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Modlitba za mier

Foto: -dm-

Napomeň našich otcov,
Bože nad hviezdami.
Nech trochu myslia,
čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu
a všetky svoje hnevy
vylejú na seba.

Pomoc Ukrajine

Ako dobrý sused
ľuďom v ohrození života pomáhame.

Že sa to nesmie.
Že ako Ty si svätý,
aj zem je svätá.
Veď chodia po nej deti.

Tie hnevy ako plevy
pokazia zem,
i nebo bude choré.
Napomeň našich otcov
Ty, tam hore.

Porozumenie a pokoj

Volebný rok 2022

Ťažký rok 2021 je za
nami. Niekomu priniesol radosť, inému
smútok. Je ťažké hodnotiť, keďže nás sprevádzalo veľa obmedzení, veľa úsilia, veľa vôle
prekonať ťažké úskalia,
ktoré pandémia doniesla. Pozerajme na
prichádzajúci rok 2022 s nádejou, že bude
lepší, že bude slobodnejší a že nám prinesie radosť, lásku a priateľstvo. Buďme
zodpovední, verme sebe, svojim blízkym,
priateľom, susedom, pomáhajme si navzájom. Veď len vzájomná úcta, porozumenie a pokoj prinesú želateľné výsledky.
Nie je tu čas na hádky, spory či škriepky.
Je tu čas na vzájomné zblíženie, na to aby
sme boli k sebe lepší, ústretovejší a tým aj
spokojnejší. Nájdime v sebe to lepšie „Ja“,
buďme všímaví k svojmu okoliu, pomáhajme slabším, chorým, proste všetkým,
ktorí to potrebujú.
Milí spoluobčania, prajme si, aby rok
2022 bol pre nás všetkých hlavne pokojný, aby nás neopúšťal optimizmus a spoločne sme urobili všetko pre prosperitu
našej obce. Nie je dôležité, kto chce niečo
urobiť, ale je dôležité, kto to urobí.
Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, zamestnankyniam obce,
podnikateľom, občianskym združeniam,
proste všetkým ľuďom, ktorí šíria dobrý
chýr o našej Závažnej Porube. Všetkým
vám želám pevné zdravie po celý rok
2022.

Voľby do VÚC sa budú prvýkrát konať
spolu s komunálnymi voľbami koncom októbra. Volič dostane dva hlasovacie lístky,
jeden na voľbu predsedu, druhý na poslancov. Župné voľby budú prvýkrát jednokolové. Podľa nových pravidiel bude za predsedu kraja zvolený ten kandidát, ktorý získal
najviac platných hlasov. Voliči si predsedu,
ako aj poslancov zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja zvolia na štyri roky.
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Prvýkrát budú spojené s voľbami do
VÚC. Voľba je jednokolová. Voliť si budeme starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Volič dostane dva hlasovacie lístky,
jeden na voľbu starostu, druhý poslancov.
Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení
kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za
starostu bude zvolený ten kandidát, ktorý
získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové
voľby. Právo voliť do orgánov samosprávy
obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má
v nej trvalý pobyt. Občania môžu v komunálnych voľbách kandidovať ako kandidáti politických strán alebo nezávislí so 100
podpismi. Za starostu môže kandidovať len
občan, ktorý dosiahol vek 21 rokov. Čo k
týmto informáciám priložiť? V samospráve
na miestnej úrovni naozaj nejde o politické
tričká, skôr ide o smerovanie, rozvoj, obnovu obce a pokojný život obyvateľov na
najbližšie štyri roky. Podmienkou je však
účasť. Najlepšie by bolo, keby k volebným
urnám pristúpili všetci voliči zapísaní v
zozname oprávnených osôb. A ešte niečo.
Skutky, to je to ovocie, ktorým zarodia nové
orgány obce.

Ing. Pavel Beťko, starosta

PETRA VLHOVÁ

Olympijská víťazka v slalome.
Tešíme sa a gratulujeme!

FANTASTICKÉ

Bronzová medaila z olympiády.
Je to SUPER! Ďakujeme, chlapci!

Dr. Dušan Migaľa, šéfredaktor

2

Porubské noviny 110

Závažná Poruba je prikrytá snehovým
plášťom a ozdobená svetielkami lásky.
Vianoce cítiť všade naokolo. Cítiť iný
svet, kde neexistuje zlo, len nádej v mene
života. Žijeme čas naplnený obavami i
očakávaním. Čakáme na vzácneho hosťa.
V miestnom rozhlase zaznievajú koledy.
Táto koleda bude kratučká, a predsa do
dvoch slov sa vmestí všetka bolesť sveta a
navyše aj trocha nádeje: POKOJ VÁM!

Sneh priniesol radosť
i pohodu
Po rokoch sme Vianoce strávili na ľade.
Zima sa predstavila v plnej kráse. Zasnežené ulice, polia, strechy domov a Poludnica pripomínali rozprávkovú krajinu.
Biely posol zimy navodil pravú vianočnú
atmosféru. Mnohých z nás sneh vrátil do
detstva, keď Vianoce boli skutočne biele.
Snehové chumáče síce skomplikovali situáciu na cestách, no v Závažnej Porube
boli miestne komunikácie aj cez sviatky
pod kontrolou zamestnancov obecného
úradu. Otázka stojí, či to vydrží tak, ako
sa na zimu a sneh patrí.

Čaro Vianoc v DSS
Vyzdobený vianočný stromček, pod ním
darčeky, sviatočne prestretý štedrovečerný stôl, vianočné koledy a pesničky. To
všetko bola predzvesť toho, že aj v našom DSS budú krásne Vianoce. Klienti,
ktorí ostali v zariadení, si spoločne sadli
za jeden stôl, a s túžbou prežiť pokojné
Vianoce s láskou a v svornosti sa spolu
navečerali. Po večeri klientom opatrova-

teľky rozdali darčeky. Rozžiarené oči boli
znakom toho, že krabičky plné lásky boli
pre nich prekvapením a potešením.
Štedrý večer sa skončil. Ak ste jeho
štedrosť nehľadali pod stromčekom, ale v
atmosfére dňa, v jednoduchom úsmeve,
pohľade, pohladení, v bozku, tak to bol
naozaj krásny Štedrý večer.
Všetci zamestnanci a klienti DSS
vám prajeme, aby ste toto čaro Vianoc
nachádzali každý deň aj počas Nového
roka.
text i foto: Petra Mišíková

