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Leto je ten správny èas
ijeme na asfalte, chodíme po plávajúcich podlahách a vytrvalo sledujeme
reality ou. Obklopení technikou akosi prestávame registrova slnko,
modrú oblohu a na nej kovránka. Nevidíme rozkvitnutú lúku, na lúke
motýle, nebadáme, e les je prikrytý novým, svetlozeleným pláom.
Postihli sme, e zem u zaèína znova prestiera svoj bohatý stôl? Èi
chceme prizna, alebo nie, táto skutoènos ¾uïom akosi uniká. Preèo
namiesto pôdy povaujeme za ivite¾a supermarkety? Nezabudli sme,
e zem dáva prostredníctvom rastlín kyslík na dýchanie, vodu na pitie
i umývanie a vetka zelenina lacno dostupná v Kauflande èi Hypernove
nenarástla na dia¾nici, ale ju na poli vypestovali ruky èloveka? Leto je u
v nás a ponúka skvelú ancu: obu botasky a vyda sa na cestu do
prírody. Teraz je ten správny èas... Nazbiera repík, sledova chrobáèiky,
postá pri mravenisku, napi sa nechlórovanej vody z prameòa. Sledova,
ako zelené klíèky rastlín èerpajú zo zeme ivotodarnú silu pre seba,
zvieratá i pre ¾udí. Pochopi, e pestrá príroda je najkrajia obrazovka
a znamená ten èarovný hrnèíèek, èo varí sladkú kau. Èi môe nieèo
krajie by?
Duan Miga¾a, éfredaktor

kola je obrazom spoloènosti
kola je neklamným obrazom spoloènosti a vetky do nej vynaloené prostriedky sa nám
mnohonásobne vrátia. Nielen skvalitnenie výchovy a vzdelávania, ale nae úsilie sa odrazí
i na kultúrnom, spoloèenskom a portovom dianí naej obce. Úroveò naej koly chceme
neustále zvyova a poskytnú iakom èo najlepie podmienky na úspený tart do ivota.
V posledným desiatich mesiacoch sa toho mnoho zmenilo a práve teraz máme priestor
obzrie sa spä, a poveda, èo sme naou vynaloenou snahou dosiahli, èo sa nám vydarilo,
a v èom sa môeme ïalej zlepova.
Sme malotriedna kola a ve¾a závisí aj od financií. Preto je naím dlhodobým cie¾om
zvyova poèet iakov navtevujúcich nau Z. Snaíme sa to dosiahnu väèou prezentáciou
èinnosti koly a naich úspechov. Chcem oceni najmä výborné výsledky naich iakov, ale
i ve¾mi dobrú spoluprácu s rodièmi.
Pre kolu ako takú je vak najdôleitejí výchovno-vzdelávací proces. My sme sa ho
snaili zabezpeèi sto percentnou kvalifikovanosou naich pedagogických pracovníkov
a ich zodpovedným prístupom. Kadá z nás sa venovala svojmu odbornému rastu vzdelávaním
v oblasti pedagogiky, psychológie a v dnenej dobe tak nevyhnutnej poèítaèovej gramotnosti.
V kolektíve vládla dobrá atmosféra a tak èlovek nachádzal uspokojenie, uznanie a ochotu
k zmenám. Cie¾om bol kvalitný vyuèovací proces a individuálny prístup ku iakovi. Snaili
sme sa da iakom monos vyjadri svoje názory, pocity a potreby. Teda kládli sme dôraz na
slobodné myslenie s pocitom zodpovednosti. Ilo nám najmä o rozvoj samostatnosti,
inteligencie a emocionality. Dbáme na to, aby nau kolu nereprezentovali len pekne znejúce
slová, ale aj konkrétne èiny. Mnohí ste mali monos naivo vidie èinnos naich krúkov,
ktoré pre nau obec pripravovali kultúrne programy. Zúèastnili ste sa mnohých portových
akcií, ktoré obdarili nielen samotné deti, ale dokázali zauja aj vás, dospelých. Èítali ste
príspevky naich detí, ktoré pútavo opisovali svoje kolské záitky v rubrike porubských
novín. iaci sa so svojimi rodièmi iste podelili o svoje nové vedomosti a mono vás obdarili
darèekmi, ktoré sa snaili èo najkrajie vytvori svojimi detskými rúèkami.
Nai iaci celý rok usilovne pracovali a ich odmenou je vysvedèenie. Stálo ich to urèite
nemálo námahy, a preto si zaslúia nau pochvalu. Prajem vám vetkým v zdraví preité letné
dni, plné pohody.
Mgr. Mária Boltiiarová, riadite¾ka Z

Kytica uznania

Skloni sa treba práci oráèa,
èo dáva ¾uïom chlieb.
Hlbie vak matkám, èo dali ivot deom.
Ale najhlbie uèite¾om,
èo z bytosti vychovali èloveka.

Lebo je ¾ahie horu prenies,
rieku zahata, nauèi proti prúdu tiec,
ako vychova èloveka dobrého,
so srdcom i duou ¾udskou.
REDAKCIA

Ilustrácia: J. meringai

Prosbièka o pokoj medzi nami
Èo chceme?
Chceme chlebíèka.
A aby bola mamièka.
A ocko veèer z roboty
nemusí nosi dobroty,
len dobrú vô¾u.
Aby sme vetci boli spolu
a po ten sníèek nad postie¾kou.
Pretoe nae mäkké tielko
do krvi reú vae vrásky.
A potrebuje ve¾a lásky.
Nièoho mu tak netreba.
Dajte si pozor na seba.
Aby ste múdri, múdro ili,
aby ste slabým neublíili.
(Milan Rúfus,
z knihy Studnièka)
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OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
Výstava a kola tanca

V apríli t.r. (22. IV. 2005) usporiadala miestna
Jednota dôchodcov v úzkej spolupráci s Kultúrnou
komisiou Obecného zastupite¾stva v Závanej
Porube v priestoroch kultúrneho domu výstavu
pomenovanú Z truhlice starých materí. Výstava
bola svojou podstatou spojená so ivotom, prácou, myslením, obrazotvornosou a zruènosou
naich predkov. Aktívna jednota dôchodcov opráila a zhromadila predmety, èo dávno odpoèívali zabudnuté na pôjdoch, v sypáròach a v truhliciach... Sprístupnili tak ivot predchádzajúcich
generácií v podobe vecí dennej potreby v kuchyni
i v gazdovstve vyrobených z dreva, slamy, prútia, ¾anu, súkna, koe, eleza...Expozícia priblíila
nielen spôsob a úroveò ivota, ale i jazyk minulej
doby prostredníctvom archaických slov a frazeológie. Viac ako 300 exponátov, vychádzajúcich
z naich národných koreòov, svojou reèou jasne
prehovorilo, kde sme boli a ako sme ili. Po slávnostnom otvorení výstavy nasledovala kola ¾udového tanca. Taneèníci z Poludnice, Ïumbiera a
Váhu, v sprievode ¾udovej muziky Sláèik, predstavili najohrozenejí druh ¾udového umenia. Malí
i ve¾kí, mladí i starí, vïaène prijali podané. Aktivita, v dobe SuperStar a miliónového tanca, akoby
naladená na inom TV kanáli. Vystavované predmety sa pripravujú ako základ trvalej expozície.
kola ¾udového tanca v Závanej Porube pokraèovala pri sadení májov Na Ducha.
-dm-

 Slávnostné otvorenie výstavy 22. apríla 2005

 Výstava

Z rokovania

OcZ

 Marec
Predseda stavebnej komisie Ing. Ján Beko zhodnotil investièné akcie uskutoènené v roku 2004. Na rok
2005 sa presúva nezrealizovaná rekontrukcia obecného úradu. Ïalími plánovanými investiènými
zámermi pre rok 2005 sú: rekontrukcia ústredného kúrenia  prepoj medzi OcÚ a M; rekontrukcia
vodovodu v M; osvetlenie tátnej cesty pri hlavnej bráne firmy SWEDWOOD; rekontrukcia areálu
zdravia. Ïalími plánovanými akciami, ktoré sú vak viazané na získanie nerozpoètových zdrojov sú:
dobudovanie prvej etapy kanalizácie a ÈOV; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie miestnej skládky
na inertný odpad; rekontrukcia chodníkov.
V ïalom rokovaní sa OcZ zaoberalo havarijnou situáciou z 19.03.2005, keï dolo k vyliatiu toku
Potoèka a Brodku a následnému zatopeniu pri¾ahlých oblastí. OcZ doporuèilo starostovi obce rokova
s majite¾mi toku o výmene priepustu v Potoèku, pravidelnom èistení melioraèného odpadu a úprave toku
Brodok.
 Apríl
Na aprílovom zasadnutí podala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Kováèová správu o èinnosti obecného úradu za rok 2004. V roku 2004 sa OcZ zilo 13 x, vetky zasadnutia boli uznáania schopné. Na
zasadnutiach bolo prijatých 37 uznesení, ktoré boli aj splnené. Zostáva ete nesplnené uznesenie è. 18
z roku 2003  Projekt rozvoja Opaliska. Celková úèas poslancov na zasadnutiach dosiahla 82,3 %.
OcZ schválilo zmluvu o prenájme cimbalu medzi obcou a ¾udovou hudbou Sláèik.
 Máj
Hlavnú správu zastupite¾stva o èinnosti a pripravenosti hasièského zboru v obci predniesol velite¾ DHZ
Peter Kubovèík. V súèasnosti má DHZ 22 aktívnych a 4 èestných èlenov. 19.03. pomáhali zvládnu
povodòovú situáciu v obci, za èo im starosta obce vyslovil poïakovanie. Na pravidelných previerkach
pripravenosti, ktoré sa konali 22. mája v Liptovskom Ondreji obhájili výsledky z predchádzajúcich rokov
 skonèili na 1. mieste vo svojom okrsku. Postúpili do okresného kola, ktoré sa bude kona 19. júna vo
Vaci.
Ing. Eugen Vadovický, zástupca starostu

Mamám k sviatku

Kultúrny dom v Závanej Porube oil v nede¾u 8.
mája spevom, tancom a básnièkami. Pod zátitou
starostu P. Barániho sa uskutoènil galaprogram
venovaný vetkým mamám. Slávnostný príhovor
predniesol zástupca starostu Ing. E. Vadovický.
Do bohatej kytice pozdravov prispeli deti
z Materskej a Základnej koly v Závanej Porube
a ako hos sa predstavili iaci Evanjelickej koly
divadelného súboru Thália z Liptovského Mikuláa.
O umeleckých schopnostiach a talente úèinkujúcich niet pochýb. Najmení schuti a hlasno recitovali veríky o mame, starí ukázali, e u ovládajú nielen porubské piesne a tance, ale aj repertoár zo SuperStar. Presvedèivými speváckymi
výkonmi najviac oslovili piesòou: Kým vie sníva, tak má nádej... Nádejne sa predstavili aj
porubské maoretky. Ich vystúpenie bolo taktie
super. Mikuláske deti zas s vysokou mierou
profesionality zahrali divadelnú hru uka patrí
na pekáè.
Tak, ako v minulých rokoch, aj tentoraz bola ve¾ká
sála kultúrneho domu plná a prítomní diváci videli
skutoène vydarený program. Poïakovanie patrí
nielen úèinkujúcim, ale aj tým, èo program zostavili a nacvièili.
-dm-

JEDNOTA DÔCHODCOV
S nastupujúcou jarou pribúda roboty
v záhradkách, na poli aj okolo domu. No
a samozrejme pravidelne kadoroène pustíme sa
aj do èistiacej roboty na cmiteri. Aj tento rok
ikovné ruky naich 26 èleniek nezaváhalo a dòa
27. apríla za tri hodiny sa celý priestor zazelenal.
Pre zlepenie zdravia, pretoe starích ¾udí
u velijaké neduhy trápia 44, dôchodcov chodilo
do Strediska preventívnej starostlivosti Jaslovských Bohuníc. Za poskytnuté sluby srdeène
ïakujeme pracovníkom a vedeniu tohto zariadenia. Vyslovujeme úprimné poïakovanie Obecnému úradu v Záv. Porube za finanènú podporu.
8. marec je sviatkom ien. U tradiène kadý
rok tento sviatok ien slávnostne si uctíme, keïe v naej Jednote dôchodcov je väèina ien, ako
by to bolo, keby sme si tento deò nepripomenuli.
Pri obèerstvujúcom posedení, drunej debate
a spoloèných pesnièkách èas nám rýchlo ubehol,
nae spoloèné stretnutie sa nám vydarilo. Nae
eny dôchodkyne priiel pozdravi aj starosta
obce Pavel Baráni. Po dohode s predsedom ZML
PS Ladislavom Staroòom 10 naich èlenov dôchodcov sa s chuou pustilo do sadenia stromkov
v lokalite pod Skalou a 3. mája odviedli sme
osonú prácu a vysadili 500 ks stromkov rôznych druhov. V mesiaci máji 11-ho navtívili sme
trhy v Po¾sku  Jablonke.
Darina Majeríková

 ¼udová muzika Sláèik

Múdrosti

 kola tanca

 Spieval vtáèik na konári èim-èim-èim. Ja sa pieseò od
vtáèika nauèím. Zaspievam ju potom doma tisíckrát, veï
tá pieseò vraví: Mama, mám a rád.
(KD Z.Poruba, Deò matiek 8. 5. 2005)

 Pre pravdu sa ¾udia hnevajú.
 Malých zlodejov bijú, ve¾kí sa
prizerajú.
 Kadý vták ¾úbi svoje hniezdo.
 Keï kvitne strom v liste, ovocie je
isté.
 Keï má kodu, o posmech sa
nestaraj.
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Pán starosta, èo nového?

venujeme rozíreniu kanalizácie v Závanej
Porube: jednak je to spomínaná iados na
Envirofonde a dostali sme sa do projektu
ISPA spolu so Severoslovenskou vodárenskou spoloènosou. Pod¾a tohoto projektu
by mala by urobená nová èerpacia stanica
s prechodom cez Váh s napojením na tzv. ve¾kú ISPU. V naej obci by sa mala vybudova
kanalizácia v dåke cca 2 km. Celkový objem
prác sa odhaduje asi na 15 miliónov korún.

