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Športu oslava

Šport je fenomén
90. výročie športu
Druhá vlna pandémie
Žlté nádoby na plasty
Primátori a starostovia
sa stretli v Z. Porube
Vinári zastavili v Dome
Milana Rúfusa
Manželia A. a Ľ. Cútovci
oslávili jubileum
Okienko MŠ
Školské zrkadielko
Nekrológy, krížovka
Reportáž o včelách
Malí i veľkí pigali guľky
Deň športu, Akadémia

Rok v kroniku vpísaný
ako športu štart.
Rokmi mladne, nestarne,
hoc má deväťdesiat.

že pod Poludnicou
srdcia športom bijú.
V Porube zrod jeho
spolu oslavujú.

Na jeho počiatku
mokrý močiar bol.

Klaniame sa predkom
so štafetou v ruke.
„Krv, ver, voda nie je,“
niečo na tom bude.

„V zdravom tele,
zdravý duch,“
porekadlo vraví.

Dve bránky a lopta.
Ešte na ňu zbierka.
Šatňa pod stromami,
sprcha - Žuberovka.

A tak prameň tiekol,
v rieku zmenil tok.
Slovensku aj svetu
dáva na známosť,

Deväťdesiat rokov zrelosť, múdrosť, pokora.
Kde vyvrel ten prameň?
Aká nádej bola,
že naberie silu
dravej rieky z hôr?

Foto Marián Dvoran

Katarína Devečková

Naplňme ho, nepoľavme,
by štafetu do rúk vnukov
sme s hrdosťou odovzdali.

Sedemdesiatsedem

Šport je fenomén
Prihováram sa vám nielen ako starosta, ale aj
ako športovec duchom i
telom.
Šport je fenomén, ktorý
spája ľudí, dáva nám nezabudnuteľné zážitky. Je strojcom zdravia nás všetkých. Šport vychováva a formuje pozitívne vlastnosti človeka.
Keď oslavujeme 90. výročie organizovaného športu v Závažnej Porube
prežívame dobu COVIDOVÚ. Je to
ťažké ochorenie a mnohokrát sa končí
smrťou. Aj preto je namieste otázka,
čo robiť a ako ďalej. Jednou z možností
prevencie a zároveň aj liekom je šport.
Šport, ktorý v našej obci funguje neustále deväťdesiat rokov. Pri športe získame
prirodzenú imunitu, priateľov, sme cieľavedomejší a ľahšie prekonávame prekážky, ktoré nám život pripraví.
Za tento dlhý čas sme v našom ŠK
vychovali doslova tisíce športovcov,
ktorí našu obec reprezentovali a reprezentujú nielen po celom Slovensku,
ale aj v zahraničí. Je za tým nekonečne
obetavá práca dobrovoľných funkcionárov, trénerov a ďalších anonymných
ľudí, ktorým sa chcem hlboko pokloniť

a poďakovať za čas strávený pri výchove mladšej generácie. Táto by mala v
budúcnosti potiahnuť túto pomyselnú
káru ďalej. Zostane pravdou, že vždy
sa v našej obci našli osobnosti, ktoré sa
pričinili o dobré meno ŠK. Zakaždým sa
našla generácia, ktorá to ťahala nezištne
a bez nároku na odmenu. Po každej generácii zostalo niečo nové, neopakovateľné.
Športový klub neprestajne spolupracoval so samosprávou našej obce,
ako aj so všetkými zložkami tu pôsobiacimi. V športovom klube vyrastali dobrovoľní funkcionári, ktorí sa stali hybnými osobnosťami nielen v športe, ale aj v
spoločenskom a kultúrnom živote.
Poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k
budovaniu športových objektov a zariadení a tiež sponzorom, štedrým ľuďom,
bez ktorých by sa už dnes šport nedal
robiť.
Chcem nášmu klubu do ďalších rokov popriať veľa športových úspechov,
dobrých rozhodnutí, veľa obetavých
ľudí a podporovateľov športu v našej
krásnej obci.
Nech nás šport aj v budúcnosti spája
a nerozdeľuje. Cieľ je len jeden: zdravie.
Ing. Pavel Beťko

„Len ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať.“
Abraham Lincoln

Závažná Poruba si pripomenula 77. výročie SNP v piatok 27. augusta 2021.
Najskôr predstavitelia Závažnej Poruby
položili veniec na Polčenom, kde sa nachádza symbolický hrob štyroch porubských partizánov. Vo večerných hodinách
sprievod občanov vykročil ku pomníku
na nižnom konci. Po štátnej hymne emotívne verše predniesla Danka Kuľhavá.
Starosta Pavel Beťko uviedol: „Naša obec
si takto pripomína slávne, ale pohnuté
vojnové roky, ktoré prežívala od augusta
1944 do 4. apríla 1945.“ Prípravu, udalosti SNP a oslobodzovanie Závažnej
Poruby prítomným priblížil predseda ZO
SZPB Dušan Migaľa. V programe účinkovala aj Ženská spevácka skupina. Za
dlhoročnú prácu vo výbore ZO SZPB a
naplňovanie cieľov tejto organizácie prebrala od Oblastného výboru SZPB v L.
Mikuláši Ďakovný list Anna Jambrichová. Na záver pietnej slávnosti si účastníci
spoločne zaspievali hymnickú pieseň Kto
za pravdu horí.
-dmfoto: Ing. Zuzana Vallušová
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To je naša materská škola

Budova Materskej školy v Závažnej Porube bola odovzdaná do užívania v roku
1972. Porubänia si ju postavili svojpomocne. Pred dvomi rokmi ju obec obliekla do nových šiat. Nové sú i okná a dvere.
Modernizoval sa aj interiér. K blížiacim
sa 50. narodeninám prijala darček. Na
priečelí umiestnili logo školy a nevšedný
nápis oznamujúci účel stavby. Je to tak.
Starosta Ing. Pavel Beťko má záujem, aby
táto škola svojimi výsledkami, vybavenosťou a atraktívnym vzhľadom sa stala
ešte lepšou, krajšou a príťažlivejšou ako
pre rodičov, tak aj pre malých školákov.

Družstevníci rokovali
v Závažnej Porube

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v
Liptovskom Mikuláši eviduje 313 členov.
Družstvo obhospodaruje poľnohospodársku pôdu vo výmere 1371 ha. Orientuje sa na výrobu kravského a ovčieho mlieka. V minulom roku dosiahlo dojivosť 8
327 l mlieka na jednu dojnicu, 124 l na
jednu ovcu. Členovia družstva sa stretli v
piatok 26. júna 2021 na výročnom rokovaní. Zhodnotili ekonomické výsledky za
rok 2020 a venovali sa podnikateľskému
zámeru pre rok 2021. Predseda PD Ing.
Anton Sivák v správe uviedol: „Aj napriek
mimoriadnej situácii s pandémiou koronavírusu družstvo zaznamenalo výsledky
porovnateľné s rokmi predchádzajúcimi.
Výnosy plodín ako pšenica jarná, či raž
ozimná dosiahli nadpriemerné výsledky.
Dojivosť si uchováva štandardnú úroveň.
Za všetkým je dobrá organizácia výroby
a enormné pracovné nasadenia zamestnancov družstva.“ Závažnú Porubu na
rokovaní zastupoval zástupca starostu
Dušan Migaľa.

Kto správne triedi,
dobre robí!
S cieľom dosiahnuť vyššiu mieru separácie odpadu zakúpila obec Závažná Poruba
žlté kuka nádoby určené na plasty. Nádoby zamestnanci obce postupne dovážajú
priamo do domácností. Budú slúžiť len na
plasty. Patria sem: plastové obaly, zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové obaly
z pracích a čistiacich prostriedkov, alebo
z kozmetiky. Vývoz obsahu týchto nádob
sa uskutoční 16 x v roku. Prvý raz to bude
koncom júla 2021. Od 1. júla 2021 budú
zo zberných miest odstránené veľké – žlté
1 100 l nádoby na plasty. Zostanú len nádoby na papier (modré), sklo (zelené) a
kovy (hnedé).

Malokarpatskí vinári
zastavili v Závažnej Porube

Pripomíname: Za vytriedený odpad
občan neplatí. Jeho zber hradia výrobcovia. Vytriedený odpad sa dá zhodnotiť,
recyklovať, vyrobiť nové produkty, zmenšiť spotrebu prírodných zdrojov a šetriť
energiu.

Žlté nádoby určené na plasty obec doručila do každej domácnosti. Občania
pochopili túto výzvu, plasty vytriedili
a uložili do týchto nádob. Takto vyzerá
obec pred vývozom vytriedených plastov. Prvý vývoz sa uskutočnil vo štvrtok
15. júla 2021.

Už po siedmy raz sa zastavila Malokarpatská vínna cesta v záhrade Domu Milana
Rúfusa. Stalo sa tak v piatok 9. júla 2021.
Bolo to radostiplné stretnutie mladších i
starších po prekonanej izolácii spôsobenej pandémiou corony. Na stretnutí vládla
perfektná atmosféra v jednom celku piesne, umeleckého slova básnika a rozhovormi nad pohárom dobrého vína. Hostí privítal starosta Pavel Beťko. Vyjadril radosť,
že spolu so vzácnymi hosťami prichádza
dobré víno do Domu Milana Rúfusa.
Predsedníčka OZ MVC Anna Píchová
uviedla: „Na výnimočnom mieste Slovenska opäť ponúkame výnimočné vína
z Malých Karpát.“ Potom lektorka DMR
Zuzana Hlavnová prítomných pozvala k
návšteve rodičovského domu Majstra slova. Po prehliadke expozície návštevníkom
s potešením ponúkla vlastnoručne upečený mamin mrežovník. Folklórna skupina
Poludnica zas ponúkla porubské piesne a
tance. Ako hosť sa predstavila aj Country
skupina Arion. Vydarenú akciu pripravili:
Občianske združenie Malokarpatská vínna cesta, OZ Naveky závažná a Obec Závažná Poruba.

Básnikova hora
Slovenský rozhlas Radio Regina - Stred
odvysielal v stredu 1. septembra 2021
umelecky spracované dokumentačné
rozhlasové pásmo Sylvie Hoﬀmannovej
Básnikova hora. Reláciu nájdete na tomto odkaze: https://reginastred.rtvs.sk/
clanky/priroda/267100/basnikovahora

V horúcom lete veľké vína Malých Karpát
rozveselili účastníkov tejto neobyčajne
zaujímavej a atraktívnej aktivity. Stala sa
inšpiráciou pre konzumáciu kvalitných
slovenských vín a poznávanie života a
diela Majstra slova, ktorý sa narodil a vyrastal v Závažnej Porube.
Text: -dm- foto: -pb-
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V čase slávnostného
ukončenia školského roku
vymenovali riaditeľku
školy

Detské ihrisko KONÍK
už slúži deťom

Primátori a starostovia
Liptova sa stretli
v Závažnej Porube
V Závažnej Porube privítal svojich kolegov starosta Pavel Beťko. Zasadnutie
otvoril a viedol predseda ZMOL a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč,
ktorý je zároveň poslancom Národnej
rady Slovenskej republiky.
Predseda Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger vo svojom vystúpení informoval aj o personálnych zmenách, ktoré sa postupne udiali
v ZMOS i o aktivitách do nasledujúceho
obdobia. „Sme reprezentantmi 95 percent
slovenských miest a obcí. Od samosprávy
zbierame v teréne (aj na takýchto stretnutiach) cenné poznatky a skúsenosti. Tie
sú pretavené do aplikačnej praxe, ktorú následne predkladáme exekutíve. V
ZMOS máme vytvorené viaceré expertné
skupiny, ktoré vypracovávajú už paragrafové znenia zákonov, ako napríklad
pri novele stavebného zákona,“ ozrejmil
predseda ZMOS Branislav Tréger, ktorý
zdôraznil, že ak sa nebude dariť mestám a
obciam, tak sa nebude dariť ani štátu – to,
samozrejme, platí aj opačne.
Svojich kolegov Branislav Tréger informoval aj o aktuálnej situácii pri novele
stavebného zákona i o pripravovaných
zmenách v sociálnej oblasti. Hovoril aj o
problematike odpadového hospodárstva
i o aktivitách Štátneho fondu rozvoja bývania.
Michal Paška

Centrum obce sa zveľaďuje
Po výmene strešnej krytiny, okien a dverí
na požiarnej zbrojnici v Závažnej Porube
sa pristúpilo v polovici júla 2021 k zatepleniu celej stavby. Stavebné práce sa rozbehli a je predpoklad, že v závere augusta
bola táto budova už oblečená v nových
šatách. Centrum obce získalo nové oči.

Na základe výsledkov výberového konania a na návrh rady školy v zmysle Zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve vymenoval starosta Ing. Pavel Beťko dňa 30. júna 2021 do
funkcie riaditeľky Základnej školy Milana
Rúfusa v Závažnej Porube Mgr. Moniku
Štrkolcovú s účinnosťou od 1. júla 2021
na päťročné funkčné obdobie. Novej riaditeľke odovzdal menovací dekrét a zaželal
veľa úspechov v náročnej riadiacej práci.
Novovymenovanej riaditeľke školy rodičia
odovzdali veľkú kyticu kvetov.

Po kolaudácii stavby odovzdal deťom
do užívania začiatkom letných prázdnin
2021starosta Závažnej Poruby Ing. Pavel
Beťko detské ihrisko KONÍK. Detské ihrisko je určené pre deti do 14 rokov. Deti
do 6 rokov môžu používať zariadenie ihriska len v sprievode dospelej osoby. Deti
do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby. Prevádzkový čas
detského ihriska: 8.00 – 20. 00.

Vonkajšie FITNESS
je už prístupné

O tom, že novovybudované ihrisko
deti oslovilo a potešilo, niet pochýb.

Súčasťou novovybudovaného športoviska
v Závažnej Porube je aj vonkajší FITNESS
PARK. Určený je pre rodičov, deti a osoby
vyššie ako 140 cm a vážiace menej ako 150
kg. Na športovisku je potrebné dodržiavať
prevádzkový poriadok vystavený na orientačnej tabuli. Prevádzkový poriadok dávame do pozornosti, lebo slúži na zaistenie
poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia
užívateľov. O tom, že športová zóna sa teší
veľkému záujmu a je hojne navštevovaná,
svedčí priložený záber. Prevádzkovateľom
je Obec Závažná Poruba.

Požiarna zbrojnica je
oblečená v nových šatách

Na požiarnej zbrojnici v Závažnej Porube v auguste 2021 zateplili celý obvodový
plášť. Budova si obliekla také šaty, ako sa
nosia medzi ľudí. O úspore energie nehovoríme. Centrum obce: kultúrny dom,
obecný úrad, materská škola a požiarna
zbrojnica už majú novú, krajšiu a modernejšiu tvár.
-dm-
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Areál odpočinku omladili

Tak ako človek potrebuje kaderníka, rovnako príroda si žiada omladzovací zostrih
svojej fazóny. Práve preto sa rozhodli
porubskí nadšenci bežeckého lyžovania
orezať a upraviť stromy v areáli Mateja
Staroňa. Opílili, vypílili, vystrihali a odviezli, čo zavadzalo a prekážalo. Prostredie odpočinku a relaxu je opäť v takom
„účese“, ako upravení ľudia. Nadšencom
lyžovania patrí uznanie a slová poďakovania. Svoj čas a prácu venovali všetkým
návštevníkom navštevovanej lokality.

Obec revitalizuje miesto
oddychu

Areál Mateja Staroňa patrí k navštevovaným miestam nielen domácich, ale aj
hostí Závažnej Poruby. Nešetrní návštevníci a zub času amortizovali celú vybavenosť lokality relaxu. Obec preto pristúpila k revitalizácii a úprave celého areálu.
Všetky renovačné práce (výmena poškodených častí, oprava, nátery...) sa rozbehli
uprostred augusta 2021. Vymladený areál
už má novú tvár.

Most i škarpa sú už
opravené

Na Hlavnej opravujú
výtlky

Cestu 3. triedy vedúcu po Hlavnej ulici
v Závažnej Porube udržuje ŽSK. Správa
ciest ŽSK, pracovisko Liptovský Mikuláš
pristúpila v júli 2021 na podnet samosprávy obce k oprave výtlkov na celom
úseku. Práce na ceste sú riadne označené,
no je potrebná zvýšená pozornosť a ohľaduplnosť vodičov. Plynulosť a bezpečnosť
cestnej premávky na tejto frekventovanej
komunikácii stojí na prvom mieste.

Školský dvor je už
vynovený

V čase prázdnin pristúpila obec k úprave povrchu školského dvora v Základnej
škole Milana Rúfusa. Táto úprava bola
potrebná preto, že starý asfalt bol hrboľatý, rozpadnutý a nevyhovoval po bezpečnostnej stránke. Položením nového asfaltového koberca sa zlepšili podmienky
pre žiakov školy cez prestávky a hlavne
v čase družiny. Postupne bude na povrch
nakreslené dopravné ihrisko, ktoré bude
slúžiť k náuke o doprave. Aj takouto formou sa skvalitnil komfort žiakov v našej
škole. Veríme, že žiakov pri nástupe do
nového školského roku čaká príjemné
prekvapenie.
Pavel Beťko, foto: -dm-

Zima a záplavy poškodili most i škarpu
pri vodnej nádrži v Brestovej. S potešením uvádzame, že po náročných stavebných prácach je už všetko opravené. Viac
priložené foto.

