
prišla s nápadom urobiť turnaj v jednej
z najobľúbenejších spoločenských hier
„Človeče, nehnevaj sa“.
A tak za pomoci priateľov ZŠ a MŠ sa
nultý ročník Trojkráľového turnaja v Človeče, nehnevaj sa uskutočnil dňa 7.1.2017
v priestoroch KD v Závažnej Porube. Táto
hra je známa tým, že dokáže vyvolať silné
emócie každej vekovej skupiny hráčov.
Do nultého ročníka sa zapojilo desať rodín. Jednotlivé dvojice protihráčov sa vylosovali a turnaj mohol začať. Atmosféra
bola veselá, no však aj bojovná. Každý
povzbudzoval svoj tím a každý chcel byť
víťazom. Finálový zápas medzi rodinou
Niňajovou a rodinou Hanusovou bol
plný napätia až do konca.
Starosta obce Pavel Beťko odovzdal
medaily a víťazný pohár víťazom turnaja
rodine Hanusovej, rodine Niňajovej, ktorá skončila na 2. mieste a rodine Kokavcovej z Podbrezín, ktorá sa umiestnila na
3. mieste.
Ďakujeme za účasť všetkým rodinám,
ktoré sa s nami výborne zabavili, ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí sa podieľali
svojou činnosťou pri príprave podujatia a
tešíme sa zas o rok!
text i foto: Peťa Míšiková

Tipovala a vyhrala v Niké

Na základe zakúpeného úspešného žrebu
hrala Elena Balentová (r. Štetková) zo
Závažnej Poruby v súťažnej relácii Hra
o Niké o veľký balík peňazí. Sprevádzala
ju dcéra a nevesta. Vďaka viacerým šťastným okolnostiam vyhrala celkom zaujímavú sumu peňazí. Známu televíznu
lotériu na Markíze v nedeľu 15. januára
2017 moderoval Andrej Bičan.

Bol jedným z nás
Už dlhých osem rokov pozerá z ticha večnosti na svoju Poludnicu. Už osem rokov
zapaľujeme sviečky a kladieme kytičky
kvetov na hrob básnika, jedného z nás,
na hrob Milana Rúfusa.

V deň výročia jeho úmrtia 11. januára 2017 si predstavitelia Závažnej Poruby
a členovia Občianskeho združenia Naveky závažná pietnou spomienkou na porubskom cintoríne uctili jeho pamiatku.
Neskôr pri teplom čaji rozbalili imaginárne batôžky s potravou pre dušu - básne,
myšlienky a spomienky na svojho rodáka.
„Nezabudli sme, Majstre. Ten most
je stále pevný a drží pod nami.“
text: Katarína Devečková, foto: -dm-

Zlepšujeme kvalitu života
dôchodcov

Bežkopotulky v Závažnej
Porube
Na bežkách po najkrajších miestach
Česka a Slovenska

S cieľom predstaviť a propagovať Lyžiarske stredisko Opalisko navštívila v stredu
1. februára 2017 Závažnú Porubu Česká
televízia, Rozhlas a televízia Slovenska
(RTVS). Redaktori športu Klárka Kovaříková (ČT) a Ján Žgravčák (RTVS) formou reportáže zaznamenali všetko, čím
žije obec a blízke okolie v období zimy.
Prešli dedinou, navštívili Dom Milana
Rúfusa i miesto jeho posledného odpočinku. Potom sa stretli s lyžiarmi – bežcami všetkých vekových kategórií na
starom ihrisku. Spolu s nimi sa prebehli
po bežeckých tratiach. Zastavili sa pri
zvernici v Brestovej a z Lieštia sa kochali pohľadmi na Vysoké a Západné Tatry.
Zastavili sa aj v SKI centrum Opalisko,
kde ﬁlmovali lyžiarov – zjazdárov a celú
prevádzku športovo - rekreačného zariadenia. Reportáž pod názvom Běžkotoulky - Bežkopotulky odvysielala ČT 2, ČT 4
a RTVS 2 v sobotu 18. marca 2017.

Strídža spod hája
Základnú organizáciu JDS v Závažnej Porube tvorí 122 členov, z toho 95 žien a 27
mužov. V piatok 27. januára 2017 sa členovia tejto spoločenskej organizácie stretli
na výročnom rokovaní. Zo správy, ktorú
predniesla predsedníčka JDS Darina Majeríková vyplynulo, že všetka činnosť vychádzala z plánu práce a bola orientovaná
do oblasti organizačnej, sociálnej, dobrovoľníckej, zdravotnej, športovej, sociálnej, kultúrno – spoločenskej, záujmovej i
mediálnej. Za pozornosť stojí, že dôchodcovia v uplynulom roku odpracovali 680
brigádnických hodín pri skrášľovaní a zveľaďovaní obce. Starosta Pavel Beťko ocenil
aktivity domácej JDS a predsedníčke odovzdal kytičku kvetov ako poďakovanie za
všetku organizátorskú prácu. Rokovanie
pozdravil aj predseda krajskej organizácie
JDS Michal Kotian a zástupca Urbáru Ing.
Milan Beťko. Hodnotiace stretnutie potvrdilo, že činnosť ZO JDS je nielen miestom
sebarealizácie, sociálnej komunikácie, ale i
osožnej práce pre celú obec.

Divadelný súbor
z Bobrovca

Ochotnícky divadelný súbor z Bobrovca
odohral v sobotu 4. februára 2017 v Závažnej Porube klasickú divadelnú hru
od Ferka Urbánka Strídža spod hája.
Komplikovaná zápletka sa vysvetlila a
nakoniec v radosť a šťastie obrátila. Presvedčivé herecké výkony, nápaditá scéna,
pôsobivé spevy a vynikajúca réžia oslovili
prítomné obecenstvo. Zaplnená sála kultúrneho domu dlhotrvajúcim potleskom
odmenila amatérskych hercov, ktorí hrali
profesionálne.
-dm-
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„Je potrebné počúvať občanov, lebo veľa podnetov zdola
je potrebných,“ hovorí starosta Ing. Pavel Beťko.
Čo bolo pre
vás v roku 2016
najväčšou výzvou, podarilo
sa všetko, čo ste
si naplánovali?
Život v obci
prináša veľa výziev. Avšak najdôležitejšou je
spokojný život
občanov. Vždy
sa snažím pozorne načúvať ich postrehom a
pripomienkam a preniesť ich do života obce.
Za dôležité v obci považujem dobrú spoluprácu so všetkými organizáciami, ktoré na
našom území pôsobia a zapájajú sa do spoločenského diania. Nezištne v rámci svojich
možností pomáhajú aj podnikatelia.
S čím bol najväčší problém pri realizácii
projektov?
Najväčší problém pri realizácii projektov je
neskutočná papierová byrokracia, zdĺhavé
vybavovačky a hlavne vstupná neistá investícia, ktorá odrádza veľa starostov. Je potrebné
podávanie projektov zjednodušiť a nie vyhovárať sa na ÚNIU. Dajme si ruku na srdce,
nekomplikujeme si to viac menej sami?
Na čo ste najviac hrdý
za uplynulý rok?
Hrdý som najmä na svojich spoluobčanov, ktorí vlastnou iniciatívou prispievajú
udržiavať a zlepšovať kultúrne, športové a
spoločenské povedomie obce. Hrdí sme aj
na rodičovský dom básnika Milana Rúfusa,
ktorý zachovávame v pôvodnom stave a je
v ňom stála expozícia jeho diela a života.
Jeho meno nesie aj Základná škola, ktorá
je aj jedinou školou na Slovensku s historickou zvonicou z roku 1911. Dôraz v obci
kladiem na podporu vzdelávania a výchovy
najmladšej generácie. O čo je vzorne postarané tak v materskej ako aj základnej škole.
Ako sa obci podarilo narábať so
stanoveným rozpočtom,
veľa sa investovalo?
Obec hospodárila s prebytkovým rozpočtom a tak sa podarilo ukončiť modernizáciu
osvetlenia, čo nám prinieslo úsporu skoro
o 1/3 na spotrebe el. energie. Takisto sme
ukončili kanalizáciu do rekreačného stre-

• Most na Úvetrie treba opraviť

diska „Opalisko“, obec je odkanalizovaná
takmer na 100 %.- na čo sme patrične hrdí.
V kultúrnom dome sme začali s výmenou
schátraných okien a vybudovali sme úplne
nové sociálne zariadenia vrátane WC pre
vozíčkarov. Osadili sme nové štýlové vývesné skrinky v obci. Chceme pritiahnuť
mladých ľudí do obce, a preto v spolupráci
s pozemkovým spoločenstvom Luhy pripravujeme nový stavebný obvod pre individuálnu bytovú výstavbu, kde v I. etape by
malo byť 67 pozemkov. Preto momentálne
pracujeme na doplnku k územnému plánu.
V spolupráci z ECAV v našej obci sme zrekonštruovali zvonicu a uloženie zvonov, na
ktorú prispeli zbierkou občania.
Môžete povedať, že v obci sa žilo v roku
2016 kultúrnejšie ako po minulé roky?
Ktoré podujatia by ste vyzdvihli?
V obci sa každý rok poriada veľké množstvo kultúrno-spoločenských a športových
Hasičská zbrojnica
si žiada generálnu
opravu

akcií. Spomeniem hlavne: Deň folklóru
pod Poludnicou, Majáles, Futbalový turnaj o pohár starostu, Deň detí spojený s
porubskou olympiádou, Dni Milana Rúfusa, Memoriál Štefana Kubovčíka spojený s
behom okolo Poludnice, na Chate Opalisko sa konala Zabíjačka, uskutočnil sa prvý
ročník Opaliskofest, Deň zabudnutých hier,
predvianočné vystúpenie detí ZŠ a MŠ. Do
týchto podujatí sa aktívne zapája folklórna
skupina Poludnica, občianske združenie
Naveky Závažná, ženská spevácka skupina,
cirkevný spevácky zbor Fidelitas, Jednota dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor,
športový klub a aj ﬁrma PEMMEVA. Tieto
všetky aktivity sú dôsledne zdokumentované v Porubských novinách, ktoré dostali
ocenenie ako tretie najlepšie na Slovensku.
Aktuálnu a živú máme aj W stránku obce
www.zavaznapruba.sk
Kto niečo robí, robí aj chyby.
Ako zvládate kritiku?
Je to presne o tom, že kto nič nerobí, nič
nepokazí, a ten kto robí, robí aj chyby. Ja
osobne som zástancom kompromisov, ktoré sú v komunálnej politike často potrebné.
Nebránim sa žiadnej kritike, ktorá však musí
byť konštruktívna a pravdivá. A tak prinesie
prospech obom stranám. Naopak ľudská
závisť, zloba a neprajnosť nemajú čo medzi
nami robiť. Je potrebné počúvať občanov,

• Znížiť energetickú náročnosť objektu MŠ výmenou
okenných a dverných výplní, zmeniť neefektívne
vykurovanie. Riešiť strechu, podlahy.

lebo veľa podnetov zdola je potrebných.
V čom vidíte najväčší potenciál
obce do budúcnosti?
Najväčším potenciálom v našej obci je tak
ako v celom Liptove rozvoj turizmu, športu a služieb. Veď naša obec je na to doslova
predurčená. Je v blízkosti mesta a zároveň
aj blízko našich krásnych hôr. Najviac by k
tomuto malo prispieť dobudovanie celého
areálu lyžiarskeho strediska Opalisko.Túto
oblasť by sme chceli zapracovať do ďalšieho
doplnku územného plánu.
Ako by ste v skratke zhodnotili rok 2016
pre obec Závažná Poruba?
V roku 2016 sme viac menej skoro všetky
plány a predsavzatia splnili. Dalo by sa určite viac, avšak všetko sa odvíja od ﬁnancií,
ktorých v obci na pokrytie všetkého nikdy
nie je dostatok.
Rozpočet na nový rok je odsúhlasený,
ktoré projekty obec čakajú v najbližšom
období a čo bude najväčšia výzva?
Opäť je to o peniazoch. Začiatkom roka
sme vysúťažili a už aj obstarali do obce nový
traktor s čelnou radlicou, sypačom a vlečkou, ktorý skvalitní služby občanom. Ďalej
nás čakajú opravy dvoch mostov, úprava a
oplotenie kompostoviska, výmena dopravných značiek na miestnych komunikáciách. Treba vymeniť krytinu na budove ZŠ
Milana Rúfusa. Ak všetko dobre dopadne,
chceme začať v spolupráci s developerom
s výstavbou inžinierskych sietí v novom
stavebnom obvode. No a keďže nám chátrajú budovy, chceme sa pustiť do zateplenia
materskej školy. To však je závislé od úspešnosti výzvy z environmentálneho fondu,
ktorá je práve vypísaná. Pripravujeme aj generálnu opravu obecného úradu a kultúrneho domu a taktiež požiarnej zbrojnice.
Čakajú nás aj oslavy 90. výročia založenia
dobrovoľného hasičského zboru. Chcem
poďakovať všetkým za podporu a verím, že
s podporou môjho zástupcu, poslancov a
občanov sa nám tieto aktivity podaria.
Sme na prahu roka, čo by sme v ňom
zaželali našim čitateľom
regionálnych novín?
Želám čitateľom pevné zdravie, pohodu v
rodinách a hlavne pokoj v tejto nepokojnej
dobe. A riaďme sa sloganom „Doprajme jeden druhému a bude aj nám dopriato!“
MY –Liptovské noviny, č. 8, 28. 2. 2017, s. 15
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Fašiangová zábava v duchu legendy čiernobieleho plátna
Elenka,
ďakujeme.
Bola to naozaj radosť
pripravovať túto akciu. Spätná väzba bola
úžasná, to je znamenie,
že v tejto našej práci
budeme s radosťou
pokračovať najbližšie
pri organizovani Rozprávkového lesa. Ešte
raz ĎAKUJEME za
uznanie.
Andrea

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy,
hodovania a pitia. My sme v duchu fašiangových tradícií nelenili a dňa 18.2.2017
sme uvítali na fašiangovej zábave ľudí,
ktorým sa táto tradícia páči a v maskách si
radi zatancujú. Téma tohtoročných fašiangov bol Charlie Chaplin.
Sálu sme vyzdobili v tejto téme v spolupráci s ﬁrmou GRAND DECORS - Monikou Berešíkovou, ktorá nám poskytla
materiál na vyzdobenie celej sály.
Po privítaní hostí a uvítacom prípitku
sa začala zábava. Už od prvých chvíľ výborne sa zabávajúcich účastníkov nebolo
do tanca treba dvakrát núkať. Nechýbalo
ani chutné občerstvenie, koláčiky, pagáčiky ba aj tatarák, ktoré si hostia priniesli so
sebou.
Všadeprítomná skvelá atmosféra ovládla aj tých, ktorí sa iba zblízka prizerali.
Masky boli naozaj originálne a krásne. Tie
najkrajšie boli aj odmenené. O chvíle napätia sa uprostred tanečnej zábavy postarala
tombola, v ktorej sa tí šťastnejší mohli potešiť niektorou z vecných cien, ktoré venovali viacerí sponzori.
Krásne na tejto akcii je aj to, že celý
výťažok bude rozdelený do MŠ a ZŠ v Závažnej Porube našim a vašim deťom. Kto
zavítal na túto fašiangovú zábavu, ľutovať
určite nemusel.
Na záver sa chcem poďakovať ﬁrme
GRAND DECORS za poskytnutie výzdoby, všetkým priateľom MŠ a ZŠ, ktorí sa
podieľali pri príprave fašiangovej zábavy a
všetkým, ktorí sa na nej zúčastnili a svojou
dobrou náladou dotvorili celú atmosféru.
Tešíme sa na Vás zas o rok!
text i foto: Peťa Míšíková

*****
Nebola som tam, ale tie fotky ma naozaj
uchvátili. Je veľmi príjemné zistiť, koľko úžasných nápadov majú mladí ľudia.
Gratulujem k tvorivosti (dnes sa už tak
často nevidí)
Elena Chovanová

Ďakujeme veľmi pekne za pochvalu.
Stretla sa skupina ľudí kde každý z nich
prispel nápadom aj jeho realizáciou. Bola
radosť pripravovať túto zábavu.