Pán starosta, od ktorého miesta zaèneme
nae rozprávanie?
Mali by sme zaèa od financií. Na úvod
chcem poveda, e v tomto roku platí nový
zákon o tzv. fikálnej reforme, teda tvoríme
rozpoèet na základe Zákona NR SR è. 416 o
presune kompetencií zo tátnej správy na
samosprávu. Tomu sa prispôsobujú aj finanèné dotácie a ïalie veci súvisiace s príjmovou,
alebo výdajovou èasou rozpoètu. Na tzv.
prenesené kompetencie: predovetkým základná kola, matrika, stavebný úrad dostávame peniaze z Ministerstva financií SR a
Ministerstva kolstva SR, ale ia¾ na prenesenú kompetenciu ivotného prostredia, aj
keï ju vykonávame, sme nedostali ete ani
korunu, i keï sa pripravuje vyhláka o financovaní, no ale keïe táto kompetencia nám
zo zákona patrí, musíme ju vykonáva. Potom
sú to tzv. originálne kompetencie tj. zabezpeèenie chodu obce, starostlivos o miestne
komunikácie, starostlivos o zeleò, materská
kôlka, kolský klub, kolská jedáleò, opatrovate¾ská sluba, zabezpeèenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tieto peniaze
by nám vak nestaèili. My ete pod¾a zákona vykonávame správu daní a poplatkov, teda
vyberáme miestne dane a poplatky a ïalej
dopåòame rozpoèet príjmovej èasti: nájmami,
predajom, sponzorským a príspevkami, môeme vykonáva podnikate¾skú èinnos. Tu
by som chcel pripomenú, e ve¾a razy sa
hovorí o kontrole financií. V prvom rade na
kadej obci rozpoèet schva¾uje obecné zastupite¾stvo. Zákonná je tzv. trojstupòová
kontrola: predbená, priebená a následná. A
potom je tu aj kontrolór obce. Financie, ktoré
dostávame od tátu sú kontrolované Najvyím kontrolným úradom SR.

Aký je èasový horizont ukonèenia týchto
prác?
V tomto roku by sa mala ukonèi prvá etapa
kanalizaèného zberaèa (od Z po rodinný dom
è. 237). ako hovori o ïalích etapách, keïe nám ostane nevyrieených asi 2,5 km kanalizácie. Ide predovetkým o nemalé financie a zloité stavebné práce v boèných uliciach. Keï zoberieme do úvahy, e dosia¾
bolo preinvestovaných 12 mil. Sk, v tomto
roku by sme chceme preinvestova u spomínaných 15 mil. Sk a na celkové dokonèenie
odkanalizovania naej obce by bolo treba
cca 13 mil. Sk. Vetko ïalie bude závisie od
toho, ako v budúcnosti dokáeme zabezpeèi financie.

Rok 2005 je vo svojej polovici a to je
dôvod k tomu, aby
sme oslovili starostu
P. Barániho a poloili mu nieko¾ko otázok
súvisiacich
s aktuálnym dianím
v Závanej Porube.

Prejdime k inej téme. Venujme sa problematike ivotného prostredia.
ivotné prostredie je to najdôleitejie, èo
momentálne potrebujeme riei. Týka sa to
celej spoloènosti. A èo sa nás týka: pustili
sme sa do rekultivácie skládky v Lopatine,
bola vykonaná I. etapa. V tomto roku sme
urobili výsadbu stromkov, vykonávame separovaný zber, sme èlenmi zdruenia Èistý
Liptov. Dostali sme dotácie na 30 kusov ve¾kokapacitných kontajnerov. Ïalej sa pripravuje nový zákon o tzv. zelenom odpade, pod¾a ktorého nebude môc ís zelený odpad na
komunálnu skládku a u vonkoncom nie na
skládku do Lopatiny. Tohoto roku sme podali
iados na envirofondy na dokonèenie prvej
etapy kanalizácie a taktie na ïaliu etapu
rekultivácie skládky. Ku dnenému dòu nevieme, ako sú financie pridelené. Ïalej sa

Obèania registrujú, e v naej obci ete nie
sú ukonèené stavebné práce súvisiace
s budovaním kanalizácie v minulom roku.
Jedná sa o chodníky a povrch cesty.
Máme nieko¾ko variant rieenia, èo sa týka
vyfinancovania dokonèenia chodníkov po
vybudovaní kanalizaèného zberaèa v obci.
V prvom rade sme podali iados na trukturálne fondy tzv. lokálnu infratrukúru na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR na úpravu chodníkov a miestnych komunikácii. Celkový rozpoèet je vo výke 43
miliónov, ale iados môe by v jednej etape
maximálne vo výke 20 mil. korún. Take èakáme na vyjadrenie kompetentných k tomuto
projektu. Ak by nám to nevylo, museli by
sme tento problém riei z vlastných rozpoètových zdrojov, resp. z pôièiek, nako¾ko
v rozpoète obce to¾ko prostriedkov nemáme.
Na katastrálnom území naej obce dolo v
uplynulom období k rozsiahlej investiènej
èinnosti. Èo sa vybudovalo, èo vyrástlo?
Máme astie, e podnikate¾ské subjekty
v naom katastri sú pomerne ekonomicky silné. Mono uvies, e investície firiem
v posledných dvoch - troch rokoch predstavuje výku cca 700 mil Sk. Najväèí investor
je firma Swedwood. Firma Crammer postavila
ve¾kú halu a plánuje ïaliu, ïalej je to firma
Cyro, Janpek, Daren, Kovum, pripravuje sa
rekontrukcia te¾atníka Za brúsom. Robia sa
zmeny v areáli hospodárskeho dvora Po¾nohospodárskeho drustva. Ani my, ako obec,
nechceme zaostáva: vykonala sa rozsiahla
rekontrukcia objektu starej materskej koly,
pripravuje sa vyèistenie potoka, máme iados u Hydromeliorácií na vyèistenie Brodku. Take investícií je dos. Myslím, e môeme by spokojní, lebo na naom území sa
nachádzajú prosperujúce firmy.

V naej obci sa uskutoènilo stretnutie predstavite¾ov ZMOL s predstavite¾mi VUC
v iline. V èom spoèíva výsledok tohoto rokovania?
Pred snemom ZMOS bola podpísaná Deklarácia o spolupráci medzi VUC a ZMOS. Bolo
nám doporuèené, aby táto spolupráca bola
prenesená aj na regióny. Ako predseda ZMOL
som pozval starostov a primátorov obcí a
miest Liptova na jednanie s predstavite¾mi
VUC, kde sme rokovali práve o kvalite ciest
II. a III. triedy i o problematike ciest I. triedy.
Prítomný bol aj riadite¾ správy ciest doc. Hlavoò. Výsledkom rokovania bolo to, e kadý
región bude ma zastúpenie v hodnotiacej
komisii a spolupráca bude ïalej pokraèova.
Povrch cesty do Z. Poruby v Okoliènom, po
vykonanej kanalizácii je vo ve¾mi zlom stave. Kedy dôjde k náprave?
Pri stretnutí so zástupcami VUC sme taktie o
tomto rozprávali. Dozvedeli sme sa, e dodávate¾ovi prác dali podmienku, aby do konca
júna bola cesta uvedená do pôvodného stavu.
Vimli sme si, e na moste ponad Váh vedúcom do Závanej Poruby sa vykonali skúky
nosnosti a platia urèité dopravné obmedzenia. Èitate¾ov bude urèite zaujíma v akom
stave je tento most, èo sa dosia¾ podniklo a
aká je jeho perspektíva.
Vyvolali sme stretnutie so Správou a údrbou
ciest, ktorá má na starosti aj most ponad Váh.
Dosiahli sme, e most bol zaradený do kategórie havarijných a situácia sa musí okamite
riei. U sú pripravené projekty a do septembra by malo dôjs k spevneniu stredného
piliera mosta, aby sa zvýila nosnos na poadovanú mieru. Ak by toti tento most, nedajboe, pustil, tak by vznikli problémy
v celej priemyselnej zóne, pretoe by nebol
moný prístup kamiónov. Firmy by mali ve¾ké hospodárske straty. Kto by ich uhradil?
V naom rozhovore sa vráme k ivotu v naej obci: èo je nového v naich kolách, èo sa
tam udialo, k akým podstatným zmenám dolo v poslednom období?
Problémom náho kolstva sú zvýené náklady na financovanie. Toti v marci schválil
parlament zákon o zvýení miezd uèite¾ov,
ale my sme dodnes, ako zriaïovate¾ koly,
prostriedky na túto úpravu miezd neobdrali.
Ja som optimista a verím, e do konca júna sa
tento problém vyriei. Tu vak treba poveda aj radostnejiu správu: Vïaka úsiliu pána
Dr. M. Poppera a pracovníkov UZISu (Ústav
zdravotníckej informatiky Slovenska) v Bratislave sa nám podarilo získa viac poèítaèov
a tlaèiarní. S touto technikou chceme posilni redakciu Porubských novín, obidve koly a samozrejme, e nezabudneme ani na miestnu kninicu a jednotu dôchodcov.
Nai obèania sa písomnou formou obrátili na
vedenie obce a iadajú odpovede na viaceré
otázky. Pokúsme sa ve¾mi struène reagova
na tieto podnety, návrhy a pripomienky .
Zaènime od otázok, ktoré pripravila naa Jed-
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nota dôchodcov: Chlórovanie vody zo zdroja uberová sa pod¾a vyjadrenia vodárenskej spoloènosti vykonáva na jar a jeseò a to
je v záujme dezinfekcie vodovodného potrubia a vodojemov. Keïe voda u nás je zdravá, tak v medziobdobí sa nechlóruje. O tom,
e by sa niekedy robila analýza vody
z medokýa, nemáme informácie. iadne obmedzenie neexistuje, take predpokladáme, e
voda je nezávadná, veï ju pijú celé generácie. Èo sa týka informovanosti o moných
slubách: popri opatrovate¾skej slube sme
schopní zabezpeèi odoberanie obedov, taktie pomoc pri odpratávaní snehu, uhlia, dreva a podobne. Èo sa týka poriadku po obci,
hlavne vo¾ne sa pohybujúcich psov. Tu si
musia vstúpi do svedomia vetci majitelia
psov a týchto vo¾ne nepúa. Toti platí
zákon o chovaní psov i nae veobecne záväzné nariadenie, kde sú jasne vymedzené
pravidlá. Upozornil som predsedu poriadkovej komisie, aby sa týmto problémom zaoberala táto komisia a v prípade opakovaného
poruovania pravidiel, vyvodila voèi majite¾om vo¾ne pobehujúcich psov i dôsledky
formou pokuty.
O manipulácii s plastovými f¾aami sme u
ve¾a hovorili. Jednoducho: f¾ae treba pred
uloením do vyhradeného kontajnera stlaèi,
aby zaberali èo najmenej miesta. Je to vec
disciplinovanosti kadého obèana. Naa telocvièòa nie je vykurovaná bioplynom, ale
skvapalneným plynom. Naej Jednote dôchodcov sme pris¾úbili, e na ich stretnutie
príde pracovník Progazu a vysvetlí prednosti
uívania tohoto média.
Areál Mateja Staroòa bol v zime opustený.
Preèo?
Obec prevzala od majite¾ov do uívania tento areál. Vybudovala sa elektrická prípojka i
osvetlenie. Zima bola bohatá na sneh a odpratávanie z klziska ve¾mi nároèné. Je potrebné, aby naim pracovníkom pomohli vetci tí,
èo majú záujem o korèu¾ovanie. My zabezpeèíme osvetlenie klziska. Situácia, aby klzisko
nefungovalo sa u nesmie opakova.
Na záver: èo mono oèakáva v obci od blíiacich sa letných dní?
Mono oèakáva príchod turistov. Pri tejto
príleitosti chcem poiada vetkých, èo ubytovávajú, aby nezabudli zaregistrova návtevníkov do domových kníh. Toti
v spolupráci s PZ SR bude vykonávaná kontrola, keïe dolo ku krádeiam práve zo strany tých osôb, èo neboli zaevidované na pobyte v obci.
Dopravným inpektorátom v Lipt. Mikulái
budú robené kontroly dodriavania rýchlosti
a tie sa budeme musie vysporiada s tými,
èo nadmerným hlukom a parkovaním svojich
tátoov na verejných priestranstvách
(chodníky, zelené plochy) znepríjemòujú ivot naich obèanov
kolákom prajem vydarené prázdniny a vám
vetkým príjemné dovolenky.
Rozprával sa Duan Miga¾a

Stretnutie po rokoch
Odohralo sa to dávno, no druhá svetová vojna
zanechala bolestivé stopy v spomienkach ¾udí
a to doivotné.
Partizánska vatra na Poludnici ticho praskala
a ako svetluka praskala do noci. Ná ujo Peter
prikladal na oheò polienko za polienkom a obrátil
svoju tvár s neným úsmevom k ene, èo sedela
uprostred v kruhu medzi nami. Na tvári sa jej tie
mihol láskyplný úsmev, keï zasalutovala pred
svojim bývalým velite¾om. Vykonám! Nu
poèúvajte rozprávku môjho vzkriesenia. Do náho
spomínania priplietla aj svoj príbeh. Biela ruka
siahla na blúzku a práve tam, kde pulzuje srdce
odhalila èervenú jazvu, ktorá pri ohni vyzerala
ako krvavá rana. H¾a, i tu sú stopy vrahov, èo
vyrezávali na ¾udskej koi betialitu. Tam kde sa
rodí ¾udský dych, ukázala sa ïalia jazva.
Mala som dvadsa rokov, keï sa vetky tie
hrôzy zaèali. Milióny zastrelených, umuèených,
udusených, spálených, za iva pochovaných
volali svojou nemotou; Buï milosrdný ivot,
po¾udti èloveka. Neváhala som ani chví¾ku. Stala
som sa aj ja vojakom, moja plochá hruï i ostrihané
vlasy spravili zo mòa uhaja. Muom sa bojovalo
¾ahie, vyhli sa niekedy tejto potupe. Priznaj velite¾,
ani ty si netuil, e do tvojho útvaru pridelili enu,
ktorá jazdila na koni a drala v rukách puku ako
chlap. Nemal si èas nato¾ko víma si ma, iba
vtedy si vedel pravdu, keï som pritúlila k sebe
cudzie deti, ktoré vojnu preili. Nezrelé plody
odtrhnuté z rodièovského stromu. Adoptovala
som ich, keï na bojisko, do alárov a koncentrákov
postriekaných ¾udskou krvou vkroèil mier. Ete aj
vtedy, keï bol u na dosah, otca jedného z detí
viedli na popravu. Barbarské èimy gestapáka
zatínali ho do zúboenej zeme. Nebolo nádeje na
útek. Kadé kopnutie muèeného bolo len zabíjanie
klincov do rakvy.
Vojna amputovala nielen ruky a nohy, ale
i ¾udskú dôstojnos (a dodnes alujú) nielen
Osvienèim, Dachau, ale aj Mauthausen, Lidice,
Kremnièka, Leáky, Hiroima. alujú dodnes
pokropené krvou miliónov.
Zrelé plody èasu nás vak nauèili veri, e
predsa zem raz bude patri pravde.
Zaèínalo sa ráno. Nad Tatrami sa kopila
¾ahuèká pena oblakov a ospalý vánok roztváral
oèi. Aj Galinka h¾adela belasou nevädzou do
dia¾ky. Jej slová nám dozneli v uiach ako zvon.
Prekrásne ráno odviala vojna ako plevy a nám
zostalo len teplo kamarátskych dlaní. Obrátili sme
sa smerom k Pomníku padlých na Nicove s hlbokou
úctou a k tým bolestným spomienkam. Povstali
sme slávnostne na vrchole Poludnice ako tichá
strá pred domovom svojím.