To často nevidíš

Dúha je krásny, no veľmi vzácny prírodný jav. Predpokladom sú vodné kvapky
a slnečné svetlo. Zriedkavá atmosférická
kombinácia nastala v pondelok 23. augusta 2021 asi o 19. 30 hodine. Oblúk
dúhy viedol ponad Závažnú Porubu a trval asi 15 minút. Grétke Schlachtovej sa
podaril unikátny záber.
text:-dm- foto: Grétka Schlachtová

Chlieb nepriletí ako vták
Obilie dozrelo, počasie praje, treba žať.
Prvé žacie stroje prišli do Závažnej Poruby
už 19. júla 2021. Pod Poludnicou sa začala
žatva. V tomto roku o niečo skôr. Žatva je
však vážna vec. Je to tak ako napísal básnik:
„Na chlebík musíš poorať a hodný svojho
chleba žiť. Chlebík si treba zaslúžiť...“

Žatva bola odjakživa vrcholom všetkých
prác na poli. Chlieb náš každodenný prišiel zas. Do lánov jačmeňa a pšenice sa
zahryzli kombajny tak, že sa za nimi až
prášilo. A sypalo dobre.

Dopestoval ﬁgu v kvetináči

Závažnoporubský ovocinár Ján Broska
zaznamenal v tomto roku pestovateľský
úspech. V kvetináči dopestoval plod ﬁgy
s rozmerom asi 4 cm. „Základ je substrát
pôdy bohatej na živiny (záhradná pôda,
kompost, rašelina), pravidelné zalievanie, stabilná teplota, dostatok svetla,
prievan neznáša a blízkosť rastlín, ktoré korešpondujú s ﬁgovníkom,“ uviedol
skúsený pestovateľ. Potom sme s potešením prijali pozvanie na “koštovku“, keď
plod kvetináčovej ﬁgy dozrie.
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Nacistom sme
poriadne zavarili
Pripomíname si výročie SNP, ktoré zo Slovákov napriek porážke spravilo víťazov.
Povstanie svetu ukázalo, že sa vieme postaviť aj najmocnejšiemu zlu. Nacistom
sme výrazne uškodili, pretože nemohli použiť svoje jednotky na východe.
Uplynulo presne 77 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré
sa stalo jednou z kľúčových udalostí slovenských dejín a potvrdilo svetu, že Slováci odmietajú kolaborovať s nacizmom.
Nesúhlas ľudí s režimami
Tisa a Hitlera.
„SNP znamenalo vyjadrenie otvoreného nesúhlasu slovenského obyvateľstva s režimom Slovenského štátu a jeho
spojenectva s nacistickým Nemeckom.
Zároveň znamenalo odmietnutie politiky
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorej sa v dôsledku zahraničnopolitického
oslabenia prvej Československej republiky podarilo na jeseň roku 1938 získať
politickú dominanciu nad Slovenskom.
Povstaním sa Slováci opäť prihlásili k demokratickým ideálom a aj vďaka nemu
vstupovali do obnoveného Československa ako rovnocenný partner českého národa,“ povedal Róbert Arpáš z Historického ústavu SAV.

Jeden, dva tri, tak to patrí
Bociania rodinka v Závažnej Porube sa
rozrástla o tri mladé. Ráno 13. júla 2021
zapózovali pred fotoaparátom a ukázali,
že sa majú k svetu.

Odborná literatúra uvádza:
„Mladé bociany majú zobáky a nohy čierne, neskôr oranžové a postupným dozrievaním dosiahnu červené sfarbenie dospelých.“ Naše mladé na komíne obecného
úradu zosilneli, naučili sa lietať a koncom
augusta odleteli. A na budúcu jar sa určite
vrátia. Veď hniezdo je len jedno.
-dm-
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Starosta privítal
nových občanov

Na ihrisku si povedali ÁNO

V roku 2020 sa v Závažnej Porube narodili 4 deti. V stredu 16. júna 2021 prijal
v obradnej miestnosti starosta Ing. Pavel
Beťko šťastných rodičov a ich ratolesti. K
prítomným sa prihovoril: „Milí rodičia,
niet lepšej výchovy ako je osobný príklad rodičov, ako je život v podmienkach
zdravej rodiny, v ktorej vládne láska, vzájomné porozumenie a podpora. Vytvorte
deťom šťastný domov, kde sa budú cítiť
dobre a bezpečne. A malých spoluobčanov srdečne vítam vo veľkej rodine našej
obce.“ Rodičia sa podpísali do Pamätnej
knihy, prevzali si ﬁnančný dar a mamičky
pekný kvietok. Slávnosť obohatili svojim
vystúpením žiaci ZŠ MR.

Mesto ocenilo pedagógov
z mikulášskych škôl
Oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti
Dňa učiteľov, ktoré sa
z dôvodu pandemickej
situácii nemohlo urobiť
v plánovanom termíne. Na pôde mestského
úradu ako prejav vďaky
dostali pedagógovia od
materských až po vysoké školy Pamätný
list alebo Pamätnú plaketu. K oceneným
Pamätným listom patrí aj Iveta Beťková,
MŠ Vranovská – za dlhoročnú osobnú
angažovanosť pri práci s deťmi a organizovanie netradičných aktivít.

Covid – 19 a opatrenia, ktoré prijalo Slovensko priniesli so sebou aj netradičné
miesta pre slávnostné udalosti. Tak sa
stalo, že priestory futbalového štadióna v
Závažnej Porube sa premenili na svadobný palác, kde si v sobotu 18. septembra
2021 mladomanželia – športovci, povedali svoje ÁNO.

Krásavci na kolesách
navštívili Závažnú Porubu

Najvýznamnejšie medzinárodné stretnutie
historických automobilov Oldtimer Rally
Tatry zaznamenalo v tomto roku svoj XIII.
ročník. V piatok 27. augusta 2021 zastavilo
pred Kultúrnym domom v Závažnej Porube 62 týchto veteránov. Nadšencov historických vozidiel privítal starosta Pavel
Beťko: „Teší nás, že kolóna zastavila v obci
pod Poludnicou a hostia mohli poznávať
históriu i prítomnosť našej obce. Obdivujeme lesk a eleganciu štvorkolesových tátošov z čias minulých. My vám ponúkame
výsledky ľudovoumeleckej tvorby našich
občanov, porubské piesne, tance v podaní
FS Poludnice a pečené buchty s lekvárom
z kuchyne tety Želky Staroňovej.“ Za milé
privítanie i očarujúcu atmosféru poďakoval hlavný organizátor podujatia Jaroslav
Petran.

Pošta v Závažnej Porube bude zrušená
Slovenská pošta, a.s. rieši v súlade so schválenou stratégiou spoločnosti, návrh na zvyšovanie efektivity svojej prevádzky optimalizáciou poštovej siete. Po dôkladnej analýze, kde boli do úvahy vzaté
aj ekonomické a legislatívne aspekty, bola prevádzka Pošty Závažná
Poruba vyhodnotená ako neefektívna a bol schválený návrh na jej
zrušenie. Pošta Závažná Poruba bude zrušená s účinnosťou od 1. októbra 2021.
Poštové služby pre obyvateľov obce Závažná Poruba budú zabezpečené Poštou
Liptovský Mikuláš 4. Zrušením pošty nedochádza k zmene poštového smerovacieho čísla.
–r-

Po zastávke v Závažnej Porube konvoj
vzácnych historických vozidiel nasmeroval Iľanovskou cestou do Liptovského
Mikuláša.
text: -dm- Foto: Kveta Migaľová
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Správy zo samosprávy

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Jún 2021
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Ing.
Pavel Beťko.
Ing. arch. Tatiana Nosková odprezentovala vizualizáciu centra obce formou video-prezentácie.
Starosta: Do 15. augusta 2021 sa pripraví projekt, ktorý bude zverejnený, kvôli
možnosti návrhov, pripomienok zo strany
občanov. V septembri sa spraví výzva na
realizáciu tohto projektu.
Lucia Bačíková: K návrhu predložila
pripomienku: chýba tienenie, keďže počas
letných dní to bude sedenie na priamom
slnku počas celého dňa. Možné je to vyriešiť nejakou zeleňou, aby tam počas dňa
bol aspoň čiastočný tieň.
OcZ zobralo predloženú vizualizáciu
centra obce na vedomie.
Starosta Ing. Pavel Beťko oboznámil
OcZ s podmienkami darovacej zmluvy
– verejné osvetlenie IBV pod Poludnicou
medzi Regionálnym rozvojom Liptova
s.r.o. a Obcou Závažná Poruba. Predmetom je darovanie vybudovaného verejného osvetlenia na parcele KN-C 1405/75 o
výmere 380m2. Skutočná hodnota predstavuje celkovú sumu vo výške 22 413, 68
EUR. Bez tejto darovacej zmluvy nie je
možné zriadiť odberné miesto.
Starosta Ing. Pavel Beťko predložil
OcZ návrh plánu a programu zasadnutí
OCZ na II. polrok 2021. Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ správu o výsledkoch
kontrol hlavnej kontrolórky obce Závažná
Poruba. Na základe vykonanej kontroly
v kontrolovanom období neboli zistené
žiadne nedostatky.
Rôzne
Starosta: Je vytvorený projekt na prístavbu DSS.
Pri telocvični sme za prítomnosti žiakov Základnej školy Milana Rúfusa a Materskej školy otvorili detské Workoutové
ihrisko. Treba ešte spraviť oplotenie okolo
celého ihriska, neskôr sa tam dobuduje
ešte pre najmenších pieskovisko, tunel, aj
šmýkačky.
Lucia Bačíková: bolo by vhodné tam
urobiť prevádzkové hodiny, s tým, že by
bolo dobré ho normálne uzamykať vo
večerných hodinách. V meste je to bežný
štandard.
V piatok 25.06.2021 horelo na Prašivom Grúni, kde sa chytila haluzina, ktorú
ešte nestihli poriadne poukladať na kopy.
Hasilo 9 hasičských posádok, ktoré požiar
uhasili.
Lucia Bačíková: Ocenila prácu webmastera pri príležitosti 10. výročia, nakoľko naša stránka je na vysokej úrovni, za
túto prácu v dnešnej technologickej dobe
mu patrí obrovská vďaka.
Ivan Jačala upozornil na potrebnú výme-

nu drevených dosiek pri Medokýši, lebo
sú v zlom stave.
Lucia Bačíková: ako sa bude nakladať
s nadrozmernými vecami plastov, ktoré sa
nezmestia do kontajnera.
Starosta: informoval, že ich bude
možné položiť ku kontajneru.
Občan Ján Duda upozornil OcZ na
niektoré nezrovnalosti, ktoré priniesli
Porubské noviny. Jedná sa o zmluvu na
kompostovisko medzi obcou Závažná
Poruba a Pozemkovým spoločenstvom
LUHY.
Viac
https://www.zavaznaporuba.sk/images/06_samosprava_
obce/02_zasadnutia_uznesenia/2021/
zapisnica_c4-28-06_2021.pdf
September 2021
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril
a viedol starosta obce Ing. Pavel Beťko.
V úvode vystúpila pred obecné zastupiteľstvo PaedDr. Soňa Barániová v
zastúpení Občianskeho združenia Naveky
závažná. Vyslovila poďakovanie za rekonštrukciu Domu Milana Rúfusa. Predstavila návrh vnútornej expozície a úprav
okolia domu. Informovala o aktivitách
OZ Naveky závažná.
• Odporučila: Zateplenie podkrovia,
zavedenie teplej vody v kúpeľni
Občianske združenie vyhlasuje zbierku
na rôzne aktivity, práce a materiál potrebné na chod Domu Milana Rúfusa, plánuje
osloviť cirkevné zbory, umiestniť inzeráty
do novín.
Starosta obce
• Prebiehajúca rekonštrukcia Domu
Milana Rúfusa bude predstavovať približne 26 200 Eur vzhľadom na zvyšovanie
cien počas korona krízy a nevyhnutné súvisiace práce.
Správu komisie vzdelania, zdravia,
kultúry, športu a sociálnych vecí predniesol
predseda komisie RSDr. Dušan Migaľa.
Správu o pripravenosti školskej jedálne na rok 2021/2022 predniesla vedúca
školskej jedálne Mária Jačalová.. Vyslovila niekoľko požiadaviek, ktoré sa týkajú
školskej jedálne, ide o: opravu WC, rekonštrukciu šatne pre zamestnankyne, odvetranie kuchyne, počítač na nové normy,
ktoré sú v elektronickej podobe.
Správu o pripravenosti Materskej
školy na rok 2021/2022 predniesla riaditeľka MŠ Katarína Jambrichová. V Materskej škole sa vymenili stropnice v spálňach, taktiež sa kúpili olejové radiátory,
keďže ešte nie je dokončená rekonštrukcia

• Rokovanie OcZ september 2021

kotolne. Vyslovila niekoľko požiadaviek:
pieskoviská, vyasfaltovanie plochy pod
oknami jedálne, prístrešok, oplotenie
predného areálu MŠ v rámci bezpečnosti
detí. Upozornila, že budúci rok bude mať
MŠ 50 rokov, náklady na túto udalosť zakomponovať do rozpočtu.
Starosta obce
• Asfaltovanie je v pláne. Rieši to navrhnutá štúdia na rekonštrukciu celého námestia.
• Taktiež reagoval na nízky počet detí
v MŠ (38), budú nám chýbať ﬁnančné
prostriedky.
Správu o pripravenosti ZŠ MR predniesla riaditeľka ZŠ Mgr. Monika Štrkolcová. V základnej škole je potrebné urobiť
nasledujúce úkony: úprava predzáhradky,
úprava pieskoviska a doskočiska, opílenie
lipy na školskom dvore, vstupná brána do
areálu školy, vyvýšené záhony, aby deti
mohli pestovať zeleninu, obnova opadanej omietky na garáži, oprava strechy základnej školy.
Starosta obce
• Požiadavka na obnovu strechy ZŠ
bola zaslaná na odbor školstva už dva
krát, tento rok bude zaslaná opäť.
• Školu treba zatepliť, nakoľko v starej
časti je zima.
Starosta obce
• Poďakoval riaditeľkám a vedúcej školskej jedálne za podrobne podané správy.
Najnutnejšie požiadavky budú zakomponované do rozpočtu obce na rok 2022.
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky obdržali poslanci niekoľko
dní pred konaním zastupiteľstva. K správe
neboli položené žiadne otázky.
Starosta obce
• Zaoberáme sa myšlienkou asfaltovania, osvetlenia a zasnežovania bežeckých
tratí (projekt podporuje aj nový SLZ), ide
taktiež o vybudovanie šatní, WC a zázemia pre užívateľov.
• Bola by potrebná vstupná investícia
obce + peniaze zo štátu
• S Urbárom sa rokuje ohľadom prenájmu pozemkov pod týmito traťami
• V Poľsku je tento projekt už zrealizovaný a vypláca sa im to
Ing. Katarína Poliaková
• Peniaze na to Slovenský lyžiarsky zväz
má a chce tento projekt zrealizovať, je len
na nás, či s ním budeme súhlasiť
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• Novovybudované lyžiarske trate by
boli určené aj pre verejnosť, nie len pre
profesionálov.
Lucia Bačíková
• V navrhovanej lokalite nie som stotožnená s asfaltovaním.
Stanislav Kuzma
• Ak je možné na tento projekt získať
peniaze, treba to využiť
• Všetko, čo sa vybuduje v obci, je prínosom.
Starosta obce
• Vysvetlil poslancom, že tieto trate
musia spĺňať určité normy, preto je navrhnutá lokalita na starom ihrisku.
• Bude potrebné vytvoriť skupinu, ktorá sa tomuto zámeru bude venovať a budú
nápomocní, keďže si to bude vyžadovať
veľa úsilia a rokovaní s dotknutými organizáciami.
• Určil pracovnú skupinu poslancov,
ktorí sa budú zaoberať touto myšlienkou
(Ing. Peter Iľanovský, Ing. Katarína Poliaková, Ivan Jačala).
RSDr. Dušan Migaľa
• Postaviť niečo je jedna vec, ale naplniť
to činnosťou je vec druhá.
• Keď sa už niečo vybuduje, bude potrebné dohliadnuť na to, aby sa to využívalo, a aby tam platil prevádzkový poriadok.
Starosta obce
• Informoval poslancov, že rozpracoval cestu od diaľnice k novému IBV pod
Poludnicou. Je potrebné urobiť projekt na
túto cestu, ktorý bude stáť približne 5500
Eur + zameranie. S tým, že developerovi,
ktorý bude realizovať druhú etapu výstavby by sa to následne odpredalo.
• Poznamenal, že LK Opalisko chce previesť údolnú stanicu do vlastníctva obce,
ale budova si vyžaduje veľké investície – o
tejto myšlienke sa ešte bude rokovať.
• Kotolňa obecného úradu je skoro hotová, boli veľké problémy s dodávkou materiálu,
• Je potrebné zakúpiť nový mikrobus
pre obec (na to reagoval Stanislav Kuzma,
že na prepravu osôb v mikrobuse je potrebné mať licenciu, ináč hrozí obci pokuta, treba zvažovať kúpu 7-miestneho
auta).
• V obci sa pred niekoľkými dňami stala tragédia v podobe tragického úmrtia
dvoch osôb (detí), preto bude v októbri
zvolané stretnutie (beseda) mládeže s rodičmi za prítomnosti vedenia obce a policajného zboru. Našu mládež je potrebné
odradiť od neduhov, plánuje vybudovanie
klubovne.
• Od 1.10.2021 bude v našej obci zrušená pošta, s týmto stavom sa nedá už nič
robiť, rozhodol o tom regulačný úrad. V
obci bola spísaná petícia za zachovanie
pošty, bola zaslaná na GR pošty.
podľa zápisníc pripravil
Dušan Migaľa
Viac na: https://www.zavaznaporuba.
sk/images/06_samosprava_obce/02_zasadnutia_uznesenia/2021/zapisnica_c520-09_2021.pdf
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Tabuľa je nanovo
na jaskyni

Pamätná tabuľa na jaskyni pod Poludnicou predstavuje dokument doby, svedectvo utrpenia, nádeje, príklad ľudskosti a
odvahy, ale aj memento. Odhalená bola
v roku 2016. Minulú jeseň, v dôsledku
dlhotrvajúcich dažďov a otrasom spôsobených pádom stromu na bralo jaskyne
sa uvoľnilo upevnenie, tabuľa spadla a
rozbila sa.