Mišíková

Milí rodičia a priatelia, cítili sme sa veľmi
dobre a patrí vám všetkým veľká vďaka .
Vieme koľko dní a času potrebujete na
prípravu každoročnej akcie, vieme, že to
nie je ľahké a žiada si to veľkú obetavosť
a trpezlivosť aj zo strany všetkých členov
rodiny. Ďakujeme a želáme veľa tvorivých nápadov.
Mexičania :)

Ďakujeme za pozitívnu odozvu, sme radi,
že ste sa dobre cítili :)
Mišíková

Fašiangovali v telocvični

Atmosféra v telocvični bola vo štvrtok
23. februára 2017 neskutočná a zábava
sa niesla v spontánnom režime, čo ocenili mladší i starší. Záujem bol obrovský.
Predstavili sa masky bez rozdielu veku,
ktoré spojila radosť z pohybu. Posilnili sa „gumidžúsom“, aby lepšie skákali a
namiesto fašiangovej klobásy si pochutili
na cereálnych dobrotách. Ako vidieť, aj
takúto podobu môže mať čas zábavy a
veselosti.
-dm- foto: Michaela Macková

Poludnica roztancovala
námestie

Táto zábava má už tradíciu a „cveng“.
Vždy sa nájde skvelá partia obetavých rodičov. Tí to pripravia, my sa zabavíme a
výťažok si užívajú deti. Tento rok som sa
nemohla zùčastniť, ale ohlasy boli skvelé
a výzdoba nádherná. Ďakujem za naše
deti rodičia! Tretia veľká akcia v tomto
školskom roku, o ktorej sa dá hovoriť iba
v superlatívoch. Mať váš klobúk na hlave,dám ho dole pred vami.
Mária B

Veľmi pekne ďakujeme za „poklonu“.
Verím, že nabudúce si atmosféru užijete
priamo s nami.
Mišíková

Ej bisťu, tak toto bou ples....super výzdoba, super nálada, super didžej.....každým
rokom to graduje......už sa tešíme na ďalší
rok ;-)....a sme zvedaví, ako chcú organizátori toto prekonať.....ale verímä :-)......
PS: chcelo by to väčšiu sálu.......či?
Marian a Monika

Všetkým vám ĎAKUJEME. Ako to celé
bude o rok, netušíme, ale poviem pravdu.” Témy a nápady už máme.“
No a sálu sa pokúsime nafúknuť a bude
to. :o) Ozaj, Blíži sa Rozprávkový les, Čo
Vy na to Chrobáci?“

Pri sviatku MDŽ uviedla Poludnica brilantné vystúpenie na námestí v Liptovskom Mikuláši. Zaspievala murárske
piesne a zatancovala porubské tance:
Slečna Juli, Šimi i Čerešnička...Do tanca
pozvala aj štátneho tajomníka MV SR
Rudolfa Urbanoviča, primátora Jána Blcháča, jeho zástupcu Jána Bonku a ženy
z početného publika. Na záver zaspievali
pieseň Mám ja jedno vtáča v lese... Poludnici sa dostalo uznania nielen od predstaviteľov štátu, mesta, ale i prítomného
obecenstva.

Andrea

Ku toľkým kladným hodnoteniem sa
nedá inak len pripojiť, a popriať organizátorom veľa zdravia a dobrých nápadov
do ďalších ročníkov !!!

Ondrej
-dm- foto: Ondrej Dvoran
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Dovolíte s Homrľajom?

Fašiangový sprievod v tomto roku neobišiel ani Domov sociálnych služieb v našej
obci. Naši seniori sa tejto návšteve veľmi
potešili, zaspomínali na staré časy svojej
mladosti, zaspievali veselé pesničky a z
chuti si zajedli výborné fánky, ktoré maškary našim seniorom s láskou priniesli.
Ďakujeme pekne za príjemné prekvapenie a tešíme sa na ďalšie podobné príjemné stretnutia.

Kto to spravil?

–ah-

Na stránkach Porubských novín zvykneme
dokumentovať pozitívne veci a udalosti. Je
viac ako smutné, že v posledných dňoch
sme zaznamenali na altánku pri medokýši
i na budove MŠ nápisy vytvorené „sprejermi.“ Vieme, že sprejeri sú umelci, ktorí
robia graﬃti, no nie tam, kam nepatria. Tu
došlo k poškodeniu objektov slúžiacich
relaxu a pre deti. Existujú len dve možnosti: Buď „maliari“ prestanú vyčíňať a
svoje „dielo“ odstránia, alebo jedného dňa
si „vtáčkovia“ sadnú na lep. Obec už postúpila predmetnú vec orgánom činným
v trestnom konaní z dôvodu poškodzovania cudzej veci. Nezostáva nič iné, len
takéhoto „výtvarníka“ dolapiť, usvedčiť a
odmeniť tým, čo mu patrí. Informácie o
páchateľoch už teraz možno poskytnúť na
Obecnom úrade v Závažnej Porube.
text i foto: -dm-

Poľovnícky rok 2016
a volebné obdobie
2012 až 2017

Dušan Jambrich

Poľovnícke združenie Poludnica so sídlom v Závažnej Porube na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 25.
februára 2017 hodnotilo svoje výsledky,
aktivity, činnosť a kontinuitu smerovania.
Rok 2016 bol poľovnícky vcelku úspešný.
Poľovníci vyslovili konštatovanie, že uplynulé volebné obdobie výboru a dozornej
rady predstavovalo riešiť radu úloh, ktoré
prináša poľovnícky život.
Ku koncu uplynulého roka ukončil členstvo po päťdesiatich rokoch, dlhoročný
člen združenia Dušan Jambrich, (na
snímke vpravo). V ďalšom päťročnom
vedení PZ, ktoré má 27 členov, zostáva
predsedom Miloslav Droppa.

Vakcinácia líšok proti
besnote
Očkovanie líšok proti besnote bude od
24. apríla do 7. mája robiť Regionálna
veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš. Návnady s vakcínou budú
zhadzovať z lietadla z výšky približne 50
metrov nad terénom. Vynechajú územia
s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov,
vodné plochy a obývané územia.
Čierno-hnedá návnada je granulovou potravou a líšky ju vyhľadajú aj podľa pachu. Vo vnútri návnady je uložená
plastiková tobolka s vakcínou. „Pre človeka je návnada pri bežnej manipulácii
neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a z
dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu odporúčame
nedotýkať sa jej a obmedziť voľný pohyb
psov počas štrnástich dní po ukončení
leteckej pokládky,“ upozorňuje riaditeľ
Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy Liptovský Mikuláš Ján Stupka.
Ak sa obsah tobolky v návnade dostane na ruky, je potrebné si ich umyť
vodou a mydlom, ak sa dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je podľa
veterinárov potrebné okamžite vyhľadať
lekárske ošetrenie.
-r-

Pre dámy i pánov

Sociálne zariadenia v kultúrnom dome
dostali novú tvár i tvar. Rovnako poslúžia
vozíčkarom, ženám i pánom. Podľa platnej
normy spĺňajú všetky hygienické i estetické požiadavky. Neplnia však miesto verejných WC. Verejnosti sú otvorené len v
čase kultúrnych i spoločenských obecných
podujatí. V inom čase sú kľúče prístupné
na Obecnom úrade v Závažnej Porube.

Obec začala revitalizovať
stromy

V čase vegetačného pokoja, na pokyn starostu, začali zamestnanci obecného úradu upravovať verejnú zeleň v obci. Upravili lipy pri pamätníku obetiam vojny, v
okolí domu smútku a na ulici Športovej.
Orezané konáre odviezli na skládku v Potočku, kde sa spracujú na štiepku.

Obec zakúpila nový traktor

Každá vec má svoju dobu životnosti.
Platí to aj pre obecný traktor Zetor 7245
vyrobený v roku 1983. Servis, prevádzka i údržba sa stali neúnosné. S cieľom
skvalitniť verejnoprospešné služby obec
zakúpila vo februári 2017 nový traktor
NEW HOLLAND s radlicou a vlečkou.
Zlepší sa zimná i letná údržba miestnych
komunikácii a rozšíria služby občanom.
Postupne sa doplnia prídavné zariadenia: metla, pluh, kosačka... Zmenia sa i
pracovné podmienky pre obsluhu tohto
pracovného stroja.
-dm-
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Oslávili MDŽ

Uctili si ženy

Naša vzácna jubilantka

V zriaďovateľskej pôsobnosti obce je MŠ,
ZŠ MR, ŠJ, DSS a ZpS a obecný úrad.
Predstavitelia Závažnej Poruby, starosta
Pavel Beťko so svojim zástupcom, navštívili v deň MDŽ všetky svoje zariadenia.
Pri sviatku vyjadrili ženám slová poďakovania za prácu a všetkým odovzdali peknú ružičku. Predstavitelia obce takýmto
spôsobom venovali tomuto sviatku vďačnú tvár i šarmantný tvar.
text i foto: -dm-

Zo spomienok
ako z chleba si odkrojíš.

Medzinárodný deň žien si pripomenuli a
oslávili aj v domácej Jednote dôchodcov.
Slávnostné stretnutie uviedla predsedníčka JDS Darina Majeríková. Deti z MŠ
si pripravili ako darček k sviatku piesne
a tance. Zástupca starostu Dušan Migaľa
pozdravil prítomné ženy a pripomenul
zmysel tohto sviatku. K poďakovaniu za
prácu pre blízkych i obec pridal pekný
karaﬁát. Na fujare zahral a zaspieval Ivan
Broska. Prítomní si vypočuli aj pozdravnú báseň od Vladimíra Farárika. Stretnutie dôchodcov potvrdilo, že MDŽ má
svoje opodstatnenie. Veď vyjadruje úctu,
vďačnosť a uznanie ženám bez rozdielu
veku.

• Obecný úrad

-dm- foto: Anna Cútová

Členovia Jednoty COOP
hodnotili minulý rok
• ZŠ MR
Darina Jačalová

Členskú základňu Jednoty COOP v Závažnej Porube tvorí 81 členov. V stredu
15. februára 2017 sa zišli na výročnom
rokovaní. Správa predsedníčky Mgr. Evy
Niňajovej konštatovala, že zásobovanie
predajne je na dobrej úrovni a podmienky predaja spĺňajú hygienické kritériá.
Osvedčili sa marketingové akcie a zákazníci využívajú aj doplnkové služby. V
závere poďakovala predavačkám za dobrú prácu. Ďalej sa venovali výsledkom
hospodárenia so združenými ﬁnančnými
prostriedkami. V nastávajúcom roku sa
výbor zameria na: riadny chod predajne,
poriadok, dodržiavanie pracovnej doby
a bude sledovať čerstvosť, dostupnosť a
cenovú prístupnosť ponúkaného tovaru.
V diskusii ocenili spoluprácu s Jednotou
dôchodcov a verejnoprospešnú činnosť
členov. Rokovania sa zúčastnil aj starosta
Ing. Pavel Beťko.

Skutočne vzácne životné jubileum oslávila 16. marca 2017 pani Emília Feniková,
r. Kováčová. Pri tomto sviatku navštívil
jubilantku starosta Pavel Beťko, priniesol kyticu kvetov a spomienkový darček.
Poďakoval za všetku prácu pre obec, svojich najbližších i domácu JDS. Návšteve
sa potešila a v rozhovore pospomínala
na mladé roky, ktoré prežila s rodinou
vo Vinnom, kde sa narodil syn Miroslav.
Otec Ján Kováč z nižnej, pôsobil v Závažnej Porube ako richtár od roku 1927 do
roku 1937. Za jeho richtárovania sa do
Poruby zaviedla elektrina (1930), staval
sa kostol (1933) a kultúrny dom (1936).
Otec mal „šmikňu“, podkúval kone, venoval sa gazdovstvu a rodina na dvore
chovala pávy. „Dlhé roky som pracovala
v miestnom pohostinstve. Desať rokov s
Vladkom Piatka, dvanásť s Alou Niňajovou. Práca ma bavila a mala veľkú výhodu. Dva dni robiť a dva dni doma. Mohla
som si porobiť všetko okolo domácnosti a
venovať sa rodine.“

• MŠ a ŠJ
• DSS a ZpS

• Ku gratulantom sa pridali predsedníčka JDS Darina
Majeríková a zástupca starostu Dušan Migaľa so
želaním dobrého zdravia a pohody v kruhu najbližších.

Obdivovali sme jej pamäť, uvedené
fakty z histórie obce, príhody zo života,
spomienky na osobnosti, ktoré sa odobrali do večnosti. Aj napriek vysokému veku,
číta bez okuliarov, sleduje televíziu a zaujíma sa o spoločenský život. Žije v starostlivosti nevesty a dobrých vnúčat. Teší
za zo štyroch pravnúčat.
-redakcia-
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Porubská svadba na
matičnom plese
Liptovský Mikuláš - ples Matice slovenskej

Matičný ples v Liptovskom Mikuláši má
už dlhoročnú tradíciu a svojich stálych
hostí, ktorí sa na tomto plese stretávajú
ako jedna veľká matičiarska rodina. Veľkolepú atmosféru plesu v tomto roku obohatilo vystúpenie Poludnice. Prítomných
o polnoci pozvala na Porubskú svadbu a
oživotvorila čepčenie mladuchy. V podaní Poludnice sa objavilo to, čo dakedy
bolo celkom prirodzenou súčasťou života
obce pod Poludnicou. Darmo je. Tradície
vďaka folkloristom žijú ďalej.

Prezentované piesne
a ľudové zvyky poznáme
i v Ploštíne.
Predposlednú
fašiangovú
nedeľu
19.2.2017 zavítala do susedného Ploštína
Folklórna skupina Poludnica zo Závažnej Poruby s pásmom piesní , tancov a
ľudových zvykov pod názvom „Otvárajte
dvere“.
V úvodnom slove vedúci FS Poludnica RSDr., Mgr. Dušan Migaľa a režisérka,
choreografka Mgr. art. Elena Chovanová,
pripomenuli vzájomné dlhoročné kultúrno-spoločenské a športové kontakty.
Zdravá, súťažná, športová rivalita, výmena kultúrnych podujatí, ale aj spoločné
hospodárenie na družstevných lánoch
sa stali pre obidve obce impulzom k napredovaniu. Kontakty prerástli v osobné
priateľstvá, manželstvá a nové rodiny. Je
zaujímavé i to, že doteraz sa v podstatnej
väčšine ploštínski mládenci priženili do
Závažnej Poruby.
Ploštín

Foto: Marian Petráš

-dm- foto: Zita Fašiangová

Bobrovec

Bolo to vystúpenie ako má byť a vďaka
patrí všetkým účinkujúcim. Stávajú sa z
nich vyspelí tanečníci a speváci s náležitým javiskovým prejavom. Bolo to vážne
v častiach, kde to náležalo a veselé, rozihrané tam, kde sa všetci uvoľnili a s radosťou spievali a tancovali. Ďakujem.
Elena Chovanová

Do fašiangového sprievodu v meste Liptovský Mikuláš sa zapojila aj Poludnica.
Primátorovi Jánovi Blcháčovi pekne zavinšovali a Mikulášanom popriali: „Zdravia, šťastia stáleho, aby nikdy nemali pudilára prázdnieho.“ Sprievod sa skončil
na nádvorí Čierneho orla, kde Poludnica
oslovila mesto tak, ako sa vraví v Porube:
„Gazdiná, dovolíte s Homrľajom?“
-dm- foto: Emília Klobušiaková

*****
„Porubské masky si Mikulášania pamätali už z minulého roka. Viem, že sa na
ne tešili a boli zvedaví, čo vymyslíte. Nesklamali ste - boli ste perfektní. Som na
vás hrdá.”
Elena Chovanová

Otvárajte dvere v Bobrovci
Pásmo piesní, tancov a zvykov pod názvom Otvárajte dvere v choreograﬁi Mgr.
art. Eleny Chovanovej uviedla Poludnica
v nedeľu 12. februára 2017 v Bobrovci.
Účinkujúci obecenstvo zaviedli na Porubskú zábavu a pozvali na Porubskú svadbu.
Svojim umením sa predstavil aj ľudový
umelec Ivan Broska. Niet pochýb, že autentické pásmo oslovilo a potešilo bobrovecké publikum. Za vystúpenie poďakoval
starosta Ing. Ladislav Sedlák, PhD.

