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Deti a kvety

Liptovské more z Poludnice

Foto: Dušan Migaľa

3GD na festivale najlepšie
Detstvo, Deň matiek
Máj, máj, zelený
Z rokovania OcZ
Výročné rokovanie COOP
Nedožitá 100 generála
J. Iľanovského
Deň matiek pod Poludnicou
Obec ocenila
MUDr. A. Valčákovú
Revitalizácia námestia
Speváčky v L Mikuláši
Lomidrevo– cesta za úspechom
Napísali čitatelia
Záchranár Dominik Filkus

Na neisto,
len zopár plachých viet.
„Povedz mi, dieťa,
kto vymyslel kvet!
Povedz mi, kvietok,
Ilustrácia: Dr. Vlasta Šiarniková
kto vymyslel dieťa!
Máte sa radi od počiatku sveta...“
Kvet zavoňal
Nesúž sa márnou žiadosťou,
a dieťa rieklo mi:
nepýtaj sa a odpovedz žitím.
„Bez odpovede
Kvet vôňou hovorí
je, básnik, tvoja sloha.
a voda vlnobitím.
To tajomstvo je pod pečaťou Boha. A dieťa? Radosťou.“
A takú pečať nikto nezlomí.
Milan Rúfus

Divadlo a deti 2022

Detstvo

Celoštátny festival neprofesionálneho činoherného, bábkového,
hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych
divadelných súborov s inscenáciami
pre deti sa uskutočnil 2. 6. – 3. 6. 2022 v
Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Spolu sa predstavilo šesť kolektívov. Výkony
hodnotili dve poroty: odborná a detská.
Divadlo 3GD (trojgeneračné divadlo) zo
Závažnej Poruby v réžii Lucie Bačíkovej
uviedlo inscenáciu Lomidrevo. Obidve
poroty sa zhodli v tom, že to bolo najlepšie predstavenie celej súťažnej prehliadky. Predsedníčka poroty na rozborovom
seminári uviedla: „Inscenácia Lomidrevo bola prepracovaná po stránke dramaturgie, réžie, hereckých výkonov,
kostýmov, svetiel, hudby i rekvizít. Výnimočný herecký výkon podal Laktibrada (Iveta Beťková) a kontakt s detským
divákom najlepšie nadviazal Lomidrevo
(Lukáš Hladký).“
S veľkou slávou a radosťou Národné
osvetové centrum a organizačný garant
podujatia festival vyhodnotili a divadlu
3GD priznali tri ocenenia: Za dramaturgiu Lomidreva, Za tvorivú prácu s
detským divákom a Cenu detského fóra
Agora.

Čo pre mňa znamená
detstvo?
Asi to, čo pre
všetkých ľudí. Iba
to intenzívnejšie
preciťujem a detailnejšie domýšľam. Detstvo... To
je predsa ten zlatý kľúčik. Deti ním ľahučko otvárajú všetko nedostupné: túžbu,
fantáziu, potrebu sveta čistého, nie toho,
čo musíme, lež toho, po čom túžime. „ Jo,
děti, ty si ješte smějí hrát na slepou bábu,“
hovorí básnik. Ale keď malý princ vyrastie, s gestom trochu frajerským vyhodí ten kľúč otvoreným oblokom do mora.
A ten tam už ostane navždy a piesky ho
zaplavujú, ako idú roky...a tak ďalej. Ale
je nevysvetliteľné, že ten kľúč, akokoľvek
je už tam v piesku mora, stále v nás nejakým sprostredkovaným spôsobom, na
okamih, na prchavú chvíľočku vie odomykať dvere strateného raja. Ale to značí,
že predtým ako odišiel, niekam sa vrátil
– stal sa na chvíľu znovu dieťaťom. A to je
pre báseň nesmierne dôležité. Detstvo je
pre báseň nesmierne dôležité. No nielen
pre báseň. Zdá sa mi, že je vôbec v osnove osudu ako rámcová kompozícia bytia.
A čo je také dôležité v bytí, ako by mohlo
nebyť dôležité pre báseň?
Milan Rúfus

Dr. Dušan Migaľa, šefredaktor

Sadíme my máje
Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou ožila v Závažnej Porube 4. júna 2022
dlhoročná tradícia sadenia májov práve na
Ducha. Aj keď letný dáždik pokropil májovníkov, urasteného mája domáci folkloristi na pleciach priniesli pred obecný úrad
a hore koncom pekne zasadili.

Pri sadení zaspievali, starosta poďakoval,
prítomných počastoval a potom všetci
zatancovali. A najväčšiu radosť mali deti.
Kto prišiel, videl, tešil sa a kochal. Darmo
je. Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej.
text: dm; foto: M. Macková

Rozhovory so sebou a s tebou II, 1999, s. 173

„Ak chcete mať inteligentné deti, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli ešte inteligentnejšie, čítajte im viac rozprávok.”
Albert Einstein
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Kto pôjde na front?
Okolie dediny, v ktorej som sa narodil,
bolo počas poslednej svetovej vojny druhým najväčším bojiskom na Slovensku.
Bitka o Liptovský Mikuláš sa hneď po
Dukle stala najkrvavejšou u nás. Trvala
desať týždňov, pochovala asi 1 400 Slovákov a Čechov, trikrát toľko Rusov a
viac ako 10 000 Nemcov. Ostreľovanie z
oboch strán konﬂiktu bolo také hrozivé,
že aj viac ako 77 rokov po vojne ležia na
našich poliach hrdzavé časti mín a doliny
sú posiate nábojmi zo samopalov.
Najviac trpeli civilisti. Môj otec, jeho
traja súrodenci a mama sa cez vojnu nestihli evakuovať a ostali priamo vo frontovej línii. Spolu s kravou, ktorá im dávala
mlieko a maslo, sa skrývali v pivnici. Boli
špinaví a vystrašení, báli sa falošnosti
Nemcov, ktorí obsadili dedinu a bývali aj
v našom dome. Pred každým útokom sa
oholili a obliekli si čisté košele, no nemali
žiadne svedomie. Pár chlapov dali roztrhať vlčiakom, a keď ustupovali, nahádzali
do studní míny.
Po Nemcoch prišli do našej dediny
Rusi. „Túžili dôjsť do Berlína, no mnohí
padli na poli za našou dedinou“, spomínal mi otec. Ďaleko od vlasti nezomreli
kvôli našej slobode, ako to aj dnes tvrdí
propaganda, ale túžbam mocných! Žiadny konﬂikt na svete nevzbĺkne na želanie
ovocinára či zdravotnej sestry. Vždy sú za
ňou politici, ktorí sa oháňajú heslami o
hrdosti, ale v rozhodujúcej chvíli aj s rodinou utečú do bezpečia a na front pošlú
tých, ktorí si vojnu neželajú. Tak to bolo
v roku 1945 u nás na Liptove a tak je to aj
teraz na Ukrajine...
Ján Dzúr, Šarm číslo 15-16 12.4.2022

Dom a život v ňom
V Múzeu Liptovskej dediny
v Pribyline sa
16. apríla 2022
uskutočnila slávnostná prezentácia monograﬁe
Ivety Zuskinovej
Liptov – Dom
a život v ňom.
Rozsiahla monograﬁa obsahuje
množstvo fotograﬁí, ktoré približujú ľudové staviteľstvo
a architektúru v Liptove. Zaznamenané
sú aj zvyky murárov a pozoruhodné príbehy. V knihe je uvedený aj zoznam Peštianskych murárov zo Závažnej Poruby v
období rokov 1872 - 1912, fotograﬁe murovaných domov v obci a popis architektonického stvárnenia. Na slávnosti boli
prítomní zástupcovia murárskych obcí z
horného Liptova. Závažnú Porubu zastupoval zástupca starostu Dušan Migaľa. Po

Poriadok je aj
zodpovednosť

• Iveta Zuskinová, Dušan Migaľa

uvedení knihy prítomní sledovali ﬁlmový
záznam z vystúpenia Poludnice pomenovaný Privítanka murárov. Monograﬁa je
prístupná na knižnom trhu.

-dm-, foto Ivan Červený

Vizitkou každej upravenej obce je čistota
a poriadok na miestnych komunikáciách.
S týmto cieľom samospráva Závažnej Poruby zabezpečila vyzametanie Hlavnej
ulice špeciálnym strojom. Táto ulica je v
správe ŽSK. Zimný posyp na miestnych
komunikáciách pozametali a odviezli zamestnanci obce. Obraciame sa na
všetkých občanov s prosbou, aby trvalo
venovali pozornosť okoliu svojich príbytkov. Len spoločnými silami dosiahneme
poriadok. Želáme si, aby naša obec s príchodom jari rozkvitala do krásy a stala sa
príťažlivou aj pre turistov a návštevníkov.

Už je doma
Morenu vyniesli, podpálili
a hodili do vody
Vynášanie Moreny (zimy) je jeden z najstarších zvykov. V slovenskom folklóre
veľmi známy, v Závažnej Porube skoro
zabudnutý. V rámci regionálnej výchovy
žiaci a žiačky zo Základnej školy Milana
Rúfusa v sprievode svojich učiteliek oživili tento jarný rituál v pondelok 4. apríla
2022. Morenu vyniesli, podpálili a hodili
do vody. Vláda zimy takto skončila a nastúpila jar. Symbol jari (letečko) potom
so spevom priniesli pred obecný úrad a
odovzdali starostovi. Dobre ho vytancovali a zavinšovali. Starosta Pavel Beťko poďakoval za dodržiavanie tradície a
všetkým poprial radostnú jar a ešte krajšie leto. Deti odmenil a letečko umiestnil
pred obecný úrad. Zima pod Poludnicou
skončila a nastúpila jar.

Prvý bocian v tomto roku
priletel v sobotu 9. apríla
2022. V hniezde pobudol
dve hodiny a odletel. Na
Zelený štvrtok 14. apríla
buď sa vrátil, alebo priletel druhý. Dôležité je, že
bocian je v hniezde, oddychuje a čaká na partnerku.

Už sú spolu

Na Veľkonočný pondelok 18. apríla 2022
priletela partnerka. Privítali ju mrazivé noci a hmlisté rána. Po odpočinku
sa párik bocianov postará o potomstvo.
Vychovajú mladé a začiatkom septembra
odletia do teplých krajov. Všetko musia
stihnúť za 150 dní. Držíme palce!

Veľkonočné dekorácie

Veľkonočné dekorácie v jarných farbách rozžiarili centrum Závažnej Poruby. Maľované vajíčka, sliepočky,
kuriatka, zajačiky a maňušky vykúzlili tú pravú veľkonočnú náladu. Kvitujeme,
oceňujeme a ďakujeme.
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Závažná Poruba
vo vysielaní televízie
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Jednota COOP má svoju
členskú základňu
Najstarší obchodný reťazec na Slovensku
predstavuje JEDNOTA COOP, spotrebné
družstvo.

Pani Želka Staroňová (1935) v relácii
Slovensko v obrazoch na Jednotke predstavila 24. apríla 2022 tajomstvá ľudovoumeleckého spracovania kože. Neprezentovala len výsledky svojej tvorby a práce.
Ukázala mimoriadnu zručnosť a prezradila aj „fortieľ“ umenia práce s kožou a
prútím. „ Ku každej práci treba mať vzťah
a vložiť do nej aj kus svojho srdca,“ povedala v závere vysielanej relácie.

Predsedníčka domácej organizácie dôchodcov Magdaléna Iľanovská zas predstavila aktivity Klubu dôchodcov v Závažnej Porube a právom uviedla aj nemalé
úspechy, ktoré dosiahla tanečná skupina
Seniorka na svetovej súťaži tretieho veku
v roku 2021 v Číne.

Brigáda ku Dňu Zeme
Naši seniori z Klubu dôchodcov dňa
21.4.2022 zorganizovali brigádu pri úprave cintorína, Areálu Mateja Staroňa a pri
pamätníku padlých. Tridsaťpäť členov s
ochotou a zápalom pomohlo pri skrášľovaní obce a svojou prácou dali tiež najavo,
že si našu ZEM vážia, aby bola peknou a
zdravou vizitkou nás všetkých.
Foto a text: M. Iľanovská

Poďakovali za zdravotnú
starostlivosť, ľudskosť
a empatiu

MUDr. Anna Valčáková vykonávala
Ako každé družstvo, aj Jednota COOP
má svoju členskú základňu. V Závažnej
Porube ju v súčasnosti tvorí 73 členov.
Členovia sa stretli dňa 21. apríla 2022 na
svojom výročnom rokovaní. Rokovanie
viedla Darina Jačalová, členka výboru
domácej organizácie. Správu o činnosti
predniesla predsedníčka Mgr. Eva Niňajová. Ocenila prácu predavačiek v čase
pandémie koronavírusu a poďakovala im
za prácu. Vyjadrila spokojnosť s hygienou, poriadkom a prevádzkou miestnej
predajne. Ďalej prerokovali správu o hospodárení so združenými prostriedkami,
správu o ekonomike družstva Jednota
COOP na Slovensku a prijali plán práce
pre najbližšie obdobie. V budúcom roku
sa v kontrolnej činnosti členovia výboru
zamerajú na prevádzkovú jednotku v Z.
Porube z hľadiska: dodržiavania pracovnej doby, kvality uloženia tovaru, hygieny predaja a budú sledovať komunikáciu
predavačiek so zákazníkmi. Rokovania
sa zúčastnil aj zástupca starostu Dušan
Migaľa. V príhovore vyslovil slová poďakovania za ústretovosť a pozitívnu
spoluprácu Jednoty COOP s obyvateľmi
obce. Predstavil aj vizualizáciu revitalizácie centra obce. Uznesením odporučili
vedeniu Jednoty COOP vymeniť okná a
opraviť fasádu na obchodnej budove.

prax lekára na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni neuveriteľných 47 rokov.
Ako obvodný lekár pre Ploštín, Iľanovo,
Závažnú Porubu a Liptovský Ján pôsobila
od roku 1979. K 1. aprílu 2022 nastúpila
na zaslúžený dôchodok. Pri tejto príležitosti predstavitelia Závažnej Poruby starosta Ing. Pavel Beťko, zástupca starostu
Dr. Dušan Migaľa a poslanec OcZ Richard
Macko navštívili v utorok 29. marca 2022
obvodnú lekárku priamo v ordinácii.
Kytičkou kvetov úprimne poďakovali za
prácu a odovzdali Pamätnú plaketu za
dlhoročnú zdravotnú starostlivosť, ľudskosť a empatiu. Potom sa MUDr. Anna
Valčáková podpísala do Pamätnej knihy
Závažnej Poruby.

Liptovský Mikuláš vyznamenal
Jána Šarafína

„Ako najdlhšie ste vydržali pracovať pre
jedného zamestnávateľa? Lebo tento pán
je takmer rekordman,” povedal primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč a pokračoval: „To je prvé, čo mi zišlo na um, keď
som dnes pamätnou medailou a listom
oceňoval Jána Šarafína, ktorý odchádza
do dôchodku po neuveriteľných 45 rokoch odpracovaných v jednom podniku
s názvom Verejnoprospešné služby mesta.
Celé desaťročia pracoval v dielni, ale vidieť
ste ho mohli aj pri zásahoch našej techniky
počas zimnej údržby. Odviedol kus dobrej
práce, bol zodpovedný a vzácny odborník
od fachu. Prezradil, že čas jeho oddychu
vyplní bicykel, lyže či záhradka.
Želám v nastávajúcich rokoch predovšetkým pevné zdravie.“
-dm-
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Deň víťazstva
nad fašizmom v Závažnej
Porube

V týchto dňoch uplynulo od skončenia 2.
svetovej vojny 77 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Závažnej Porube uskutočnila v piatok 6. mája 2022 spomienková slávnosť.
Najskôr predstavitelia obce položili vence na Polčenom a za kostolom, kde
padol vojak Červenej armády. Potom prítomní občania sledovali ﬁlm o životnej
ceste generála Jána Iľanovského. O 18.30
hodine sprievod vykročil ku pomníku.
Po pietnom akte položenia venca, štátnu
hymnu zaspievala Ženská spevácka skupina, Danka Kuľhavá predniesla protivojnové verše Milana Rúfusa a najmenší z MŠ
zaspievali pôsobivú pieseň o domovine.
Starosta Pavel Beťko privítal prítomných i

vzácnych hostí: najbližších zosnulého gen.
J. Iľanovského: dcéry Janku, Jarmilu, syna
Milana a predsedu Oblastného výboru
SZPB plk. v.v. Jána Martinku. „Ctíme si
pamiatku hrdinov, skláňame sa nad každým životom obete, ďakujeme osloboditeľom, nezabúdame a pripomíname...“ uviedol Dušan Migaľa, predseda ZO SZPB.
„Našou povinnosťou je zachovávať mier,
nehovoriť o zbraniach, nažívať v pokoji,“
zdôraznil Ján Martinko.

Potom starosta P. Beťko odovzdal k
nedožitým 100. narodeninám Pamätnú
plaketu gen. v.v. J. Iľanovskému za zásluhy o rodnú obec In Memoriam. Vyznamenanie prevzal syn Milan. Poďakoval a
povedal, že otec bol odvážny, no veľmi
skromný človek, vždy sa cítil Porubänom.

Na záver slávnosti evanjelický farár Vladimír Pavlík oslovil nebeského otca
prosbou, aby ľudstvo nažívalo v pokoji
a skončil sa vojnový požiar na Ukrajine.
Spomienku na Deň víťazstva zakončila
hymnická pieseň Kto za pravdu horí.
text: Dušan Migaľa, foto: Richard Macko

Sedemdesiatsedem
V pondelok 4. apríla 2022 uplynulo sedemdesiatsedem rokov, čo vojská Červenej armády a 1. čsl. armádneho zboru oslobodili
Závažnú Porubu. V týchto bojoch padlo
68 ruských vojakov, 38 Slovákov a Čechov.
Pochovaní boli v masových hroboch na
Dlhých a za evanjelickým kostolom. Po
exhumácii Rusov pochovali na Bôriku v
Žiline a našich na Háji nad L. Mikulášom.
Poškodené boli takmer všetky domy a 18
hospodárskych budov vyhorelo. Porubänia sa z evakuácie vrátili 7. apríla 1945.
Aký pohľad ich privítal, hovoria priložené
fotograﬁe. Bolo treba siať, polia zamínované, v dedine množstvo nevybuchnutej
munície a zbraní. Nebolo potravín, okná
vybité, všetko vyrabované...

Spomienka ťažká v čase, keď u susedov zúri vojna, čo je veľmi zlé. Ukrajinci
chceli v pokoji žiť a teraz ich jediná túžba
je prežiť. Vo vojne niet šťastných, sú len
nešťastní: deti, ženy, vojaci, aj zvieratká.
-dm- foto: kronika obce

Nedožité sté narodeniny
nášho generála
Generálmajor v.v. Ján
Iľanovský sa narodil
21. apríla 1922 v Závažnej Porube. Tu
vyrastal, prežil ranné
detstvo a mladé roky.
Tu poznával svet písmen a formoval sa
jeho vzťah k hodnotám života. Vyučil sa
za inštalatéra. Ako dvadsaťročný narukoval do kasární v Liptovskom Mikuláši. 15.
marca 1943 bol pridelený k Rýchlej divízii
Slovenskej armády na východný front. Po
štrnástich dňoch bojov sa spolu s ďalšími
vojakmi neváhal pridať na stranu Červenej
armády a neskôr k vznikajúcim československým odbojovým jednotkám. Bol príslušníkom 2. československej samostatnej
paradesantnej brigády v ZSSR. Bojoval na
Dukle, v Slovenskom národnom povstaní,
pri oslobodzovaní Závažnej Poruby, Liptovského Mikuláša a zúčastnil sa oslobodzovacieho pochodu smerom na Prahu. V bojoch
bol 5x zranený. V roku 2017 sa stal Čestným
občanom mesta Liptovský Mikuláš. Je známe, že Závažná Poruba dala svetu mnoho
osobností. No generál bol len jeden. Hoci
väčšiu časť života prežil mimo rodnej obce,
z rodného hniezda nikdy neodišiel. Nad
jeho pracovným stolom stále svietil obraz
Závažnej Poruby. A tak zrakom i duchom
bol stále doma. Často prichádzal medzi
rodných a ako oko v hlave si chránil blízku
rodinu, susedov a kamarátov z mladosti. Do
večnosti nás predišiel 14. septembra 2021
vo veku 99 rokov. Pri príležitosti nedožitých 100. narodenín položili 21. apríla 2022
o 15. 00 hodine predstavitelia Závažnej Poruby kytičku kvetov na miesto posledného
odpočinku odvážneho, ale skromného rodáka. Česť jeho pamiatke!

Kvety a svetielko spomienok
generálovi

Predstavitelia Závažnej Poruby a funkcionári SZPB v Liptovskom Mikuláši v prítomnosti najbližších gen. Jána Iľanovského
položili 21.apríla 2022 pri nedožitých 100.
narodeninách rodáka na miesto posledného odpočinku kytičku kvetov a zapálili
svetielko spomienok, úcty a vďaky.
-dm- foto: -dm-, -pb-

Porubské noviny 111

5

Škola prináša múdrosť
i radosť z poznania

Poruba spievala
kraju žilinskému

• Zľava: Želmíra Staroňová, Magda Mikovínyová,
Viera Brtáňová

28. marec vnímame ako Deň učiteľov. Aspoň raz do roka sa takto ponúka
možnosť úprimne poďakovať, vyjadriť
úctu, uznanie a spomenúť si na všetkých
známych nositeľov tejto náročnej, ale
predsa krásnej profesie.
Práve v tento deň navštívil starosta
Pavel Beťko MŠ i ZŠ MR a učiteľkám i
prevádzkovým pracovníkom poďakoval
za neľahkú prácu, kreativitu i obetavosť
vo svojom povolaní.
Uviedol: „Práve učitelia nás vodili
prvými písmenkami, prvými číslicami.
Učili poznávať svet. V každom z nás zapaľovali to svetlo, ktoré aj dnes ukazuje
cestu životom. V čase covidu to máte
oveľa ťažšie. Ale ide vám to:“

Mojim učiteľom
Katarína Devečková
Vyrástla som
zo školskej lavice,
do rokov
a do šediva.
V živote
to tak už býva,
nezastavíš čas.
Mnohé sa stráca,
niečo ostáva,
iné sa vracia zas.
Spomienky.
„Anča kráča,
auto ﬁčí.“
Základ je pevný.
Už len stavať treba
tehličku po tehličke
rukou majstra učiteľa.
Každý nechal vo mne
kúsok seba.
Básničkou splácam dlh
málom za veľa.
Z nesmiernej úcty,
zo srdca píšem tieto slová.
Ďakujem veľmi,
že žiačkou Vašou
kedysi dávno
smieť som bola.