Novú tabuľu sa podobrala namontovať rodina poslanca OcZ Richarda Macku. Ku jaskyni bolo potrebné vyniesť tabuľu, náradie, rebrík a odborne pripevniť.
Že to misia nebola jednoduchá, hovoria
priložené obrázky.

Ako vidieť, dobrá vôľa všetko zdolá. Richardovi, Zuzke, Miške a Zuzke ml. patria slová uznania. „Ďakujeme, boli ste
super!“

text: -dm- foto: Miška Macková

Dom Milana Rúfusa
je v rekonštrukcii
Hlavným cieľom projektu sú stavebné
úpravy, vzhľadom na nevyhovujúci stav
niektorých častí domu, drevárne a garáže. Rekonštrukcia zahŕňa: výmenu okien,
úpravu fasády a prístavby, sociálnych
priestorov, kompletnú rekonštrukciu
elektriky, maľovanie. V podkroví sa realizuje nová podlaha, vymieňajú sa strešné
okná, montujú sa úsporné vykurovacie
telesá, za budúcou čitárňou bude prenosné pódium. Buduje sa aj bezbariérový
prístupový chodník, aby dom slúžil aj ako
komunitné centrum pre rôzne aktivity:
prednes poézie, koncerty, divadielka...
Všetky práce sa vykonávajú citlivo, aby sa
zachoval pôvodný tvar i autenticita vzácnej národnej pamiatky.

Stretnutie seniorov
v prírode

-pb-

18.8.2021 sa 63 seniorov z Klubu dôchodcov stretlo v areáli Mateja Staroňa pri
výbornom guláši. Varil Janko Polóni so
svojimi pomocníkmi, veru sme si dobre
pochutnali. Potom sme si telá rozhýbali
pri športových hrách a hlavne sa všetci tešili zo spoločných chvíľ, kde sa mali možnosť porozprávať a zabaviť. Ostáva nám
len dúfať, že podobných stretnutí bude v
budúcnosti čo najviac a neprekazia nám
ich žiadne nepriaznivé okolnosti. -mi-
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Závažná Poruba od septembra 2020 po súčasnosť
Sedemmesačná kríza, reštart...?

Informáciu o spoločenskom, kultúrnom, športovom, školskej práci a
problematike sociálnej v čase I. vlny pandémie koronavírusu priniesli
Porubské noviny č.104 v septembri 2020. V septembri 2020 začala druhá
vlna Covid 19. Nasledujúca informácia sa venuje pandemickému obdobiu v Závažnej Porube od septembra 2020 po súčasnosť.

Sedemmesačná kríza, v máji 2021
reštart
Túto dobu možno teraz rozdeliť na dve
fázy: sedemmesačná kríza od 15. septembra 2020 a reštart, ktorý začal koncom
mája 2021. V čase krízy, v dôsledku nariadení a opatrení vlády sa postupne zastavil
všetok spoločenský život v obci. Dôležité
je však to, že bez obmedzenia a výpadkov
fungovala dodávka vody, energie, zásobovanie potravinami, pošta, doprava a
vyučovanie v školách. Domov sociálnych
služieb, hoci v karanténe, plnil svoje poslanie. Naši občania sa správali disciplinovane: riadili zásadou ROR: ruky, odstup,
rúško. Rúška však postupne nahradili respirátory. Najdôležitejším komunikačným
prostriedkom medzi samosprávou obce a
občanmi sa stali: miestny rozhlas, vývesné tabule a webová stránka obce. Takto sa
občania mohli zoznámiť s aktuálnou situáciou, nariadeniami vlády, krízového štábu
štátu a opatreniami miestnej samosprávy.
Starosta obce cez miestny rozhlas vyzýval
občanov k disciplíne, dodržiavaniu hygienických a bezpečnostných opatrení.
Bohatý spoločenský, kultúrny, športový, ekumenický život nahradili testovania
masového charakteru. Spolu sa uskutočnili 5 krát.
Testovanie stálo na pleciach starostu
a pracovníčok OcÚ
Hoci organizačným garantom I. i II. etapy
testovania bola Armáda SR, všetky úlohy
spojené s touto akciou boli na pleciach starostu a pracovníčok OcÚ. Starosta vytvoril

priestorové podmienky, zostavil odberový
tím zložený zo šiestich domácich zdravotníkov, štyroch porubských hasičov a zabezpečil stravovanie počas obidvoch dní.
Vyžadovalo si to obrovské množstvo energie, času a vypätia.
Jednoducho možno uviesť, že sme začali kráčať cestou celoplošného testovania.
Prvé celoplošné testovanie obyvateľstva
Slovenska sa uskutočnilo 31. okt. a 1. novembra 2021. Cieľom bolo zachytiť skryté
ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu.
Kto prišiel na testovanie zistil svoj zdravotný stav. Tým chránil seba, blízkych a ľudí v
širšom okolí.
Testovanie bolo bezplatné a dobrovoľné. Určené pre obyvateľov od 10 do 65 rokov. Za dva dni sa pretestovalo 853 občanov,
z toho pozitívnych 13, čo je 1, 52 %.
Druhé kolo sa konalo o týždeň 7. – 8. novembra 2020. Otestovalo sa 860 občanov,
z toho pozitívni 3, čo je 0, 34 %. Uznanie
samosprávam vyjadrili prezidentka, predseda vlády SR a prostredníctvom rozhlasu
našim občanom, testovaciemu tímu poďakoval starosta Pavel Beťko. Súdržnosť a
spoločná zodpovednosť pomohla prekonať nástrahy nebezpečnej nákazy.
Skutočne krušné chvíle v tomto období prežívali klienti i personál DSS a ZpS v
Závažnej Porube. Odkedy sa v zariadení
potvrdil prvý prípad Covid 19, obmedzili sa návštevy a vytvorili sa dva pracovné
tímy. Prvý tím pracoval non-stop od 23.
okt. do 29. októbra 2021, druhý od 29. okt.
do 2. novembra 2021. Vďaka týmto opatreniam a zvýšenej pozornosti otázkam
hygieny sa podarilo ochrániť túto najohrozenejšiu skupinu, za čo patrí personálu poďakovanie. Treba však uviesť, že personál
sa stretol zo strany príbuzných aj s obvineniami a osobnými útokmi.
V rozhovore s Miškou Mackovou,
zdravotníčkou, zaznamenali Porubské noviny č. 105 informácie o tom, ako prebiehalo testovanie v našej obci. Toto vydanie
poskytlo aj správu o priebehu pandémie
vo svete prostredníctvom Porubänov žijúcich v zahraničí.
Ako prebiehalo vyučovanie
Vyučovanie v materskej škole prebiehalo
v zmysle hygienických a bezpečnostných
nariadení. Pre karanténu bola MŠ zatvorená 3 x. Od 11. jan. – 15. jan. 2021, od
1. febr. – 9. febr. 2021 a od 3. marca do 6.
marca 2021.

Vážnejšie problémy sa nevyskytli. Je potešiteľné, že MŠ fungovala, pracovala on-line a ponúkla videonahrávku ku Dňu
matiek 2021.
Základná škola Milana Rúfusa prešla
zložitým obdobím. Po výberovom konaní
bola menovaná nová riaditeľka školy. Stretlo
ju množstvo problémov súvisiacich s pandémiou, administratívnymi, vzťahovými
a osobným problémami. Hoci zriaďovateľ
situáciu riešil a hľadal cesty k riešeniu, nová
riaditeľka v skúšobnej lehote požiadala o
rozviazanie pracovného pomeru. Vedením
školy bola poverená učiteľka školy. Po riadnom výberom konaní na návrh rady školy
bola k 1. júlu 2021 vymenovaná za RŠ Mgr.
Monika Štrkolcová.
V správe treba uviesť, že vyučovanie
na našej škole aj napriek epidémie prebiehalo v normálnom režime. Dištančne sa
vyučovalo len od 11. januára 2021 do 8.
februára 2021, teda jeden mesiac. Dištančné vzdelávanie je taký spôsob vzdelávanie,
v ktorom sa nevyžaduje priamy kontakt
učiteľa so svojimi žiakmi počas vyučovania. Je to riadené aktívne sebavzdelávanie
za využitia technickej podpory, ktorú tvoria informačné technológie. Perfektné vybavenie našej školy pomohlo zvládnuť túto
situáciu, no zabrať dostali rovnako učitelia, ako aj rodičia. Situácia na škole a podstata takejto formy vyučovania sa odrazila
v slohových prácach žiakov, vyjadreniach
učiteľov i rodičov v Školskom zrkadielku
v Porubských novinách. Je chvályhodné,
že prostredníctvom webovej stránky škola
ponúkla verejnosti prezentačný videoklip.
Fakty zo športu a kultúry
Z hľadiska športu v hodnotenom období
uvádzame niekoľko faktov. Rozpis konania
futbalových zápasov všetkých kategórií sa
zastavil a prerušil. Športoviská sa zatvorili.
V jesennom období sa uskutočnil jubilejný 50. ročník Behu okolo Poludnice.
Rešpektujúc hygienické a bezpečnostné
opatrenia na štart nastúpilo 154 pretekárov v 24 kategóriách.
Aj nové podujatia Epicentra spestrili
letné obdobie. Leto sme odštartovali otvorením Včelnice. Poludnica uviedla na Jánskom grife celú choreograﬁu Na porubskej
zábave a predstavila sa aj Za Vráty v Iľanovskej doline, kde bola odhalená pamätná
tabuľa zaslúžilým poľovníkom. V akčnom
auguste sa konalo piganie guliek. Bežecký
klub po prvý raz zorganizoval beh na kolieskových lyžiach a fandili sme na futba-
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lovom turnaji štyri strany Poruby. Oslovila
aj nová športová aktivita Epicentra Hýb sa
po novom i Retro šport party. Ďalšie jesenné aktivity však zabrzdili prísne pravidlá a
opatrenia.
Služby Božie
V dôsledku pandémie sa Služby Božie
nekonali od 18. októbra 2020 do 24. apríla 2021. Veriaci zostali spojení cez Božie
slovo, ktoré pravidelne sprístupňoval na
webovej stránke Závažnej Poruby pán
farár Pavlík. Spolu takto bolo veriacim
ponúknuté 35 kázní. V písomnej podobe
distribúciu kázní zabezpečila pani Anna
Mikulášová. Služby Božie v čase Vianoc i
Veľkej noci sa nekonali.
Komunikácia cez miestny rozhlas
a web
Pred Vianocami sa cez miestny rozhlas
prihovoril verejnosti starosta a pán farár
Vladimír Pavlík. Žiaci MŠ a ZŠ MR zas
ponúkli vianočný rozhlasový program,
ktorý predstavoval kompenzáciu za tradičný Vianočný koncert. Jednota dôchodcov
a folklórna skupina Poludnica pripravila
on-line vianočné vinšovanie, ktoré občania sledovali na webovej stránke Závažnej
Poruby. Tiež treba uviesť, že webová stránka Závažnej Poruby zaznamenala v roku
2021 desať rokov trvania v modernej a
dynamickej podobe. Za túto dobu sa stala
dôležitým informačným a komunikačným
nástrojom obce.
Do nového roku sme vstúpili s obavami v dôsledku narastajúceho ohrozenia
Covid 19. Zmenil sa každodenný život.
Stereotyp a pohodlie vystriedal strach, obmedzenia a nový módny doplnok na tvári.
Rúška postupne nahradili respirátory. Zabrať dostali zdravotníci, učitelia, rodičia,
obchodníčky v potravinách, pracovníčky
na pošte i obecnom úrade.
Výročné schôdze sa nekonali. Začiatkom roka však svitla nádej v podobe vakcíny. Postupne sa rozbiehalo očkovanie.
Skríningové testovanie
Koncom januára a začiatkom februára sa
konalo skríningové testovanie, ako nevyhnutná požiadavka potrebná do zamestnania a do školy. Organizáciu a priebeh
zabezpečovala samospráva obce aktivitou
starostu.
Prvé kolo takéhoto testovania sa konalo 23. januára 2021. Trvalo jeden deň.
Otestovať sa prišlo 547 občanov, z toho bol
jeden pozitívny. Druhé kolo testovania sa
uskutočnilo 30. januára 2021. Testovať sa
prišlo 322 občanov, nikto nebol pozitívny.
Pretestovanie sa uskutočnilo v sobotu 6.
febr. 2021. Otestovaných bolo 287 občanov. Pozitívny nebol nikto.
Toto skríningové testovanie prebehlo
bezproblémovo, na čom má zásluhu predovšetkým starosta, zamestnanci OcÚ, domáci hasiči i celý odberový tím.
V súvislosti s hrozbou koronakrízy
poskytla samospráva obce občanom konkrétnu pomoc zakúpením respirátorov
a vitamínov. Distribúciu vykonali dňa 2.
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marca 2021 pracovníčky obecného úradu.
Zdraviu a životu prospešný darček naši seniori ocenili a vďačne prijali.
V jarnom období sa postupne rozbiehala vakcinácia v Nemocnici v L. Mikuláši.
Neskôr mobilná očkovacia jednotka nav-

štívila aj našu obec. Zaočkovali sa imobilní
občania a 13 – ti, ktorí o túto formu prejavili záujem. Očkovanie proti Covid 19
v DSS a ZpS sa uskutočnilo 3. mája 2021.
Očkovanie prebehlo rýchlo a bez problémov. Druhú dávku dostali klienti po 28
dňoch.
V našej obci je zaočkovaných
43 % obyvateľov.
So stúpajúcou informovanosťou o vakcínach aj v Závažnej Porube stúpa záujem
dať sa zaočkovať. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR v našej obci je
zaočkovaných 43 % obyvateľov. K tomu
ešte jedna smutná štatistika. V hodnotenom období nás do večnosti predišlo 17
občanov. Desať obradov bolo cirkevných,
sedem občianskych. Väčšina s obmedzeným počtom účastníkov. Percentuálny podiel covidu na úmrtí sa zistiť nepodarilo.
Koncom mája 2021 Vláda SR postupne začala uvoľňovať prísne hygienické a
bezpečnostné nariadenia a život sa pomaly
začal vracať do normálnych koľají. Obnovili sa Služby Božie, konala sa konﬁrmácia,
rozbehli sa niektoré kultúrne i športové
aktivity. Obec žila v znamení 90. výročia
organizovaného športu v Závažnej Porube.
Podmienkou však naďalej zostáva zásada:
rúško, odstup a ruky, zvlášť v interiéri.
V tejto informácii treba uviesť, že dôležitú úlohu v tomto období zohrali Porubské
noviny. Plnili svoj základný cieľ: informovať, integrovať a dokumentovať všetko to,
čím žije a žila obec a zaznamenať, čo sa stalo. Spolu vyšli 4 x na 104 stranách. Vianočné a letné vydanie celofarebne, čo zvýšilo
ﬁnančné náklady, ale potešilo čitateľov.
Čo povedať na záver? Len vysloviť želanie! Aby sme mali zabezpečený základný
životný štandard a všetci sme boli zdraví.
Dušan Migaľa, zástupca starostu

