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**********************

Milan Rúfus

 Vianoèný príhovor
 Obecné spravodajstvo
 Výsledky volieb do VÚC
 Cirkevná rubrika
 Vianoèné zvyky
 Rozhovor s T. M. Niòajom
 Denník z I. sv. vojny - 2. èas
 Anna Barániová - 95 roèná
 kolské zrkadielko
 Galérie kôlkárov
 port - futbal, turistika

Aby bol brieik,
na brieku snieik,
na snieku sane,
daj nám to, Pane!
Zima je pre deti.
Zima je biela
ako tá duièka
z detského èela.

Foto: K. Brosková

Láska a viera nech
po Vianociach ostanú...
U len pár dní nás delí od chvíle, keï si starý
podá ruku s novým rokom. Vdy, keï nieèo
odchádza, je v tom trochu nostalgie, ale aj
nádeje. Èloveku je smutno za tým, èo navdy
odíde a ostane len v naich spomienkach.
Ale na druhej strane, môeme sa tei a
dúfa, e ten budúci rok bude lepí ako
predchádzajúci. Aký bude, ve¾a záleí aj od
nás, akým si ho dokáeme urobi.
Kým vak hodiny odbijú silvestrovskú
polnoc, preijeme ete dni, ktoré vari pre
vetkých znamenajú najpodstatnejie
obdobie v roku. Atmosféra vianoèných
sviatkov naèrie hlbie do ¾udských duí.
¼udia zvyknú ma v tomto èase akosi bliie
k sebe. Akoby sa celoroèný zhon nakrátko
spomalil a jeden na druhého sme mali
viacej èasu. Boli na seba milí. A to je ove¾a
dôleitejie ako vetky akoko¾vek drahé
materiálne darèeky zabalené v lesklých
pozlátkach vianoèných obalov.
V posledných rokoch sa toti komercia ve¾mi
snaí vytlaèi to hlboké a duchovné, èo
Vianoce znamenajú. Darèeky k Vianociam
patria, samozrejme. Niekedy vak menej,
ale s láskou darované, znamená viac.
Pred èasom som do Závanej Poruby
chodievala èastejie. Aj pred Vianocami.
V mnohých rodinách, ktoré som navtívila,
voòali medovníèky, èi kapustnica s domácou
klobáskou. Vo Vaich domovoch nechýbala
atmosféra poznaèená láskou a rodinnou
súdrnosou. Rada som poèúvala Vae
príbehy a potom ich písala do novín. Teraz,
keï u do vaej obce nechodím tak èasto,
rada si prelistujem Porubské noviny. Aj z nich
sa o Vás ve¾a dozvedám. Jeden z tohtoroèných vianoèných darèekov je pre mòa u
to, e sa Vám prostredníctvom Vaich novín,

XI.

Daj deom snieika,
daj bielym bielu.
Daj rados radosti,
daj nám ju celú!

môem aspoò takto prihovori. Zaela Vám,
aby sa do tých nasledujúcich sviatoèných dní
i do celého roka 2006 zmestilo ete viacej lásky
a viery pre kadého. A aby tam, aj keï sa u
kadodenný ivot opä naplno rozbehne, láska
a viera ostali navdy.
Eva Petranová

Z rokovania
obecného
zastupite¾stva

Ilustrácia: J. meringai

Soòa arafínová, Zdena Mikuláová a Mária
úleková ako èlenovia. Èinnos komisie
spoèíva hlavne v príprave rozpoètu, jeho
následnej kontrole a prípadnej úprave.
Komisia vykonáva aj kontroly ubytovacích
zariadení. Vetky kontrolované zariadenia
vedú poadovanú evidenciu, ale niektoré
zariadenia sú v omekaní s odvádzaním
poplatku.
Obecné zastupite¾stvo odobrilo kúpnu
zmluvu a darovaciu zmluvu na kúpu rodného
domu Milana Rúfusa.
Poslanci schválili aj nájomnú zmluvu na
nájom LV H-130 s Opaliskom s.r.o.

Október

December

Predseda komisie pre kolstvo, vzdelávanie
a port Pavel arafín podal správu o èinnosti
komisie. Komisia pracuje v zloení: Pavel arafín
 predseda, Miroslav I¾anovský a Peter Orvo
ako èlenovia. Komisia ocenila nárast poètu
detí v základnej aj materskej kole a vyzdvihla
dobrú spoluprácu medzi riadite¾kami oboch kôl
a obcou.
Obecné zastupite¾stvo schválilo zloenie
inventarizaèných komisií a uloilo im vykona
inventarizáciu obecného majetku do
30.11.2005.
Ing. Pavel Beko informoval poslancov
o monosti získa grant na výstavbu ihriska
s umelým trávnikom. Podmienkou je
vlastníctvo vysporiadaného pozemku pod
ihrisko. Poslanci si túto mylienku osvojili
a vyèlenili na tento úèel pozemok pri
telocvièni, ktorý spåòa potrebné náleitosti.

Poslanci sa zaoberali zisteniami èiastkových
inventarizaèných komisií o priebehu a výsledkom vykonaných inventúr. Vo vetkých
prípadoch súhlasili s predloenými návrhmi na
vyradenie majetku. Ekonómku obce poverili
úlohou aktualizova súpis majetku najneskôr do
konca januára 2006.
Obecné zastupite¾stvo schválilo Veobecne
záväzné nariadenie obce è. 1/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Závaná Poruba.
Finanèná komisia predloila návrh
rozpoètu pre rok 2006. Rozpoèet je postavený
ako vyrovnaný, keï predpokladané príjmy sú
vo výke 10.071 tis. Sk, z èoho 8.452 tis. Sk sú
vlastné príjmy a 1.619 tis. Sk sú transfery
(peniaze za prenesené kompetencie) na
kolstvo, matriku a stavebný úrad.
Obecné zastupite¾stvo schválilo vstup obce
do zdruenia Asociácia horských sídiel.

November
Na novembrovom zasadnutí predniesol
predseda komisie pre správu obecného
majetku, sluieb a CR Ing. Eugen Vadovický
správu o èinnosti komisie za obdobie roku
2005. Komisia pracuje v tvorèlennom
zloení: Ing. Eugen Vadovický, predseda,

Ing. Eugen Vadovický,
zástupca starostu
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Oh¾aduplne k prírode,
citlivo k stromèekom

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
Vo¾by do orgánov samosprávneho kraja dòa 26. 11. 2005
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Poèet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu volièov
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky
Poèet odovzdaných obálok
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by do zastupite¾stva
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by predsedu
Poèet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov pre vo¾by do
zastupite¾stva pod¾a
poradia na hlasovacom lístku:
l. Albert Albert, Dr.
13
2. Ladislav Andreánsky, MUDr. 25
3. Mikulá Czocher, Ing.
9
4. Vladimír Èonka
5
5. Pavel Èupka
9
6. Malvína Dvoroòáková, Ing.
16
7. Jaroslav Greo
18
8. Slavomír Guráò
3
9. Ladislav Holo, Ing.
26
10. Peter Hruka, Ing.
20
11. Marian Hubka, Mgr.
8
12. Jaroslav Hus, Ing.
10
13. Ján Jaòák
13
14. Magda Juríková
7
15. Ján Kazár, Ing.
22
16. Soòa Kostúrska
3
17. Michal Kotian, Dr.
7
18. Milan Kruliak, Ing.
18
19. Ján Kubek, Ing.
6
20. Ján Kuska, Ing.
24
21. ¼ubomír Marjoviè, Ing.
13
22. Duan Matejka
12
23. Milan Merto, Mgr.
5
24. Peter Nemec, Ing.
16
25. Peter Pethö, Ing.
20
26. Jozef Repaský, Ing.
27
27. Erika Skubíková
4
28. Alexander Slafkovský, MUDr. 29
29. Milan Stromko
27
30. Eva ingliarová
15
31. Miroslav utliak, JUDr.
9
32. Viera Tereková, RNDr., CSc.
38
33. Frantiek Zubaj
4
34. Ján iak
5

1027
108
108
105
103

Poèet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov pre vo¾by predsedu
pod¾a poradia na hlasovacom lístku .
1. Juraj Blanár, Ing.
41
2. Natália Klempaiová, Ing.
1
3. Tibor Michálek, Ing.
24
4. Andrej Soèuvka, Ing.
14
5. Radomír Szabó, Ing.
5
6. Jozef tetina, Ing.
1
7. Jozef Tarèák, PaedDr.
17

Vo¾by predsedu dòa 10. 12. 2005

1211
1061
150
43 rokov
18
13
10
20

V tomto roku uzavreli manelstvo:
Pavol Obrcian a Anna Ondernická, Roman
Pekárek a Petra Matìjková, Radoslav Janèu
a Miroslava Tomèíková, Mgr. Pavel Baráni
a Mgr. Katarzyna Joanna Jankowska, Vladimír
Drengubiak a Veronika Pilná, Michal Kubo
a Tatiana Olejová, Michal Ursíny a Magda

Ladislav Staroò, predseda ZML PS

Okrsková volebná komisia zistila tieto
výsledky:
Poèet oprávnených osôb vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu volièov:
1031
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky: 90
Poèet odovzdaných obálok:
90
Poèet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre vo¾by predsedu
90
Poèet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov pre vo¾by predsedu
pod¾a poradia na hlasovacom lístku.
1. Juraj Blanár, Ing.
68
2. Jozef Tarèák, PaedDr.
22
Predseda volebnej komisie: Dr. Duan Miga¾a
Èlenovia volebnej komisie: ¼udovít Mía, Ing.
Milan Orieèik, Dáa Rúfusová, Jana
Niòajová, Natália Tarèíková
Zapisovate¾ volebnej komisie: Anna Mikuláová

Demografické údaje obce Závaná Poruba - december 2005
Poèet obyvate¾ov celkom:
z toho
obèanov :
detí:
Priemerný vek
Zmeny v tomto roku:
Prihlásených
Odhlásených
Narodených
Zomretých

Rok ubehol a pred nami sú opä Vianoce. Rodiny
sa schádzajú a ¾udia sú k sebe milí, pozornejí,
lepí. Neodmyslite¾ným symbolom Vianoc je
vyzdobený stromèek, alebo aspoò vetvièka
z neho s voòavým ihlièím. Mnohí z nás si tieto
sviatky nevieme predstavi bez neho. Zájdeme do
hory a ten ná stromèek si jednoducho prinesieme
domov. Tak to bolo od nepamäti. Pritom si ani
neuvedomujeme, ko¾ko bolo treba v lese vykona
roboty od jeho zasadenia na jar, a po jeho
ochranu v neskorej jeseni. Sú to nai obèania 
èlenovia Zdruenia majite¾ov lesov, ale aj
neèlenovia, ktorí sa o les starajú, aby nám slúil
k zdraviu a úitku. Aj touto cestou za výbor ZML
PS a tie v mene svojom im vetkým za záslunú
prácu ïakujem.
Chcel by som Vás poiada, buïte citliví
a oh¾aduplní k prírode a vianoèným stromèekom
v èase, keï si budete vybera ten svoj stromèek.
elám vám k Vianociam ve¾a pohody v kruhu
rodiny. Stromèek nech Vám dotvára príjemnú
voòavú vianoènú atmosféru.
V novom roku nech vám slúi zdravie a astie
nech vás neopúa.

Hatiarová, Vladimír Závodný a Jana
Mlynárová, Peter Jambrich a Barbora
Kucková, Pavol Struhár a Anna Lauèíková
V tomto roku sa narodili:
Simona Sabadínová, Tomá Medla, Alex Krá¾,
Lea Obrcianová, Matú Hollý, Matej
Kaltenstein, Zuzana Jureèková, Luká
Berzéty, Adam Koíek, Martin Plch
V tomto roku nás navdy opustili:
Adam Jambrich, Emília Brosková, Darina
Jambrichová, Emília Valentová, Mária
Kováèová, Pavel Ku¾havý, ¼udovít Hladký,
Zuzana Mikuláová, Ing. Ján Agnet, Pavol
I¾anovský, Zuzana Kováèová, Ján Konvit,
Emília Beková, Ján Krika, Michal Valent,
Milo Valent, Ján Kubín, Ruena Staroòová,
Aurel Ku¾havý, Zuzana Niòajová

Kalendárium
Èo sa stalo pred 75 rokmi
Na tedrý veèer v roku 1930 sa v Závanej
Porube po prvýkrát rozsvietili elektrické
iarovky. Pripomíname si 75. výroèie
elektrifikácie obce.

Reklama je reklama
ijeme v èase reklamy a u ani
neuvaujeme nad tým, ako sa dosta z tohoto
zaèarovaného kruhu
V snahe nájs nieèo také, èo nás osloví,
ukáme kadý veèer televíznym prepínaèom
a h¾adáme a h¾adáme. A ani sa nerozèertíme,
keï na kadom kanáli, akoby v jednej vlne sa
valí rieka ponuky a sluieb. Ete aj zvuk je
silnejí, aby zobudil spiacich, èo zdriemli pri
podpriemerných filmoch, èi slabuèkých
televíznych programoch.
Nedávno, len tak pre seba, som listoval
v jednom týdenníku. Z dvanástich strán
vydania sa na ôsmich stranách usmievala
reklama. Pochopil som. Ak chcem èíta o
tom, èo sa deje doma, tak to predsa musí
niekto zaplati, inak by tie noviny neexistovali.
Take spokojnos je obojstranná: vlk je sýty
a baran celý. Staré pravdy u prestali plati.
Okrem jednej: vetkého ve¾a kodí. Lebo
niekedy túim ma tyri ruky, aby som si
naraz dokázal zakry oèi a súèasne zapcha
ui. Ete e televízia nedokáe prenáa aj
vôòu, lebo piatu ruku si u predstavi neviem.