Ocenili činorodé seniorky
V Liptovskom Mikuláši sa dňa 27. apríla
2022 konal Okresný snem Jednoty dôchodcov Slovenska.

Na začiatku pracovného rokovania uviedla Ženská spevácka skupina Závažnej
Poruby päť piesní. Prítomní odmenili
vystúpenie obrovským potleskom. Po
pracovnej časti ocenili zaslúžilých členov.
Najvyššie zväzové vyznamenanie prevzala Želmíra Staroňová (1935) a Čestné uznanie za obetavú prácu v prospech
najstaršej generácie odovzdali Magdaléne Iľanovskej, predsedníčke ZO JDS v
Závažnej Porube. Vyznamenania sú na
správnom mieste. Gratulujeme!

Mesto ocenilo
našu učiteľku
Za príkladnú a svedomitú prácu, tvorivý prístup, osobnú
angažovanosť, či mimoriadne výsledky
ocenil primátor Ján
Blcháč takmer tri
desiatky pedagógov
zo škôl a školských
zariadení v meste.
Pri príležitosti Dňa učiteľov 2022 odovzdal Pamätný list aj Lucii Bačíkovej
(MŠ Agátová L. Mikuláš).
Jediným učiteľom
hodným toho mena
je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a
rozvíja cit osobnej
zodpovednosti.
Ján Amos
Komenský

Krajský snem Jednoty dôchodcov Slovenska sa konal 18. mája 2022 v Liptovskom
Mikuláši. Predseda krajskej organizácie
Dr. Michal Kotian snem otvoril, privítal
hostí, prítomných a uviedol Ženskú spevácku skupinu Závažnej Poruby, ktorá na
začiatku rokovania zaspievala štyri piesne. Spevokol na organe sprevádzala Mgr.
Simona Petričková. Vystúpenie našich
speváčok oslovilo, potešilo a dodalo nových síl. Vyslúžili si dlhotrvajúci potlesk.
Predsedníčka porubskej JDS Magdaléna
Iľanovská na tomto sneme zastupovala
okresnú organizáciu L. Mikuláš.

Slávnosť vo Veternej Porube

Súčasťou osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Veternej Porube sa stalo
aj slávnostné odovzdanie novovybudovanej požiarnej zbrojnice domácemu hasičskému zboru. Na tomto slávnostnom
akte v sobotu 28. mája 2022 bol prítomný
aj starosta Pavel Beťko a dobrovoľní hasiči zo Závažnej Poruby. Predsa vzájomné kontakty medzi Závažnou a Veternou
obsahujú dlhoročnú tradíciu.

• Zľava: Peter Kubovčík, Pavel Beťko, Ján Hološ, Rudolf
Urbanovič

-dm-
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Pre mamičky

Rok Janka Kráľa

Aj keď o dva týždne neskoršie, no o toľko radostnejšie v Závažnej Porube oslávili
Deň matiek. Do kultúrneho domu prišli
v nedeľu 22. mája 2022 naše deti s veľkou
kyticou uvitou z tých najkrajších slov, piesní, tancov a kvetov. Na začiatku slávnosti
zazneli dve koncertné skladby v podaní
osemročného klaviristu Davida Dvorana.
Starosta Pavel Beťko privítal prítomných
a povedal: „Každá mama si zaslúži nielen
úctu, vďaku, ale aj radosť z dobrých detí.“
Potom sa k prítomným prihovoril pán farár Vladimír Pavlík: „Mama vštepuje deťom ozajstné hodnoty pravdy, mravnosti a
slušnosti. Matka má svoje deti vychovávať
vo viere, láske a nádeji.“ Najmenší zahrali
scénku o vlkovi a červenej čiapočke, schuti
zatancovali, peknou piesňou a srdiečkom
potešili svoje mamičky. Žiaci zo školy zahrali na ﬂautách, uviedli vtipné scénky o
mame, zahrali pantomímu a zatancovali
na ľudovú nôtu. Bol to vydarený scénický obrázok plný lásky, radosti a vďačnosti.
Zástupca starostu poďakoval účinkujúcim
i tým, čo program pripravili. Na záver
každej mame spoločne odovzdali utešený
kvietok.

Velikán Janko Kráľ miloval svoj rodný
Liptov, na oplátku sme mu vzdali úctu.
Básnik, búrlivák a národný buditeľ
Janko Kráľ by 24. 4. 2022 oslávil 200. výročie narodenia. Obdivujeme a ctíme si
jeho činy, jeho jedinečnú osobnosť, ktorá
bola výrazne spätá s naším mestom. Rok
2022 sme preto zasvätili práve velikánovi
slovenskej literatúry a v tento výnimočný
deň sme si jeho ideály pripomenuli nosným podujatím Roka Janka Kráľa. Búrlivý
a súčasne melancholický štúrovec sa zúčastnil na tých najvýznamnejších hromadných dejinných udalostiach ako založenie
spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši či
Memorandového zhromaždenia v Martine, zo zbojníka Juraja Jánošíka urobil cez
svoje diela legendu, jeho talent uznávali
už generační druhovia. No i tak si uvedomoval svoju odlišnosť, dokonca si sám dal
prezývku Divný Janko. V súvislosti s jeho
životom aj dnes narážame na množstvo
záhad a nejasností, no právom mu patrí
miesto najvýraznejšieho romantického
básnika. Verím, že aj vďaka podujatiam,
akým je to dnešné, dokážeme jeho život a
dielo občerstviť v pamäti verejnosti a vyzdvihnúť jeho odkaz aj pre súčasnosť.

Na vernisáži výstavy

• Najmenší srdiečkom potešili svoje mamičky

Deň matiek
pod Poludnicou
Pod Poludnicou v Areáli Mateja Staroňa
v utorok 10. mája 2022 sa stretli seniori
Jednoty dôchodcov Slovenska z okresu
Liptovský Mikuláš. Počasie bolo ako na
objednávku, ľudia nadšení zo spoločného stretnutia s priateľmi, veď dva roky im
tieto spoločné chvíle boli pre pandémiu
odopierané. Zišlo sa ich veru neúrekom,
stoštrnásť členov JDS. Po krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili seniori zo
Závažnej Poruby zazneli piesne v podaní
speváckej skupiny Poludnica a tance v
podaní tanečnej skupiny Seniorka

Privítali sme hostí, predsedu OOJDS v
LM Dr. Michala Kotiana a starostu obce
Závažná Poruba Ing. Pavla Beťku, ktorí
sa prítomným prihovorili a zaželali, aby
prežili pekný spoločný deň v prírode. Po
oﬁciálnom úvode sa rozbehla voľná zábava spojená s opekačkou klobásky, či slaninky, ktorá rozvoniavala do ďaleka. V
závere podujatia niektorí seniori položili kytičku kvetov na hrob nášho rodáka
Milana Rúfusa, a tiež navštívili jeho rodičovský dom v obci.

Čo dodať? Akcia to bola vydarená.
Mnohí pri rozlúčke povedali: „Už teraz
sa tešíme na budúci ročník stretnutia ku
Dňu matiek pod Poludnicou.“
• Žiaci zo školy zahrali pantomímu a zatancovali na ľudovú nôtu

Text a foto M. Iľanovská
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Nič netrvá večne.
Ani „škarpa.“

Najlepšia telocvičňa je
príroda a pohyb v nej

Školský dvor sa premenil
na dopravné ihrisko
Dlhé zimné obdobie sa podpísalo pod
oporný múr Žuberovky. Na viacerých
miestach je narušený a žiada si opravu.
Darmo je. Nič netrvá večne. Preto obec
Závažná Poruba začiatkom mája 2022
pristúpila na vlastné náklady k oprave
viacerých úsekov. Reparácie porušenej
„škarpy“ robia zamestnanci obce a ako
vidieť náročné kamenárske práce im idú
od ruky. Koryto aj malej riečky potrebuje
pevný breh.

Revitalizácia námestia
sa začala

Dopravné ihrisko je určené na výučbu
pravidiel cestnej premávky, praktické cvičenia pešej premávky a na výučbu jazdy
na bicykli a kolobežke.
S cieľom zvýšiť bezpečnosť detí na
ceste rozhodol zriaďovateľ Základnej školy Milana Rúfusa v Závažnej Porube premeniť vyasfaltovanú plochu na dopravné
ihrisko. Plocha je vybavená vodorovným
dopravným značením, ktorým sú vyznačené cesty, križovatky a priechody pre chodcov.
Pri názornom
vzdelávaní pridajú prenosné
dopravné značky
a semafory.
Na základe objednávky obce všetky
práce za priaznivého počasia v máji 2022
vykonali VPS Liptovský Mikuláš.

Neuveríte, čo všetko
vyhodili do Potočka
Najskôr sa pristúpilo k spilovaniu stromov. Dosahovali výšku takmer 25 metrov. Výškové práce vykonáva odborne
spôsobilá certiﬁkovaná ﬁrma. Zamestnanci obce odvážajú konáre a drevo. Následne sa pristúpi k odstráneniu kovového oplotenia a odvozu zeminy.

Sadíme „švábočku”
Aj tento rok prišiel čas, aby sa
zasadila „švábočka.“
Spravili sme tak
na 1. mája. Sviatok práce oslávila
Závažná
Poruba prácou.
Počasie prialo
a naši drobnopestovatelia zemiakov majú
nádej, že úroda bude bohatá. Len keby
bolo viac dažďa. Ale aj tak. Všetko v poriadku, „švábočka“ je na riadku.

Starostovi a poslancom
OcZ
množstvo plastov
vyhodených na
divokej skládke
v Potočku nedalo spávať. V stredu 4. mája 2022
vysúkali rukávy,
nahodili rukavice, pribrali sa zbierať, odpad sústrediť a vytriediť na rccykláciu. Je
to tak. Miera enviromentálenho povedomia je stále nízka, až necitlivá k prírode.
Treba vari upozorniť, že kamerový systém nespí a registruje každý pohyb.

text: -dm- foto: Jozef Mikuláš a dm

V súčasnosti žijeme veľmi ťažkú dobu,
najskôr nás trápila epidémia a teraz vojna na Ukrajine. Preto práve teraz je dôležitá spolupráca medzi prihraničnými
regiónmi. V našom prípade je to hlavne
Poľsko – Slovenská a Česko – Slovenská
spolupráca. Sme v novom programovom
období 2021-2027. Z nášho pohľadu je v
tomto smere najdôležitejšie pokračovať
v budovaní cyklotrás, cyklochodníkov,
spolupráca v rozvoji dopravy, turizmu a
výmene skúseností.
Na našej strane je hlavne budovanie
cyklotrás oproti Poľsku pozadu. Problém
vidím v zdĺhavej príprave, legislatíve a
hlavne vo vysporiadaní pozemkov pod
navrhovanými trasami. V tomto smere
by mohol pomôcť štát, ktorý by, podľa
znalcom navrhnutej ceny, tieto vykúpil,
čím by sa celý proces urýchlil. Čas nám
uteká a hlavne za posledné dva roky spohodlnela mládež, ktorú je ťažko dostať od
počítačov, televízorov a sociálnych sietí.
Je potrebné budovať nielen cyklotrasy,
ale aj dostupné prírodné športoviská, či
už okolo nich, alebo hocikde inde. Na tieto aktivity sú v novom programovacom
období vyčlenené nemalé prostriedky,
ktoré treba do posledného eura vyčerpať.
K rozvoju regiónu pristupujeme
zodpovedne aj v našej obci. Po družobnej návšteve v Poľsku sme sa oboznámili
s výstavbou celoročne využívaných bežeckých tratí. Hneď za hranicami ich postavili tri. Samozrejme významnú úlohu
zohral štát a samosprávy. S podobným
projektom začíname aj my v našej obci.
Tento projekt sa dostal ako priorita územia. Jednania o projekte už prebehli tak
na miestnej, krajskej, ale aj slovenskej
úrovni. Jednalo by sa o 2,5 km tratí, ktoré
by boli využívané tak v zime ako aj v lete.
Trate by boli vyasfaltované, umelo zasnežované a osvetlené. Bolo by tam aj zázemie so správcom, teda sociálne priestory,
šatne a požičovňa. Celá investícia by vyšla, samozrejme podľa úrovne vybavenia
okolo 2,5 milióna eur. Netreba nám nič
vymýšľať, lebo priatelia v Poľsku to už
majú dávno vymyslené, treba sa len poučiť. Aj takouto iniciatívou chceme ešte
viac zatraktívniť nielen Liptov, ale celý sever Slovenska. Svojim krátkym článkom
chcem pripomenúť aký je dôležitý pohyb
pre zdravie človeka a že na tom nezištne
záleží aj nášmu združeniu, ktoré svojimi
aktivitami podporuje pobyt v prírode,
ktorá je najlepšou a najzdravšou telocvičňou.
Ing. Pavel Beťko,
člen Rady Združenia Euroregion Tatry,
starosta Závažnej Poruby
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Z rokovania OcZ
Marec 2022
Obecné zastupiteľstvo zhodnotilo investičné akcie za rok
2021 a schválilo Plán výstavby
na rok 2022. Ďalej schválilo Dodatok č. 1
k zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa
27.12.2019. Preschválilo rozpočet s využitím rezervného fondu (požiarna zbrojnica,
zasadacia miestnosť a revitalizácia námestia pred COOP Jednotou). Súhlasilo s odpredajom pozemku 72 m2 vo vlastníctve
obce.
Zhodnotenie investičných akcií za
rok 2021 a plán výstavby na rok 2022
Starosta Ing. Pavel Beťko zhodnotil investičné akcie za rok 2021 a predložil plán
výstavby na rok 2022
V roku 2021:
- Zakúpili sa nádoby na plastový odpad
pre občanov obce Závažná Poruba
- Vyasfaltoval sa školský dvor ZŠ
- Nainštalovali germicídne žiariče v ZŠ
- Prerobila sa kancelária OÚ
- Zateplila sa hasičská zbrojnica
- Schodisko do podkrovia a podporná
konštrukcia stropu v Hasičskej zbrojnici
- Vybudovalo sa detské ihrisko
- Opravili sa všetky drevené časti na starom ihrisku v Areáli telesného pohybu
- Vybudovali sa šatne pod javiskom
- vymaľoval sa obecný úrad
- vymaľoval sa interiér DSS a ZpS
- V telocvični sa vytapacírovali zadné
steny
- Vymenili sa okná na garážach a v podkroví
- Pri Zivke sa opravila zosunutá škarpa
a časť mosta
- Zrekonštruoval sa Dom Milana Rúfusa
V roku 2022 je naplánované:
- Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
pre zamestnancov školskej jedálne a nové odsávanie v kuchyni
- Doplnenie kamerového systému
- Dobudovanie osvetlenia od Zivky až ku
vlekom formou solárnych lámp
- Ing. Katarína Poliaková konštatovala,
že by bolo dobré osadenie týchto solárnych lámp aj popri bežeckých tratiach
- Vybudovanie osvetlenia cintorína
- Zrealizovať výstavbu námestíčka pred
budovou COOP Jednota
- Zrealizovať projekt revitalizácie časti
pozemku pri pomníku
- Dobudovanie detského ihriska
- Rekonštrukcia kancelárie so zasadačkou
- Lucia Bačíková konštatovala, že by sa
tam mohla dať interaktívna tabuľa na
rôzne prezentácie.
- Dobudovanie zasadacej miestnosti
v podkroví hasičskej zbrojnice
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie.

Oprávnenia a interpelácie
Starosta obce Ing, Pavel Beťko informoval:
- Bol som na Generálnom riaditeľstve železníc SR, kde sa hľadali prieniky medzi
ich projektom obslužnej komunikácie
a napojení miestnej komunikácie k IBV
pod Poludnicou. K dnešnému dňu je
vypracovaná projektová dokumentácia
prístupovej komunikácie. Obec zároveň
požiadala OcZ v Lipt. Jáne, aby túto komunikáciu zaradili do doplnku k územnému plánu ešte tohto roku.
- Revitalizácia námestia pred COOP Jednota sa bude realizovať v tomto roku
a mala by byť spravená do konca septembra 2022.
• Richard Macko: A ako dopadlo s fasádou jednoty COOP?
• Ing. Pavel Beťko: Obec napíše list COOP
Jednote a požiada vlastníka, aby obnovil
fasádu budovy,
- Má sa začať rekonštrukcia Tatrínu.
- Ukrajinská kríza zasiahla aj nás.
K dnešnému dňu evidujeme 47 Ukrajincov, ktorí sú ubytovaní v obci Závažná Poruba. Sú to hlavne matky s deťmi a rodiny pracujúcich Ukrajincov
v IKEA Industry Slovakia.
- Robili sme zbierku zdravotníckeho materiálu, ktorá bola dopravená priamo do
Ukrajiny a tiež pre ukrajinské deti, ktoré sú tu v našej obci.
Ak by ste vedeli o pobyte ďalších Ukrajincov, bezodkladne to nahláste na
obecnom úrade.
RSDr. Dušan Migaľa ďalej informoval:
- Od začiatku októbra 2021 sa kultúrny
život zastavil. Nekonali sa Fašiangy, zavrela sa pošta a doľahla na nás situácia
z vojny. Tohto roku sa nekonali žiadne
výročné rokovania, okrem hasičov a
odbojárov.
- Tohto roku sa uskutočnia dvojité voľby
(komunálne i do VÚC), ešte nevieme
termín.
Richard Macko konštatoval:
- Medokýš sa dorieši solárnym osvetlením, taktiež je tam potrebné opraviť
drevený mostík, na ktorom sú zlomené
dve dosky.
Starosta: O opravu a výmenu tých dosiek
treba požiadať Ivana Bukasa, ten opravoval
a renovoval ihrisko aj prístrešok so sedením.
Lucia Bačíková konštatovala:
- je obrovská škoda, že pán Majerko už
nespravuje webovú stránku, nakoľko táto
stratila zautomatizovaním svoju dušu.
Nové nastavenie je z jej pohľadu ťažko prehľadné, chýbajú príspevky z organizácií
obce v hlavných oznamoch.
Z jej pohľadu stránka prestala byť živou. Informovala sa, či pán Majerko bol za
túto 10 ročnú činnosť spravovania stránky
dostatočne ocenený, nakoľko sme o tomto
výročí vedeli dopredu. Tiež sa informovala,