NAI JUBILANTI
Zlatí manelia
arafínovci

4. júna 1955
astný si, ak si takého druha vybra vie,
s ktorým v astí ivot preije, takto privítal dòa
4. júna 2005 v obradnej miestnosti obecného
úradu zástupca starostu ing. E. Vadovický zlatých manelov Jána a O¾gu arafínovcov. Je
to skutoène vzácna zhoda termínov: 4. júna
1955 si povedali svoje áno a presne v ten istý
deò, ete aj v sobotu o pädesiat rokov neskôr, si
pripomenuli tieto chvíle. Spoznali sa na mládeníckych akciách v obci a pri spoloènej ceste za
prácou do Svitu. Prvé roky manelstva zaèínali
v rodièovskom, neskôr si postavili rodinný domèek.
Práca pre rodinu a obec sa stala a zostala zmyslom ich ivota. Najväèím darom manelstva sú
deti. Spoloène vychovali syna Jána a dcéru
Ivetu. Teia sa z dobrého zaa a troch vnúèat:
Maka, Pavlínky a Pa¾ka. Popri starostlivosti
o rodinu sa jubilujúci manelia po celý ivot zapájali do prospenej èinnosti v obci, verejného ivota, èi portu alebo kultúry. V súèasnosti patria
k najaktívnejím èlenom miestnej Jednoty dôchodcov. Jednoducho mono o nich poveda: Na svete je ve¾a malièkostí, ktoré dokáu urobi
zo ivota zázrak. Len treba poh¾ada spôsob, ako ich objavi a rozvíja. Blahoeláme,
ïakujeme a prajeme ve¾a chví¾ astia, radosti
a zdravia. Pri sviatku sa jubilanti zapísali do
Pamätnej knihy Závanej Poruby.

Elena Vadovická,
rod.Kováèová

4. júna 2005

 Kladením vencov k pamätníkom padlých si Závaná
Poruba pripomenula 60. výroèie od ukonèenia II. svetovej
vojny, 6. mája 2005
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Dánske tag  ïakujem

bolo opä raz poèu v Závanej Porube, kam zavítali hostia z mesta Videbaek
Obec Závaná Poruba sa môe u iesty rok
pochváli kontaktmi v dánskom meste Videbaek,
ktoré minulý týdeò opráila esèlenná
prieskumná skupina. Jej úlohou od nedele 8. mája
do tvrtka 12. mája 2005 bolo pripravi spolu so
slovenskými kolegami program pre ve¾kú tyridsaèlennú skupinu, ktorá do obce zavíta v máji
budúceho roku.
V pondelok sa dánskym priate¾om venoval starosta obce Pavel Baráni a spolu so synom, ktorému pripadla úloha tlmoèníka, pre nich pripravili
výlet do Beeòovej a Vlkolínca, kde ich svojou
návtevou poctil aj primátor mesta Ruomberok
Juraj Èech. V závere dòa im neunikla príleitos
odfotografova si naich olympionikov v areáli
vodného slalomu.
Utoròají program zostavil Duan Miga¾a, éfredaktor Porubských novín, a prekladate¾skú tafetu odovzdal Pavel Baráni ml. mne, kde ostala a
do tvrtka. Dánskych hostí ve¾mi fascinoval Oravský hrad, po ktorom nasledovala návteva Múzea
oravskej dediny v Zuberci. Po návrate do Liptov-

ského Mikuláa ich vo svojej fabrike privítal Ing.
Michal iarnik. Tu boli zasvätení do tajov výroby
zdravých paplónov, vankúov a prikrývok. Deò
sa vak konèil a po tom, ako sa preli centrom
mesta, nakúpili pár malých darèekov a po veèeri
spravili rozhovor do miestnych novín.
Poèasie v stredu od rána naim hosom neprialo.
Sprievodcom dòa bol Vladimír Mlynèek st. spolu
s Jozefom Daníkom. Namiesto krásnej panorámy
Vysokých Tatier a scenérie trbského Plesa príroda pre nich pripravila len hustú hmlu a chladný
vzduch. Ïalím bodom programu bola návteva
kostola v Levoèi spolu s presláveným oltárom
Jána Pavla a Podtatranské múzeum v Poprade.
Tu si prehliadli stálu expozíciu o neandertálskom
èloveku z Gánoviec. Deò ukonèili predstavením
folklórnej skupiny Poludnica a závereèným posedením s jej èlenmi. tvrtok bol deò odchodu,
prièom naich dánskych priate¾ov ete èakala zastávka v Opave, kde majú podobnú drubu ako
u nás. Výmenných pobytov medzi sebou Videbeak a Závaná Poruba majú u nieko¾ko, ale

i napriek tomu si majú stále navzájom èo ponúknu. Po návteve v máji budúceho roku by mala
nasledova cesta naich obèanov do Dánska pravdepodobne v roku 2008. Obec sa bude urèite
i naïalej snai udra s Videbaekom kontakt a
toto priate¾stvo rozvíja èo najdlhie.
Karolína Brosková

Sme hrdí, e nae
kontakty pretrvávajú

V ïalej èasti rozhovoru sme sa dozvedeli, e
klub DGI - Vestjulland nemá len pôsobnos domácu.
Jeho aktivity smerujú aj do zahranièia. Trvalé
kontakty udrujú s Èeskom / Opava/, navtevujú
kótsko, Po¾sko, Belgicko, Nemecko a Litvu.
Vade sú to iní ¾udia, iné podmienky, iné vekové
kategórie.
My navtívime ich, oni nás. Vidíme kultúru národa,
bený ivot, hovoríme o tom, èo ¾udí spája a tvorí
európsku rodinu. To sú tie hodnoty, èo sa nedajú
kúpi v iadnej cestovnej kancelárii. Je to tá
najkrajia forme poznávania a vzájomného
obohacovania.
Èím vás oslovilo Slovensko, pokraèujeme otázkou.
 Príroda a ¾udia. Oceòujeme, e nám vdy nieèo
zaujímavé ponúkate a vetko dokáete slovami
priblíi. Krásu Slovenska vnímame nielen zrakom,
ale i sluchom, vlastne vetkými zmyslami.
Èo vetko vedia o Slovensku v Dánsku?  Ve¾mi
málo, dokonca si myslia, e ste Èechoslováci.
Slovensko je pre väèinu Dánov SlovénijouSlovinskom. Pre nás je najpopulárnejia a
najznámejia Praha. Ale aj to je jedno z poslaní
náho spolku: cez port, kultúru, osobné kontakty
predstavi Slovensko v Európe. O vás hovoríme
nielen doma, ale aj vo vetkých krajinách,
s ktorými máme kontakty.
Èím ije Dánsko v súèasnosti?  V Dánsku sa
uskutoèòuje reforma územnej správy, robia sa
také opatrenia, aby sa zastavil prílev uteèencov
hlavne zo Srí Lanky, iadajúcich o azyl. Robí sa
rozsiahla dôchodková reforma: toti rodí sa málo
detí, dåka vzdelávania sa predluje a tých èo
robia, stále ubúda. Odchod do dôchodku je
rovnaký 60 rokov, ale kto vydrí pracova do 65ky, má osobitný vysoký príplatok k vymeranému

k dôchodku. Heslo dòa znie: Nemôeme by
najlacnejí, ale najlepí.
Keï prídete domov, èo budete hovori o
Slovensku? Na túto otázku odpovedali dánski
hostia ako v známej hre: ide pieseò dokola...a
pod svoje vyjadrenie sa aj podpísali:
O Slovensku budem rozpráva, rozpráva,
rozpráva...o ¾uïoch, o prírode, záitkoch:
v triede, v kole, pri vzájomných stretnutiach,
predstavím krásu tejto krajiny a monosti turistiky.
Na Slovensku som prvýkrát, som astná, e
som aspoò troku poznala doteraz neznámu zem
i ¾udí, neviem nájs vhodné slová, aby som to
vyjadrila. Bolo to super.
Ja urobím ete viac. O Slovensku budem písa do
novín, hovori a tom priate¾om i úradom.
U som poslala poh¾adnicu do Videbaeku a
s radosou oznámila, e celú ve¾kú skupinu èakajú
v Závanej Porube na budúci rok v máji. Bude to
krásne stretnutie s priate¾mi a ïalie poznávanie
¾udí i pamätihodností Slovenska.
Slovensko je krásny kus zeme, ijú tu dobrí ¾udia.
Vetko je tu pekné a dobré, aj pivo...len to vetko
treba ponúknu a vedie lepie zuitkova.
Celkom na záver sa rozhovorila éfka delegácie
Birte T. Ahle:  Na Slovensku som v poradí tretí
raz. Vdy je èo pozera, zakadým nieèo nové,
príalivé, zaujímavé, hodnotné... Sme hrdí, e
nae kontakty pretrvávajú a predpokladáme, e
sa budú rozirova. Chceme vytvori také
podmienky vzájomného poznávania, aby sa
aktivitou naej organizácie, na poli portu a kultúry,
stretávalo èo najviac ¾udí. A to prízvukujem: nielen
tí, èo nato majú.
Duan Miga¾a

Zaèiatkom mája navtívila Závanú Porubu
esèlenná delegácia èelných predstavite¾ov
DGI Vestjulland z Dánska. Vzájomné
kontakty medzi touto organizáciou a
Závanou Porubou trvajú rovných pä
rokov. V roku 2000 navtívili Dánsko
folkloristi, potom futbalisti, v r. 2001 sme
v rodinách hostili 45 èlennú dánsku
skupinu, v r. 2003 znova vycestovali
Porubänia do Dánska a v tomto roku
pricestovala esèlenná delegácia do
Závanej Poruby, aby pripravila program
ve¾kej skupine pre budúci rok. Najbliia
návteva z Dánska k nám zavíta 22. mája
2006 Tentoraz sme sa stretli na chate
Opalisko a spolu hovorili o tom, èo nás
zbliuje, spája a preèo.
Na zaèiatku sme oslovili dánskych priate¾ov
prosbou, aby predstavili DGI Vestjulland. Dozvedeli
sme sa, e je to portová organizácia zdruujúca
24 regionálnych klubov v Dánsku. Nie je urèená
pre vrcholových portovcov, ale pre kadého, kto
chce portova. Kto sa zapojí do èinnosti tejto
organizácie a zaène sa venova akémuko¾vek
portu u je víaz. Zároveò vzdelávajú, poskytujú
odborné a metodické rady nielen tým, èo chcú
cvièi, ale aj funkcionárov uèia ako vies portový
klub. Za najdôleitejie povaujú to, aby sa ¾udia
stretávali, spolu hovorili, pohybovali sa, cvièili a
keï je vô¾a, tak aj tancovali. Veï aj tanec je
pohyb. Èlenstvo v klube je doivotné.

 Ing. Michal iarnik sprevádzal vzácnych hostí po
svojej firme SCANquilt, vpravo Birte T. Ahle, Jona Hoj

 Duan Miga¾a, celkom v¾avo, skupinu dánskych
priate¾ov sprevádzal aj v Múzeu oravskej dediny
v Zuberci. Foto: autor
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Rozhovor s profesorom
Prof. Ing. arch.
PETER NAHÁLKA,
CSc.

nar. 7.1.1925
v Závanej Porube
1959-1960  docent
na Fakulte arch.
a poz. stavieb
1963-1966 dekan
Stavebnej fakulty

Pán profesor, ako sa cítite na prahu ôsmeho

desaroèia?
Osemdesiatku som oslávil 7. januára 2005.
Bol som v rozpakoch pozýva na svoju oslavu u dos irokú nau rodinku, mojich dlhoroèných priate¾ov (Klub seniorov), blízkych
bývalých spolupracovníkov aj zástupcov
naich tudentov. V klube Stavebnej fakulty
STU sa nás zilo cez 50 - mladých, stredný
vek aj nás seniorov. Manel naej milej
zubárky má s kamarátmi kapelu (má meno
Nebantuj) - husle, basa, cimbal aj fujara, poznajú a pekne hrajú vetky moje ob¾úbené
pesnièky. Synovia Peko a Pa¾ko a dcérka
Svetlanka mi na melódiu mojej mamky A keï
som ja pri murároch robila... zverovali vstupnú oslavnú pieseò a krásne ju zaspievali.
S vnuèkami (je ich pä) som a do vyèerpania
musel tancova. Gratulanti k osemdesiatke
prichádzali aj k nám domov ete 2-3 týdne.
Prila ma pozrie aj naa obvodná lekárka,
keï ma pri tom vyetrila, poslala ma k rôznym
pecialistom. Vetci nali dáke nedostatky a
ich komentár: úmerne veku. Teda aj na vau
otázku sa hodí, e sa cítim úmerne tej osemdesiatke.

vyieho roèníka v súvislosti s výstavbou
vodného diela pri Liptovskej Mare sme navrhovali presídlenie obyvate¾ov zaplavených
obcí do nových èastí dedín Liptova. Bola v
tom aj naa rodná obec Závaná Poruba. Mala
vtedy jednu hlavnú ulicu, popri nej tiekol
potok, na obe strany boli kolmo jednotraktové rodinné domky, drevené i murované, v
ulièkách bolo za sebou nieko¾ko domèekov,
vzadu boli hospodárske budovy - matale a
humná. Vo svahu za humnami boli záhradky s
trávou, sem-tam ovocné stromy. Navrhli sme
vytvori nové stavebné parcely pri vstupe
do obce - bývalé kapustniská (z toho prezývka Kapusnári) a pozdå celej obce - na rovných poliach na západnej a sèasti (Pod Hrádkom) aj na východnej strane obce. Tým sa
ozdravil prehustený stred obce a rozírila sa
verejná vybavenos. Tým sa osobitos naej obce neporuila a úroveò ivota sa podstatne zlepila!

Je v Závanej Porube nieèo, èo vás viedlo k
túdiu architektúry?
Urèite je! Nieèo som u na túto tému v Porubských novinách napísal. Murárske remeslo bolo v Porube na prvom mieste. Keï sa
Porubianke narodil synèek, vraj ho babica
apla po zadoèku kelòou - hneï sa nadýchol
a zvreal. Ja som bol u nás piate - najmladie
diea. Otec aj mamka nieko¾ko sezón budovali Pe. Najstarí brat Jano bol murársky
majster, brat Maro, tie murár, staval mosty,
cesty i priehrady, sestra Hana nosila maltu
vo Smokovci, len Marka bola krajèírka, ale jej
manel Adam Beko bol tie murár. Keï som
zmaturoval na gymnáziu v Mikulái, celkom
prirodzene som sa prihlásil na stavebnú fakultu. Tam práve v tom roku (zásluhou prof.
arch. Bellua) vznikol odbor architektúry a
pozemného stavite¾stva. Keby ste boli na
mojom mieste, nevybrali by ste si tento smer?