-dm-
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C I R K EVN Á R U B R I KA
Kadodenné Vianoce
Vianoce. Akoby na pár dní v kalendári zastal èas. Dobrých aj zlých celkom
rovnako páli mráz a ete nieèo. Láska a dobro. Oboje vyviera z håbky atmosféry
týchto zimných sviatkov, ktorých pôvod nie je celkom ¾udský. To cíti azda
kadý.
Hviezda nad Betlehemom dáva zvlátne znamenia. Rozpráva, celkom prirodzene, akoby to
bola jej najzákladnejia vlastnos. Ale ani kameò predsa nemôe mlèa, keï sa deje nieèo také
tajomné. A ve¾ké. Boh... Boh medzi ¾uïmi. V jaskyni, v matali, na sene. Je to vôbec moné? A
preèo? Náhlime sa z nákupov do tepla. Ukry darèeky a zohria sa. Usmia sa na blízkych, by
k nim èo najpozornejí, veï sú Vianoce. koda, e tak zriedka.
A aj preto musel prís. Ako láska, ktorá je stále, nielen na Vianoce. Spoloèná veèera. Vôòa
ihlièia, vypráaný kapor a blízkos rodiny. Veï sú Vianoce. Je viac èasu ako inokedy. koda...
e iba teraz. A aj preto priiel. Ako èlovek. Èlovek, ktorý chce ¾úbi, pociova aj rozdáva
blízkos. Stále. Nielen na Vianoce.
Obdarúvame sa. Rodièia deti, deti rodièov, manelia jeden druhého, priatelia navzájom. A
najväèiu rados nám nerobí to, èo sme dostali, ale neraz práve to, èo sme dali. Pretoe to
poteilo niekoho, koho ¾úbime a na kom nám záleí. koda, e to tak zväèa býva iba na
Vianoce...
Naastie, práve preto, aby sme nezostali s láskou tak pozadu, priiel On. Boh. Láska.
Èlovek. Jei Kristus. Na Vianoce pred dvetisíc rokmi. Na Vianoce dnes, zajtra, o týdeò.
Kadý deò raz budú Vianoce... spieva sa v jednej známej piesni. O to práve ide. Hoci nebudú
vdy voòa ihlièím a kaprom, môu stále voòa láskou a dobrom. Bez nich by nemali zmysel. A
nielen ony, ale ani nae ivoty, ani my. Bez lásky a dobra, bez chuti by tu pre iných ná svet
umiera.
Zlato, kadidlo a myrhu dostal Jei od krá¾ov. Od svojho Otca dostal obyèajný drevený
krí, na ktorom bude musie umrie. Len preto, e bude ¾uïom hovori o láske a odpúaní.
Vianoce...èas akoby zastal. Na pár dní, ktorých èaro v nás vdy ete tlie. A v tom je nádej.
Neuhasi plamienok, ale rozdúchava ho. Udriava ho a roznecova. Láskou a dobrom, ktoré
nás oslovili na Vianoce. A nezáleí na tom, akým spôsobom. Je tu Boh, je tu láska, aj my sme tu.
V tom je zmysel vetkého. O tom hovorí Diea v jaslièkách, anjeli, ktorí mu spievajú Glória Sláva, kòazi na tedroveèerných slubách Boích, èi polnoènej, my sami pri tedroveèerných
stoloch.
Spev o láske, ktorá sa nikdy nekonèí. To je jej atribút. To je jej cie¾. To je aj nae prvoradé
poslanie na tejto Zemi. Nielen na Vianoce. Stále.
Vladimír Pavlík, ev. farár

Bohosluobný ivot zboru
Záver cirkevného roka je väèinou k¾udný. Nebolo tomu inak
ani tohto roku.Mali sme len opakujúce sa príleitosti a to:
16.októbra Poïakovanie za úrody zeme so slávnostnými
slubami Boími a malou ukákou toho èo sa tohto roku urodilo.
31.októbra Pamiatka reformácie - u tradièný evanjelický
sviatok.
1.novembra Pamiatka zosnulých. Doobeda sme mali sluby
Boie, na ktorých sme si preèítali mená tých, ktorí nás tohto
roku opustili, resp. od 1.nov. minulého roku a veèer sme sa
zúèastnili ekumenického stretnutia pri kríi na cintoríne s rím.
kat. bratmi a sestrami.
27.november sme zaèali nový cirkevný rok 1. adventnou
nede¾ou, ktorú nám spestrili deti svojím milým programom.

Predsedníctvo cirkevného zboru informuje:
Slovom Boím a modlitbou si dali poehna svoje manelstvo:
Pavol Struhár a Anna Lauèíková - Èo Boh spojil, èlovek
nerozluèuj
V nádeji vzkriesenia sme sa v uplynulom období rozlúèili
s týmito naimi blízkymi: Zuzana Niòajová, rod. Kováèová 74 roè. Blahoslavení sú vetci, ktorí v Pánu umierajú
V uplynulom období sme krstili:
Petra Sleziaka, Leu Gugovú, Moniku Harskú, Petra Podstaveka,
Slávku Mlynèekovú - Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený
O èlenstvo v naom zbore poiadali:
Pavol Struhár, Anna Struhárová, Peter Podstavek a Monika
Harská
Podávajúc túto správu o stave náho zboru, pozývame Vás
k spoloènému stretnutiu na Slubách Boích poèas Vianoc.
Na tedrý veèer o 17.hod., Prvý sviatok Vianoèný o 10,30
hod. a na Silvestra o 17. hod.
Poehnané preitie Vianoc a hojnos Boej milosti do roku 2006
Predsedníctvo cirkevného zboru Závaná Poruba

Vianoèné svetlo
Vianoce, sviatky pokoja, lásky a rodinnej
pohody. Také boli aj v minulosti, aj keï ove¾a skromnejie, ako je tomu dnes. Skromné
príbytky, vôòa ihlièia, praskot horiaceho dreva v sporáku, rozsvietené svieèky, ktoré dotvárali príjemnú rodinnú atmosféru. Vianoce,
to boli aj návtevy a aktívna úèas na Slubách Boích v Lipt. Jáne. Chôdza zasneenou prírodou popod Dubec mala tie svoje
kúzlo, aj keï to vtedy tak nevnímali. Bola
taká doba, na ktorú nai starí rodièia spomínajú s úctou a my ich svojim spôsobom obdivujeme. Plameò svieèok a petrolejových lámp
bol stálym èlenom domácností. Svet vak kráèa dopredu a technická revolúcia zasiahla aj
nau obec.
Bol tedrý veèer v roku 1930, keï sa
v naich domácnostiach rozosvietili elektrické iarovky. Je tomu 75 rokov. Postupne
pribúdali v rodinách prvé spotrebièe  rádio,
variè, a po terajie moderné výdobytky
doby, ktoré spríjemòujú ivot, pouèenie
a zábavu.
Keïe si pripomíname 75. výroèie pripojenia
naej obce na elektrický prúd, nestaòme sa
v tomto vianoènom èase len otrokmi toho,
èo nám táto doba prináa. Nezabúdajme na
pravý zmysel Vianoc. Nech betlehemské
svetlo zohreje aj nae srdcia a túto vianoènú
pohodu sname sa prenies do vedných dní
nového roku.
Jaroslav Jureèka

Hlboké preitie vianoènej zvesti
Poprosili ma, aby som sa Vám prihovoril nieko¾kými mylienkami
k vianoèným sviatkom. Je ve¾mi zaujímavé, akú ob¾ubu si tieto sviatky
nali v naej spoloènosti. Slávime ich vetci, veriaci i neveriaci.
Dokonca aj za èias náboenskej neslobody si celá krajina sadala
k tedroveèernému stolu a slávila Vianoce, hoci sa prezentovali ako
sviatky zimy, sviatky pokoja èi sviatky rodiny. Mnohí boli i vtedy
presvedèení, e tým sa nevyèerpáva ich obsah a posolstvo Vianoc je
ove¾a hlbie.
No zdá sa, e sme dnes v ohrození preíva vianoèné sviatky ete plytie ne
vtedy. ijeme uponáh¾aný ivot v hluku sveta, nedokáeme si nájs èas ani len na
uvedomenie si toho, èo preívame a výsledkom je to, e sme sa odcudzili samým
sebe. ijeme èoraz viac konzumne, poháòa nás predovetkým idea ma a nie
by. Niet priestoru ani snahy po zastavení sa, obzretí sa naspä, k stíeniu sa
pred sebou èi pred Bohom. Tak síce ijeme v dosia¾ nevídanej rýchlosti, no uniká
nám podstata, zmysel, okamih ponorenia sa do tajomstva.
Vianoce nám ponúkajú práve takýto okamih vnorenia sa do tajomstva.
Tajomstva Boha, ktorý predovetkým je. Je taký, e sa stal jedným z nás, stal sa
èlovekom. Vniknú do tohto tajomstva vak vyaduje zastavi sa a stíi sa pred
sebou i pred Bohom, ktorý sa stal bezbranným dieaom. Pre mnohých je predstava
malého Jeia v chudobnej matali len milá spomienka do detských èias, keï sme ili
v krásne naivnom presvedèení, e darèeky nám nosí Jeiko.
Predstava patriaca do detstva, niè viac. Hrozí nám naozaj to, e
raz bude vianoèný príbeh, ktorý sa stal pred 2000 rokmi len
rozprávkou?
Vianoce nám ponúkajú viac, ne toto. Presvedèenie, e
veríme v Boha, ktorý je. V Boha, ktorý je pri èloveku tak
blízko, e sa ním dokonca stal. Stal sa naím ¾udským bratom,
aby spolu s nami znáal akosti ivota. Dokáeme vak
naplno precíti a prija túto fantastickú správu pre kadého
jedného z nás?
Hlboké preitie vianoènej zvesti a Boou milosou
naplnený nový rok 2006 Vám vetkým vyprosuje
Miroslav LETTRICH, kaplán

4

Porubské noviny 45

Nies bremeno a spieva. Je málo takých, èo to vedia. A ete menej slov, ktoré
by vedeli poïakova za to. Preto písa
príbeh 95 roènej Anny Barániovej nie je
¾ahké. Znamená nielen spomína, ale
hlavne hovori o tom, èím ije a ako
v tomto vzácnom veku sama vníma dar
ivota. Nie je to èlovek pre nikoho. Je to
èlovek pre ¾udí, zvlá vak pre svoje deti.
Je to naa dobrá mamka a naa vïaènos sa podobá vïaènosti detí, ïakujúcich za studnièku. Ete stále chodia ku
nej s krèiatekom po vodu. Studnièka
ponúka dobrú vodu a krèiatek sa nikdy
nerozbil.
Pamätá desa prezidentov
Narodila sa 16. októbra 1910 ete za èias
Rakúsko -Uhorska. Pamätá I. svetovú vojnu, vznik Èeskoslovenska, Slovenský tát,
II. svetovú vojnu, Èeskoslovensko po
Februári 1948, spomína na ruské tanky
v auguste 1968, takmer osemdesiatroèná
preila rok 1989 a doèkala sa i Slovenskej
republiky. Pamätá desa prezidentov: T.
G. Masaryka, E. Benea. K. Gottwalda, A.
Zápotockého, A. Novotného, L. Svobodu,
G. Husáka, M. Kováèa, R. Schustra, I.
Gaparovièa. Kadé meno hlavy tátu znamená jednu etapu jej ne¾ahkého ivota.
V knihe jej ivota stojí napísané:  pre nás
je vzorom enskej cnosti, manelskej statoènosti, bázne pred Hospodinom a absolútnej materinskej odovzdanosti.
Zaènime vak pod¾a abecedy èasu. Do
koly som rada chodila, lebo nás uèil dobrý
pán uèite¾ Bobák a náboenstvo vyuèoval
pán farár Kuna. Boli sme tri dievèatá a jeden chlapec. Vetci ma u predili do veènosti, zaèala rozpráva svoj príbeh a dodala:...keï som skonèila kolu, zaèala som
robi na Èiernom Váhu. Do L. Hrádku peo
po hrádzi Váhu a potom mainkou ïaleko, ïaleko do hory. Sadili sme stromky, vyínali... Hora sa rúbe v osemdesiatke. Tie
moje sadenièky u urèite z grúòov poodváali nákladné autá. Ani sa tomu nechce
veri. Kým stromy rastú, èlovek starne.
Hanka, veï nám zaspievaj!
Od malièka som mala dobrý hlas, rada som
spievala. eny mi neraz povedali: Hanka,
veï nám zaspievaj! Sadla som si na peò a
spievala. Ako aj teraz: Èo sa, Anèa, èo sa
neèee...pôjdem do hájièka, sadnem si na
peò, tam sa budem èesa celý deò... Za
dievèaa robila pri murároch ichtu aj im
varila. Stavali na Zemplíne a neboli to týdòovky, ale celé leto: od Ducha a do zimy.
Vydávala sa ako 21 roèná a ivot dala iestim deom. Dve detièky zomreli v útlom