či by nebolo možné snáď do kroniky doplniť aj videonahrávku ako sa stránka spustila, ako prebiehali zmeny a čím všetkým
stránka prechádzala, nakoľko zautomatizovaním už nikdy nedostaneme taký výsledný efekt ako keď bol správcom jej tvorca. Za
túto činnosť mu patrí veľká vďaka.
Richard Macko sa vyjadril, že tiež mu nová
stránka moc nepasuje.
Starosta konštatoval, že stránku bolo potrebné niekomu odovzdať, prevzala to spoločnosť, ktorá sa touto činnosťou zaoberá,
ovláda a spĺňa podmienky spravovania jednotlivých informácií.
Pánovi Majerkovi sa poďakoval verejne na
webstránke obce.
Apríl 2022
OcZ prerokovalo Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky a Vyhlásilo voľbu
hlavného kontrolóra obce, venovalo sa
oprávneniam i interpeláciám poslancov.
V súlade s § 18a ods. 8 písm. c) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) dňom
31.7.2022 končí funkčné obdobie terajšej
hlavnej kontrolórke obce Ing. Ivete Jurečkovej. Zákon hovorí, že 60 dní dopredu sa
musí vyhlásiť voľba kontrolóra
• V uznesení č. 9/2022 sú uvedené náležitosti písomnej dokumentácie kandidáta
k voľbe na funkciu hlavného kontrolóra
obce Závažná Poruba.
Starosta obce
• navrhol zvýšiť v cenníku nájmu a poplatkov položku: nájomné za kosačku z 10
Eur/hod na 13 Eur/ hodinu (poslanci s návrhom súhlasili)
• Poslanci sa zúčastnia brigády na kompostovisku 4.5. 2022 o 16:00 hodine
• V stredu 27.5.2022 sa uskutoční stretnutie ubytovateľov, ktorí prispeli k zimnej
lyžiarskej sezóne a s majiteľom lyžiarskeho
strediska Opalisko
• Bola vypísaná súťaž na rekonštrukciu
podkrovia požiarnej zbrojnice (Lucia Bačíková sa informovala, či boli oslovené aj
ﬁrmy zo Závažnej Poruby – áno boli)
• Dúfame, že rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice sa spraví čím skôr, nakoľko ceny
materiálov neustále rastú
• Bude potrebné vypísať súťaž na úpravu
námestia pred COOP Jednotou
• Tento rok pripomenieme 50. výročie postavenia budovy Materskej školy
• Miestna akčná skupina (MAS) Liptovský
Hrádok, ktorej sme členmi, získala tento
rok o 600 000 eur viac. Tieto budú prerozdelené medzi členské obce. Bude potrebné
spracovať projekt, aby obec získala časť ﬁnančných prostriedkov (v tomto sľúbila pomoc Ing. Katarína Poliaková).
• Chodník k IBV pod Poludnicou popri
kostole – je potrebné vyriešiť vlastnícky
vzťah k pozemku s PS Luhy
(Richard Macko – chodník bude slúžiť aj
našim občanom a členovia PS Luhy sú naši
občania, nemal by byť v jednaní problém)
• Keďže tento rok končí volebné obdobie,
starosta obce navrhol, aby v budúcom voleb-
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nom období bolo 7 poslancov namiesto 9
• 5.5.2022 sa má uskutočniť prvé neformálne stretnutie ohľadne bežeckého okruhu pri cintoríne na starom ihrisku. Bude
potrebné doriešiť nájomný vzťah s Urbárom Závažná Poruba.
Richard Macko sa zaujímal ako bude celý
projekt vyzerať a kto sa bude o trate starať.
Nechce, aby sa staré ihrisko porušilo výstavbou, je to jediné miesto kde je kus prírody
a môžu sa tam konať podujatia v prírode
pre deti aj dospelých. Starosta obce poznamenal, že unimobunky a záchody by mali
byť pri cintoríne, okolitá príroda by nemala
byť porušená, všetko bude jasné, keď budeme mať trate presne zamerané a bude obci
predložený podrobný projekt. Trate budú
komerčné a budú si ich ľudia platiť. Vo
vlastníctve ich bude mať obec.
• Opravu pomníka na nižnom konci bude
realizovať obec svojpomocne, tento priestor
nebude oplotený. Bude to slúžiť ako oddychová zóna. Lucia Bačíková navrhla, aby
tam oplotenie bolo kvôli bezpečnosti detí,
aby nevybiehali na hlavnú cestu.
• Na workautovom ihrisku sa tento rok
doplnia preliezačky. Lucia Bačíková navrhla pre bezpečnosť staré drevené preliezačky
zrušiť, aby sa predišlo úrazu.
Lucia Bačíková
• Navrhla ﬁnančné prostriedky z MAS
Liptovský Hrádok použiť na rekonštrukciu
Domu smútku, alebo na opravu sály a javiska (koberec na javisku, vymaľovanie sály,
oponové látky).
Richard Macko
• Je potrebné kúpiť nový mixážny pult do
Domu smútku
• Informoval sa ako dopadla kontrola na
rekonštrukciu kotolne obecného úradu
(starosta – čakáme na písomné vyjadrenie)
• Je spadnutá škarpa pri dome Ľubice Rigovej /rod.Valentovej/ - starosta prisľúbil,
keď počasie dovolí škarpu opravíme vo
vlastnej réžii.
Starosta obce
• 20.4.2022 sa konal zápis detí do prvého
ročníka Základnej školy. Zatiaľ je prihlásených 12 detí.
Máj 2022
OcZ prerokovalo Správu o výsledkoch
kontrol hlavnej kontrolórky, aktualizovalo
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Finančná spoluúčasť obce na
modernizácii školskej jedálne. Venovalo
sa príprave osláv 50. výročia budovy MŠ,
oprávneniam a interpeláciám poslancov.
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky Ing. Ivety Jurečkovej obdržali
poslanci niekoľko dní pred zastupiteľstvom.
Hlavná kontrolórka navrhla od 1.9. 2022
zaviesť normu na pohonné hmoty. Je potrebné zistiť spotrebu auta a traktora. Hodnoty sa budú vkladať do tabuľky, ktorú už
má pripravenú.
RSDr. Dušan Migaľa
• Ocenil prácu hlavnej kontrolórky
• Spotreba vozidiel v obci nie je malá, ale
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je tam určitý cieľ, kvôli čomu sa pohonné
hmoty míňajú
• Evidenciu je potrebné viesť
• Skonštatoval, že sa oprávnene vyraďuje
Mercedes, ale bude chýbať obci, nakoľko
slúžil veľmi dobre
• Navrhuje zakúpiť nové auto, k návrhu sa
pripojil aj poslanec Richard Macko
Starosta obce
• Tento rok končí platnosť dokumentu
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR)
• PHSR je potrebný k podávaniu žiadostí
na projekty
• VÚC ešte nemá pripravený tento dokument. Mestá a obce musia nadväzovať naň
• Našej obci bude pripravovať PHSR Miestna akčná skupina Liptovský Hrádok
• Jedná sa o všeobecný dokument, ktorý
vieme doplniť a aktualizovať každý rok.
Modernizácia školskej jedálne bude spočívať vo výmene zariadenia v kuchyni. Sú tu
poruchové spotrebiče, ktoré potrebujú čoraz
častejšie opravu. Jedná sa o kuchynský robot,
sporák, umývačku riadu a odvetranie.
Starosta obce
• Boli oslovené 3 ﬁrmy, najnižšiu cenovú
ponuku dal Gastroglas. Ostatné ﬁrmy ponúkli o 4000 až 5000 eur viac
• Projekt je potrebné podať do konca mája
na MAS
• Dúfame, že dodávateľ nám bude garantovať ceny, ktoré sú uvedené v ponuke
Poslanci spoluﬁnancovanie vo výške 5 %,
čo predstavuje 599,70 Eur odsúhlasili
RSDr. Dušan Migaľa
• V roku 1972 bola odovzdaná Materská
škola v Závažnej Porube do užívania
• Stavbyvedúci bol Peter Bróska a stavebný dozor Vladimír Bróska
• MŠ bola určená v tej dobe pre 35 detí
• v minulosti prebehla v MŠ rekonštrukcia
v podobe výmeny okien, zateplenia a nového nápisu
• oslavy 50. výročia MŠ budú prebiehať
v dňoch 23.- 24.6.2022
• 23.6.2022 bude slávnostný program
a akadémia pre pozvaných hostí, pri tejto
príležitosti by mala byť vydaná kniha, v ktorej budú spomienky učiteliek, detí, starostu
a riaditeľky
• 24.6.2022 budú pripravené aktivity pre
deti v podobe hier
Starosta obce
• Treba pripraviť motivačný list pre sponzorov
• Poslancom pošleme program a podrobný scenár, keď bude pripravený
Starosta obce
• Oboznámil poslancov, že bola vyhodnotená súťaž na ﬁrmu, ktorá bude robiť rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – vyhrala ﬁrma
IJB, 24.5.2022 podpisujeme zmluvu
• Námestie pred COOP Jednotou – musí
prebehnúť stavebné konanie, momentálne sa
pripravuje rozpočet, následne sa vypíše súťaž,
do konca júna musí byť jasný víťaz súťaže
• Bude potrebné pripraviť doplnok č. 2
k územnému plánu obce Závažná Poru-

• Poslanci OcZ zľava: Richard Macko, Stanislav
Kuzma, Ivan Jačala

ba, ide o oblasti Suchá dolina, Opalisko,
Polčené a Brestová, kde bude potrebné určiť regulatívy (Urbár Závažná Poruba má
veľa žiadostí na výstavbu rekreačných chát
v týchto oblastiach)
Ing. Katarína Poliaková
• Treba si premyslieť ako stanovíme regulatívy, aby sa nestalo, že bude postavená
chata na chate, keďže nemáme takú rozsiahlu dolinu
• Informovala sa, či majiteľ hotela Tatrín
a hotela Bohunice ide niečo robiť na týchto
stavbách (starosta - hotel Tatrín by sa mal
prerábať)
Ing. Iveta Jurečková
• Čo sa týka doplnku k územnému plánu, nebude sa na ﬁnancovaní podieľať len
obec, ale aj Urbár Závažná Poruba, keďže
doplnok k územnému plánu potrebuje na
urbárske účely
Starosta obce
• Oznámil poslancom, že doplnok územného plánu obce Liptovský Ján (nová prístupová cesta na IBV popri ihrisku na nižnom konci) je na dobrej ceste
• Kým nebude v územnom pláne nová
prístupová cesta na IBV, nebude sa môcť
rozširovať výstavba v IBV pod Poludnicou.
• Pokiaľ sa nájde developer na pokračovanie výstavby IBV pod Poludnicou, bude
musieť zaplatiť doplnok k územnému plánu
+ novú prístupovú komunikáciu
• V Základnej škole Milana Rúfusa je
havarijný stav strechy. Oslovíme Okresný
úrad ZA, ak nám prisľúbia pomoc, 20 %
bude hradiť obec, ostatok štát. Suma na výmenu strechy je predbežne 33 000 Eur.
Richard Macko
• Informoval sa, či budova základnej školy
je klasiﬁkovaná ako historická budova (starosta – nie je)
Starosta obce
• Bolo stretnutie ohľadom bežeckých tratí
• Geodet má začať zameriavať bežecké trate
• Bude potrebné dojednať nájomný vzťah
s Urbárom Závažná Poruba, nakoľko všetky pozemky pod navrhovanými bežeckými
traťami sú pod správou Urbáru
Ing. Peter Iľanovský
• Ak by sme chceli mať pri bežeckých tratiach aj strelnicu, toto by bolo komplikovanejšie, nakoľko pozemky pod strelnicou
patria súkromným vlastníkom
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Starosta
• Bola podaná žiadosť na Spoločný stavebný úrad Liptovský Mikuláš na prístavbu
DSS a ZpS
Ing. Katarína Poliaková
• Informovala sa, či pani riaditeľka DSS
a ZpS predložila plán, ako dostať zariadenie
do plusu v prípade investovania do rozširovania kapacity miest v DSS a ZpS (starosta
– pani riaditeľke dáme úlohu pripraviť víziu)
Starosta obce
• Oboznámil poslancov, že poslal list na
Ministerstvo dopravy, ktorý podpísali dotknutí primátori a starostovia, ohľadom železnice, kde žiadame zaradiť obslužnú komunikáciu do projektu ﬁnancovania, keďže
na obslužnú cestu má byť napojená nová
prístupová cesta k IBV pod Poludnicou
• Je v pláne vybudovať chodník k IBV popri
Evanjelickom kostole, avšak potrebujeme
doriešiť nájomnú zmluvu s PS Luhy, nakoľko pozemky pod plánovaným chodníkom
spravuje pozemkové spoločenstvo.
• Do 30.6.2022 vyhlásili mestá a obce štrajkovú pohotovosť, ZMOS poslal na Úrad vlády podmienky ak Úrad vlády odmietne ústny
rozhovor s predstaviteľmi miest a obcí Slovenska, tak po 30.6. 2022 bude ostrý štrajk
• Informoval poslancov, že škarpa poniže
penziónu Zivka je už opravená
• Na jeseň bude potrebná ďalšia brigáda
na kompostovisku
RSDr. Dušan Migaľa
• Kultúrno-spoločenské akcie v obci začínajú ožívať.
• Divadlo 3GD má dohodnutých niekoľko
predstavení v susedných obciach, pripravuje sa na celoštátny festival
Ivan Jačala
• Informoval sa kedy bude namontovaný
spomaľovač pri poslednom dome na Iľanovskej ceste, smerom do Iľanova
• Poďakoval starostovi obce za vyvezenie
trávy, ktorú pokosili z koryta potoka Žuberovka rybári v rámci brigády
• Poznamenal, že ľudia nevedia separovať
(záchodové misy pri kontajneroch na separovanie)
Richard Macko
• Poďakoval zamestnancom obce za
promptnosť pri vyspravovaní škarpy poniže penziónu Zivka
• Taktiež pripomenul, že je potrebné vymeniť dosky na mostíku pri Medokýši
Stanislav Kuzma
• Upozornil na nelegálne vznikajúcu skládku pri zvernici (veci z rozobratých áut)
Starosta obce
• Vzhľadom na zdravotný stav a po porade s rodinou oznámil, že nebude kandidovať na starostu obce pre ďalšie volebné
obdobie
• Bude nápomocný novému starostovi /
starostke
Podľa zápisníc spracoval: Dušan Migaľa,
zástupca starostu

Robíme všetko pre citový rozvoj svojich detí?
K tomu, aby sme mohli rozvíjať city našich detí, pozitívne ovplyvňovať citový vývin, musíme im rozumieť a pochopiť, ako prežívajú
a vnímajú svoj detský svet, v ktorom žijú.
Citová zložka osobnosti
popri vôľovej a rozumovej, sa začína rozvíjať u dieťaťa najskôr,
preto citovú výchovu nemôžeme v rodinách „odkladať“ s argumentom, že „na
nejaké city je dosť času a také malé dieťa
ešte nemôže nič vnímať“. Na otázku, ako
treba dieťa citovo viesť, aby to nebolo ani
málo, ani veľa, nemožno jednoznačne
odpovedať. Každé dieťa je individualita
sama o sebe, preto rodičia by mali poznať
jeho vekové a individuálne zvláštnosti
a na tomto základe stavať. V citovej výchove je dôležité rozvíjať citlivosť dieťaťa
k mravným a estetickým hodnotám, aby
dieťa citovo vnímalo, prežívalo a rozpoznávalo dobro od zla, ušľachtilosť od
hrubosti, krásu od nevkusu a podobne.
Pre zdravý citový rozvoj dieťaťa je
samozrejme veľmi dôležitý typ rodinného prostredia a kvalita výchovy obidvoch
rodičov, ktorá určuje výber vhodných
alebo nevhodných prostriedkov citovej
výchovy. Od prostriedkov potom záleží,
či dieťa v rozvoji citov je pozitívne alebo
negatívne ovplyvňované. Rodičovská láska má byť prejavom vnútorného priania,
a to na základe vlastnej citovej vyspelosti
rodičov. Materinská a otcovská láska k
dieťaťu je nevyhnutným predpokladom
pre vznik podobného citu u dieťaťa.
Dieťa potrebuje lásku, no zdá sa, že nie
všetkým rodičom je jasné, aká má byť
podoba účinnej rodičovskej lásky. Mnohí
sa domnievajú, že láskyplný vzťah prejavujú dieťaťu vtedy, keď ho zahŕňajú nadmerným množstvom hračiek, sladkosti,
neskôr peniazmi, keď mu splnia všetko,
na čo si len pomyslí, čo mu „vidia na
očiach“.
Na citový vývin dieťaťa s nepriaznivým vplyvom na jeho duševný vývin pôsobia aj „aktívne prejavy nelásky rodičov“,
ako je napríklad vyhrážanie, zastrašovanie, neprimerané tresty. Takéto jednanie
rodičov vyvoláva u detí pocity menejcennosti, úzkosti, plachosti, nedôvery v seba
samého a podobne. Nebezpečná je aj láska
preexponovaná, rozmaznávajúca. Inokedy citový vývin dieťaťa ohrozuje nedôslednosť, nejednotnosť v postojoch rodičov,
ich náladovosť alebo rôzne zastieraný
v podstate odcudzený, ba až nepriateľský vzťah rodičov voči sebe navzájom.
V správnej citovej výchove rodičom
pomáha už samotná prirodzená príchylnosť dieťaťa k rodičom, ktorá však pre

správny citový vývin dieťaťa nestačí. Citové vzťahy dieťaťa k rodičom sa neformujú
samočinne, aj v citovej výchove treba dať
dieťaťu istý „návod“. V dobrej rodinnej
výchove učíme dieťa láske láskou. Dieťa
potrebuje mať istotu, že ho rodičia majú
radi. Rozprávajú sa s dieťaťom o jeho detských problémoch, spoločne trávia s ním
voľný čas prechádzkami, výletmi a pod.
Nikto nepochybuje o tom, že rodičia sa nestarajú o telesný aj vzdelanostný
prospech svojich deti. Deťom to najlepšie
– tak znie heslo dneška. Urobíme všetko,
aby naše dieťa to raz v živote „malo ľahšie“. So starostlivosťou o duchovný rast
je to už však horšie, pretože to chce čas,
prístup, pochopenie, cit a to sú dnes nedostatkové hodnoty. Nedajú sa kúpiť, ani
„vystáť vo fronte“. Nemali by sme však
zabúdať, že človeka nerobí človekom len
jeho schopnosť rozumová a jeho práca,
ale predovšetkým dar lásky a citových
vzťahov, ktoré dostávajú do vienka ako
nesmiernu šancu. A tu by mala nastúpiť
výchova – v našom prípade kresťanská.
Ak uznávame dôležitosť vzdelávania a rozumového vývinu našich detí,
mali by sme tak isto uznávať aj dôležitosť
kresťanskej etiky, aby naše deti žili plno
ľudsky. Čo je platná človeku inteligencia
a vzdelanie, ak sa nenaučí mať rád svoju
rodinu a neskôr ľudí vôbec? Spomínam si
na matky, ktoré s veľkou hrdosťou chválili
svoje deti ako ďaleko to „dosiahli“, ale tie
isté matky s veľkou bolesťou mi hovorili o
tom, ako sa k ním tí „vzdelanci“ zachovali keď mali prejaviť lásku a porozumenie
keď ich najbližší to potrebovali. Nezabúdajme pri vzdelávaní našich detí ani na
ich kresťanskú výchovu. Nepodceňujme
ju, poučme sa z chýb minulosti. Venujme svojim deťom čas, nie len peniaze.
Zamyslime sa nad sebou a svojimi deťmi,
nad spoločným životom v našich rodinách. Žijeme naozaj kresťansky? Prejavujeme si lásku navzájom? Ideme svojim
deťom príkladom kresťanského života?
Nebojíme sa, že keď raz my zatúžime
po objatí svojich detí tak ako možno oni
túžia dnes po našom, naše ruky ostanú
otvorené lebo nebudú mať koho objať?
Nepremárnime život pre falošné
hodnoty a ciele. Dovoľme našim deťom
prichádzať k Pánovi Ježišovi, ba viac: Poď
me za Ním spolu...Aj v tomto prázdninovom čase.
Váš Vladimír Pavlík, evanj. farár
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Liptákom ďakujeme za ich veľké srdcia
Palianycija znamená chlieb

Konﬁrmácia 2022

• Zľava: Jakub Nemtušiak, Martin Bačík, pán farár
Vladimír Pavlík, Katarína Mlynčeková, Tomáš
Vretenár

Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Pod týmto mottom sa uskutočnili v
evanjelickom kostole v Závažnej Porube
slávnostné služby Božie a to v nedeľu 29.
mája 2022. Pán farár Pavlík v kázni uviedol: „Podstatu výchovy predstavuje kresťanská rodina.“ Krstnú zmluvu potvrdili
4 konﬁrmandi. K Večeri Pánovej pristúpili aj 6 „zlatí“ konﬁrmandi. Modlitbou
potvrdili, že i naďalej budú žiť v Božej
pravde a vo viere v Pána Boha.

Svitlana Havryshchuk

Keď sme prvýkrát prišli na Liptov, ani nás nenapadlo, že tu raz
budeme žiť. No čoraz častejšie sme sa sem vracali a čoraz viac
sa nám tu páčilo. Tak sme sa tu rozhodli usadiť. Túžili sme po
krajine, kde môžeme v pokoji a demokratickej slobode žiť a
vychovávať naše deti. Posledné roky sa Ukrajina spamätávala
a opäť sme snívali o tom, že sa čoskoro do našej rodnej zeme
vrátime.

Kolotoč pomoci
Stala sa však udalosť 24.2.2022, na ktorú
celý svet nikdy nezabudne. A prvé myšlienky mňa a môjho muža boli pomôcť našim
ľuďom, Ukrajine. Netušili sme ešte vtedy
do akých rozmerov sa vojna rozširi. Začali
sme jazdiť na hranice, začali sme mapovať
situáciu, spojili sme sa s našou rodinou a
priateľmi na Ukrajine, a tak začal kolotoč
neustálej každodennej pomoci.
Každým dňom boli podmienky pre
pomoc náročnejšie a zložitejšie, nakoľko
sa vojna stupňovala, a my sme nevedeli,
čo skôr. Od začiatku sme mali odhodlanie pomáhať priamo na Ukrajine ľuďom,
ktorí zo dňa na deň prichádzali o jedlo,
prácu, rodinu, o zdravotné a sociálne
zabezpečenie. Na druhej strane, prichádzali sem na Liptov stovky žien, detí a
my sme vedeli, že pomoc treba doma na
Ukrajine, ale aj doma na našom Liptove.
Našťastie sa k nám pridávali ľudia, ktorí nám začali nezištne pomáhať, ﬁrmy,
ktoré nás začali podporovať, organizácie,
ktoré sa o nás dopočuli. Viete, vojna sa
nedá naplánovať. A tak nikto z nás nebol pripravený. Zostala som ohromená z
toho, ako rýchlo sa ľudia dokázali zmobilizovať, ako rýchlo sa nadviazali vzťahy,
ako rýchlo prichádzala podpora pre nás.
Naše komunitné centrum
Vďaka pánovi Cyrilovi Fogašovi, ktorý nám poskytol priestory (hotel Elan v
centre mesta) sme mohli okamžite zriadiť naše komunitné centrum. A vďa-

9. 4. 1972 boli pánom farárom Jánom
Jágerským konﬁrmovaní 16 konﬁrmandi
(10 dievčat a 6 chlapci), dvaja sa „zlatej
konﬁrmácie“ po 50 rokoch nedožili.
29. 5. 2022 sa stretli šiesti „zlatí konﬁrmandi“. Zľava: Jana Hladká, Soňa Šarafínová, Eva Bubniaková (r. Kuľhavá), pán
farár, Vladimír Pavlík, Elena Vyšňanová
(r. Kuľhavá), Božena Krčulová (r. Janáková), Viera Gazdaricová (r. Niňajová).
text: -dm-, foto: -pb-

• Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši

ka občanom Liptova, vďaka miestnym
podnikateľom, ﬁrmám, organizáciám a
v neposlednom rade hlavne vďaka dobrovoľníkom a obyčajným ľuďom sme
dokázali denne poskytovať humanitárnu
pomoc pre utečencov, ktorí k nám denne
prichádzali. Vďaka ﬁnančným zbierkam
na náš transparentný účet sme dokázali nakupovať týždenne kamióny jedla a
humanitárnej pomoci a voziť ich priamo
na Ukrajinu. Samozrejme, takáto pomoc
musela byť ošetrená aj administratívne a
bolo potrebné mať potrebné doklady a
náležitosti, aby sme sa mohli dostávať do
postihnutých oblastí a rozdávať pomoc
priamo tým, ktorí to potrebujú.
Sme Ukrajinci