Píšem o silnom
emotívnom zážitku
Nedávno som strávila s kamarátkami
niekoľko dní na Liptove. Keďže máme
všetky v obľube literatúru ako takú, rovnako i poéziu M. Rúfusa - básnika, ktorý
oslovuje v človeku ducha ľudskosti - vybrali sme sa aj do jeho rodiska. A veru
- NEOBANOVALI sme. Práve naopak.
Sprievodcov nám robili manželia
Migaľovci. Previedli nás celým rodičovským domom M.R.; dozvedeli sme sa
o.i., že mamka Rúfusová mala vždy pripravený koláč-mrežovník pre návštevu
(dal sa vidieť v kuchynskom okne.
Pán Migaľa nám s veľkým zanietením porozprával, kde-čo zaujímavé zo
života básnika, s ktorým - i s celou jeho
rodinou - sa osobne poznal, precítene
recitoval fragmenty z jeho tvorby. Mali
sme možnosť nahliadnuť do rôznych
listín, pri čítaní ktorých nami doslova
prechádzali obrovské vlny dojatia a - bez
hanby priznávam - slzy sa tisli do očí. Kto
pozná tvorbu M.R., niečo z jeho života,
vie, že je reč o obrovskej dávke človečiny,
POKORE, láske, VĎAKE i NÁDEJI.
Toto dojatie zo silného emotívneho zážitku v nás rezonovalo rovnakou
intenzitou i pri návšteve jeho hrobu na
miestnom cintoríne, kde sme si kytičkou kvetov symbolicky uctili pamiatku
tohto veľkého básnika. A aspoň na chvíľu
upreli pohľad na Poludnicu dívajúc sa
spolu s ním rovnakým smerom...
I tu, na mieste posledného odpočinku M.R., pokračovalo veľmi zaujímavé
rozprávanie pána Migaľu, recitácia...
Chcel nám sprostredkovať/priblížiť čo
najviac zo života básnika a my sme sa s
ním po 2 hodinách len veľmi ťažko lúčili; s hlbokým dojatím opúšťali Závažnú
Porubu, prostredie, ktoré Milan Rúfus
tak veľmi miloval. Sú prekryté akýmsi
duchom miesta. ĎAKUJEME za tento
genius loci, ktorí dotvárajú aj takí ľudia,
akým je pán Dušan Migaľa.
A ja dodnes s nadšením rozprávam
každému o svojom silnom emotívnom
zážitku a pridávam: „Určite sa zastavte,
keď pôjdete okolo. Stojí to za to.“
Aj vďaka zápalu za skvelú vec (plánovaná rekonštrukcia rodičovského domu
básnika) p. Migaľu a želám všetkým obyvateľom Závažnej Poruby, aby bol jeho
zápal nákazlivý.
S úctou, veľkou vďakou i trvalou
spomienkou v srdci.
Beáta Lubinová
V Nemšovej 16.7.2021
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V hre je
jeseň života
Ide o veľa. V hre sú starí ľudia, na ktorých
kujeme nové dôchodkové reformy, drahšiu zdravotnú starostlivosť a opatrovateľskú službu, nahustené sociálne domovy,
čoraz menej vnúčat, zato viac nástrah a
opustenosti... A hodnotu človeka priznávame iba mladým, silným, zdravým,
bohatým s vysokým inteligenčným Q, s
reklamným úsmevom, so zmyslom pre
módu a mobilmániu. Opak je pravda.
Hodnotu človeka najvernejšie odrážajú tváre stareniek a starčekov. Každý z
nich má za sebou neopakovateľný životný
príbeh, úspory šťastia i bolestné zranenia
v duši a z nich vyklíčené zrnka múdrosti.
Sú poznačení hlbokými vráskami, zrobenými trasúcimi sa rukami, neistou chôdzou, opierajúci sa o paličku klopkajúcu
po tvrdej zemi. Oni nie sú medzi nami
nadarmo, ba ani na príťaž, ako o tom hovoria zástancovia eutanázie. Boh vo svojej
láske a múdrosti určil, aby sa starí, slabí a
chorí v rodinách i v celej našej spoločnosti stali učiteľmi ľudskosti práve tých mladých, silných, zdravých, bohatých...
Boh je Bohom skrytých hodnôt. V
utrpení, nevládnosti a bezradnosti starkých ukryl to, čo posúva svet dopredu.
Tento progres je založený nie na vlčích
zákonoch a širokých lakťoch, ale na úcte
k životu, na ustavičnom hľadaní zmyslu mnohorakého ľudského utrpenia, na
vnútornej slobode zakotvenej vo vďač-nosti za všetko, čo im bolo dané. Dejiny
preklenujú práve tí, čo majú odvahu žiť
a učia sa umeniu starnúť. Lebo ubolený
svet starých ľudí s perspektívou večnosti
sa premieňa na energiu, ktorú nemožno
premárniť...
V súčasnosti sa hovorí, že dožiť sa
vysokého veku, na to treba nielen Božiu
milosť, ale aj odvahu. Ak je to naozaj tak,
že starými ľuďmi sa pohŕda, ustavične
sú ohrozovaní, žijú v existenčnej núdzi i
duchovnej biede, bez pomoci najbližších,
potom kultúra národa prudko upadá.
Perspektívnejšie by bolo pre mladších i
najmladších, keby sa stali ich zástancami.
Lebo život nie je len zápas o majetok, ale
predovšetkým boj o sebaúctu a prijatie,
o dobré vzťahy a rodinné putá, o dôveru
a istotu v starobe. Neprestajne načúvajme životu vo všetkých jeho fázach. To je
podstata ľudského rastu. Veď ide o veľa.
V hre je každá generácia a každý z nás.
Dozrievajme a odovzdávajme si staronové posolstvo, že život je DAR...
Mgr. Vladimír Pavlík, ev. farár

Chválospev starého človeka
Blažení, ktorí prejavia pochopenie
pre moju potkýnajúcu sa nohu a moju
trasúcu sa ruku.
Blažení, ktorí chápu, že moje ucho sa
musí namáhať, aby zachytilo myšlienku,
ktorú mi chcú povedať.
Blažení, ktorí vedia, že moje oči sú
zahmlené a moje myslenie je ťažkopádne.

Blažení, ktorí pri mne chvíľu pobudnú a
venujú mi pár priateľských slov.
Blažení, ktorí nikdy nepovedia: „Tento príbeh ste mi už dnes rozprávali.“ Blažení, ktorí majú trpezlivosť zaspomínať
si so mnou na moju mladosť. Blažení,
ktorí mi dokážu, že nie som sám, že ma
majú radi a vážia si ma.

Ten, kto činí Božiu vôľu,
zostáva naveky
Slávnostné potvrdenie krstného sľubu
a prijatie za dospelého člena cirkvi sa v
Závažnej Porube uskutočnilo na slávnostných službách Božích v nedeľu 13.
júna 2021.V tento deň štyria konﬁrmandi
potvrdili krstnú zmluvu. Sľúbili vernosť
Ježišovi Kristovi a svojej evanjelickej a. v.
cirkvi. Z rúk farára Vladimíra Pavlíka prijali požehnanie a Rozpomienku na konﬁrmáciu obsahujúcu citát z Písma svätého.
Po zložení konﬁrmačného sľubu pristúpili
po prvý raz k sviatosti Večere Pánovej.
Večeru Pánovu pri tomto sviatku prijalo aj 10 „zlatých“ konﬁrmandov. Konﬁrmovali v roku 1971.

13.6.2021 boli konﬁrmovaní 4 konﬁrmandi: (zľava)
Maroš Oberuč, Nina Gregušková, p. farár Vladimír
Pavlík, Ivana Pallayová, Michaela Kráľová.

13.6.2021 sa stretlo 10 zlatých konﬁrmandov: (zľava) Miroslav Vretenár, Jaroslav Križka, Vladimír Bartko, Ľubica
Svetlíková (r. Lešťanová), Eva Mikulášová (r. Staroňová), p. farár Vladimír Pavlík, Jana Bukasová (r.Niňajová),
Jana Bašistová (r. Hladká), Miroslav Štrkolec, Dušan Vretenár, Milan Kuľhavý
-dm-

Každý z nás je odkázaný na zemské úrody
Poďakovanie za úrody zeme nám stavia
pred oči predovšetkým celé bohatstvo
zemských úrod, ktoré doniesli tohto roku
naše polia a lúky, záhrady a vinohrady,
lesy a pastviny. Iste s radosťou a hrdosťou
hodnotia tí, ktorí na tom pracujú. Sú to
výsledky namáhavej práce. A my všetci
s vďakou spomíname na ich úsilie a oceňujeme ich metódy práce, využitie techniky a ich snahu o vyššie výnosy. Pri tom

však ako kresťania nezabúdame na Toho,
ktorý je darcom každého daru, na Hospodina. A preto chceme ďakovať v prvom
rade Jemu, ktorý požehnával naše práce,
dával nám zdravia, sily, chuti i zdaru pri
našom usilovaní. Táto vďaka pri nás bude
o to väčšia a budeme tým úprimnejšie ďakovať, čím viac si uvedomíme, že zemské
úrody sú znamením Božej opatery o nás.
Mgr. Vladimír Pavlík
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Jeden rok končí, ďalší začína
V tomto prípade hovoríme o včelárskom
roku chovateľov včely medonosnej (apis
mellifera).

1.

2.

3.

4.

Rozdeľujeme ho do štyroch
nasledujúcich období:
Začína po poslednom medobraní,
po odobratí medníkov, v našich podmienkach v auguste. Je to obdobie
zazimovania. Tu prebieha výmena
„letných včiel“ za „dlhoveké včely“,
ktoré sú zodpovedné za úspešné prezimovanie a následne výchovu jarnej
generácie. V tomto období sa začína
príprava včelstva na prežitie zimy, ale
aj zabezpečenie jeho jarného rozvoja. Preto je dôležité, aby včelstvá mali
dostatok zásob. Včelár im musí chýbajúce doplniť cukrovým roztokom.
Zároveň včelstvá ošetrujeme veterinárnymi prípravkami, prípadne vyraďujeme staré tmavé plásty, poškodené
a nedostavané.
Nasleduje obdobie zimného pokoja, včely toto obdobie prekonávajú
stiahnuté do tzv. zimných chumáčov
– schúlia sa k sebe do tvaru gule, vyhrievajú vnútorný priestor chumáča a
zároveň v ňom cirkulujú. K dispozícii
musia mať dostatok zásob, aby ho prečkali. Včelár sa v tomto období pripravuje na ďalšiu sezónu. Včelstvá neruší. Chystá si rámiky, ošetruje prázdne
úle, robí údržbu včelárskych potrieb a
náradia.
Obdobie jarného rastu, alebo môžeme
povedať včelia jar. Ak je teplota vyššia
ako +8°C včelstvá začínajú plodovať. Pri teplote +12°C vyletia na prvý
očisťovací prelet. Zvyšovaním vonkajšej teploty sa zvyšuje plocha plodu v
úľoch a tým aj aktivita včiel. V tomto
období vykonávame jarnú prehliadku
na zistenie stavu zásob, prítomnosť
matky, jarné ošetrenie a iné.
Nakoniec je to produkčné obdobie.
V tomto období sú včelstvá na vrchole rozvoja, kvitne väčšina nektárodajných rastlín, prebieha odchov

matiek – včelích kráľovien, prípadné
ich značenie (pre rok 2021 biela farba,
alebo číslo prilepené na hrudi matky), tvorba odložencov, opeľovanie
hmyzomilných rastlín, zber nektáru,
peľu a napokon aj vytáčanie medu.
Včelstvá sú na vrchole svojho rozvoja.
Zameriavajú sa na zachovanie rodu
a zhromažďovanie zásob. V tomto
čase dochádza aj k rojeniu včelstiev.
Ak chceme rojeniu zabrániť, musíme
včelstvá obhospodarovať tak, aby sa
nedostali do rojovej nálady. Ovplyvnilo by to znášku. Ak sa hlavná znáška
vydarila a medníky sú plné zrelého
medu, (plásty v úli sú zaviečkované)
med môžeme vytáčať. Výnos medu,
závisí od poveternostných podmienok počas včelárskeho roka, od zdrojov paše, môžeme získať rôzne druhy
medu a hlavne od práce včelára!
Včelia rodina: matka, robotnice, trúdy
Včeliu rodinu nazývame včelstvo, ktoré
žije v kolóniach. Skladá sa z matky – včelej kráľovnej, robotníc, trúdov. Bez matky
včelstvo zahynie. Silné včelstvo má počas
sezóny, vo vrcholnom štádiu rozvoja jednu matku, približne 40 000 – 60 000 robotníc a 300 – 600 trúdov.
Postupným vývojom včelárenia sa
menili jeho postupy i materiál na stavbu
úľov. V súčasnosti sa včely chovajú prevažne v nadstavkových úľoch s rôznymi
rámikovými mierami.
Dalo by sa povedať, že včelstvo je
superorganizmus, ktorý má perfektne
prepracovanú komunikáciu a rozdelenie
práce v úli. Sú veľmi citlivé na čistotu prírody, kde hľadajú zdroje potravy v okruhu 5 km. Ak sú v tomto okolí nevhodné
ekologické podmienky, je ich existencia
ohrozená. Stačí nevhodné chemické ošetrenie poľnohospodárskych plodín, alebo
ovocných stromov v období ich kvetu,
včelstvá hromadne hynú na jedovaté pesticídy.
Niekoľko zaujímavostí
Vedeli ste, že na 1 gram medu musí včela
navštíviť asi 2500 - 3000 kvetov, letí rýchlosťou viac ako 20 km/h.

Pre 1 kg medu včely nalietajú vzdialenosť rovnajúcu sa ceste 4x okolo Zeme?
(obvod Zeme je 40 075 km).
V priebehu znášky (produkčné obdobie) je priemerná dĺžka života včely
asi šesť týždňov. Ak včely použijú žihadlo
ukončia tým zároveň svoj život.
Jedna včela sa za svoj život zaslúži
o necelú kávovú lyžičku medu, čo predstavuje asi 9 gramov. Preto si med treba
vážiť.
Včelie produkty (med, peľ, propolis,
včelia materská kašička, včelí jed, včelí
vosk) majú veľký význam pre človeka.
Napr.: med obsahuje celý rad dôležitých
vitamínov (vitamín A, B1, B2, B6, B12, C,
D, H, K, E, P), minerálne látky (draslík,
vápnik, železo, sodík, zinok), organické
kyseliny, stopy proteínov a aromatické
látky. Jeho účinky na zdravie a krásu poznali už starí Egypťania.

V článku som v skratke priblížil včelársky rok, jeho obdobia, čo je včelstvo a
iné zaujímavosti. Avšak vo včelárskej praxi je toho oveľa viac. Tak ako o iné zvieratá, aj o včely sa treba starať s láskou, aby
nám prinášali úžitok.
Text i foto: -Milan Majerko-

Školská včelnica v Závažnej
Porube zaujala aj TA3

V piatok 3. septembra 2021 nám počasie
doprialo príjemný slnečný deň. Využili
sme to naplno, keďže reportáž o školskej
včelnici prišla natočiť aj televízia TA3.
Súčasťou relácie Nepoznané Slovensko
bude aj kúsok nášho Liptova. Informácie
podal starosta Pavel Beťko, doplnili ho aj
deti zo Základnej školy Milana Rúfusa.
Reportáž bola odvysielaná 15. 9.2021.
Text i foto: Petra Jurečková
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LiptovDIV odštartoval
Kamenný chodníček

Veď už si zaslúžila
OKIENKO MŠ
Dávno zabudnuté
a dnešným deťom
neznáme hry

Rešpektujúc hygienické opatrenia odštartoval 23. septembra 2021 o 19. hodine v Závažnej Porube festival neprofesionálneho divadla v Liptove LiptovDIV.
Porubské ochotnícke divadlo 3GD v réžii
Lucie Bačíkovej úspešne uviedlo divadelnú hru Kamenný chodníček. Táto hra so
spevmi sa hrala v Závažnej Porube už v
roku 1921. Omladený súbor takto symbolicky oprášil nielen storočnú históriu,
ale aj staré maľované kašírované kulisy.
V hre o láske sa nakoniec všetky nedorozumenia vysvetlili a príbeh sa skončil
dvojnásobnou svadbou.

...sa podarilo oživiť práve v našej Závažnej
Porube. Do hry sa zapájali všetky vekové
kategórie a hlavne tí najmladší. Dokonca aj naši škôlkári. A to, že ich to chytilo,
to posúďte sami. Po ukončení súťaží boli
Miško R. a Vivienka B. po zásluhe odmenení.

Snahu treba oceniť

V tejto komédii so spevmi hosťovala Ľudová hudba Vŕbového prútia. Po divadelnom predstavení sa konala odborná
reﬂexia a diskusia.

Režisérka Lucia Bačíková prevzala za naštudovanú a uvedenú divadelnú hru od
Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši oceňujúci DIPLOM.
text i foto:-dm-

V priebehu školského roka sa materská
škola zapájala do rôznych aktivít či už na
pomoc materskej škole alebo iných prospešných projektov. Deti a rodičia prinášali zberový papier, plastové uzávery. Tí
najšikovnejší boli odmenení.

Pánovi starostovi k meninám gratulovali
aj deti z materskej školy

Po rokoch dostala materská škola
Zvedavček nový
šat. Okrem nedávno zhotovenej
fasády pribudlo aj
farebné označenie
spestrené detskými motívmi, ktoré
označujú jednotlivé triedy. 1. trieda
LIENKY, 2. trieda
VČIELKY

Pribudol nám
záhradný domček
Pán starosta v jeseni zakúpil do materskej
školy domček. Šikovní oteckovia ho v
Merkury Market rozložili na dosky a nechali ich cez zimu oddychovať. Na začiatku leta si oteckovia a mamička vysúkali rukávy a výsledok nedal na seba dlho
čakať. Stavba domčeka bola rozložená na
etapy. Prvé, čo bolo treba urobiť, natrieť
dosky ochranným náterom. Potom položiť
pod domček základy- a nakoniec samotné zloženie domčeka. Domček bude slúžiť
na ukladanie hračiek a na hry v ňom.
Touto cestou chceme poďakovať rodičom, ktorí nám veľmi pomohli pri odvoze
domčeka, pri natieraní a samotnej realizácii.

Rodičia: Stano Kráľ, Martin Kratochvíľ, Pavel Gmuca, Pavel Baráni, Pavel Migaľa, Jozef Červeň a pani Adriana
Gmucová. Patrí vám veľké ĎAKUJEM.
Vaše deti a kolektív MŠ
Katarína Jambrichová, riaditeľka MŠ
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V materskej škole sa
nezaháľalo ani cez
prázdniny

Slávnostné dni
v materskej škole
Posledný týždeň, posledné hry, posledný spánok na ležadle a pre mnohých aj
posledný pobyt v materskej škole. Taký
bol posledný júnový týždeň. Plný emócií,
prekvapení a milých slov. Najprv to bola
rozlúčka predškolákov so svojimi spolužiakmi a mladšími kamarátmi v priestoroch materskej školy. Program detí, torta
od Niky a slávnostné udelenie stužiek.