 Anna Barániová, 95 roèná

Mamina koleda

veku, vychovala jednu dcéru a troch synov. Dnes sa teí z piatich vnúèat a dvoch
pravnúèat. Len pred nieko¾kými týdòami
jej po neveste odkázala MUDr. Valèáková,
aby sa ukázala na ambulancii. Lekárka otvorila èistú, nepopísanú zdravotnú kartu a po
vyetrení kontatovala, e zdravotný stav
pacienta je primeraný veku. Choroby ju
obili, nemocnicu nepozná, deti sa narodili
doma, ochorela len vtedy, keï spadla zo
opa.
Noe zamkni !
 Do stovky mi chybuje u len pä rokov a
cítim sa ete pri sile. Cestu do kostola
nájdem aj poslepiaèky. Celý deò chodím
hore-dole, vdy si nájdem robotu okolo
domu, v záhrade, preèítam noviny, pozerám televízor, opatrím si kurièky, starám
sa o jahniatka i psíka, popísala svoj reim
dòa a my obdivujeme vitalitu a pýtame sa,
kde je tá studnièka, èo z nej èerpá silu.
Mám dobrú nevestu, kúpi mi vitamíny a
kadý deò vypijem pohárièek koòaku, ale
dobrieho. A nemyslie na choroby. Vyprevádza, alebo èaka deti a vnúèatá a tei
sa kadému novému ránu: to je údel starých rodièov. koda len, e moje priate¾ky
sa u presahovali do Brestovej. Rada som
chodievala ku susede Zuzke Rúfuske. Vedeli sme sa dobre porozpriava aj sme si
spolu zanôtili. Raz, keï sme si pospevovali
takie mrzkie vravím Zuzke: Noe zamkni,
aby nás nik nepoèuv..., èo si o nás pomyslia... Ale najradej sme spolu spievali tie
nae dievockié, a hneï zaspievala èistým hlasom: Dievèa, dievèa, poï tancova, keï ma vezmú za vojaèka, budú plaka
tie porubskie dievèatka...Tu treba poveda, e vïaka jej hudobnému nadaniu, dobrej pamäti a podaniu sa uchovali viaceré
porubské piesne. Dnes tvoria klenotnicu

repertoáru Poludnice, zaznamenalo ich aj
prvé porubské CD Závaná Poruba moja
rodná a piesne prebrali i viaceré folklórne
súbory. Tak je to: pieseò ije len vtedy, keï
sa spieva. Nositelia tradícií vak môu oivi iba to, èo uchovali pamätníci.
Èo oèi uvideli, to duu uspokojilo
Keï sa pred rokom vnúèik Pa¾ko prienil
do Krakova, stále mala na mysli, ako sa
mu vodí v tom svete. Nakoniec jedného
dòa sa vyk¾ulo idlo z vreca a z mosta do
prosta povedala synovi:
Pa¾ko, poïme do toho Krakova, èi to diea netreba domov vzia. A svoju nevestu
oslovila prosbou: Sonka, treba mi vybavi doklady u policajtov, ako cez hranicu?
Keï sa vetko zariadilo a stará mamka uvidela novuèièké doklady, s radosou povedala, ale len pred svojimi: Na fotke naozaj
dobre vyzerám, chybu nemám, môeme sa
vybra...A naozaj. Túba sa stala skutoènosou. Ako devädesiatpäroèná cestovate¾ka sa zaviezla do Po¾ska. Na hranici
nikto iadne doklady neiadal a tak sa veru
zdôverila : My sme tu asi naèierno, keï od
nás niè nechceli, treba nám letie domov,
aby nebolo zle!
Silný materinský cit vak aj v tejto chvíli
prekonal vetky strachy. Ve¾mi sa chcela
dotknú vnuka, pohladi jeho manelku a
na vlastné oèi presvedèi, e mladí ijú
dobre a spolu sú astní. Èo oèi uvideli,
to duu upokojilo. Stará mama sa domov
vrátila astná. Bodaj by sa neteila. Veï
vdy myslela viac na druhých, ako na seba
a mala rados, keï deom bolo dobre. Ako
e je sotva moné, nemilova deti a skrze
ne vetko, èo je èisté a prosté.
A to je nae svedectvo o výnimoènej mame,
ktorú chcel ivot zrazi na kolená, ale ona
nad ním zvíazila. A vetko zlé premenila
na dobré a krásne. Skoro ako v rozprávke.
Ibae v ivote je to ove¾a aie. Nevyslovené zverme básnièke Milana - suseda z
viòej.
A opä Vianoce.
A opä koleda.
Ete jej dáva Boh
zo svojho obeda.
Ete je za stolom.
Kým si ju odvolá,
na jeho znamenie
odíde od stola.
Ete je za stolom.
Potichu, pospiatky,
anjelom odkladá,
úlomok z oblátky.

 Október 2005 - zápis do Pamätnej knihy obce
Závaná Poruba

Duan Miga¾a
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Adventný èas

Hanke Baráni, rod. Kováè,
od Mikov k sviatku
O pä rokov  storoènica,
to by bola uèebnica
na hodiny dejepisu!
Èo to¾ké roky prinesú!
tyri roky má to dievèa,
keï ocko do vojny kráèa!
Za Uhorskú monarchiu
nevinných chlapov pobijú!!
Málokto sa domov vráti,
biedu rodín nik nesplatí!
Koneène sú zasa spolu,
deti navtevujú kolu...
Vznikla nová Republika,
máme tatka Masaryka
a s ním prive¾ké nádeje,
kadý Maïar sa nám smeje..!
Normálne ije dedina,
my máme dcéru, Vy syna,
svet vak do krízy upadá,
z malých podpôr sa i nedá!
Keï sa to trocha zlepilo,
k novej vojne sa chýlilo,
málo sa naplní misa,
no máme Hitlera, Tisa!!
Vojna svetová zas tu je,
naa mlaï na front rukuje!
S Hitlerom sú jedna ruka
Hlinka s gardou, Tiso, Tuka...!
Sme dedina luteránov,
máme vládnych komisárov
chudoba poslúcha musí,
èi sú tu Nemci, èi Rusi..?
Bol by z toho román asi
aké si preila èasy.
Za necelú storoènicu,
nie ja jednu uèebnicu.
Niè inak nejde èloveku,
iba i úmerne veku.
Prei zlé i lepie chvíle,
keï a ¾úbia deti milé!!
i aj ïalie roky v zdraví,
vinujú Ti z Bratislavy
ete astia viacej troka
Nahálkovci: Peter, Boka
16. 10. 2005

Toto obdobie mám ve¾mi rada. S demi v
kole robíme vianoènú výzdobu, pripravujeme
darèeky pre svojich najbliích a vôkol nás
zaèína vládnu radostnejia atmosféra. iaci
sa zodpovednejie stavajú k uèeniu. Je to
preto, aby si èo najviac zaslúili pripravené
prekvapenia, alebo sa u od septembra vili
do svojích povinností? ¼udia sú zrazu na
seba milí, ústretovejí a viac sa usmievajú.
Priiel deò Mikuláa. Ráno nám deti s
roziarenými oèkami rozprávali, èo vetko im
Mikulá doniesol. Ve¾ká rados zavládla, keï
sa v kole objavil tie a po veselom programe
a zábave rozdal ïalie balíèky. No nebolo to
posledné prekvapenie. Poèas programu medzi
nás zavítali pán Martin Dahlgren a pani
Olinka Dzúrová, predstavitelia firmy
SWEDWOOD. Prihovorili sa naim deom,
popriali ve¾a síl do uèenia a keïe je vianoèný

 Z¾ava: M. Dahlrgen, O. Dzúrová, M. Boltiiarová

èas, neprili bez prekvapenia. Aby bola naa
kola ete krajia, podarovali nám nábytok,
ktorý vyrábajú vo svojej firme. Urèite to
nebolo posledné prekvapenie pre deti v naej
kole, kde si naívame ako jedná ve¾ká rodina.
Rada by som vám to povedala, ale kde by
bolo èaro prekvapenia? Deti vám to neskôr
urèite prezradia.
Za celú nau kolu Vám prajem ve¾a lásky,
astia a pokoja v kruhu Vaej rodiny a do
nového roku 2006 vykroète plní zdravia a sily
tou správnou nohou.
riad. koly: Mgr. M. Boltiiarová

Nové CD
Piesòou od srdca k srdcu

CD obsahuje 28 piesní a je prístupné na
Obecnom úrade v Závanej Porube.

Zaslúilý uèite¾, kultúrny organizátor, ohnivý reèník
Èítala som niekde, a to je u
dávno, ale dodnes si pamätám. Klenotník do výkladnej skrine umiestnil ve¾ký
majstrovsky spracovaný diamant. ¼udia ho obdivovali,
kochali sa v òom, odhadovali jeho cenu. Od tých èias
Peter Broska,
sa na uèite¾ov pozerám, ako
13. 11. 1912
na klenotníkov, ktorí dotvárajú, formujú ¾udskú bytos,
brúsia charakter, myslenie i cítenie a dávajú jej
tvar.Aj mòa i mojich vrstovníkov dostal do rúk
jeden pedagogický výtvarník, svojím spôsobom priam umelec.
Myslím si, e tajomstvo ob¾úbenosti tohto
sympatického uèite¾a spoèívalo v schopnosti
vidie v kadom iakovi osobnos.
Mal záujem o nae problémy, pomáhal nám
ich riei. Bol nám vo vetkom dobrým radcom, ale aj kamarátom. Vyuèovanie, keï to
len trochu bolo moné, prenáal do koly
v prírode a neraz pri vysokohorských výletoch sme prebrúsili s ním aj partizánske chodníèky. Chcel nás ma zdravých, zdatných,
uèil nás s láskou prekonáva
úskalia
a prekáky.
Uèil nás nefalovaný dejepis aj slovenskú rodnú reè. To bývali najkrajie hodiny,
strávené s ním v naej triede. Svoje rozprávanie podfarboval rôznymi citátmi, výrokmi,
porekadlami i vlastnými pútavými záitkami.
Hlboké mylienky filozofov vryl do naich
vedomostí, ako keï oráè na poli oral rodnú
brázdu a sial do jej záhybov kvalitné semená.
Pri výbere povolania v poslednom roèníku nám tlmoèil: Deti moje (tak nás oslovoval), pamätajte si, kto ¾úbi svoje povolanie
ako svoju prvú lásku, ten je astným èlovekom.
Polovica triedy prevzala jeho tafetu a stali
sme sa uèite¾mi.

Peter Broska, Zaslúilý uèite¾, rodák zo
Závanej Poruby, zapísal sa zlatými písmenami aj do Slovenského národného povstania.
V roku 1944 bol spravodajským dôstojníkom,
prísluníkom spravodajského oddelenia Hlavného tábu a jedným z najbliích spolupracovníkov generála Goliana. Staral sa o vetky
potreby partizánskeho hnutia, rieil problémy zásobovania, financovania... Neskorie sa
stal prednostom OBZ V. leteckej divízie.
Dobrý kritik, kultúrny organizátor, ohnivý
reèník. Za jeho èinnos proti okupantom,
v boli za spravodlivos a pravdu, za u¾achtilé ¾udské ideály udelili mu rôzne tátne
i rezortné vyznamenania. Poctili ho aj najvyím vyznamenaním Radom SNP I. triedy.
Po oslobodení ho èakala vojenská kariéra,
ale on sa jej vzdal, vrátil sa medzi svojich
iakov, k práci pedagóga, k povolaniu, ktoré
tak ve¾mi miloval. Nezmazate¾né stopy zanechalo jeho vyuèovanie v naej dui. Neraz
jeho pracovná aktivita ila na úkor rodiny
i osobného vo¾na.
Priiel èas, keï aj uèite¾ si potreboval poveda  mám enu, druha dobrého, chápajúceho èloveka. Pôvodná mladá kolegyòa Olinka vydala sa spolu s ním po novej ceste
ivotom. Aj my sme jasali. Láska a vernos
vydrali im dodnes. Splnila jeho predstavy
o vernej ene, starostlivej matke i chápajúcej
priate¾ke.
V jeseni, keï sa zberajú plody zeme, doil
sa 13. septembra 2004 devädesiattri rokov
svojho plodného ivota, fyzicky u krehkejí,
ale duevne stále sviei. Zaujímal sa o vetko
dianie doma i vo svete, zaujímajú ho aj nae
osudy. U pomaly, ale isto aj my odkvitáme
ako kvety v jeho záhradke, do ktorej ho denno-denne vozí milovaný dopravný prostriedok  bicykel.
Elena Vadovická, rod. Kováèová
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tebot v rodnom hniezde
Slovenský básnik Majster Milan Rúfus oslávil v sobotu 10. decembra 2005 svoje
sedemdesiatesiedme narodeniny.
Pri príleitosti jeho narodenín sa uskutoènilo tradièné stretnutie s jeho tvorbou pod
menom tebot v rodnom hniezde. Vere M. Rúfusa recitovali: deti z M, iaci Z, tudenti
Evanjelickej základnej koly a Ev. gymnázia v Liptovskom Mikulái, Katka emberová, Zuzka
Staroòová, pán farár Pavlík, dr. Soòa Barániová a ing. E. Vadovický. Program moderoval Duan
Miga¾a. Na husliach zahral Marek Palaj a koledy zaspievala enská spevácka skupina obce
Závaná Poruba pod vedením J. Vadovického.
Starosta P. Baráni preèítal pozdravný list od ve¾kého rodáka a oznámil jeho rozhodnutie:
darova svoju polovicu nehnute¾nosti - rodného domu a pri¾ahlej záhrady obci Závaná
Poruba, kede obec plánuje vytvori v tomto dome informaèné centrum a literárne múzeum
Majstra Milana Rúfusa.
-dm-

Dve otázky pre Milana Rúfusa
Keï zaklope na srdce v¾údne slovo, obyèajne z toho máme nae malé súkromné Vianoce.
Kto vám urobil v poslednom èase rados, koho ste poteili vy a èo hovoríte na to, e vaa
najnovia básnická zbierka Báseò a èas je tým, èo vo ve¾kom rozsvecuje svetielka tepla
v iných ¾udských srdciach?
Kedysi som povedal, e muovo starnutie je pozvo¾ným návratom do matky. Pri mojom
veku je radosou u aj vïaènos za to, e som. Rados z bytia, ktoré mi predtým
pripadalo ako samozrejmos, no teraz to cítim ako milos. A tak mi robí rados ranné
purpurové slnko, keï sa vynorí nad obzor východnej roviny, èi keï v zime, presne o pol
tvrtej, rovnako arlátové, zapadá za kopce nad rakúskym Bergom. Nemôem si pritom
nespomenú, e presne takto vyzerala v zime za chlapectva moja hodina medzi psom a
vlkom. O pol tvrtej som chodil vsypa kravke v matali prvý filpas seèky. Slnko takto
presne zapadalo za Poludnicu a na druhej strane obzoru staèilo doèervena ofarbi
posunutú èiapoèku Kriváòa, ktorý v tej chvíli vyzeral ako svätý Mikulá. A èo moja
kniha? Knihy majú dnes svoje osudy, mimo elania ich autorov. Osud dieaa, aj keï
rodièa vie poznaèi, nie je urèovaný rodièom.
Narodenie Boieho dieaa so sebou prináa pevnejie zomknutie rodinného kruhu.
S kým vy privítate jeho príchod? Zablúdi vaa básnická dua aj domov na Liptov, kde
ste sa takisto v decembri, narodili, alebo sa tam ete vyberiete aj osobne, lebo
výnimoèné situácie prajú výnimoèným stretnutiam.
Na Vianoce budem s mojimi dievèatami, ktoré sú mojím osudom. Jedna sa volá Magda,
druhá Zuzanka.
Obraz Závanej Poruby s Poludnicou visí nad mojím pracovným stolom, nemôem teda
nezablúdi tam, kedyko¾vek nieèo robím. Avak osobne sa tam u nevyberiem, u
nemám na to. A bojím sa, aby ma príli neranil poh¾ad na prázdny dom môjho kedysi tak
astného detstva.
Dve otázky poloila redaktorka Mária Mikova, redaktorka Slovenky. (Slovenka, è. 51,
2005)

Drahí moji rodáci,
zhromadili ste sa tu, aby ste bilancovali,
presne tak, ako to robím ja, moju doterajiu
cestu.
Ïakujem Vám vetkým, ktorí ste sem prili,
aby ste sa za tou mojou cestou spoluobzreli.
Úsek tej cesty, razenej pod materinskou
starostlivosou Poludnice, navdy bude
patri k tomu najkrajiemu. Nad mojím
pracovným stolom visí jej obraz. Ako od
Rakytovice po Rohaèku, akoby krídlami
kvoèka  chráni moje rodisko. Kedyko¾vek
si za ten stôl sadnem, priberá do svojej
ochrany aj mòa.