• Svitlana Havryshchuk a Michaela Ďubeková

Áno, my sme Ukrajinci a rozumieme, že
nie všetci majú dobré skúsenosti s našimi
ľuďmi. Hovorí sa, že sa humanitárna pomoc niekde vytráca, že samotní Ukrajinci
s ňou kšeftujú, atď. Viete, je to tak aj v iných
krajinách, všade sa nájdu podvodníci, zlodeji, klamári. Nás to veľmi mrzí, lebo potom vďaka takým trpia tí, ktorí sú nevinní,
ktorí sú čestní, ktorí si zaslúžia našu pomoc. Aj to je dôvod, prečo odovzdávame
našu pomoc priamo do rúk ľuďom v úkrytoch, ľuďom v pivniciach, chlapom, ktorí
musia ísť bojovať a brániť. Nemocniciam,
kde dochádzal materiál, personál atď. A
tak vzniklo naše Občianske združenie
Palianycija (chlieb), ktorým sme schopní
oﬁciálne pomoc smerujúcu na Ukrajinu
sprostredkovať. Na Liptov sa medzi časom
podarilo dočasne ubytovať stovky žien s
deťmi, seniorov, mladých dievčat. Táto
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činnosť bola od začiatku najťažšia, hlavne po časovej a psychickej stránke. Bol to
nápor emócií. Človek ujde pred vojnou, v
strachu, čo ďalej, kde byť s dieťaťom, ako
dlho, ako sa zabezpečíme, kto nás prichýli... Otázok v očiach bolo milión a ku každému utečencovi bolo treba pristupovať
individuálne. Je to človek, ušiel a mnohokrát, nemal proste kam...
Každý z nás má svoj osud.
Áno, veľa ľudí prišlo aj na drahých autách,
ale to neznamená, že prišli na výlet. Veľa
z nich nevie, či ešte niekedy budú pracovať vo svojich ﬁrmách, či budú mať koho
zamestnať. Každý z nás máme svoj osud.
Ale samozrejme, ak sa chovajú arogantne a nedokážu sa prispôsobiť pravidlám,
ktoré platia na Slovensku, je čas odísť.
Pristupujeme k tomu aj my tak s našou
pomocou. Pomáhame tým, ktorí sú slušní ľudia, a hlavne tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Samozrejme, ani my nevieme vždy
odhadnúť mieru tej pomoci. Našťastie
Liptov je kraj, kde sa ľudia zomkli, kde
ľudia pochopili štatút utečenca, kde všetka dobrovoľnícka činnosť bola vykonávaná na dennej báze. Kontaktovali sme sa v
ktorékoľvek hodiny, ľudia prichádzali aj
po nociach. Viete ubytovať je ešte to najmenej, problémy nastanú pár dní neskôr,
keď sa riešia už konkrétne veci, ako nedostatok ﬁnančných prostriedkov, jedlo,
nedostačujúce oblečenie, obuv a potreby
najmä pre deti, hygienické potreby, zdravotné problémy, psychické problémy, vybavovanie na cudzineckej polícii i štatút
utečenca, zaradenie sa do spoločnosti, zaradenie dieťaťa do školy, potreba domácnosti, .. Je tých aspektov veľmi veľa. Všetku túto prácu mi pomáhali vykonávať
ženy-matky dobrovoľníčky, bez ktorých
by nebolo možné pomôcť takému množstvu odídencov. Postupne sme začali organizovať aj menšie podujatia na Námestí osloboditeľov, aby sme ľudí vyzývali k
solidarite, aby sme dali Ukrajincom pocit
dočasného bezpečia a Liptákom ďakovali
za ich veľké srdcia.
Ďakujeme, máme vás radi
Z mojich skúseností viem, že na Liptove žije veľa naozaj dobrých, šikovných,
rozhľadených ľudí. Ešte raz vyjadrujeme
našu vďačnosť všetkým, čo pomohli i pomáhajú: pánovi Fogašovi, dobrovoľníčke
Michaele Ďubekovej a iným dobrovoľníkom, starostom liptovských obcí, starostovi Závažnej Poruby pánovi Pavlovi
Beťkovi. Ťažko vymenovať všetkých,
bol by to dlhý zoznam. Všetci ste super
a máme vás radi.
Svitlana Havryshchuk
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Okienko MŠ

Vedieme deti k zdravému
životnému štýlu
pravidelným cvičením

V Závažnej Porube
je to inak
Na Slovensku je Deň
učiteľov, ktorý sa slávi
28. marca ako spomienka na narodenie
Jana Amosa Komenského. Deň učiteľov
je v istom zmysle svedectvom, že prínos
pedagógov vo vzdelávacom procese a pre
rozvoj
spoločnosti
je dôležitý. Práve to
treba v každej spoločnosti viac pochopiť,
uznať a doceniť.
Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove novej generácie ľudí. Neblahým javom v ostatných
rokoch však je, že sa v
mnohých štátoch sveta učitelia stávajú terčom útokov zo strany
žiakov či ich rodičov.
Ale v Závažnej
Porube je to inak. Ďakujeme

Pomáhali sme planéte

V posledných rokoch sa stále diskutovanejšou témou stáva životný štýl človeka,
rodiny, teda aj detí. Táto téma sa otvára na
základe dlhodobých zdravotných problémov a odchyliek pohybového aparátu,
začínajúcich sa už v rannom detstve. Jednou z rôznych dôvodou tejto skutočnosti
je pracovné preťaženia rodiny, konzumný spôsob života, nedostatok aktívneho
trávenia voľného času a život odporujúci
zásadám zdravého životného štýlu. Výskum potvrdzuje, že vysoké percento detí
predškolského veku trpí obezitou. Problém vidíme v nedostatočnom množstve
pohybu. Ten má za následok pohodlnosť
detí, slabú vôľu, nezáujem a náväzne na
to - zhoršujúcu sa fyzickú kondíciu a
zdravotný stav. Práve z tohoto dôvodu sa
materská škola zapojila do pravidelného
cvičenia s Kids fun academy zamerané na
pohotovosť a rýchlu reakciu a Cvičenie
s fyzioterapeutkou Veronikou zamerané
na správne držanie tela.

Tancovali za zvuku gitary

Naša planéta je náš jediný domov, ktorý
máme a je potrebné, aby sme sa do jej
obnovy a ochrany zapojili všetci. Ako
jednotlivci máme moc vyjadriť svoj hlas
prostredníctvom našich rozhodnutí a
našich činov. Aj malé zmeny sa rátajú a
často majú dominový efekt na naše ekosystémy a zmenu myslenia nášho okolia.

Už tradične prichádza do materskej školy
bývalá pani učiteľka, ktorá sa profesionálne venuje hre na gitaru. Deti sa na ňu
tešia. Vyspievajú a vytancujú s podporou
jej hudby všetky piesne ktoré sa naučili
a dokonca si vyskúšajú hru na rôzne rytmické nástroje z iných končín sveta.
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Čo je školská zrelosť

Vzdelávanie
v materskej škole
Deti vedieme aj k úcte
6.mája si obec Závažná Poruba pripomenula výročie a zároveň kladením venca
ku pomníku obete druhej svetovej vojny.
Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj deti našej materskej školy, kde zaspievali pieseň
Slovenský raj.

Aj najmladších
treba motivovať

Pekným príkladom je Cvičenie s Fit Kids
Academy. Deti cvičia vo veľkých skupinách, čo je veľmi náročné. Dobrou motiváciou sa stalo raz do polroka vyhodnotiť najlepšieho, ale aj najposlušnejšieho
športovca. V tomto polroku sa ním stal
Petrík Bálent.

Deti zažili život
pod hladinou mora

More je „časť oceána, rôznym spôsobom
obklopená súšou alebo vyvýšeninami
oceánskeho dna, líšiaca sa od otvoreného
oceána špeciﬁckými vlastnosťami“. Moria a oceány pokrývajú celkom 361 miliónov km², čiže 71 % povrchu planéty Zem
a ich objem dosahuje 1 370 miliónov km³
vody. Morská voda tak predstavuje 96,5
% planetárneho vodstva. Priemerná hĺbka svetového oceánu je približne 3 790 m.
Keďže na Slovensku žiadne more nie je a
nie každé dieťa má možnosť zažiť ho, v
našej materskej škole zažilo aspoň ilúziu
mora. Čo myslíte?

Existuje mnoho deﬁnícií školskej zrelosti,
no vo všeobecnosti ju možno chápať ako
dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý
umožňuje dieťaťu zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu bez väčších komplikácií, najlepšie s radosťou a nadšením.

K športu treba deti
viesť od malička
Príkladom je predškoláčka Ninka Bukasová.
Napriek veku aj ona sa
zúčastnila preteku bežeckého lyžovania na
Štrbskom plese, ktoré
organizoval Bežecký
klub Opalisko. Aj keď
je Ninka mladá a nemohla oﬁciálne zabojovať, svojou účasťou
podporila a posmelila
súťažiacich.

Dieťa je po absolvovaní materskej školy
pripravené na vstup do základnej školy a
na ďalší aktívny život v spoločnosti. Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné
vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch
vzdelávania. Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardnými
charakteristikami školskej spôsobilosti.
Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole
získava elementárne základy: komunikačných kompetencií, matematických
kompetencií a kompetencií v oblasti
vedy a techniky, digitálnych kompetencií, kompetencií učiť sa, riešiť problémy,
tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych a
personálnych kompetencií, občianskych
kompetencií, pracovných kompetencií.

Predškoláci
sa nevedia dočkať
Naši predškoláci sa tešia do školy. Spoločne s rodičmi prijali pozvanie do základnej školy, aby sa čo to dozvedeli o
jej živote. Vyskúšali si sedenie v školskej
lavici, a niektorí si zo sebou priniesli aj
školskú tašku. Veď pozrite.

Keď sa slávia narodeniny
V materskej škole máme zaužívanú
peknú tradíciu. Deti
v nej vyrastajú ako jeden kolektív, a preto
sa ich týkajú aj osobné sviatky kamarátov.
Jeden z nich je oslava
narodenín. Deti si
pri vinšovaní osvojujú základné pravidlá
spoločenského správania. Podať kamarátovi pravú rúčku, pozerať sa mu do tváre,
osloviť ho menom a potom mu povedať
tie najkrajšie slová. Tento raz mal narodeniny Beník. zostavila: Alena Guráňová
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Školské zrkadielko
Projekt tretiakov
Kolobeh vody
V našej triede sme sa dozvedeli o projekte
od pani učiteľky, ktorá vybrala lídrov. Ja
som bol jeden z nich a do tímu som si vybral Maťa. Raz som bol v tábore, kde sa
náš oddiel volal Medvedí Tereňáci, podľa
toho sme vybrali náš názov. Vyrobili sme
si plagát, šetrenia vodou a pravidlá tímu.
Robili sme pokusy s horúcou vodou aj
ľadom. Rozdelili sme si texty a vyskúšali
sme hrať divadlo, aby sme boli pripravení
zahrať ho pre rodičov.
Jurko Klocok a Maťko Broska

sme boli SPEVÁCI. Vybral som si Adama
a Tomáša. Robili sme aj pokusy s vodou.
Ďalej sme si museli rozdeliť texty na divadlo. Vyrábali sme si kostýmy, bola to
zábava. Zajtra zahráme divadlo rodičom.
Veľmi sa tešíme aj na to ako budeme pripravovať pre rodičov občerstvenie.
Tobiáš Petričko, Adam P. Kováč,
Tomáš Kováč

Deň dopravy
Je štvrtok. Ráno som sa tešil, ako vyberiem bicykel a pôjdem do školy. Vysvetlili sme si a pozreli prezentáciu o cestnej
premávke. Urobili sme si test a išli sme
von. Tam na nás už čakalo päť stanovísk.
Ja som najprv šiel na slalom, potom na
kopec, výtvarnú disciplínu, prvú pomoc
a nakoniec som šiel na ihrisko so semaformi a značkami.
Adam Tekel, 2. roč.

Jedného dňa prišla do triedy pani učiteľka a povedala, že budeme pracovať v
tímoch. Vybrala kapitánov. Našou kapitánkou bola Aňa a vybrala si Dominika
a Natálku. Napadol nás názov tímu Vodníci. Vytvorili sme si pravidlá, kostýmy
a rozdelili úlohy. Na informatike sme
urobili pozvánky a prezentáciu. Nacvičovali sme divadlo a zajtra v utorok 24.5. o
15:30 ho zahráme rodičom.

Anna Jambrichová, Natálka Vallušová,
Dominik Szaraz

Jedného dňa sa naša pani učiteľka rozhodla, že urobíme projekt o Kolobehu vody.
Keď sme boli rozdelení do tímov, každý
tím si zvolil názov. My sme sa volali REBELI. Po vytvorení pravidiel tímu sme
robili pokusy o vyparovaní. Po niekoľkých dňoch nám pani učiteľka dala texty, ktoré sme sa mali naučiť. Podľa textu
sme si vyrobili kostýmy. Ja Simonka som
vyrábala kvapky a Marco s Adamom vyrábali z kartónu ľad. Potom sa už stačilo
naučiť čo, kde a kedy máme robiť. Keďže sme už všetko vedeli, tak sme divadlo
mohli zahrať rodičom, súrodencom a kamarátom.
Simonka Dudová, Marco Hromuľák,
Adam Vretenár

Dozvedeli sme sa o projekte z KOZMIXLAB. Rozdelili sme sa do tímov. My

• Paulínka Migaľová, 1. ročník

Vo štvrtok sme mali Deň dopravy. Museli sme spraviť všetky stanoviská. Prišli aj
policajti. Ako prvé som si vybrala výtvarnú výchovu, ktorú mala na starosti Olinka Dzúrová. Potom sme išli na slalom. To
mala na starosti Bohdanka. A nakoniec
sme boli na dopravnom ihrisku.
Hanka Hutková, 2. roč.

Dnes bol deň dopravy. Mali sme tam stanoviská. Moje obľúbené stanovisko bola
prvá pomoc. Tam sme sa učili, ako poskytnúť prvú pomoc. Bol to super deň!

• Vilko Bobák, 2. ročník

ukázala, ako si ošetriť ranu. Po všetkom
jazdení sme dostali od pána policajta pexeso a preukaz cyklistov.

Viliam Bobák, 2. roč.

Najviac sa mi páčilo stanovište dopravné
ihrisko. Naučili sme sa tam, ako sa máme
správať na ceste a spoznali sme veľa nových pravidiel a dopravných značiek.
Dnes som sa veľmi zabavil. V škole sme
robili aj test. Nakoniec sme dostali cyklistický preukaz a policajné pexeso. Veľmi
som si tento deň užil.
David Dvoran, 2. roč.

Vaneska Piatková, 2. roč.

Dnes sme mali Deň dopravy. Mali sme
päť stanovísk. Mali sme prvú pomoc,
jazdu do kopca, výtvarnú, slalom a dopravné ihrisko. Po skončení sme dostali
preukaz a pexeso.
Simonka Kubovčíková, 2. roč.

Tento deň dopravy bol veľmi pekný. Mali
sme päť stanovíšť. Prvú pomoc, jazdu do
kopca, slalom, výtvarné činnosti a dopravné ihrisko. Prišli aj skutoční policajti.
Dostali sme cyklistický preukaz a krásne
policajné pexeso. Naučili sme sa veľa vecí
pre bezpečnú jazdu.
Teo Medľa, 2. roč.

Na tento deň som si vybral kolobežku.
Najviac sa mi páčilo stanovisko dopravné
ihrisko. Na novom asfalte sa mi jazdilo
veľmi dobre. Potom sa mi páčilo stanovisko prvá pomoc. Pani učiteľka nám

Na dopravné ihrisko prišli policajti.
Boli tam značky a semafory, podľa ktorých sme jazdili po dopravnom ihrisku.
Okrem toho nás čakali ešte ďalšie stanovištia. Po splnení úloh nám dávali pani
učiteľky pečiatky. Nakoniec sme dostali
vodičské cyklistické preukazy a k tomu
pexeso. Bol to super deň.
Ninka Šlauková, 2. roč.
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Popoludnie na kúpalisku
Bolo teplé popoludnie, keď nás ocko prekvapil, že pôjdeme na kúpalisko do Tatralandie. Najprv sme si napísali úlohy,
potom zbalili veci na kúpanie a šli sme.
Bolo tam osem bazénov. Z toho boli tri so
slanou vodou, jeden detský, jeden vonkajší s hlbokou a teplou vodou a ďalšie dva.
Najviac sa mi páčili tobogany. V čierno-bielom blikalo svetlo a to bolo super.
Bolo to veľká zábava. Keď sme sa dosýta
vyšaleli, unavení sme sa vrátili domov. Už
sa teším na budúce.
Adam Tekel, 2. ročník

Poludnica
Bol krásny slnečný deň ako stvorený
na turistiku. Zbalili sme si ruksaky, nasadli do auta a vybrali sa na Poludnicu.
Veľmi som sa tešil na jaskyňu tesne pod
vrcholom. Orientovali sme sa podľa turistických značiek. Všade okolo nás boli
stromy, krásne kvety a nádherná príroda.
Výhľady z vrcholu boli nezabudnuteľné.
Po ceste dolu sme stretli jaštericu a malého psíka. Bol to jeden z mojich najkrajších letných dní.
David Dvoran, 2. ročník

Prechádzka v lese
Cez víkend som bol s rodičmi na chate.
Naša chata je učupená v lese medzi stromami. S ockom a sestrou sme sa išli prejsť
k Čertovej skale. Prechádzali sme popri
lesnom potoku a zrazu sme uvideli veľké
mravenisko. Okrem mravcov tam bolo aj
veľa chrobáčikov. Nezahliadli sme však
salamandru ani veveričku. Po zaujímavej
prechádzke sme sa vrátili domov.

Teo Medľa, 2. ročník

V ZOO
Išli sme na dovolenku do Maďarska. Cestou sme sa zastavili v ZOO v Miškolci.
Videli sme veľkého hnedého medveďa.
Sedel na zadku a ľudia ho kŕmili mandľami. Ešte sme tam videli opice a škriekali
tam papagáje. Veľmi sa mi tam páčilo.
Hanka Hutková, 2. ročník

Na hubách
Veľmi rád chodím na huby. Raz sa mi stala takáto príhoda. Túžil som nájsť hríb.
Po nejakej dobe sa mi ho podarilo nájsť.
Bol som veľmi šťastný. Cestou k autu ma
napasol roj včiel. Zažil som nepríjemnú
bolesť, no radosť z hríbika bola väčšia ako
žihadlo. Keď som prišiel domov, už ma to
nebolelo.
Viliam Pavel Bobák, 2. ročník

Spiaca opica
Bol krásny, slnečný deň. S rodičmi a so
sestrami sme navštívili ZOO. Videli sme
leva, ťavy, surikaty, krokodíla, tarantulu a
hady. Páčila sa nám opica, ktorá sedela na
strome a prikrývala sa dekou, nakoniec
zaspala.
Nina Šlauková, 2. ročník

Oslovujeme rodičov,
deti i priateľov školy

• Oslava písmeniek, potešenie s tortou

ZOO
Išla som na výlet do ZOO. Videla som
tam opice, slony, pávy, zebry a najviac sa
mi páčili zajačiky. Bolo tam super. Mám
krásny zážitok. Na pamiatku som si kúpila magnetku, ceruzku a gumu.
Martina Kubányová, 2. ročník

Dovolenka
V lete sme boli na dovolenke v Štúrove.
Bola s nami naša kamarátka Katka. Je
tam veľa bazénov a tabogánov. V niektorých bazénoch je horúca voda. Mne sa
najviac páčil bazén s morskými vlnami.
Je tam super. Teším sa, že tam pôjdeme
aj tento rok.
Michaela Jurečková, 2. ročník

Výlet v ZOO
Túto jar sme boli v ZOO. Videli sme opičky, leva a hadov. Viezli sme sa na vláčiku.
Potom sme išli na vežu. Nakoniec sme sa
dali sladkú zmrzlinu.

Simona Kubovčíková, 2. ročník

Výlet na kúpalisko
V nedeľu sme boli na kúpalisku. Bola som
tam s rodičmi a s bratom. Kúpalisko sa
volá Tatralandia. Bolo tam veľa tobogánov, na ktorých sme sa s bratom spúšťali.
Plní zážitkov sme išli domov.

Dobrá kniha predstavuje múdrosť a neodmysliteľne patrí ku škole a vzdelávaniu. V duchu tejto myšlienky plánujeme
v mesiaci jún zorganizovať Knižnú burzu,
ktorá sa bude konať na školskom dvore v
ZŠ M. Rúfusa v Závažnej Porube. Súčasťou tejto spoločnej aktivity budú aj sprievodné podujatia pre deti.
Máte doma knihy, ktoré už vaše deti
prečítali, sú odložené a čítať ich už viackrát nebudú? Dajme knihám druhú šancu a podporme deti v čítaní.
Knihy v mesiaci máj bude možné priniesť do školy a odovzdať ich učiteľkám v
základnej škole alebo materskej škole.
Každá knižka bude ohodnotená symbolickou sumou a počas burzy si spolu s
vašimi deťmi môžete prísť vybrať knižky,
ktoré vás oslovia a budú sa vám páčiť.
Všetky peniažky, ktoré sa vyzbierajú z
tejto milej akcie ostanú v základnej škole
a materskej škole a budú použité na odmeny, výlety, vzdelávacie aktivity našich
detí. Knihy, ktoré ostanú a nepredajú sa,
darujeme do školskej knižnice našej školy,
materskej školy, alebo obecnej knižnice.
Presný júnový termín akcie ešte
upresníme podľa počasia a aktuálnej epidemiologickej situácie. Ďakujeme, že si
vzájomne pomáhame.

Kniha je symbolom
múdrosti a patrí ku škole

Vanesa Piatková, 2. ročník

Zážitok z lesa
V lete sme sa vybrali na prechádzku do
lesa. Z konárov stromov sa ozýval spev
vtáčikov. Hľadali sme hríby. Zrazu mama
vykríkla: „Vidím krásny hríb! Kto ho
nájde prvý?“ So sestrou sme pribehli k
mame a hľadali sme. Lepšie oči mám ja.
„Už ho mám!“ kričal som od radosti. A
kúsok od neho sa skrýval ďalší. Domov
sme priniesli plný košík hríbov.
Roman Iľanovský, 2. ročník

V nedeľu 19.6.2022 na školskom dvore sa
konala Knižná burza.
Rodičia si spolu so svojimi deťmi vybrali knižky, ktoré ich zaujali a vytvorili si
svoju vlastnú záložku do knihy. Na školskom dvore okrem toho účastníkov čakalo občerstvenie, preliezky a zaujímavé
hry. Po celú dobu vládla príjemná atmosféra. Každý, kto prišiel neobanoval, veď
sme prežili príjemné nedeľné popoludnie
v spoločnosti dobrej knižky, hudby a maličkom občerstvení.
Veľmi pekne ďakujeme obetavým
rodičom, ktorí svoj čas venujú aktivitám
ZRPŠ pripraveným práve pre naše deti.
Výťažok z tejto akcie poputuje deťom
do MŠ Zvedavček a žiakom ZŠ M.Rúfusa
v Závažnej Porube.
Výbor ZRPŠ pri MŠ Zvedavček a ZŠ
M.Rúfusa v Záv. Porube
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Literárna tvorba
našich štvrtákov
Kamoš obor
Kamoš obor vyšiel na vrch Zobor,
aby stade na letisko Nitra vidieť mohol.
Aj by si polietal náš Kamoš obor,
ale také veľké lietadlo na letisku Nitra
nájsť nemohol.
I. kategoria: zľava Miška Jurečková 1. miesto, Adelka
Hricová 2. miesto,Vilko Bobák, David Dvoran 3. miesto

Robka Bukovinská, 4.roč.