Ilustrácia Dr. Vlasta Šiarniková

A na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle

Tiché svedectvo

Zľava Pavel Beťko, starosta, Dušan Migaľa, zástupca
starostu

Milan Rúfus nás predišiel do večnosti 11. januára 2009. Práve 11. januára
2022 uplynulo trinásť rokov. V tento deň
položili predstavitelia Závažnej Poruby
na miesto posledného odpočinku rodáka
kytičku kvetov a zapálili svetielko vďaky a
úcty. Hoci básnik hľadí z večnosti na Poludnicu, o čitateľov a recitátorov svojho
diela núdzu nemá. Jeho básne rovnako
prednášajú deti v materských školách ako
aj kňazi v kostoloch.
Tento básnik sa nikomu nevnucuje.
Vyžaruje, povoláva, avizuje. Ak sa vám
žiada, prečítajte nadčasové verše:
“Čo je báseň? Hviezdny kameň
do ľudskej hliny vsadený.
Sestričky, opatrujte plameň.
Trochu sa zmráka na zemi.“
Kto sa po prečítaní stíšil a na chvíľu
zamyslel, spravil dobre. Veď či chceme priznať alebo nie, poézia z nášho života odchádza, vytráca sa. A nevedno kam.
text: Dušan Migaľa,
foto: Ing. Zuzana Vallušová

Klzisko je k dispozícii

Päťčlenná skupinka
nadšencov ( Dominik
Sagan, Majo Hladký,
Jaro Kováč, Jakub
Piatka a Luki Hladký)
dlho nerozmýšľali a
umelé multifunkčné ihrisko premenili
pred Vianocami na ľadovú plochu. Možnosti pre zimné športy v Závažnej Porube rozšírili o korčuľovanie a hokej. Slová
uznania a poďakovania obetavcom sú
určite na mieste. Ešte uvádzame, že vodné čerpadlo zostrojil mladý konštruktér
Jakub Piatka. Myšlienku podporil a oceňuje aj starosta Pavel Beťko.
text: -dm- , foto: Dominik Sagan

Keď parkovať, tak v uličke
Pred Vianocami
pripadlo snehu.
Miestne komunikácie a verejné
priestranstvá samospráva
obce
upravila a posypala.
Prekážku
predstavujú autá
odstavené na ceste. Očakáva sa, že každý majiteľ motorového vozidla bude parkovať v uličke, čim
ochráni svoj majetok pred poškodením a
urýchli proces zimnej údržby v záujme
plynulosti a bezpečnosti chodcov i účastníkov cestnej premávky.

Maľujeme, natierame,
skrášľujeme
Po zateplení multifunkčnej budovy KD a obecného
úradu pristúpila
samospráva obce
k úprave vnútorných priestorov.
Práce pozostávajú z vymaľovania,
náterov zárubní
a inštalácie novej
dekorácie interiéru. Všetky práce
vykonávajú zamestnanci obce. Že im práca ide od ruky,
niet pochýb.
text:-dm- foto: Magdaléna Iľanovská
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Desať rokov poskytujeme
starostlivosť seniorom
Domov sociálnych
služieb a zariadenie
pre seniorov zriadila Obec Závažná
Poruba v zastúpení
toho času starostom
Bc. Pavlom Baránim
22.3.2011. Od tej
doby slúži seniorom a
ľuďom odkázaným na
sociálnu službu nie len z našej obce, ale
zo širokého okolia. V roku 2021 sme teda
uzavreli prvých desať rokov pôsobenia
nášho zariadenia v poskytovaní sociálnej
služby a pomoci ľuďom, ktorí vďaka zlému zdravotnému stavu alebo vážnemu
sociálnemu problému nemôžu prežiť jeseň života vo svojom domove. Na úvod
by som teda rada zaspomínala a urobila
krátku bilanciu.
Zariadenie začalo svoju činnosť pod
vedením Mgr. Kataríny Chudej, v roku
2013 nastúpila na miesto riaditeľky Mgr.
Andrea Hodžová. Vo funkcii zdravotnej
sestry pracuje jedenásty rok Gabriela
Gálfyova a siedmy rok Janka Iľanovská.
Na pozícii opatrovateľka sa vystriedalo
36 žien. V kuchyni a upratovaní štyri zamestnankyne. Počas desiatich rokov využilo služby zariadenia 1031 klientov. Viac
ako dvadsať sa vďaka výbornej opatere
a kvalitnej sociálnej starostlivosti vrátilo späť domov. 86 klientov v zariadení
zomrelo. Najdlhšie žijúce klientka žije v
zariadení 10 rokov. Najstaršia klientka sa
dožila 103 a pol roka.
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pocítili klienti a ich rodinní príslušníci,
ktorým bol značne obmedzený styk. V
tom istom roku prekonali všetci zamestnanci aj klienti ochorenie Covid 19. Na
toto ochorenie dodnes nezomrel žiadny
klient. Problémy nastali aj v ekonomickej
oblasti. Zvýšenie nákladov na mzdy zamestnancov, zvýšenie dezinfekcie spôsobujú zariadeniu ﬁnančné straty, ktoré sú
vykrývané z rozpočtu obce. Vzhľadom
k politickej situácii na Slovensku je veľmi náročné predpokladať ekonomicky
oprávnené náklady do budúcnosti a plánovať opatrenia. Žijeme v dobe, keď to čo
platí dnes nemusí platiť zajtra. O to je to
náročnejšie.
Do budúcnosti obec plánuje rozšíriť
zariadenie o desať miest.
V závere by som chcela poďakovať
všetkým za podporu a priazeň, ktoré pri
tejto náročnej práci všetci veľmi potrebujeme. Chcela by som poďakovať celému
personálu za odvedenú každodennú prácu, za lojálnosť a profesionalitu pri výkone svojho povolania a tiež vedeniu obce
za ústretovosť a výbornú spoluprácu.