Fašiangy v meste
s Poludnicou

Poďakovanie Poludnici

To krásne, čo nám opäť FS Poludnica Závažná Poruba priniesla, je oživenie
porubsko - ploštínskych piesní, tancov
a ľudových zvykov. Áno, všetky piesne
a ľudové zvyky spievané a vinšované na
Porubskej zábave i Porubskej svadbe sme
prijali veľmi srdečne aj preto, že sú identické slovom, melódiou, rytmom i choreograﬁou ako ploštínske.
Samozrejme,
i prekrásne piesne
o starom bačovi.....
v podaní ľudového
umelca, fujaristu Ivana Brósku
vytvorili nádhernú
atmosféru a pripomenuli význam
ľudových tradícií
Ivan Broska, Tibor Plch
pre staršiu i mladšiu generáciu.
Zo srdca pozdravujeme občanov Závažnej Poruby,
FS Poludnica ďakujeme za príjemné popoludnie a prajeme ešte veľa úspešných
vystúpení pri šírení vzácneho dedičstva
našich predkov.
S úctou
JUDr. Jaroslav Tomčík

Príjemný (ešte stále fašiangový) deň prajem všetkým, trošku mi je ľúto dnes už len
konštatovať, že v meste Liptovský Mikuláš
máme fašiangy „za sebou“, aj keď tohtoročná „Popolcová streda“ je až 1. marca
2017. To znamená zábava pokračuje....
Dovoľte mi, všetkým Vám, ktorí ste
sa nielen osobne zúčastnili, ale i pričinili
akýmkoľvek dielom o tohtoročnú Fašiangovú pochôdzku mestom, z celého srdca
sa poďakovať. Vaša osobná zainteresovanosť prekonala i nie moc priaznivé počasie. Osobne mi je ľúto, že ste sa všetci nemohli počas pochôdzky predviesť v plnej
kráse...dážď už bol potom neúprosný.
Je to však tiež znak toho, že nie všetko môžeme ovplyvniť. Veľmi si vážim,
že napriek tomu ste vydržali a zúčastnili
sa aj záverečného programu na nádvorí
Čierneho orla.
Osobitne sa chcem poďakovať FS
Zemplín, ktorý nielen vo štvrtok, v preplnenej sále Domu kultúry, ukázal svoje
umenie, ale i počas sprievodu v našich
„liptovských“ klimatických podmienkach. Už dnes sa tešíme na Vaše ďalšie
vystúpenie v našom meste. Veľmi pekne
ďakujem mestu Michalovce za podporu a
spoluprácu.
Veselý zvyšok fašiangového obdobia
prajem a prosím, odovzdajte poďakovanie i Vašim kolegom, členom a všetkým
zúčastneným.
PhDr. Dana GURÁŇOVÁ
ved. odd. mládeže, športu a kultúry
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Záboj Bohuslav Kuľhavý
(1937)
Záboj Bohuslav Kuľhavý
sa narodil 9. februára 1937
v Závažnej Porube. Do slovenského výtvarného umenia vstúpil na začiatku 60.
rokov dvadsiateho storočia. Pohyboval sa v okruhu
umelcov, ktorí sú známi
pod názvom Skupina Mikuláša Galandu.
Študoval súkromne u zakladateľa moderného slovenského umenia Martina Benku.
V roku1963 usporiadal prvú samostatnú výstavu v Slovenskom národnom múzeu v Martine a v roku 1969 výstavu svojich
diel v Lasson Gallery of Modern Art v Londýne (spolu s vlastným Manifestom). Záboj Bohuslav Kuľhavý reprezentoval umenie na výstave Súčasné slovenské výtvarné
umenie v Prahe v roku 1963 a v roku 1968
zasa na Medzinárodnom bienále mladých
výtvarníkov Danubius 1968 v Bratislave.
Od raných prác
poznačených realizmom (voľných
kresieb a graﬁckých listov), prešiel etapou štylizácie, deformácie,
abstrahovaných
Bohuš Kuľhavý: Spomienka foriem a krátkym
obdobím recepcie
na mamu
kubizmu a surrealizmu. Neskôr vytvoril typ tzv. panelovej
maľby a prešiel k novej kompozícii obrazu
založenej na princípe „sústavy rozdielnych
výtvarných polôh“. Uviedol ju do života v
prvej polovici 70. tych rokov dvadsiateho
storočia na samostatnej výstave obrazov v
Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave.
* * * * *

zdroj: internet

Vážený pán Záboj Bohuslav Kuľhavý!
Sú veci na ktoré sa ťažko zabúda. A sú
veci na ktoré človek nesmie zabudnúť, aby
nestratil sám seba. K takýmto posvätným
miestam určite patrí rodné hniezdo, ktoré
Vás registruje ako svojho rodáka. Veď v
Závažnej Porube ste sa narodili, vyrastali
a prežili mladosť. Mnohí z Vašich priateľov,
susedov a vrstovníkov ešte žijú a spomínajú na mladé roky prežité spolu s Vami.
Vaše vzácne životné jubileum je pre nás
milou príležitosťou poslať do Bratislavy
tento pozdrav i blahoželanie k sviatku.
Želáme Vám pevné zdravie a mnoho tvorivých síl, aby ste i naďalej v zdraví a šťastí, svojim umením obohacovali ľudí nielen
na Slovensku, ale aj vo svete.
Vážený pán Kuľhavý, prijmite, prosím,
priloženú Pamätnú plaketu ako dar i spomienku na Závažnú Porubu pod Poludnicou s tým, čo povedal múdry básnik: „Žiť
možno kdekoľvek, ale hniezdo je len jedno.”
S pozdravom Ing. Pavel Beťko,
starosta, Závažná Poruba 9. 2. 2017

Prvý jarný deň

V Tatrách je ešte sneh, na Poludnici sa už
stopil. Zostal len technický. Lyžovačka je
však stále OK. Najlepšie zaránky.

Pri Peterke
motív priateľstva

Stretávanie
porubských priateľov má už
svoju tradíciu. V lete
sa stretávajú pri guláši,
v jeseni pri držkovici,
pred Vianocami pri
kapustnici a ku jari pri
fazuľovici. Teraz si za
miesto stretnutia zvolili PETERKU. Mnohí
možno ani nevedia, že
dakedy táto piecka predstavovala súčasť
každej domácnosti a značila aj teplo ľudských vzťahov. V zime hriala, v lete ponúkala motív domova. Priatelia si v pohode
pochutnali na fazuľovici, zapili ju pohárom dobrého vína, porozprávali o radostiach i starostiach, ba aj zaspievali. Na nič
si nesťažovali, naopak – osudu boli vďační
za to, že im bolo dopriate žiť v priateľstve
tak, ako si nažívajú už dlhé roky. Vydarené stretnutie priateľov zorganizovali bratia
Mlynčekovci: Peter, Ján, Vladimír a celú
akciu „zastrešila“ ﬁrma PEMMEVA, obchodno-reštauračné služby.

Peter Beťko:

Zachovajte a pravdivo
vysvetľujte náš odboj
Výročná
členská
schôdza ZO SZPB
v Závažnej Porube
sa konala 26. januára 2017. Organizáciu
tvoria pozostalí a deväťdesiatsedemročný
Peter Beťko. Žije v starostlivosti synov Jána a
Ladislava. Je posledný
priamy účastník protifašistického odboja
žijúci v obci pod Poludnicou. Na základe
mobilizačnej vyhlášky v septembri 1944
narukovalo do kasární v Liptovskom Mikuláši vyše sto chlapov zo Závažnej Poruby. Zaradení boli do bojov na úseku Červený Kút – Kráľova Lehota. Čatár v zálohe
Peter Beťko sa zapojil do týchto bojov ako
zástupca veliteľa čaty. Po útoku ťažkých nemeckých zbraní povstalecké jednotky ustúpili do hôr a operovali v partizánskej brigáde Kučera - Ľošakov. Dlhé roky zastával
funkciu predsedu ZO SZPB, ktorú tvorilo
viac ako sedemdesiat členov.
Predstavitelia obce a domácej organizácie SZPB navštívili začiatkom februára
2017 Petra Beťka (1920) a podrobne informovali o obsahu rokovania a výsledkoch
výročnej schôdze. Návšteve sa potešil a
vyjadril radosť, že členovia pribúdajú, organizácia žije a pravdivo vysvetľuje históriu
Slovenska. V tomto roku záujem o členstvo
prejavili piati občania - pozostalí po účastníkoch odboja.
text i foto: Dušan Migaľa, zástupca starostu a
predseda ZO SZPB

-dm- foto: Ján Mlynček

Dolný rad zľava: Jozef Šikula, František Sabol, Ladislav Iľanovský, Ladislav Valach, Libor Ligda, Dušan Muzika,
Ján Mlynček; Horný rad zľava: Milan Staroň, Vladimír Bartko, Pavel Beťko, Ivan Oško, Milan Majerko, Milan
Mikuláš, Vladimír Pavlík, Ľubo Habarka, Ján Broska, Peter Mlynček, Peter Iľanovský, Ján Mikuláš, Vladimír
Mlynček, Dušan Hladký
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Ja viem, že môj Vykupiteľ žije
Jób 19, 23 – 27

„Kiežby napísali moje slová, kiežby ich zaznačili do
knihy železným rydlom
a olovom a za svedka vyryli do skaly. Ja viem, že môj Vykupiteľ žije
a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď
moja kože bude tak rozrušená, zo svojho tela
uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe; moje
oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi
prahne po tom.“
Milí čitatelia, tieto slová povedal človek, ktorého viera nevyvierala z jeho skúsenosti, ale ktorý si vedel vieru uchovať aj
napriek svojim životným údelom a skúsenostiam, lebo Pán Boh veľmi preskúšal jeho
vieru. – Jób bol veľmi bohatý. Mal majetok,
početnú rodinu. A v okamihu všetko stratil.
Majetok, a deti mu umreli. Napadla ho ťažká choroba. Zdalo sa, že sám Boh sa mu stal
nepriateľom. Všetci, aj vlastná manželka sa
od neho odvrátili. Bolo skutočnosťou, že
nemá nič. Všetko okolo neho hovorilo proti
tomu, že Boh žije. – Akoby hovoril: neviem
to vysvetliť, neviem to dokázať, teraz to ešte
nemožno potvrdiť, ale raz to vyjde najavo,
raz sa ukáže, že je to pravda.
Kristov otvorený hrob, Kristovo víťazstvo nad hrobom ukazuje a dokazuje, že to,
čo Jób len šípil, čo tvrdil napriek zdaniu a
napriek tomu, že nemal dôkazy, je pravda.
Kristovo vzkriesenie potvrdzuje jeho slová.
„Ja viem, že môj Vykupiteľ žije.“ Pána Boha
menuje Vykupiteľom. Keď počujeme slovo
„Vykupiteľ“, myslíme hneď na Pána Ježiša.
Keď Jób menuje Pána Boha vykupiteľom,
myslí na to, že Boh je ten, ktorý v skutočnosti človeka zachraňuje, zasahuje v jeho
prospech a nedá mu zahynúť. Jób ešte nevedel menom nazvať Vykupiteľa, ktorý žije,
my však už poznáme a vieme vysloviť to
drahé meno: Ježiš.
* * *
Ježiš je našim vykupiteľom, lebo On
vykonal všetko, čo bolo a je povinnosťou
vykupiteľa. Podľa Mojžišovho zákona vykupiteľ mal povinnosť vykúpiť svojho príbuzného z otroctva či zajatia. Pán Ježiš nás vykúpil z otroctva hriechu, diabla a smrti, keď
za toto vykúpenie zaplatil svojou nevinnou
krvou. Vykupiteľ mal povinnosť sa postarať,
aby jeho príbuzný dostal späť stratené dedičstvo. Nuž Pán Ježiš nám vrátil stratený
raj, stratený život a stratenú blaženosť.
Pre Jóba to nebola len neosobná poučka, že Boh je vykupiteľ, ale on hovorí o
tom, že Boh je JEHO vykupiteľom: „Môj
Vykupiteľ žije.“ Kiež by sme aj my vedeli o
Pánovi Ježišovi s vierou povedať: On je môj
Vykupiteľ! Môj Vykupiteľ žije! Veď čo by
nám pomohlo, keby sme vedeli len neosobne a všeobecne, že Pán Ježiš je Vykupiteľ, ale
nevedeli by sme, či sa to vzťahuje aj na nás.
On za všetkých umrel, že všetkých vstal z
mŕtvych, všetkým, ktorí Ho milujú prijímajú vo viere, je Vykupiteľom.
Jób vedel hovoriť o žijúcom Vykupiteľovi, hoci nič tomu nenasvedčovalo v jeho
živote, že by jeho vykupiteľ žil. Nachádzal

sa v strašnej biede. Stratil rodinu, zdravie
i majetok, a predsa hovorí: môj Vykupiteľ
žije! Nevedel ešte, že v Kristovom diele vykúpenia sa stane Pán Boh našim vykupiteľom. My vieme o Vykupiteľovi ďaleko viac,
než Jób mohol tušiť a naša bieda nemôže
byť väčšia ako je jeho, veď on prešiel temer
všetkým utrpením, ktoré môže navštíviť
človeka.
Jób videl aj dôsledky toho, že jeho vykupiteľ žije: „nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude rozrušená,
zo svojho tela uzriem Boha.“ Dôsledkom
toho, že náš vykupiteľ žije, je to, že smrť
nemôže zrušiť naše spoločenstvo s Pánom
Bohom. Smrť nebude mať posledné slovo,
ale vykupiteľ, ktorý sa postaví nad našim
prachom. To, že Vykupiteľ žije, značí, že
má moc aj po smrti a nad smrťou. To, že
môj vykupiteľ žije, znamená, že neupadnem
do zabudnutia, lebo postaví sa nad mojím
prachom. – Takáto viera nezatvára oči pred
smrťou. Takáto viera vie, že po smrti ostane
z nás len prach. Ale táto viera vie aj to, že
Vykupiteľ, ktorý žije, má moc vzkriesiť nás
z prachu k večnému životu, keď v oslávenom tele uzrieme svojho Pána. „Zo svojho
tela uzriem Boha,“ „moje oči, nie cudzie
Ho uvidia“, hovorí Jób. Toto je už vyjadrením viery v tela z mŕtvych vzkriesenie. My
nielen v to smieme veriť, že bude vzkriesená len naša duša, ktorá možno s nami ako
hriešnymi nebude mať nič spoločného, ale
smieme veriť, že v oslávenom tele uzrieme
Boha, lebo náš Vykupiteľ žije. Keď Jób vyslovil tieto slová o žijúcom Vykupiteľovi,
ktoré vyvierali z čistej viery, želal si, aby
NEPADLI DO ZABUDNUTIA, ALE BOLI
POZNAČENÉ! Duch Boží sa postaral o to,
aby jeho slová boli poznamenané do knihy.
Tomu ďakujeme, že máme v Biblii Jóbovu
knihu s týmto vyznaním veľkonočnej viery.
* * *
Jób si želal, aby jeho slová „vyryli do
skaly“. Aj toto jeho želanie sa splnilo. Veď
sa len obzrime po našich cintorínoch! Na
koľkých náhrobných kameňoch svedčia tieto do kameňa vyryté slová o viere toho, kto
pod kameňom odpočíva alebo o viere tých,
ktorí ho odprevadili k hrobovému odpočinku s vierou, že Vykupiteľ sa postaví aj nad
jeho prachom a zo svojho tela uzrie Boha.
Do koľkých kameňov už vyryli Jóbove slová
ako svedectvo živej viery.
Jób si to neželal, to vám želám ja, aby
tieto sviatky vryli do našich sŕdc Jóbove slová veľkonočnej viery a veľkonočnej radosti. Nech naše srdcia sa ozývajú radostnou
hudbou týchto slov. Želám vám sviatky, počas ktorých sa utvrdíte vo viere, že náš Vykupiteľ Ježiš Kristus žije a tak budete ľuďmi
nádeje.
Kiež dá Pán Boh, aby na slová Jóba „ja
viem že môj Vykupiteľ žije“ v dušiach a srdciach všetkých zaznela ozvena: aj my vieme,
že náš Vykupiteľ žije – a preto aj my budeme žiť!
Mgr. Vladimír Pavlik, ev. farár