Ten náš Kamoš obor,
vystúpil na vrch Zobor.
Vidí z neho Sophiu,
ktorá beží cez Nitru.
Kráľovná sa vezie v koči,
Sophiu hneď rýchlo zočí.
„Nasadni hneď do koča a
povedz mi, kde je rieka Soča!“
Vaneska Vadovická, 4.roč.

II. kategória Vaneska Vadovická 1.miesto, Tobi
Petričko 2 .miesto, Robka Bukovinská 3.miesto

Listy planéte ZEM
Naša milá planéta Zem!
Si úžasná a dobrá, teším sa že žijem
na tebe. Prepáč, že ťa znečisťujeme. Veľmi si krásna, keď nie si špinavá ale robím
všetko, aby si bola čistá. Mám ťa rada.
Sľubujem, že ťa budem chrániť.
Tvoja Natálka Vallušová

Naša krásna ZEM, obdivujem Tvoju
krásu. Ďakujem, že tu môžem žiť. Som
rád, keď na Tebe môžem veselo behať,
skákať. Prepáč nám, že tu existujú ostrovy plné plastov a odpadkov. Dúfam, že tu
budeš s nami takáto krásna aj naďalej.
Tvoj Tobik Petričko

Naša milá planéta Zem!
Som veľmi šťastný, lebo žijem na takejto planéte. Chodím na Vianoce do lesa
a vďaka Tebe máme vždy krásny stromček. Viem, že keď niečo dostanem, mám
to vrátiť. Preto sa budem o Teba starať.

Tvoj Adamko Vretenár

List pre planétu Zem v Slnečnej sústave
Naša milá planéta Zem! Si pre nás veľmi dôležitá. Hlavne čistý vzduch a čistá
voda. Chcel by som, aby si bola navždy
čistá. Mám Ťa rád, slúžiš nám na oddych,
preto je moja povinnosť starať sa o Teba.
Tvoj Jurko Klocok

Kamoš obor kamarát.
Soﬁu má veľmi rád.
Sníva sa mu pekný sen,
volá ho šumočarodej.
O mesiačiku
Mesiačik je ako obláčik,
trblietavý ako vtáčik.
Beží rýchlo ako vláčik,
je to predsa Mesiačik.
Paťo Maro, 4.roč.

Rozprávka o Zlatej muzike
(pokračovanie)
Zlatá muzika
Ježibabe sa páčili tóny Zlatej muziky a
tak ju chytila a zavrela do klietky. Zlatá
muzika nevedela čo má robiť. Napokon
si uvedomila, že jej kamaráti povedali, že
keď bude v nebezpečenstve má vydávať tú
najtenšiu melódiu. A aj tak to spravila. Počuli to mačky, škrečky, zajace, myši,... Vedeli, že Zlatá muzika je v nebezpečenstve
a tak sa ju odhodlali zachrániť. Išli podľa
smeru hlasu. Lenže zistili, že vchod do
pivnice strážia dva biele medvede. A tak
sa dohodli, čo idú spraviť. Myši rozhodli,
že zajace pôjdu nalákať medveďov. Mačky
zatiaľ pazúrikom otvoria dvierka. Škrečok
prehryzie laná a klietka sa otvorí. Všetci
súhlasili. Všetko išlo podľa plánu. Vyslobodená Zlatá muzika povedala zvierat-

kám, aby sa išli skryť. Ona zatiaľ ježibabu
prekabáti. Zlatá muzika nechala otvorenú
klietku. Ježibabe bolo čudné, že je klietka
otvorená, preto sa išla pozrieť, čo sa deje.
Zlatá muzika ježibabu zavrela do klietky a
bola rada, že už nikomu nebude robiť zle.
Muzika sa zvieratkám veľmi pekne poďakovala a krásne im zaspievala.
Vaneska Vadovická, 4.roč.

Zlatá muzika sa tárala po svete a ľuďom
rozdávala dobrú náladu. Keď v tom ju
nenápadne schytila ježibaba premenená
za mladú a dobrú ženu. Schovala ju do
pohára, kde boli kedysi hady. Zlatá muzika od toľkého smradu nachvíľu omdlela
a ježibaba len na to čakala. Rýchlo utekala do svojej jaskyne, ktorá bola zaplnená
ďalšími pohármi a klietkami. Zobrala tu,
ktorú mala pri sebe a strčila tam Zlatú
muziku. Keď sa Zlatá muzika prebrala,
začala horko-ťažko plakať. „Kam som
sa to dostala?“ Keď sa trochu uvoľnila,
začala pomaly otvárať zámok na klietke.
Nešlo to! Vtom si všimla, že ježibaba zaspala. Mačka, ktorá sa zobudila, pomohla svojim pazúrom klietku otvoriť. Zlatá
muzika poďakovala a bola rada, že opäť
môže ľuďom rozdávať radosť.
Julka Feniková, 4.roč.

Keď sa Zlatá muzika dostala z ježibabinej klietky von, letela tak vysoko, ako len
mohla, aby ju ježibaba nemohla dolapiť.
Keď videla tu krásu z oblohy, rozhodla sa,
že precestuje celý svet a bude dávať svoj
dar ľuďom. Zlatá muzika hneď priletela
do Bratislavy, lebo počula, že sú tam ľudia smutní. Tak začala rozdávať svoj dar a
takto obletela všetky mestá a dediny. Lenže Zlatej muzike niečo chýbalo. Nemala
pri sebe parťáka, ktorý by rozdával dar s
ňou. Začala hľadať. Našla ho na okraji zemegule a hneď sa zaľúbila. Chvíľu trvalo,
kým sa aj on zaľúbil do nej, ale podarilo
sa. Zakrátko mali svadbu a kopec notičiek a žili šťastne až do smrti.
Laura Haladějová, 4.roč.

Po úteku od ježibaby sa Zlatá muzika potulovala po celom svete. Všade sa zdržala
iba chvíľočku. Ale aj tá malá chvíľa stačila na to, aby priniesla do ľudských srdiečok veľkú radosť, lásku, dobrú náladu
a šťastie. Ľudia sa po celom svete stávali
viac milí, dobrí a láskaví.
Adam Niňaj, 4.roč.

Zlatá muzika poletovala a spievala nad
mestami. Ježibabe sa to však nepáčilo a
zavrela ju do klietky. Keď ju tam videl
zbojník Ďuro, neváhal ani sekundu a išiel
ju vyslobodiť. Zlatá muzika sa poďakovala a išla spievať po svete. Spievala hlavne
tam, kde ľudia sú stále smutní. Keď sa
vrátila išla k zbojníkovi Ďurovi a žili spolu šťastne až do smrti.
Zbieranie odpadkov na Deň Zeme

Miško Makovič, 4.roč.
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Ježibaba premýšľala nad tým, prečo je ten
svet taký veselý. Napadlo ju, že by tú Zlatú
muziku zavrela do klietky. Nuž, ako povedala, tak aj urobila. Zlatá muzika kričala.
Počuli ju dve mačičky, vliezli do komory
a videli uplakanú Zlatú muziku. „Stalo
sa vám niečo?“ spýtali sa mačičky. Zlatá
muzika prikývla. „My vás vyslobodíme!“
povedali. Mačičkám sa podarilo otvoriť
klietku a Zlatá muzika s radosťou vyletela
von. „Ďakujem veľmi pekne.“ povedala
muzika. „My keď môžeme, pomôžeme.“
A kto vás zavrel do tej klietky?“ opýtali
sa mačky. „Škaredá ježibaba!“ povedala
muzika. „Nebojte sa! My si už s ježibabou
poradíme!“ povedali mačky. Chytili zlú
ježibabu, dali ju do klietky a tá tam skučí
až dodnes.
Robka Bukovinská, 4.roč.

O tom ako Zlatá muzika zablúdila
Zlatá muzika je malé dievčatko, ktorému
zomreli rodičia. Bývala sama v starom
dome. Zlatá muzika ju pomenovali preto,
lebo si veľmi rada spievala a hrala na rôznych hudobných nástrojoch. Raz si Zlatá
muzika zmyslela: „Pôjdem sa prejsť po
meste a lese. Možno si nájdem nejakého
kamaráta alebo kamarátku.“ Hneď sa aj
vybrala von. Prešla celé mesto, ale nenašla nikoho. Išla pozrieť aj do lesa. Celou
cestou si spievala, aby jej bolo trochu veselšie. Začula ju jedna zlá ježibaba a napadlo jej: „Toto dievčatko ľuďom určite robí
radosť. Radšej ju chytím do klietky a ľudia sa už nebudú mať čím poveseliť. Cha,
cha, cha.“ Chytila Zlatú muziku do siete
a odvliekla do svojej chatrče do klietky.
Kľúčiky boli schované vo ﬁalovej vázičke.
Raz, keď ježibaba zaspala sa Zlatej muzike podarilo získať kľúčik pomocou bielej
vrany, ktorá letela okolo. Nakoniec ušla a
nikdy viac sa k ježibabe nevrátila.
Katarína Kroulíková, 4.roč.

Ako sa štvrtákom
páčil výlet?
Výlet do Liptovského Mikuláša
Keď sme prišli do cieľa, stála pred nami
obrovitánska budova – Slovenské múzeum prírody a jaskyniarstva. Vyšli sme po
naklonenej rovine a hneď som zbadala
stopy zvierat. Boli tam stopy líšky, vlka,
medveďa, srnky, vtákov a diviakov. Už od
začiatku som tušila, že to bude výnimočná
prehliadka. Dozvedeli sme sa, že to bude o
jaskyniarstve. Tety nám všetko veľmi pekne
vysvetlili. Dokonca sme lúštili tajničku, čo
sme si zapamätali. Skoro všetko som vedela. Potom nás zobrali do jaskyne. Videli
sme tam veľkého medveďa. Našťastie nebol
živý. Videli sme rôzne kamene, kosti aj pomôcky, ktoré potrebujú jaskyniari pri svojej
práci. Tento výlet sa mi naozaj veľmi páčil.
Vaneska Vadovická, 4.roč.

17

• Ilustrácia: Nikola Dvoranová

Čo nám štvrtáci navarili?
Lečo: Ako sa to stalo
Ahoj, volám sa Matka. Je to trochu čudné, keď ma niekto volá Matka, keď mám
iba 10 rokov. Inými slovami nikoho nebaví volať ma Matilda. Pokiaľ viem nikomu ešte nenapadlo, že Matka znie trochu
ako mama ale to je jedno. No teraz už
pristúpim k príbehu. Moja mama (ktorá
sa zhodou okolností tiež volá Matilda) sa
raz vybrala do obchodu (do Lidla), lebo
priebehom času sa z našej chladničky stala hladnička (teda bola skoro prázdna).
Hneď ako vošla do obchodu po ľavej strane uvidela dve papriky. Jedna bola krásna, zelená, ale tá druhá bola bez klobúčika (možno si niekto myslel, že klobúčik
môžu mať len hríby no mýlil sa). Druhá
paprika bola za polovičnú cenu. Mama
si hneď všimla malú ceduľku ktorá bola
položená rovno pred touto paprikou. Na
ceduľke bolo napísané ,,Táto paprika si
veľmi veľa vytrpela, preto ju predávame
za polovičnú cenu.“ Mama ničomu nerozumela a tak vzala túto papriku s touto
ceduľkou za predavačkou. Keď prišla k
predavačke, bola si istá, že jej to predavačka všetko vysvetlí. A tak sa aj stalo. „Viete“
začala predavačka „Túto papriku si už raz
niekto kúpil. Chcel si urobiť lečo a tak si
nakúpil všetky potrebné potraviny: paradajku, vajíčko, cibuľu, klobásu a samozrejme aj papriku. Hneď ako prišiel domov odkrojil paprike klobúčik a išiel si po
niečo do svojej komory. V tej chvíli sa dve
zeleniny (paprika a paradajka) prebrali k
životu. Paradajka sa hneď paprike začala
vysmievať: „Haha, tebe odkrojili klobúčik a ja ešte stále celá, pretože ľudia majú
strašne radi červenú lebo zelená je nudná,
lalala.“ Vtedy sa ozvala aj paprika: „Náhodou ľudia majú radi zelenú, to červená
je ako krv, čo hlási smútok. Veru, kto by
chcel vykrvácať? Nikto!“ Vtom sa prebrala
aj klobása: „Kto sa to tu vadí? A mimochodom hnedá je oveľa krajšia ako nejaká
zelená alebo červená. A mne ani nevadí
keď ma niekto pokrája. Na panvičke mi
to svedčí oveľa viac ako na nejakej polici.“ Teraz sa ozvala paradajka: „Hnedá je
ako blato. A kto by chcel jesť blato? Nikto!
Ha!“ Paprika nevedela čo má spraviť a tak
len štuchla do cibule, ktorá ešte zostala v
taške. Po chvíli však pochopila, že to nemala robiť. „Najkrajšia je farba zlatá, tak
ako môj krásny vlas. Takže ak sa bavíte o
farbách práve som vyhrala cenu o najkraj-

šiu farbu.“ Zrazu sa prebralo aj vajíčko. To
sa aj hneď ozvalo: „Biela je farba najlepšia, pretože keď ju zmiešate s inou farbou
vznikne taká istá len svetlejšia. A to je
super.“ Vtom sa vrátil ten pán z komory
a keď počul ako sa jeho zelenina rozpráva, vzal tašku všetku zeleninu do nej pohádzal a vrátil do obchodu a keďže túto
papriku si kúpil v tomto obchode vrátil ju
tu a nikto, kto počul tento príbeh si ju už
nekúpil. Preto je v tomto obchode 5 ceduliek - „Táto paprika/paradajka/cibuľa/klobása/vajíčko si veľmi veľa vytrpeli, preto
ich predávame za polovičnú cenu.“ „Ahá,
tak preto som si už 4-krát kúpila nejaký
výrobok, ktorý mal takúto ceduľku. A teraz môžem Matke povedať tento smiešny
príbeh. A mimochodom rada by som si
kúpila túto papriku.“ povedala mama a
schuti sa obidve rozosmiali.
Katka Kroulíková, 4.roč.

LEČO
Ahojte, ja sa volám Laura a napíšem vám
príbeh o leče.
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna ustráchaná paprika na polici, ktorá bola súčasťou natáčania ﬁlmu LEČO. -Jój ja sa
tak bojím, že ma uvaria!- -Dúfam, že
to nepríde tak skoro.- A zrazu to prišlo.
Pani kuchárka( herečka) pridala papriku
do panvice. Panvica bola modrá s dlhou
rúčkou. Paprika sa zoznámila s drzou
paradajkou.-Ahoj!-Čau!-Pohni sa ty zelenáč.-Nebuď drzá!-Ja nie som drzá!- Paradajka udrela papriku a paprika zas paradajku, takto sa
pobili. - Au to bolí, au!-Prestaňme už!- povedala paradajka.
-Súhlasím!- Juj, voľáko mi je teplo.- vraví paradajka
- Áno je tu, ale veľmi teplo.- vraví unavená paprika. Potia sa ako ťava na púšti,
prestali sa biť. Pani kuchárka (herečka)
nakrájala stredne štipľavú aj neštipľavú
klobásku a dala ju do panvičky. -Pozor
prichádzam! Ja stredne štipľavá aj neštipľavá klobáska!- Pani kuchárke( herečke)
už došla smena, tak ju musel zaskočiť
pán kuchár. Pán kuchár( herec) nakrájal
pyšnú cibuľu a pridal ju k ostatným do
panvičky. -Fešnú cibuľku nikto neprekoná. Ja cibuľa som krásna a ľudí dojmem
ihneď ako ma začnú krájať.- pýšila sa pyšná cibuľa a pýšila, kým ju nezastavil pán
režisér vajíčko.- Pozor, musím ísť, volajú
ma do panvice. Kúsok klobásky spadol z
panvice.- povedalo nahnevané vajíčko s
fúzmi a šiltovkou. -Tak! Všetko je teraz
ako má byť. Teraz poďme nakrúcať poslednú scénu, nech vás môžem všetkých
zlepiť.- A takto paprika, paradajka, stredne štipľavá aj neštipľavá klobáska, pyšná
cibuľka, vajíčko a pán a pani kuchárka
(herci) dokončili svoj ﬁlm o LEČI.
Laura Haladějová, 4. roč.
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Návšteva SMOPAJ
S tretiakmi sme sa vybrali na návštevu do
Slovenského múzea prírody a jaskyniarstva. Bolo to super! Iveta a Gabika nám
rozprávali o jaskyniach. Ako vznikli, kde
sa najviac nachádzajú a aké živočíchy tam
kedysi žili. Ako prvé sme išli s pani Gabikou do jaskyne, kde boli kosti zo zvierat
a rôzne kamene. Bol tam aj tunel „plazivka“, cez ktorý sme sa plazili. A ako druhé
sme boli s pani Ivetou a lúštili osemsmerovku. Bola to veľká zábava. Tento výlet
bol super!
Robka Bukovinská, 4.roč.

Múzeum
Výlet do Slovenského múzea prírody a
jaskyniarstva sa mi páčil. Išli sme autobusom. Do múzea nás doviedli stopy
rôznych zvierat. Veľmi sa mi to páčilo.
Cítil som sa ako v naozajstnej prírode.
Po múzeu nás sprevádzali dve milé tety.
Porozprávali nám veľa vecí týkajúcich
sa jaskýň. Na začiatku nám rozprávali
o vápencoch, kvapľoch, stalagmitoch aj
stalaktitoch. V prvej miestnosti sa nachádzala jaskyňa, do ktorej sme mohli vojsť
a vidieť lebku jaskynného leva. V druhej
miestnosti sme lúštili osemsmerovku. Na
tabuľke sme si skúšali jaskynné maľby a
písmo pravekých ľudí. Chcel by som sa
poďakovať pani učiteľkám, že nás zobrali
na tento pekný výlet.
Miško Marcinčin, 4. roč.

Návšteva SMOPAJa
Tento školský výlet do Smopaja sa mi
veľmi páčil. Cestou do vchodu sme videli zvieracie stopy. Na začiatku nám tety
pustili prezentáciu o jaskyniach. Potom
sme išli dole a tam boli kamene z jaskýň
a aj zvieratá. Potom sme išli hore a lúštili
osemsmerovku. Poďakovali sme sa, kúpili si suveníry a išli späť do školy. Teším sa
keď tam pôjdeme aj nabudúce.
Miško Makovič, 4. roč.

Múzeum SMOPAJ
Zo školy sme tentoraz išli na výlet do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Keď sme tam vošli, bolo tam

príjemné teplo. Pani Iveta nám rozprávala o tom ako vznikli jaskyne, ako sa volajú
kvaple a aké zvieratá tam žili. Potom sme
s pani Gabikou išli do „jaskyne“, kde nám
rozprávala o kameňoch a jaskyniaroch.
Preliezli sme tunelom, v ktorom bola lebka. Keď sme sa vrátili lúštili sme krížovku
a kreslili odkaz ľuďom. Cítila som sa super. Nakoniec sme si pri pokladni kúpili
krásne suveníry. Najviac ma zaujalo, že
netopiere kosti sú ako malé zápalky. Tento výlet sa mi páčil.
Laura Haladějová, 4. roč.

+ + +

Planéty slnečnej sústavy
MERKÚR
Merkúr je planéta malá,
plná kráterov a kameňov.
Merkúr je planéta sivá.
Merkúr je najbližšia k Slnku.
Najrýchlejšie sa otáča okolo Slnka.

SATURN
Som ja Saturn guľatý,
vo vesmíre okatý.
Som ja šiesta planéta,
moja rodina mesiacov je dosť veľká.

Stanko Volko, 4.roč.

URÁN
Urán veľký umelec,
vymyslel raz takú vec.
Zapáčiť sa slnku chcel!
A tak modrou farbou sa natrel.
Slnku sa on zapáčil: „Veď si ako obláčik!“
Urán sa urazil a Slnku jazyk vyplazil.

Vaneska Vadovická, 4. roč.

NEPTÚN
Neptún je planéta chladu,
dám Vám dobrú radu.
Nechoďte tam bez kamier a zamaskovaných skafandrov,
lebo môžete natraﬁť na mimozemšťanov!

Julka Feniková, 4.roč.

Milko Hutka, 4.roč.

VENUŠA
Venuša v slnečnej sústave je druhá,
cesta ku nej je však dlhá.
Ak by sme sa tam dostali,
dobre by sme sa nemali.
Venuša je veľmi horúca,
pre náš život nesúca.

Robka Bukovinská, 4.roč.

Venuša je krásna
a červená ako láska.
Je to druhá planéta,
vo vesmíre sa nalieta.

Katarína Kroulíková, 4.roč.

ZEM
Zem je naša planéta,
vo vesmíre zatiaľ jediná,
na ktorej život je,
a preto sa o ňu starajme.

Laura Haladějová, 4.roč.

JUPITER
Jupiter je veľká planéta,
horúco je ako známa kométa.
Po jej obežnej dráhe lieta sonda,
meno má Galileo,
to je vesmírna bomba.

Patrik Maro, 4.roč.