Počas chodu zariadenia sa postupne
skvalitňovala úroveň nielen v oblasti starostlivosti o klienta, ale aj v oblasti technického vybavenia zariadenia. Postupne
sa vďaka ochote zriaďovateľa podarilo
dosiahnuť úplnú bezbariérovosť. Obec
vybudovala aj oplotenie záhrady zariadenia. Zariadenie je plne technicky a materiálne zabezpečené.
V roku 2020 sa život v zariadení
skomplikoval a citeľne zmenil vďaka nástupu ochorenia Covid 19. Najviac zmien

V Trojkráľový deň pripravilo Občianske
združenie Naveky závažná aktivitu, ktorá je v aktuálnom sprísnení protipandemických opatrení možná. 61. narodeniny
Zuzanky Rúfusovej sme oslávili sladkým
prekvapením pre všetky okoloidúce deti.
Na plote u Rúfusov tento deň viselo presne
šesťdesiatjeden farebných lízaniek s veršíkmi básne, ktorú Milan Rúfus venoval
svojmu „Anjelikovi bez krídel“. Žiaci zo ZŠ
M. Rúfusa nakreslili množstvo obrázkov s
prianím k narodeninám Zuzanke a spoločne ich poslali do Bratislavy. Veríme, že aj
kytička kvetov, ktorou Občianske združenie Naveky závažná obdarovalo starostlivú
maminku pani Magdu, jej urobila radosť.

Mgr. Andrea Hodžová,
riaditeľka DSSaZpS

V Porube točila telka

• Zľava: Lucia Čižmáriková, Želmíra Staroňová a
Tomáš Miško

• MDŽ v DSS

Narodeniny Trojkráľovej
Zuzanky v Závažnej
Porube

Členská základňa nášho Klubu dôchodcov je záujmovými činnosťami rôznorodá. Máme takých členov, ktorých je
potrebné zviditeľniť nielen v klube, ale aj
v médiách. Voľba padla na Želku Staroňovú st., ktorú všetci poznáme ako veľmi
činorodú a na svoj úctyhodný vek stále
aktívnu ženu. Oslovili sme Slovenskú televíziu, reláciu Slovensko v obrazoch, aby
Želka predstavila dnes už málo známe remeslo – umelecké spracovanie kože.
Dňa 8.2.2022 prišla redaktorka Lucia
Čižmáriková s kameramanom Tomášom
Miškom a so Želkou urobili reportáž.
Predviedla svoju zručnosť pri výrobe
mužského folklórneho opasku, ukázala
ďalšie svoje kožené výrobky, ale aj pletené
košíky z jemného prútia. My sme samozrejme hrdí, že svojou prácou reprezentuje náš klub, obec, ba aj Slovensko. Želáme
jej ešte veľa zdravia a tvorivých síl.
MI

Poďakovanie patrí aj redaktorke Sylvii Hoﬀmannovej z RTVS, ktorá tento deň
sprostredkovala neobyčajnú aktivitu poslucháčom Rádia Regina Stred v reportáži
naživo vysielanej 7.1.2022 o 9.25.
Mgr. Zuzana Hlavnová

Kvety k MDŽ

Závažná Poruba je takou zázračnou krajinou, v ktorej kvety aj cez zimu kvitnú.
Pani Želke Staroňovej rozkvitli do krásy
práve k sviatku MDŽ. Milé dámy, ďakujeme, že svojou krásou, dobrotou, nehou a odhodlaním robíte zo sveta krajšie
miesto.
foto: M. Iľanovská
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Moc vzkriesenia
Podľa Guinesovej knihy
rekordov je v Spojenom
ústave pre jadrový výskum v Dubne pri Moskve
umiestený najsilnejší magnet na svete. Má priemer
60 metrov a váži vyše 36
tisíc ton. Príťažlivá sila
tohto magnetu musí byť úžasná. My kresťania poznáme ešte väčšiu príťažlivú silu.
Významný vedec Izák Newton prechádzal
raz cez krajinu so svojimi študentmi. Keď
kráčali okolo cintorína, jeden študent posmešne poznamenal: Kto by len mohol byť
taký blázon a veriť, že tieto telá mŕtvych
môžu opäť vstať k životu? – Vtedy Newton
iba poznamenal: Majte chvíľu strpenia. Na
nasledujúcej hodine vedec požiadal, aby
mu priniesli hrsť kovových pilín. Potom
zmiešal kovové piliny s pieskom a opýtal sa
študenta – posmievača: Ako môžu byť tieto
piliny oddelené od piesku a znova spojené?
Keď nedostal odpoveď, vzal magnet a podržal ho nad stolom. Kovové piliny začali hneď prúdiť k magnetu. – „Nemôže Ten, ktorý dal takúto silu neživému
magnetu, byť schopný svojou všemohúcou
mocou vzbudiť aj mŕtvych k oslávenému
životu?“ – pýtal sa Newton.
Pán Ježiš pred svojím odchodom zo
zeme uistil svojich učeníkov o svojej moci,
že príde a poberie si ich k sebe (Ján 14, 3).
Uisťuje aj nás, že je vzkriesenie i život a že
kto verí v Neho, aj keby zomrel bude žiť.
/Ján 11,25/ Ak úprimne s celým srdcom
veríme v Pána Ježiša, ktorý zomrel za naše
hriechy / 1 Korintským 15,3/ a že vstal z
mŕtvych pre našu záchranu /Korintským
15,4/, potom môžeme počítať so silou Jeho
vzkriesenia buď za nášho života na zemi,
alebo po našej smrti.
Nezabúdaj, ak si v beznádeji, Boh Ti
ponúka dar spásy. V 130. žalme v jeho
úvode čítame: „Z hlbokosti volám k Tebe,
Hospodine, Pane, počuj hlas môj.“ Koľ-kokrát v živote sa len človek ocitne v situácii, keď sám je bezmocný a aj pomoc
iných ľudí je neúčinná. Vtedy možno jeho
myseľ /alebo aj ústa/ sformulujú slová podobné tým, ktoré uvádzam ako príklad:
Vo svojej mladosti som si povedal: Nepôjdem vychodenými cestami. Ja si nájdem
vlastnú cestu... povedal si mladý muž.
A našiel som si. Bolo mi veselo a bol
som pyšný na svoju cestu. Naraz sa zotmelo – prišla búrka – a ja som zablúdil. Stratil
som sa na vlastnej ceste. I prosil som úpenlivo: Pane, ukáž mi svoju cestu. A On ma
vyviedol z tmy a ukázal mi cestu spasenia.
Už nikdy nechcem ísť vlastnými cestami.
Legendy rozprávajú o zázračných šľapajách odtlačených na kameni
– o šľapajách Husových v dóme Kostnickom, o Lutherovej šľapaji vo Wormsi...
Pravdaže, sú to legendy – ale chceli byť
obrazom – symbolom Božej moci, ktorá
cez človeka, ktorý sa jej poddá, zanechá
v živote – v ľudstve nevymazateľné stopy.