30.06. sa na obecnom úrade uskutočnilo za prítomnosti pána starostu,
pedagógov, detí a rodičov slávnostné
odovzdávanie dokladu o ukončení predprimárneho vzdelávania OSVEDČENIE.
Na konci týždňa, ešte jedna milá povinnosť. Deti si s hrdosťou niesli do predajne Jednota svoje tablo. Vystúpili v predajni s krátkym programom, ktorý spríjemnil nakupujúcim ich bežný deň.

Kým v niektorých miestnostiach prebiehalo upratovanie a v školskej záhrade
brigáda, deti sa pod vedením pedagógov
hrali pohybové hry, skladali skladačky a
hlavolamy, cvičili, súťažili a vyrábali.

Sladké rozlúčenie

Predškoláci počas celého školského roka
svedomito pracovali. Do základnej školy
materská škola pripravila 12 detí. Začínajú povinnosti, ale na rozlúčku budú spomínať. O to viac ak má sladkú podobu.

Deti pracovali aj doma
Takéhoto krásneho
Zvedavčeka vyrobil v
spolupráci s mamou
Nikolasko Hlušák.
Prvý deň v materskej
škole takto prekvapil
svoje pani učiteľky.

Tvorivosť
škôlkárov
sa nezaprie
Obraz vytvoril
kolektív materskej
školy pre kolegyňu zo ZŠ pani
riaditeľku Moniku
Štrkolcovú k
jej okrúhlemu
jubileu.
-ag-

A školský rok 2021/2022
sa začal

V tomto školskom roku bude materskú
školu navštevovať 40 detí. Predškolská
trieda pripraví pre vstup do základnej
školy 9 detí predškolského veku pod vedením triednych učiteliek Jambrichovej
Kataríny a Guráňovej Aleny. O najmladších drobčekov sa postarajú triedne učiteľky Mgr. Čupková Dana, Bc. Ťapajáková
Simona. Prvý deň vítali nováčikov tí skúsenejší ako postavičky lienky a včielky.

Novinka v školstve
Povinné predprimárne
vzdelávanie
Od septembra 2021 sa Slovensko pripája
ku krajinám, ktoré majú zakotvenú povinnosť absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie. V našich podmienkach je
ňou povinné predprimárne vzdelávanie
detí v dĺžke trvania jeden školský rok, čo
znamená, že všetky deti vo veku piatich
rokov absolvujú vzdelávacím programom riadené vzdelávanie na základe povinnosti, ktorá je stanovená zákonom.
Smerom k populácii detí príslušného
veku je to krok vpred. Zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému
dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní
úspešný, že pred začiatkom vzdelávania
v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé
dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom
vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj.
Predprimárne vzdelávanie má dlhodobo svoj vzdelávací program stanovený
štátom. V súčasnosti platný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP 2016)
je dobre zabehnutý, avšak je koncipovaný
výhradne pre potreby materských škôl,
ktoré deti navštevujú štandardne viac
ako jeden školský rok. Okrem materských škôl ho zabezpečujú aj iné zariadenia, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl
a školských zariadení a do hry vstupuje
aj forma individuálneho predprimárneho
vzdelávania, ako špeciﬁcký spôsob plnenia tejto povinnosti. Navyše, na plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania
budú prijaté aj deti, ktoré by bez uloženia
povinnosti pravdepodobne neabsolvovali ani jeden školský rok predprimárneho
vzdelávania, pričom väčšinou to budú
deti zo sociálne vylúčených lokalít s odlišnými sociálnymi, kultúrnymi či jazykovými skúsenosťami, než je štandard.
Toto všetko sú faktory, ktoré menia kontext doposiaľ výhradne inštitucionálne
poskytovaného predprimárneho vzdelávania.
-Katarína Jambrichová-
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ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
Slávnostné
ukončenie školského
roku 2020/2021

A je tu opäť koniec školského roku. Bol
plný usilovnej práce, starostí, ale aj radosti. Niekomu sa zdal byť náročný, niekomu
menej. Bol iný ako tie predošlé, klasickú
výučbu nahradilo dištančné vzdelávanie.
Boli sme radi, že sa slávnostné ukončenie školského roku mohlo uskutočniť na
školskom dvore. Konečne sme sa všetci
spolu stretli, žiaci, učitelia aj rodičia.
Úvodom pán starosta Ing. Pavel Beťko
oﬁciálne vymenoval do funkcie riaditeľky
Základnej školy Milana Rúfusa Mgr. Moniku Štrkolcovú. Odovzdal jej menovací
dekrét a v práci zaželal veľa úspechov.
Ocenil tiež úsilie a úspechy žiakov, pedagógov a zamestnancov školy. Po ňom vystúpila predsedníčka rodičovského združenia Mgr. Katarína Migaľová, predstavila
množstvo projektov, ktoré sa za pomoci
rodičov, obce a sponzorov podarilo aj napriek ťažkým podmienkam zrealizovať.
Nasledoval príhovor pani riaditeľky, ktorá pochválila žiakov a vyzdvihla neľahkú
úlohu rodičov. Poďakovala pánovi starostovi, predsedníčke rodičovského združenia za ich aktivitu a prínos pre školu, ocenila prácu svojich kolegýň.

Pre našich prváčikov to bol najväčší
deň, veď dostali svoje prvé vytúžené vysvedčenie. Naučili sa počas tohto obdobia
naozaj veľa. Nebolo jednoduché zvyknúť
si na školské povinnosti a výnimočné situácie, ale zvládli to za obetavej pomoci
pani učiteliek a rodičov.
Nasledovalo odovzdávanie vysvedčení a oceňovanie žiakov za výborné
výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú
reprezentáciu školy v rôznych olympiá-

dach a súťažiach. Titulom kráľ a kráľovná
čítania boli ocenení najusilovnejší čitatelia knižiek. Odmenou im bol aj diplom a
darčeková poukážka. Podobne odmenení boli tiež žiaci, ktorí počas celého roka
nazbierali najviac zberového papiera a
sušenej pomarančovej kôry.
Podobne ako pre prváčikov, aj pre
našich štvrtákov bol tento deň výnimočný. Veru niektorým aj vyhŕkli slzičky keď
si uvedomili, že tento deň je na tejto škole
ich posledným. Svojim krátkym programom poďakovali všetkým pani učiteľkám za vedomosti, prístup a trpezlivosť.
So spolužiakmi sa rozlúčili vtipnými
výstižnými básničkami. Ako spomienka
na nich nám v škole ostane krásne veľké
tablo. Na záver sa rozlúčili a vystískali sa
s ich triednou pani učiteľkou Mgr. Jelínkovou.
Všetkým žiakom želáme krásne
prázdniny plné slnka a zážitkov. Našim
štvrtákom držíme palce v novej škole.
Tešíme sa na Vás v septembri.

pedagógov, žiakov a zároveň im popriali
veľa úspechov v novom školskom roku
2021/2022. Pani učiteľka Mgr. Bohdana
Bobáková privítala svojich nových žiakov
- prváčikov, ktorí už horeli nedočkavosťou, kedy si prvýkrát sadnú do školských
lavíc. Všetkým prajeme úspešný školský
rok 2021/2022.
Mgr. Simona Marcinčinová

Ikea obdarovala deti
Základnej školy M. Rúfusa

Slávnostné otvorenie
školského roku 2021/2022

Dňa 2.9.2021 sme sa opäť po letných
prázdninách stretli v areáli našej základnej školy na slávnostnom otvorení
školského roka. Rodičom a žiakom sa
prihovorilí pani riaditeľka Mgr. Monika
Štrkolcová, pán starosta Ing. Pavel Beťko
a predsedkyňa ZRPŠ Mgr. Katarína Migaľová, ktorí srdečne privítali rodičov,

Keď sme oslovili spoločnosť Ikea s prosbou o pomoc, obratom reagovali na našu
požiadavku. Ochotne nám ponúkli svoju
spoluprácu a tak po návrate detí do škôl
ich čakalo milé prekvapenie. Priestory
školského klubu sú vďaka daru od spoločnosti Ikea Industry Závažná Poruba vybavené novým nábytkom. Deti si tak svoje
knihy, hračky mohli poukladať do nových
poličiek a komôd. Najviac sa potešili novej rozťahovacej posteli, ktorá im slúži ako
sedačka. Priestory na hranie sú tak zmodernizované a deti tu majú svoj priestor
na učenie a hry. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať pracovníkom Obecného
úradu v Závažnej Porube za pomoc pri
montáži nábytku. Ďakujeme spoločnosti
Ikea Industry Závažná Poruba, že prispela
k úsmevu našich detí.
Mgr. Katarína Migaľová, predsedníčka ZRPŠ

Naši prváčikovia
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Môj prvý deň v škole

Miška Marcinčinová, 1. ročník

Filipko Kováč, 1. ročník

Maťko Volko, 1. ročník

Prázdniny
Prvý týždeň sme boli na chate pri Žiari
nad Hronom. Mali sme chatu s bazénom,
kde sme sa kúpali, keď bolo horúco. Každý deň sme chodili na výlety. Na chate
sme boli aj s Dankou a Adelkou. Boli sme
v ZOO v Bojniciach, v Banskej Štiavnici,
vo Zvolene na kúpalisku. Bolo tam krásne a teším sa, keď tam pôjdeme znovu.
Druhý týždeň už ocino musel chodiť do
práce. Bola som so starkou Lydkou. Chodili sme na prechádzky, na kolobežku a
na preliezky. S ocinom som sa chodila
kúpať k susedovi Jankovi a na zmrzlinu.
S bratrancom Lukášom a Matúšom sme
chodili na huby. Ocino ich potom čistil a
krájal na sušenie. V auguste som s Lukášom a Matúšom chodila do denného tábora. Tu sme chodili na výlety a policajti
nám rozprávali o svojej práci. Na ďalší
týždeň sme išli s ocinom, Dankou, Adelkou, tetou Evkou a Adamkom na dovolenku do Štúrova. Cesta to bola veľmi dlhá.
Keď sme sa ubytovali, išli sme do mesta
na zmrzlinu. Každý deň som sa chodila
s ocinom kúpať na kúpalisko, ktoré sme
mali blízko od ubytovania. Dokonca sme
sa kúpali aj vo štvrtok, keď nám začalo
pršať. V piatok nás prišli pozrieť aj Zuzka
a Maroš. Boli sme spolu na veľkom kúpalisku Vadoš. Bolo tam krásne. Škoda,
že to tak rýchlo ubehlo. Na Štúrovo mám
pekné spomienky aj napriek komárom,
ktoré nám znepríjemňovali každý večer.
Eliška Trégerová, 2. roč.

Paulínka Migaľová, 1. ročník
Prázdniny
Koncom augusta som strávil 7 úžasných
dní na ostrove Kréta. S rodičmi s Julkou
a našimi známymi sme odleteli z Bratislavského letiska do Heraklionu. Najviac
sa mi páčil výlet do Cretaquaria, kam
sme sa dopravili miestnym autobusom.
Spoznali sme tu veľké množstvo rôznych
rýb a morských živočíchov. Vidieť naživo
žraloky, raje, medúzy, tuniaky a chobotnice bolo nezabudnuteľným zážitkom.

Kde som všade bola?
1. Cesta rozprávkovým lesom.
2. Labyrint.
3. Mini Slovensko.
4. Žiar – koníky.
5. Spišský hrad – ZOO.
Prázdniny som si veľmi užila.

Miška Jurečková, 2. roč.

Krásne prázdniny
Na chate, ktorá sa volá Uršulka, sme stavali hrádzu. Na Zemplínskej Šírave som
sa plavil na paddleboarde. So starými rodičmi sme boli v ZOOkontakte kŕmiť a
hladkať zvieratká.
Adam Tekel, 2. roč.
Prázdniny
Cez prázdniny som bola u tety Ingy. Hrala som sa s Paťom. Skákala som na trampolíne aj do bazéna. Navštívila som ZOO.
Najviac sa mi páčili ťavy. Prišiel k nám
dedo a varili sme guláš. Boli to krásne
prázdniny.
Miška Demčáková, 2. roč.
Zážitok
Zážitky mám z hotela Permon. Plával
som v bazéne, šmýkal sa na tobogáne, bol
som aj v saune. Spolu s rodičmi sme sa
prechádzali po turistických chodníkoch.
Zaujímavé miesta som navštívil s kamarátmi z tábora. Bol som v Košiciach, na
Štrbskom Plese, v Demänovskej jaskyni
Slobody a na exkurzii v LVS.
Teo Medľa, 2. roč.

Skvelé prázdniny
Na začiatku augusta sme odcestovali do
Bulharska. Cesta bola dlhá, lebo sme cestovali autom. Hneď ako som uvidel more,
únava z cestovania ma rýchlo prešla.
Celé dni sme so sesternicou šantili vo vlnách. Tatovia nám vylovili krásne mušle.
Ochutnal som aj chobotnicu. Dovolenka
bola super!
Vilko Pavel Bobák, 2. roč.
Leto
Boli sme na paddleboarde v Rimavskej
Sobote na jazere Kurinec. Dostali sme
kocúra Cirka. Je nezbedný a nepočúvny.
Hanka Hutková, 2. roč.

Skvelé prázdniny
Prázdniny boli skvelé. Boli sme pri mori
a veľa sme sa kúpali. Boli sme na výlete
na karavane. Boli sme na kúpalisku aj v
ZOO Košice. Super bolo aj v Prievidzi.
Boli sme tam cvičiť gymnastiku.
Vaneska Piatková, 2. roč.

M. Fenik, 2. roč.

Zážitok z prázdnin
Výlet do ZOO
Jedno slnečné ráno sme s maminou vyrazili do ZOO. Bolo tam veľa akcií. Mohli
sme ísť k zvieratám do klietky a niektoré
sa nám dali aj pohladkať. Bol to veľký zážitok.
Hubárčenie
Veľmi rád chodím do lesa na huby. Aj
toto leto sme chodili. Ja sa veľmi bojím
medveďou. Ale prechádzka v lese bol veľký zážitok.
Horor cirkus
S rodičmi sme išli do hororového cirkusu. Všetci sme sa báli, ale iba na začiatku.
Bolo to super.
Lukáš Kožíšek, 2. roč.

David Dvoran, 2. roč.
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Moje prázdniny
Cez prázdniny som bola na dovolenke v
Krompachoch. Bol tam bazén a dve trampolíny. Navštívila som Spišský hrad. Bolo
tam super! Ubytovaní sme boli v Hoteli
Plejsy. Domov sme išli vlakom.

Martina Kubányová, 2. roč.

ZOO
Cez prázdniny sme s rodinou navštívili
mesto Bojnice. Boli sme v ZOO, na zámku aj na vyhliadkovej veži. Bol to skvelý
zážitok.
Adam Líška, 2. roč.
Prázdniny
Vozil som sa na traktore. Boli sme na
Oravskom hrade. Hrali sme s maminou
futbal. Prázdniny boli skvelé.
Jurko Bukas, 2. roč.

Dva mesiace prázdnin
Cez prázdniny sme boli na zmrzline, bicyklovali sme sa a boli sme na hubách.
Boli sme aj na dovolenke, kde sme sa kúpali. Prázdniny boli super!
Ninka Šlauková, 2. roč.

Zážitok z prázdnin
Na začiatku prázdnin sme boli na chate.
Kúpali sme sa v potoku. So spolužiakom
som bol na Spišskom hrade. So starými
rodičmi sme chodili na hríby.

Roman Iľanovský, 2. roč.

Prázdninový denník
Cez prázdniny sme sa vozili na kajakoch,
hrali tenis, s tetou som jazdila na bicykli.
Išla som do tábora vo Valčianskej doline.
Navštívili sme Spišskú Novú Ves, Spišský
hrad aj Šíravu. Bola to zábava.
Zarka Gališinová, 2. roč.

Jessy
Cez prázdniny som dostala psa menom
Jessy. Mám ho veľmi rada. Má peknú
bodku. Rada behá po záhrade. V aute
prespí vždy celú cestu. Na Šírave nám
vždy utiekol. Nemá rada vodu. Je to náš
miláčik.
Simonka Kubovčíková, 2. roč.

Milá Janka!
Cez prázdniny som chodil von. Užíval
som si leto. S rodičmi sme boli v Štúrove
a v Bešeňovej. Bola tam zábava. Bol tam
teplý bazén a veľká šmýkačka. Najviac sa
mi páčili tobogany.
Všetci sa na teba tešíme.
Tvoj bratranec
Tomáš
T. Kováč, 3. ročník

Milá Janka!
Ja som bol cez prázdniny v tábore ,ktorý
bol jednoducho s u p e r! Naučil som sa
tu zaujímavé triky. Ukážem Ti ich. Som
zvedavý, čo na ne povieš .Bol som aj v
ZOO v Bojniciach. Bolo to tam veľmi
pekné. Videl som medveďa, leva, červenú
pandu, žaby, hady, ryby...So starkou som
ešte navštívil aquapark. Teším sa na teba.
Tvoj bratranec
Adam
A. P. Kováč, 3. ročník

Moje prázdniny
Boli sme na veľa výletoch. Napríklad Košice, Stanišovská jaskyňa. V Košiciach
sme videli Hájske vodopády, zahrali sme
si bowling a pozreli ZOO. Na záhrade
sme mali bazén, kde sme sa kúpali. Veľmi
sa mi to páčilo.
Aňa
A. Jambrichová, 3. ročník

Zážitok z Oravského hradu
Môj najlepší zážitok z prázdnin bol výlet
na Oravský hrad. Navštívili sme vežu aj
Kaplnku sv. Michala. Sledovali sme sokoliarov. Na hrade boli meče, autá, starobylý nábytok, poklady, brnenia a obrazy
kráľov. Hrad sa mi veľmi páčil.
Miško Makovič, 4.roč.