Ete raz Vám ïakujem a pozdravujem
Vás. A o mojej èloveèej ceste Vám posielam
túto báseò.
Vá
Bratislava, 9. decembra 2005

Ilustrácia: Igor Rumanský

Cesta
Milan Rúfus

Hluèný deò stíchol zas.
Strom ivota vdy neumí.
Poèul som v sebe hlas:
Stvoríme svoju cestu my,
èi cesta tvorí nás?
Kto e je autor autora?
On sám, èi to, èo koná?
Vedomie seba? Pokora?
Èo z nich je zo zákona?
Upokoj ten hlas. Netreba
ti láma Boiu vô¾u,
nemúdro deli od seba,
èo Boh tu chce ma spolu.
e On je strojcom zákonov,
bolo ti povedané.
Nehýbaj teda oponou.
Tu konaj svoje dané.
Kde cesta, tebou zaèatá,
tvorí a. Chváli, trestá.

Básnik s rodièmi (1970)

Ste také Boie dvojèatá:
Ty, sestra tvoja  Cesta.
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Pekne i znamená nei pre seba
Tomá Miroslav Niòaj
nar. 7. 3. 1930 v Závanej Porube
projektant, architekt, urbanista
portovec  lyiar
éfredaktor rukou písaného
èasopisu Mlados (1945-46)
èinovník evanjelickej cirkvi (ECAV na Slovensku)
aktívny dopisovate¾ a propagátor Porubských novín
Ná rozhovor otvorme otázkami dotýkajúcimi sa detstva. Spomína si na svoju najob¾úbenejiu hraèku, rozprávku, pieseò
a knihu?
Svet som uzrel 7.3.1930. Som mono ete
jediným ijúcim v SR, ktorému bol obèianskym krstným otcom prezident T. G. Masaryk
a druhým porubský cigáò Itván. V L. Jáne
mám zapísané aj meno Tomá. Obaja majú po
otcovi legionársku históriu. Hraèky som pouíval doma vyrobené, zbité z nehob¾ovaných dosák. Bol to vozík, fúrik, mlynské koleso. Nerád by som rodièom ublioval, ale na
rozprávky pri pracovnej gazdovskej vyaenosti nemali èas. Skôr som poèúval záitky
z vojny, reèi na zasadnutiach paienkového
výboru, urbárskeho spolku a enské reèi pri
páraní peria a priadkach. Spievali sme ponajviac pri domácich pobonostiach z Evanjelického spevníka. Z kníh si spomínam na Budkáèika a Dubkáèika, alebo na Tulinèeka
a Bulinèeka.
Prezradí na seba aj nejaké detské
a puberácke huncútstva?
Je to moja samohana, moje negatíva?  Veèer
1. apríla som iiel od koly hore domov a do
kadého dvora som krièal horí, horííí. Keï
susedia pre¾aknutí vybehávali von a ja smejúc sa som oznamoval, e je to 1. apríl. O rok
neskôr zaaený týmto humorom som si vystrelil aj z pána uèite¾a Vaku, keï sa postavil
pred lavice som sa prihlásil a povedal: pán
uèite¾ núrka z gatí vám trèí. Za takého
nahovorené hrdinstvo som dostal poriadnu
bitku. Raz nás nechal viacerých z trestu
pokole. Aby sme neutiekli tak nás zamkol Na
mòa prila tzv. malá potreba. Nebolo kde, - tak
som zaplnil misoèku na kriedu pod tabu¾ou.
Tam som akurát dosiahol. Na druhý deò sa
prezradilo kto to urobil. Dostal som na tvare
miesta. Potom ete doma. Musel som to poriadne ichtovým mydlom na potoku vydrhnú. Metiankárske puberácke rozliènosti
boli neuválivé. Na Mackovie vàbe som sa
s partiou prefajèil a tak, e som skonèil pumpovaním alúdka v nemocnici. Na svadbe
u Mateja Staroòa za pomoci ujèekov, ktorí
s radosou nás vynukovali hriatou kombinovanou so zapíjaním studenou vodou
z buklahu som sa otrávený alkoholom prepracoval do mladuchiných perín. Vo Východnej poèas evakuácie sme sa ako dostávali
k vyobraným peniazom. V kartách som so
starími väèiu sumu prehral. Takéto moje

V ateliéri pri projektovaní v r. 1998

excesy ma viedli aj k vnútornej hanbe, sebakontrole a s¾ubom. Tak som u nikdy v ivote
nehral karty, hazardné hry, nefajèil a pil
v miernosti. Vetko zlé je niekedy aj na nieèo
dobré. Aké pouèenie si z vyboèení vyvodíme...
Nai èitatelia poznajú rukou písaný èasopis Mlados, ktorý si redigoval v 40. rokoch minulého storoèia. Tvojím prièinením
sa zachovalo takmer celé vydanie, je zviazané a archivované obecným úradom. Spomienky sú mnohokrát dôleité a majú svoj rozmer. Priblí, prosím, prácu éfredaktora
týchto novín?
O èasopise Mlados sa u písalo. Mesaèné periodikum sa tvorilo u nás v hornej
izbe. Atramentom, ruène v dvoch vydaniach
vèítane ilustrácií. Èítal sa na schôdzach Dorastu evanj. mládee a koloval po jej èlenoch.
Tvorili ho hlavne Duan a Laco Kováè
s mnohými prispievate¾mi. Okrem divadiel, literárnych pásiem a evèíkovho spevokolu to
bola naa tvorèia èinnos.
Zastavme na chví¾u pri irokej téme. tudentské roky, ivot a práca.
Rodièov, najmä otca som sklamal. Neorientoval som sa na teologické vzdelanie. Po
rozhovoroch s Jánom Bróskom a Jánom Jureèkom som si poslal cez Metiansku kolu
prihláku na výberovú Vyiu kolu stavite¾skú v Preove. Na talentové skúky som sám
cestoval prvý raz rýchlikom. Bolo nás cez 160.
Prijímali len 36. Doma som vykladal z rebriòáka
seno do opu, keï mi potár ujèek Kamien
doniesli oznámenie. Bol som prijatý. Koncom
augusta 1946 som aj s perinami v batohu vycestoval. Tak som z porubského domu a hniezda
vyletel do íreho sveta a doò sa vracal len
príleitostne. kola to bola aká. Vyuèovanie
bolo celodenné, len v sobotu popoludní u nie.
Systém ako na vysokých kolách. Len sa prednáalo, zadávali sa práce a ku koncu tvrroka
boli skúky, testy a odovzdávanie prác. Maturoval som v roku 1950 u len s ïalími dvadsiatimi. Len traja sme mali po dvadsa rokov,
ostatní u boli ove¾a starí, enatí aj s demi.
Profesori mali svoje kabinety. V treom roèníku som u pomáhal pri projektovaní.
Je známe, e port má v krvi od mladosti. Lyovanie je tvoj koníèek. Ide o lyovanie rekreaèné alebo súané? A èo vojenèina?
Prvé zjazdové lye boli vyhob¾ované
z brestu doma. Ohnutie picov sa realizovalo
v paráku pri varení rádla oípaným. Bakne
boli vyrezané z plechu, viazanie z domácich