Jedni druhých bremená
znášajte

Organ:
Marta Gáborová

Cirkevný zbor ECAV v Závažnej Porube
spoločne s vedením obce usporiadali v
nedeľu 29. januára 2017 v evanjelickom
kostole beneﬁčný koncert. Na koncerte
zazneli diela J.S. Bacha, W.A. Mozarta,
A. Vivaldiho, P. Ebena a iné. Účinkovala
Musica Temporis zo Žiliny. Organ: Marta
Gáborová, husle Kristína Šeligová. S cieľom podporiť dobrú vec lavice v evanjelickom kostole zaplnili domáci i hostia
z Cirkevného zboru Hybe. Dobrovoľná
zbierka veriacich spolu s príspevkom
miestnej samosprávy bude venovaná CZ
ECAV Hybe na rekonštrukciu poškodeného kostola s organom. V Závažnej Porube činmi naplnili slová apoštola Pavla:
„Jedni druhých bremená znášajte a tak
naplníte zákon Kristov.“ (Galatským 6,2)

Husle:
Kristína Šeligová

Deň pokánia na pamiatku
evakuácie
Sedemdesiate druhé výročie evakuácie,
ako Deň pokánia, si 5. februára 2017 pripomenuli na službách Božích v Závažnej
Porube.
Veriaci spoločne odriekali desať Božích prikázaní, pristúpili k spovedi a prijali
rozhrešenie. Domáci farár Vladimír Pavlík
svoju kázeň založil na slovách Písma svätého: „Nie, hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete!“(Ev. sv.
Lukáša 13 kap.) V oznamoch zaznelo, že
beneﬁčný koncert, ktorý sa konal minulú
nedeľu pre CZ ECAV Hybe vyniesol 840 €.
K tomu pribudne 500 €, ktoré odsúhlasilo
obecné zastupiteľstvo z prostriedkov obce.
Príspevok Závažnej Poruby na obnovu
poškodeného organu a kostola v Hybiach
predstavuje čiastku 1340 €.
text i foto: Dušan Migaľa
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Ó, ty čas vianočný, čas
preradostný

Predišli nás do večnosti
Lúčim sa s vami,
moji milí,
ruky stisk už vám nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo,
odišli sily,
lúčim sa s každým, kto
mal ma rád

Orchester ZUŠ J. L. Bellu ART COLLEGIUM Nicolaus a Okresný učiteľský spevokol TATRAN - dirigent Ľubomír Raši,
ponúkli Závažnej Porube 18. decembra
2016 v evanjelickom kostole darček vo forme predvianočného koncertu zostaveného
zo svetoznámych kolied a skladieb Bacha
a Vivaldiho. Okrem hudby znelo aj Božie
slovo. Ev. farár Vladimír Pavlík uviedol:
“Advent je čas stíšenia a zamyslenia. A čo
pre nás znamenajú Vianoce? Očakávame
dar najcennejší. Narodí sa ten, ktorý nám
môže zmeniť celý život. Spasiteľ prináša
lásku, Božiu milosť a spásu. Pokoj a trvalú
radosť. Netreba veľa. Len Mu vo svojom
srdci vytvoriť Betlehem...“ Koncert sa stretol s obrovským záujmom poslucháčov a
divákov, čo vyjadrili v závere potleskom v
stoji – standing ovation.
-dm-

Zneli ako zvony vianočné

V hlbokom zármutku oznamujeme, že nás
dňa 21. decembra 2016 v 95. roku svojho
života navždy opustila naša drahá mama,
stará mama, prastará mama, praprastará
mama, krstná mama, sestra, švagriná, teta
Zuzana Fašánoková, rod. Jančová
Posledná rozlúčka bola v piatok 23. decembra 2016 v Dome smútku v Závažnej
Porube.
Syn Ján s rodinou, syn Pavel s rodinou, syn Jaroslav s rodinou, dcéra Oľga s
rodinou, dcéra Margita s rodinou, nevesta
Emília s rodinou, sestra Anna s rodinou
a ostatná smútiaca rodina vyjadrujú slová poďakovania za všetky prejavy účasti,
kvetinové dary i prítomnosť na poslednej
rozlúčke s našou drahou zosnulou.
+++
Neplačte,
že som odišla,
ten kľud a mier mi prajte,
len v srdci večnú
pamiatku
si na mňa zachovajte.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že nás
dňa 8. januára 2017 v 79. roku života náhle opustila naša drahá manželka, mama
a stará mama
Emília Iľanovská, rod. Marková
So zosnulou sme sa rozlúčili vo štvrtok 12.
januára 2017 v Dome smútku v Závažnej
Porube.
Manžel Ján, synovia Ján a Ivan s rodinami vyslovujú úprimné slová poďakovania za všetky kondolencie, kvetinové dary i
účasť na poslednej rozlúčke.
+++

V poslednú adventnú nedeľu 18.12.2016
boli služby Božie iné ako po ostatné nedele v roku. Boli slávnostné – spojené s
programom detí a konﬁrmandov. Zazneli
básničky v podaní mladších detí, doplnené koledami v podaní mladých muzikantov. Naši konﬁrmandi predviedli scénku o
Vianociach v bežnej rodine. Hovorili o pochopení pravej podstaty Vianoc. V programe vystúpil aj cirkevný spevokol Fidelitas,
ktorý svojím nádherným spevom prispel
do bohatého programu.
V závere zaznela spoločná pieseň:
„Počujete spievať zvony vianočné?“, ktorá
umocnila zážitok z tohto adventného koncertu.
text: Lucia Bačíková, foto: Ivana Mernová

Šepkám si slovo mama,
modlitbu pre dušu,
vietor čo zhodil lístie a čas
čo vzal Ťa mama,
už nikto nenapíše.
Tvoj úsmev na perách
stratený v márnosti,
ja blúdim svetom a zas
šepkám to slovo mama, modlitbu pre dušu.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 19. januára 2017 v 78. roku svojho
života opustila
Hanka Vejová, rod. Řezáčová
Posledná rozlúčka sa konala 23. januára
2017 v Dome smútku v Závažnej Porube.
Dcéra Sonka s rodinou, dcéra Vierka s
rodinou, sestra Olinka s rodinou, nevesta

Hanka s rodinou, vnuk Mirko, vnuk Jarko, vnuk Mareček, vnuk Miško s rodinou,
vnuk Martinko s rodinou, vnuk Lukáško
s rodinou, pravnúčatá Vilko, Emka a Filipko vyjadrujú slová poďakovania za
všetky prejavy sústrasti, kvetinové dary i
účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou zosnulou.
+++
Tíško žila, tíško odišla.
skromná vo svojom
živote,
veľká vo svojej láske a
dobrote.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa 26. januára 2017
vo veku 75 rokov navždy opustila
Mária Galková, rod. Kollárová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v nedeľu 29. januára 2017 o 13.30
hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Synovia Daniel a Miroslav s rodinami,
dcéra Anna a ostatná smútiaca rodina ďakujú za všetky kvetinové dary, prejavy sústrasti i účasť na poslednej rozlúčke.
+++
Všetko sa pominie,
len stopy Tvojej
statočnej práce,
lásky a obetavosti
navždy zostanú...
Budeš žiť v spomienkach
tých, ktorí Ťa mali rady.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 3. marca 2017 v 77. roku svojho
života opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, krstný otec, švagor, brat
Ladislav Broska
Posledná rozlúčka so zosnulým bola v
nedeľu 5. marca 2017 o 14,00 hodine v
Dome smútku v Závažnej Porube. Smútiaca manželka, syn Peter s rodinou, dcéra Silvia s rodinou a ostatná smútiaca
rodina vyslovujú slová poďakovania za
všetky prejavy sústrasti, kvetinové dary i
účasť na poslednej rozlúčke.
+++
Svojho ducha
zverujem do tvojej ruky.
Vykúpil si ma,
Hospodine, verný Bože.
Žalm 31, 6
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa 2. marca 2017 vo
veku 90 rokov opustila naša drahá mama,
stará mama a prastará mama
Eva Mlynčeková, rod. Šarafínová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v pondelok 6. marca 2017 o
14.00 hodine v Dome smútku v Závažnej
Porube.
Smútiaca rodina vyjadruje poďakovanie
za všetky kondolencie, kvetinové dary i
účasť na poslednej rozlúčke.
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TAJNIČKA

Myšlienka básnika, uhádneš ktorého?

MYŠLIENKA BÁSNIKA - UHÁDNEŠ KTORÉHO ?
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34
35

66
67

58
59

51
52
60

81
82

80
88
89

športový luk
priehrada v Čechách i malý orol
tvar a druh chleba
Olina dom.
dusík chem. zn.
špeciál. úprava tkanín, zlepšenie
vzhľadu, zmäkčenie, omak
sloh
pokoruj básn.
kypri pôdu pluhom
mesto na Slovensku - majster Pavol
oltár
bahniatovitý vták
kelvin zn.
mesto na Slovensku - SSK
koncový hráč v basketbale
len po toto miesto
draslík chem. zn.
školopovinný žiak
nástroj na kálanie
zákonník práce
citoslov. zastonania
uvidel, zbadal
oznamenie
čínské mužské meno
keram. nádobka na pitie kávy, čaju
člen st. Ilýrskeho národa
odlom
vyrábať súkno valchovaním
mač - slang. boj, zápas, stretnutie
anglicky
druh, typ nákl.auta
uplietol veniec
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104
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115
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137

135

7
8
9
10

47
48
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87

100

1
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6
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90

IV.

93

.

.

17
18

I.

16

.

6

124
125

96
97

116
117

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

110
111

112

126
127

131
132

143

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

105
106

vrhacia stará zbraň
mne patriaci
dníček
lezie
remíza v šachu
podmienková spojka
zisk nasporením
základom plánovania je ….
2049 rímsky
usadlosť v Rusku
prístav v Nemecku i názov pracieho
prášku
ženské meno
zľaknutie sa
hneď, zaraz, priam
morský cicavec
železo - anglicky
predĺžená bočná stena
Michaela dom.
poľnohosp. text. surovina
usadenina na dve
aluminium chem. zn.
mikroprocesorová doštička
zaznamenávam kamerou
pustovník žijúci v kláštore, nosí habit
spojil napr. elektr. prúd
vykonávateľ trestu smrti
člověk vyhýbajúci sa zodpovednosti
čača - bez ,, A, A“
staroveká krajina
druh papagája
milenci v dvojici
osoh

98
99

118
119
133
134

138
139

144

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
90
91
92
93
94

druh opice
čln na Rýne
typ nákl. auta
meno bývalej tal. herečky Lolobrigidy
ľudský osud - nábožensky
obopol
banská huta
čínska droga
3xL
nádoba na kvety
vianočná ryba
bádali, riešili
ronenie básn.
zobrazenie terénu
nedospelé Renatky
7 rímsky
ohraničené územie, jeho časť
pil
kód Ukrajiny
druh horniny s neúplnou granuláciou
argon chem. zn.
druh egyptskej bavlny
druh čiernožltej jašterky
typ švédskeho osob. auta
100 + 100 + 5000 + 5000 rímsky
ker väčších rozmerov
mestská ulica skr.
kráča
veľmoc v Amerike
vajce latinsky
ochrana tovaru
malé dieťa okolo seba trúsi potravu z
taniera

95 raketo - metná nálož skr.
96 peňažný obnos
97 vyrobí tkaninu na krosnách
98 poradie
99 fotograﬁa anglicky
100 mužské meno
101 latinsky skr.
102 druh palmy
103 má drobnú tenšiu postavu, je ….
104 obec na Slovensku
105 hasí smäd
106 amyotroﬁcká laterálna skleróza, skr.
107 zotroč
108 hlavná tepna
109 hranica lekárs.
110 známe lyžiarske stredisko vo Fínsku
111 vrchné zimné ošatenie
112 osoby s nedostatkom pigmentu
113 varovanie, tiež pripomienka, zdvihnutý
prst
114 klepetáč
115 býv. český skokan na lyžiach
116 kilogram bežne
117 2. kolesový vozík ťahaný človekom v Ázii
- prevoz osôb
118 sodík chem. zn.
119 veľké dvere na stodole, a garáži
120 tango stratilo go
121 kopytník žijúci v Andách
122 francúzsky umelec - sochár
123 osobitňe
124 váha obalu
125 naozaj, nepochybne
126 bočný rastlinný výhonok
127 strom i jeho plod
128 tenšie lano
129 meno psa
130 aj to
131 etnická skupina v Západnej Afrike
132 tuzexové platidlo
133 osekaj
134 označenie MEDZINÁR. BIATHLONOVEJ
ÚNIE
135 a kedysi básn.
136 osobní strážcovia
137 metál bez met
138 otcovia z maďarčiny
139 predložka s 2. pádom
140 nákaza
141 letecká spoločnosť Rakúska
142 boh vetrov
143 manželka Chaplina
144 chudobní ľudia i ľudia s ťažkou
chorobou
v stĺpcoch:
v – 19. - za a pod tajn. č.II.
- nálev na naloženie mäsa
v riadkoch:
v - 2. - napravo od ozn. tajn. č.I.
- ovocná minerálka
v - 2. - napravo od ozn. tajn. č.II.
- parkovisko, označ.
v - 13. - za tajn. č. IV.
- pôvod. obyvat. N. Zélandu
v - 21.- za tajn. č. V.
- písmeno en
Pomôcky:
AORIT, AVIVÁŽ, AUA, GÁLIA, IBO, KICKÁ,
MEMENTO, PLOC, STVOL.
Znenie tajničky z minulého čísla:
NA VIANOCE A V ROKU NOVOM VINŠUJEM
VÁM NASTOKRÁT ...
TEPLÉ SLNKO NAD DOMOVOM, DOBRÉ
SKUTKY S DOBRÝM SLOVOM, ZDRAVIA
ŠŤASTIA AKURÁT, ABY VÁS MAL KAŽDÝ RÁD
autor krížovky, Pavel Staroň

14

Porubské noviny 90

ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
Všetkovedko

Vianočné dielne
V utorok 20.12. prebehol v
našej škole v poradí už piaty ročník Vianočných dielní. Skladalo sa, lepilo, maľovalo, zdobilo,
v pozadí hrali koledy a celú predvianočnú atmosféru
krásne dopĺňal
teplý,
sladký,
ovocný punč.
Ďakujeme za
hojnú
účasť
žiakov, rodičov,
starých rodičov,
ale aj bývalých
žiakov a taktiež
za veľkú pomoc
pri samotnom
priebehu celej
akcie.

Karneval v škole

1.decembra 2016 sa konala celoslovenská
súťaž Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Trinásť
žiakov zo ZŠ Milana Rúfusa dostalo možnosť porovnať si vedomosti so žiakmi z celého Slovenska.
Titul VŠETKOVEDKO získali:
Martinko Bačík, 2.ročník,
Sabínka Berešíková, 3. ročník,
Bebetka Hanusová, 3. ročník
a Vikinka Baňárová, 3. ročník, ktorá získala aj titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.
Organizátori súťaže poslali víťazom
pekné diplomy a aj vecné ceny. Štartovné
všetkým súťažiacim zaplatilo RZ pri ZŠ M.
Rúfusa. Ďakujeme za podporu a víťazom
srdečne blahoželáme.

Radosť zo srdiečok

Už od rána prichádzali do našej školy
rôzne rozprávkové bytosti. Piatkové vyučovanie 17.2.2017 bolo celé rozprávkové,
v našej škole sa totiž vyučovalo v maskách.
V laviciach sedeli víly, princezné,
piráti, klauni a iné zaujímavé masky. V
maskách učili aj pani učiteľky.
Celý deň bol pre deti pripravený
program a bohaté občerstvenie. Vybrali
sme najkrajšie masky z každej triedy, ocenili doma pripravené a urobené modely.
Deti sa hrali, súťažili, tancovali. Odmenou boli nielen sladkosti, ale aj radosť z
krásneho dňa.
text i foto: Mgr. Oľga Dzúrová

14. februára sa
na našej škole už
tradične oslavuje Valentín. Je to
sviatok, kedy si
vyznávame lásku či sympatie
viac ako inokedy.
Práve v tento deň sa deti
zo ZŠ Milana
Rúfusa najskôr
oboznámili, kto bol sv. Valentín a ako
vznikol tento sviatok. Následne sme si
navzájom rozdali vyrobené srdiečka,
kvietočky a valentínky so sladkosťami.
Deti mali možnosť napísať svojej školskej
láske, milej kamarátke či kamarátovi, alebo obľúbenej učiteľke či učiteľovi.
Príjemnú atmosféru nám umocnili
slová z darovanej knihy „DVE SRDIEČKA“ od Silvie Vančovej.
Mgr. Bohdana Bobáková

Polícia v škole
V utorok 21.2.2017 navštívila žiakov ZŠ M. Rúfusa v Závažnej Porube Mgr. Anna Poljaková, preventistka Okresného riaditeľstva PZ SR v Liptovskom Mikuláši.
Cieľom stretnutia bola prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka na tému šikanovanie a
nebezpečenstvo virtuálnej komunikácie. Prváci diskutovali o dopravnej bezpečnosti,
no tiež o tom, ako sa zachovať v situáciách ohrozujúcich ich zdravie.
Mgr. Bohdana Bobáková

Vieme, čo jeme
Autor: Michal Červeň, 4. ročník
„Ja som paprika zelená!
V kuchyni sa
varí obed
a ja padnem
za obeť.“
„Už ma sekejú, krájajú,
na pekáč ma
hádzajú!“

„Ktože to
tu narieka?!