Prázdninový výlet
Išli sme s ockom, mamkou a so sestričkou na výlet do Spišskej ZOO. Nebol to
len taký obyčajný výlet, my sme išli vláčikom a autobusmi. Bola to zábava vidieť
lesy, domy, zvieratká. Keď sme tam prišli
vedľa ZOO sme videli Monkyland, ale ten
sme nenavštívili. Zaplatili sme vstupenky
a hurá za zvieratami! Videli sme rôzne
zvieratá: zajace, morčatá, ale aj také, ktoré doma neuvidíme, lev, surikaty, aligátora, pirane, emu. Neskôr sme vyhladli a
tak sme si dali zabalený obed. Bol veľmi
dobrý. Nakoniec sme všetci išli radostne
domov.
Laura Haladějová, 4.roč.

Prázdninová výzva – zdolanie Baranca
Už dlho sme s rodičmi plánovali nejakú
túru. A s tatkom sme sa rozhodli, že by to
mohlo byť výstup na Baranec. A ten deň
prišiel. Od rána svietilo slniečko a bolo

veľmi teplo. Tak sme si pobalili ruksaky,
hlavne veľa vody a jedla. Prišli sme na
parkovisko v Žiari. Najskôr sme prešli lúkou, potom lesom až sme prešli pásmom
kosodreviny. Prestávok bolo veľa. Občerstvili sme sa vodičkou, rožkom aj sladkosťou na dodanie potrebnej energie. Zastavili sme sa na pekných oddychových
miestach, spravili nejaké fotky a opäť
kráčali a kráčali. Išiel s nami aj náš psík
Buﬀ. Po dosť dlhej dobe sme vyšli až na
vrchol. Za odmenu som dostal výbornú
slaninu. A potom opäť naspäť. Už nás aj
boleli nohy a boli sme dosť unavení. Ale
stálo to za ten zážitok. Už sa teším na ďalší výstup. Rozmýšľame nad vrchom Siná.
Adam Niňaj, 4.roč.

Moje prázdniny
Moje prázdniny boli super. Bol som na
dvoch hokejových kempoch. Na začiatku
prázdnin sme boli na kúpalisku v Dolnej
Strehovej. Mali sme krásne počasie, kúpali sme sa, šmýkali na tobogánoch a hrali
ping-pong. Doma som sa kúpal v bazéne,
chodil na huby a hral hokej u nás na terase. Každý deň som mal tenisový tréning.
Veľký zážitok som mal keď som chytal
pstruhy v Liptovskej Sielnici. Prázdniny
sme zakončili opäť v Dolnej Strehovej.
Môj najväčší prázdninový zážitok bol hokejový turnaj v Ružomberku. Hral som
spolu s Paťom a vyhrali sme ho!
Mišo Marcinčin, 4. roč.

Moje prázdniny
Tieto prázdniny boli super. V auguste
som mal hokejový kemp v Ružomberku.
Každé ráno nás vozil Peťkov otec. Každý
deň sme trénovali na ľade, ale aj na suchu.
Bolo tam aj veľa iných chlapcov, s ktorými som sa skamarátil. V stredu nás tréneri zobrali do Obrova. Tu sme sa len hrali a
šantili. V piatok sme mali NHL draft plus
turnaj. Ja som hral za tím Las Vegas. Náš
tím bol na prvom mieste. Moje prázdniny som si veľmi užil.
Patrik Maro, 4. roč.

Moje letné prázdniny
Moje leto začalo na chate v Jasnej. Boli
sme tam celá rodina päť dní. Varil sa guláš, grilovalo sa. Každý deň sme chodili
na túru. Večer sa hrali hry a tancovalo.
Bol s nami aj môj psík Didi. Po chate sme
išli na dva týždne do Bulharska. Tu sme
sa kúpali a hľadali mušle. Ja som našiel tú
najväčšiu. Na tieto prázdniny nikdy nezabudnem.
Stanko Volko, 4. roč.

Nový život 2021
Cez prázdniny som zažila veľa zážitkov.
Bola som u mojej sesternice Moniky, kde
sme každý deň chodili na tanečný tábor.
Boli sme v hoteli vo Vlčianskej doline a
jeden víkend sme boli vo Vysokých Tatrách. Nezabudnuteľným zážitkom tohto
leta bolo narodenie mojej sestry Johanky.
Dňa 4. 9. mala tri týždne a tri dni. Každý
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deň sme ju s tatinom išli pozrieť do pôrodnice. Toto leto bolo super.

Robka Bukovinská, 4. roč.

Letné prázdniny
Cez leto sme boli v Rimavskej Sobote.
Cesta tam trvala štyri hodiny. Išli sme
tam na kúpalisko. Nebolo to len také kúpalisko. Bolo spojené s jazerom. Boli tam
aj šmýkačky. Najviac sme boli v teplom
bazéne. Išli sme tam aj na paddleboard.
Keď sme išli domov v aute sme zaspali.
Prázdniny sa mi páčili.
Milko Hutka, 4. roč.

Zážitky z prázdnin
Prázdniny som začala v gymnastickom
tábore. Chodím tam každý rok a teším
sa na vedúcu Zojku. Cvičili sme, plávali a
nakoniec sme mali krátke vystúpenie pre
rodičov. Ďalší tábor bol v CVČ. Každý
deň sme chodili na výlety. Navštívili sme:
Budatínsky hrad, obec Čičmany, krytú
plaváreň v LM, Harmaneckú jaskyňu....
Posledný deň sme mali Olympijské hry.
Každý získal ruksak, desiatovník, odznak
a sladkú dobošku. Tretí týždeň k nám
prišiel bratranec Tom. Spolu s ním sme
sa hrali, skákali na trampolíne a kúpali
sa v bazéne. Dva-krát sme mali grilovačku u nás doma. Štvrtý týždeň sme boli v
tábore ABC. Prvé dva dni boli výlety na
bicykloch. V stredu výlet na Štrbské pleso a potom prespávačka v Račkovej doline. Vo štvrtok výstup na vrch Solisko.
V piatok sme boli v skanzene Pribylina.
Nasledujúci týždeň tábor Stonožka, kde
bolo kopu zážitkov. Koniec prázdnin a
najväčší zážitok bol zájazd na ostrov Kréta v Grécku.
Júlia Feniková, 4. roč.

Moje letné prázdniny
Na leto sme mali pripravené zaujímavé
výlety. Najčastejšie sme chodili do prírody, plávali sme a bicyklovali. Najkrajší výlet sme mali v obľúbenej Bratislave.
Navštívili sme hrad, Zoo, ufo a v Senci
aquapark. V auguste sa mi pokazili prázdniny, lebo som ochorela a zbytok leta som
strávila v nemocnici. Ale nakoniec všetko
dobre dopadlo a už chodím do školy.
Vaneska Vadovická, 4. roč.

Moja mamina
Keď sa spomenie slovo
domov, alebo rodina,
vždy si spomeniem na
moju mamu. Mama je
len jedna. Je to osoba,
ktorá vás nosila pod
srdcom deväť mesiacov. Je stále s vami
aj v dobrých aj zlých
chvíľach. Moja mama sa volá Eva. Má
34 rokov. Je stredne vysoká. Má sivé oči,
blonďavé vlasy a kúsok veľký nos. Pracuje
ako predavačka. K ľuďom je veľmi milá,
dobrá. Pomáha. Niekedy je aj nervózna.
Vie ma niekedy pochopiť. Mám ju veľmi
rád.

Denisko Tribula, 4. roč.

Mamina a ocino
Moja mamina je veľmi milá, láskavá a
dobrosrdečná. Je to najlepšia kuchárka a
pekárka na svete. Má veľmi dobré srdce.
Má oranžové vlasy po plecia a slabo hnedé oči. Úsmev jej žiari ako slnko, ktoré
svieti celý deň. Má krásne namaľované
nechty. Pracuje ako zdravotná sestra..
Veľmi ju ľúbim. Je najúžasnejšia žena na
celom svete a volá sa Katarína. Stretla najlepšieho muža na svete a to je môj ocino.
Môj ocino je veľmi milý, láskavý a dobrosrdečný. Je veľmi šikovný, zručný a múdry.
Vie všetko postaviť aj opraviť. Má čierne
vlasy a hnedé oči. Tiež má veľmi krásny
úsmev. Nosí dlhú bradu. Rád chodí do
prírody a na hory. Taktiež rád zbiera huby
a čučoriedky. Pracuje ako pomocník na
obecnom úrade. Je najúžasnejší muž na
celom svete a volá sa Peťko.
Markétka Jambrichová, 4. roč.

Aplikácia EDUPage je
spustená
ZŠ M.Rúfusa oznamuje, že spustila aplikáciu EduPage pre učiteľov, rodičov a
žiakov školy. Rodičom boli rozposlané
emaily s linkom, kde si môže každý rodič
zmeniť vlastné heslo. Následne si rodič
stiahne aplikáciu Edupage a zadá prihlasovacie meno a heslo. V aplikácii sú
zverejnené oznamy o zisťovaní záujmu
o vykonaní kloktacieho testu a záujmu o
domáce samotesty, na ktoré je potrebné
odpovedať najneskôr do 25.8.2021.
Administrátor školy pracuje, aby
fungovali aj ďalšie moduly ako elektronická žiacka knižka, jedálny lístok a podpisovanie vyhlásení o bezpríznakovosti.
V priebehu nasledujúcich dní dostanete aktuálne informácie o organizácií
školského roku.
Riaditeľka ZŠ MR v Závažnej Porube
Mgr. Monika Štrkolcová

Návšteva ZOO – Spišská Nová Ves, Katarínka Kroulíková, 4. roč.

Viac ZŠMR https://zsmrufusazp.edupage.org/

Jedenáste prikázanie
Človeku je vždy smutno, keď sa hovorí
o týraní detí či starých ľudí. Paradoxom je,
že deťom najviac ubližujú ich vlastní rodičia. A človek ťažko pochopí aj to, že mnohé
deti si nectia svojich rodičov. Že im ubližujú,
týrajú ich. Týraní mlčia. Deti sa boja detského domova a rodičia sa hanbia za tyranské
správanie svojich detí. Kruté zaobchádzanie
so slabými a bezbrannými často preniká aj
za múry sociálnych zariadení. Týranie odhalia najmä lekári a učitelia.
Ako učiteľka som mala v triede týrané
dieťa. Videla som stopy na jeho chrbte, ktoré
tam zostali po bitke remeňom. Napriek mojej snahe dieťa nesúhlasilo s tým, aby som to
oznámila. Bálo sa, že by ho odňali rodičom,
ktorých malo rado. Riešila som to návštevami v rodine a citlivými rozhovormi s rodičmi
tak, aby som chránila dieťa a nepoštvala ich
proti nemu. Dnes už je z chlapca otec rodiny.
Sama som vo veku tých, čo žijú v zariadeniach pre seniorov. Aj preto sa ma dotýka
všetko, čo sa okolo nich deje. Viem sa vcítiť
do ich postavenia. Zanechali svoj domov,
svoj byt. Všetko, s čím boli roky zrastení,
všetko a všetkých, čo mali radi. V starobe ich
„presadili“ do neznámeho prostredia. Ako
veľký strom do cudzej záhrady. Prijme sa?
Alebo začne chradnúť, usychať? Koľko sĺz
vyplakali, koľko nocí nespali, kým si zvykli
na nové steny, novú posteľ a nových ľudí?!
To vedia len oni sami. Aj by sa vyžalovali,
ale komu, keď teraz za nimi nikto nemôže.
Koľkí z nich odišli na druhý svet ticho a bez
rozlúčky? A predsa sa nájdu ľudia, ktorí im
na sklonku života dokážu ublížiť. Chatrným
a slabučkým, ktorých by aj vetrík sfúkol.
Až do samého konca som sa s veľkou
láskou starala o bezvládneho manžela. Bez
prestávky, vo dne, v noci. Keď vidíte, že ten
druhý vás potrebuje, že jeho vďačný pohľad
nevyvážia žiadne peniaze, človek to robí rád
a s láskou. Musí to robiť tak, ináč to nejde.
Lebo čo nejde od srdca, nejde ani k srdcu,
takto to hovorievali moji rodičia. Je to pravda. A pravda je aj to, že starať sa o blízkeho
je iné ako starať sa o druhých. Raz som sa
úprimne vyznala, že ja by som to za peniaze robiť nevedela. Obdivujem preto všetky
opatrovateľky, ktoré sa takou prácou živia. A
predovšetkým sa skláňam pred tými, ktorí
sa starčekom a starenkám venujú tak, akoby
sa starali o svojho blízkeho. Len neviem, či
sa to celkom dá. Myslím, že ani nie, Matka
Tereza je len jedna.
Citlivo vnímam, keď sa niekomu ubližuje. V živote som sa vždy vedela postaviť
na stranu slabších. Chce sa mi plakať, keď
počujem, že ubližujeme tým, ktorí nás najviac potrebujú. Tým, ktorí veria, že sa o nich
postaráme. Verte, nikto tak nemiluje život
ako starý človek. Aj keď nemôže chodiť, ale
chce žiť. Aj keď povie, že načo je starý človek
na tomto svete, život má rád. Chce žiť, vidieť modrú oblohu, počuť milé slovo, chce
cítiť, že ho niekto má rád. Je mi smutno, keď
počúvam správy o týraní ľudí v domove, v
ktorom chceli prežiť pokojnú starobu. Nechceli nič viac, iba dôstojné zaobchádzanie
s človekom. Iba to chceli.
Ozaj, prečo sa z ľudí vytratila ľudskosť?
Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad
Bebravou, čitateľka Porubských novín
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Mladosť je krásna, zostala v nás

Manželia Anna a Ľubomír Cútovci oslávili vzácne životné jubileum

Jubilantov prijal v Obradnej miestnosti OcÚ starosta Ing. Pavel Beťko. Odovzdal im Pamätnú plaketu za aktivity v
športe, kultúre a spoločenskom živote
v obci. Podpísali sa do Pamätnej knihy,
prijali gratulácie od rodiny, priateľov,
Jednoty dôchodcov a predstaviteľov Závažnej Poruby. Starosta sa k jubilantom
prihovoril:
„V jednej slovenskej pesničke, ktorú
ste si už zaspievali sa vraví, čože je to 50.
Vy ste sa časovo posunuli o dve desaťročia ďalej a kľudne môžete spievať, čože je
to 70. Veď váš optimizmus, entuziazmus
a hlavne chuť do života vám môžu závidieť mnohí päťdesiatnici. Vzorne ste vychovali dve deti, Jarka a Gabku, tešíte sa
zo štyroch vnúčat.
Veru máte za sebou bohatý rodinný
ale najmä spoločenský život, ktorý bol
zasvätený rôznym činnostiam v našej
obci – počnúc športom, kultúrou, a končiac folklórom. Veď ty Ľubko si začínal
ako športovec, lyžiar bežec. 25 rokov si
sa tomuto športu venoval, absolvoval si
aj Bielu stopu, a potom si využíval organizačné schopnosti pri pretekoch. Dlhé
roky spolu s manželkou ste boli členmi
FS Poludnica. Bol si aj dobrý herec, turista, fotograf, darca krvi, záchranár či profesionálny zdravotník. Ako herec si hral v
Kamennom chodníčku už ako 18 ročný
v roku 1970. Hlavnú postavu si stvárnil
v divadelnej hre U nás taká obyčaj, alebo Len aby sme v hanbe neostali, bolo

Foto: JUDr. F. Balážka

to v roku 1996. No a dlhé roky sa u Teba
prejavujú gazdovské chúťky a robota v
hospodárstve. Roky si choval kravičku,
býčky, ovečky ale asi najradšej sa vozíš
na traktorčeku, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou Tvojho života.
Nuž a teraz poďme k Hanke. Vyštudovaná zdravotná sestra, neskôr ekonómka na zdravotnej škole. 10 rokov predsedníčka RTVŠ, učarila ti spartakiáda,
ktorú si pravidelne cvičila, ďalej folklór a
tanec. Veď s Ľubkom ste našu obec reprezentovali na celoštátnej súťaži tanečníkov
Šaﬀova ostroha v Dlhom Klčove.
Dlhé roky spievaš v našej ženskej
speváckej skupine, tancuješ v Seniorke,
si aktívna v domácej Jednote dôchodcov,
jednoducho: si neprehliadnuteľná.
No čo poviete – je toho dosť? Veru
dosť, keby všetci v obci boli takíto aktívni, žilo by sa nám ľahšie.
Milá Anička a Ľubko, obidvaja ste aj
dnes plní energie, ochotní kedykoľvek
pomôcť susedom, priateľom, proste komukoľvek.
Za toto všetko sa vám chcem poďakovať,
za vašu prácu, za všetko, čo ste urobili
a verím, že ešte urobíte pre našu peknú
obec.
Vážení jubilanti! Želám vám do ďalšieho života hlavne veľa zdravia, šťastia a
pokojných chvíľ v kruhu priateľov a hlavne rodiny.“
* * *

Celé dni ste spolu, od rána do noci,
keď chcete spolu žiť, nieto vám pomoci.
Dôstojné prijatie obec pripravila,
aby vám za prácu vďaku prejavila.
Ďalšie roky žitia kráčajte s pokorou,
buďte si navzájom posilou, oporou.
Dobrý Pán Boh z neba
nech vás ochraňuje,
na tele i duchu stále posilňuje.
K tomu pevné zdravie a ešte síl veľa,
Spevácka skupina zo srdca vám želá
v Závažnej Porube 24. júla 2021
* * *
Naším jubilantom želáme dobré
zdravie, spokojnosť a veľa šťastia v
ďalšom živote. Aby ešte dlhé a dlhé
roky prežili krásne a slnečné v blízkosti svojich najbližších.