remencov. Kupované lye som u mal
v Preove. V Porube sme boli samoukmi. Na
vojenèine v Chomutove (s Milom Jureèkom,
Vladom Valentom a Milom Staroòom u kanonierov) som bol odvelený do krásneho
kraja Rokytnice v Orlických horách. Bola to
kola pre dôstojníkov v zálohe. Armádny
majster v behu na lyiach kpt. Netopilík si ma
vybral do skupiny pre trénovanie behu na
lyiach. Tam som sa zúèastnil pretekov
v hladkom behu a tie Sokolovských na 20
km (terají biatlon s voj. pukou). Po návrate
z vojenèiny som si priniesol aj výstroj
a trénoval som v Porube, ale hlavne v okolí
iliny. Zapoèal som v portovej èinnosti cez
TJ Slovan Malá Fatra v iline. Aj ako funkcionár lyiarskeho oddielu. V Porube sa u beecké a zjazdové lyovanie prudko rozvíjalo
cez plejádu nadencov. V iline som stretol
na beecké a zjazdové turistické tie súané
mnoho odborníkov. V zjazdovom som odlyoval takmer vetky svahy v ÈSSR,
v zahranièí v B¼R na Borovci, Vitoi, v R¼R
zjazdovky v Transylvánskych Alpách, v P¼R
Zakopané a v ZSSR na Kaukaze pod Elbrusom a v Dombajskej doline. Pred i po revolúcii to boli svahy v Rakúskych, Talianskych
ale najviac po strediskách Francúzskych Álp,
kde je super lyovanie a nad 70 rokov dopravné zariadenia zdarma. Pretekal som
v zimných beeckých i zjazdových pretekoch
Ininiersko projektových organizácií na Slovensku. Z nich mám aj medaily, diplomy. Robil
som na dvadsiatich roèníkoch medzinárodných
pretekov SKI INTERKRITÉRIUM VRÁTNA
vo výbore, kde som mal na starosti propagaènú
komisiu. Keï bilancujem beecké preteky, tak
som absolvoval najmä aké, a to 19 roèníkov
Bielej stopy SNP, 5 Krkonoskej sedemdesiatky, 8 Jizerskej padesátky, 4 roèníky trbské
pleso  iarska dolina a turistické prechody po
Javorníkoch, Kysuckej vrchovine a vybehaných
stopách v okolí iliny. Organizoval som na jar
a v jesene dvojdòové prechody vysokohorskej
turistiky. Bolo to 28 podujatí doma a tie v B¼R
výstupom na Pirin, Rigu, Vitou. Lyujeme
a myslím si, e dobre celá rodina vèítane vnúèat. Synovia, najmä Pa¾ko si zapretekali aj na
svahoch Opaliska. Lyovanie bralo a berie ve¾a
peòazí. Bolo doménou môjho portového ivota. Vïaka manelke za tiché, trpite¾ské tolerovanie zá¾ub. S nadením ich ani nemohla prijíma. Bolo toho ve¾a.
Závanej Porube je z televízie ve¾mi známy Tvoj syn Peter ako talentovaný muzikant a dirigent. Mono v krátkosti predstavi Tvoju celú rodinu?
Starí syn Pa¾ko narodený za pomoci babice tetky Jureèkovie v Porube ukonèil túdiá na VDS v iline a pokraèoval postragualnym túdiom na VUT v Prahe so zameraním
na vetky zdroje vykurovania. Svojim podpisom a peèiatkou garantuje projektovanie vo
vlastnej firme SAVE aj práce ïalích zamestnancov. (V súèasnej dobe je to zásobovanie
teplom závodu KIA  MOTORS). Petrík po
skonèení Vysokej koly múzických umení roky
dirigoval a tie upravoval hudbu pre Lúènicu
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a S¼UK. Na Novej scéne natudoval
a dirigoval v spolupráci s Rudom Gérim operety a muzikály. Teraz je na tzv. vo¾nej umeleckej nohe a tvorí hud. skladby, natudovania a oddirigovania v rôznych divadlách
v SR a zahranièí. Manelka uèila krátko na
Kysuciach, potom na Gymnáziu v Giraltovciach a po naom etablovaní sa v iline na
viacerých kolách. Aprobáciu mala biológiu
a chémiu.
Netreba vari pripomína, e povolaním
si projektant a na tvojom stole sa narodili aj projekty viacerých dominantných stavieb Z. Poruby: futbalový tadión, dom smútku, prístavba kultúrneho domu, dom horskej sluby a viaceré rodinné domy. Ako po
rokoch h¾adí na stavby nakreslené Tvojím
perom a vyhotovených rukami porubských
majstrov?
Cez túdiá som mal povinnú prázdninovú
prax. Najodbornejiu som mal v Rybárpoli,
kde sa pod Mníchom stavali obytné domy.
Boli tam vynikajúci majstri, ktorí ma nenechali sa len poneviera, ale ako pracova. Napr.
ujèek Matej Beko, ktorý mi prízvukovali, e
budem raz ma stavebnú firmu, a preto musím
vedie aká je práca nádenníka, murára, tesára
aká. K firme som sa neprepracoval, ale znalosti mi zostali. Tam sme aj s Milanom Rúfusom spávali v baráku na slamených stroliakoch. típali nás blchy a plotice. Keï sa
ukazoval slneèný deò, presúali sme ich, mysliac si, e nám vyskáèu. Na vojenèine som mal
monos kratie v Karlových Varoch pracova
u Vojenského proj. ústavu. Páèilo sa mi to. Po
návrate domov som odiiel z Pozemných stavieb a nastúpil v roku 1953 do Proj. ústavu
s názvom Stavoprojekt. Po 3-4 mesiacoch si
ma k sebe vybral akademický architekt Ferdinand Èapka, ktorý vytudoval vo Viedni.
V architektonickom ateliéri som s ním sedel po
tri desaroèia. Vzdelával
som sa
v architektonickej tvorbe a urbanizme. Teoreticky a hneï aj prakticky. Boli to ve¾ké
a zloité stavby, ako napr. Dom odborov
v iline, bulvár, hotel v Komárne, hotel Boboty vo Vrátnej, horský hotel Popradské pleso a zloitá rekontrukcia a prestavba hotelu
Grand v Starom Smokovci, viacero admin.
budov a kôl. S architektom Tónkom Chladeckým to bol hotel na Malinom Brde a ïalie
proj. rieenia. Zo samostatných prác to boli 4
kultúrne domy, 5 obchodov, 12 mat. kôl, 9
domov smútku, dom dôchodcov v Novoti na
Orave, 19 chát, cez 150 rod. domov a ïalie
stavby, ktoré sú rozosiate po Slovensku.
Z cirkevných sú to 3 ev. a.v. kostoly a jedna
fara. V Závanej Porube sa mi pre aroganciu
moci a nepochopenie nepodarilo zabráni
v realizácii zjednoduovaniu exteriéru a aj interiéru na dome smútku. ia¾, spolurodákmi.
To¾ko som mu venoval èasu a pozornosti...
Ako vníma architektonickú tvár súèasnej Poruby z h¾adiska architektonického
rieenia, farby fasád, rekontrukcie a modernizácie?
Prirodzene , prichádza trend modernizácie domov. Neuplatòuje sa kontinuita medzi starým
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nudi.
Dni sa u ponáh¾ajú do Vianoc. Akú podobu majú Vianoce v rodine Niòajovej?
Rodinu a dobré vzahy
v nej povaujem za prioritu
denného itia. Odchovaní
sme na tolerancii, pochopení aj druhých. Sme mono aj
primerane astní. Synov
máme pracovitých (hádam
aj úspených), nevesty,
vnúèatá a svatovcov ve¾mi
 Koniec marca 2000. Savojské Alpy, cez 3000 m n. m., s nevestou dobrých. Usilujeme sa
o dobré spoluitie aj so ia vnuèkou. Lanovky som mal u zdarma.
roko rozvetvenou rodinou
manelky v arii. Vianoèné a Novoroèné
a novým. Prenáajú sa architektonické prvsviatky sú predovetkým poznaèené krásnyky, ktoré sú cudzie prostrediu a okolitej zámi stretnutiami.
stavbe. Sú to oblúky, segmenty nadpraí, viV jednom Tvojom príhovore na pôde ev.
kiere, strhávanie fasádnych ozdobení atï.
kostola v Z. Porube si uviedol, e vade vo
Nová výstavba je poznaèená tzv. eurodomasvete hovorí o tom, e pochádza
mi nehodiacimi sa do podhorskej zástavby
z najkrajej dediny na Slovensku. Èím mea prostredia. Pri úpravách domov sú aj poziria krásu a ve¾kos rodnej obce?
tívne a citlivé zásahy. Ale je ich èoraz menej.
Sprevádzal som mnohých mojich kolegov.
Urèite patrí nielen k pravidelným èitaAk sme cestovali niekde autobusom precháte¾om Porubských novín, ale aj k dopisovadzajúc popod nadjazd, stávali a Porube sa pote¾om. Oslovili a? Èo vak mono vylepklonili. Ona je naozaj krásne poloená
i, èo chybuje v ich obsahovej náplni?
a rozvinutá v údolí od Brodku a po Latek.
Noviny sa vyprofilovali k dobrému kvarMá dobrú kompaktnú urbanizáciu, obèiantálnemu periodiku. Som aj ich rozirovate¾om.
sku vybavenos, zaujímavú históriu, kultúru,
Mono by mohli ma viacej kritiky do vlasttradície a folklór, ktoré snaením sa usilujete
ných radov cez komisie zriadené pri OÚ v oblasti
sprítomòova a rozvíja. Nie je tam stagnácia
spolunaívania, starosti o veci vlastné (domy,
v rôznom. Naviac má úasnú panorámu zvldvory, ulièky, predzáhradky atï.) a verejné
nením plôch od Polèenieho, cez Dubec
v skrá¾ovaní, ekológii v rôznych aspektoch.
s prechodom do Liptova vysunutú PoludniMá blízky vzah k evanjelickej cirkvi
cu ospievanú v poézii A. Plávku, M. Rúfusa, I.
zakódovaný kresanskou výchovou, preLauèíka. Len sa zastav na Okolièianskom moste
svedèením a celou ivotnou cestou.
a zadívaj sa ...! Zatraktívnila by sa aj pre rozvíInklinoval som vdy k filozofii
jajúci cestovný ruch zriadením literárneho
a náboenskej literatúre. Je to môj duchovný
a historického Závano Porubského regionálzápas o poznávanie transcedenta Trojjediného
neho múzea. Moja identita má krédo by dobBoha. Vzdelanci mali a aj dnes majú s vierou
rým Èlovekom, potom Porubänom, Liptákom,
ve¾a problémov. Ale to je po tisícroèia zápas
Slovákom a a potom Svetoobèanom. Za moslobodného myslenia. Aj u vedcov, spisovatejich mladých èias obec vo velièom dominova¾ov, intelektuálov. (Viï napr. aj Hovory so syla. Asi preto, e tam boli dobrí uèitelia, rozh¾anom M. Rázusa). Som rád, e sa ocitám
dení murári, tesári, ale aj aktívni uèni a tudenti.
v reformovanej cirkvi J.Husom, M. Lutherom,
ili tam pracovití ¾udia. Nielen pre seba.
F. Melanchtonom, J. A. Komenským ktorí ju
Nae rozprávanie skonèime tam, kde sme
REFORMÁCIOU (31.10.1517) jedine SLOzaèali. Kadý ve¾ký bol raz malým. Keby si
VOM BIBLIE po¾udovali, humanizovali,
tak bol znova malým, ako by si sám sebe
zbavovali
kòazských,
pápeských
vyprojektoval nový dar ivota?
a koncilových deformácií. Uèenie cirkvi ma udrNechcel by som u by malým. ivot ijeiava v peripetiách itia v ohranièení orientáme len jeden a zanechávame za ním STOPY.
cie a konania. Nostalgicky sa hlási s hrdosou
Ja som si ich neprojektoval. Prichádzali
na osobnosti, históriu, poniovanie a zápasy
v rôznych podobách, bral som si ich. Usilonepostaèuje. Svojimi danosami a monosami
val o zmysluplnos itia. M. Rázus povedal
pomáham ako presbyter v ilinskom cirkevsentenciu: Pekne i, - znamená nei pre
nom zbore a Turèianskom senioráte. Aktivizuseba. Tak ili moji rodièia a usiloval som sa
jem sa v Spoloènosti evanjelickej inteligencie,
aj ja cez vo ve¾kej struènosti vyie napísané
Spolku Martina Rázusa, aj so synmi akcionár
aktivity. Obèanom, cirkevnému zboru, obecvydavate¾stva Tranoscius, chodím do spevonému úradu a existujúcim záujmovým organikolu starích a v Nadácii J.A.Komenského stazáciám v rôznostiach programov a zápasov
novenú v roku 1991 Synodou pre celú ECAV sa
o ich realizáciu elám ve¾a úspechov.
ako predseda s èlenmi predstavenstva usilujem
o znovuoivovanie cirkevných kôl, hlavne obÏakujem za rozhovor.
starávaním milodarov a ich rozde¾ovaním na
potreby audiovizuálnych zariadení, vybaveD.Miga¾a, éfredaktor
nosti uèebnými pomôckami. Tak sa nemám èasu
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Predvianoèné a vianoèné zvyky v Závanej Porube
Vyh¾adávajme, uchovávajme, kým vetko
nezaveje èas. Závano-porubské materiály
a informácie sú získané od informátorov,
z ktorých ia¾ u mnohí nie sú medzi nami:
Zuzana trkolcová, Eva Jambrichová, eny
na páraèkách u Pirohov, Zuzana Rúfusová
a ete ijúce Anna Barániová, Zuzana Ku¾havá a mnohí ïalí. Patrí im za to nesmierna vïaka.
A je tu predvianoèný èas  advent. Aj
v minulosti sa zaèínal 25. novembrom  Katarínou, potom Ondrejom 30. novembra,
Mikuláom 6. decembra, Luciou 13. decembra a priiel ten najoèakávanejí deò 24. december - tedrý deò. V Porube mu hovorili aj
Hody (v niektorých dedinách Liptova bol zvaný
Víliou). Keïe tieto dni boli opradené
a sprevádzané rôznymi poverami, kúzlami, èarami, hovorilo sa im strigônske dni
Katarína  25. novembra
pranostiky tohto dòa: Katarína na ¾ade
a Vianoce na blate, ak hus na Katarínu po
blate chodí, na Vianoce po ¾ade, v snehu sa
brodí. Na tú sv. Katarínu schovajte sa pod
perinu!
Keïe týmto dòom zaèína sa Adventný
èas, v tento deò vdy bývala Katarínska zábava, ktorú organizovali obyèajne mládeníci, lebo pre nich sa konèili veèery zábav
a hier, konèili sa priadky, páraèky a zaèínali
dni plné váneho rozjímania, oèakávania
èohosi tajomného, radostného, èo má prís.
Na zábave nemohli chýba typické porubské tance na dva kroky  na pesnièku
Zasadiu som èerenièku... potom japanèardá a zaèiatkom 20. storoèia (po 1.sv.
vojne imi, imi). Medzi organizátorov patrili
aj dievèatá, ktoré sa delili pod¾a veku do vrstiev.
Kadá vrstva mala svoju prezývku zásmaky, ostice a pod..
Ondrej - 30. november bol ïalím strigônskym dòom, mal hlavne dievèatám na základe rôznych kúzel a èarov vyjadri, kto bude
ich eníchom  èím bude  to zistili tým, e
sa kadá vrstva zila vo svojom kúdelnom
dome a tam liali olovo  do lavóra so studenou vodou cez k¾úèik. Do akej podoby sa
vytvarovalo, mal by ich nastávajúci napr. ak
podkova  mal by kováèom, ak ab¾a vojakom, ak koleso mlynár, ak S  mala osta
starou dievkou, ak palica mal by obrákom
a pod.. Pri tom odriekali: Ondreju, Ondreju,
na tvoje meno olovo lejú, daje nám, Ondreju, znati, akieho budeme mua mati?
O polnoci sa dievèatá vybrali  trias ploty (v tom èase drevené, alebo prútené - lesy)
a odriekali: Plote, plote, trasiem a, svätý
Ondrej, prosím a, daje mi, Ondreju, znati 
z kade¾e budem mua mati? Z ktorej strany sa ozval tekot psa  odtia¾ mal by jej
nastávajúci. Takto dievky verili, e meno Ondrej môe ovplyvni ich osud  Ondreju, Ondreju, tvoje èary zaberú!
Mikulá  6. december - obdarúval detí pod¾a zásluhy. Starie deti zo koly z nich vybral
pán uèite¾, preobleèené za Mikuláa (v Porube v bielej alebo èervenej papierovej èiapke)
v dlhom kouchu alebo bielej koeli s baku¾ou,
anjel a èert chodili po domoch, vinovali a deti
im spievali:
Mikuláku, dobrý strýèku,
modlím sa ti modlitbièku,
zlo tú svoju plnú nôku,
daj nám z darov tvojich troku,
èi koníèka medového,
èi koláèka makového
veï ty, strýèku Mikulá,
mnoho dobrých darov má.

alebo:
Tu má, Vavro, ten koláè,
èo doniesou Mikulá
Mik-Mik-Mik-Mik-Mikulá.
Deti hovorili:
Mikuláku bratku,
vezmi si ty Katku,
èo ti bude varievati
oovièku sladkú!
V tento deò sa v kole obyèajne robili
besiedky s programom a vykoledované jabåèka, orieky, cukríèky pán uèite¾ rozdal
vetkým deom, aby vedeli, e to ich Mikulá obdaruvau.
Doma si deti na noc dávali do obloka
vyèistené topánky, kapce a Mikulá im cez
noc nieèo nadeliu  dobrým deom: jabåèka,
orieky a neposluným (korbáè, varechu, vábku, uhlie a pod.)
Lucia  13. december  tento deò patril
dievèatám. Odpoludnia zaèali skupinky dievèat obleèených do bieleho (plachta + biela
atka na hlavu) po dedine s husím krielom
a vymeta etky kúty vyháòa etkých zlých
duchov, etky choroby z kadieho domu tváre mali zamúèené múkou, nesmeli rozpráva. Za tento dobrý skutok im gazdiné dali
odmenu: jabåèka, slaninku, klobásku, zboie, vábky (to im poslúilo na tefanskú
zábavu. Dievèatá verili, e aj tento deò im
predpovie osud, splní im ich túbu
a predpovie im, koho budú ma enícha
a preto:
v tento deò si napísali 13 lístoèkov s menami
chlapcov. Na jednom musela by stará dievka. Kadý deò a do tedrého dòa jeden
spálili a kto im ostau, ten mau by ich nastávajúci. Lístoèky nesmela nikomu ukáza,
ani sama sa nesmela pozrie, iba na ten
posledný.
Kadá dievka si ¾avou rukou vybrala
z darovaných jabåèok jedno a kadý deò
doòho zahrýzala. Na tedrý veèer cestou do
kostola ho dojedla celé, z ktorej strany sa
ozval pes - tam sa vydá.
tedrý deò  24. december
v Porube zvaný Hody, niekde aj Vilia.
Nebol to iba veselý a radostný deò, ale
deò plný oèakávania, hovorili mu aj osudový deò. ¼udia aj v Porube mu verili, e pomocou rôznych kúziel, èarov sa dozvedia
najdôleitejie udalosti, ktoré ich v budúcom
roku oèakávajú. Aká bude úroda, zdravie,
poèasie, vydaj, ba i smr. Vetky práce
v domácnosti, okolo statku sa vykonávali
pod¾a urèitých pravidiel.
U od rána sa muselo posti, nejedlo
sa vôbec niè. Deom hovorili:   ak vydrí,
veèer uvidí zlaté prasa! Celý deò sa v dome
varilo, vypekalo, ale jes sa mohlo a keï
sa prilo z kostola. Aj stolovanie a rôzny druh
jedál mal v tento veèer svoj zauívaný poriadok, pretoe kadé jedlo malo svoj symbol
a bolo nieèím výnimoèné peniaze pod obrusom - vetili bohatstvo v dome
cesnak  zdravie
oblátky s medom  rados, astie
jabåèko  predurèovalo dåku ivota
opekance s makom  loka bohatstvo, ve¾a
statku.
Cestom, z ktorého piekli opekance  loku natierali stromy v záhrade, aby dali bohatú úrodu.
Z kadého jedla sa muselo odnies aj
statku, aby sa ho iadne choroby nechytali.
Niekde sa hádzal pri veèeri aj hrach do kútov
a vetili spolupatriènos a zdravie rodine.