+ + +

Moja maminka a ocinko
Moja mamina má 39 rokov. Narodila sa
v Liptovskom Mikuláši. Jej rodičia sa volajú Igor a Ela. Sú to moji starí rodičia,
ktorých mám veľmi rád. Moja mama má
hnedozelené oči a blond vlasy. Rada si
pozrie dobrý ﬁlm a dobrú knihu. Keď
bola moja mamina mladá, žila 7 rokov
v Anglicku. Preto vie dobre po anglicky
a pomáha mi s angličtinou. Má jedného
súrodenca a jednu sestru Emu. Keď má
čas si rada zapláva. Času ale nemá, lebo
musí chodiť do práce, keď sa vráti domov
upratuje po nás neporiadok. Maminu má
rád, lebo sa o nás tak pekne stará.
Môj otec má 41 rokov. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Jeho mama sa volá
Ľudmila, je to moja stará mama. Jeho
otec sa volá Vladko, je to môj starý otec.
Môj ocko má jednu sestru, ktorá sa volá
Mirka. Ocko má modré oči a hnedé vlasy. Jeho záľuby sú: hokej a futbal, ale aj
ostatné športy. Tiež má rád dobré jedlo.
Obľúbené jedlo môjho ocka je bravčový
rezeň so zemiakmi. Pracuje ako obchodný zástupca, navštevuje reštaurácie a hotely a robí objednávky s kuchármi. Mám
rád svojho ocka.
Paťko Maro

• Projektové vyučovanie - spoznávame vesmír

Moja mamina sa volá Martina Niňajová. Pracuje ako sestrička v nemocnici.
Má 47 rokov. Je milá, pekná, vtipná. Je to
najlepšia mama na svete. Je trošku vyššej
postavy, má čierne vlasy a hnedozelené
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oči. Rada sa maľuje, rada varí, ale nerada
pečie. Má rada hudbu, ﬁlmy a knihy. Je
zberateľka náušníc.
Môj tatino sa volá Milan Niňaj. Má
47 rokov. Pracuje na obecnom úrade. Je
vysoký, má modré oči, krátke hnedé vlasy.
Je športovo založený. Rád bežkuje, behá,
bicykluje. Má motorku, na ktorej sa preháňa. Je láskavý, ochotný pomôcť, veselý,
svoj voľný čas trávi rád v lese. Mám ho
veľmi rád.
Adamko Niňaj

Môjho ocina mám rád pre veľa vecí.
Napríklad je veľmi kamarátsky, láskavý
a silný. Keď ho niekedy naštvem, tak to
nemusí dopadnúť dobre. Ale niekedy sa
rozčúli iba na chvíľu. Môj ocino je primerane vysoký a celkom štíhly. Mám ho rád.
Keď budem veľký, chcem byť ako ocino.
Ale hlavné je, že sa máme celá rodina
radi.
Moju maminu mám rád preto, lebo
keď ju navštvem, je pokojná a rozpráva
mi, že to už nikdy nemám urobiť. Moja
mamina má 172 cm, blond vlasy a modré
oči. Som rád, že som sa narodil v náručí
tejto mamy. Je to tá najlepšia mama na
svete.
Miško Marcinčin

Taťo má hnedé vlasy. Nosí krátku bradu.
Taťo má zelené oči. Nevidí veľmi dobre,
preto nosí okuliare. Má silné ruky. Má 50
rokov. Je tenký. Taťo nevie nájsť svoju veľkosť topánky.
Mama má 43 rokov. Je vysoká. Rada
pečie a varí. Je milá a dobrá. Má rada naše
zvieratá. Rada sa hrá s našim kocúrom a
chodí s našim psíkom Ronkom na prechádzku. Má rada nášho Taťa.
Milko Hutka

Moja mamina sa volá Mirka. Farbu vlasov má čiernu, oči hnedej farby. Mamina
má dve dcéry mňa a Paulínku (mladšiu).
Mamina sa o nás vždy stará. Keď potrebujem pomoc, vždy mi pomôže. Mamina
zatiaľ nechodí do práce. Keď bola malá,
chcela hrať na gitare a klavíri. Mamka
nemá rada olivy a nič štipľavé. Má rada
záhradníctvo. Je veľmi milá, starostlivá,
láskyplná a mierumilovná. Som veľmi
rada, že je moja mamina.
Môj ocko sa volá Mirko. Vlasy má slabo
hnedé, oči slabo modrej farby. Ocko má
dve dcéry Paulínku a mňa. Strašne rád
cez leto griluje. Veľmi mi chutí jeho grilovaná zelenina. Ocko je skôr počítačový
typ. Takže ak máme robiť na počítači,
vždy mi pomôže. Jeho druhý koníček je
programovanie. Už si vytvoril zopár hier
a robí na ďalšej. Niekedy sa pohádame,
ale potom sa uzmierime. Som rada, že je
môj ocko.
Laurinka Haladejová

Moja mamina sa volá Ivana. Je veľmi milá
a láskavá. Tento rok 2022 mala 39 rokov
v máji. Veľmi dobre vie variť a piecť. Najlepšie na celom svete vie upiecť malinový
liaty koláč. Mňam! Pracuje ako prevádzkarka v penzióne Fako a apartmánoch
Fako. Má dve deti, mňa Júliu a môjho
brata Miška. Jej manžel (môj ocino) sa
volá Miroslav. Jej obľúbený šport je lyžovanie a volejbal. Meniny má v decembri.
Nevymenila by som takú cukrárku a pekárku za nič na svete!
Ocino sa volá Miroslav. Narodil sa
24.9. 1977 v Liptovskom Mikuláši. Ocino
je veľmi zábavný a stredne vysoký. Jeho
povolanie sa volá čalunník. Má hnedé oči
a veľkú postavu. Variť síce nevie, ale vie
urobiť najlepšiu krupicovú kašu. Môj brat
a ja sa s ním občas hráme hru Kohút. Veľmi rád si chodí zahrať s kamarátmi tenis.
Tento rok bude mať 45 rokov. Vždy každému rád pomôže. Nevymenila by som
ho ani za 100 miliónov eur na svete!
Julka Feniková

Moja mamina má blond vlasy, modré oči.
Je veľmi milá, zábavná a priateľská. Rada
sa so mnou učí na písomky. Veľmi sa mi
na nej páči že je vtipná. Síce často nevarí, ale vie urobiť veľmi výborné polievky.
Napríklad: vývar, paradajkovú polievku,
hráškovú polievku a iné. Mamina má dve
dcéry, mňa a Johanku. Páči sa mi ako sa
spolu s maminou a s ocinom o ňu staráme. Má každý deň úsmev na tvári . Je najlepšia mamina na svete!
Môj ocino je svalnatý a mužný chlap.
Je milý, dobrodružný a silný. Každý deň
varí výborné jedlá. Napríklad: steaky.
Ocino má štyri dcéry. Mňa, Johanku,
Klárku a Vlaďku. Má hnedé oči. Každý
deň ma vozí do školy. Pracuje ako riaditeľ. Jeho koníček je otužovanie. Je to najlepší ocino na svete!

Naši jubilanti

Mária Šúleková
Na Obecnom úrade v Závažnej Porube
pracovala na úseku personálna agenda,
mzdy a matrika 35 rokov. Pri príležitosti
okrúhleho životného jubilea starosta Ing.
Pavel Beťko poďakoval za dlhoročnú, významnú a zodpovednú prácu pre obec a
odovzdal veľkú kyticu kvetov. Jubilantka
je členkou Ženskej speváckej skupiny,
tancuje v Seniorke a aktívna je aj v domácom Klube JDS. S gratuláciou prišli aj
speváčky, tanečnice a členky výboru JDS.

Robka Bukovinská

Moja mamina sa volá Radka. Má 35 rokov. Je veľmi milá a zábavná. Keď som
smutná, vždy sa ma pokúsi rozveseliť.
Najradšej sa chodí prejsť so mnou a s
mojou Beatkou. Jej oči sú bledo hnedé a
vlasy má čierne. Mamina má iba jednu
dcéru, vlastne mňa! Pracuje v Liptovskej
mliekarni aj s mojimi starkými. Veľmi
rada maľuje na stenu. Som veľmi rada, že
je mojou maminou.
Môj ocino sa volá Bystrík. Má 37
rokov. Je veľmi ochotný mi so všetkým
pomôcť. Raz mi Tatino kúpil škrečka. Bol
veľmi milý, zlatý a maličký. Odvtedy ich
mám veľmi rada. Ocino chodí aj do ﬁtka a má veľké svaly. Má také isté oči a aj
vlasy ako moja mamina. Rád behá vonku.
Pracuje ako kuchár. Veľmi ho ľúbim.
Vaneska Vadovická

Peter Jambrich
Futbalista, tréner, dlhoročný funkcionár
Športového klubu v Závažnej Porube.
Bežec na lyžiach, tréner bežcov, organizátor športových podujatí. V máji 2022 to
dotiahol k okrúhlemu životnému jubileu.
Starosta Ing. Pavel Beťko poďakoval za
všetky aktivity pre obec so želaním dobrého zdravia a pohody v ďalších rokoch.
Jubilantovi odovzdal spomienkový darček. Ku gratulantom sa pridali futbalisti,
lyžiari a všetci športovci.

20

Porubské noviny 111

Cesta Lomidreva za úspechom

Lomidrevo v podaní 3GD, alebo ako sa rodila úspešná inscenácia
V marci roku 2019 naše divadlo vycestovalo do SND v Bratislave, aby sa zoznámilo s týmto rozprávkovým príbehom z
pera Ľubomíra Feldeka. V podaní profesionálnych hercov v
takmer 150 minútovom predstavení sa nám priblížil príbeh,
ktorý bol naplánovaný na naštudovanie v našom súbore. A
tak sa príbeh porubského Lomidreva začal.
• Lucia Bačíková

Zámer postupne naberal živú podobu
Pôvodný scenár Ľubomíra Feldeka bolo
potrebné posadiť do nášho prostredia a
hlavne ubrať z 2 a pol hodinovej pôvodnej
verzie. Preto bol pôvodný scenár upravený. Inscenácia sa začala skúšať na začiatku
septembra roku 2019. Ako prvé nastúpili
čítacie skúšky na zoznámenie sa s upraveným dejom. Krátko nato začali už javiskové skúšky a obraz začínal mať svoju
živú podobu. Dielo bolo rozdelené na tri
časti, a tak sa začali aj skúšky s jednotlivými skupinami. V polovici novembra sme
sa už stretávali celá 20 členná skupina na
pravidelných týždenných nácvikoch, aby
sme stihli vytýčený cieľ – a to premiéru a
zároveň reprízu doma v Závažnej Porube
klasicky na Štefana – a tak sa aj stalo.
Doma, pred domácim publikom sme
26.12.2019 uviedli premiéru a následne aj
reprízu naštudovanej hry LOMIDREVO.
Pre veľký záujem sme 26.1. 2020 uviedli ešte jednu reprízu doma v Závažnej
Porube. Následné hosťovanie s LOMIDREVOM v ešte pred COVID obdobím:
2.2.2020 – KD Kvačany, 6.3.2020 – KD
Liptovský Ján, 6.3.2020 – KD Vavrišovo.
Covid snahu zastavil
Následne do našich životov zasiahol COVID a všetka činnosť divadla bola pozastavená.
Po dlhej prestávke po uvoľnení opatrení nás oslovila PhDr. Eva Štofčíková

(metodik pre divadlo a umelecké slovo,
Liptovské kultúrne stredisko) s ponukou vystupovania s LOMIDREVOM na
letnom divadelnom festivale LiptovDiv
v rámci súťažnej prehliadky. Po dlhej
pauze to bol podnet a náboj, aby sme sa
opäť ako kolektív stretli a dali sa do práce
– aj spätne kladne hodnotím, že sme v tej
dobe zaradili už nacvičené dielo, čo nám
ako kolektívu pomohlo sa opäť dostať
do formy. Opäť začali skúšky a my sme
sa postupne dostávali do formy po dlhej
divadelnej pauze.
Inscenácia LOMIDREVO sa tak
21.8.2020 odprezentovala na nádvorí NKP
Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši.
Po vystúpení sme sa zúčastnili rozboru diela s odbornou porotou, kde sme
od nich tiež prevzali diplom s priamym
postupom na krajské súťažné kolo. Výsledok nás samozrejme potešil a povzbudil
do ďalšej práce.
To ale nikto z nás v tom čase netušil,
že do našich životov opäť zasiahne COVID a všetka činnosť bude opäť pozastavená až do januára 2022, kedy po uvoľnení opatrení prišla pre nás ponuka vystúpiť
s LOMIDREVOM v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
Ponuka nás potešila a tak sme opäť
začali skúšať. Kolektív sa opäť dal dokopy
a aj keď do skúšania v tom čase zasahovali
ešte karantény – podarilo sa - 27.2.2022
sme po dlhej pauze odohrali v Liptov-

Dolný rad zľava: Martin Bačík, Lukáš Hladký, Soﬁa Jambrichová, Katarína Mlynčeková, Michaela Kráľová,
Laura Obrcianová, Emma Piatková; Horný rad zľava: Vladimír Broska, Katarína Piatková, Zuzana Macková,
Katarína Jambrichová, Anna Beňová, Iveta Beťková, Viktória Kaltensteinová, Lucia Bačíková, Jakub Mlynček,
Dušan Migaľa, Michaela Macková, Peter Iľanovský
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skom
Mikuláši
pred plným publikom detských
divákov známy
rozprávkový príbeh hrdinu LOMIDREVA. Odozva bola výborná,
deti interaktívne
žili príbeh LOMIDREVA, pomáhali mu zvládnuť nástrahy a zapájali sa
do deja – úžasná
spätná väzba od
detí je nenahraditeľná a zároveň
veľmi
úprimná
– detský divák
vie veľmi úprimLaktibrada v podaní
Ivety Beťkovej
ne dať vedieť, či
sa mu niečo páči,
alebo nie. Preto tak deti sú najkrajším ale
aj najnáročnejším divákom v publiku,
lebo tak ako dokážu byť veľmi pozitívne
hodnotiaci, dokážu byť aj veľmi kritickí.
A tak znova začala naša cesta skúšania
Následne sme sa dozvedeli od PhDr. E.
Štofčíkovej, že z dôvodu obnovení súťažných prehliadok sme priamym postupom postúpili do celoštátnej súťažnej
prehliadky Divadlo a deti v Rimavskej
Sobote, ktorá bola vytýčená v termíne
2.6.2022-3.6.2022.
A tak sa začala naša cesta skúšania,
stanovenia premiér, aby sme LOMIDREVA opäť dostali úplne pod kožu a aby sme
sa pripravili na súťažnú prehliadku.
Reprízy:
20.5. 2022 – KD Závažná Poruba
22.5. 2022 – KD Smrečany
27.5.2022 – KD Partizánska Ľupča
Cesta do Rimavskej Soboty
Dňa 2.6.2022 o 17.00 hod. sa náš súbor
vydal na cestu do Rimavskej Soboty. V
podvečerných hodinách sme po príchode v priestoroch Kultúrneho domu už nastavovali techniku, ozvučenie, rekvizity,
skúšali sa jednotlivé scény. Bolo potrebné tiež scénu vysunúť viac do popredia,
nakoľko priestory veľkej sály boli značne
iné, na aké sme boli doteraz zvyknutí.
Po nastavení techniky už nič nebránilo v
tom, aby sme nasledujúce ráno odohrali
predstavenie nielen pred zaplnenou sálou detí, ale aj pred hodnotiacou porotou.
Deti prežívali cestovanie s Lomidrevom a
značne mu na ceste pomáhali a chránili
ho pred nástrahami na ceste – výborne
fungovala interakcia s detským divákom,
čo veľmi ocenila aj porota. Je dobré, že
tieto interakcie si súbor vyskúšal už aj
predtým a tak vedel rýchlo reagovať a zároveň vťahovať deti do deja – interakcia
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bola hlavne na hlavnom hrdinovi LOMIDREVOVI (Lukáš Hladký), ktorý si v
tomto viedol ozaj ukážkovo.
Veď reakcie nielen detí, ale aj pedagógov, ktorí ich sprevádzali, boli v závere
vysoko pozitívne, čo nás úprimne potešilo a povzbudilo do ďalšej práce.
Čo povedali deti
Nasledoval rozbor s porotami: Ako prvá
reagovala zástupkyňa detskej poroty, ktorú tvorili deti navštevujúce literárno-dramatický krúžok v Základnej umeleckej
škole. Deťom sa naše predstavenie páčilo
najviac zo všetkých, páčilo sa im všetko,
kostýmy, hlavný hrdina, hudba, svetelné
efekty - deti boli úplne nadšené.
Čo povedala odborná porota
Následne hodnotila odborná porota: Tu
vyzdvihli, že ako jediný súbor sme mali
skvelú interakciu s deťmi, že deti boli úplne ponorené do deja a prežívali nástrahy
hlavného hrdinu. Vyzdvihli hlavného hrdinu Lomidreva, ktorý interakciu viedol.
Odborníci vyzdvihli svetelné efekty, tiež
herecké výkony hlavne škriatka Laktibradu. Hodnotenie bolo rozsiahle, obsahovalo tiež návody a nápady do budúcnosti.
Ponúklo súboru aj iný pohľad na dielo.
Súbor v záverečnej časti ceremoniálu
prevzal 3 diplomy, čo hodnotím z pohľadu vedúceho súboru ako obrovský úspech
na tak veľkom podujatí, akým celoštátna
prehliadka Divadlo a deti 2022 bola.

Na Poludnici po covide

Posledná májová nedeľa už dlhé roky
patrí tradičnému výstupu na Poludnicu.
Je to stredne náročná poldenná túra s
prudkým stúpaním, klesaním a jednoduchou orientáciou. Tento rok sa na Poludnici (1549) stretlo viac ako 100 turistov.
Odmenu ponúkli perfektné výhľady na
Liptovskú kotlinu a Nízke Tatry.

Atmosféru turistického sviatku dotvárala
štátna zástava na vrchole, štátna hymna
SR v podaní FS Poludnice, pozdravný
príhovor, výstupové odznaky, pamätné
listy a obľúbená motivačná tombola pre
účastníkov výstupu. Cieľ je každým rokom rovnaký, ale atmosféra na vrchole
vždy iná. Tento rok to bolo viac ako OK.
text:-dm- foto: M. Macková

Niečo o tom viem
Katarína Devečková

• Lucia Bačíková preberá diplomy od predsedníčky
poroty

Preto ďakujem súboru za ich ochotu
a výkony nielen na podujatí, ale celkovo,
za to, že sú nositeľmi divadelnej kultúry, že roznášajú toto posolstvo ďalej, že
ovplyvňujú a pôsobia na ďalšie generácie,
ktoré verím, že v divadelnej tradícii budú
pokračovať. Je pre mňa česť s nimi spolupracovať na tak krásnej veci akou divadlo
rozhodne je. Ďakujem.
Kľúč k úspechu
Na záver použijem už iba slová Salvadora Dalího: „Skutočný umelec nie je ten,
kto je inšpirovaný, ale ten, kto inšpiruje
ostatných.“
Lucia Bačíková

S pokorou prijímam
roky mi dopriate.
Vďačná som za ten dar.
Je čas žať zasiate?
Nebolo slniečko
vždy krásne na nebi.
Taký je život už.
Nie vždy ťa velebí.
Nie vždy si navrchu,
pocítiš silný pád.
Niekedy smeješ sa,
niekedy cítiš strach.
O druhých bojíš sa
a modlíš sa za nich.
Napäté uši máš,
počuješ každý vzdych.
Praješ im zo srdca
zdravie, lásku, mier.
Za roky prežité
niečo o tom viem.
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Občianske združenie NAVEKY ZÁVAŽNÁ mladne
Činnosť v roku 2021
bola poznačená všeobecne, teda aj v pamätných
domoch
pandémiou. Činnosť
OZ Naveky Závažná
naviac aj plánovanou
rekonštrukciou Domu
Milana Rúfusa.
K 6. januáru sme poskytli TV Liptov
DVD Anjel bez krídel. Bolo venované
60. narodeninám Majstrovej dcérky Zuzky.
V priebehu roka členovia OZ zhromaždili podklady k zatiaľ ostatnému
DVD A padá z matky na syna. Jeho cieľom je zaznamenať, že prenos talentu je v
rodine Rúfusovej viacgeneračný.
Po rekonštrukcii sme pripravili aktualizovaný projekt expozície DMR tak, aby
sme skĺbili pôvodnú predstavu s očakávaniami návštevníkov, ako ich prezentovali počas uplynulých 13 rokov.
Expozícia bola doplnená o dar Asociácie francúzsko-slovenských priateľov
interaktívny dataprojektor a interaktívnu
tabuľu.
Expozíciu pôjda doplnia bannery:
Murárska balada, A padá z otca na dcéru venované starému otcovi Michalovi a
dcére Oľge.
Zo vstupného z predchádzajúceho
obdobia bol zakúpený ohrievač, krb, laminovačka. Pretože zákazka projektu by
bola pre OZ ﬁnančne prináročná, vypracovala ho zdarma členka OZ.
K Vianociam sme pripravili výzdobu domu a brány, kde v duchu Rúfusovej
zbierky Deťom si mohli okoloidúce deti
vziať vianočnú salónku. Vybavili sme registráciu OZ v notárskej komore, čo nám
umožnilo osloviť príbuzných a známych
so žiadosťou o zaslanie 2% dane.
Na výzvu prispieť k dokončeniu rekonštrukcie a expozície reagovali viacerí konkrétnymi darmi (kvety, podlaha
v chodbe, zasklenie archívnych dokumentov). Najvyšší ﬁnančný príspevok
zaslal pán emeritný biskup Východného
dištriktu ECAV.
Členka OZ odborne spracovala ďalšiu časť dokumentov, ktorú poskytla dcéra p. Oľgy Dáša, a pripravila základ archívu, ktorý bude v roku 2022 umiestnený v
DMR.
Oslovili sme známeho akademického
maliara, ktorý ochotne prisľúbil namaľovať v chodbe na pôjd rodostrom rodiny.
Vzhľadom na špeciﬁckú situáciu v roku
2021 OZ zrealizovalo aktivity, ktoré boli
možné.
Po dvoch rokoch, kedy členovia OZ
bilancovali svoju činnosť korešpondenč-

nou formou, dňa 30.5. 2022 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie v DMR
prezenčne.
Predsedníctvo OZ podalo správu o činnosti, správu o hospodárení za uplynulé
obdobie. V rámci prijatých uznesení nastali zmeny v správnej rade OZ.
Valné zhromaždenie odsúhlasilo
omladenie OZ ako prirodzený jav v každom spoločenstve. Do predsedníctva boli
zvolení Mgr. Pavel Baráni ml., ktorý môže
pomôcť svojimi jazykovými znalosťami,
skúsenosťami z predchádzajúcich kontaktov s poľskou Lopušnou a bol aj autorom úpravy podkrovia, Lucia Bačíková,
režisérka, Zuzana Hlavnová organizačná
vedúca podujatí, Iveta Piatková, ekonómka OZ.
V správnej rade naďalej zostávajú
pomôcť mladým Bc. Pavel Baráni st. a
Katarína Devečková ako kronikárka.
Ako lektorky pri exkurziách v DMR budú
podľa svojich možností naďalej pôsobiť:
Danka Kuľhavá, Soňa Barániová, Zuzka
Hlavnová a Lucia Bačíková
Zuzku Hlavnovú pozná porubská verejnosť najviac z miestnej školy (pri návštevách detí je výhodou jej povolanie.)
Lucku Bačíkovú najmä návštevníci divadelných predstavení. (Budeme radi, ak sa
jej niekedy podarí sen, ktorým bol svojho
času Festival Rúfusovej rozprávky.)
Pavla Barániho ml. ako tlmočníka a
prekladateľa, absolventa FF a spolutvorcu
viacjazyčných publikácií, vydávaných v
rámci aktivít OZ,
Ivka Piatková je zo Závažnej Poruby,
bude spravovať ekonomickú agendu OZ.
Takže zostáva už len popriať aktivitám v Dome Milana Rúfusa MNOGA
LETA.
-sb- -vj-

Pokračuje, nekončí...
Katarína Devečková

Nespím.
Noc sa kúpe v splne
a mne behá po rozume
nespočetné množstvo slov.
Jubilujem.
Bilancujem.
Aký ten môj život bol?
Dá sa vtesnať do básne?
Toľko rokov! Asi nie.
Sám život tou básňou je.
Hrubá zbierka
rokov, dní.