Beznádej – to je strašný stav mysle, v ktorom sa skôr – neskôr ocitne každý, kto sa
spoliehal iba na seba alebo na iných ľudí,
kto nepozná Boha.
Boh môže, ba i chce pomôcť vždy a
každému, a to nielen v problémoch tohto
života, či v hodine smrti. On ponúka
pomoc aj v najväčšom, najdôležitejšom
probléme človeka – strachu s toho, čo
bude p o t o m. Večná smrť, či večné utrpenie? Božia pomoc je v tom, že ponúka
človeku najväčší dar aký si len vieme predstaviť – záchranu, spásu, večný život. A to
zadarmo. Jeho pomoc, Jeho dary, vrátane
večného života, dostane každý, kto prijme
jeho Syna za svojho Pána a Spasiteľa.
Naozaj každého, aj toho najväčšieho
hriešnika Boh chce a môže spasiť až na
jednu výnimku: nemôže spasiť toho, kto
dar Jeho milosti odmieta. Verím, že nechceš patriť medzi odmietajúcich. Amen
Mgr. Vladimír Pavlík, ev. farár

Sčítanie obyvateľov domov
a bytov v Závažnej Porube
údaje sú k 1.1.2021
Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od
1. júna 2020 do 12.
februára 2021.
Samosčítanie obyvateľov bolo realizované
v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Asistované
sčítanie sa uskutočnilo v termíne od 3.
mája do 13. júna 2021. Asistované sčítanie bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej
osoby, išlo najmä o digitálne vylúčených
obyvateľov, starších obyvateľov. Obyvateľ
mal možnosť sčítať sa na kontaktnom
mieste v obci s pomocou stacionárneho
asistenta alebo telefonicky požiadať na
obci/call centre o mobilného asistenta,
ktorý obyvateľa navštívil v domácnosti.
Počet obyvateľov: 1248
• Muži: 617 (49,44 %)
• Ženy: 631 (50,56 %)
Počet domov: 491; Počet bytov: 504
Štruktúra obyvateľstva podľa vekových
skupín:
• Predproduktívny vek (0-14 rokov): 170
(13,62 %)
• Produktívny vek (15-64 rokov): 800
(64,10 %)
• Poproduktívny vek (65 a viac rokov):
278 (22,28 %)
Štruktúra obyvateľov podľa krajiny narodenia:
• Obyvatelia narodení v SR: 1214 (97,28 %)
• Obyvatelia narodení mimo SR: 32
(2,56 %)
• Nezistené: 2 (0,16 %)

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej
príslušnosti
• Obyvatelia so štátnou príslušnosťou
SR: 1245 (99,76 %)
• Cudzinci: 2 (0,16 %)
• Nezistené: 1 (0,08 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu
• Slobodný/slobodná: 532 (42,63 %)
• Ženatý/vydatá: 514 (41,19 %)
• Rozvedený /rozvedená: 89 (7,13 %)
• Vdovec/vdova: 113 (9,05 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania
• Bez ukončenia vzdelania – osoby vo
veku 0-14 rokov: 105 (8,41 %)
• Základné vzdelanie: 165 (13,22 %)
• Stredné odborné vzdelanie (bez maturity): 272 (21,79 %)
• Úplné stredné vzdelanie: 356 (28,53%)
• Vyššie odborné vzdelanie: 72 (5,77%)
• Vysokoškolské vzdelanie: 251 (20,11%)
• Bez školského vzdelania- vo veku 15
rokov a viac: 1 (0,08 %)
• Nezistené: 26 (2,08 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti:
• slovenská: 1201 (96,23 %)
• maďarská: 1 (0,08 %)
• rusínska: 1 (0,08 %)
• nemecká: 1 (0,08 %)
• moravská: 2 (0,16 %)
• ruská: 1 (0,08 %)
• iná: 1 (0,08 %)
• nezistená: 29 (2,32 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania
• Bez náboženského vyznania: 445
(35,66 %)
• Rímskokatolícke: 201 (16,11 %)
• Evanjelické: 530 (42,47 %)
• Gréckokatolícke: 10 (0,8 %)
• Pravoslávne: 1 (0,08 %)
• Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 7 (0,56 %)
• Evanjelická cirkev metodistická: 1 (0,08 %)
• Kresťanské zbory na Slovensku: 1 (0,08%)
• Budhizmus: 1 (0,08 %)
• Islam: 1 (0,08 %)
• Ostatné a presne neurčené kresťanské
cirkvi: 3 (0,24 %)
• Ad hoc hnutia: 8 (0,64 %)
• Iné: 5 (0,4%)
• Nezistené: 34 (2,72 %)
Ing. Andrea Uličná