-redakcia Porubských novín-

Do kytičky vkladáme
aj želanie

Hanke a Ľubkovi
Cútovcom k sviatku

V ulici Pod Hrádkom rozniesla sa správa,
v rodine u Cútov, že bola oslava.
70 rôčkov je dlhá cestička,
ktorú prekráčali Ľubko a Anička.
Ďaleko sú roky tej vašej mladosti,
čo ste prežívali bez väčších ťažkostí.
Mladosť bola krásna, tá sa už nevráti,
dnes ju prežívajú deti vašich detí.
Zostali vám na ňu už iba spomienky,
čerpajte z nich silu ako zo studienky.
Dve úspešné deti ste si vychovali,
kiežby vám v starobe oporou sa stali.
Celé ich rodiny sú vaše nádeje,
lebo v nich život váš ďalej pokračuje.
Tok spomienok plynie ako tichá rieka,
čo to za tie roky postretlo človeka.
Počas dlhých rokov spolužitia vášho,
koľko len radostí srdce vám zasiahlo.
V živote i neraz ťažké chvíle boli,
v nich ste si navzájom dodávali sily.
Tak ako sa rieka k prameňu nevráti,
ani váš mladý vek viac sa nenavráti.
A že si občas aj na nervy leziete,
tomu sa vo vašom veku nevyhnete.

K významnému životnému jubileu to v
auguste 2021 dotiahla riaditeľka Základnej školy Milana Rúfusa Mgr. Monika
Štrkolcová. Ako učiteľka začala v Závažnej
Porube pôsobiť v roku 1994. Od roku 2021
zastáva post riaditeľky školy. K životnému
jubileu blahoželali kolegyne, učiteľky MŠ,
rodičia, žiaci a oslávenkyňu pozdravil aj
starosta Ing. Pavel Beťko. Poďakoval za
všetku prácu pre obec, ocenil jej pedagogické majstrovstvo a do kytičky kvetov
vložil želanie: „Nech ďalšie roky prinášajú
radosť, zdravie, úspechy a potrebnú silu v
riadiacej a pedagogickej práci!“

• Pani riaditeľka, blahoželáme!

-dm-
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TAJNIČKA ……

93.
94.
95.

T A J N I Č K A: MYŠLIENKA Z PRÍRODY
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140

obrovský nejedovatý had
veľká časť poľa
1000 rímsky
mesto v Španielsku
sťahovanie svalov
pascal zn.
mládež. pozdrav v množ. čísle
parcelné číslo pozemku skr.
druh krokodíla
nemecké mužské meno
okruh v dráhovej cyklistike
druh vzácneho brez. dreva
chyba
oštep domorod. obyvateľov
okraje šiat
plošná miera
kreatívne pracujem
..mater - tradičné označenie univerzity.
doplniť
zjedlo detsky
závodný klub skr.
zmenkový dlžník
smalt
národ bez rod
obdobie starovekého Grécka a Ríma
žena opojená alkoholom
svetadiel
zero aj kyslík ch. zn.
kelvin zn.
áno náreč., ľudovo
lekárska komora skr.
súostrovie v Tichom oceáne kde Ch.
Darwin získaval poznatky o evolúcii
výrobné náklady podniku kde sa píli

141

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

142

drevo na dosky, hranoly
jojkal inak
celok niečoho napr. v športe, vojsku
poškrab
posledná dvojhláska
základ štátu
.,B,C,D
sklon dvoch čiar mn.č.
konzumuje potravu česky
cudzie ženské meno
nie po maďarsky
gotické kurziové písmo
bohoslovec, náboženský učenec
rodný list skr.
poľná burina
utečiem
obruče na cyklist. kolese
dvojspev
školská organizácia skr.
vodný šport s loptou
rodný dom autora krížovky
krvný faktor
elitný oddiel skr.
olympíjské hry skr.
tmavomodrý nerast
ženské meno
angl. miery plošné
ampér ozn.
drevovláknitá doska
olúpil, okradol česky
podoba, tvar maďarsky
odbor študujúci živé systémy a vplyv
faktorov prostredia na ne z hľadiska
fyzikálnych zákonitosti

64.
65.
66.
67.
68.

menová jednotka Záp. Samoy
okrasná kvetina
veľký had - škrtič
násilím odvlečú
v písmene gr. abecedy .psilon
- doplniť písmenko
69. udrú nohou
70. vyschni prádlo
71. hriadeľ
72. bicykel česky
73. autobus hovor.
74. kliešťovec
75. ostrov na Alijaške
76. športovo technická komisia skr.
77. pracuj s pluhom
78. Betka, Tibor, Ivan
79. lantan ch.zn.
80. uctievaná hora veriacimi kde pristála
Noemova archa
81. pozor rusky
82. enko fonet.
83. v tlož. slovách druhá časť s význa
mom-moč84. išla
85. obrúsená useň (koža) na líci alebo rube
použ. na rukavice, odevy. Tiež velúr.
86. zasiať - v tajničke ť bez mäkčeňa
87. keper česky
88. šál z peria
89. lakov. farba
90. asymetrický vrchol hory alebo hor
ského hrebeňa
91. ničil ohňom
92. kapitán ozn.

spodné oddelenie jury
hraj na trúbke
tenista Francúzska Yannick …. Do
plňte priezvisko. Spolu vyhral 23 tur
najov ATP. V roku 1986 sa umiestnil
na 3, mieste ATP.
96. skratka pre item - príslovku vyjadr.
okrem toho, taktiež
97. astronomická jednotka dĺžky
98. sokolovité vtáky i nepotrebné veci
99. oddelenie v nemocnici
100. kód štátu Brunej
101. zariadenie pre chov plazov
102. utzlové písmo Inkov
103. dusík ch.zn.
104. ochrnutie časti tela, st. názov choroby
105. dokončíte konzumáciu jedla
106. okrasná rastlina - nevinná ako ……
107. bývalý názov štátu Mjanmarsko
108. zliatina železa a niklu
109. veľké plochy družstev. polí
110. matka Persea
111. bojuj s prekážkami
112. ženské meno
113. chem. zlúčeniny bóru s kovmi, používané ako brúsne či žiaruvzdorné materiály
114. lesná škôlka skr.
115. značka plesňového syra
116. kód Španielska
117. všeobec. názov pre medzinár. výstavy
- odv. od slova exponáty
118. najv. mystic. predstaviteľ veriacich
119. kto česky
120. Telovýchovná jednota Sitno skr.
121. štát v Afrike
122. mäkká stupnica v hudbe
123. citoslovce rezignácie
124. kasa označ.
125. erbium ch.zn.
126. túz
127. daj batoľatu papkať, alebo utlmuj, tíš
128. vedec. názov krídla
129. emko fonet.
130. africký veĺtok - v tajničke í bez dĺžňa
131. ale
132. šport. Kód Lotyšska
133. kút alebo ek. aj okrasa nosorožca
134. závod v Bytči - výroba kanc. potrieb
135. nová akcia skr.
136. hormon nadobličiek. Vzniká napr. pri
športe s prvkami rizika a nebezpečenstva
137. v, vnútri lekárs.
138. zariadenie ne mletie múky
139. armádna ekipa skr.
140. označ. autobazárov
141. manželka Chaplina
142. román Tolstého.
V RIADKOCH:
3. - za taj.č. I.podanie lopatky v športe,
5. - v pravo od ozn. tajn. č.III. hliník
ch.zn., 5. -dtto- č.IV, Rudolf, 9. - za tajn.č.II.
člen kočovného kmeňa, 21. - za tajn. č. V.
živicová smola
V STĹPCOCH:
3. - pod taj. č.III. pokrik na koride
4. - pod ozn. tajn. č. I. temer
6. - pod ozn. tajn. č. II. ŠPZ okr. Kežmarok,
6. - pod ozn. tajn. č. V. zač. abecedy
11. - pod ozn. tajn. č. VI. staršie pomenov.
zbrane
19. - pod taj. č.IV. výklenok v stene
Pomôcky:
ADAK, DANAE, KUESTA, KURENT, LIAS, PARSEK, SEMIŠ, TALA.
POZOR! V krížovke nemusia byť dodržané interpukčné znamienka!
ZNENIE TAJNIČKY Z č. 107:
Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody
má každý rok nové nádherné vydanie.
Andersen
Autori krížovky: Pavel Staroň
Simona Žabokrtská
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Predišli nás do večnosti
Života kniha zavrela sa,
písaní srdcom, krvou do
žíl. Zápis v nej zlatým
písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej
hrude v pokojnom spánku odpočíva.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 17. júla 2021 nečakane v 68.
roku svojho života navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starký, švagor, kamarát
Rudolf Majdík
Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bola v utorok 20. júla 2021 o
14.00 hod. v Dome smútku v Závažnej
Porube. Manželka Emília, dcéra Iveta s rodinou, dcéra Katka s rodinou a
ostatná smútiaca rodina vyjadrujú poďakovanie za všetky prejavy sústrasti,
kvetinové dary i účasť na poslednej
rozlúčke.
+ + +
Lúčim sa s vami,
moji milí,
ruky stisk dnes vám už
nemôžem dať,
srdce mi dotĺklo,
odišli sily,
lúčim sa s každým,
kto ma mal rád.
So smútkom oznamujeme, že nás dňa
16. júna 2021 vo veku 91 rokov navždy
opustil náš milovaný otec, dedko a
pradedko
Miloš Šarafín
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa konala 19. júna 2021 o 11.
30 hod. na cintoríne v Tatranskej Lomnici. Smútiaca rodina
+ + +
Čokoľvek sme na tebe
milovali,
a čokoľvek sme
obdivovali,
trvá a potrvá
v srdciach všetkých
a vo večnosti času...
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že nás dňa 27. augusta 2021 vo veku
65 rokov navždy opustila naša drahá
mama, sestra a babička
RNDr. Tatiana Čermáková
rod. Piatková
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola vo štvrtok 2. septembra
2021 v Dome smútku v Závažnej Porube. Smútiaca rodina.

Nezomrel som
lebo viem,
že budem žiť v srdciach
tých,
ktorí ma milovali.
V hlbokom zármutku oznamujeme,
že nás dňa 3. augusta 2021 vo veku 71
rokov opustil náš drahý manžel, starký,
prastarký, brat, švagor a ujo
Ján Ondrejka
Posledná rozlúčka s naším drahým
zosnulým bola v pondelok 9. augusta
2021 o 14. 30 hodine v Dome smútku v
Liptovskom Mikuláši. Smútiaca rodina
+ + +

Spomienka
na Miloša Šarafína
*1929 †2021

Miloš Šarafín sa narodil v Závažnej Porube. Vyučil sa za maliara – natierača.
Svoju vysokú odbornosť preukázal na viacerých stavbách, hoteloch, penziónoch i
rodinných domoch. Svoj rukopis najviac
zanechal vo Vysokých Tatrách, najviac v
Tatranskej Lomnici. Stal sa uznávaným
odborníkom. Určitý čas pracoval v pridruženej výrobe TJ Pokrok Závažná Poruba. V roku 1970 sa natrvalo usadil v
Tatranskej Lomnici, kde žil až do konca
svojho života.
Kronika futbalového oddielu zaznamenala, že bol uznávaným stredným
obrancom futbalového mužstva TJ DŠO
Sokol Závažná Poruba. Za A mužstvo
hrával v rokoch 1949 – 1961.

Neplačte, že som odišiel,
ten kľud a mier mi
prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 21. augusta 2021 vo veku 84
rokov náhle opustil náš drahý manžel,
otec, starký, prastarký, švagor, kmotor,
krstný otec, strýko a ujo
Ján Ličko
Posledná rozlúčka s naším drahým
zosnulým bola vo štvrtok 26. augusta
2021 o 14. 00 hodine v Dome smútku
v Závažnej Porube. Smútiaca rodina
vyjadruje slová poďakovania za všetky
prejavy sústrasti, kvetinové dary i účasť
na poslednej rozlúčke.
+ + +
Lúčim sa s vami,
moji milí,
ruky stisk už vám
nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo,
odišli sily,
lúčim sa s každým,
kto ma mal rád.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 14. septembra 2021 vo veku 99
rokov opustil náš drahý otec, starý a
prastarý otec, brat, švagor, strýko a ujo
Ján Iľanovský, gen. mjr. v. v.
Posledná rozlúčka s naším drahým
zosnulým bola v piatok 17. septembra
2021 o 12.30 hodine v Dome smútku v
Liptovskom Mikuláši. Smútiaca rodina

Počas vojenskej základnej služby v
Liptovskom Mikuláši hrával futbal aj za
vojenskú jedenástku. Pamätný zápas medzi našimi futbalistami a vojenskou jedenástkou pod vedením obetavého dôstojníka pána Mizeru s neodmysliteľnou fajkou
v ústach sa odohral ešte na starom ihrisku
Pod Žiarcom v roku 1951. Za vojakov nastúpil aj Miloš Šarafín a Ján Dzúrik z Ploštína. Naše mužstvo prehralo 5 : 1.
Aj napriek vysokému veku sa živo
zaujímal o spoločenský a športový život
v rodnej obci. V roku 2011 ako osemdesiatdvaročný sa zúčastnil osláv 80. výročia organizovaného športu v našej obci.

V mladosti sa Miloš angažoval aj v
porubskom ochotníckom divadle. Stvárnil viaceré divadelné postavy. Nezabudnuteľnou zostane postava Jánošíka v hre
Jánošíkova večera v roku 1954.

Jaroslav Jurečka
foto: archív rodiny
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Odvážny a skromný
Generálmajor v.v. Ján
Iľanovský zomrel 14.
septembra vo veku 99
rokov. Informovalo o
tom mesto Liptovský
Mikuláš, ktorého bol
Ján Iľanovský čestný
občan. Okrem toho bol
• Oslavy SNP
množstva
v Liptovskom Mikuláši držiteľom
štátnych,
vojenských
27. augusta 2021
vyznamenaní.
Ján Iľanovský sa narodil 21. apríla 1922
v Závažnej Porube. Tu vyrastal, prežil ranné detstvo a mladé roky. Tu poznával svet
písmen a formoval sa jeho vzťah k hodnotám života. Ako dvadsaťročný narukoval do
kasární v Liptovskom Mikuláši. 15. marca
1943 bol pridelený k Rýchlej divízii Slovenskej armády na východný front. Po štrnástich dňoch bojov sa spolu s ďalšími vojakmi
neváhal pridať na stranu Červenej armády
a neskôr k vznikajúcim československým
odbojovým jednotkám.
Bol príslušníkom 2. československej
samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR.
Absolvoval špeciálny paradesantný výcvik
v Jefremove a ďalej školil výsadkárov. Neskôr bol preradený a školil vojakov pri podvesných systémoch lietadiel, ktorými mohli
prenášané vozidlá vyložiť bez pristátia. Bojoval na Dukle, v Slovenskom národnom
povstaní, pri oslobodzovaní Liptovského
Mikuláša a zúčastnil sa oslobodzovacieho
pochodu smerom na Prahu.
Po celý život zostal verný armáde.
Dosiahol hodnosť plukovníka. Dlhé roky
pôsobil ako tajomník Okresného výboru
SZPB v Liptovskom Mikuláši.
V roku 2014 ho prezident Slovenskej
republiky povýšil do hodnosti generála. V
roku 2015 sa stal Čestným občanom mesta
Liptovský Mikuláš. Je známe, že Závažná
Poruba dala svetu mnoho osobností. No
generál bol len jeden. Hoci väčšiu časť života prežil mimo rodnej obce, z rodného
hniezda nikdy neodišiel. Nad jeho pracovným stolom stále svietil obraz Závažnej
Poruby. A tak zrakom i duchom bol stále
doma.
Často prichádzal medzi rodných a ako
oko v hlave si chránil blízku rodinu, susedov a kamarátov z mladosti. Toto vzájomné spojenie znamenalo most, ktorý drží
pevnejšie ako ten betónový. Rodná obec si
jeho posolstvo odvahy a skromnosti pripomína a oživuje, no už dolieha iba ako bytostná energia, ktorú sme vnímali ako niečo samozrejmé, pritom prirodzené. Bolo by
ešte veľa na spomínanie, ale všetko sa nedá.
Len poďakovať treba.
Ako sa však poďakovať tomu, kto po celý
život rozdával sám seba, aby druhí mohli žiť?
Dnes už len kytičkou kvetov, slovami vďačnosti, piesňou a pripomenúť, že život možno
prežiť iba raz. S rodákom sme sa rozlúčili
piesňou, ktorú si nosil v srdci.
Aká si mi krásna...zaspievala na pohrebe s vojenskými poctami Ženská spevácka
skupina Závažnej Poruby.
-dm-
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Posledná rozlúčka
s rodákom

S generálom Jánom Iľanovským sa v zastúpení Závažnej Poruby rozlúčil Dušan
Migaľa, zástupca starostu.