Spomienky, nielen na
básnikove poltopánky
Majstra
Milana
Rúfusa,
môjho
dobrého priateľa,
som navštevoval
ako lekár, ale naše
rozhovory sa nekrútili len okolo
jeho zdravotného
stavu, ale načiera• Mgr. Zuzana Hlavnová,
li sme takmer do
MUDr. Martin Jančuška
všetkých
oblastí života. Nebola to len kultúra, ale boli
to aj diskusie o dôležitých, povedal by
som kľúčových otázkach človeka ako sú
morálka, otázky pravdy, zmyslu človeka
na tejto zemi, odkiaľ prichádzame, kam
ideme, otázky okolo politickej situácie na
Slovensku, ale i u nás v Rakúsku.
Takmer vždy bola pri nás jeho dcérka
Zuzka. Všímal som si ich vzájomný vzťah
i to, ako ho často hladila po ruke a šepkala si – môj dobrý otecko. Z Milana sálala
dobrota a pokoj. Vždy rozvážne ukladal
slová, veľmi brilantne hodnotil veci i situácie. Aj Milan so Zuzkou bola škola, kde
som sa doučoval v umení ktorému sa hovorí trpezlivosť a pokora.
Hovorí sa, že krajčírove deti nemajú
šaty a obuvníkove chodia bosé. Ja som ako
lekár zanedbal moje haluxy na obidvoch
palcoch nôh, odkladaním, že operácia
počká. V ten deň keď som navšívil Rúfusovcov, som ledva z Viedne do Bratislavy
došoféroval. Nové topánky ma neznesiteľne tlačili. V obidvoch palcoch na nohách
som mal pálivý oheň a už po niekoľkých
minútach sedenia som sa obrátil na Milana – nehnevaj sa, ale ja sa musím vyzuť,
už to nemôžem vydržať. Vyrukoval som s
celou pravdou von. Milan mi hneď navrhol – vieš čo, ja mám poltopánky, ktoré sú
mäkšie, ako tvoje, skús si ich, a ak ti budú
dobré, môžeš si ich nechať. Bolo mi to
trápne, zdráhal som sa prijať jeho návrh,
ale čo som mal robiť. Súhlasiť, alebo šoférovať do Viedne bosý. Jeho topánky ma
tak netlačili, pristal som. Na druhý deň sa
ma v telefóne opýtal – tak ako bolo. Dobre.
Vravím. Tak si ich nechaj. To nemôžem.
Som rád, že si mi pomohol.
Pri nasledovnej návšteve som Milanovi doniesol topánky späť, ale on ich
nechcel. Len si ich nechaj, ešte sa ti zídu.
Nenosil som ich. Z úcty i vďačnosti. Pobývali na polici a kedykoľvek som sa na
ne pozrel, spomínal som si na príhodu s
nimi.
Teraz som ich doniesol do Závažnej
Poruby. Sú vzácne, lebo vedeli zbaviť bolesti
Dr. med. Martin Jančuška
Vo Viedni 20. marca 2022.
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Meno ako erbový znak

Oľga Rúfusová bola uznávanou herečkou a režisérkou
V tomto roku si
pripomíname nedožité
deväťdesiate narodeniny
vzácnej ženy, ktorá
mala v slovenskej
televíznej tvorbe
svoje nezameniteľné miesto. A
nie len miesto, ale
i meno, ktoré so
cťou niesla po celý
svoj život - Oľga
Rúfusová.
Oľga Rúfuso• Mamka s Oľgou
vá sa narodila 31.
marca 1932 v Závažnej Porube, v rodine
Petra a Zuzany Rúfusovcov ako druhé dieťa
po bratovi, budúcom básnikovi Milanovi
Rúfusovi. Závažná Poruba dala Slovensku
mnohé významné osobnosti, ktoré sa stali
súčasťou kultúrneho a politického života
Československa a svojim nadaním a talentom našli uplatnenie na najvyšších postoch
spoločenského a verejného života.
Umelecké vlohy dostali do vienka obe
Rúfusovie deti. Syn Milan aj dcéra Oľga.
Olinkin herecký talent sa prejavil už v
rannom detstve. Pod vedením svojho otca
Petra Rúfusa, herca a režiséra miestneho
ochotníckeho divadla, stála po prvýkrát
ako trojročná, na divadelnom javisku. Počas štúdia na rodinnej škole sa zúčastňovala recitačných súťaží, v ktorých úspešne
zúročila svoje divadelné skúsenosti. Vďaka
láske k poézii a víťazstvu v súťaži Hviez-

známila. Bola som stredoškoláčka a každoročne som sa zúčastňovala recitačných
pretekov. V porote sedávala pani Oľga Rúfusová, ktorá bola veľmi priaznivo naklonená mladým, ktorí mali záujem o poéziu.
Pracovala v televíznom štúdiu Košice a
navrhla kolegom, aby mládežnícku reláciu
Lastovička moderovala študentka. Prišla
som na pohovor a o týždeň som už sedela
v televíznom štúdiu.
Bola dobrou vílou pri všetkých mojich
ďalších televíznych projektoch. Účinkovala
som v krásnych folklórnych pásmach, ktoré
režírovala a vďaka jednému z nich, kedy ma
v ňom videl režisér Jozef Pálka, ma obsadil
do jednej z hlavných postáv televíznej adaptácie Hviezdoslavovho eposu Ežo a Gábor
Vlkolínsky, ktoré v tej dobe pripravoval.
Po odchode z Košíc sa jej ďalším pôsobiskom stalo bratislavské televízne štúdio v
ktorom zanechala nezmazateľnú stopu ako
dramaturgička, asistentka réžie a neskôr
režisérka úspešných televíznych projektov.
Boli to programy, ktorých nosným pilierom
bola poézia a folklór. Do každého svojho
televízneho projektu vniesla sebe vlastný
rukopis úcty ku kráse jazyka, čistoty ﬁlmového obrazu a lásky k tradičnému, slovenskému ľudovému umeniu.
Oľga Rúfusová bola aj uznávanou dabingovou režisérkou. Spolu so svojimi kolegami, Jánom Šudom a Etelou Balghovou
povýšili slovenský dabing na umeleckú disciplínu, ktorá dodnes vzbudzuje rešpekt a
uznanie. Patrila k tým televíznym majstrom
svojej doby, ktorí dramatickú tvorbu brati-

• Večer Oľgy Rúfusovej, zľava: Katarína Jambrichová, Peter Jambrich (bratranec Oľgy a Milana), Pavel Baráni
(predseda OZ Naveky závažná), Dáša Rúfusová, Dáša Machalová

doslavov Kubín, dostala ponuku z Martinského divadla. Začala sa herecká etapa
života mladej Oľgy Rúfusovej. Nasledovali
štácie v divadle v Nitre, v Spišskej Novej
Vsi a v Trnave. Počas pôsobenia v divadle v
Spišskej Novej Vsi sa zoznámila so svojim
budúcim manželom Jozefom, s ktorým už
ako manželia pokračovali v svojom umeleckom živote v Košiciach.
V Košiciach som sa s tetou Oľgou zo-

slavského televízneho štúdia vyzdvihli na
piedestál umeleckého zážitku na ktorý dnes
už iba s nostalgiou spomíname.
Oľga Rúfusová nebola širokej verejnosti takou známou ako jej brat, ale bola
rovnako vzácnym nositeľom toho dedičstva, ktoré obaja súrodenci dostali vo svojom rodnom hniezde. Toto dedičstvo je
meno Rúfus.
Mgr. Dáša Machalová, Bratislava

Ako ma stále očakáva
vrch Poludnica
Závažná Poruba je rodnou obcou Milana
Rúfusa. Autora nevšednej poézie, básnika
hlbokej empatie, človeka s rozdávajúcim
sa srdcom. Osobnosti medzinárodného
významu, takmer dvadsať rokov pravidelne nominovanej na Nobelovu cenu za
literatúru. Obyvatelia ho milujú. Vzorne
mu udržiavajú múzeum v rodnom dome.
Každoročne od skonu v januári 2009 mu
vzdávajú hold pri jeho dôstojnom odpočinku.
Patrím k tým, ktorých si básnik Milan
Rúfus ešte počas života a tvorby natrvalo
získal. Vyznávanými etickými hodnotami, človečenskosťou, bezprostrednou
jednoduchou zrozumiteľnosťou a hlboko
pôsobiacimi veršami. Splýva mi s panenskou liptovskou prírodou, s okolitými
lúkami, dolinami, horami. A s vrchom
Poludnica. S tým vrchom, na ktorý sa
chystám už vyše štyridsať rokov. To som
mal ešte celkom dosť síl. Štyridsiatnik. To
zvládnem, ako sa hovorí, ľavou zadnou.
A zatiaľ sa mi ani ľavá, ani pravá noha
k tomuto vrchu riadne nepriblížila. Ak
nerátam výlety a trasy okolo zotavovní
Ďumbier, Máj, či niekoľkonásobné návštevy Rúfusovho rodiska.
Zástupca starostu Závažnej Poruby a
šéfredaktor Porubských novín Dušan Migaľa vie veľmi dobre o mojom dlhoročnom
zámysle. Zdolať posvätnú horu Porubčanov. Provokuje ma najmenej dvadsiatku
rokov. A ja mu tú najmenej dvadsiatku
rokov sľubujem, že „už o rok...“.
Nepochybujem, že všetko, čo sa o
Poludnici píše v turistických príručkách,
je pravda. Ale byť celkom hore a na vlastné oči sa kochať panorámou Nízkych
Tatier, či na druhej strane Liptovskou
Marou, nenahradí nijaká príručka, nijaké fotograﬁe, nijaké video, nijaký ﬁlm. A
je jedno, či sa o výške vrchu píše, že má
1540, či 1548 alebo 1549 metrov. V každom prípade je to viac ako jeden a pol kilometra šliapania. Viac, ako som sa štveral na stolovú horu Younge... na Kube. Tá
mala „iba“ okolo 600 metrov. Ale o tom
na inom mieste...
Myslel som si, že v názve tohto príspevku sa už bude skvieť „Ako som zdolal...“. Žiaľ, aj tento raz ma Poludnica stále
iba očakáva... Určite ju nesklamem. Nemôžem. Nielen kvôli Dušanovi Migaľovi.
Najmä kvôli Majstrovi Rúfusovi. Hľa, pár
veršov z jeho básne: „Preto tak pekne
pokrstili/tú slniečkovú stoličku/a hovoria
jej/Poludnica./Ako tam stojí v diaľave,/tá
dobrá hora – holubica/má žiaru slnka na
hlave.“
Z pripravovanej knihy „SPOZA PERA (o
mne i o vás)“ profesora Andreja Tušera,
dlhoročného priateľa Závažnej Poruby a
obdivovateľa Majstra Milana Rúfusa
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Žijem preto, aby som bol záchranárom
Keď zachrániš jeden život, zachrániš celý svet

Je to tak. Už deti v materskej škole hovoria o tom, čím chcú byť.
Obyčajne spomínajú povolania, ktoré sledujú, pozorujú, vidia
v televízii, s čím sa stretnú vo svojom okolí. Jeden chce byť smetiarom, druhý traktoristom, letcom, hasičom... „Ja som od škôlky vedel, že chcem byť zdravotníckym záchranárom,“ povedal
Dominik Filkus.
Sen od škôlky
Svojím životom, postojmi a prácou potvrdzuje, že chce naozaj
pôsobiť v záchrannej
zdravotnej službe na
výjazdoch ako záchranár. Cesta k tejto vysoko humánnej
Dominik práci je však zložitá,
Filkus
náročná, vyžadujúca
dlhodobú prípravu, námahu i odriekanie.
Zdá sa však, že sen a túžba malého školáka sa stane skutočnosťou.
Keď ukončil ZŠ Apoštola Pavla v
L. Mikuláši, začal študovať na Strednej
zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši v odbore zdravotnícky asistent.
Po maturite nastúpil ako zdravotnícky
asistent do Vojenskej nemocnice SNP v
Ružomberku na kardiologické oddelenie a jednotku intenzívnej starostlivosti.
Mesačne odpracuje v službe 160 – 170
hodín. Aby získal odbornú spôsobilosť
na pozíciu zdravotníckeho záchranára,
externe študuje na Prešovskej univerzite
- Fakulte zdravotníctva v odbore urgentná zdravotná starostlivosť.
Popri práci a štúdiu už dlhšiu dobu
pôsobí v záchrannej asistenčnej službe a
zároveň aj ako dobrovoľník Slovenského
červeného kríža.
Záchranár - dobrovoľník
„V Červenom kríži pôsobím od svojich trinástich rokov. Absolvoval som
mnohé kurzy prvej pomoci, okrem iného aj kurz trénera prvej pomoci a certiﬁkovaný kurz školiteľa prvej pomoci. A
zdravotnícke súťaže? Zúčastnil som sa
viacerých súťaží prvej pomoci vrátane
celoslovenských súťaží, na niektorých
regionálnych súťažiach som sa z pozície
súťažiaceho dostal do pozície rozhodcu.
Sedem rokov po sebe sa každoročne zúčastňujem celoslovenskej súťaže prvej
pomoci – Memoriálu MUDr. Vladimíra
Harineka. Každý rok je táto súťaž organizovaná v inom meste po celom Slovensku.
Získal som prvé miesto v regionálnom
kole súťaže PP v Poprade. Prvé miesto v
celoslovenskej súťaži „Asistent v akcii“ v
Prešove. Zúčastnil som sa aj súťaží profesionálnych posádok záchrannej zdravotnej služby napr. súťaž posádok RZP
Rescue Šachtičky a súťaž v riešení nehôd
s hromadným postihnutím osôb – Lešť,“

uviedol na začiatku nášho rozhovoru. Pýtame sa na obsah povinností záchranára
– dobrovoľníka. „Áno, už dlhé roky pôsobím ako člen Slovenského červeného
kríža LM a tiež ako člen tímu záchrannej asistenčnej služby. Zabezpečujeme
zdravotnícku starostlivosť na hromadných podujatiach ako veľké spoločenské
a kultúrne akcie, športové súťaže: napr.
Letecké dni na Sliači, Majstrovstvá Európy v motokrose v Polomke, kde štartovali pretekári z Fínska, Dánska, Anglicka.
Záchranárovi treba ovládať angličtinu,
aby sa dorozumel. Hovorím plynule po
anglicky a svoje jazykové zručnosti som
už uplatnil pri poskytovaní prvej pomoci
niekoľko ráz,“ priblížil poslanie a prácu
dobrovoľného záchranára. Riešili ste už aj
vážnejšie prípady, poranenia, či úrazy? „
Ako som už spomínal pri veľkých podujatiach hliadkujeme so sanitkou a sme stále
v strehu. V Polomke sme poskytli pomoc
motorkárovi po páde. Bol v bezvedomí,
s krvácaním do mozgu. Pretože to bol
veľmi vážny stav, privolali sme záchranársky vrtuľník a poraneného pripravili na transport. Pomoc sme poskytli už
pri rôznych poraneniach, epileptických
záchvatoch, nevoľnostiach, kolapsoch, či
rôznych úrazoch od menej závažných až
po život- ohrozujúce.
K tomu, aby sa tak stalo, musí záchranár veľa vedieť, správne sa rozhodovať a
konať, veď ide o život...“ rozhovoril sa.

Vyšné Nemecké, marec 2022

Pomoc utečencom
Od Dominika Filkusa sa dozvedáme
ďalšie zaujímavé veci. Keď sa začala vojna
na Ukrajine (24. februára 2022), svetová
organizácia Červeného kríža patrila k prvým organizáciám, ktoré poskytli utečencom z vojnovej oblasti pomoc.
„Áno, prostredníctvom našej záchrannej asistenčnej služby v spolupráci
so Slovenským červeným krížom sme na

sanitke vycestovali spolu 3 x na
hranice s Ukrajinou. V rámci
p oskytovani a
humanitárnej
a zdravotníckej
pomoci sme dokonca aj prekročili hranice SR a
pôsobili sme aj
priamo na Ukrajine. Priviezli
sme potrebný
• Ošetrovanie utečenca
z d r av ot n í c k y
z Ukrajiny
materiál
a v
spolupráci s ďalšími zložkami sme poskytovali zdravotnú
starostlivosť ženám, deťom, vyčerpaným
utečencom. Najčastejšie to bola dehydratácia, kolapsy, podchladenie, epileptické
záchvaty, alergické reakcie, bolesti hlavy,
vysoké teploty…Ľudí ktorým bolo treba
poskytnúť zdravotnú starostlivosť bolo
naozaj veľmi veľa. Chybovali deky, lieky,
hygienické potreby. Vďaka dobrovoľníckym zbierkam aj zo Závažnej Poruby, sme
mohli poskytnúť pomoc. Touto cestou by
som sa rád poďakoval pánovi starostovi a
tiež všetkým, ktorí sa do zbierok po celom
Liptove zapojili a pomohli.
Aj vďaka vám sme mohli pomáhať
ešte viac tým, ktorí to naozaj potrebovali.
Pritom aj naše podmienky na hranici neboli najľahšie. Spávali sme v sanitke,
stravovanie zabezpečovali dobrovoľníci
v stanoch, hygienické zariadenia boli zabezpečované kontajnerovým systémom.
Najťažšie však bolo vidieť tú situáciu priamo na mieste, tie smutné tváre matiek s
deťmi, mnohé z nich si zo svojej krajiny
zobrali len malú igelitku.
Vydržali sme a pomáhali, koľko vládali. Určitú dobu sme pôsobili aj vo vojenskom objekte Mokraď, kde bolo vybudované záchranné stredisko pre utečencov. “
Z rozprávania vyplýva, že Červený kríž a
dobrovoľníci v ňom pôsobiaci majú svoje
opodstatnenie, sú nenahraditeľní, zvlášť v
čase takých mimoriadnych situácií ako je
vojna. Ale nielen vtedy. Život prináša náhody i nehody, šťastné, i nešťastné chvíle,
havárie, tragédie...V čase núdze je záchrana viac ako potrebná a pomoc môžu poskytnúť len odborne kvaliﬁkovaní a spôsobilí ľudia s vysokou kultúrou srdca. K
ním určite patrí aj Dominik Filkus.
Čo doložiť na záver?
Keď máte naozaj veľký sen a nevzdáte sa ho, začne sa plniť. Možno pomaly,
ale o to istejšie. „Žijem preto, aby som
bol záchranárom. Ešte ukončiť štúdium
na vysokej škole, zdokonaliť sa a uplatniť vlastné sily a schopnosti v záchrannej
výjazdovej službe,“ zdôraznil na záver
nášho stretnutia. A my držíme palce záchrancom i zachráneným.

text: Dušan Migaľa, foto: archív
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TAJNIČKA ……

T A J N I Č K A: Karel Havlíček Borovský - zrnko múdrosti

.

1

. .
II.

16

2

3

4

5

6

7

8

17
18

.

22

I.

23

24
25

26
27
31
32

30
37

33
34

IV.

57

58
59

63
64

38
39

40
41

80
86
87

81
82

95

V.