Pranostiky
Kto v deò tedrieho dòa ráno kýchou,
mau sa doi vysokieho veku.
Poièanie predmety sa ráno miseli vráti, lebo by sa aj majetok rozpoièau.
Nohy stola boli obopnutie reazou, aby sa
rodina drala a bola pospolitá a súdrná.
Èrepy v tento deò vetili neastie v rodine.
Na klinci nesmelo niè visie, lebo to vetilo
neastie v rodine.
Po veèeri sa deti a mláde rozbehli po
dedine po spievaní a vinovaní.
koleda:
Dajtee nám dajte,
èo nám máte da,
lebo nám je zima
pod obloèkom stá!
Máme malie kouteky,
oziaba nás v pa¾úteky.
Dajtee nám, dajte,
èo nám máte da.
Vyla hviezda na kraj sveta
osvietila i pou sveta.
Nebola to hviezda jasná,
ale bola panna krásna.
A vy smutní, neveselí,
èi ste dieatko videli,
ba videli, ba videli
v tento sviatok pri veèeri.
Vine :
Vinujem smele, etkým vesele
sedliakom vrece
plní na plece,
pastierom kae
a kravám pae,
sviniam aludu,
nech tuènie budú.
Prajem vám veselie sviatky,
aby vae dievky boli dobrie priadky
Prili sme gu vám zaspieva,
zdravia, testia zavinuva,
nech sa vám vdy dobre darí
a nech vás obídu èary!
Vinujem vám tieto hody,
by ste mali to¾ko mlieka
ako vody
a smotanky plnie dbanky
a masielko ako kvet
dajte daèo, a to hneï!
Idem vám vinuva,
neviem ako zaèa.
Ete som malièký,
neviem rovno kráèa.
Buïte zdraví hospodári,
to vám vinujeme
za tie dary, èo ste dali
pekne ïakujeme.
Najprv vám vinujem uèenlivé dietky,
by na vau rados, vyrastali etky,
aby nefajèili, pálenku nepili,
aby vám  rodièom staros nerobili.
Ïalej vám vinujem mier vo vaom dome,
by ste vedno ili, sa plody na strome.
Aby práca bola pre vás poteením
a omyly iných  pouèením.

¼udmila trkolcová
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Denník Michala Agneta z frontu I. svetovej vojny (1914-1918) a zo zajatia v Rusku
... pokraèovanie z predchádzajúceho èísla
Prvá svetová vojna trvala tyri roky. Do vojny vstúpilo 30 tátov
s 1,5 miliardou obyvate¾stva. Slovenski vojaci bojovali v rakúskouhorskej armáde. Táto armáda mala na ruskom fronte katastrofálne
straty (250 tisíc màtvych, 100 tisíc zajatých). Mui z Liptova
narukovali k 67. peiemu pluku a k 9. honvedskému peiemu pluku.
V tejto vojne padlo aj 42 vojakov zo Závanej Poruby.
Veèer okolo 10 hodine sme i ten plac opustili. li sme celú noc, iba nad
ránom sme prili tam, kde nám u bolo obecané, tam v takom krásnom
ite sme sa zakopávali.
Deò sa nám len tak minul, robi sme nemohli, lebo Rusi boli
nablízku, e by dáko nás zbadali. Celý deò sme nedostali niè jes, iba
potom veèer okolo 10 sa nám dostalo po troche mináe. Zo stredy na
tvrtok v tú noc 10. augusta sme robili celú noc. Ráno o 3 doviezol
kuchár kávu, li sme po òu. To sme v pokoji uili.
Potom okolo 4 hodiny tam na ¾avom boku od nás zaèali Rusi
napredova, tak i my, èo sme si mali ís po noènej práci odpoèinú,
sme dostali rozkaz tie zákopy obsadi.
Do jedno 7 hodiny ráno na nás niè nestrie¾ali, ale potom z boku
zaèali na nás páli. Ó boe môj, to bol straný boj! Tam zo rapnelov
tak bili na nás, ja som si u myslel, e nás tam so zemou zmiea. Bol
som vtedy celkom pripravený na smr.
Bolo ráno okolo 8 hodiny, nepriate¾ ustaviène strie¾al. Ani neviem,
iba keï mi odrazu do nohy taký kútik z granáta. Ostal som ako
omráèený, nevedel som potom èo mám robi v tej ve¾kej bolesti. Ale
potom mi troku stàplo. Zhodil som zo seba ritung a ahal som sa na
bruchu cez jeden hrach, najmenej tak ïaleko ako u nás z Dielu do
Brestovej. Tam som naiel naich sanitérov, tí mi nohu zavili. Teraz mi
u iné nezostávalo, len èaka èo bude ïalej. Ale oheò neutíchal. U
bolo po obede zo dve hodiny, tak som sa odtia¾ pobral a na rukách
a na kolenách som iiel na ná hilz plac (Hilfsplaz-miesto pomociobväzisko). U som hodný kus zaiel, ale potom nai, ktorí ete
zostali pri ivote robili rikcug (Rueckzuk-ústup), tak nepriate¾ ich
videl. Tak potom tak zaèal bi z kanónov, gverov, aj maingverov.
Vtedy som u myslel, e u tam musím ivot poloi. Ale som sa
utiahol do jednej priekopy a tam som èakal kým tí odili. Potom mi u
inie nezostávalo, len zasa ís nazad, odkia¾ som priiel.
Po akej mojej ceste som sa dostal do jednej dediny menom
Harodest(?). Tam ma ruskí vojaci obivili. Doniesli mi chleba, jabåèiek
i èaju. Tak som si u tam kus oddýchol. Potom nás zobrali na voz a na
ruský hilcplac nás doviezli. Tam mi ranu zavili.
Bolo nás tam u mnoho a dostali sme veèeru. Najedol som sa do
sýtosti.
Potom nás odtia¾ na vozoch vezli, za dva dni sme ili ku jednej
tácii menom Bara. Cestou sa nám dobre vodilo. Tí obyvatelia
galícianskí nám dávali velièo. Hlad som veru nemal.
V meste Barazu sme èakali 4 dni kým sa transport nazbieral. Tam
nám tie nosili tí ¾udia ve¾mi moc velièoho. A tak sme koneène 16.
augusta sadli na cúg a sme ili cez Tarnopol a prili sme do
Podrolociska. Tam sme u nau hranicu opustili. Odtia¾ sme ili 2 dni
a 3 noci do Kieva, tam sme boli 2 dni a 2 noci a odtia¾ sme ili 3 dni a 2
noci. Do Moskvy som priiel 25. augusta.
V pitáli v Moskve sme boli 4 dni a tak 25. augusta sme zase ili
preè. 30. augusta som sa dostal do pitála v Ninom Novgorode.
6. septembra sme dostali kadý jeden maród po 3 ruble. To sa mi veru
dobre zilo, lebo som u z peòazí vychodil.
V pitáli bolo obstojne. Odiiel som zo pitála 24. novembra do
mesta Niného Novgorodu. Tam bol taký starý zámok, nu tam bol
transportový dom. Tu veru bolo dos plano. Miná iba voda samá,
kaa celkom hlúpa, èaju sa nemohlo dosta. Boli sme takí ako otrávení.
Chleba bolo dos. Potom sa troku polepili. Na sviatky sme dostali
my, èo sme boli ranení po rubli aj 20 kopejok. To mi tie dobre zilo,
lebo peniaze sa míòali, ale ja som ete vdy mal pár kopejkov.
Na vianoèné sviatky sme len tak dostali fasung ako v hociktorý deò.
Veru som ich v smútku strávil, keï som si pomyslel na svoju domovinu.
6. januára 1917 roku sme dostali od Èerveného kría dary. Ja som
dostal jeden pár topánok, 1 nohavice, 1 pár prádla aj jednu deku. Tak
som bol u zaopatrený dos dobre a tak koneène 17. januára 1917 sme
z toho lágra odili. li sme 4 dni a pä nocí po maini. Na ceste sme
dos velièo skúsili. Dostali sme na deò 25 kopejok na kost a funt
chleba tam po táciach stál 30 kopejok.
Tak sme sa 22. januára dostali na miesto do mesta Narovciat
Penzijská gebernia(?). Tu sa miná lepí ukázal. Kaa bola dobrá, aj
chlieb iba e èaj sme nefasovali. Ten sme si museli kupova.

Mesiac február som bol maród, hrdlo ma bolelo aj horúèku som mal.
Mesiac marec som u bol v lágri nazad. U mi bolo lepie.
V apríli sa nám miná zhoril. Mäso sme celý marec nedostávali, iba
s olejom sme jedli a v apríli u ani kau ani èaj nedostávali. Veru to bol
smutný ivot na takom koste. Potom u mäsa nebolo a tak sme hrach
a oovicu jedli.
Od mája dostávame miesto dva a pol funta chleba len poldruha.
5. júna bol kozul v lágri. Dostal som mantel, blúzu, nohavice, èiapku,
pán onuciek aj pár prádla.
K peniazom èlovek len tak priiel, keï daèo predal z mondúra. Ja
som na bagande dostal doplatené 8 rub¾ov. Potom som deku predal
za 7 rub¾ov, nohavice za 7 rub¾ov. Mantel som predal. Dostal som zaò
23 rub¾ov. Tak som bol vdy pri peniazoch.
Koneène 7. júla 1917 sme li na robotu s jedným firerom ku
jednemu hospodárovi. Roboty bolo dos, ale sme mali obstojný kost.
Ráno bolo treba veru vèas stáva, lebo ten hospodár mal skliepok aj
èajovòu. Tam som robil u neho do 10. januára 1918 roku. Bol som za 6
mesiacov tam, ale potom sme poèuli, e v lágri majú slobodu, tak sme
odili. Cez zimu sme sa veliako ivili, lebo chleba sa u niè
nedostávalo. Chodili sme po meste drevo píli. Dostávali sme dobrý
kost aj po rubli na deò. Mohol ís èlovek kde len chcel, nikto sa
nestaral o to, e my sme zajatí. Mali nás tak radi ako svojich ¾udí.
Len e teraz u bolo èoraz horie. Národ sa len obraním, chlebom
ivil. Sprvu ete dávali, ale teraz u nie, lebo im to bolo dos vye
1000 tisíc národa ivi.
Z boej pomoci 12. mája 1918 som bol uznaný pri komisii ako
poloinvalid. To bolo v sobotu a v nede¾u poobede sme u ili na
elezniènú táciu 22 vierst. Moju rados som nie hoden opísa. Keï
som iiel, preto niè nebolo, e som mal otlaky na nohách, len som
stúpal. Tak sme prili ku naim veèer okolo 6 hodiny a hneï nás aj do
vagóna podelili, do jedneho po 45 chlapov. To sme boli vo tri rady,
jedni dolu, druhí v prostriedku a tretí pod samým vrchom.
Tam nám bolo veru dobre. Mali sme stroiaky, plachty aj deky.
Vyspa sa mohol kadý dos a miná sme dostávali  ráno 3 kúsky
cukru, pol funta chleba, èaj ko¾ko chcel, na obed dobrú zupu, mäso aj
kae po troche, na veèeru len zupu, ale to mohlo obstá, lebo som mal
suchárov za tvrtku, aj kúpi si si mohol ete dos po Rusiji, len e
veru tie draho. Najdrahie som platil v meste Orsi za funt chleba 4
ruble a za funt klobásy 6,5. Nu, ale èo má èlovek robi keï je hladný.
Ako sme u prili na tú zem èo Nemci od Rusov zabojovali, tam sme u
viacej chleba dostávali, len e u bolo po naej slobode. Tu u bola
ve¾ká prísnos vade. Veru koda tej ruskej slobody, keby si ju vedel
len národ udra.
Veru je to mnoho zeme èo Nemec má od Rusov. Za 4 dni aj 4 noci
sme sa vezli kým sme ju preli a celú cestu z Arapova(?) a do iliny
za 15 dní s malými prestávkami ili.
Do iliny som priiel 27. mája. Tu nás postrihali, pokúpali sme sa
a do èistého obliekli. Po barákoch nás rozdelili. Tu máme miná ve¾mi
slabú. Kým bolo dohánu ete z Ruska, bolo ete hej. Ale potom u
niet ani kde kúpi a keï dade dostal, ten èo bol prv po 4 grajciare,
platili po 3 koruny. Ja som veru nechcel takú ve¾kú cenu plati.
Ïalej sú tu napísané rôzne poznámky
Cestovali a stáli sme: (Èítaj v ståpcoch, to je poradie)
Arapovo
Smolensk
Kazimiersk
Bodzojovka
Oròa
Czakova
Penza
Minsk
Granica
Vernadovka
Molodoèno
Sebina
Dakovo
Vilna
Herzianov
Kama
Landrarova
Sibiak
Morsansko
Grodno
Osvieèim
Bazevo
Bjalistok
Dziedzice
Rezan
Siedlica
Oderberg
Uzlova
Lukov
Csaca
Tula
Debnel
ilina
Plechanovo
Radom
Moskva
Olkus
Viazma
Slavkov
Na robotu som priiel ku Ivanu Danilovièovi 5. júla 1917
S pomocou boou 12. mája 1918 roku som bol uznaný pri komisii ako
invalid.
Pod¾a zápiskov starého otca pre Porubské noviny pripravil
Ing. Bohu Agnet
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KOLSKÉ ZRKADIELKO
Turistika
Predpovede poèasia hlásili na horách pekne,
slneèno. A tak sme sa rozhodli. Urobíme
druhý pokus v Tatrách. Len sme dúfali, e
nedopadneme ako minulý rok, keï sme miesto
tatranských títov videli len hmlu a dáï.
28.10. sme sa nabalení viezli dia¾kovým
autobusom do Starého Smokovca. Odtia¾
lanovkou na Hrebienok a potom u peo na
Zamkovského chatu. Slnieèko krásne svietilo,
vidite¾nos bola perfektná a my sme
obdivovali nádhernú prírodu. Na chate sme
sa posilnili teplou polievkou a kráèali ïalej
na Rainerovu chatu, kde nás milo privítal
chatár ujo Petras a na pamiatku sa s nami
odfotil. Èas rýchlo ubiehal a museli sme sa
ponáh¾a spä na lanovku. Síce sme ju nestihli
a ili a ïalou, ale vôbec nám to nevadilo.
Neplánovane sme sa autobusom odviezli do
Popradu a odtia¾ vlakom do Okolièného, kde
u v autách èakali ochotní rodièia a pozváali
nás do Poruby. Domov sme prili poriadne
unavení, ale aj spokojní, e druhý pokus nám
na 100% vyiel.
vychovávate¾ka Judita Janèiová