Detstvo nosíme v srdci po celý ivot. Aká je
vaa najkrajia spomienka z detstva?
Spomienky sú adekvátne naim rovesníkom
z Poruby. Do roku 1939 sme bývali v drevenièke, mala jednu prednú izbu - plnú postelí,
pred òou pitvor, v òom aj sporák, v òom pec
na chlieb. Od potoka k domku bol rovný
priestor, tam sme s handrovou loptou hrávali
chlapci futbal - bránkou boli dvere do pivnice... Okolo Vech svätých sa murárom konèila sezóna, ocko potom sedávali na stolèeku v
izbe a zo súkna ili kapce. Keï boli kapce
hotové, ili sme ich so sestrou Markou zanies majite¾om, aj do I¾anova, vdy sa nám
pri tom nieèo dobré dostalo. Keï som daèo
vyviedol, pretiahli ma ocko lápsikom. To trvalo len do mojich iestich rokov. Pri stavbe
transformátora v Okoliènom ocko padli z leenia, váne sa pri tom zranili a 5. apríla 1931
zomreli. Bol to práve Ve¾ký piatok. Bolo po
ve¾konoènej kúpaèke! V prvej a druhej triede
základnej koly nás uèila pani uèite¾ka Jaková. Bola chor¾avá, ale palièku v ruke udrala a tipky dobre pálili. Potom priiel pán
uèite¾ Vako, dbal na poèty, èo mi vyhovovalo, aj pri prijímacej skúke na gymnázium mi
výsledky z matematiky pomohli. Od kvinty
som bol na reálnej vetve a dobré výsledky z
matematiky, deskriptívy, chémie i fyziky sa
kladne hodnotili. Keï mala Boka Jureèková
na uèite¾áku v 3. roèníku z matiky reparát, cez
prázdniny som ju douèoval, dobre jej to dopadlo a asi o tri roky sa stala mojou manelkou! Ete jednu rados z detstva - mal som
asi 10 rokov, keï bol brat Maro vojakom,
priniesol mi pekný remenný futbal. Získal som
ve¾a ïalích kamarátov, s ktorými sme na
Lúèièke hrávali futbal.

V èom vidíte osobitos Závanej Poruby?
Územné plány vidieckych sídiel boli dlhé
roky mojou odbornou náplòou. Bol som asistentom aj vedeckým apirantom u prof. Hruku na Katedre urbanizmu. Robili sme analýzu
obcí troch okresov východného Slovenska a
návrhy ich modernizácie. Dôsledky výrazného rastu priemyselných závodov v Ostrave,
Koiciach i Bratislave na ich prímestské zóny.
S prof. Svetlíkom (z Hýb) a tudentmi naj-

Môete, prosím, èitate¾om Porubských novín nieèo poveda o vaej práci v Bratislave?
O rok to bude 60 rokov, ako som priiel do
Bratislavy. Sú to pestré dejiny národa a udalostí vo vývoji èloveka. tyri roky som býval
v internáte na Lafranconi. Bývali tam tudenti rôznych fakúlt - technici, filozofi, právnici,
medici. Boli tam výborné podmienky pre port
- krásna telocvièòa, tenisové kurty, futbalo-

vé ihrisko a na Dunaji vetky vodné porty.
(Dnes tam sídli Fakulta telesnej výchovy a
portu.) Pre Tra mládee v roku 1948 sme
postavili brigádu - bola jeden mesiac v auguste. Po prázdninách pod vedením medika
Ïura Kubánku (pochádza z Lipt. Sliaèov) sme
asi 30-40 zaèali nacvièova rôzne druhy odzemkov. Asi o dva roky sa táto skupinka zlúèila so ivenou (tam prevaovali dievèatá) a
vznikla Lúènica. Keï ili na zájazd do USA, ja
som práve robil tátnicu a s tancom som prestal (v súbore). tátne skúky na fakulte dobre dopadli - vo februári 1951 promovalo 35
ininierov architektov. Asi 5-6 nás ostalo asistentmi na fakulte. Koncom tohto roku som sa
oenil. Boka vtedy uèila v Ilave. Asi rok po
svadbe sme dostali garsonkový byt na Záhradníckej ulici. Bývali tam väèinou uèitelia
Techniky (aj jej rektor - strojár iolák). Na
Nový rok 1953 sa nám narodil ná prvý synèek Peko. O 20 mesiacov, na 10. výroèie
povstania aj druhý synèek Pa¾ko. Mali sa
obaja pekne k svetu. Kadé prázdniny sme
vetci chodievali do Poruby.
Ete v tom roku 1954 boli vo¾by a mòa za
mláde a architektov zvolili do ÚNV (Ústredný národný výbor), tam som sa stal najmladím èlenom rady, mal som na starosti výstavbu a architektúru. Odborných problémov s
výstavbou Bratislavy bolo vtedy dos, prizýval som k ich rieeniu aj spolupracovníkov
a tudentov fakulty. Koncom roku 1959 sa
nám narodila dcérka Svetlanka, dostali sme
väèí by na Palisádach. Tam sme bývali 12
rokov. Svojpomocne sme si postavili radový
átriový domèek na Haydnovej ulici pri Èervenom kríi. Pri stavaní domu mi ve¾mi pomohli blízki príbuzní, najmä Porubänia. Dielo
sa nám vydarilo a v súai o Rodinný dom
roku 1972 sme dostali ocenenie. Dodnes sa v
òom pri kadej príleitosti schádza 14 èlenov
naej rodiny.
Pri dome máme malú záhradku - v átriu je
trávnik, nieko¾ko ovocných stromkov a asi
15 koreòov vinièa, zväèa stolové sorty jeden Vavrinec sa ahá po zábradlí balkóna, má krásne strapce, väèinou stihneme
zjes hneï, keï dozrú. Èo nezjeme, vylisujeme a vykvasí chutná domáca zmeska. Ak
prídete, skúsite. Tak iste chápete, e aj v dôchodku mám v Bratislave celkom príjemnú
prácu!
Predstavte oblas, ktorej ste venovali svoje
odborné pôsobenie a tvorivú èinnos.
Náplò mojej odbornej èinnosti som u èiastoène naznaèil. Oblas architektúry a urbanizmu, projekcia, výskum a 40 rokov vysokokolskej pedagogiky. Zaloil a viedol som
Katedru po¾nohospodárskych a priemyselných stavieb, pri nej bol aj výskumný ústav,
celkovo 36 pracovníkov. Ministerstvá, výrobné podniky, vedecké a projektové ústavy
nás prizývali k spolupráci a zadávali nám na
rieenie konkrétne úlohy. Spomeòme napr.
Agrokomplex - výstavisko v Nitre. Spracoval
som ideový zámer jeho náplne, po schválení
v kolégiu ministra (Janovica) sme postupne
spracovávali projekty jeho èastí...
Ve¾mi zaujímavý bol výskum disperzovaného (rozptýleného) osídlenia Slovenska - lazy,
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kopanice, samoty. V tom èase v nich ilo asi
900-tisíc obyvate¾ov. Moji spolupracovníci a
nai tudenti preli, preskúmali a vyhodnotili
vetky lokality, kde postupne budova centrá ich verejnej vybavenosti, ako modernizova výrobu aj vidiecku turistiku. Pod mojím
vedením sme spracovali projekty rôznych
ve¾kopodnikov pre centrá mechanizácie, konzervárne, agrochémie, ale aj pre ivoèínu
výrobu - napr. farma pre výkrm 6000 jahniat v
Ponikách, výdojné hospodárstvo pri Senci,
ve¾kokapacitný te¾atník pri Pezinku, farma
M v L. Mikulái, farma v Lipt. Kokave, Pribylina, ampusáreò v Seredi. Projekty sa väèinou realizovali aj vyhodnocovali, ia¾ u
mnohé schátrali alebo majú inú náplò. Mono, e tí najmladí z mojich tudentov sa nauèili tvorivo myslie v naom fachu a úspene
rieia súèasné poiadavky.
Ako si spomínate na vaich iakov - Porubänov?
Hneï po mne na stavárine tudoval Ludko
Bróska, venoval sa najmä statike a roky uèil
na Vysokej dopravnej v iline. Keï som u ja
uèil na Fakulte architektúry a pozemného stavite¾sva, prili na fakultu: Vilko Bátory, Bohumír Beko a Edo Galko, dobre si na túdiu
poèínali a sú úspení aj v praxi. Bátory je
projektant v iline, môj synovec Bohu Beko je profesorom stavebnej fyziky na Stavebnej fakulte v Bratislave (aj jeho dcéra Zuzka
úspene vytudovala architektúru a pracuje
vo svojom fachu v Bratislave). Z Porubänov
na naej fakulte úspene vytudoval aj Michal arafín, bol na naej katedre docentom,
teraz je profesorom. Janko Beko tie u nás
vytudoval a v Porube ho dobre poznáte. Z
niektorých rodín u nás tudovalo viac èlenov - Hanka Jureèková (vagriná), vydatá
Dovalová, mala u nás dve dcérky - Vladku i
Hanku a tie syna Jurka, vetci úspene vytudovali, aj dnes úspene pracujú - v Trenèíne, Prahe a Preove. Dvaja synovia Mika
Hladkého - kouníka (bol dobrý futbalista volali ho Káïa!) Michal a Janko pracujú v
Koiciach. Dnes u nebohý Janko Bróska minister - konèil u nás popri zamestnaní v
roku 1965, mal výborné výsledky, jeho syn
Janko robil diplomovku v mojom ateliéri, bola
tam aj spoluiaèka Darinka - stali sa manelmi, majú detièky a úspene vo fachu pracujú.
Nemôem zabudnú na Baránikovcov - Laco
(ináè Kaco) priiel k nám do denného túdia
po maturite, Janko u starí na dia¾kové túdium. V Porube ich dobre poznáte, aj ja na ich
túdium milo spomínam. Podobne u nás dia¾kovo tudoval Ludo Bátik (nedávno ho odprevadili na poslednej ceste), jeho syn Vlado
konèil v mojom ateliéri, mal vdy dos nápadov, výtvarne zaujímavých - úspene skonèil, dnes je tu u aj jeho syn Vladko... (ja u
neuèím, tak moc o òom neviem). Nech mi
prepáèia tí, ktorých som nespomenul, je toho
prive¾a na starú hlavu.
Èo si najviac na ivote váite?
Snáï sa to dá vyèíta z predchádzajúcich
mojich stanovísk. Ete by som zdôraznil, e si
váim úprimných priate¾ov, váim si veselú
myse¾ a ivotný optimizmus. Vysoko si váim
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pekné vzahy v rodine, úctu k starím, práve
tak ako repektova záujmy mladých. Váim
si usilovnos v práci, nemám rád darebákov
ani zlodejov a rôznych nacionálnych a náboenských fanatikov, nech sú akejko¾vek rasy.
Zdá sa, e mám astie, e som v ivote strietal a strietam doteraz mnohých ¾udí mojej
krvnej skupiny.
V tomto roku si pripomíname stovku porubského ochotníckeho divadla. V èom vidíte duchovné dedièstvo tohto výroèia?
Zúèastnil som sa osláv ochotníckeho divadla v naej obci pred desiatimi rokmi. Mono
sa v nieèom budem opakova v mojich spomienkach na túto vysoko kultúrnu èinnos,
ktorá si zaslúi najvyiu úctu! Snáï dá
niekto dokopy ucelenú kroniku ochotníckeho divadla v Z. Porube. Som rád, e v naej
rodinke bola táto èinnos dobre zastúpená.
U ná ocko, ete ako mládenec hrali v hre
Kamenný chodníèek - bolo to dolu v katieli, kulisy i oponu si robili z vriec. Ja nikdy
nezabudnem na Baèovu enu. Sestra Hana
tam hrala starú mamu, jedno z jej vnúèat prváèika Ondrejka som stvárnil ja. Môj nevlastný otec - baèa Mio, keï sa vracal z
mesta, doniesol mi rotek. Baèu hral Milo
Èunga, rook bol ozajstný aj moja rados z
neho. Hralo sa to v krème u Herza, hra bola
ve¾mi vydarená, na súai v Martine získala
druhú cenu. Sestra dostala pozvanie pôsobi v divadle v Bratislave, mamka ju tam vak
nepustili.
Aj sestra Marka sa hlboko zapísala do dejín
porubského ochotníctva. Doteraz si ja najviac spomínam na hru Svetlo jeho oèí... Slepý mladý èlovek - hral ho Mio arafín (Pavkoví), Svetlanu - jeho opatrovate¾ku naa
Marka, za¾úbil sa do nej nielen ten slepec,
ale snáï celé h¾adisko. Aj naa jediná dcérka
má meno Svetlana. Ja, ako gymnazista, v hre
Smr Ïurka Langsfelda som hral jedného zo
tudentov, èo z bojiska doniesli raneného
národovca (studiozus medicus). Z roka na
rok úloh pribúdalo. V Revízorovi som Jankovi Agnetovi robil sluhu Jozefa, dos dlho po
predstavení ma v Porube volali Jozefkom... V
Tanci nad plaèom som hral opitého básnika,
v hre Ktosi je za dverami Dr. Gazdu, ktorému
nedajú za enu jeho milovanú, na ulici ho
zrazí auto - a ïalie dve dejstvá stojí za dverami a epká Daniela....
Ako vysokokoláci sme s Milanom Rúfusom
chodievali na kadú premiéru do Novej scény. Ob¾úbila si nás hereèka i reisérka Magda Lokvencová (Husákova manelka), aj keï
bolo vypredané, pustila nás sedie na schody balkóna, po predstavení nám pani Magda
dala pár exemplárov - text tejto hry. Starý pán
Rúfus alebo Janko Agnet hru obsadili ochotníkmi z Poruby, aj nám sa vdy ula dáka rola,
cez prázdniny pred Vianocami sme to nacvièili a na tefana veèer bola premiéra. Silvester sme tie trávili na javisku Kultúrneho domu.
Na programe boli jednoaktovkové veselohry a neskôr aj veselé kuplety, ktoré vtipne
hodnotili utekajúci rok v Závanej Porube.
ia¾, v Kultúrnom dome vznikla kinosála, v
domácnostiach pribudli televízory a nekoneène nevkusné telenovely vytlaèili aj z Po-