96

97
98

72
73

74
75

88
89

112
113

111

.
130
131

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

127
128

121
122

45
46

99
100

104
105

106
107

42
43

53
54

60
61

83
84

90
91

103

120

13

14

15

76
77

92
93

114
115

108
109

94

101
102
110
116
117

118
119
125
126

VI.
133

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

55

78
79

129

Vyhynulá kočovníčka
Liter ozn.
Ivka dom.
V zložených slovách prvá časť
s významom vnútri lek.
Motaj
fínsky spisovateľ
podkôrna časť stromov
arzén ch.zn.
v prítmí
chotár pôdy je na jar ……,
sneh sa topí
úder nohy do lopty
odlom
meno speváčky Dara …..
nožík česky
podmienková spojka
Rakúsko zn.
často polievala
poľský astronóm, ktorý hlásal, že
stredom vesmíru nie je Zem ale Slnko
uhorka česky
po ošetrení zranenia sa dostaví …….
kruhová oplotená dedina v Afrike
športové vrece , batoh
a sice
a dato
správať sa strojene, neprirodzene
všetko v poriadku skr.
záporná elektróda
mužské meno 15.11.
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19
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……. kapustu v sude, udupáva
zemný olej, zemné zlato
okresná komisia
technické dodržanie otáčok skr.
zohyzdi, zbav krásy
česká speváčka Hana ……..
Miluška dom.
významný čin vo veľkom histor. období
- epocha možno pomenovať, že je …
výnosná práca, obchod, zištné konanie
i čierny obchod
začiatočné písmeno i konečné v abecede
ilikvidný skr. (trpiaci na nedostatok
peňazí)
ŠPZ okr. Levice + rieka v Peru
drevená, bronzová válcovitá nádoba
slúžiaca ako vedro arch.
Národná kriminálna agentúra
jeden rus.
úradné poverenie na vykonávanie
činnosti napr. diplomacie v inom štáte,
resp. poverenie novinára zastupovať
noviny alebo agentúru pri politickej
udalosti
rozsiahla epická báseň s histroric.
významom
druh vyhrievacieho média
oblastné lietanie skr.
výplne okien
lekársky odbor zaoberajúpci sa
nádorovými ochoreniami
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127.
128.
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130.
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133.
134.

odej
dramatická hra
ampér zn.
vodou odstraňuje otravu
Evenk, Ír, Sláv
Roentgen equivalent in man skr.
Anton
zdvorilé oslovenie ženy
urán ch.zn.
stekalo rozmočené blato básn.
ľanová čes.
elektrická energia skr.
dlhé i + obruba šiat
osobné zámeno
Liptovské noviny skr.
zákl. číslovka
kód štátu Swatý Tomáš + ch.zn. sodíka
bulharské mužské meno
konečný úsek tenkého čreva
mesto na východe Slovenska
ruská kožušinová baranica
odpadová časť stromu
miloval - v tajničke musí byť -ľrodičia patriaci Iridine
kilo-pond zn.
cieli
nič
rozrývajú
čerstvý výhonok na strome
časové ohraničenie
vodca skupiny
himalájska 8.tisícovka
sopečný kráter
nikel ch.zn. + kód Nemecka
50 rimsky
hľadám si …. ženu, šikovnú, súcu
Európska únia
táto náreč.
elektrický skr.
patrí Aľovi
v, vnutri lekár.
v rukách mliaždi, rozmelňuj
ženský hlas
sírna železná ruda
ryľoval
po niečom prahne, chce to
kremácia
tu máš
zosilnený súhlas
vo vojne hynú nielen chlapi, ľudia
žil
autiak
cudzie ženské meno Lei..
štát v USA
krútňava vo vode

Volejbalový klub policajtov skr.
úroda ovocných stromov, kríkov
staroveký štát
slečna skr.
rozvolňovalo vlno, rozčuchrávalo
vchod auta do garáže čes.
vliať čes.
kokos - bez s monopolné združenie podnikov
interné štúdium skr.
zruš napísané
V RIADKOCH:
svetozn. módny návrhár
v 3. - za a napravo od ozn. tajn. č. I.
ŠPZ okr. Púchov
ŠPZ okr. Kežmarok
cudzie ženské meno Vivien dom.
9. - za a napravo od ozn. tajn.č. IV.
odborník na prácu s kameňom čes.
patrí Ičkovi
obchodná akadémia skr.
15. - za a napravo od ozn. tajn.č. V. , 3 x 1
letopis
americká farma
V STĹPCOCH:
rozumie učivu
19. - pod tajn.č. III. , upleť veniec
zodvíhame
Pomôcky:
nedarí sa mi, som bez peňazí, bez
AHO, AKREDITÁCIA, ARMANI, CISTA, ENE,
práce, som v …..
ILEUM, KŠEFT, KUDLA, MAAR, MNO, PYRIT.
pokropíme vodou
POZOR ! V krížovke nemusia byť dodržavanád ch.zn.
né interpukčné znamienka, dĺždne!
červeňali sa čes.
ZNENIE TAJNIČKY Z ,,PN“ č. 110: Škola si dala
rekreácia mládeže skr.
prácu aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a
osoba, ktorá rada rozpráva, mluví čes.
napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.
doktor prírodných vied ozn.
chem. zn. zinku a oxidu manganatého
Autori krížovky: Pavel Staroň
Naši prváčikovia
robotnícke zálohy skr.
Simona Žabokrtská
malá Jela
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Predišli nás do večnosti
Kto žije v pamäti
svojich živých,
ten neumrel, on len
vzdialil sa.
V hlbokom zármutku oznamujeme,
že nás dňa 5. júna
2022 vo veku 73 rokov náhle opustil náš drahý manžel a
otec
Ing. František Sabol
Posledná rozlúčka s naším drahým
zosnulým bola v pondelok 13. júna
2022 o 12.00 hodine v Dome smútku
V Závažnej Porube. Smútiaca rodina

Bude chýbať všetkým
Ing. František Sabol sa narodil 16.
septembra 1948 v Piešťanoch ako piate, posledné dieťa. Rodina sa presťahovala do Kremnice a tam vyrastal. Po
skončení ZŠ zmaturoval na Strednej
priemyselnej škole v Martine, odkiaľ
odišiel študovať na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Po skončení štúdií nastúpil na KNV v Banskej Bystrici
ako referent na výbore ľudovej kontroly. V roku 1974 sa oženil so Silviou
rod. Popovičovou a v tomto manželstve boli požehnaní deťmi Zuzankou
a Maťkom.
Profesijne sa venoval administratívnej práci na Slovenskej plánovacej
komisii v Bratislave, neskôr na Slovenskom štatistickom úrade. V roku 1985
nastúpil do Atómovej elektrárne v
Jaslovských Bohuniciach. Tri roky cestoval denne z Bratislavy do Jaslovských
Bohuníc s cieľom splnenia sna. V októbri 1988 bol hotel EBO v Závažnej
Porube slávnostne uvedený do prevádzky a Ferino, ako ho dôverne oslovovali
priatelia, sa vznášal od radosti.

máceho ŠK. Nepoznal slovo „nedá sa“.
Tým si získal všetkých. Či to boli jeho
nadriadení, podriadení, alebo hostia.
Niekedy sa zdalo, že prácu uprednostňuje
pred rodinou, ale to sa naozaj len zdalo.
Stíhal jedno aj druhé a tým si ešte viac
získal srdcia svojich najbližších a našiel si
obrovské množstvo priateľov.
Popri práci stíhal trénovať aj volejbalistky v Liptovskom Hrádku a venovať
sa svojím obľúbeným športom. Od mladosti uprednostňoval bežecké lyžovanie
a zúčastnil sa aj na prvých piatich ročníkoch Bielej stopy. Venoval sa aj volejbalu
ako na strednej, tak aj na vysokej škole.
Veľakrát bolo na jeho adresu počuť: „Je to
správny chlap, žiaden zákerák ani podrazák. Proste rovný chlap. Aj v dňoch, keď
nás navždy opustil bolo počuť vyjadrenia:
„Na jeho elán, energiu a charakteristický
hlas sa nedá zabudnúť..“ Bude chýbať
všetkým. Mal veľkú charizmu, rešpekt,
neviem o nikom, kto by ho nebol mal
rád. No osud rozhodol inak. Zomrel v
nemocnici v Liptovskom Mikuláši 5. júna
2022. Tak sa z Božej milosti dožil veku 73
rokov, 8 mesiacov a 20 dní. Ďakujeme, že
si tu bol pre nás. Odpočívaj v pokoji!
Vladimír Pavlík, foto: -dm-

+ + +
Zomrel človek
zlatého srdca.
Zmŕtveli
pracovité ruky.
Zhasli oči
starostlivé,
predobré srdce v mdlobe zostalo stáť,
lež láska jej i z hrobu
nás bude hriať.
S bolesťou v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa
29. apríla 2022 vo veku 96 rokov svojho
života navždy opustila naša starostlivá
mamička, svokra, stará a prastará mama,
krstná mama, teta a príbuzná
Ema Kováčová
rod. Jambrichová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v utorok 3. mája 2022 o 14.00
hodine podľa obradov Evanjelickej cirkvi
a.v. v obradnej sieni Domu smútku na
cintoríne v Spišskej Novej Vsi. Dcéra Janka s rodinou, syn Janko s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Ako riaditeľ rekreačného zariadenia mal nadštandardný prístup k
práci, hosťom i obyvateľom Závažnej
Poruby. Pôsobil aj ako funkcionár do-

Smrti sa nebojím,
smrť nie je zlá,
len umieranie je ťažké.
Jiří Wolker
V hlbokom zármutku oznamujeme,
že nás dňa 15. mája 2022 vo veku 70
rokov opustil náš otec, brat, švagor,
strýko a ujo
Igor Kaltenstein
S naším zosnulým sme sa rozlúčili v
piatok 20. mája 2022 o 14.30 hodine
v Dome smútku v Závažnej Porube.
Smútiaca rodina.
+ + +
Lúčim sa s vami
moji milí,
ruky stisk už vám
nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo,
odišli sily,
lúčim sa s každým,
kto ma mal rád.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 17. júna 2022 v 74. roku svojho života opustila naša drahá manželka, mama, babka, krstná mama, sestra,
švagriná a teta
Viera Bardyová
rod. Jambrichová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v utorok 21. júna 2022 o
15. 00 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube.
Manžel Vladimír, dcéra Iveta s vnučkami, syn Vladimír, syn Michal s rodinou
a brat Ján s rodinou vyjadrujú slová
úprimného poďakovania za všetky
kondolencie, kvetinové dary i účasť na
poslednej rozlúčke.
+ + +

...a slnko ďalej svieti
Odišiel človek
a slnko ďalej svieti.
Kosec kosí,
práčka perie.
Akoby
sa nič nestalo.
Akoby
neostalo po ňom prázdno.
Akoby
nepribudol jeden hrob.
Akoby
smútok neustlal si doma.
Akoby nič...
K. Devečková
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EYOF 2022 Vuokatti Fínsko
XV. zimný Európsky
festival mládeže
Celkovo 43 športovcov zo Slovenska vo
veku od 15 do 18 rokov sa predstavilo
na XV. zimnom Európskom festivale
mládeže (EYOF), ktorý sa konal od 20.
do 25. marca 2022 vo fínskom Vuokatti. Po návrate z Fínska sme otázkami
oslovili účastníčku, reprezentantku BK
Opalisko Veroniku Bukasovú.

Koľko športovcov sa zúčastnilo tohto športového sviatku mládeže?
Zúčastnilo sa približne dvetisíc športovcov
zo 44 európskych národných olympijských
tímov a súťažilo sa v 9 športových disciplínach.
Vieme, že aj Slovensko nominovalo svojich reprezentantov. Koľko a v koľkých
disciplínach?
Slovensko nominovalo 43 reprezentantov.
Zastúpenie malo vo všetkých športových
disciplínach.
Potešilo nás, že sa vo výprave objavila aj
Veronika Bukasová. Ktoré podmienky
bolo potrebné splniť?
Na Slovensku prebiehali 3 kolá nominačných pretekov. Z 10 najlepších dievčat sa
mohli nominovať iba 3 najlepšie. Mne sa
darilo, tak ma vybrali.
Čo všetko tvorilo batožinu pretekárky?
Tak v prvom rade dva páry bežeckých topánok. Bežecká kombinéza, 5 párov lyží na
klasik a 5 párov lyží na skate, 4 páry palíc z
toho dvoje bolo náhradných, ak by sa palica
zlomila. Samozrejme reprezentačné oblečenie, aby sme boli jednotní.
Odkiaľ ste vycestovali a ako dlho trvala
cesta?
V piatok 18.
marca sa celá
výprava stretla
v Bratislave. Tu
sme jednu noc
prespali a ďalší
deň ráno sme sa
autobusom presunuli na letisko
do Viedne. Tam
nás čakalo objednané lietadlo,
leteli sme spolu s
rakúskym olympijským tímom.
Z Viedne sme
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mali jedno medzipristátie v Helsinkách, kde
vystúpili skokani na lyžiach a nakoniec sme
pristali v Kajaani, odtiaľ sme sa znovu presunuli autobusom do Vuokatti.
Fínsko je známe záujmom i dobrými výsledkami pretekárov v bežeckom lyžovaní. Aké podmienky vytvorili organizátori
pre toto podujatie mládeže?
Podľa mňa boli podmienky výborné, trate
pomerne ťažké.
Nie je dôležité zvíťaziť, dôležité je zúčastniť sa. No predsa. Popíšme výsledky v jednotlivých disciplínach a pretekoch.
Najviac mi sadli preteky na 10 km voľnou
technikou, kde som skončila na 43. mieste.
Preteky na 5 km klasicky a šprint nie sú
mojou obľúbenou disciplínou.
Takéto stretnutie mládeže predstavuje
určite zážitok. Čo odporúčaš adeptom o
takýto festival?
Určite pokiaľ budete poctivo trénovať, tak
budete mať veľkú šancu zúčastniť sa takéhoto veľkého podujatia. Je to obrovský zážitok a dalo mi to veľa skúsenosti do športového života.

tolvá Sára (LK Opalisko Závažná Poruba),
6.Ždanova Kateryna (KAL Jasná), 7.Bilelená Soﬁa (LK Opalisko Závažná Poruba)
Mladší žiaci: 1. Nagy Lukáš (SKI TEAM
Martinské hole), 2. Marek Simon (FOX
Ski Academy), 3. Tabačko Oliver (ŠK UNI
Košice), ...6. Mlynarčík Juraj (TJ Družba
Smrečany-Žiar), 14. Harbach Jakub (KAL
Jasná), 30. Jančuška Jakub (TJ Družba
Smrečany-Žiar)
Staršie žiačky: 1. Vulgánová Vanesa (FOX
Ski Academy), 2. Šáriková Michaela (Ski
Club Donovaly), 3. Libantová Sarah (Ski
Club Donovaly), 12. Antolová Zina (KAL
Jasná), 28. Jelenáková Laura (KAL Jasná),
31. Kompišová Simona (TJ Družba Smrečany-Žiar)
Starší žiaci: 1. Palič Daniel (FOX Ski Academy), 2. Barnáš Andrej (ASP SKI Poprad),
3. Rybár Hugo (LK SKI PROFIT Žilina),
...4. Kubík Adrián (KAL Jasná), 18. Garabáš Jakub (TJ Družba Smrečany-Žiar)

Po mládežníckej Európskej olympiáde
určite mieriš aj na najdôležitejšiu športovú udalosť a to Zimné olympijské hry
do Talianska v roku 2026. Čo k tomu prezradíš?
Určite je to sen každého športovca, ale je
veľmi náročné sa tam dostať. Takže uvidíme, ako to všetko dopadne.

S Veronikou sa rozprával
Dušan Migaľa, foto: organizátori

V Jasnej súťažili žiaci
vo ﬁnále pohára ZSL
V dňoch 12.-13.3.2022 súťažili v lyžiarskom
stredisku Jasná v lokalite Záhradky na zjazdovke Pretekárska žiaci v obrovskom slalome a slalome. Z poverenia Zväzu Slovenského lyžovania organizoval toto podujatie
Športový klub ESL Závažná Poruba.
Pre pretekárov pripravili záverečné ﬁnálové 5.kolo Pohára žiactva ZSL.
Zároveň to boli nominačné preteky na
medzinárodné podujatia žiakov v talianskom Abetone a vo francúzskom Val d
Isere. Za krásneho slnečného počasia a
na výborne pripravených tratiach sa počas dvoch pretekových dní predstavilo v
štyroch kategóriách spolu 206 pretekárok
a pretekárov z celého Slovenska. V tejto
lyžiarskej sezóne to boli jediné významnejšie preteky v zjazdovom lyžovaní v
Jasnej. Už o rok by malo stredisko privítať preteky v Európskom pohári a v roku
2024 by mal byť v stredisku Jasná ďalší
diel Svetového pohára žien.
Výsledky:
sobota 12.3.2022 obrovský slalom
Mladšie žiačky: 1. Švidroňová Eva Mária (LK Svide), 2. Podhorská Laura (SKI
TEAM Martinské hole), 3. Gajdošíková
Lucia (Ski Club ZEAL Slovakia), ...5. An-

Nedeľa 13.3.2022 slalom
Mladšie žiačky: 1. Švidroňová Eva Mária
(LK Svide), 2. Dzurišová Nella (ŠK Kubínska hoľa), 3. Podhorská Laura (SKI
TEAM Martinské hole), ...5. .Bilelená
Soﬁa (LK Opalisko Závažná Poruba), 7.
Antoloá Sára (LK Opalisko Závažná Poruba), 8. Ždanova Kateryna (KAL Jasná)
Mladší žiaci: 1.Nagy Lukáš (SKI TEAM
Martinské hole), 2. Tabačko Oliver (ŠK
UNI Košice), 3.Janura Richard (ŠK UNI
Košice)), ...6.Harbach Jakub (KAL Jasná), 20.Matej Matúš (TJ Družba Smrečany-Žiar), 27.Dančík Matej (TJ Družba
Smrečany-Žiar)
Staršie žiačky: 1. Šáriková Michaela (Ski
Club Donovaly), 2. .Libantová Sarah (Ski
Club Donovaly), 3.Šrobová Veronika (TJ
Roháče Zuberec), ...15.Kompišová Simona (TJ Družba Smrečany-Žiar), 19.Antolová Zina (KAL Jasná), 21.Lukašíková
Laura (TJ Družba Smrečany-Žiar)
Starší žiaci: 1. Barnáš Andrej (ASP SKI
Poprad), 2. Rybár Hugo (LK SKI PROFIT
Žilina), 3. Palič Daniel (FOX Ski Academy), ...4. Kubík Adrián (KAL Jasná), 9.
Garabáš Jakub (TJ Družba Smrečany-Žiar), 14. Prevuzňák Tadeáš (KAL Jasná)
Vladimír Mlynček ml.
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Finále
Slovenského pohára
v behu na lyžiach

Pretek sa uskutočnil 9. apríla 2022 v Športovom areáli na Štrbskom Plese.
Z poverenia Lyžiarskeho zväzu usporiadal BK Opalisko za podpory obce
Závažná Poruba a viacerých sponzorov
Finále pohára ZSL v behu na lyžiach s
medzinárodnou účasťou.
Podujatie zabezpečovalo viac ako
40 Porubänov po stránke personálnej,
organizačnej, technickej i materiálnej.
Funkcionári ZSL vysoko ocenili prípravu, priebeh i vysokú úroveň športového
podujatia. Ako riaditeľ preteku pôsobil
Peter Lešťan, ceny odovzdával starosta
Pavel Beťko.

Výsledky reprezentantov BKO:
ml. ž. 1. miesto Mia Šmidová, ml. ž. 4.
miesto Zuzka Macková, ml. dorky 8.
miesto Terezka Bukasová, st. dorky 5.
miesto Ema Piatková, 6. miesto Lea Obrcianová, ženy juniorky 3. miesto Veronika Bukasová, v kategórii veteráni pretekal
Milan Niňaj ml.

Celkové hodnotenie: Veronika Bukasová 2. miesto, Ema Piatková 3. miesto.
Výsledková listina https://bkopalisko.sk/.

Pohár Liptova
V nedeľu 20. marca 2022 sa na svahoch
lyžiarskeho strediska Opalisko uskutočnilo 6. kolo Pohára Liptova v zjazdovom lyžovaní.

Preteky sa konali za krásneho slnečného
počasia na starej zjazdovke v disciplíne
obrovský slalom.
Nízke teploty snehu, ovzdušia a severná strana lyžiarskeho svahu pomohla
organizátorom počas celého preteku udržať
pretekovú trať na veľmi dobrej úrovni, čo
pomohlo pretekárom dosiahnuť vynikajúce
výsledky. Pretekov sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo celkom 158 pretekárov a to
nielen z lyžiarskych klubov z Liptova, ale aj
klubov z Košíc, Popradu, Dolného Kubína,
Zuberca, Trstenej, Žiliny a Martina.
Pretekári Lyžiarskeho klubu Opalisko
sa v silnej konkurencii ostatných klubov
nestratili, práve naopak, podarilo sa im
dosiahnuť veľmi dobré umiestnenia. Vo
svojich kategóriách obsadili:
1. miesto: Viktor Jílek, Sára Antolová,
Martin Rázus
2. miesto: Pavel Čáni, Jakub Pajerchin
3. miesto: Zuzana Poljaková, Petra Jozefková
4. miesto: Pavlína Húsková, Vivien Elíz
5. miesto: Matej Šimovček, Lívia Kusková
Najlepším pretekárom boli odovzdané hodnotné ocenenia z rúk starostu obce
Ing. Pavla Beťku a predsedníčky Lyžiarskeho klubu Opalisko Kataríny Rázusovej. Pri
vyhlasovaní výsledkov si prítomní spomenuli i na svojho bývalého pretekára a trénera, dnes už zosnulého Milana Jurečku ml.,
ktorý sa tiež v minulosti zaslúžil o veľmi
dobré meno zjazdového lyžovania v rodnej
Závažnej Porube. Následne si tréneri uctili
jeho pamiatku položením kvetín na hrobe.
Na tom, že sa preteky uskutočnili na
veľmi dobrej úrovni, majú svoj podiel nielen samotní pretekári a ich tréneri, ale aj
rodičia pretekárov Lyžiarskeho klubu Opalisko a v neposlednom rade i pracovníci
strediska Opalisko, s. r. o., ktorí pripravili
zjazdovku a zabezpečili prevádzku strediska počas pretekov na kvalitnej úrovni.
Ján Rázus

Úspechy lyžiarky
nám robia radosť
Tisíce
fanúšikov
prišlo v sobotu 2.
apríla 2022 do Liptovského Mikuláša
privítať olympijskú
víťazku v slalome Petru Vlhovú.
Úspešná lyžiarka
nastúpila na tribúnu so zlatou
olympijskou medailou z Pekingu.
V ruke držala malý
krištáľový glóbus a • Petra Vlhová priniesla na
publiku mávala na námestie úžasnú energiu
pozdrav. Ski Team Vlha a tréner Mauro
Pini prevzali za ovácií prítomných Cenu
primátora. Petre Vlhovej odovzdal primátor Ján Blcháč Verejné uznanie za zásluhy
a ocenenie Osobnosť Liptova. Uviedol: „Je
dobré, že Peťa inšpiruje k pohybu a športu
nielen mladých, ale aj dospelých.“ Nádejní
lyžiari jej priniesli obrovskú tortu.

ŠK Závažná Poruba :
TJ Družst. Belá – Dulice
0:1

Na začiatku stretnutia si prítomní uctili pamiatku zosnulého funkcionára ŠK
Ing. Františka Sabola. Zápas, kde sa domáca ŠK snažila konečne uchmatnúť nejaké tie body, zhodnotil tréner Ján Blaháč: „Aj
keď to bol zápas dvoch tímov zo spodných
priečok tabuľky, na atraktivite mu nechýbalo nič. Bol kombinačný aj technický, aj
keď tempo nebolo až tak vysoké. Divákom
sa určite páčil. V zápase mali obidva celky
gólové šance, preto tak, ako napokon vyhral súper, sme mohli vyhrať aj my. Šťastie
sa viac priklonilo na stranu hostí.
Možno z celkového hľadiska sme
boli herne lepším celkom, smutné je, že
na body sme opať nedotiahli.“
-dm-
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