„Ty paprika?“

„Ja som
paradajka
červená.
Nikdy nie
som červavá!“ „A ty?“
Autorka: Zuzka Macková, 4. ročník
„Jój, horúce,
horúce!“
„Už nás
varia, už je
nám beda!“

„Moja hlava,
už ju nemám, odkrojili zo mňa
kus. Kde len
skončí?“
„Milá pani
Cibuľková,
z cesty uhnúť
prosím!“
„Všetci
ľahnúť do
panvice!
Každý je tu
dôležitý, má
tu svoju chuť.
Jedlo bude
veľmi chutné,
želám dobrú
chuť!“
Vianočná
výzdoba
našej školy

Porubské noviny 90

15

Zo školských lavíc
Jedného dňa v lete bol ocko v Poľsku. Kúpil mi vrtuľník na ovládanie. Hneď na druhý deň sme ho išli vyskúšať. Ja som ho ešte
nevedel ovládať. Ocko mi povedal: ,,Podaj
mi ho“! Tak som mu ho dal. Ocko s ním
vyletel do vysokej výšky, a zrazu letel dole.
Obaja sme ho chytali. Hneď sme ho dali
ešte raz do výšky. Nedarilo sa mu vzlietnuť. Potom sme zistili, že mu chýba závažie. Až doteraz ho hľadáme.
Jakubko Kubovčík, 3.ročník

Začiatkom zimy sme sa s bratrancom hrali
na dvore. Púšťali sme dron a auto na ovládanie. Môj dron vyletel vyše 40 metrov.
Zrazu sa mu zlomilo krídlo. Chytil ho môj
bratranec. Priniesol som lepidlo a krídlo
som zalepil. Bratranec si zatiaľ púšťal svoje
autíčko. Bolo to zábavné. Prežili sme pekný prázdninový deň.
Mykola Havryshchuk, 3.ročník

Od malička túžim letieť lietadlom. Jedného dňa nám mamka povedala, ideme k
moru. Hneď som sa maminy opýtal akým
prostriedkom pôjdeme. Povedala že lietadlom. Konečne sa mi splní môj sen. Na
dovolenku sme leteli v noci. V letiskovej
hale sme vybavili všetko potrebné a moje
napätie sa stupňovalo. V lietadle to vyzeralo ako vo veľkom autobuse. Keď sme
vzlietli, to vám bola nádhera. Celý svet,
dokonca aj oblaky, boli pod nami. Pri pristávaní som sa trochu bál, či to pilot zvládne. Poviem vám, bol to krásny zážitok.
Marek Hodža, 3. ročník

Bolo to na začiatku letných prázdnin. So
Zuzkou, otcom, Dominikom, Nikou a s
babkou sme cestovali autom na výlet. Bývali sme na chate pri meste Štúrovo. Raz, keď
bolo pekne, ocko povedal, že pôjdeme ku
Dunaju. Bola to dosť dlhá cesta, dokým sme
tam prišli. Na brehu Dunaja bolo veľa mušlí.
Videli sme tam aj divnú rybu. Zrazu som
uvidel veľkú výletnú loď. Urobila veľké vlny,
potkol som sa a spadol. Keď prešla, okolo
nás zase preplávala druhá výletná loď. Keď
ešte prešli dve výletné lode, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme domov po koľajniciach.
Bol to pekný deň.
Miško Bardy, 3. ročník

Jedného zimného dňa asi pred šiestimi
rokmi som sa šiel sánkovať s otcom. Keď
sme vyšli z domu, ocko začal hľadať sánky.
Nakoniec ich našiel v humne. Keď sme konečne vyrazili, ocko sa uprostred cesty začal
rozprávať s tetou, keď sa konečne dorozprávali, pokračovali sme v ceste.
Dorazili sme pod strmý kopec. Ocko
ma spúšťal na sánkach. Keď ma spustil asi
siedmy krát, tak sánky zrazu zmenili smer
do potoka. Ocitol som sa v ľadovej vode.
Bol som veľmi vystrašený a bolela ma noha.
Potom som sa rozplakal. Šli sme domov.
.Dodnes sa bojím, že tam zase spadnem.
Miško Hollý, 3.ročník

Môj zážitok
Jedného zimného dňa, teda posledného
dňa pred zimnými prázdninami sme išli
zo školy na výlet na Hrebienok. Tešila som
sa na to. Cestou tam som v autobuse pozerala von cez okienko. Okolitá krajina bola
zasnežená a zamrznutá ako v rozprávke.
Keď sme zaparkovali a dali sme sa na cestu,
prekvapilo ma, že je všetko do kopca. Cesta
hore kopcom pre mňa bola namáhavá, lebo
z Trnavy nie som zvyknutá na žiadne kopce. Keď sme vyšli hore, prezreli sme si krásny ľadový dóm s množstvom sôch s prekrásnym detailom. Ešte než sme sa vydali
dolu, kúpila som si čajík v kelímku a krásnu
plyšovú sovičku. Začiatkom cesty dolu sa
cesta nešmýkala a kopec bol mierny. Asi v
štvrtine cesty som zbadala strmý úsek – bol
síce kratučký, ale spomalila som. Veľmi mi
to ale nepomohlo a ja som sa prevrátila
dozadu ako vrece zemiakov a pár sekúnd
som po kopci šla ako po šmykľavke. Keď sa
mi podarilo postaviť sa, pokračovala som
v chôdzi, teraz už veľmi opatrne. O chvíľu
som sa zosypala ešte raz, potom ešte raz,
potom ešte raz, ešte raz, ešte raz a ešte raz.
Nohy sa mi trochu triasli, ale ja som vôbec
nebola smutná. Už sme boli skoro dolu, keď
tu... spadla som zas. Keď som sa zdvihla, šli
sme k autobusu, aby sme sa odviezli domov.
V autobuse som si sadla na sedadlo a bola
som rada, že už nemám ako spadnúť. Keď
sme prišli do Závažnej Poruby, pán šofér
s autobusom zastal na najspodnejšej zastávke, vystúpila som a presadla som si do
maminho auta, ktoré ma doviezlo domov.
Hoci som bola veľmi, veľmi unavená, bol
to krásny deň aj zážitok a neprotestovala by
som, keby sa mal zopakovať.
Bebetka Hanusová, 3.ročník

Jedného letného dňa sme sa s rodinou rozhodli, že pôjdeme do Bulharska. Išli sme
tam letecky. Bývali sme v hoteli. O zábavu
sa starali animátori. Boli veľmi zábavní ,len
škoda, že som im nič nerozumela lebo hovorili po bulharsky. Každý deň sme chodili
k moru. Zavalila ma vlna. Našťastie som
sa vytiahla z mora. Na druhý deň som sa
fotila v pekných šatách. Mala som peknú
pamiatku z Bulharska. Ak budeme môcť,
chcela by som tam ísť aj toto leto.
Natálka Kráľová, 3.ročník

Psí zážitok
Bol piatok. Bol som u babky. Zrazu som
počul zvoniť telefón. Zodvihol som. Tatko
mi povedal, že ideme do nového domu v
Ploštíne. Už som tam bol aj predtým. Zrazu ocko otvoril dvere. Vybehol odtiaľ malý
psík Laky. Zrazu vybehol jeho otec a zvalil
ma. Síce som sa zľakol, ale som sa nehneval.
Malého mám doteraz, je zlatý. Večer sme
išli s Lakym von. Zľakol som sa, lebo ma
pohrýzol. Som šťastný že ho mám.
Alexko Húska 3.ročník

Včera sme boli v Ploštíne s našimi kamarátmi. Požičali mi veľkú oranžovú motorku. Skúšala som jazdiť po kopcoch. Išlo

mi to ako po masle. Zrazu som prišla do
hustej hmly. Skočila som na brzdu. Zľakla
som sa. Odrazu som počula inú motorku.
Bola to Mišova motorka, prišiel za mnou
a povedal mi: „Prečo ideš do tej hmly?“
Zachichotala som sa. Radšej sme jazdili po
rovine. Toto bol môj najlepší zážitok z tejto
zimy.
Sabínka Berešíková, 3. ročník

Zážitok na Konskej
V piatok boli polročné prázdniny. Ráno
som sa ako obyčajne prebudila. Mama mi
oznámila, že pôjdem k mojej sesternici Timejke. Timejka bola u babky a deda. Keď
som tam dorazila, čakali ma psíkovia Aru
a Lea. Aru je teriér a Lea jazvečík. Timejka
mi povedala, že ideme na Konskú k starkej.
Leu a Aru sme zapli na vodítka a išli sme.
Babka ostala doma a dedo išiel s nami. Keď
sme dorazili na Konskú, pred bránkou nás
čakal veľký biely pes. Bola som prekvapená, lebo bol väčšinou zavretý v búde. Volá
sa Bally. Vošla som dnu do dvora. Zrazu
na mňa vyskočil a prevalil ma. Ostala som
chvíľu ležať a bála som sa, aby ma neoblizol. Ostala som suchá bez zranení. Bol to
super zážitok.
Vikinka Baňárová, 3.ročník

Oliver
Mám suseda Olivera,
vždycky sa tu poneviera.
Včera tu však nebol, asi veľa zjedol.
Našiel som ho doma, veľkého ako slona.
V bruchu mu to bublalo, v hlave šumelo.
Aukal a ujúkal, zavolal som doktora,
cukor - to je potvora.

Nádcha
Mám kamaráta Michala,
jeho sestra kýchala,
nakazil sa nádchou,
rozprával sa s Katkou.
Katka dostala to tiež,
pán doktor, rýchlo to vyrieš!
Vyriešil to doktor Hlaváčik,
ten pán bol malý panáčik.
Michal Červeň
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OKIENKO MŠ
Deti
sa zdokonalili v lyžovaní

Naši predškoláci absolvovali v dňoch od
6. - 10. 2. 2017 lyžiarsky výcvik v stredisku Opalisko Závažná Poruba. Hravou
formou si deti osvojili lyžiarske schopnosti a zručnosti.
V prvý deň po príchode do lyžiarskej
školy Pepeski boli oboznámení s pravidlami a denným režimom. Každé dieťa
malo počas výcviku oblečenú zvýrazňovaciu vestu, aby bolo viditeľne oddelené
od ostatných lyžiarov a snowbordistov.
Za pomoci inštruktorov sa prezuli do výstroje a rozdelili sa na dve skupiny.
Prvá skupina, „začiatočníci“ mali
červené vesty a sami si zvolili názov - „jahôdky“. Druhá skupina, „pokročilí“ so
zelenými vestami sa nazvali žabky. Obidve skupiny si najskôr spravili rozcvičku
a strečing, potom sa rozdelili k jednotlivým inštruktorom.
V priebehu výučby lyžovania mali
deti menšiu pauzu na oddych, kde dostali teplý čajík a malé občerstvenie (keksík,
dobošku). Deti sa naučili a zdokonalili v
lyžovaní, získali základné znalosti ohľadom správania sa na svahoch, pracovali
v tíme, učili sa zodpovednosti a samostatnosti. Posledný deň sa prišli pozrieť
na jahôdky a žabky aj rodičia. Na pretekoch deti ukázali svoju šikovnosť a chuť
športovať. Výsledkom týždennej profesionálnej práce bolo zdolanie prekážkovej
dráhy. V cieli každé dieťa dostalo diplom,
medailu a veľký potlesk. Neodmysliteľnou súčasťou lyžiarskeho výcviku bolo
každodenné absolvovanie snowtubingu
(jazda na kolese) - za odmenu.
Na záver by sme chceli poďakovať
všetkým, ktorí pomohli k uskutočneniu
lyžiarskeho výcviku. Ďakujeme pánovi
starostovi za zapožičanie auta, veľká vďaka patrí aj šoférom P. Lešťanovi a V. Bartkovi, ako aj pánovi Mašlonkovi za lístky
na vlek, pracovníkom strediska, lyžiarskej škole, Jursportu a rodičom za sladkú
odmenu.
text i foto: -dč-

Čarovná noc v MŠ
Z utorka na stredu (21.-22.02.2017) sa
deti druhej triedy zúčastnili obľúbenej
plánovanej akcie „Čarovná noc“. Utorkový daždivý večer bol ako stvorený na noc
strávenú v MŠ.
S batohom na chrbátikoch a s mäkučkými hračkami priviedli rodičia svoje
detičky do škôlky, aby vstúpili do čarovného Ľadového kráľovstva. Detské tváričky žiarili nedočkavosťou a očakávaním.
Rozlúčili sa s rodičmi a privítali s pani
učiteľkami, ktoré ich už s veľkou radosťou
čakali aj so statočným rytierom pánom
starostom. Zostali v škôlke celú noc a aj
nasledujúci deň. Kráľovná previedla deti
celým kráľovstvom, ukázala im kráľovskú
predsieň a sálu, kráľovskú jedáleň a aj rytierske cvičisko. Uviedla ich do rozprávky
s novým dejom, kde sa dievčatá premenili na princezné Elzy a chlapci na Krištofov. Neskôr ich čakala kráľovská večera,
o ktorú sa postarali rodičia detí. Po nej
sa pripravili na riešenie úloh a zdolávanie
prekážok. Bola to úžasná atmosféra a deti
ju veľmi vzrušene prežívali.

Čarovná noc pokračovala kráľovským tancom, hrami, zábavnými súťažami a korunováciou, až sa prehupla do
času, keď bolo treba ísť spať. Vypláchli sa
zúbky, oblieklo pyžamko a šup do postieľok. Ešte rozprávka na dobrú noc a sníčky
pomaly zatvárali unavené oči.
text i foto: -dč-

Národný park Nízke Tatry

Už niekoľko rokov navštevujú materskú
školu pracovníci NAPANTu - Ing. Hančinová a Ing. Hančin. Vďaka nim majú naše
deti bohaté vedomosti o prírode a vzťahu
človeka k nej.
Aj v stredu 18. januára 2017 navštívili deti v MŠ so zaujímavou témou - Život
medveďa. Takto sa deti dozvedeli plno
zaujímavých faktov, ale aj zážitkov o našej najväčšej šelme, ktorá žije aj v našej
lokalite.