ruby vysokú ochotnícku kultúru. Prepáète,
ak nemám pravdu, u domov málo chodím.
Nemennou hodnotou je rodina. V èom tkvie
jej tajomstvo?
Pred troma rokmi sme v sobánej sieni Zichyho paláca v Bratislave oslavovali Zlatú
svadbu. Bolo to nádherné. Súbor Tempus, v
ktorom roky spieva ná syn Pa¾ko, nás vítal
krásnymi zborovými piesòami. Matrikárka a
èlen rady mesta mali príhovor a zapísali nás
do kroniky. K slávnostnému stolu priviedol
Boenku vnúèik Peko (20), mòa vnuèka Elka
(18). Moju pesnièku Povedzte mojej materi
zaspievali traja vynikajúci sólisti aj riadite¾
Filharmónie (nai kamaráti). Celkovo bolo v
sobánej sieni cez 50 hostí. Len pre porovnanie - pred 50 rokmi sme mali cirkevný sobá
spolu s Hankou a Vladom Dovalom a na hostine po obrade nás bolo spolu 13, no nebolo
to neastné èíslo, obe manelstvá sa dria a
majú po tri deti, atï! Nemáme nijaký recept
na hodnotnú rodinu. Myslíme si, e má prevaova vzájomná láska, úcta a porozumenie.
Aj v tomto pozdnom veku som astný, ak
Boku nieèím poteím (k sviatku jej napíem
pár veríkov, prípadne jej rodine èi kamarátkam, ona sa z nich prvá poteí!), ja som rád,
keï je veselá a spokojná. Deti mali v naom
domku kadé svoju izbu (asi 12 m2), u poèas
vysokokolských túdií si nali svoje lásky.
Obèas nám ich priviedli, my sme im do ich
vzahov nezvykli múdro zasahova. Pomohli sme, ak nás o nieèo poiadali, ale nebolo toho ve¾a! Po svadbe sa ubytovali u nás,
tu sa im narodili aj prvé deti, kým nedostali
vlastné byty, bývali u nás. Nevesty aj zako
zapadli do rodiny, máme es vnúèat (jeden
chlapec), najstaria má 26, najmladia 18 rokov. Vetci chodia k nám radi u aj s kamarátmi. Vdy býva veselo! Mono, e je dobre,
keï je rodina aj trojgeneraèná, len keï je v
nej pochopenie a vzájomná láska!
Dlhiu dobu ijete v Bratislave. Ako vnímate dnenú Z. Porubu?
Prepáète mi, ale z Poruby som u preè cez
pol storoèia, súèasnú generáciu Porubänov
u ani nepoznám. Z mojej rodiny, ia¾, u niet
v Porube nikoho. Iba hroby na cintoríne, tam
vdy smerujú moje kroky. Vetky domy poznám (aj na obraze nad mojou poste¾ou mám
èas Hlavnej ulice), ale ich obyvate¾ov veru
nie. Ete e sa drí vagor Jano Jureèka s
manelkou Ludkou, ich rodina nás vdy rada
prijme. Poteia sa nám tie Magduka a Jarko
I¾anovský (Hrubký) aj Majerníkovci - Milko
s Darkou, Vretenárovci (Marka aj syn Duan), Orvoovci u Bekov aj Vlado Piatka nás
rád obslúi. Mono je aj viac Porubänov, ktorí by nás radi prijali, ale prídeme vdy tak
nakrátko! koda!
Môete prezradi vae nesplnené túby a
elania?
Ako malý chlapec som bol dos okrúhly,
keï sa ma niekto spýtal, kto som a èím budem, odvetil som: Peter Nahálka, po peci sa
va¾ká a budem richtárom. Zrejme u vtedy
som mal zmysel pre vtip. Doteraz som u nestuènel, ale richtárom som mohol by dokon-
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ca v Bratislave - ponuku som odmietol, radej som ostal dekanom Stavebnej fakulty.
Tých elaní nemám ani dnes ve¾a, snáï len
aby som svojimi stareckými názormi nepohoril vás, redakciu Porubských novín ani
vaich milých èitate¾ov.
Pán profesor, patríte k èitate¾om Porubských novín. Èo pod¾a vás v nich chybuje?
ia¾, k vaim novinám sa dostávam len sporadicky. (Hanka Mikuláová, neterka, by mi
ich snáï mohla posiela pravidelne?!) Mám
niektoré èísla, kde dávate priestor Porubänom - roztrateným po Slovensku i v zahranièí. To vítam. Celkové zameranie vaich novín
by pod¾a mòa mohlo by optimistickejie.
Tón najèastejie udáva úvodná báseò Milana Rúfusa, v podobnom týle, na amatérskej
úrovni, sú básne ¼. Kováèa, tento tón vysoko hodnotí Sonièka B., no a samozrejme odbornými kázòami pán farár Pavlík. Takémuto
vánemu zbonému tónu nemôu nepod¾ahnú aj vai stáli prispievatelia a prispievate¾ky. O naich zosnulých píete ako väèina
novín o nebotíkovi Svätom otcovi... Aj napriek týmto tip¾avým pripomienkam (radej
ich neuverejòujte, je to len pre vás) si vau
prácu vysoko váim. Poznám to z vlastnej
skúsenosti - sám som bol predsedom redakènej rady Projektu, dcérka je u roky zástupkyòou éfredaktora SME, aj vnuèka tuduje urnalistiku. elám vám aj naïalej samé úspechy!
Keby ste boli vemohúci, èo by ste darovali
svojej obci?
aká otázka, pán Miga¾a. Hádam ste pobadali, e na vemohúcnos èloveka moc neverím, mono by sa dnes takí v politike nali, ja
im neverím. Porube by som rád daroval nejaké pekné jazero, mono aj s teplou vodou.
Ako deti sme si na Lateku v lete stavali
hatanice, tam sme sa kúpavali (Do Jána bolo
cez Dubec priïaleko.) Váh je okolo Okolièného príli dravý a skoro vdy studený, moc sa
tam pláva nedalo! V Bratislave èi pri mori
sme sa museli doúèa pláva. Moja Boka ma
skoro utopila, keï som ju pri Terste chcel
nauèi pláva - doteraz sa vody nad kolená
bojí! Zato synovia ako dorastenci boli majstrami Slovenska v polohovej tafete.
Ako èasto a s akými pocitmi sa vraciate do
Z. Poruby?
Do Poruby chodím ve¾mi rád, ale, ia¾, zväèa u len na Pamiatku zosnulých. Do Mikuláa prídeme vlakom, na stanici nás zvyèajne
èaká Zuzka Párièková - jej syn Janko alebo
Julko, oni nás prevezú, kde treba. Túto slubu nám rád robí aj Pa¾ko Bobák, môj bývalý
výborný iak aj apirant. Neviem ani popísa, ako sa cítim, keï sa veziem cestou do
Poruby! Èo som sa len cez tie roky tam nachodil! Pei èi bicyklíkom. No pei sme viac
chodievali cez pole - popri vàbke, cez I¾anovský i Plotínsky chotár. Zväèa som celou
cestou beal, potom som pretekával 1500 aj
3000 metrov. Spomínam na partu chlapcov aj
pekných porubských dievèat, èo sme spolu
tiahli. Najmä cestou zo koly domov bývalo
veselo! V lete i v jeseni mi u ráno povedali
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mamka, kde budú v Luhách okopáva alebo
kopa, vezmú aj pre mòa motyku alebo kosu.
Tak som vdy priiel ku nim, pokosil som
úvrate èi breh okolo kanála. Ve¾ké prázdniny
sa tie vdy zaèínali kosením lúk na Pitovskom a po Dubec. (Takto aj tu v záhradke
pri naom dome voláme vrok na jej konci.) V
snoch a v krásnych spomienkach sme aj s
Boenkou hádam kadý deò v naej rodnej
Závanej Porube!
Kto vám je z Porubänov najblií, koho si
najviac váite, uznávate?
Takúto kvalifikáciu Porubänov som si ete
nikdy neurobil. Ak som mohol niekomu z rodákov v èomko¾vek pomôc, rád som to urobil, èi ilo o ministra, richtára, rodinu, kamaráta èi beného náho rodáka. Dos blízko mám
s Milanom Rúfusom, Lacom úlekom, Bohuom Bekom aj s nebohými Janom a Mikom
Bróskom a vagrom Mikom Jureèkom. Rád
som, keï nás príde navtívi Tomá Miro
Niòaj - má tu syna Peka, tie Elena Vadovická má tu bratov Bohua a Laca Kováèa. Elena
a moja Boka boli u ako dievèatká kamarátky, keï sa zídu, vdy majú èo spomína a
spolu ponavtevujú vetky Porubianky, èo
tu bývajú: napr. Ivanovièovú Boku a jej sestry (Jureèkové od Kosírov), tie Martu Buchancovú, rod. vecovú - otec bol mlynár i
stolár v Porube. Chodieval k nám aj Bohu
Záboj Ku¾havý (venoval mi pekný obraz),
portový redaktor Ivan Niòaj, Bohu efèík maliar (u nebohý) a jeho ena Boka. Vetci
sa vo svojom zameraní ve¾mi dobre zapísali,
aj keï sa o nich to¾ko nepísalo, v mojich
oèiach sú v najvyom stupni hodnotenia!
Dlhé roky ste pôsobili ako vysokokolský
uèite¾. Èo si myslíte o dnených tudentoch?
Ak máme na mysli vysokokolákov, dos sa
toho zmenilo! Obèas ma moji bývalí asistenti,
dnes docenti i profesori prizvú ako oponenta
diplomovky, doktorandskej, docentskej èi
výskumnej práce. Nie som vdy nadený,
znaènú èas robia za nich poèítaèe! tudenti
dávajú èasto prednos akejko¾vek zárobkovej èinnosti pred prednákami a cvièeniami.
Prázdniny v zahranièí, najmä v USA, pripravujú dlho predtým, odchádzajú èím skôr a
vrátia sa vdy neskôr, ako treba. Nedbajú, e
neporobili skúky, pokojne opakujú roèník,
niekedy aj dva. Hlavne, e si pri umývaní
riadu v podniku zarobili nejaké doláre a domov si mono doviezli moderný horský bicykel! Na naej fakulte ostal uèi syn Pa¾ko.
Ani my sme nemali vysoké platy, ale dalo sa z
nich slunejie existova ako z tých
dnených. Terají minister i vláda sa chváli,
ako im pridáva, ale výsledok je nulový! Nieko¾kí kolegovia majú projekènú firmu, v akej konkurencii sa bez úplatkov ako nájde
robota, ale dane sa odvádza musia! Tak aj
teraz je vo vláde hlavný problém, ko¾ko majú
tudenti plati. Vzah ku kvalite vzdelávania
je len prázdna fráza!
Stretli sme sa pri Svetovom stretnutí Slovákov, pri okrúhlom výroèí obce... Majú takéto podujatia v dnenom uponáh¾anom svete svoje opodstatnenie?

Urèite som za vzájomné stretávanie, aj medzinárodné, veï to má by jedna z najväèích
výhod Európskej únie! Ja som bol v roku
1956 na kongrese UIA (Medzinárodný zväz
architektov), sekcia mladých architektov
v Paríi. Týdeò som èakal na víza v Prahe.
V Paríi trval kongres tri týdne, najprv som
tam bol jediným delegátom spoza opony,
pripravil som výstavku naej vtedajej architektúry, pomáhali mi pri tom Francúzi, védi,
Belgièania, dos sa so mnou skamarátili. Po
týdni prila aj delegácia Rusov, viedol ich
profesor Bunin, asistent Nadjarnych, tie bol
o nieko¾ko rokov dekanom fakulty architektúry v Moskve, aj neskôr sme sa navtívili.
Podobný kongres UIA bol v roku 1959
v Moskve, delegátov prijal v Kremli N. S.
Chruèov, bola to ve¾ká paráda! Po kongrese
sa naa menia skupinka delegátov dostala
do Gruzínska. Tie sa o nás výborne starali pozval nás tomada - prípitok zapil vínkom
z kravského rohu. Boli to medzinárodné stretnutia na odborné témy, no vdy podnietili aj
osobné priate¾stvá. Úplne pravidelne sme sa
stretávali uèitelia a tudenti sesterských katedier z Prahy, Brna a Bratislavy, ale aj z Dráïan a Weimaru, tie z Po¾ska a z Maïarska.
Tu sme sa stretávali èasto aj spolu s manelkou. Na kongrese v Holandsku bola so mnou
aj Boenka. Na závereèné posedenie prili
s nami aj Postmovci - Frans a Hanka Baránièka - celá sála spievala s nami Tancuj, tancuj,
vykrúcaj...!
Nemusí to by len odborná problematika, vítam kadý kultúrny èi lokálpatriotský námet,
mono v tomto uponáh¾anom svete jeho
význam stúpa!
Ako komunikuje porubská hàstka v Bratislave?
ia¾, u sa menej stýkame, ako pred 20-30
rokmi. Vtedy sme sa schádzali v Klube novinárov - v strede mesta. Evidovaných èlenov
nás bolo 44. Za richtárku demokraticky zvolili
moju manelku Boku. Obetavo to zvládala!
Ivan Niòaj, Laco úlek aj Ján Valent (Bubeò),
Bohu evèík - výtvarník, Bohu Záboj Ku¾havý, Bróskovci aj deti Petra Mikuláa (Bekoví), obèas bol aj M. Rúfus. Cez faiangy
býval v PKO ples Liptákov, aj tam sme mávali
svoje stoly. Boli to pekné èasy!
Naozaj ste z Poruby nikdy neodili?
Snáï vetko, èo som na vae predchádzajúce otázky odpovedal, to potvrdzuje... My sme
s Boenkou obaja z Poruby. Obèas nám nevie
prís na rozum, èí je kto syn, odkia¾ je jeho
manelka, no o chví¾u to niektorému z nás
zapáli! Aj vae noviny nám obèas pomôu
citi sa v Porube doma. Na Podbanskom máme
malú chatku, nae deti aj vnúèatá sa tam ve¾mi dobre cítia. Ak môu, navtívia aj Porubu,
sú to nadení Liptáci.
Ïakujem, e ste si na mòa spomenuli! Prepáète, ak som bol niekde rozvláèny, za tých 80
rokov sa toho nazbieralo! Ete raz Vám vetkým i naej Porube prajem ve¾a úspechov.
Pán profesor, ïakujem za rozhovor.
Duan Miga¾a,
éfredaktor Porubských novín
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Bohosluobný ivot zboru

Uplynulé obdobie troch mesiacov bolo pomerne
k¾udné. Za zmienku vak stojí spomenú 25.
marec  Ve¾ký piatok, kedy sme si po 3 rokoch
v rámci Sluieb Boích nanovo zopakovali a vypoèuli Paie doplnené spevom Okresného uèite¾ského
spevokolu TATRAN. Týchto Paií sa zúèastnili aj
cezpo¾ní a inoveriaci 15. mája na 1. slávnos
Svätodunú. Sluby Boie odbavila seniorálna kaplánka Emília Mihoèová, keïe brat farár bol sluobne odcestovaný. Týchto Sluieb Boích sa zúèastnil aj brat biskup VD I. Miina s manelkou.
5. júna nám Slubami Boími poslúil brat senior
Vladimír Ferenèík, keïe brat farár mal
v zastupujúcom zbore Smreèany konfirmáciu.
26. júna vás pozývame na konfirmáciu dietok náho
cirkevného zboru. Konfirmovaných bude 5 konfirmandov. Nai konfirmandi sa zúèastnili spoloèného
stretnutia v Batizovciach s konfirmandmi Lipt.
Ondreja a Smreèian, kde nás reprezentovali ve¾mi
statoène a vypoèuli sme si na ich adresu len chvály.
Aj oni touto cestou ïakujú cirkevnému zboru, e im
finanène pomohol aby sa mohli zúèastni tohto
sústredenia. Pri tejto príleitosti chceme zároveò
pozdravi tých, ktorí pred 50 rokmi boli pri konfirmácii. Srdeène ich aj touto cestou pozývame. Sluby Boie sa zaènú u o pol 10. hod.
Potrebné je spomenú zvýenú aktivitu náho spevokolu. Zaèiatkom mája vystupoval v Dome kultúry pri spomienke na Jura Janoku a J. Tranovského,

 Poh¾ad na chrámové spoloèenstvo vo Ve¾ký piatok

 Mgr. D.Fiaèanová priblíila ivot a dielo dr. J. Janoku
ako kòaza a biskupa ECAV, politika, novinára, manela
a otca rodiny. Výstine vykreslila profil Janokovie rodiny
v slubách ev. cirkvi a slovenského národa

ktoré iniciovalo Evanjelické gymnázium s pani
riadite¾kou Dr. Soòou Barániovou. Zúèastnili sa ho
hostia s Tøanovíc z Èeska a Teína z Po¾ska.
Spevokol úèinkoval aj pri prednáke o J. Janokovi,
ktorú pripravila Matica slovenská spolu s cirkevným
zborom Záv. Poruba. Prednáku mala naa rodáèka
Danka Fiaèanová.
Poslednú májovú nede¾u sa ná spevokol zúèastnil
stretnutia spevokolov Liptova v Liptovskom Jáne,
kde zanechal ve¾mi dobrý ohlas.
5. júna FIDELITAS vystupoval z príleitosti konfirmácie v Smreèanoch.
Najbliie by mal ná spevokol spieva koncom
mesiaca na Slubách Boích v Liptovskom Jána pri
otvorení Synody 2005. A samozrejme pri naej konfirmácii.
Nieko¾ko informácií o práci brata farára. V dòoch
13.  15. mája sa zúèastnil so tudentmi a pedagógmi
Evanj. cir. gymnázia v Lipt. Mikulái poznávacieho
a kontaktného stretnutia vo Wittenbergu, v meste,
kde ná reformátor Dr. Martin Luther pribil povestných 95 výpovedí. V najbliom èísle Porubských
novín o tomto pobyte uverejníme viac informácií.
V dòoch 17.  19. júna sa zúèastní ako delegát
náho Liptovskooravského seniorátu tzv. stretnutia národov v Prahe  Pozvanie k nádeji. Ide

Prvé sväté prijímanie

 Paie v podaní Okresného uèite¾ského spevokolu
TATRAN. Dirigent: ¼. Rai

Slovom Boím a modlitbou si dali
poehna svoje manelstvo:
 Radoslav Janèu a Miroslava Tomèíková
 Vladimír Drengubiak a Veronika Pilná
Èo Boh spojil, to èlovek nerozluèuj!.