Aj tohto roku sme boli na turistickom výlete
vo Vysokých Tatrách na Zamkovského chate.
Prili sme do Starého Smokovca. Pani
riadite¾ka nás tam u èakala. My sme prili zo
Závanej Poruby autobusom. Bolo pekné
poèasie a my sme sa viezli lanovkou na
Hrebienok. Ili s nami aj niektorí rodièia. Na
chatu sme vyli po mohutnej skalnej moríne.
Tam sme si zjedli desiaty a kúpili kapustnicu.
Napokon sme sa pobrali dolu dolinou. Ete
sme sa zastavili na Rainerovej chate. Bol to
vydarený výlet.
Jakub Orvo, 4. roèník

Mikulá
Mikulá chodí 6. decembra. U nás doma sme
si vyèistili topánky. Nahovorili sme aj mamku
a ocka, lebo sme im kúpili pekné soky
a èokoládové postavièky Mikuláov. Hodiny
ubiehali ve¾mi rýchlo. Keï u bol veèer, ili
sme spa. Asi tak o 11.30 hod. nám mamka
dala darèeky do topánok. Potom sme mamke
a ockovi dali darèeky do topánok my. Ili do
postele spa. Ráno sme sa zobudili a boli
sme astní, e máme pekné darèeky. Aj
mamka s ockom sa teili, e mali darèeky. Teraz
u vieme, e sviatok Mikuláa je taký, e nám
rodièia dávajú darèeky do topánok. Vysvetlil
nám to v kole aj Mikulá  ujo prezleèený za
Mikuláa, e je to iba tradícia.
Michal Agnet, 3. roèník
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Na ve¾kej prestávke som zistil, e Mikulá
príde o 12.30. A naozaj to tak aj bolo. Keï
priiel Mikulá, ukázali sme mu program. Ako
prví vystupovali druháci a potom sme u ili
my. Po nás ili tvrtáci a po nich prváci. Ete
sme sa trochu porozprávali a prili tie
vytúené sladkosti. Nakoniec sme Mikuláovi
zaspievali ete poslednú pesnièku a Mikulá
odiiel.
Tomá Strych, 3. roèník

Tak isto ako kadý rok, aj tohto roku zavítal
k nám Mikulá. Je to dedko s bielou bradou
a s èerveným kabátom, ktorý nám nosieva
darèeky. Niekedy ve¾mi dávno bol najsvätejí.
Na Mikuláa aj na Vianoce sa obdarovávajú
blízky. Mikulá priiel aj do koly na piatu
hodinu. Pripravili sme preòho program. Potom
nám rozdal darèeky. Ale ete predtým sme
mu do pravého ucha povedali meno a do
¾avého èarovné slovíèko ïakujem. Pri
odchode sme mu zaspievali pesnièku. Keï
odiiel, kadý si rozbalil balíèek a pozrel èo
v òom má. Mikulá bol tedrý, lebo v balíèku
bolo ve¾a sladkostí.
Simona Kurajdová, 4. roèník
Zaèalo sa to 6.12. v utorok. Ráno sme boli
vetci napätí. Celá kola sa rozprávala len
o Mikuláovi. Nemohli sme sa doèka. Mali
sme ma Èítanie a pani uèite¾ka nám prila
poveda, e Mikulá u priiel. Zili sme do
telocviène a pani riadite¾ka nás nastraila, e
nepríde Mikulá. Ale my sme jej neverili. Na
koniec priiel. A mal dve vrecia balíèkov. My
sme mu pripravili program. Po programe nám
rozdal balíèky. Bolo tam to¾ko sladkostí, e sa
balíèek skoro roztrhol. Boli sme astní.
Nikola Madarásová, 4. roèník

Vianoce
Tak ako kadý rok k nám zavítali Vianoce.
Ve¾mi sa na ne teím, lebo celá rodina zasadne
spolu pri jednom stole. Samozrejme, e sa
teím aj na darèeky, na ozdobený stromèek
a na bohatý sviatoèný stôl. Neviem ako príde
Jeiko, lebo zatia¾ nie je iadny sneh. Pre
rodièov a brata mám u aj zopár darèekov.
Dúfam, e tieto Vianoce budú veselé
a astné.
Silvia Máliková, 4. roèník
Na Vianoce sme sa ete nepripravovali. Dnes
sme si urobili cesto. Keï prídem zo koly, tak
zaènem vytláèa perníky. Máme ve¾a pekných
formièiek, napríklad rybky, stromèeky,
hviezdièky... Vdy máme ve¾a perníkov.
Neteím sa len na perníky, ale aj na zdobenie
stromèekov. Vdy zdobím najmenej tyri
stromèeky. Rozmý¾am, èo by som na Jeika
chcela, no rozmý¾am aj nad darèekmi svojich
najbliích. Vdy, keï prídem k starým
mamám, jedávam svoj ob¾úbený zemiakový
alát. Dúfam, e aj tohtoroèné Vianoce dobre
dopadnú.
Martina Kozáková, 4. roèník
Aj tento rok sa opä blíia Vianoce. S rodièmi
sa pripravujeme na peèenie medovníkov,
koláèov a aj chutný alát. Vianoce mám rád,
pretoe si vdy celá rodina spoloène sadne
za sviatoèný stôl. Na stole mávame kapra,
alát, rezne a kapustovú polievku. Po veèeri
ideme do obývaèky a tam si nájdeme pod
stromèekom darèeky. Neskôr pozeráme
televízor. Dni uplynú a príde Silvester. Cez
Silvester búchame petardy. Dúfam, e sa mi
tieto Vianoce vydaria.
Erik Macko, 4. roèník
Milý Jeiko,
bol som celý rok dobrý. Dobre som sa uèil,
ako-kedy som poslúchal rodièov. Prial by som
si auto-Hammer a lego-City.
P. S. Prosím a a prines aj nieèo mojim
rodièom. Ïakujem ti. Ak by si mi to vetko
doniesol, bol by som rád.
Mako Niòaj, 2. roèník
Bol som celý rok dobrý, ale dakedy aj zlý.
Prosím si pod stromèek auto, autodráhu,
hokej, stromèek, kombinézu... Ïakujem
Jeiko.
Janko Miku, 2. roèník
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PORT
Po futbalovej jeseni
Pred hodnotením tohtoroènej jesene A mustva sa treba vráti
do vlaòajieho roèníka 2004/2005, ktorý priniesol fanúikom futbalu
dve rozdielne èasti. Tá jesenná z pred roka bola sklamaním najmä
s bodovým ziskom a umiestnením. Naopak jarná urèite poteila
vetkých priaznivcov, keï mustvo zabralo a získalo z 39 moných
bodov 29. Aj z tohto dôvodu bol oèakávaný nový futbalový roèník
2005/2006. Pred jesenným tartom vak bol výbor FO v akej situácii.
Po u spomínanej jarnej èasti, v ktorej mustvo u pod vedením Jána
Plevu získalo po Belej najviac bodov a bezpeène uhralo stred tabu¾ky
dolo poèas letnej prestávky k výraznému pohybu v hráèskom kádri.
Svoje odchody ohlásili Igor Vyskoèáni do P.¼upèe, Miro Kompi do
L.Jána, Pavol Debnár do I¾anova, Marián Kuchárik do Bobrovca a do
USA odiiel Martin Macík.
Vetci títo hráèi tvorili kostru mustva a bolo ich treba nahradi.
Navye ¼ubo Raèko bol v lete v Írsku a Martin Koreò v tom èase
pracoval v Èechách.
Do mustva vak prili noví skúsení hráèi, ktorí nielen kvalitou
doplnili káder (Peter Mako, Marián Nízky, Martin Kováè, Michal
Tomek), ale zaèal sa tvori kolektív, ktorý ahal za jeden koniec
povrazu. Jesenné prvenstvo so ziskom 27 bodov a 9 plusovými bodmi
urèite vetkých teí, no viaceré víazstvá sa nerodili ¾ahko. Z tohto
poh¾adu treba vyslovi spokojnos so zápasmi hlavne v Drakovciach,
Podbieli a Oravskej Jasenici. Naopak mustvu nevyli zápasy
v L.tiavnici, v Liskovej a hlavne v Dúbrave. Práve tento zápas
posledného jesenného kola musí mrzie, pretoe po 1. polèase sme
vyhrávali 0:2 a napriek tomu súper vyuil v 2. polèase nae chyby
a otoèil stretnutie vo svoj prospech, ktoré sme nakoniec prehrali 3:2.
Napriek tomu s jesenným prvenstvom pred súaou nikto nepoèítal.
Toto polèasové víazstvo je aj zároveò zaväzujúcim, pretoe hráèsky
kolektív spolu s trénerom a výborom FO chce toto postavenie potvrdi
aj v jarných odvetách a zabojova o 4. ligu. O skonèenej jesennej
èasti urèite viac napovedia aj tieto tatistické údaje. V 13 kolách sme
strelili 25 gólov, èo je a 6 miesto s priemerom 1,92 gólu na zápas.
O nae góly sa podelili Koreò 6x, Hrbek 5x, Bocko 3x, po dva góly
zaznamenali Raèko, Tomek, Kme, Nízky a po jednom Mako, Bere
a Kováè. V poète inkasovaných gólov sme spolu s Jasenicou
a Veliènou na 2. mieste s priemerom 1 gól na zápas, keï pre nami je
L.tiavnica 0,69 gólu na stretnutie. V jesennej èasti sme kopali 4
pokutové kopy, z ktorých sme 3 premenili. Jednu jedenástku proti nám
kopal súper, ktorú aj vyuil. Vetky stretnutia v naej skupine 5. ligy
sledovalo dokopy 19 380 divákov, èo je priemer na zápas 213. Naich
6 domácich stretnutí sledovalo 2250 divákov, èo znamená 375 na
zápas a je to najvyí priemer v súai. V tabu¾ke slunosti nám patrí
a 12. prieèka, keï hráèi videli 28 ltých karát a 1 èervenú. O lté karty
sa podelili Kováè 5x, Raèko 4x, Vretenár 4x, Nízky, Mako a Bocko 3x,
Kme, Koreò 2x, po jednej Tomek a Kováèik. ÈK dostal Koreò. Vekový
priemer v jednotlivých zápasoch sa pohyboval od 23  25 rokov.
Urèite aj tieto údaje ve¾a napovedia o skonèenej jesennej èasti 5 ligy.
Za A mustvom nasledujú dorastenci. Aj s ich umiestnením, ktorým
je 3 prieèka môeme vyslovi spokojnos avak urèite nie s ich
domácimi stretnutiami. Tento kolektív vedení trénerom Duanom
Lehotským, získal na ihriskách súperov plný poèet bodov, keï 6x
zvíazil. Doma vak zo 7 stretnutí len 3x zvíazil a 4 x body daroval
súperom. Nae 2 iacke kolektívy vedie trénerske trio Beko Jaroslav,
Hladký Ivan a Bocko Duan. Hlavne s umiestnením starích iakov
nie sme spokojní a len 6 strelených gólov v 13 zápasoch je málo. Jarná
èas bude o to nároènejia a chlapci pokia¾ chcú hra 2 ligu aj na rok
budú musie bodova hlavne v stretnutiach so súpermi susediacimi
v tabu¾ke.
Z koneèného poh¾adu môeme by s jesennou èasou spokojní.
Veï po prvýkrát poèas 10 roèného pôsobenia A mustva v 5. lige

zimujeme na èele tabu¾ky. Jarné odvety teda s¾ubujú ïalie
atraktívne stretnutia, v ktorých chcú by nai futbalisti úspení.
Tomu vak bude predchádza urèite nároèná zimná príprava. Vetci
veríme, e nielen futbalisti A èka k nej pristúpia zodpovedne, aby
sme mohli vyslovi spokojnos aj po poslednom jarnom kole.
Pavel arafín, ml.

Slovo predsedu
Dovo¾te mi, váení spoluobèania, aby som sa aj ja pár slovami zmienil
hlavne o mimoportových aktivitách náho portového klubu.
V roku 2005 sme okrem benej drobnej údrby naich zariadení
vybudovali prístreok bufetu na letnom tadióne, prerobili a vyma¾ovali
sme zimný bufet pod tribúnou a vyma¾ovali sme fasádu tribúny.
V súèasnej dobe prebieha rekontrukcia kúrenia na Chate Opalisko,
ktorú do budúcna chceme prestava. V spolupráci s obcou vymeníme
palubovku v telocvièni a tie chceme vybudova malé ihrisko s umelou
trávou, na ktoré chceme získa peniaze zo tátnej podpory. Takisto
nemalou investíciou sa javí vybudovanie pomocnej tréningovej
plochy smerom na Ján. Ako èítate sami, tých naich plánov je dos,
avak bez pomoci vás, milí spoluobèania, to pôjde ako.
Na záver tohto krátkeho príhovoru vám chcem popria v mene
svojom, ako aj v mene portového klubu, príjemné a spokojné
preitie vianoèných sviatkov, do nového roku zaela hlavne
zdravie, astie a pokoj v rodinách.
Ing. Pavel Beko

Hodnotenie jesennej èasti oèami trénera

R. Urbanoviè

Tréner Rudolf Urbanoviè priiel do Záv. Poruby
pred tartom jesennej èasti a tak si myslíme, e
vám príde vhod nielen zoznámenie s ním, ale aj
jeho hodnotenie uplynulej jesene.
Od 27 rokov som trénoval iba seniorské mustvá.
Zaèínal som v Podtúrni, pokraèoval v Okoliènom,
Dúbrave, Svätom Kríi, Palúdzke, Lipt. Hrádku
a moje posledné pôsobisko je v Záv. Porube.