Hokejové talenty v MŠ

Po čarovnej noci druhákov čakalo ďalšie
prekvapenie. Do našej Materskej školy v
Závažnej Porube zavítali profesionálni tréneri Hokejového klubu MHK 32 Liptovský
Mikuláš.
Zábavnou formou deti oboznámili s
hokejom. Na interaktívnej tabuli videli ako
vyzerajú tréningy nielen na ľade, ale aj v telocvični. Nakoniec tréneri Anton Kalousek,
Peter Lištiak a Tomáš Krátky poobliekali
deti do hokejovej výstroje a mohli si zahrať
hokej. Týmto trénerom ďakujeme za peknú
akciu.
text i foto: -dč-

Beháme pre radosť
a zdravie

Obec Závažná Poruba ponúka v každom
ročnom období množstvo príležitostí na
rozvoj pohybových aktivít. V decembri
napadol prvý sneh a to bol signál pre dospelých a hlavne deti, že sneh treba využiť.
Ako? Na hry so snehom a na sezónne
činnosti - na lyžovanie.
Prvé lyžiarske pokusy detí z Materskej
školy v Závažnej Porube sa uskutočnili v
mesiaci december. Začínali sme pred materskou školou, kde sme si urobili bežeckú
stopu. Po skupinkách sme sa učili zapnúť
si lyže bežky a hlavne - udržať sa na nich.
Zvládli sme rovnováhu a šup ho na trať.
Po zimných prázdninách sme lyžovali už na Starom ihrisku v sprievode pána
Bohuša Valenta a manžela pani riaditeľky Petra Jambricha. Boli nám veľkou oporou a
pomohli nám rozvíjať techniku bežeckého
lyžovania. Deti boli húževnaté, aktívne a s
veľkou chuťou „behali“ po vyznačenej trati.
A čo bolo veľmi dôležité? V prvom
rade sa naučiť padať a vstávať, nevzdávať
sa a s úsmevom a silou vôle pokračovať.
Po druhom dni sme zaznamenali prvé
úspechy. Deti kráčali, behali, kĺzali po trati
a dokonca si aj spievali. Radosť detí a inštruktorov nemala konca kraja. Každý deň
bol úspešný, slnečný a dokonalý.
Ďakujem všetkým, ktorí podporili
túto aktivitu pre deti - obec, zamestnanci
MŠ a rodičia.
text i foto: -kj-
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Karneval, karneval,
do tanca nás všetkých zval
Veru bola to u nás,
v našej škôlke poriadna tancovačka.
Veď taký fašiangový čas máme len
raz v roku a ten
si treba poriadne
užiť. Len čo sa spomenul karneval,
deti v škôlke začali
ožívať, veseliť sa.
Zo všetkých strán
bolo počuť, akú
masku doma ocko
a mamička chystajú, čím budú ich ratolesti. V škôlke vládla celý týždeň (20. - 24. 2.
2017) fašiangová nálada. Bol čas príprav.
Deti spoznali tradíciu fašiangov, osláv a
karnevalov, spolu s pani učiteľkami si vyrábali farebné škrabošky, masky a zdobili
priestory materskej školy.
Karnevalový deň (24.02.2017) začal
nevšedne. Hneď ráno prichádzali do tried
princezné, piráti, policajti, zvieratká, spiderman, kuchári, čarodejnice, kovboji,
víly, kde ich vítala pani riaditeľka Vlčica,
pani učiteľka Levica, neskôr aj Kuchárka
a Šašo.
Keď sme sa všetci zišli, KARNEVAL
mohol začať. Ako inak, tradične poriadnou tancovačkou. Deti sa v krásnych
nápaditých maskách zahrali aj rôzne žartovné a súťaživé hry. Vládla pravá karnevalová nálada.

Keď sa všetky
masky poriadne
vytancovali a vyšantili,
druháci
zahrali prvákom
pekné
divadelné predstavenie:
„Najdôležitejšia
maska“. Na záver
sme si spoločne
zaspievali pesničku „Karneval“.
Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu
krásnych karnevalových masiek a už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

text i foto: -dč-

Básne

Na Tri krále

Novoročné ráno

Tak ako rozprávka,
všetko sa raz skončí.
Zvoní zvonček Vianoc,
končí čas vianočný.

Katarína Devečková

Z tichých najtichšie,
z bielych najbelšie.
Mrazivé a hmlisté.
Jedinečné.
Prvé.
Hmla slnkom bledne,
roztápa sa v ňom.
Lúče už hladia bielu krajinu.
Už je celé von,
ako kurča zo škrupinky
žltučké prediera sa životom.
V diaľke breše pes.
Dym stúpa z komínov.
Snehové vločky
premiéru hrajú dnes.
Inovať zdobí rána pohľadnicu.
V úžase nemom zdravím Poludnicu.
Pozerám na prenos
priamy ešte skôr,
ešte keď som sama.
Iba ráno a ja.

* * *
Fašiangy
Od Troch kráľov
do polnoci Popolcovej stredy
veselia sa starí, mladí,
fašiangujú všetci.
Fašiangy, Turicededinou sa nesie.
Čo máte dobrieho,
gazdiná, vyneste!
Upraženie fánky,
v štamperlíku hratô,
nech je vám do roka
dievčisko vydatô.
Do košíčka slaninku,
voňavú klobásku
aj peniažtek ligotavý
pre veselú chásku.
Zahoďte kožuchy,
kapce, baranice.
Zima vládu stráca,
koniec metelice.
Na dvere jar klope
nadobúda moc.
Pochováme basu,
potom príde pôst.
O štyridsať dní
je tu Veľká noc.

Mudrci z Východu
nesú svoje dary,
nad dvere príbytkov
troma písmenami
požehnanie píšu
v mene Krista tomu,
kto v láske prebýva
v múroch tohto domu.
Na Tri krále
o krok dále...
Kde sa niečo končí,
začína sa nové.
Po Troch kráľoch
prídu časy fašiangové.

Vynález

Televízia je epochálny vynález.
O možnosti umiestniť v každej domácnosti kazateľnicu mohla cirkev po stáročia iba snívať. Televízor to uskutočnil.
Avšak čo z tejto kazateľnice zaznieva? Je
to rovnocenné epochálnemu vynálezu?
Alebo ľudstvo ako celok opäť raz nedočiahlo na pedál čohosi, čo vytvorilo pár
jeho výnimočných mozgov? Ak si v predošlom spoločenskom systéme televíziu
až nevkusne všímala politická moc, dnes
sa televízia stáva obeťou moci ekonomickej. Tá síce diskrétne pracuje mimo
obrazovky, avšak je ako rozprávkové divotvorné husle: kde začne vyhrávať, tam
všetci musia až do úmoru tancovať. Budeme vedieť netancovať? Obávam sa, že
sme na to trochu chudobní. Aj peniazmi
aj duchom. Daň, ktorú platíme za vynález televízie, sa dnes volá šoubiznis a je
to premena kultúry na zárobkovú činnosť, premena chrámu na krám.
Vôbec nechcem tvrdiť, že som od obrazovky nikdy nevstal s pocitom poľudštenia a dojatia. S pocitom, pri ktorom
mi v ľudskej koži bolo na chvíľu dobre
a sviatočne. Boli také programy. Ale teraz
už dlhší čas pred vymyslenými náhradnými osudmi dávam prednosť osudom
skutočným. Bývam vďačný za veľkolepé
obrazy prírody a jej dejov. Tu si nikto nič
nevymýšľa a zobrazuje sa len to, čo sa naozaj deje. Je to aj škola pokory pred skutočnosťou.
Tá pokora dnes ľudstvu veľmi chýba.
Onen Hviezdoslavov výkrik: - Jak krásne
zbudoval si dom svoj, veľký Bože!

Milan Rúfus: Rozhovory so sebou a s tebou,
II, (z rokov 1992 - 1999)
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Prežívam, premýšľam, píšem...
Pozoruje detský svet a poznané vyjadruje veršom
Ing. Silvia Vančová,
r. Kuzmová sa narodila v Závažnej Porube. S rodinou žije v
Liptovskom Mikuláši. Dve zbierky básní:
Ľúbim a Dve srdiečka venovala rodnej
obci. Dar autorky
nás inšpiroval k to• Ing. Silvia Vančová muto rozhovoru.
Začiatky sú mnohokrát dôležité. Aké
boli tie vaše, kedy ste napísali prvú báseň?
Svoje básne som „dala na papier“ v
priebehu druhej materskej dovolenky, ale
vznikli skôr. Keď mala moja prvá dcéra
Veronika tri roky. Každý večer pred spaním dožadovala, aby som jej niečo rozprávala. Po množstve známych rozprávok, básničiek aj príbehov, som si začala
príbehy vymýšľať. Prvý bol o zatúlanom
mačiatku a veľmi sa jej zapáčil. Toľkokrát
som jej ho večer čo večer prerozprávala,
až sa „sám“ začal rýmovať. Neskôr som
tie príbehy, ktoré mali obe dcéry z môjho rozprávania najradšej, zveršovala do
zbierky básní, aby im na tieto detské časy
ostala pamiatka.
Kto ju čítal, kto pochválil?
Keď som mala napísanú prvú zbierku
básní Dve srdiečka, dala som ich prečítať
môjmu manželovi, ktorý o tom vôbec netušil a bolo to pre neho obrovské prekvapenie. S veľkým napätím som čakala, či sa
mu budú páčiť. Páčili sa.
Výrazom básne sú slová. Máte svoj básnický vzor?
Mám rada básne Márie Rázusovej Martákovej, Kristy Bendovej, samozrejme
básne nášho Milana Rúfusa – sú to básne,
ktoré mi navždy ostanú blízke, lebo sú
späté s mojimi detskými školskými časmi,
na ktoré mám krásne spomienky.

Nechcem moralizovať, poučovať. Nikdy
nebolo mojim zámerom písať básne s výchovným charakterom. To, že je to dnes z
nich cítiť, je asi výsledkom toho, že som
mamou a píšem pre deti, ktoré vychovávam. Chcem však, aby moja tvorba zanechala na knižkách pečať toho, že pred
každou výchovou je láska.
Píšete pre deti predškolského veku.
Máte vedomosť, že dospelí čítajú vaše
básne deťom a deti im rozumejú?
Áno, čítajú. Myslím si, že deti vnímajú
a rozumejú viac, ako si niekedy myslíme.
Jednu zbierku ste pomenovali Ľúbim,
druhú Dve srdiečka. V čom sú podobné, v čom rozdielne?
Obe zbierky som napísala zo srdca,
to majú spoločné. A keďže píšem podľa veku svojich detí, rozdiel je v tom, že
zbierka Dve srdiečka je určená pre menšie deti, v príbehoch sú okrem ľudských
aj zvieracie postavy. Druhá zbierka Ľúbim je príznačná pre deti, ktoré sa lúčia
so škôlkou a začínajú chodiť do školy.
Rozdiel je aj v ilustráciách.
Popri slovách čitateľa oslovuje aj ilustrácia. Ilustrácie sú detské a ešte detskejšie. Ako ich prijali deti?
Prvú knihu ilustrovala šikovná ilustrátorka Lucia Vdovcová, druhá kniha
obsahuje autentické detské ilustrácie, vtedy šesťročných detí z MŠ Bublinka v Liptovskom Mikuláši, dnes už školákov. Moja
dcéra a jej spolužiaci vytvárali ilustrácie s
veľkým nadšením a radosťou, čo ma veľmi
teší. Dúfam, že sa budú páčiť všetkým deťom, ktoré (ktorým) ich budú čítať.
Graﬁcké spracovanie je nápadité. Kto
sa podpísal pod ﬁnálny tvar i tvár vašich zbierok?
Môj manžel Martin. Je skvelý graﬁk a
ﬁnálne prevedenie knihy po tejto stránke
je výlučne jeho práca.

Báseň predstavuje spojenie daru a práce. Pracovitý chce, obdarovaný musí.
Teda chcete písať, alebo musíte?
Mňa si písanie našlo samo. To, že
vlastne píšem, som si uvedomila, keď
som dávala dohromady spomínané veršované príbehy.
Čakáte kým príde inšpirácia, alebo ju
vyhľadávate?
Najväčšiu inšpiráciu mám doma 
Pozorujete detský svet a poznané vyjadrujete veršom. Vidíte vo vašej tvorbe
školu morálky?

• Zbierky veršov Silvie Vančovej: Dve srdiečka a Ľúbim

V akom náklade a vďaka komu ste vydali svoje básne?
Po pozitívnych reakciách okolia na
moju tvorbu som sa rozhodla, že ich skú-

Zľava: Anetka (4 r.), mama Silvia, Veronika (7 r.).

Zajko – školáčik
Silvia Vančová

Na úpätí stojí dom,
malý zajko býva v ňom,
ustráchaný zajačik,
mal by už byť školáčik.

Na výlety spolu chodia,
spoločne si srandy robia
a po škole futbal hrajú,
na dvore sa naháňajú.

No zajko – čuduj sa svete,
že do školy chodiť nejde,
veď je ešte maličký,
aby bol bez mamičky.

A v lete si každý nesie
v svojej taške vysvedčenie.
Len zajačik ušatý,
spí doma sťa zaťatý.

Ani škôlka, ani škola,
že on bude radšej doma,
iba s mamkou, pri peci,
cíti sa on v bezpečí.

Ani do päť nenaráta,
nenašiel si kamaráta,
nenapíše svoje meno,
nepozná žiadne písmeno.

Tak zvieratká v škole sedia,
tíško, slovka nepovedia,
počúvajú učiteľa,
by sa naučili veľa.

Ľúto prišlo ušiakovi,
že nič nevie, pecúchovi.
A tak rozhodol sa správne,
po lete sa učiť začne.

Kresliť, písať i počítať,
aj rozprávku si prečítať,
spievať, cvičiť, tancovať
i v záhradke pracovať.

Na úpätí stojí dom,
malý zajko býva v ňom,
nedočkavý zajačik,
od septembra školáčik.

sim vydať v menšom náklade a uvidí sa,
či budú zaujímavé pre komerčný predaj.
Oba tituly som vydala naraz v decembri
2016 v náklade Ľúbim - 250 ks a Dve srdiečka - 200 ks. Kniha Dve srdiečka vyšla
aj vďaka podpore Komunitnej nadácie
Liptov so sídlom v Liptovskom Hrádku,
ktorej sa zapáčila myšlienka knihy.
Vaše knihy predstavujú vhodný darček pre deti. Nájdeme ich na knižnom
trhu?
Áno. Od Vianoc 2016 sú obe knižky
v dvoch kníhkupectvách v Liptovskom
Mikuláši. V januári 2017 o knihy prejavili záujem aj celoslovenské siete kníhkupectiev, z čoho sa veľmi teším a plánujem
dotlač oboch titulov.
A ešte niečo. Máte niečo v „šuﬂíku“?
Mám. Dúfam, že sa mi aj tento rok
podarí vydať aspoň jednu knihu, ktorá
poskytne čitateľom zábavu a potešenie.

Rozhovor viedol Dušan Migaľa

Porubské noviny 90

19

Klosters – Švajčiarsko

Svetový pohár veteránov v behu na lyžiach
3. marca – 10. marca 2017
Keď sme sa v roku 2014 dozvedeli, že
37. ročník Svetového pohára veteránov
v behu na lyžiach bude vo švajčiarskom
zimnom stredisku Klosters, prejavili
sme hneď záujem zúčastniť sa, pretože
Švajčiarsko je atraktívna krajina a ešte
sme tam nepretekali.
História a súčasnosť
História Svetových pohárov veteránov
začala v roku 1980 v kanadskom stredisku
Morin Height, kde štartovalo 104 pretekárov. Po ročnej prestávke sa preteky začali konať každý rok. Prvú účasť Slovákov
zaznamenal v roku 2003 rakúsky Seefeld.
V roku 2017 sme sa týchto pretekov zúčastnili už po 13. raz (rok 2005 a rok 2015
sme vynechali). Počet pretekárov postupne stúpal. Najviac ich bolo v roku 1988
v Seefelde až 1480. Ročník 2017 patril k
tým najbohatším na účasť. Štartovalo 1202
pretekárov. Najviac bolo domácich. Švajčiarsko 202, USA 173, Rusko 164, Nemecko 105. Spolu sa zúčastnili pretekári z 30
krajín. Slovenská výprava bola druhá najpočetnejšia vo svojej histórii s počtom 25
pretekárov, z toho dvaja rodáci zo Závažnej Poruby: Bohuš Valent a Vlado Staroň
bývajúci v Tatranskej Štrbe.
Liptovský Mikuláš – Klosters
Cestu do Klosters sme riešili osobnými autami. Ja som cestoval s bratmi Šiarnikovcami zo Smrečian a Mirom Matejkom zo Žiaru s výdatným sponzorským
príspevkom Miša Šiarnika, majiteľa ﬁrmy
QUILTEX. Pôvodne sme mali cestovať cez
Rakúsko, najkratšou cestou do Švajčiarska,
ale v priebehu cesty sme sa dozvedeli, že
priesmyk Fluelapass, ktorý ma nadmorskú
výšku 2383 m a je medzi údolím Engadin
vo Švajčiarsku a Davosom je pre veľa snehu
zatvorený. Mohli sme naložiť auto na vlak
a prejsť 20 km tunelom, alebo ísť obchádzkou cez Lichtenštajsko. Volili sme druhú
možnosť. Bolo celkom zaujímavé vidieť aj
toto kniežatstvo s hlavným mestom Vaduzom, nad ktorým sa vypína na kopci sídlo
kniežaťa. Celá cesta bola veľmi zaujímavá.
Viac ako polovica viedla cez Alpy. Dĺžka
1200 km a trvala nám z Liptovského Mikuláša do Davosu spolu 13 hodín čistého
času.