Nede¾a 22. mája bola pre väèinu
z nás ako kadá iná. No pre tých,
ktorí boli na sv. omi vo farskom
kostole v Okoliènom bola iná  slávnostná. A pre
31 rodín, ktorým deti po prvýkrát prijímali
Eucharistiu, bola mimoriadne radostná. Z naej
obce túto krásnu atmosféru preívali tyri rodiny.
K prvému sv. prijímaniu pristúpili: Simonka
Kurajdová, Nikolka Madarásová, Erik Macko
a Marek Tkáè. Vetkým blahoeláme a prajeme,
aby vyrastali pre rados svojim rodièom a nám
vetkým.

V nádeji vzkriesenia sme sa v uplynulom
období rozlúèili s týmito naimi blízkymi:
 Máriou Kováèovou rod. Piatkovou  82 roènou
 Máriou Jureèkovou rod. Hetteovou - 70 roènou.
Blahoslavení sú vetci, ktorí v Pánu umierajú.
V uplynulom období sme krstili:
 Adama Gabrya a Alexa Krá¾a
Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený.

o stretnutie iestich zemí: Èesko, Slovensko, Po¾sko, Maïarsko, Rakúsko a Nemecko.
V dòoch 22.  24. júna sa zúèastni ako delegát
náho seniorátu Synody 2005. Táto Synoda bude
tohto roku v Lipt. Jáne.
25. júna o 19. hod. bude v Závanej Porube spieva
Spevácky zbor slovenských uèite¾ov. Tento spevokol patrí nesporne k slovenskej, ale aj k európskej
pièke. Vèas budete informovaní, kde sa bude spieva  èi v kostole, alebo kultúrnom dome.
Nakoniec Vás vetkých pozývame na Evanjelický
festival. Tentokrát je to pre nás ve¾mi výhodné,
lebo bude v Ruomberku. Festival sa dotýka vetkých
kategórii, mladých aj starých, portovcov aj nepohyblivých, èi málo sa pohybujúcich. Zlatým klincom festivalu bude ne¾útostný futbalový zápas medzi farármi Východného a Západného ditriktu. Ná
ditrikt bude reprezentova ná brat farár, ktorý
nastúpi v bránke. Festival sa koná 30. a 31. júla
2005.
A úplne na záver pozývame vetkých iakov, pedagógov a pracovníkov kolstva na tradièné ukonèenie kolského roku na Sluby Boie s tradièným
poehnaním pri oltári.
Milos náho Pána Jeia Krista, láska Boia, dar a
úèastenstvo Ducha Svätého so vetkými Vami. Amen
Predsedníctvo cirkevného zboru
Závaná Poruba

 Fidelitas úèinkuje pod taktovkou ThMgr. Vladimíra
Pavlíka (19. 5. 2005) -foto dm-

Pú do Krakova
Posledná aprílová sobota nás prekvapila pekným
a teplým poèasím. Tento nádherný deò bol
mimoriadny aj pre 15-tisíc pútnikov zo Slovenska,
ktorí sa autobusmi vydali na Prvú pú Slovákov do
Baziliky Boieho milosrdenstva v KrakoveLagiewnikoch. Tu ila i zomrela sv. Faustína
Kowalská, ktorá poèas trinástich rokov mala
videnia Pána Jeia. iadal ju, aby hovorila svetu
o nekoneènom Boom milosrdenstve. Svätyòu
Boieho milosrdenstva vysvätil Svätý Otec Ján
Pavol II. pred tromi rokmi a sestru Faustínu
Kowalskú vyhlásil za svätú v roku 200. Obraz
Boieho milosrdenstva visí takmer v kadom
katolíckom kostole.
Tejto krásnej duchovnej akcie sa zúèastnili aj
pútnici z farnosti Okolièné.

Na Deò matiek pozdravili deti z miestnej Z vetky
mamièky prítomné v kaplnke krátkym programom,
slovom i spevom.
 Z¾ava: S.Kurajdová, E.Macko, N.Madarásová, M.Tkáè
na fotografii chýba.

Hedviga arafínová
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Z truhlíc starých materí
Pod¾a plánu má naa Jednota dôchodcov naintalova výstavu. Výstavu? Ale akú?
Chceme naintalova takú, aby sme na nej
ukázali ve¾kos umu, ikovnos rúk, zmysel pre
krásu naich starých otcov a mám. Ukáza nieèo
z toho, èo patrí do uej regionálnej kultúry, ¾udovému umeniu  k folklóru. Èo znamená slovo
FOLKLÓR  folklóre  znamená vytvorené ¾udom. Èie vetko, èo vytvoril ¾ud. Nielen duchovnú kultúru (piesne, hudba, zvykoslovie, tance), ale aj hmotnú kultúru, èie aj to, èo èloveka
obklopovalo, a v akom prostredí il, ako si zestetiènil svoje pracovné prostredie, bývanie, pracovné náradie, odev a pod..
Vzh¾adom na to, e súèasná uponáh¾aná doba
mnohé veci, mnohé predmety odsúva u do zabudnutia, alebo ich úplne likviduje, konáme tak
v minúte 12-ej. Chceme sa aspoò na chví¾u zastavi a zamyslie sa nad otázkami:
Je ¾udové umenie aktuálne aj dnes? Vyhovuje
vkusu súèasných ¾udí? Èím chceme by svojskí
vo ve¾kom svete súèasnej Európy? Èím chceme
dokáza svoju identitu? Ak nás snaha k usporiadaniu výstavy viedla odpoveïami na tieto
otázky a priviedla k nim aj návtevníkov výstavy, tak naa snaha nebola márna.
Èlenky Jednoty dôchodcov sa s ve¾kým elánom pustili do zberu a potom do zôsypu rôznych staroitností z vakovatých materiálov: textil, drevo, kov... a pod. Bolo treba preh¾ada
nielen truhlice, ale aj pôjdy, komory, humná a pod..
Toto mnostvo sa muselo roztriedi, pouklada
a ete k tomu popísa aj názvy jednotlivých exponátov. Keïe sa exponáty vyberali zo starých
uplodní, aj ich pomenovania museli by rovnako
zo slovníka dávnominulého. V òom sme vyhrabali slová ako: kumhár, mertiche¾, uf¾a, big¾ajz,
terefere, apa, vigan, vizitka, dbanka, fertuka,
havan, èepiec a podobné slová, ktoré patria u len
medzi archaizmy a predsa môu obohati slovník
aj tým dneným ¾uïom.

Exponátov sa zozbieralo neúrekom:
- 176 z textilu
- 77 z dreva
- 48 z kovu a keramiky
- 36 zo skla a porcelánu.
Vetkého spolu a 337 exponátov.
22. apríla nadiiel deò D, kedy sa konala
vernisá výstavy a zaèalo sa aj I. kolo koly
tanca.
U prvý deò výstavy ukázal, e dielo sa podarilo. Na vernisá výstavy okrem mála domácich
divákov, lebo platí (nikto doma nie je prorokom),
prili 3 z Lipt. Jána, 23 zo iaru a Smreèian, 4
z Plotína, 4 z Lipt. Mikuláa. Ako na nich výstava zapôsobila, dokázali zapísanými slovami
do kroniky. V prvý deò sa uskutoènila aj kola
tanca, ktorej organizátorom bolo Liptovské osvetové stredisko pod vedením Miroslavy Palanovej
a Márii Palasthyovej v interpretácii èlenov FS
Váh a DFS Ïumbier a FS Poludnica. Po premietnutí videozáznamu Tancov pre 3. tisícroèie, sa
objavili aj tance zo Závanej Poruby Èerenièka
 na dva kroky a Japanèardá. Tancovali malí
aj ve¾kí  uèili sa. e detièky Z v Záv. Porube
boli uèenlivé, dokázali to v programe na Deò matiek, kde obidva tance v choreografii p.uè. Moniky trkolcovej u vyniesli úspene na javisko.
Na záver môeme bilancova, e výstavu si
prezrelo 260 návtevníkov. Do kroniky nám napísali mnohí aj napr. takéto pekné a povzbudivé
slová: Ïakujeme za krásny záitok. Ïakujeme
vám vetkým za to, e krása, ktorú vytvorili nae
staré mamy nezanikla a vaou zásluhou ju mohli
vidie aj mladí. Výstava je ve¾mi pekná. Zachytáva um a cit naich starých materí, ktoré si dokázali spríjemni svoje chudobné prostredie a vnies
kus radosti a astia do svojich rodín.
Daj Boh astia tomu domu, èo sa schádza èe¾aï
k nemu.
¼udmila trkolcová,
Jednota dôchodcov Záv. Poruba

KULTÚRA
Ej, zasadil som, máj zelený

S príchodom jari a Svätodunými sviatkami je
v Závanej Porube kadým rokom spojené
stavanie májov. Túto peknú tradíciu u dodriava
len domáca folklórna skupina. V sobotu dòa 14.
mája zasadili krojovaní mládenci z Poludnice
urasteného mája vetkým slobodným dievèatám
pred kultúrnym domom. Nemálo napätých divákov
sledovalo, èi sa podarí zodvihnú poriadne
vysokého mája. (15 m) Podarilo sa a to na prvý
raz. Bodaj by nie, keï pomáhal aj starosta. Potom
si folklórnici od radosti nielen zaspievali, ale aj
zatancovali. Do tanca sa pridali najmladí, starí i
najstarí. A tak vlastne pokraèovala, celkom
spontánnou formou, porubská kola tanca, a to
priamo pred domami. Presne tak, ako to dakedy
bývalo zvykom, keï sa stavali máje. A ete nieèo:
vetkým odványm mládencom, èo sa rozhodnú
na budúci rok stava mája, no majú problémy so
slovami známej piesne ponúkame jej text
(porubská verzia).
Sadíme, my, máje, èo nám dajú za ne,
pálenky èervenej, do krpky hlinenej,
máj, máj, máj zelený,
pred Kováèov sadený.
Hej, máje, máje, nerúbanie,
hej, dievky sa nám nekúpanie,
máj, máj, máj zelený,
pred Kováèov sadený.
Vstavaj, dievèa hore, sadíme ti máje,
ak hore nevstane, mája nedostane,
máj, máj, máj zelený,
pred Kováèov sadený.
Hej, zasadiv, som máj zelený,
hej, u Kováèov na kamení,
máj, máj, máj zelený,
bez koreòov sadený.

Snehulienka a sedem
trpaslíkov trochu inak

 Z truhlice starých materí

V Deò ochotníckeho divadla (15. apríla 2005)
predstavilo Dovalovské ochotnícke divadlo
v Závanej Porube veselohru Snehulienka a 7
trpaslíkov trochu inak. Divadelnú inscenáciu pod¾a
predlohy W. Disneyho napísali èlenovia súboru
Atak 9 za spolupráce reisérky L. tevèekovej.
Bola to hra plná paródie, smiechu a humoru pre
mladiu i stariu generáciu. Stvárnila prerod
jednoduchého a naivného dievèatka na dievèa
modernej doby. koda vak, e cestu na toto
divadelné predstavenie nalo len 30 divákov.
-dm-
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Básne

Katarína
Deveèková,
rod. Staroòová
S láskou venujem svojim malým vnúèatkám
Jakubkovi
a Emmke.
Vetkým deom prajem
astné a krásne detstvo plné neopakovate¾ných záitkov, aby mali na èo spomína
a o èom rozpráva svojim vnúèatám. Ich
roziarené oèká, zvedavo otvorené ústoèká
a otázky zaèínajúce slovkom pleèo sú pre
starých rodièov najkrajím pohladením
a odmenou. Chráòme si chvíle spolu strávené.
Odili deti dospelé.
Zostala sama mama.
Pupoèná núra fiktívna
ich s rodným hniezdom spája.
Dcéra u sama mama je.
Vnuka mi darom dala.
Jakubko jeho meno je.
Omladla stará mama.
Za humnom hruka stála.
Jakubka sme ju volali.
Malièké hruky mala.
Malé a sladké ako ty, Jakubko.
Strom ve¾ký vyrástol,
pozeral nad jablone.
Mocný a krásny bol ako ty
Jakubko bude.
To nie je knika to je kalendál
poúèa Kubko starú mamu.
Toto je knika, vie ?
A v rúèke drí kniôèku
rozprávok plnú pre deti.
Bodaj by knika tvoja kamarátka bola,
bodaj by na rozprávke vyrastal si rád.
Jakubko, poèúvaj ma!
Zbystrí Kubko sluch, ústoèká otvorí,....
u vie, èo bude ïalej.
Keï som bola malá...Áno, a èo bolo potom ?
Zvedavo opýta sa hneï.
A starká spomína, oprauje detstvo
a Kubko poèúva a spolu smejú sa
a je im obom dobre.
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Zbierka lahodných vín vonia exotikou