Sčítanie v roku 1950
Podľa kroniky žilo v roku 1950 v
Závažnej Porube 1313 evanjelikov,
19 katolíkov, 21 cigánov. Spolu 1
353 občanov.
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Z rokovania OcZ
Január 2022
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol zástupca starostu RSDr.
Dušan Migaľa. Predložil návrh programu
rokovania. Poslanci s navrhnutým programom zasadnutia súhlasili. Písaním zápisnice bola poverená Ing. Zuzana Vallušová.
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ
správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba. Túto správu je potrebné predložiť zastupiteľstvu do
60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Obsahuje prehľad základných údajov o vykonaných kontrolách v roku 2021. Procesný
postup a povinnosti obce boli dodržané a
kontrolou neboli zistené nedostatky. OcZ
zobralo predloženú správu na vedomie.
Správu O činnosti DSSaZpS predložil
zástupca starostu RSDr. Dušan Migaľa. Riaditeľka Mgr. Andrea Hodžová ospravedlnila
svoju neúčasť kvôli ochoreniu Covid 19 u
detí.
Diskusia k správe.
Ing. Katarína Poliaková
Je potrebné vypracovať projekt, ktorý bude
ukazovať vývoj DSS aspoň na niekoľko
rokov dopredu, lebo počas 10 rokov fungovania DSS je stále v strate a dopláca na
prevádzku obec.
Ivan Jačala
Ako ideme znižovať sekeru?
Ing. Iveta Jurečková:
Čakáme na výzvu. Máme hrubý prepočet
pri odkázanosti st. 5 by sme mohli získať
12 000€ mesačne pri pristavení 10 lôžok.
Z toho 600 € by bola dotácia na klienta od
štátu a 600 € by bol poplatok od klienta za
poskytovanú službu.
Richard Macko
Ak pristavíme, tak by sme sa mali dostať na
nulu.
Ing. Iveta Jurečková
Stavebné povolenie už vybavuje starosta a
keď sa získajú ﬁnančné prostriedky z eurofondov (zo štátu), tak sa vyhlási výzva a
môže sa začať s prístavbou.
Zástupca starostu obce RSDr. Dušan Migaľa informoval:
- Tento víkend sa pokazil traktor. Požiadalo sa družstvo v Lipt. Mikuláši, aby nám
poodhŕňali cesty. Zajtra by už mal byť náš
traktor opravený.
- 1.2.2022 ratrak upraví bežecké trate.
- Revitalizácia námestia pred COOP Jednota sa bude realizovať až po predložení projektu, na ktorom sa stále pracuje. Bola pridaná požiadavka na návrh pietneho miesta
pre generála Jána Iľanovského
- Základná škola Milana Rúfusa bola minulý týždeň v karanténe, okrem štvrtej triedy.
Tento týždeň už je v škole väčšina detí.
- Tento rok sa uskutočnia voľby komunálne. Treba osloviť ľudí, ktorí budú prínosom
pre našu obec. Kandidáti by sa mali vyznať
v stavebnej, ﬁnančnej, športovej, kultúrnej
oblasti, zaujímať sa o životné prostredie a
vedeli by priniesť nové nápady, či podnety
pre rozvoj obce. Za poslancov môžu kandidovať občania od 18 rokov a na starostu od

21. Počet poslancov navrhujeme upraviť z
9 na 7.
- 3.02.2022 bude spustená nová W stránka
obce Závažnej Poruby
- Vrátila sa nám kronika obce. Posledný zápis bol z roku 2001. Postupne ju dopĺňame,
zhromažďujeme informácie, zápisnice zo
zastupiteľstiev, zo Základnej školy Milana
Rúfusa, z materskej školy, z cirkvi, z kroník
spoločenských organizácií.
Ivan Jačala avizoval:
- opraviť strechu na Základnej škole Milana Rúfusa, lebo z jednej strany je už v dezolátnom stave
- osadenie retardéra po zime smer Iľanovo
- osadiť zrkadlo niekde pri dome Obrcianovcov v zákrute na Novej
- Niektorí ľudia neseparujú odpad, nachádzam keramiku, porcelán, ale aj záchodové
misy v nádobách na sklo a pri tom to tam
nepatrí. Za to by sme mali zdvihnúť poplatky za smeti.
RSDr. Dušan Migaľa
Treba robiť väčšiu osvetu, rozprávať s ľuďmi.
Richard Macko
99% ľudí separuje a 1% neseparuje, preto
nemôžme hádzať všetkých ľudí do jedného
vreca.
RSDr. Dušan Migaľa
Úroveň separovania sa zlepšila. Žlté kontajnery splnili cieľ. Zvýšil sa poriadok na
zberných miestach.
Ing. Katarína Poliaková
Po januárovom snežení a mrazoch sa ukázalo, že je potrebné opätovne dohodnúť
pravidlá spolu fungovania lyžiarov, bežcov,
sánkarov. Za týmto účelom sa zrealizovalo
stretnutie s p. Mašlonkom, starostom obce a
zástupcami bežeckého lyžovania. Vymedzili
sa hranice odhŕňania snehu na parkovanie
a pripravil sa návštevný poriadok areálu.
Vzhľadom k tomu, že areál je vo vlastníctve
Urbáru p.s. a s obcou sa zmluva o nájme neobnovila. Hovorili sme len v medziach možnosti a ochoty všetkých strán. Pán Mašlonka
je ochotný pomôcť aj pri údržbe tratí, keď to
snehové podmienky umožnia a to najbližšie
už v tomto týždni.
Bežecký areál a jeho prevádzkovanie musí nabrať na obrátkach a vyzývam
všetkých poslancov, aj mimo pracovnej
skupiny vytvorenej za týmto účelom, aby
poskytli svoje pripomienky a návrhy riešenia. Je v našom záujme to zrealizovať, ale
aj s prihliadnutím na možnosť využívania
areálu obyvateľmi obce.
Posielam poslancom do mailu nákres
tratí. Ako prvý krok je však potrebné dotiahnuť zmluvu o nájme s Urbárom p.s. ZP.
Richard Macko:
Ski centrum Opalisko rešpektuje požiadavky obce i Bežeckého klubu a je ochotné
technickými prostriedkami riešiť situáciu
v priestoroch bežeckého areálu: úprava bežeckých tratí, odhŕňanie snehu i organizácia
parkovania, za čo treba celému tímu Ski centra Opalisko veľmi pekne poďakovať.
Zástupca starostu zakončil rokovanie
OcZ. Prítomným poďakoval za účasť i aktivitu. Zaznamenala Ing. Zuzana Vallušová

Poďakovanie

10 rokov web stránky obce
Zdá sa to neuveriteľné, ale naša web
stránka má už desať rokov. Oﬁciálne bola
spustená 2. mája 2011. Počas tejto doby ju
spravoval webmaster pán Ing. Milan Majerko. Za túto nezištnú prácu patrí pánovi Ing. Majerkovi obrovské poďakovanie,
keďže vždy a načas či už faktograﬁcky, tak
graﬁcky a hlavne aktuálne informoval o
dianí v obci, ako aj zverejňoval všetky
potrebné informácie a dokumenty vyplývajúce zo zákona. V priebehu mesiaca január bude vytvorená nová stránka obce,
ale i ním vytvorené stránky Domu Milana Rúfusa a Divadla 3GD, ktoré veríme
budú pokračovať v práci pána Ing. Majerka, ktorý postavil latku veľmi vysoko.
Vážený pán Ing. Milan Majerko, ďakujem Ti nielen v mojom mene, ale aj v
mene obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a v mene občanov obce za
Tvoj prínos pri vzornej správe web stránky našej obce Závažná Poruba, ale i už
spomínaných stránok.
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

Webová stránka Závažnej Poruby
Od 1. januára 2022 technický prevádzkovateľ: Galileo Corporation s.r.o., Čierna
Voda 468, 925 06
Najväčší poskytovateľ webov pre obce a
mestá na Slovensku i v Česku.