• Bohuš Valent (1949) na trati

• Pohľad na zimné stredisko Klosters

Vlakom po serpentínach
Prvé dva dni sme boli ubytovaní v
Davose, nakoľko v Klosters sme nezohnali
ubytovanie na celý týždeň. Preteky boli v
Klosters. Prvé dva dni, aj cez voľný deň,
sme medzi Davosom a Klosters cestovali
vlakom, na ktorý sme mali voľné lístky.
Bola to veľmi zaujímavá cesta s dĺžkou 10
km, ale s prevýšením skoro 400 m. Nadmorská výška Davosu je 1560 m a Klosters
1185 m. Vlak na niekoľkých úsekoch prekonáva serpentíny a riešené je to tak, že
všetky oblúky sú v tuneli. Davos je atraktívne stredisko s veľkým množstvom zjazdoviek, kabínkových lanoviek, sedačiek,
ale aj obyčajných vlekov s kotvou.

Trate členité
Po dvoch dňoch sme sa presťahovali
do strediska Klosters, kde sme našli pekné
ubytovanie blízko štartu pretekov. Celá slovenská výprava bola ubytovaná na piatich
rôznych miestach. My sme boli ubytovaní
piati (štyria z posádky auta a Daniel Bartko z Važca). Trate začínali priamo v Klosters a viedli do doliny, pod vrchy vysoké
až 3000 m. Boli pekné členité, väčšinou
na otvorených priestranstvách, iba málo v
lese. Snehu na nich bolo do jedného metra
a skoro každú noc ho pribúdalo. Cez deň
však bolo teplo a sneh sa topil. Keď sme
bežali 30 km klasicky, tak nás prekvapil
hustý dážď a do cieľa sme prišli celkom
premočení. Dokonca nám skrátili trať o 6
km, pretože v doline hrozilo lavínové nebezpečenstvo. Bývali sme v penziónových
domoch, medzi ktorými boli len záhrady a
úzke chodníčky, z ktorých už o piatej ráno
frézou odstraňovali sneh. Autá parkovali
pod domami v podzemnom parkovisku s
kapacitou asi 40 áut. Ľudia žijúci v Klosters
boli veľmi milí a vždy nás pozdravili.
Michal Jurčo: 2x zlato, striebro, bronz
V samotných pretekoch bolo Slovensko veľmi úspešné, hlavne zásluhou Michala Jurča z Pribyliny, ktorý dvakrát zvíťazil a raz bol druhý medzi pretekármi od
41 – 45 rokov. Bronz získala štafeta mužov
od 41 do 45 rokov v zložení: Trnavský z
Hriňovej, Augustiňák z Popradu, Demeter z Rajca a Jurčo z Pribyliny. Slovensko
v hodnotení krajín s dvoma zlatými, jednou striebornou a jednou bronzovou sa
umiestnilo na 13. mieste. Medaily spolu
získalo sedemnásť štátov.
Výsledky domácich
Aké boli výsledky porubských pretekárov? Obaja patrili do kategórie 66 – 70
rokov.
Vlado Staroň: klasicky 15 km 7. miesto,
10 km – 8. miesto, 24 km – 8. miesto, štafety 8. miesto.
Bohuš Valent: klasicky 15 km 42. miesto,
10 km – 46. miesto, 24 km 31. miesto.

• Slovenská výprava na Svetovom pohári veteránov v
behu na lyžiach v Klosters. Bohuš Valent uprostred drží
slovenskú zástavu

Čo nás najviac zaujímalo? Je tu aj veľa
upravovaných bežeckých tratí v dĺžke cez
70 km a 10 km z nich sme aj vyskúšali.
Trate viedli aj popri športovom obchode,
kde má miestny rodák a špičkový svetový
bežec Dario Cologna vystavené krištáľové
glóbusy za víťazstva na svetových pohároch. Davos je aj miestom, kde každoročne, na prelome rokov prebieha hokejový
turnaj o Spenglerov pohár, ktorý je najstarší v Európe. Boli sme sa pozrieť aj na krásnom zimnom štadióne a na nespočetnom
množstve ľadových plôch rôznych veľkostí
v jeho blízkosti. Poprepájané sú ľadovými
cestičkami, slúžiacimi aj pre rýchlokorčuliarov. V Davose sa schádzajú raz do roka
vo veľkom kongresovom centre svetové
ekonomické kapacity a riešia ekonomické
problémy sveta.

Naše poďakovanie
Cesta domov viedla po tej istej trase.
Celkove hodnotíme podujatie ako veľmi
vydarené.
Na záver vyjadrujeme slová poďakovania za ﬁnančný príspevok: starostovi Závažnej Poruby, Bežeckému klubu Opalisko
v Závažnej Porube. Mišovi Šiarnikovi, Danovi Bartkovi ako aj Paľovi Šiarnikovi za
podporu, vybavovanie potrebných vecí a
administratívnu prácu.
Bohuš Valent, foto: Pavel Šiarnik

• Vlado Staroň (1951) na trati
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Predpoklady pre svetové preteky tvoria aj Porubänia
Nie je majster ten, čo začne, ale dokončí

Events Studio Liptov s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa organizovaním
eventov (podujatí) všetkých druhov. Klientom ponúkajú kompletné
technické, materiálne a personálne zabezpečenie akcií,
ﬁremných hier a spoločenských podujatí. Aktívne sa
zaoberajú organizovaním športových podujatí od regionálnej úrovne, až po podujatia s európskym, či celosvetovým významom, nielen doma, ale aj v zahraničí.
• Vladimír Mlynček ml.

Svetový pohár sa vrátil do Jasnej

Nijako netreba namáhať pamäť. Len si
sprítomniť fotograﬁu, ktorá obletela celý
svet. 1. miesto Veronika Velez Zuzulová,
2. miesto Petra Vlhová, 3. miesto Šárka
Strachová. Dve Slovenky a jedna Češka
na stupni víťazov Svetového pohára mužov a žien v Záhrebe na začiatku roku
2017. Nebola to vec náhody, ako sa ozývalo z úst neprajníkov. Bola to výslednica
talentu, formy, ale i podmienok na trati.
A práve podmienky úspešným lyžiarkam
pomáhali vytvoriť aj chlapci zo Závažnej
Poruby z Events Studio Liptov s.r.o. Táto
spoločnosť vznikla dávnejšie. Zo začiatku sa viac venovali ﬁremným akciám.
Postupom času sa začali špecializovať a
prešli na organizáciu športových podujatí na snehu. Hneď na začiatku si dali
obrovský, smelý plán. Dotiahnuť do Demänovskej doliny opäť Svetový pohár po
viac ako tridsiatich rokoch. „Náš cieľ sme
začali naplňovať postupne, maličkými
krokmi. Najskôr akcie predžiakov, žiakov a k tomu postupne pribudli FISOVÉ
preteky. Neskôr od roku 2008 sa pridali
Európske poháre a celkove vyvrcholením
nášho snaženia boli Majstrovstvá sveta
juniorov v roku 2014 v Jasnej, po ktorých
sme získali deﬁnitívu pridelenia Svetového pohára 2016 v Jasnej,“ vysvetlil spolumajiteľ agentúry Vladimír Mlynček ml.

• Naši s Veronikou Velez Zuzulovou. Horný rad zľava:
Andrej Gažo, Jaro Beťko, Vladimír Mlynček, Matej
Mikuláš, Milan Mikuláš, dole Laco Piatka

Jasná je jasná
Jasná je veľmi zaujímavé lyžiarske stredisko. Má veľký potenciál a úplne vyhovuje ﬁlozoﬁi FIS rozširovať Svetový pohár
smerom na východ. Nielen technické
špeciﬁká tratí sú na vysokej úrovni, ale
vyhovuje aj celková infraštruktúra strediska. Medzinárodné podujatia potvrdili, že Jasná patrí do kalendára Svetového
pohára. Tým, že sa naši podujali organizovať takéto podujatia, potrebovali sa dostať von, na Svetový pohár, aby vedeli, čo
to všetko obnáša. Veď učený nikto z neba
nespadol, „Začali sme spolupracovať s
Chorvátskym lyžiarskym zväzom a riaditeľom Svetového pohára v Záhrebe Reno
Fleissom. Vyšli nám v ústrety a tak sme
tam začali chodiť na pracovné stáže. Získavali sme prvé informácie priamo v teréne, v dejisku Svetového pohára, či to už
po stránke materiálneho vybavenia, alebo
prípravy samotného svahu a preparácie,
ktorú sme dovtedy vlastne nepoznali. Ide
o úpravu svahu „balkovou metódou“, vysvetlil. Poznamenajme, že dakedy sa svahy
upravovali veľmi pracne, bolo potrebné
množstvo ľudí a techniky. Svah sa polial
vodou z hasičských cisterien, nohami sa
pritlačilo a lopatami uhladilo.
Technika nahradila ľudí

• Balkovanie svahu v Záhrebe

Dnes, keď je na svahoch vybudované
umelé zasnežovanie, pripoja sa hadice

• Záhreb

na tyče, ktoré majú špeciálne trysky a tie
nastriekajú do svahu vodu. Predtým však
ratrak povrch dokonale upraví. Takto sa
dosiahne tvrdá, kompaktná podložka,
ktorá zabezpečuje kvalitu trate aj pre pretekárov s vyššími štartovnými číslami. Po
takejto úprave sa stáva, že aj vyššie štartové čísla sa dostanú do prvej dvadsiatky.
Pre ilustráciu uviedol Vladimír Mlynček
konkrétny príklad. „Túto sezónu začínala Peťa Vlhová v Söldene v Rakúsku so
štartovným číslom 55 a dostala sa do
prvej desiatky v obrovskom slalome...“ a
pokračoval, „...všetko, čo sme v Záhrebe
odkukali, prinášame domov. Celú technológiu preparácie trate sme preniesli
na náš domáci kopec do Jasnej.“ Preparáciou svahu dosiahli takú úroveň, že v
roku 2016 organizátori Svetového pohára, predstavitelia FIS i samotná víťazka slalomu v Jasnej Mikaela Shiﬀrinová
označili trať za jednu z najkvalitnejších v
danej sezóne.
Nadšenci sú nadšení lyžovaním
Ešte treba dodať, že pracovný tím v agentúre tvorí asi 50 ľudí. Z toho asi pätinu
tvoria nadšenci zjazdového lyžovania zo
Závažnej Poruby. Možno ich vymenovať:
Okrem Vladimíra Mlynčeka ml, Gažovci, Andrej a Filip, Milan Mikuláš, Paľo
Mikuláš a jeho synovia Matej aj Michal,
Piatkovci Laco a syn Michal, Jaro Beťko,
Michal Červeň a samozrejme Juraj Mikuláš. A končíme otázkou. Čomu ste sa
venovali v tejto priaznivej zime? „V tomto roku sme úspešne organizovali Európsky pohár mužov v Jasnej, Veľkú cenu
Slovenska vo Vysokých Tatrách, preteky
UNI/FIS (preteky vysokoškolákov) na
Vyšnej Boci na Bačovej rovni, Slovenský
pohár predžiakov i žiakov v Jasnej a ﬁremné podujatia napríklad na Starej Myjave, kde bolo prírodného snehu viac ako
na Liptove,“ doplnil. Čo povedať na záver? Aby nadšenie vytrvalo a táto partia
Porubänov robila skvelé meno nielen Závažnej Porube, ale i celému Slovensku.
text: Dušan Migaľa, foto: archív
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ŠPORT
Hodnotili futbal, hovorili
o športe

• Vedenie futbalového oddielu ŠK Závažná Poruba

Futbalisti, tréneri, funkcionári i všetci,
čo fandia porubskému futbalu, sa stretli
v piatok 13. januára 2017 na výročnom
rokovaní. Zo 79 pozvaných bolo prítomných 59 členov FO ŠK. Spoločne hodnotili rok 2016 nielen z hľadiska prípravy a
výchovy nádejí porubského futbalu, ale
i dosiahnutých výsledkov v jednotlivých
kategóriách. Prioritou zostáva aktivita
všetkých mužstiev so zameraním na talenty pochádzajúce z obce. Cieľom všetkého snaženia je naďalej tvoriť podmienky pre športovanie, vychovávať slušných
ľudí, dobrých športovcov a perfektných
futbalistov. Predseda FO Ing. Pavel Beťko poďakoval všetkým za všetko, čo pre
porubský futbal urobili v minulom roku.
Na záver vyhodnotili najúspešnejších
futbalistov roka 2016.
Mladší žiaci: 1. Juraj Trnovský, 2. Alex
Kráľ, 3. Matej Kaltenstein
Starší žiaci: 1. Ivan Zlejší, 2.Adam Križka, 3. Matúš Kubek
Dorast: 1. Alex Lauko, 2. Juraj Fecske, 3.
Luka Hladký
Dospelí: 1. Martin Repček, 2. Milan Vyskoč, 3. Patrik Perašín
Skokan roka: Jakub Matejka
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Tenis Trojkráľový
Pohár víťaza z rúk starostu prevzal
Ján Krajčí z Východnej

Aktívny stolnotenisový oddiel ŠK
Závažná Poruba s podporou samosprávy obce pripravil na Tri krále 2017 prvý
ročník stolnotenisového turnaja O pohár
starostu. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť súťažné podmienky neregistrovaným hráčom I. a II. triedy bez rozdielu
veku. Turnaja sa zúčastnilo 52 účastníkov
zo 14 klubov z Liptova. Za ŠK Z. Poruba
súťažilo 11 hráčov. Najstarším účastníkom sa stal Alexander Kusý (77 ročný) z
Bobrovca. Po celý deň sa hralo s vysokým
nasadením, v priateľskej a športovej atmosfére. Pod úspech vydarenej akcie sa
podpísali perfektné organizačné, technické i priestorové podmienky. Garantom
podujatia sa stal Ján Kamien s tímom
porubských nadšencov stolného tenisu.
Prvé miesto získal Ján Krajči (41 ročný)
z Východnej, 2. miesto Šimon Rak z Bobrovca, 3. miesto Vladimír Poliak z Východnej. Starosta Pavel Beťko odovzdal
víťazovi víťazný pohár.
Ján Kamien - organizátor,
garant a účastník turnaja

Dole zľava: Alex Kráľ, Juraj Trnovský, Matej Kaltenstein, horný rad zľava: Pavel Beťko, Milan Vyskoč, Patrik
Perašín, Juraj Fecske, Luka Hladký, Alex Lauko, Matúš Kubek, Adam Križka, Jakub Matejka, Ivan Zlejší

Memoriál Milana Jurečku
V rámci Pohára Liptova usporiadali LK
Opalisko s podporou Obce Závažná Poruba v sobotu 11. marca 2017 verejné
preteky v obrovskom slalome ako Memoriál Milana Jurečku. Pretekalo 127 pretekárov v 14 kategóriách. Pred vyhlásením
výsledkov si účastníci minútou ticha uctili pamiatku lyžiara a obetavého trénera
Milana Jurečku, ktorý tragicky zahynul.
Ceny odovzdávali starosta Závažnej Poruby Pavel Beťko a predsedníčka LK
Opalisko Katarína Rázusová. Výsledková
listina: W stránka LK Opalisko.
text i foto: -dm-