Prvú vzácnu f¾au vína dostal evanjelický farár Vladimír Pavlík
zo Závanej Poruby v roku 1989. Odloil si ju na pamiatku, no
vtedy ete netuil, e sa jeho zbierka vín rozrastie a na 80
exponátov.
Keï som oslávil pädesiatku, rozhodol som sa, e sa alkoholu u
nedotknem. Nieeby som mal problémy s jeho nadmerným pitím,
bol som beným konzumentom. Priatelia ale ku mne chodili aj
naïalej a kadý priniesol f¾au vínka. Tak som sa rozhodol, e si
ich budem odklada, najmä kvalitné znaèky. Neskôr som si v kotolni
na fare zriadil vinotéku. Kadá z flia, ktorú v nej mám, mi pripomína
nejakú udalos a z kadej krajiny, ktorú navtívim si donesiem minimálne jednu f¾au vína, hovorí V.
Pavlík.
V zbierke porubského farára nechýbajú rôzne exotické vína z ïalekých i blízkych krajín, ale aj také,
ktoré sú ozdobené osobným venovaním. Jednou z mojich najmilích je f¾aa vína, ktorú som dostal od
známeho hokejistu Mareka Urama pôsobiaceho v Znojme. Hokejisti na mòa mysleli aj cestou z Fínska
a doniesli mi pä flia vínka, ktoré sa podávalo v lietadle. Zaujímavé je aj víno z Nemecka s názvom
Luther-Trunk. Prekvapilo ma, e meno Martina Luthera bolo zneuité aj na takýto biznis, no f¾aa je
nepochybne raritou z poh¾adu evanjelického farára, dozvedeli sme sa od V. Pavlíka.
Na èestnom mieste vo vinotéke sú f¾ae lahodného moku z Dánska, Grécka, panielska èi Francúzska.
Jeden z exponátov pochádza i z Valaského krá¾ovstva Bolka Polívky. Pozornos návtevníka
vinotéky upútajú tri vínové f¾ae uloené v knihe. Knika obsahuje mapu francúzskej oblasti Bordeaux,
kde sa pestuje viniè a z neho sa vyrába jedno z najkvalitnejích vín.
Prevzaté Evanjelický posol spod Tatier èíslo 21 z 19. mája 2005

Sto rokov od prvého divadelného predstavenia v Závanej Porube
Zaèiatok roka 1905 niesol sa v znamení predvolebnej kampane volieb do Uhorského snemu.
Tieto sú v Liptove známe ako Stodolovské vo¾by,
lebo za slovenskú stranu kandidoval Dr. Emil Stodola. Za uhorskú vládnu stranu kandidoval svätojánsky zeman ¼uby. Starí obèania si donedávna
pamätali predvolebný popevok:
¼uby  sero
zaloil si z husi pero
a Stodola si tisinku
za tú nau slovenèinku!
Koncom 19. storoèia zosilnel maïarizaèný útlak
v Uhorsku a diskriminácia nemaïarských národov. Spravodlivé rozhorèenie proti tejto politike
vrcholilo v predvolebnej kampani. V obci dolo
k incidentu, keï ktosi strhol tátne zástavy (maïarské) z richtárovho domu a zo kolskej budovy
a hodil do blata, za èo boli uväznení Ján Èunga,
Michal Duda, Matej Ku¾havý a Adam Kováè. Pobúrení obèania sa rozhodli zaloi si Èitate¾ský
spolok za pomoci liptovskomikuláskych národovcov Dr. E.Stodolu, Kornela Stodolu, Petra Hubku
a Fedora Jesenského. I napriek tomu, e úrady
ho neschválili, zapoèal svoju èinnos 27. februára 1905 divadelnými predstaveniami Pán Tomá
od A. Fredra a Sto dukátov odmena od F.Urbánka
a na ve¾konoèné sviatky v tom istom roku nacvièili ïaliu hru od F.Urbánka Pokuta za hriech. Pri
nácviku týchto divadelných hier im odbornými radami výdatne pomáhal brat spisovate¾a a básnika
Janka Jesenského Fedor Jesenský, ktorého raz
do týdòa vozili z Mikuláa do Poruby na próby.
Keïe Porubänia nemali s divadlom iadne skúsenosti vybrali sa na takého podujatie do Lipt.
Petra. Hra Márnotratný syn a celé podujatie na
nich ve¾mi zapôsobilo a hneï po príchode domov
sa pustili do príprav nielen výberom hry, ale aj do
materiálnych príprav. Keïe v obci nebolo vhod-

nej verejnej budovy s javiskom, divadlo sa uskutoènilo v katieli, súkromnom dome v ninej èasti obce. Urobili zbierku dosák na zhotovenie javiska a Ján Bartko uil oponu zo ih¾avových vriec,
ktoré dali a popárali obèania. Vrchnos pravdae
nebola s takouto aktivitou spokojná a preto ju èastejie navtevovali andári a aj vtedají notár nezabudol vdy pri návteve obce pripomenú, ako
táto èinnos obci kodí. Aj z týchto príèin sa ïalie divadelné predstavenie v obci uskutoènilo
v obecnej krème a 18. februára 1914  ako
výsledok èinnosti Nede¾ného evanjelického spolku zásluhou ev.a.v. kòaza S. Pereíniho a uèite¾ov
A.Rumana a V. Kováèa. Divadelné predstavenie
Strída spod hája tie od F.Urbánka bolo posledné ochotnícke slovenské divadlo odohraté v obci
pred rokom 1918 a tak sa obec Závaná Poruba
zaradila medzi 24 liptovských obcí, kde sa hralo
slovenské divadlo v období maïarizaèného útlaku uhorských vládnucich kruhov. Prvá svetová
vojna svojim zvýeným zbedaèovaním pospolitého obèana, odchodom muov na krvavé frontové
jatky v Európe i starosti o kadodenný chlieb nepriali ochotníckym kultúrnym aktivitám. Ukonèenie
vojny a novovzniknutý tátny útvar Èeskoslovenská republika vytvorili monosti pre irí rozvoj
týchto aktivít v slovenskom jazyku i postupné budovanie materiálnych a priestorových predpokladov pre túto èinnos. Treba vak vidie, e
i v povojnovom období to, èo dosiahli divadelní
ochotníci v obci bolo predovetkým ich záslunou èinnosou, bez akýchko¾vek nárokov na materiálne odmeny a zisky. Odmenou im bola morálna podpora spoluobèanov, záujem o ich prácu
v najbliom i v irom okolí a túha po u¾achtilom vyuití vo¾ného èasu v umeleckom stvárnení
postáv literárnych predlôh.
Duan Kováè, Lipt. Mikulá

Keï som bola malá...Áno, a èo bolo potom ?
Dve zázraèné vety spájajú dva detské svety.
Mama má Emmu. Emma má mamu.
Otco má dcéru, Kubko sestrièku
a vetci majú mamièku.
Starká má vnuka a u aj vnuèku má.
Rodina jej sa demi rozrastá.
Starký je hrdý v due kútiku,
vdy túil kúpi vnuèke bábiku.

 Katie¾ na úvetrí, kde sa odohralo prvé divadelné
predstavenie v Záv. Porube r. 1905

 Prví divadelní ochotníci v Závanej Porube
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Èo má kôlkár v triede? Hádaj troíèku!
Stavebnice, kniky, autá, stôl a stolièku
Duan Miga¾a
Volajú nás teta, ale predkoláci u pani uèite¾ka, aby ukázali, e sú u ve¾kí a pripravení
prekroèi dvere ve¾kej koly, uviedla na zaèiatku náho rozprávania riadite¾ka Katarína
Jambrichová. Poznamenajme, e sa nachádzame
v dvojtriednej Materskej kole v Závanej Porube, ktorá poskytuje celodennú výchovnú starostlivos deom vo veku od 2 - 6 rokov a
deom s odloenou povinnou kolskou dochádzkou. Materská kola je v prevádzke v pracovných dòoch od 6.15 - 16.30. V dvoch triedach
sa 33 deom venujú tri kvalifikované uèite¾ky
Katarína Jambrichová, Elena Mikuláová, Lýdia
Jambrichová a tyria prevádzkoví zamestnanci
koly Mária Jaèalová, vedúca J, kuchárky Milada Korèeková, Emília Kriková, o poriadok
a èistotu sa vzorne stará Frantika Kurajdová.
Tu sa ponúka deom vetko: výchova jazyková, literárna, hudobná, telesná, výtvarná, matematické predstavy, svoje miesto má hygiena,
záujmová èinnos, v prvom rade hra, rozprávka, jedlo, poste¾ a pred spaním i pohladenie.
Teda to, èo potrebujeme vedie do ivota, sa
nauèíme u v materskej kole.

Spolupráca s rodièmi

Takéto aktivity s pomocou rodièov sú ete lepie
a veselie. Naa spolupráca s rodièmi je viac ako
dobrá. Niektoré akcie u majú svoju tradíciu: Cesta rozprávkovým lesom, jesenná olympiáda, zimné hry na snehu, nedávno pribudla arkaniáda,
zaujímavým a netradièným spôsobom naplnený
Deò otcov, poriadali sme autobusový zájazdy do
Pribyliny ... a to vetko vïaka obetavosti, ochote
a tedrosti naich rodièov, prízvukuje riadite¾ka.
Deti 3x do týdòa navtevujú ve¾kú telocvièòu,
kde si rozvíjajú obratnos, samostatnos, vzah
k pohybu ako takému. M sa uberá smerom
k zdravému ivotnému týlu  pohybom. Deti sa
lepie adaptujú, lebo navtevujú cvièenie Rodièia

Èarovná noc

V dobe od 6.15 do 8.00 sa deti schádzajú, uèia
sa zoblieka, obúva, hrajú sa a potom cvièia. Po
hygiene nasleduje desiata a potom pod¾a denného rozvrhu zaèínajú výchovné zamestnania. Emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj dieaa je
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosami. K deom sa správame ako ku vlastným, vytvárame im pocit bezpeèia a rodinnej pohody, vysvet¾uje riadite¾ka koly. Pozorujem, e deti vedú
ku samostatnosti. Pre úspený postup do základnej koly deti dlhodobo pripravujú. Pravidelne
navtevujú ve¾kú kolu, pozorujú iakov pri práci a kamarátom zasa ukáu, èomu sa u priuèili.
Napríklad pre najstarích sa pripravuje koncom
mája a zaèiatkom júna Týdeò detskej radosti.
Kadý deò je iná èinnos: hry, poldenné vychádzky, branné cvièenia, diskotéky, portové
aktivity a pod. Vetko je pripravené a naplnené
tak, aby deti po tomto týdni povedali, e to stálo
zato a aby aj po tejto záai boli veselé a cítili sa
dobre. V závere je Èarovná noc  indiánska noc
spojená s rôznymi hrami. Deti spia celú noc
v kôlke, èím privykajú vydra aj bez rodièov.

 Hravé poèty

a deti pod vedením Kataríny Jambrichovej. Zúèastòujú sa jesenného, zimného a letného viacboja vestrannosti, kde dosahujú pekné výsledky. Deti pracujú v dramatickom krúku pod vedením uèite¾ky Lýdie Jambrichovej, vo výtvarnom,
pohybovo-taneènom pod vedením Kataríny Jambrichovej.
Dozvedáme sa, e spolupráca koly s Urbárom,
Obecným úradom v Závanej Porube je ve¾mi
dobrá. Vïaka finanènej i materiálnej pomoci týchto intitúcií, rodièov a sponzorov sa podarilo modernizova sociálne zariadenia, vyma¾ova celý
objekt, obnovi interiér M, kolu doplni knihami,
uèebnými pomôckami. Sledujeme, e kola je vybavená aj výpoètovou technikou a funguje tu i
poèítaèový krúok pod vedením uèite¾ky E. Mikuláovej. Tu si deti osvojujú základné veci poèítaèovej gramotnosti formou hry. Krúková èinnos
je naozaj pestrá, bohatá a hlavne pravidelná a
zaujímavá. Dramatický, výtvarný, pohybovo taneèný...Deti z týchto krúkov neraz urobili dospelákom rados na slávnosti ku Dòu matiek,
Veèeroch poézie Milana Rúfusa, vianoèných besiedkach. . Svojimi výtvarnými prácami sa prezentujú v priestoroch kultúrneho domu, kadým
rokom sa zúèastòujú gymnastickej súae
v Spiskej Novej Vsi, a tak by sme mohli menova
ve¾mi dlho. Aj ústretovos domáceho portového
klubu je skutoène príkladná. Kde je dobrá vô¾a,
pochopenie, spolupráca, tam sa darí. Take úspechy nenechajú na seba èaka.
Je ve¾mi poteite¾né, e i napriek centrálnym
poiadavkám reorganizácie systému kolského
stravovania, zásluhou serióznych prístupov starostu P. Barániho a vedenia obce nedolo
k zrueniu kolskej jedálne a nestala sa z nej
výdajòa stravy. Strava sa nedováa, funguje tu
samostatná kuchyòa a jedáleò, strava je pestrá,
èerstvá a bohatá na vitamíny. Aj tu sa potvrdilo,
e nie vetko, èo je nové je aj dobré.

O èo nám ide
 Zatia¾ hra, v budúcnosti profesia

 Nau prácu chápeme ako formovanie rovnocenných partnerských vzahov: kola - rodiè diea. Toto partnerstvo rozvíjame vo vzájomnom
repekte a dôvere k sebe. Základom je otvorená
komunikácia a schopnos vzájomne sa poèúva.
Zatia¾ nám to funguje ve¾mi dobre a môem potvrdi, e vetci zainteresovaní na tomto vzahu sa
teia a vetkých nás to ve¾mi zbliuje. No najviac
sa z toho teia deti a o to nám vetkým ide,
vyznala sa K. Jambrichová.

 V kolskej jedálni vyvárajú samé dobroty

 Najskôr si tvary èiary vyskúame rukou, potom ceruzkou:
Martinko Schlachta, 5 roèný

 M v Závanej Porube v roku 2004 dostala nové aty

 Moje kamarátky: Michalka Macková, 5 roèná
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kolské zrkadielko
Koneène prila jar

Teím sa ako budem zbiera maòuky. ¼udia si ozdobujú svoje domy a chystajú sa
na Ve¾kú noc. Doma upratujeme kvôli kupaèom, ktorí urèite prídu. Chodíme pre
nich kupova èokoládové vajíèka, zajaèikov a sliepoèky. Keï prídu, urèite ma
poriadne oblejú.
Veronika Bátorová, 2. roèník
Zaèala prichádza jar. Topí sa sneh. Slnieèko zaèalo silnejie hria. Upratujeme
celý dom. Umývame okná. Ideme na nákup a pripravujeme sa na kúpaèku.
Nastavím si budík, aby som mohol prekvapi maminu. Oblejem ju v posteli,
urèite sa z¾akne.
Tomá Strych, 2. roèník

Výlet v Jáne

Na plaváreò ideme,
do vodièky skáèeme

Vodièka je studená,
a sprcha je medená.