Úroveň vytriedenia
Obec Závažná Poruba v zmysle § 4
ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene
a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia
komunálnych odpadov (ÚV KO ) za
rok 2021: ÚV KO = 80,81 %

Mikrobus doslúžil
Zelený
mikrobus parkuje,
nejazdí. Obec
získala toto motorové vozidlo
darom od ﬁrmy
Reming Consul a.s. Dobre
poslúžil: futbalistom, lyžiarom – bežcom,
folkloristom, gymnastkám, deťom z MŠ,
základnej školy, divadlu 3GD, Občianskemu združeniu Naveky závažná, domácej
Jednote dôchodcov i Speváckej skupine.
Poslúžil aj na prepravu rôznych materiálov
a komodít potrebných pre obec. V tejto
službe prešiel veľa km. Odstavený po odjazdení pol milióna km čaká na generálnu
opravu alebo pocestuje do šrotu.
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Podávame správu o činnosti
za rok 2021
Keď som si pripravovala materiál k napísaniu tejto správy,
uvedomila som si, že
činnosť tejto organizácie bola od roku 1994
kedy bola založená,
hodnotená už dvadsiaťsedemkrát. Z toho
• Magdaléna Iľanovská, druhýkrát hodnotíme
predsedníčka KD
činnosť v zložitej situácii so šírením ochorenia COVIDU 19. Aj napriek tomu sme sa
usilovali, aby náš klub fungoval, hoci v obmedzenom režime. Uvedomujeme si, aký
dôležitý, najmä medzi seniormi, je spoločenský kontakt a ústretové medziľudské
vzťahy.
Na rok 2021 bol vypracovný plán práce, v ktorom sme zohľadňovali tieto oblasti
– organizačná, zdravotná, kultúrno - spoločenská, brigádnická, mediálna. Mnohé
aktivity sa nám nepodarilo zrealizovať, čo
nás veľmi mrzí, ale napriek všetkým okolnostiam hodnotíme minuloročnú činnosť
kladne a nasledovne.
Oblasť organizačná:
V prvom rade potrebujeme vysvetliť prečo
hodnotíme činnosť ako členovia Jednoty
dôchocov Slovenska, aj ako Klub dôchodcov obce Závažná Poruba. Zákon nám to
umožňuje, a tak sa môžeme zapájať do aktivít JDS, ale keďže naša obec nás ﬁnančne
podporuje, musíme dodržiavať jej pravidlá, preto pracujeme aj pod hlavičkou
Klub dôchodcov obce Závažná Poruba.
Ďalej hodnotíme už len ako klub, ktorý zastupuje výbor, v počte členov 13, a
ktorý pracoval podľa plánu práce. Zasadal jedenásťkrát s priemernou účasťou 9,46
percent a neprítomnosť člena na zasadaní
bola vždy ospravedlnená. Výbor si svoje
povinnosti plnil vzorne, preto si zaslúži
povedať veľké ďakujem. Členské príspevky, v sume 3 eurá, sme vybrali v mesiaci
január. Jedno euro bolo odoslané na JDS a
dve eurá ostali v našej pokladni (viď správa o hospodárení). Členská základňa bola
rozšírená o piatich členov, ktorých sme na
členskej schôdzi privítali a odovzdali im
preukazy. Z našich radov zo zdravotných
dôvodov svoje členstvo ukončili tri člen-

Opekačka

ky: Magda Mikulášová, Oľga Mikulášová a
Viera Galková. Ďakujeme im za dlhoročné
členstvo a prajeme im, aby si užívali pokojnú jeseň života.
Do klubu pribudol inventár, a to rezačka na papier, projektor k počítaču a
magnetická tabuľa. Sponzorsky nás podporila COOP Jednota sumou 40 eur, za čo
ďakujeme. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie potravín na GULÁŠ.
Tešíme sa aj z obnovenej fasády Požiarnej
zbrojnice v ktorej sídli náš klub. Zmodernizovali sme kuchynku, kde pribudol
nový prietokový ohrievač (dar od jedného
občana) a nový drez na umývanie riadu,
kde ešte bude doplnená polica. Žalúzie na
ďalšie dve okná nám sponzorsky venoval
Ing. Peter Iľanovský, poslanec Obecného
zastupiteľstva.
13.9.2021 bola obnovená činnosť klubu, kde sa členovia po dlhšom čase stretli
a dopriali si spoločné posedenie. Otvorený
bol päťkrát, potom sa opäť pandemická sitácia zhoršila a klub bol zatvorený.

• Turistika

Oblasť sociálno – zdravotná:
Naši členovia sa zapájali do cvičenia jogy,
čím si upevňovali svoje zdravie. Dňa 29.9.
sme zorganizovali výlet spojený s turistikou do Kvačianskej doliny, ktorého sa zúčastnilo 31 členov. Bola to vydarená akcia,
ktorá utužila sociálne vzťahy a preverila
telesnú kondíciu seniorov. 18.10. sa dvadsať členov zapojilo do turistickej vychádzky na HÁJ Nicovô, keďže na obnovenom
pamätnom mieste ešte neboli. Uctili sme
si pamiatku padlých zapálením sviečok a
piesňou „Aká si mi krásna...“
Koniec augusta patril rekondičného
pobytu v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, zúčastnilo sa ho 24 členov. Počasie im počas pobytu neprialo, ale využili ponúkané
kúpeľné procedúry, a tak dopriali svojmu
telu relax a zábavu.
Rok 2021bol štedrý na oslávencov.
Bolo ich 35 a všetkých sme si uctili pozdravom. Najstaršiu členku Oľgu Šarafínovú pri dožití jej 90. rokov sme osobne
navštívili, zapriali jej veľa zdravia a pohody v kruhu svojej rodiny.
20.9. sa v klube konala prednáška na
aktuálnu tému - „Ako si strážiť svoju imunitu a odolnosť voči chorobám“ v podaní
Dr. Ľubice Benkovej z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Vypočuť si ju prišlo 16 členov.