Po odchode Jána Plevu ste boli oslovený funkcionármi Záv.
Poruby tesne pred zaèiatkom súae. Bolo to nároèné
rozhodovanie?
Urèite to bolo pre mòa nároèné. Prakticky rok predtým som netrénoval nikde a napriek tomu, e som mal ponuky na trénovanie (napr.
od Lipt.Mikuláa po ukonèení pôsobenia p. I¾ka). Musel som ich
odmietnu. Bolo to kvôli tudijným povinnostiam, pretoe externe
tudujem V, èo z h¾adiska èasového je ve¾mi nároèné. Nakoniec
serióznos jednania s funkcionármi Záv. Poruby rozhodlo o tom,
e sme sa dohodli na pôsobení v tomto klube.
Prili ste do nového prostredia. S akými predstavami a cie¾mi?
Do pekného portového areálu tu v Záv. Porube som chodil èasto aj
predtým na majstrovské zápasy. Hlavne v jarnej èasti minulého
roèníka mustvo podávalo solídne výkony. Avak tento kolektív
opustilo pred jesennou èasou sezóny nieko¾ko dlhoroèných
opôr. Take moja predstva bola hlavne stabilizova a zosúladi
herný prejav po príchode nových hráèov. Mojím cie¾om bolo
vzh¾adom k uvedenému pohybova sa okolo 5. prieèky tabu¾ky,
take súèasné postavenie predèilo aj moje predstavy. Chcem
poïakova touto cestou hráèom, ale samozrejme, aj ve¾mi aktívnym
funkcionárom.
Letný turnaj v Po¾sku bol zoznamovací nielen pre vás s mustvom,
ale aj samotný kolektív sa v tej dobe zaèínal formova. Splnil turnaj
svoj úèel?
Tento turnaj hodnotím vysoko pozitívne. Mal kladný vplyv na
bliie zoznámenie sa s mustvom, ale aj ako bolo naznaèené
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v otázke aj pre samotné mustvo to bolo ve¾mi
prospené. Turnaj splnil svoj úèel aj po stránke
portovej, keï sme na òom zvíazili. Aj toto
prvenstvo malo pozitívny vplyv na zvýenie
sebavedomia mustva a jeho herného prejavu.
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Víazný kolektív

V èom je iný regionálny futbal v Po¾sku
ako u nás?
Drustvá, ktoré hrali na turnaji, boli
výsostne zhruba na naej úrovni. Po¾ské
mustvá hrali s ve¾kým nasadením a v osobných súbojoch sú omnoho agresívnejí. Myslím, e v tomto nás Poliaci prevyujú. Na druhej strane sa mi zdá, e my sme
boli nielen technickejí, ale aj taktickejí.
Na hlbiu analýzu rozdielov regionálnych
súaí u nás a v Po¾sku sa vak z jedného
turnaja dá ako zhodnoti detailnejie.
Pohyb v mustve pred súaou bol znaèný.
Podarilo sa nahradi hráèov, ktorí odili?
(Kompi, Debnár, Vyskoèáni, Kuchárik,
Beòo, Macík)
Mustvo bolo skutoène oslabené o dlhoroèné opory. Prili vak skúsení futbalisti
(Mako, Kováè, Nízky, Tomek) a mladí
perspektívni odchovanci (Peraín, Hladký,
Haraka¾), ktorí majú pred sebou budúcnos,
ale musia na sebe ete pracova, aby
nahradili spomenutých hráèov.

Víazný kolektív medzinárodného futbalového turnaja v po¾skom Ostrowsku
horný rad z¾ava: Staroò M.- podpredseda FO, Mlynèek J.- manager K, Kustra M., arafín P.- vedúci
mustva, Nízky M., Kováè M.- èlen výboru FO, Beòo M., Mikulá J.- vedúci mustva, Bocko D., Vretenár
A., Peraín P., Mako P., Kaèur M., Urbanoviè R.- tréner, ing. Pavel Beko P.- predseda K
dolný rad z¾ava: Beko M., Hrbek P., Hladký M., Vozár., Puttera J., Kováè M., Haraka¾ ¼., Haraka¾ M.,
Kme M.
A mustvo

Odchod Mia Tomeka do Lipt. Mikuláa po
prvej tretine jesene poznaèil ofenzívnu silu
mustva  nako¾ko?
Rozhodne tento odchod bol pre nás cite¾nou
stratou. Dovolím si tvrdi, e keby u nás
zostal, mali by sme na svojom konte viac
gólov v sieti súpera a minimálne o 3-4 body
viac v tabu¾ke.
Prvé miesto urèite teí. Herný prejav vak
nebol v kadom zápase ideálny. V ktorých
stretnutiach mustvo trénera poteilo
a naopak v ktorých nie?
Aj mòa viac teí prvé miesto ako herný prejav. Pod svoje monosti zahralo mustvo v L.
tiavnici a druhý polèas v Dúbrave. Ïalie
zápasy sme odohrali proti Palúdzke
a Drakovciam.
S umiestnením vládne spokojnos. Èo vak
je nutné urobi, aby toto polovièné víazstvo
potvrdilo mustvo aj v jarných odvetách?
Ak chceme, aby sme aj po jarnej èasti súae
zostali na 1. mieste, bude to vyadova maximálne sa obetovanie futbalovým povinnostiam zo strany trénerov, hráèov a funkcionárov. Na jar to býva obyèajne aie a zanedbanie kadej malièkosti, èi zaváhanie
nás môe stá ve¾mi ve¾a. Myslím si, e ak
chceme pomý¾a na najvyie prieèky, treba
nám ete vhodne doplni mustvo o ïalích hráèov.
Rozhovor pripravil P. arafín, ml.

Poïakovanie
Lyiarsky klub Opalisko, Základná kola
Záv. Poruba ïakujú za finanènú
a organizaènú pomoc pri zabezpeèení 35.
roèníka Memoriálu tefana Kubovèíka,
ktorý bol súèasou slovenskej beeckej ligy
2005 nasledovným firmám: Stolárstvo
Piatka, Kamenárstvo Vyòan, GokardMonako Grand Prix  Peter Jureèka, Firma
Bukas, Elektro-Therm Milan Kováè, Daren
 Ing. Málik, Cestné stavby spol. s. r. o.,
Lipt.Mikulá, Quiltex a. s., Stavoindustria,
ZML PS Záv. Poruba a Obci Z. Poruba
LK Opalisko

Poïakovanie sponzorom
Aj touto cestou chceme poïakova firmám
v naom regióne, tedros ktorých si ve¾mi
váime: Vipex, Stavoindustria, Cestné
stavby, Creamer, Cyro, Technopredaj,
SIPS, Elektrotherm, Pemmeva, Balux,
Stolárstvo Piatka, ¼. Tréger, Dollis,
Autodoprava Kuzma, pán Podmanický,
Sweddwood, Hotel Bohunice, Igor Niòaj,
Green Land, JurSport a vetkým ïalím
nemenovaným
sponzorom,
ktorí
akýmko¾vek spôsobom prispeli k èinnosti
náho portového klubu.
Ing. Pavel Beko.
predseda K
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Za dlhých decembrových veèerov
akosi hlbie vnárame sa
do svojho bytia.
Tma predluje èas ...
Èas mihotavých plamienkov itia,
Èas plných dlaní,
Èas pokory,
Èas návratov a rozjímaní,
Èas pok¾akov na kolená,
taká prostá a krásna je
predvianoèná neha,
tajomstvom kolied opradená,
bez pretvárky,
bez falonej masky
s posolstvom pokoja,
znovuzrodenia svetla
a Boej lásky.
Radostné a krásne,
príjemné a astné,
veselé a milé
vianoèné chvíle
elá REDAKCIA

Lukáko Miku, 6 r.

Radostné a veselé

príroda èasto mlèí
¾udia kráèajú si v nej
sem tam si vimnú jej pôvab
a ivot prúdiaci v nej
ona nepotrebuje slová aby
upútala
je síce na prvý poh¾ad nemá
ale na druhý skutoène rozpráva
zhovára sa s nami krásou lúènych kvetín
farbou oblohy lístia
reèou blahobytu pohody
je v nej vdy dostatok miesta
pre kadého nie len pre bohatého
je domovom bez stien
a tehál priestorom èasu obmedzeného
príroda je jedna a ani milióny
¾udských rúk by nevytvorili
to èo sama zvládla
je pre nás vzorom ktorý nevidíme
je pre nás dotykom ktorý necítime
mono ju zbadáme a keï ju nadobro
stratíme a tým vetky iskierky ivota znièíme

Porubské noviny vydáva Obec Závaná Poruba, redakcia Obecný úrad, Hlavná 135, è. tel.: 5547175. éfredaktor: Dr. Duan Miga¾a. Redakèná rada:
Pavel Baráni, Ing. Vladimír Broska, Anna Mikuláová. Ilustrácie: Ján meringai. Fotografie: Dr. Duan Miga¾a, E-mail:obeczav@stonline.sk,
www.zavaznaporuba.sk Tlaè: TYPOPRESS s.r.o., Ul. J. uffu 5, Liptovský Mikulá. Vychádzajú kadé tri mesiace. Povolené Okresným úradom v
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Martinko I¾anovský, 4 r.

Galéria kôlkárov

Petra Oláková
PRÍRODA

Janko Mlynèek, 5 r.

Na olympijskom tadióne v americkom Seattli
stálo na tarte devä atlétov. Vetci boli
mentálne alebo fyzicky postihnutí a pripravovali sa na tart behu na 100 metrov. Zaznel
výstrel a beh sa zaèal. Nie kadý beal, ale
kadý sa snail podie¾a sa na zápolení a vyhra.
Atléti beali v trojiciach. Jeden chlapec
zakopol a spadol, urobil nieko¾ko kotrmelcov
a rozplakal sa. Ïalích osem ho poèulo plaka.
Spomalili a otoèili sa dozadu. Potom sa
zastavili a vrátili. Vetci ... Jedno dievèa
s Downovým syndrómom si sadlo ved¾a
chlapca a objalo ho. Spýtalo sa:  Teraz sa u
cíti lepie?
Potom li - vetci deviati - driac sa za
ramená a do cie¾a. Vetci diváci vstali
a tlieskali. A ten potlesk trval ve¾mi dlho.
¼udia, ktorí boli svedkami tohto momentu,
o tom stále hovoria. Preèo? Pretoe niekde
hlboko v nás vetci vieme, e najdôleitejia
vec v ivote nie je to, aby sme vyhrali.
Najdôleitejia vec v ivote je pomôc druhým
vyhra. Dokonca aj vtedy, keï to znamená
spomalenie a zmenu v naom ivote.
Prebraté z EPST, neznámy autor.
Prebrala ¼. Sch.

Lepie smutný s láskou ako veselý bez nej
Cítim sa mizerne. U celé mesiace chodím ako bez ivota a zdá sa mi, e ïalej nevládzem. Je mi
ve¾mi ako a neznesite¾ne smutno. Snaím sa dra svoj ia¾ pod kontrolou a ovláda smútok, lene vo
vnútri cítim bo¾avé prázdno a zmocòujú sa ma pocity neovládate¾ného zúfalstva. Opantáva ma zvlátna
melanchólia a apatia. Do oèí sa mi neprestajne natískajú slzy. Nechávam slané potôèiky nech stekajú po
mojej tvári. U ich nedokáem zastavi.
Ustaviène myslím na Teba. Dni utekajú ako bláznivé, a predsa kadá hodina bez Teba je veènosou.
Chýba mi. Ve¾mi mi chýba!
Túim po Tvojom nenom a hrejivom objatí, ktoré zaplavuje kadý kúsoèek môjho tela a napåòa ma
zázraènou, lieèivou energiou. Túim sa k Tebe pritúli a poveda Ti, ako ve¾mi a ¾úbim a èo vetko pre
mòa znamená.
Trápi a, e som stále smutná. Mrzí ma, e svoj smútok nedokáem potláèa. Snaím sa, ale mám
pocit, e èím viac s ním bojujem a usilujem sa ho zbavi, len väèmi zosilnie.
Cítim sa naniè. Je mi ve¾mi ako a neznesite¾ne smutno. Padla som do hlbokej priepasti a
nevládzem sa z nej dosta. Som na dne. Bolestné skúsenosti mi bránia preíva rozko a rados zo
ivota. Hlavou mi pobehujú desivé mylienky.
Smútok sa u zmocnil aj Teba. Túime nájs východisko, ale zdá sa, e vetko je márne.
Si pre mòa zdrojom sily, motiváciou aj inpiráciou. Prihovára sa môjmu srdcu milými a povzbudivými
slovami. Zapa¾uje vo mne svetlo a pomáha mi nájs rados. Nechcem i bez Teba!
Netráp sa. Vetko sa vyriei. Lásku nezabije, smútok neutopí. Je zbytoèné trápi sa.
Vzostupy a pády patria k ivotu rovnako ako svetlo a tma. Duevné krízy sú obdobia, keï
zisujeme, kto sme, èomu veríme a èo je pre nás dôleité. V okamihoch depresií sa vyrovnávame sami
so sebou a so svojimi problémami. Práve v takýchto chví¾ach sa ponárame najhlbie do svojho vnútra
a dozvedáme sa viac o sebe a o ivote.
Trápi sa je zbytoèné. ivot má rovnaké cykly a obdobia ako príroda. V iadnom z nich nemôeme
dosiahnu úplného uspokojenia, pretoe nikdy netrvá veène.
Útechu nájdeme aj v slovách: Veci lásky sú vecami ivota. Po zime prichádza jar, po beznádeji
nádej, po hrôzach noci svitá deò.
Áno, je to presne tak. Po dadi zase slnko vychádza.
Tak u sa netráp! Lepie je by smutný s láskou v srdci ako veselý bez nej. S láskou prekonáme
vetko. Láska nás vyvedie z údolia plaèu a nárekov. Znovu vykroèíme do raja.
Kie by som bola slzou! Chcela by som sa zrodi v Tvojom oku, skotú¾a sa po Tvojej tvári a zomrie
v Tvojom náruèí. Nechcem i bez Teba!
Iveta Ráchelová zo susednej obce

Michalka Macková, 5,5 r.

Pravda o astí
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