Ženská spevácka skupina sa rozlúčila
piesňou, ktorú nosil v srdci: „Aká si mi
krásna...“

Výskumníčka, riešiteľka,
koordinátorka
RNDr. Tatiana
ČERMÁKOVÁ,
rod. Piatková

*31.05.1956,
†27.08.2021

Vzdelanie
•VŠ – Prírodovedecká Fakulta UK Bratislava, odbor biológia-chémia (ukončené
1981)
•Postgraduálne štúdium – Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava
(1982-1984)
Prax
• SOU kožiarske v Liptovskom Mikuláši,
pedagóg
• Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
(1.1.1982 - 30.4.2019), pracovala ako
výskumný a vývojový pracovník, vedúca ÚVč 2014 – 2018
• cca od r. 2018 Univerzita tretieho veku
pri Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, vedenie kurzu „Včelie
produkty pre výživu, zdravie i krásu“.
Členstvo
• Členka odbornej komisie MPRV SR pre
prípravky na ochranu rastlín a aplikačné zariadenia na ochranu rastlín (1993
– 2019)
• Predsedníčka Uznávacej komisie
MPRV SR pre plemenné chovy včiel

• Členka komoditnej rady MPRV SR pre
včely, med a včelie produkty
• Členka redakčnej rady odborného časopisu Včelár
Okrem toho bola:
Expertom pre pôdohospodárske poradenské služby MPRV SR (2000 – 2019)
Odborným garantom akreditovaných
vzdelávacích programov Včelie produkty,
Apiterapia, Senzorické hodnotenie medu
a lektorkou Slovenského zväzu včelárov a
mnohých ďalších akreditovaných kurzov
pre včelárov. Od začiatku svojej práce na
Ústave včelárstva sa venovala problematike vplyvu životného prostredia na včely a
včelie produkty pričom sa špecializovala
na ťažké kovy v priemyselne exponovaných
oblastiach Slovenska, exhaláty z automobilovej dopravy a riziká vyplývajúce z používania pesticídov v poľnohospodárstve.
Veľmi významným bol jej výskum v
oblasti rizík vznikajúcich používaním prípravkov na ochranu rastlín. Prostredníctvom peľu potvrdila negatívny dopad jednej skupiny insekticídov na včelstvá. Tento
poznatok bol prezentovaný na Apimondii
v Montpellier v roku 2009 a odštartoval
širokú diskusiu o škodlivosti neonikotinoidov a ďalších pesticídov na včely. Práve na
základe týchto informácií sa začal proces
zmeny legislatívy pre hodnotenie rizík používania prípravkov na ochranu rastlín na
včely v rámci celej EÚ.
Bola zodpovednou riešiteľkou a koordinátorkou mnohých rezortných projektov výskumu a vývoja a úloh odbornej pomoci so zameraním na včelárstvo, hlavne
na kvalitu a využitie včelích produktov.
Jej hlboké poznatky a skúsenosti v
riadení rizík a procesov kontroly v oblasti včelárstva, rizík pesticídov, kvality a
bezpečnosti potravín sa odzrkadlili na jej
nespočetnej lektorskej, prednášateľskej,
poradenskej a expertíznej činnosti, ako aj
na tvorbe legislatívnych predpisov.
Bola jej navrhnutá a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj
schválená „Cena ministra – zlatá medaila
za celoživotné dielo“, ktorá jej z dôvodu
Covid pandémie nestihla byť odovzdaná.
-r-

Poďakovanie
Vážený pán Migaľa, chcem vám v mene
celej našej rodiny veľmi pekne poďakovať za dôstojnú rozlúčku s našou
mamou. Váš prejav bol nesmierne výstižný, hlboký a nádherne prednesený.
Mnohí z našej rodiny to mnohokrát a
vždy so slovami chvály spomenuli na
poobradnom pohostení.
Ja osobne som veľmi vďačný, že sme
sa mohli s mamou rozlúčiť v Závažnej Porube dôstojným pohrebom, na
dôstojnom mieste a za prítomnosti
toľkých dobrých ľudí. S vďakou a pozdravom
2. sept. 2021
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Slávnostná akadémia
objektívom

ŠPORT
Závažná Poruba oslávila
90. výročie športu

Ocenení funkcionári
na slávnostnej akadémii

Začiatky organizovaného športu v Závažnej Porube sa datujú rokom 1931. V tomto
roku si obec pripomenula a oslávila toto
výročie na slávnostnej akadémii. Prítomní sledovali súčasnú videoprezentáciu
všetkých druhov športu v obci. V programe účinkovali: ženská spevácka skupina,
Tanečná skupina Seniorka, športovci: futbalisti, st. tenisti, turisti, lyžiari bežci, gymnastky...Obec ocenila zaslúžilých športovcov, trénerov a funkcionárov Pamätnou
plaketou a Ďakovným listom. Športovcov
pozdravili aj vzácni hostia z futbalového a
lyžiarskeho zväzu i priatelia z Budkoviec.
Podujatie doplnila výstava histórie a úspechov športu v Závažnej Porube.

• Seniorka: Život je hra

Pamätná plaketa:
ŠK futbal: Ľubomír Bašista, Jaroslav Beťko, Peter Iľanovský, Svetlana Obrcianová,
Ivan Hladký, Pavel Valent.
ŠK RTVŠ: Paulína Dideková, Janka Nemtušiaková, Zuzana Piatková.
ŠK stolný tenis: Juraj Bukas, Karel Vyskočil, Miroslav Bobrovčan.
ŠK turisti: Dušan Migaľa, Vladimír Ľupták.
LK Opalisko: Katarína Rázusová, Milan
Jurečka in memoriam, Ľubica Flosníková, Katarína Oravcová, Svetoslav Bróska,
Rudolf Hladký.
BK Opalisko: Ivan Bukas, Milan Niňaj
ml., Ján Duda, Dana Beťková, Pavel Orvoš.

Legendy porubského športu: zľava V. Mudroň,
J. Iľanovský, P. Beťko

Pamätný list:
ŠK futbal: Miloš Staroň, Ľubo Piatka, Ján
Jambrich, Ladislav Iľanovský, Stanislav
Kuzma, Milan Kováč-Hojsík, Jozef Pavlovič, Vladimír Mlynček st., Vladimír
Mlynček ml., Jaroslav Jurečka st., Peter
Jambrich.
ŠK RTVŠ: Iveta Beťková, Katarína Jambrichová.
LK Opalisko: Ján Iľanovský st., Vladimír
Mudroň.
BK Opalisko: Ľubomír Cút, Pavel Kurajda,
Ján Polóni, Jelka Plchová, Zdena Mikulášová, Lídia Trégerová, Jana Rúfusová.

Za ocenených poďakoval
Pavel Valent

• Na záver: Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

Predstupujem pred vás menom ocenených športovcov, funkcionárov a všetkých
nadšencov športu. Ocenenie dodalo nových síl a potešilo aj preto, že si niekto
všimol, že sme dačo pre šport v Závažnej
Porube urobili. Nastupujúcej generácii
prajeme nové úspechy a hlavne potešenie z pohybu a radostného stretnutia na
všetkých športoviskách v našej obci.
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RTVŠ-rekreačná telesná
výchova a šport
Jeho súčasťou je aj oddiel RaD- cvičenie
rodičia a deti. Cvičiteľky: Katarína Jambrichová-cvičiteľka 3.triedy RaD, Iveta
Beťková, Jana Mikulášová
Cvičenie pre rodičov a deti
• Rozvíja motorické schopnosti dieťaťa
• Poskytuje priestor rodičom na atraktívne hry so svojimi deťmi
• Deti majú príležitosť na aktivity v kolektíve rovesníkov a osvojujú si tak
nielen pohybové a psychomotorické
činnosti, ale aj sociálne zručnosti
• Prostredníctvom dynamických súťaží
a hier sa u detí odbúrava psychické napätie a agresivitu
Obsahom cvičenia je
• Všestranné pohybové cvičenie na podporu správneho psychomotorického
vývinu
• Cvičenia formou hier s využitím rozmanitých pomôcok, náčinia a náradia
• Základné gymnastické a akrobatické
cviky
• Hry za sprievodu básničiek, pesničiek
a vhodnej motivácie
• Relaxačné cviky, prvky z detskej jogy
• Súťaživé hry v družstvách rodič a dieťa
• Obľúbená prekážková dráha súčasť
každej hodiny
Radosť z cvičenia a hry je pre deti
prvoradá, no a druhoradá je motivácia.
Niekedy sa však deti na prvej hodine
hanbia, alebo potrebujú veľký priestor telocvične využiť po svojom a hlavne samé,
alebo sa im nechce a potrebujú povzbudiť. „Musíme si uvedomiť, že každé dieťa je jedinečné, každé má iné dispozície
a každé potrebuje iný prístup, každé má
vlastný spôsob motivácie. Buď ho motivujú rodičia, alebo my trénerky, alebo je
dieťa motivované vnútorne a podľa toho
sa aj spontánne zapája do cvičenia.
Motiváciu však majú aj rodičia. Sú
popri trénerkách ako vzor pre deti veľmi
dôležití,. „Rodičia však musia oddeliť
svoje predstavy od skutočných možností dieťaťa. Dieťa ide vždy na maximum a
vždy chce dokázať svojmu vzoru, ktorým
je hlavne rodič, že všetko zvládne. Inak
bude mať pocit zlyhania,“ Vždy sa tešíme,
keď rodič cvičí spolu s dieťaťom, pretože je
tým povzbudené, naopak, necvičiaci rodič
je pre deti demotivujúcim faktorom.
Aktívne cvičiť môžu deti prakticky
hneď ako sú schopné samostatnej chôdze,
starší súrodenci sú tiež vítaní. Cvičenia sa
môže v úlohe diváka zúčastniť aj mimino
v detskej sedačke :-).
Cvičenie sa stáva rodinnou aktivitou, ktorá prospieva nielen telu, ale utuží
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aj väzby medzi členmi rodiny a trénerkami.. Sme toho názoru, že pre deti má byť
pobyt v telocvični v prvom rade zábavou,
preto doporučujeme, aby deti neboli do
vykonávania cvikov nútené. Priestory
telocvične sú do veľkej miery bezpečné,
takže kým dieťaťu nehrozí riziko, necháme mu aj v rámci skupinového cvičenia
voľnosť pohybu, radosť. Emócie sú na
mieste, ale snažíme sa aj o prirodzenú autoritu a správne vykonávanie cvikov, aby
sme dieťaťu, ale aj rodičovi pomohli pri
rozvíjaní pohybových schopností dieťaťa- čiže plníme na cvičení aj funkciu výchovnú a vzdelávaciu.
Sme radi, že na naše cvičenia sa deti
a rodičia veľmi tešia, že v priemere 10-15
ich navštevuje priestory našej telocvične
a že odchádzajú všetci spokojní, nabití
energiou a hlavne s úsmevom.
Želám nám všetkým veľa spoločných
a príjemne prežitých chvíľ v spoločnosti
zdravých detí a ich rodičov.
Katarína Jambrichová

ŠK Závažná Poruba – MŠK
Námestovo 2 : 4

Premožiteľa sme našli až v 3. zápase Slovnaft cup. Lepšie začalo Námestovo, keď
už v 2. minúte sa ujalo vedenia po akcii
zaváňajúcej ofsajdom. Naši chlapci sa
nezľakli a aktivitou nútili druholigistu k
chybám. Po jednej z nich vyrovnal Moravčík. Rozhodujúcou pre zápas sa stala
32. minúta, keď hostia opäť po spornej situácii sa ujali vedenia. O minútu nato zo
štandardnej situácie pridali tretí gól. Domáci sa opäť vschopili. Baran najprv nepremenil tutovku, avšak si to vynahradil,
keď o chvíľu nechytateľne traﬁl k tyči.
Druhý polčas mali hostia niekoľko
tutoviek, avšak proti bol skvelý Adzima v
bránke domácich. V závere zápasu mohli
domáci vyrovnať, ale delovku Volaja zastavilo brvno. V nadstavenom čase sa
hosťom podarilo dať 4. gól, keďže domáci
už hrali vabank. Za predvedenú hru s favoritom si naši chlapci zaslúžia absolutórium.
text: -pb-, foto: -dm-

Pamätná tabuľa Milošovi
Janoškovi na Poludnici

V priebehu jedného týždňa liptovskí turisti odhalili už druhú tabuľu významným osobnostiam turistiky na Slovensku. Prvá bola odhalená prof. Zdenkovi
Hochmutovi na Čebrati 4. júla 2021 a
druhá 9. júla 2021 na Poludnici Milošovi
Janoškovi. V programe Celoslovenského
zrazu, ktorý sa konal v ATC Bystrina od
8.7.2021 do 11.7.2021 bol aj výstup na
Poludnicu s odhalením pamätnej tabule.
Aj napriek nepriaznivým predpovediam
počasie vydržalo a na Poludnici sa stretlo
okolo 50 turistov, ktorí chceli vzdať hold
tomuto významnému človeku. Po úvodnom privítaní a krátkom príhovore organizátora podujatia Pavla Luptáka predniesla Kvetka Staroňová báseň Poludnica
od Milana Rúfusa. Potom nasledovalo
slávnostné odhalenie pamätnej tabule.
Ako prví sa pri nej odfotili prítomní turisti a my dúfame, že sa v budúcnosti tí
ďalší nebudú len fotiť, ale si aj niečo o p.
Milošovi Janoškovi prečítajú. Na tabuli je
QR kód, ktorý je prepojený so stránkou
KST Región Liptov, kde sa dozvedia nielen o histórii turistiky na Liptove, ale aj
informácie o týchto dvoch významných
turistických predstaviteľoch. Pavel Lupták, KST Liptov

Malí i veľkí pigali guľky

Obec Závažná Poruba a Nadšenci bežeckého lyžovania usporiadali 24. júla 2021
9. ročník Dňa zabudnutých hier. V disciplíne piganie guliek zvíťazil Peter Libák.
2. miesto Peter Hekeľ Iľanovský, 3. miesto
Jaroslav Bella. Výsledky vo všetkých kategóriách sú prístupné na W stránke Bežeckého klubu Opalisko.

text: -dm- foto: Richard Macko
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Šport so športom

Okolo Poludnice pokorili
dva rekordy

Deň športu pri sviatku 90. rokov organizovaného športu v Závažnej Porube
oslávili v sobotu 17. júla 2021 športom.

Zjazdári i bežci trénovali, stolní tenisti
odohrali turnaj, deti sa hrali, zabávali, do
chuti vyšantili, obdivovali autoveteránov,
venovali sa najrôznejším aktivitám a tešili sa, že sa stretli mladí i starší naladení
na tej istej vlne. Predstavili sa gymnastky
i tanečná skupina Seniorka. Vo futbalovom stretnutí zvíťazil vyšný koniec nad
nižným 3 : 1. Slávnostný výkop patril
starostovi Pavlovi Beťkovi. Priateľský zápas ŠK Z. Poruba - Štart L. Ján sa skončil
nerozhodne 1 : 1. Tombola potešila, guláš
pochutil a diskotéka pokračovala do skorých ranných hodín. Bez ďalších slov obrazom ponúkame športové spravodajstvo
z úspešného obecného podujatia.

A mužstvo ŠK Závažná Poruba, 2021, IV. liga. Prvý rad zľava: Andrej Glončák, Peter Dudko, Ján Blaháč
– tréner, Jaroslav Beťko – vedúci mužstva, Jaroslav Moravčík, Richard Gregor; druhý rad zľava: Pavel Beťko, starosta a predseda ŠK, Martin Baran, Lukáš Kubek, Lukáš Mikuš, Martin Adzima, Boris Dvorský, Samuel Rolný,
Tomáš Bobrík, Peter Iľanovský, predseda FO ŠK, Ľubomír Bašista, - člen Rady ŠK; tretí rad zľava: Martin Repček,
Sebastian Frian, Peter Golis, Peter Volaj, Matúš Králik, Jakub Berník, Daniel Kováč

Bežecký klub Opalisko Závažná Poruba,
za podpory štedrých sponzorov, usporiadal v nedeľu 26. septembra 2021 51. ročník Lesného behu okolo Poludnice. Tento
pretek bol spojený s Memoriálom Štefana
Kubovčíka.
Na trať nastúpilo 174 pretekárov. Súťažili v 24 kategóriách: deti, žiaci, dorast,
dospelí, muži, ženy... V hlavnej kategórii,
na trať 17,7 km Okolo Poludnice sa vydalo 57 pretekárov.

Zvíťazil Kostelník Viliam, Klub biatlonu
Predajná časom 1.18,28, čím prekonal
rekord z minulého roku 1.19,59. V kategórii ženy zvíťazila Michaličková Zuzana,
1.38,57, Atletický klub Žilina, čím prekonala rekord z roku 2021 1.45,38. Počasie
prialo, organizácia perfekt, výkony vynikajúce. Pretek sa premenil na dôstojnú
oslavu športu v roku 90. výročia organizovanej telovýchovy v Závažnej Porube.
VIAC: https://bkopalisko.sk/
text i foto: -dm-
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