Vetko to zvládneme,
u domov ideme.
Eugen Vadovický, 3. roèník

V piatok poobede sme sa stretli v Závanej Porube na zastávke. Odviezli sme sa
autobusom do Liptovského Jána. Ïalej sme ili peo, a sme dorazili do
penziónu Limba. Keï sme tam prili, tak sme sa hneï ubytovali. Vybrali sme si
svoje izby a vybalili batohy. Potom bola chutná veèera  zemiaky, ampiòóny
a mäso. Keï bolo osem hodín, ili sme pozera televízor  Slovensko h¾adá
Super Star. Pozerali sme ho vo ved¾ajom penzióne. Na druhý deò ráno sme
skoro vstávali. Keï sme sa naraòajkovali, tak sa zaèal anglický jazyk. Potom
sme ili vetci na turistickú túru. O 15.00 hodine sme vetci ili spolu na
kúpalisko. Keï sme prili z kúpaliska, tak prichádzali rodièia do Jána na
opekaèku. Keï opekaèka skonèila, mali sme diskotéku. Na druhý deò sme sa
pobalili a ili sme domov. Doma som rodièom porozprával o mojich pekných
záitkoch.
Ján Hrdko, 4. roèník

Raz cez víkend sme mali ís do Liptovského Jána so kolou. Mohli ís iba
angliètinári a deti, ktoré chodia na turistický krúok. V piatok asi o piatej
sme prili do Liptovského Jána autobusom. Museli sme pei ¾apa a hore
na chatu. Ja s kamarátmi sme ili vpredu. Boli tam dve chaty, nevedeli sme,
v ktorej sme ubytovaní. Keï prili pani uèite¾ky, povedali nám, e sme
ubytovaní v penzióne Limba. Voli sme dnu a na chodbe sme u mali batohy.
My sme boli na prvom poschodí a niektorí na druhom. Ja som bol na izbe
s Adamom Dzúrom a mali sme izbu èíslo 9. Hneï oproti nám boli pani
uèite¾ky a ved¾a nás bol Juraj s Jakubom. My sme mali izbu na konci
chodby pri balkóne. Keï sme sa vybalili a obliekli periny, ili sme na veèeru.
Po veèeri sme pozerali Super Star. Potom boli noèné hry. Bola to zábava.
Keï sme sa najedli, ili sme sa osprchova a spa. Výhoda bola, e sme mali
sprchy na izbách. Nám sa ete nechcelo spa, lebo bolo iba pol ôsmej, tak
sme ete hrali karty. Ráno sme vstali o piatej a ili sme zobudi susedov.
Keï sa vetci zobudili, ili sme raòajkova. Keï sme sa najedli, ili sme si
umy zuby a potom sme písali denník. Potom sme mali chví¾u vo¾no. Keï
sme sa zili na chodbe, tak nám povedali, e si máme prichysta uteráky
a plavky. Mali sme ís do plavárne. Bola tam sranda, hrali sme ve¾a hier. Keï
sme sa vrátili, ili sme na prechádzku do hory. S kamomi sme si tam
postavili bunker. Pani uèite¾ky nám oznámili, e veèer je diskotéka. Bola
celkom sranda. Po diskotéke sme ili spa. Ráno som zobudil Aïa a pani
uèite¾ka nám dovolila ís pozera rozprávky. Keï sme sa naraòajkovali,
mali sme vo¾no. Pobalili sme si veci, rozlúèili sme sa s naím bunkrom a ili
sme domov.
Daniel Deveèka, 4. roèník

Deò matiek v Závanej Porube

Druhú májovú nede¾u bol v kultúrnom dome Deò matiek. Ja som sa naò
ve¾mi teila. Najviac som sa teila na Super Star. Spievala som Petru Humeòanskú. Keï sa u zaèal program, mala som ve¾kú trému. Prví vystúpili
konferencieri Juraj a Svetlanka. Po nich ila Silvinka a potom sme spievali
Keï raz budem ve¾ká ako mama. Konferencieri uviedli víazov v speve
¾udových piesní. Potom bolo pásmo o Jánoíkovi. V òom som vystupovala
aj ja. Po pásme o Jánoíkovi deti recitovali báseò Mama. Po nich spievali
víazi moderných piesní.
Ja som bola prvá
a spievala som pieseò od
Twins  Nebo. Po mne
spievala Nikolka a po nej
Silvia a Eugen. Potom sme
spievali pieseò Kým vie
sníva zo Super Star. Na
to som sa najviac teila.
Jurko Kozák ete zarecitoval báseò. Po òom iiel
iba konferencier Juraj,
lebo Svetlanka sa pri Porubské maoretky 8. 5. 2005
pravovala na maoretky.

Ja som tie vystupovala v maoretkách. Nakoniec sme si vetci nastúpili,
zobrali sme si kvietky, ktoré sme robili s pani uèite¾kami a dali sme ich naim
mamièkám. Na záver sme si ete pozreli divadlo, ktoré nacvièili iaci
z Evanjelickej koly v Liptovskom Mikulái. Tento Deò matiek sa mi ve¾mi
páèil.
Dominika Kováèová, 4. roèník
8. 5. 2005 bol Deò matiek. Na prvouke sme robili darèek pre mamièku.
Najprv sme program cvièili v kole a tesne pred vystúpením sme ho skúali
v kultúrnom dome. V nede¾u 8. 5. sme vystupovali. Keï sme dospievali
pieseò Kým vie sníva, tak sa skonèil celý program. Po òom som iiel do
h¾adiska a strýko mi povedal, e som ako druhý Robo Mikla. Mama zo mòa
mala rados.
Michal trkolec, 2. roèník
8. mája bol Deò matiek. Poobede sme ili s mamkou do kultúrneho domu
a èakali sme kým sa zaène program. V kolskom programe som síce nevystupoval, ale v kostole sme pre mamièky vystupovali z náboenstva. Keï
sa skonèil program v kultúrnom dome, doma sme si pre mamièku prichystali
ïalí. Potom sme jej dali darèeky.
Michal Agnet, 2. roèník
Bol Deò matiek. Na prvouke sme robili kvet pre mamièky. Moji spoluiaci
nacvièovali program. Ja som nevystupoval, ale som sa pozeral. Mama bola
rada ako vystupoval môj brat. Poteila sa kvietku, ktorý som pre òu urobil na
prvouke.
Filip Macko, 2. roèník
Dòa 8. 5. bol Deò matiek. Preto sme aj v kole urobili program. Najprv sa
uèili dievèatá. Potom sme sa pridali aj my chlapci. Opakovali sme si tanèeky.
Priiel deò mamièiek. Bol som ve¾mi nervózny. Prili sme na rad. Ete viac
som znervóznel. U pri prvom výskoku som sa uvo¾nil a vystúpenie dopadlo super. Keï skonèil celý program, pomaly sme odchádzali z javiska
a brali sme si kvietky pre mamièku. Kadý dal kvietok svojej mamièke. My
dvaja s bratom sme ili za ocinom na balkón. Keï sme prili domov, mala celá
rodina rados.
Ondrej Vadovický, 2. roèník
8. mája bol Deò matiek. Oslava bola v kultúrnom dome. Mamièkám sme
urobili darèeky a kvety. Bola to ve¾ká slávnos. Cvièili sme maoretky
a ¾udové tance. Keï sme skonèili, tak som darovala mame kvet. Ve¾mi sa
poteila. Po skonèení náho programu sme videli pekné divadlo.
Veronika Beková, 2. roèník

Aký by som chcel ma Deò detí

Deò detí by som chcel strávi na ceste rozprávkovým lesom, v ktorom by
bolo ako kadý rok ve¾a rozprávkových bytostí. Najlepie by bolo, keby
tam boli zbojníci a chceli by, aby sme sa preahovali s lanom. Keï prejdeme
cez rozprávkový les, tam by mohli by súae ako kadý rok. Po súaiach
by sme dostali sladkosti. Potom by bol gulá. Rozprávkový les by bol super.
Ján Hrdko, 4 roèník
Na Deò detí sa ve¾mi teím. Chcela by som ho strávi doma. Ila by som
s rodièmi na výlet do Pribyliny. Potom by sme ili do cukrárne a dala by som
si koláè, zmrzlinu a cukríky. Ale najradej by som chcela, aby sme ili na
plaváreò, lebo rada plávam. Deò detí je pekný sviatok, lebo sa vetky deti
radujú. Najkrají darèek pre deti je, e majú svojich rodièov, èo ich majú radi.
Niektoré deti nemajú svojich rodièov, lebo ich opustili. Tie deti musia býva
v detských domovoch.
Dominika Kováèová, 4. roèník

Hurá, u budú prázdniny

Viete, èo je dobré? e èoskoro u budú prázdniny a ja sa na ne ve¾mi teím.
Nie len preto, e budeme ma pokoj od koly, ale aj preto, e bude leto. Cez
leto môeme chodi na kúpalisko. My chodíme kadý rok do Liptovského
Jána, lebo tam je to najlepie i keï tam nie sú tobogány. Vdy, keï budem
ma cez prázdniny vo¾no, budem chodi ku starkej alebo s kamarátmi dakde
von. Rodièia hovorili, e pôjdeme aj do Chorvátska. Ak nie do Chorvátska,
tak niekde k moru. Najlepie bude, keï ku starkej prídu bratranci z Námestova
na prázdniny. Mono e si postavíme aj stan, v ktorom budeme spa. Proste
sa ve¾mi teím na prázdniny.
Daniel Deveèka, 4. roèník

Oslavy Dòa detí tyrmi vetami.

Ili sme do Demänovskej ¾adovej jaskyne. Sprievodca nám poukazoval
krásne ¾adové kvaple a výzdobu. Potom sme ili do jaskyne Slobody. Tam
sme videli veèný dáï.
Patrik Krá¾
Na deò detí sme boli v Demänovských jaskyniach. Boli sme v ¼adovej
a Demänovskej jaskyni Slobody. Zahrali sme si futbal s Lipt. Mikuláom.
Preli sme sa okolo Vrbického plesa a ili domov.
J.Orvo
1. júna sme ili na výlet do dvoch jaskýò. Jedna bola krajia ako druhá. Na
výlete som urobil 4 fotky. Bol to pekný výlet.
A. Dzúr
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 P O R T
GYMTEAM 2005

Predposledná májová sobota bola opä po roku
gymnastickým sviatkom v naej obci. Oddiel RTV
v tento deò poriadal 6. roèník súae GYMTEAM.
Zúèastnilo sa ho vye 50 cvièencov z gymnastických klubov z Koíc, Spiskej Novej Vsi a náho
K.
Preteky pozostávali zo súae drustiev, ktoré
absolvovali preskok, akrobatickú zostavu
a poslednou disciplínou bola pódiová skladba. Na
palubovke sa predstavili drustvá od tých najmeních kôlkárov cez kategóriu 6-10 roè. a po
juniorky 15 a viac roèné.
Vetci èo boli pozrie a povzbudi cvièencov videli zostavy, od zaèínajúcich gymnastiek a po tie
najnároènejie v podaní naich dievèat. e sa
podujatie opä vydarilo, svedèí nielen dobrá atmosféra poèas celej súae, ale aj spokojnos
vetkých drustiev s prís¾ubom O rok sme tu
opä.
K a obec Záv. Porubu reprezentovalo jedno
drustvo v kategórii 6-10 r. a jedno 15 a viac.
Oba tieto kolektívy zvíazili.
Touto cestou organizátori pretekov ïakujú
sponzorom: ¼ubomír Tréger, Vladimír Mlynèek 
obchod PEMMEVA, maoretkám zo Z, mamièkám za sladkú odmenu ako aj vetkým, ktorí prispeli
k hladkému priebehu súae.
Pavel arafín ml.

Slovenský pohár Hybe 27. 2. 2005
mui nad 50 rokov ........ 4. Bohu Valent
8. Ján ¼upták
10. Milan Niòaj
eny nad 40 rokov ........ 2. Anna Staroòová
Oslobodenie Beòadikovej, Jamníka, Lipt.
Ondreja, Jakubovian a Konskej 27. 3. 2005
6-7 rokov ....................... 1. Margaréta iaková
ml. iaèky ....................... 2. Mária iaková
mui nad 50 rokov ........ 1. Bohu Valent
2. Ján ¼upták
eny nad 50 rokov ........ 2. Anna Staroòová

TABU¼KY
roèník
2004/2005
V. liga - skupina B

voovská pätnástka 2. 4. 2005
mui nad 50 rokov ........ 2. Bohu Valent
eny nad 50 rokov ........ 1. Anna Staroòová
Beh na Studniènú - slov. be. liga v behu
do vrchu
6  7 rokov .................... 1. Margaréta iaková
ml. iaèky ....................... 2. Mária iaková
mui nad 50 rokov ........ 5. Bohu Valent
eny nad 50 rokov ........ 1. Anna Staroòová
Oslobodenie Likavky 17. 4. 2005
ml. iaèky ....................... 4. Mária iaková
mui nad 50 rokov ........ 6. Bohu Valent
eny nad 50 rokov ........ 1. Anna Staroòová

2. liga SZ sever

Oslobodenie Bodíc  M SR v lesnom behu
24. 4. 2005
9  10 rokov .................. 3. Margaréta iaková
ml. iaèky ....................... 1. Anna Leanová
mui nad 50 rokov ........ 5. Bohu Valent
7. Ján ¼upták
eny nad 50 rokov ........ 3. Anna Staroòová
Maluinská deviatka 1. 5. 2005
mui nad 50 rokov ........ 2. Bohu Valent
3. Ján ¼upták
eny nad 50 rokov ........ 2. Anna Staroòová

Z¾ava: A.I¾anovská, S.Kurajdová, D.Kováèová,
V. arafínová, V. Beková, K. Hladká, M. Kozáková

Okresná beecká liga - lyovanie
iarska dolina, Pribylina, Raèkova dolina,
Východná, Vaec, Záv. Poruba
Umiestnenie:
Bohu Valent - 2.,5., 3., 4., a 8. miesto
Ján ¼upták - 4., 6., 4., 6., a 7.
Vladimír Staroò  3., 1., 4.,
Peter Grie  5., 3.,
Milan Niòaj ml. - 1.
Niòajová  Bartalská  1.
Anna Staroòová  3., 2., 1., 1. a 2. miesto
LK Opalisko Záv. Poruba dospelí 1. miesto
Ve¾ká cena SMZ Dubnica - Skalka
23. 1. 2005
mui nad 50 rokov ........ 3. Bohu Valent
eny nad 35 .................. 2. Anna Staroòová
M SR veteránov - Èastá
mui nad 50 rokov ........ 3.
nad 60 rokov ........ 5.
eny nad 40 rokov ....... 1.

Beh na Èertovicu  slov. be. liga
22. 5. 2005 v behu do vrchu
mui nad 50 rokov ........ 6. Ján ¼upták
9. Bohu Valent
eny nad 50 rokov ........ 2. Anna Staroòová

Výstup na Poludnicu 28. 5. 2005

 Na Poludnici zaznela tátna hymna SR

2. liga MZ sever

5. liga dorast skupina B

29. 1. 2005
Bohu Valent
Niòaj Milan
Anna Staroòová

Biela stopa SNP B. Bystrica 12. 2. 2005
mui nad 40 rokov ........ 4. Peter Grie
nad 50 rokov ........ 4. Bohu Valent
5. Ján ¼upták
eny nad 55 rokov ........ 1. Anna Staroòová
Podkonická pätnástka 20. 2. 2005
mui nad 50 rokov ........ 1. Bohu Valent
3. Ján ¼upták
eny  juniorky .............. 5. Anna Staroòová

 Slovensko nae, moja rodná vlas.
Turistický oddiel K Záv. Poruba na hrebeni
Malej Fatry. V pozadí Rozsutec, vpravo Stoh
(22. 5. 2005)
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