• Výstava

Oblasť kultúrno – spoločenská
a záujmová:
V prírode sme zorganizovali dve členské
schôdze v uvoľnenejšom duchu. Hlavné
motto stretnutia bolo: Deň bez úsmevu je
stratený deň, preto sa dnes usmievajte, tešte
sa a relaxujte“ Tak sa začala dňa 10.6. v areáli Mateja Staroňa členská schôdza spojená
s opekačkou a s účasťou 54 členov. Seniori
veru relaxovali, zapájali sa do športových
aktivít, zaspievali si a tešili sa zo spoločne
strávených chvíľ medzi rovesníkmi.
V mesiaci máj sa naša Ženská spevácka skupina a tanečná skupina Seniorka zapojili do medzinárodnej súťaže Univerzít
tretieho veku. Po vyhodnotení v septembri
v čínskom meste sme sa dozvedeli potešujúcu správu, že Seniorka získala zlatú plaketu za chreograﬁu Mgr. art. Eleny Chovanovej „ŽIVOT JE HRA“. Poďakovanie
patrí obidvom skupinám za reprezentáciu
nielen obce, ale aj Slovenska.
18.8. sa 63 členov zišlo na členskej
schôdzi v prírode, spojenej s varením gulášu. Aktivity boli zorganizované výborom
klubu, od úpravy prostredia až po samotný
chutný guláš, ktorý varil šéfkuchár Janko
Polóni so svojími pomocníkmi. O športové aktivity sa postarala Zdenka Mikulášová a Elenka Piatková.
V dňoch 20. až 29. 10. v Kultúrnom
dome prebiehala výstava starých fotograﬁí
pod názvom PREMENY. Výstava pozostávala z fotograﬁí obce, ktoré nám poskytli
samotní občania. Pripravili a nainštalovali ju: Evka Mikulášová, Anka Cútová,
Jelka Plchová, Želka Staroňová ml., Evka
Niňajová, Hanka Niňajová, Magdaléna
Iľanovská z fotograﬁí, ktoré nám poskytli
naši občania. Výstavu si pozrelo 114 ľudí,
ale i všetky triedy základnej školy v rámci regionálnej výchovy. Poďakovanie patrí
aj členkám, ktoré zabezpečili dozor počas
otvorených hodín spomínanej výstavy.
Oblasť brigádnická:
Aj keď nám covidová situácia narušila naše
spoločné aktivity v rámci plánu práce, svoju ochotu pomáhať si seniori ponechali. Aj
napriek tomu, že sa väčšia časť brigádnickej
činnosti vykonávala v exteriéri, účasť bola
hojná. Brigáda na cintoríne a v areáli Mateja
Staroňa – 35 členov, pri pomníku 7 členov,
či iné menšie brigádnické činnosti, ako sadenie muškátov pri pomníku a na cintoríne,
úprava záhona pri pomníku, úprava okolia
pri pomníku pred oslavami, jesenná úprava
pomníka, upratovanie v dome Milana Rú-
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Vinšujeme vám
Tetička, tetička,
dajte nám vajíčka.
Od koho, od toho,
čo koho do toho.

fusa po prerábke a maľovaní, zhotovenie
propagačnej nástenky v klube. Spolu sme
odpracovali 224,5 brigádnických hodín.
Poďakovanie patrí Evke Mikulášovej, ktorá
vo svojom voľne k Vianociam vyrobila darček pre členov výboru.
Oblasť mediálna:
O kroniku sa vzorne starala Želka Staroňová ml., zabezpečovala tiež prípravu
pohľadníc pre oslávencov počas roka.
Článkami a fotograﬁckým materiálom o
činnosti klubu sme prispievali na webovú stránku obce. Touto cestou ďakujeme
webmajstrovi pánovi Majerkovi za dobrú
spoluprácu. Tiež sme zverejnili správu o
činnosti za rok 2020 v Porubských novinách. Spolu s článkami o činnosti klubu.
Zviditeľnili sme sa aj príspevkom v časopise Tretí vek. Svojim členom sme pripravili
Vianočný pozdrav a tento členky výboru
každému pred Vianocami doručili. O svojich aktivitách sme členov klubu informovali aj prostredníctvom obecného rozhlasu. V spolupráci s Obecným úradom sme
pripravili a odovzdali podpísanú PETÍCIU
za zachovanie Pošty v obci, o čom bola aj
odvysielaná relácia, ktorú pripravila RTVS
na druhom programe.

Poludnica uviedla k Vianociam 2021 videoﬁlm pomenovaný Vinšujeme Vám.
Námet scenár a réžia Mgr. art. Elena Chovanová. (Video a foto: -Jožo Fašanok-)
h t t p s : / / w w w. z a v a z n a p o r u b a . s k /
kultura/aktuality/vianocne-koledy-a-piesne-v-podani-folk lornej-skupiny-poludnica-zo-zavaznej-poruby-vinsujeme-vam-391sk.html

Foto: Jozef Fašanok
• Dolný rad zľava: Tobiaš Petričko, Tibor Plch, Anička Jambrichová, Markétka Jambrichová, Katarína
Jambrichová; horný rad: Dušan Migaľa, Miroslav Devečka, Peter Stromko, Tatiana Stromková, Alena Guráňová,
Richard Macko, Miška Macková, Zuzana Macková, Zuzka Macková, Elena Chovanová

Lomidrevo v Liptovskom Mikuláši
Divadlo 3GD uviedlo v nedeľu 27.2.2022
v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši
v rámci rozprávkovej nedele pre najmenších svoju divadelnú hru LOMIDREVO.
Toto milé interaktívne predstavenie pred
vypredaným publikom opäť dodalo divadelníkom po dlhej pauze chuť do ďalšej

činnosti. Radostné ohlasy detí v závere
predstavenia boli tou najkrajšou a najúprimnejšou spätnou väzbou. Lomidrevo
po Veľkej noci uvedie 3GD reprízy nielen
doma, ale aj v blízkom okolí.
Termíny repríz budeme postupne
avizovať na webovej stránke divadla.
-Lucia Bačíková-

• Brigády

Život nám pripravil aj ťažké chvíle,
keď sme sa museli rozlúčiť s dvoma našimi
členmi, Rudkom Majdíkom a Jankom Mikulášom. Česť ich pamiatke!
Rozlúčili sme sa s rokom 2021, určite
sme očakávali viac uvoľnenia v rámci covidovej situácie, žiaľ museli sme sa opäť
prispôsobiť a prijať to s pokorou. A tak
nám ostáva dúfať, že nadchádzajúci rok
bude lepší, pokojnejší a v Klube dôchodcov zažijeme viac spoločných aktivít, aby
sme mohli povedať, že staroba je krásna.
Rekapitulácia členskej základne k
31.12.2021. Počet všetkých členov: 125
Žien: 92, mužov: 33, manželských párov: 26
Spracovala Magdaléna Iľanovská
predsedníčka KD z podkladov výboru
Klubu dôchodcov obce Závažná Poruba