Ožívajú futbalové štadióny
Posledný marcový víkend sa opäť
otvárali brány futbalových štadiónov v
krajských súťažiach. Na jarné odvety sa
od začiatku roka pripravovali aj naše kolektívy. Kvôli opäť pripravovanej reorganizácii čaká ťažká jar „A“ mužstvo. To počas prestávky zimovalo na šiestej priečke
tabuľky. K výraznejším zmenám v ňom
počas zimnej prestávky nedošlo. Kolektív
ostal pokope a posilami by mali byť Moravčík Jaroslav z Liptovského Mikuláša a
Žižka Lukáš z Liptovského Hrádku. Mužstvo aj naďalej povedie tréner Miroslav
Droppa.
Na trénerskom poste však došlo k
zmene na dorasteneckej lavičke. Jozefa
Tekela vystriedal Vyskočáni Igor, ktorý
pred niekoľkými rokmi obliekal aj dres
nášho A mužstva. Jediným cieľom nového
trénera je odpútať sa z poslednej priečky
tabuľky a udržať s kolektívom mladých
chlapcov 4. ligu aj naďalej. K zmenám vo
vedení žiackych družstiev nedošlo a tak
starších žiakov aj naďalej povedie Kmošena Lukáš a mladších Beťko Jaroslav.
Žiacke družstvá v tejto sezóne opäť pôsobia v 3. lige, kde starší žiaci sa pohybujú v
strede tabuľky a momentálne im patrí 8.
priečka.
Aj touto cestou chceme všetkých
Vás futbalových fanúšikov pozvať na náš
štadión už 25.3.2017, v sobotu o 15. tej
hodine na stretnutie našich dorastencov s
dorastencami Trstenej a nedeľu 26.3.2017
na zápas nášho A mužstva, ktoré sa predstaví o 15.-tej hodine v Turčianskej Štiavničke.
Pavel Šarafín

22

Porubské noviny 90

Hrávam s chlapcami a strieľam góly
Futbal mi dáva radosť a dobrú náladu

Futbal je kolektívna hra považovaná za najpopulárnejší šport na svete. Dôvodom sú jednoduché pravidlá a minimálna náročnosť na vybavenie. Futbal nehrajú len muži, ale aj ženy. Hrajú v tričkách, trenírkach a chráničoch na nohy.
Jedna futbalistka, srdcom, dušou i telom, žije v Závažnej Porube.
Kopem pravou, ale hrám
aj na ľavom poste
Rozprávanie s porubskou futbalistkou sme začali jednoduchou otázkou. Ako si sa dostala k futbalu?
„K futbalu ma
Cindy Hladká priviedol môj brat
Luka a jeho kamaráti. Bolo to v čase, keď som začala chodiť do prvej triedy.“ Neobyčajný talent si
všimli tréneri Milan Niňaj a Jaro Beťko. A
tak sa to všetko začalo. Najskôr prípravka, potom futbalové skúsenosti v mužstve
mladších žiakov a vášeň trvá už desať rokov. „Kopem pravou, ale zahrám na ktoromkoľvek poste, ba aj na ľavej strane. V
niektorých situáciách to predstavuje výhodu,“ hovorí futbalistka. Hoci hráva v obrane, alebo v strede poľa priznáva, že už vsietila viac ako 20 gólov do súperovej bránky.
A pokračujeme. Vstupuješ aj do súbojov s
chlapcami? Správajú sa k tebe ako k dáme?
„Priznám, že sú voči mne jemnejší, ako ku
chalanom. Niekedy však mám pocit, že sa
ma boja. A pritom hráč ako hráč.“ Teraz
hráva v mužstve starších žiakov domáceho
ŠK a súpermi sú Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Lisková, Martin a športové kluby na Orave. A ešte niečo. Dokážeš
premeniť jedenástku? „Priznám sa, že som
to ešte neskúšala, ale vedela by som to. Netreba sa báť, sústrediť sa a loptu umiestniť
tak, aby sa stala nechytateľnou.“
A čo rozhodcovia?
Dozvedáme sa, že v minulej sezóne bola
vybratá aj do reprezentácie Stredoslovenského kraja a zahrala si už aj proti
Slovanu Bratislava. Okrem Závažnej Poruby hráva aj za MFK Tatran Liptovský
Mikuláš. Je to však časovo veľmi náročné.
Dva razy do týždňa dvojfázový tréning,
zaberačka na trávniku a potom výjazdy
za súpermi. O tom, že ju futbal baví, niet
pochýb. Čo ťa však vie pri hre úprimne
nazlostiť? „Rozhodcovia! Keď pískajú
nekvaliﬁkovane, neodborne a dobrú hru
dokážu svojimi rozhodnutiami pokaziť.“
A ešte niečo. Videla si už žltú, nebodaj
červenú kartu? „Červenú chvalabohu nie,
ale žltú viackrát. Najčastejšie za fauly na
protihráča.“

Keď sa darí, tak sa darí
Futbal je kolektívna hra a je známe, že
niekedy aj tvrdá. Raz sa stalo, že naraz
obidve kopli do jednej lopty. Súperke sa
nestalo nič, ale Cindy to natiahlo šľachu a
nasledovala mesačná maródka. Je to tak.
Futbal prináša zranenia, ale aj zaujímavé
momenty. „Áno, je to hra a lopta je guľatá. Spomínam, že v jednom zápase sa nám
nedarilo. Situácia bola viac ako napätá. A
práve vtedy som strelila prvý gól a ten rozhodol. Nás to naštartovalo a s prehľadom
sme vyhrali.“ Dobre vieme, že aj špičkoví futbalisti, či už Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo, alebo iní tvrdo trénujú a venujú
sa aj teórii futbalu, či sledovaniu priebehu
zápasov, v ktorých nehrajú.
„Priznám sa, že zápasy veľkoklubov veľmi nesledujem. Treba sa mi učiť
a pripravovať na vyučovanie. Škola stojí
predsa na prvom mieste. Ale keď hrá reprezentácia Slovenska, tak zápas sledujem. Všímam si techniku hráčov a herné kombinácie. A to, čo vidím, snažím
sa uplatniť na ihrisku. Veľké zápasy pre
mňa predstavujú školu futbalu.“ Každý
futbalista má svoj vzor. Koho obdivuješ?
„Veľmi ma oslovuje brazílska futbalistka
menom Martha. Reprezentuje brazílsky
ženský tím a je to naozaj super futbalistka. Chcela by som sa jej podobať,“ hovorí
s úsmevom na perách.
Ženské „mužstvo“? Nie! Zostava
Dozvedáme sa radostnú správu. V Závažnej Porube čoraz viac dievčat inklinuje k futbalu: Lívia Habarková, Viktória
Kaltensteinová, Monika Jambrichová...
Bolo by to skvelé, uvažujeme, keby tak
Závažná Poruba postavila ženské „mužstvo“. Možno aj k tomu raz príde čas.

• Cindy Hladká prevzala ocenenie z rúk predsedu ŠK

Kto je kto

Talenty spod Poludnice
Meno: Cindy Hladká
Vek: 15
Bydlisko: Závažná
Poruba
Škola: ZŠ s MŠ Okoličianska
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk,
Nemecký jazyk
Pc znalosti: Stredné
Záľuby: šport, futbal, snowboardovanie,
zvieratá
Najvýznamnejšie osobné úspechy:
Regionálny turnaj vo futbale
WU14-2015= 1. miesto
WU14-2016=1. miesto
Majstrovstvá Slovenska škôl v snowboardingu 2014- 2. miesto, 2016- 1. miesto
Najlepšia hráčka 2015 MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Tréneri: Lukáš Kmošena, ŠK Závažná
Poruba
Martin Prieboj, MFK Tatran Liptovský
Mikuláš
Plány do budúcnosti:
Ísť študovať do Žiliny kynológiu
Byť úspešná vo futbale
Čo by si zmenila v Závažnej Porube,
keby si mala zázračný prútik?
Nezmenila by som nič, ale mojím snom
je, aby ŠK Závažná Poruba mala ženský
tím.
A futbalové plány Cindy do budúcnosti?
„Veľa žien dnes pôsobí ako rozhodcovia,
presnejšie rozhodkyne. Tento post ma
však veľmi neoslovuje. Ja by som sa chcela venovať trénovaniu. Talenty vyhľadávať
medzi dievčatami, postaviť kvalitnú, čisto
dievčenskú zostavu a odovzdať im všetky
doterajšie futbalové skúsenosti. Dievčatá
nadchnúť pre tento šport.“ A osobné plány? „Prihlásila som sa na strednú školu s
maturitou do Žiliny so zameraním na kynológiu. Ak sa mi to podarí, budem policajtka – psovod. Táto práca si vyžaduje
nielen odvahu, ale aj fyzické i psychické
predpoklady a práve tie mi dáva futbal,
ktorý hrávam pre radosť i potešenie.“
Podľa pravidiel slovenského futbalu však
dievčatá môžu spolu s chlapcami hrávať
len do pätnásteho roku. Potom už tvoria
len dievčenské tímy. Čo bude na strednej škole, to sa uvidí. Žilina hrá výborný
ženský futbal. Talentovaná porubská futbalistka má teda postarané o motiváciu a
dobré tréningové podmienky.
text: Dušan Migaľa, foto: archív
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Majstrovstvá Slovenska
beh na lyžiach

Emma Piatková

Bežecký Klub
Opalisko v Závažnej
Porube sa zúčastnil
4. - 5. 2. 2017
na 1. časti Majstrovstvách Slovenska v bežeckom lyžovaní v
stredisku Králiky pri Banskej
Bystrici.

V sobotu boli na programe u žiactva štafety, kde pretekali naše mladšie a staršie
žiačky so staršími súperkami o rok až
dva. Bola hmla +1°C, viditeľnosť do 50 m.
Pretekári zmizli v hmle a neskôr sa zjavili
tesne pred cieľom.
V nedeľu síce po daždi +1° C, ale
ukázalo sa slniečko, akoby predzvesť čo
nás čaká.
Začali to mladšie žiačky druhým, tretím a štvrtým miestom a neskôr Emma
Piatková vybojovala 1. miesto vo svojej
kategórii a stala sa majsterkou Slovenska.
Pretek to bol napínavý, veď druhá skončila za Emmou o 1,3 s na trati dlhej 3 km.
Novinkou bolo meranie palíc pred
štartom všetkým pretekárom. Ľudia čo
merali palice, žiaľ, chýbali na trati, ktorá
bola nedostatočne označená a niekoľkí
pretekári neboli klasiﬁkovaní. Celkovo sme získali cez víkend 1 x zlato, 4 x
striebro, 3 x bronz.
4. 2. 2017 sobota
ml. žiačky ročník 2005 a mladšie na 2 x
0,5 km štafety klasicky hromadný štart
4. miesto: Viktória Medvecká, Tereza Bukasová
5. miesto: Soﬁa Libáková, Ela Demianová
st. žiačky ročník 2003 a mladšie na 2 x 0,5
km štafety klasicky hromadný štart
4. miesto: Emma Piatková, Veronika Bukasová

Veteráni D 5 km klasicky
4. miesto: Bohuslav Valent
Veteránky B 5 km klasicky
2. miesto: Danka Beťková
Veteránky D 5 km klasicky
2. miesto: Anna Staroňová
5.2.2017 nedeľa
ml. žiačky ročník 2006 a mladšie na
2000 m klasicky intervalový štart
2. miesto: Tereza Bukasová
3. miesto: Viktória Medvecká
4. miesto: Ela Demianová
neklasiﬁkovaná: Soﬁa Libáková

ml. žiačky ročník 2005 a mladšie intervalový štart 2000 m
7. miesto: Soﬁa Libáková
8. miesto: Viktória Medvecká
st. žiačky ročník 2004-2005 intervalový
štart 3000 m
10. miesto: Emma Piatková, streľba 3, 5
st. žiačky ročník 2002-2003 intervalový
štart 4500 m
12. miesto: Veronika Bukasová, streľba 0, 1
12.2.2017 nedeľa

ml. žiaci ročník 2006 a mladší na 2000 m
klasicky intervalový štart
14. miesto: Samuel Libák

ml. žiačky ročník 2005 a mladšie intervalový štart 3000 m
6. miesto: Tereza Bukasová
7. miesto: Soﬁa Libáková

st. žiačky ročník 2004 na 3000 m klasicky
intervalový štart
1. miesto: Emma Piatková - Majsterka
Slovenska

st. žiačky ročník 2004-2005 intervalový
štart 4500 m
4. miesto: Emma Piatková, streľba 4, 2
st. žiačky ročník 2002-2003 intervalový
štart 6000 m
11. miesto: Veronika Bukasová, streľba 3, 2

Primátori a starostovia
si zahrali tenis

Na trati

st. žiačky ročník 2003 na 3000 m klasicky
intervalový štart
6. miesto: Veronika Bukasová
Veteráni B 10 km voľne
3. miesto: Milan Niňaj
Veteráni D 5 km voľne
6. miesto: Bohuslav Valent
Veteránky B 5 km voľne
3. miesto: Danka Bartalská
6. miesto: Danka Beťková
Veteránky D 5 km voľne
2. miesto: Anna Staroňová

Majstrovstvá Slovenska
biatlon

Naši na štarte

11.2.2017 sobota

Členovia BK Opalisko pod hlavičkou
Biatlon Predajná nastúpili cez víkend na
majstrovstvá Slovenska v biatlone. Svoje
bežecké kvality pretavili do umiestnení v
strede štartového poľa.
Prekážkou bola nielen streľba, ktorú
trénovali iba jedenkrát, ale aj beh voľnou
technikou, ktorú trénujú o polovicu menej ako biatlonisti. Napríklad Emma Piatková si v sobotu odkrútila až 8 trestných
kôl. Mladšie žiačky nestrieľali.

• Zľava: Pavel Beťko, starosta, Bartolomej Valo,
Pavlova Ves - víťaz turnaja, Peter Pethö, tajomník
ZMOL, starosta Malatíny

Združenie miest a obcí Liptova (ZMOL)
tvoria primátori a starostovia Liptova.
Súčasťou činnosti tohto združenia sú aj
športové aktivity členov. S cieľom naplniť tento zámer sa stretli dvaja primátori, osemnásť starostov a jedna starostka
v telocvični v Závažnej Porube na stolnotenisovom turnaji O pohár predsedu
ZMOL. Turnaj otvoril predseda združenia, primátor L. Mikuláša Ján Blcháč.
Jedinej účastníčke turnaja, starostke z
Vavrišova, ktorá práve v piatok 17. marca
2017 slávila meniny, odovzdal za potlesku
prítomných kytičku kvetov. Nesúťažne si
zahral aj štátny tajomník MV SR Rudolf
Urbanovič. Pohár víťaza si vybojoval Bartolomej Valo z Pavlovej Vsi.
text i foto: -dm-

• Pavel Beťko
obsadil 3. miesto
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Fašiangy

Fašiangoše, Tarangoše...

Fašiangové tradície v obci pod Poludnicou
oživila aj v tomto roku folklórna skupina
Poludnica. Sprievod sa začal o deviatej
ráno a trval do štvrtej. Zaspievali, zatancovali a ako sa patrí aj zavinšovali: „...zdravia,
šťastia stálieho.“ Hriatym a fánkami sprievod masiek odštartoval starosta s manželkou a potom sa spievalo: „..keby bola za
groš slama, za dva groše jarina, vera by si
Homrľajka krajšie čižmy kúpila.“

Opalisko žije blízko

Opalisko
Lyžiarske stredisko Opalisko je svojou
vybavenosťou čoraz lepšie. V tejto zime
ponúka naozaj perfektnú lyžovačku. Kvalitné zjazdovky, fungujúce dopravné zariadenia, široká ponuka služieb, atrakcie,
priestranné parkovisko a prijateľné ceny.
To všetko predstavuje vynikajúce predpoklady ako pre začiatočníkov, tak aj pre
pokročilých i náročných lyžiarov.

Jazda ohňa
Ako služby plnia túžby
Lyžiarske stredisko Opalisko v Závažnej
Porube okrem perfektnej lyžovačky ponúkalo návštevníkom široký sortiment
služieb: servis pre lyže a snowboardy,
požičiavanie lyžiarskej výstroje, lyžiarsku
školu, ubytovanie, stravovanie a pre lyžiarov vykurované WC. Služby plnili túžby k
spokojnosti hostí.
-dm-

Raz z nás budú lyžiari

Neobyčajné večerné predstavenie na
svahoch Opaliska pripravili v piatok 24.
februára 2017 Ski Opalisko, PEPE Ski,
Snowboard school a Obec Závažná Poruba. Fakľový sprievod vytvorila viac ako
stovka lyžiarov. Jazda ohňa predstavovala
slovenský unikát nielen počtom účastníkov, ale aj dĺžkou formácie s fakľami.
Foto: Dušan Migaľa

Foto Milan Majerko

Už dvíha hlavu prvá snežienka,
z ľadovej zemskej kôry
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• Jarné prázdniny. Bratislava sa presťahovala do
Závažnej Poruby
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