Foto: Zuzana Macková ml.
• Horný rad zľava: Lucia Bačíková (réžia, hudba), Katarína Piatková (kráľ, šepkárka), Viktória Kaltensteinová
(Zelenovláska), Michaela Macková (Modrovláska), Martin Bačík (Miesičželezo), Anička Beňová (Ružovláska),
Lukáš Hladký (Lomidrevo), Elena Chovanová (matka Lomidreva), Zuzana Macková (drak), Katarína
Jambrichová (kmotra Lomidreva), Vladimír Broska (svetlá, technik), Dušan Migaľa (otec Lomidreva)
dolný rad zľava: Martin Bačík ml. (Valivrch). Michaela Kráľová (škriatka), Iveta Beťková (Laktibrada), Soﬁa
Jambrichová (škriatka), Laura Obrcianová (škriatka)
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Ľudská pomoc

Vojna na Ukrajine
Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30
h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to
šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo
takmer po celej Ukrajine, potvrdených je tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných.
Materiálne škody sú obrovské.

Zasadol krízový štáb

Krízový štáb je skupina osôb, ktorá rieši
krízové situácie, katastrofy a iné ohrozenia. Tento pracovný orgán v Závažnej
Porube tvoria: Ing. Pavel Beťko, starosta,
Dr. Dušan Migaľa, zástupca starostu a
Ing. Ján Kuľhavý, civilná obrana. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa zišiel 2.
marca 2022 rozšírený o riaditeľky škôl a
DSSaZpS. Prijal potrebné opatrenia: vypracovať zoznam ubytovateľov v obci, nahlásiť ubytovaných vojnových utečencov,
prekontrolovať funkčnosť ochranných
materiálov, vyhlásiť zbierku: lekárničky,
deky, spacie vaky, dezinfekcia, nutrilon,
sunár, obväzoý materiál. V kontakte s ČK
zozbieraný materiál doručiť cielene na
Ukrajinu.

školou a aktivistkou z UA žijúcou na
Liptove, zorganizovala zbierku detských
potrieb / šatstvo, detské lieky, plienky, sunár, obuv..../ a tiež zdravotnícky materiál,
obväzy, lieky proti bolesti, deky, spacáky,
autolekárničky a zdravotnú dezinfekciu.
Zozbierané veci v piatok 4. marca 2022
o 9.00 hodine naložili do sanitky a sprievodného vozidla, ktoré šoféroval Ukrajinec. Materiál cielene dopravia na Ukrajinu. V posádke humanitárnej pomoci je
aj náš občan zdravotník – záchranár Dominik Filkus.
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

Majú to ťažké
Po vyhlásení výzvy v obecnom rozhlase o
zbierke potrebného materiálu pre Ukrajinu, starosta poprosil Klub dôchodcov
o spoluprácu a pomoc pri balení darovaných vecí do pripravených papierových obalov. Členky Mikulášová Eva a
Iľanovská Magdaléna sa s ochotou pustili do práce. Prinesené veci roztriedili a
pochystali tak, aby manipulácia pri odovzdávaní bola čo najjednoduchšia. V piatok ráno prišli záchranári, ktorí odviezli
balíky priamo ukrajinským vojakom za
naše hranice.

Závažná Poruba pomáha
Aj nám nie je ľahostajné, čo sa deje v týchto dňoch na Ukrajine. Straty na ľudských
životoch, materiálne škody a ďalšie tragédie vojny sa pre Ukrajincov stali realitou.
Pomáhame a prejavujeme našu solidaritu. Obec Závažná Poruba v spolupráci s
Červeným krížom a Okresným úradom v
Liptovskom. Mikuláši, záchranármi, domácou Jednotou dôchodcov, materskou

Prišlo aj ďalšie auto s mladým Ukrajincom žijúcim na Slovensku. Po naložení
detského oblečenia, ktoré zhromaždila a
na expedíciu pripravila naša MŠ, poďakoval dobrým ľuďom zo Závažnej Poruby za pomoc. A keďže som pri aute
bola sama, vyjadrila som za všetkých, že
my sme to pre nich radi urobili. Povedala som: „Stojíme pri vás v týchto ťažkých
chvíľach. Nech sa vojna skončí a všetci sa
vrátite domov.“ Mladý muž sa rozplakal.
Majú to ťažké!
Iľanovská Magdaléna, Klub dôchodcov

Prišlo to rýchlo, nečakane.....prišiel strach,
smútok, bôľ, plač, nepokoj, nervozita a
veľký otáznik, čo bude ďalej. Pomôcť treba pomôcť...to je to správne slovo.
Pomocnú ľudskú ruku sme podali aj
my –naša materská škola a rodičia a pridali sa aj ľudia s veľkým srdcom. Podali sme
pomoc adresne a cielene. Pani Svetlane H.
,ktorá má u nás syna Myrka.
Pomoc šla mamičkám a deťom , ktoré prechádzajú cez hranice k nám. Mamičkám a
deťom, ktoré zúfalo prosia o pomoc.
Podali sme im ju v podobe balíčkov.
Každý balíček bol balený s láskou a so
slzami v očiach. Balíček pre miminko,
balíček pre väčšie bábo, balíčky pre všetky deti od veľkosti 1deň, 1mesiac až po
vek 15 rokov. Balíček obsahoval všetko
potrebné-ponožky, pančušky, bodíčko,
spodné prádlo, teplé mikiny a svetríky,
bundy, čiapky, rukavice, topánky. Pribalená bola deka a hračka. Všetko s láskou
a nádejou, že to skoro skončí.
Katarína Jambrichová, riaditeľka MŠ

Naša zásielka je už
na Ukrajine
Od zdravotníka – záchranára Dominika
Filkusa sme získali informáciu, že Rescue
Medical Servise s.r.o. dostal súhlas hranicu prekročiť vo Vyšnom Nemeckom. Na
území Ukrajiny humanitárnu zásielku
odovzdali v sobotu 5. marca 2022 Červenému krížu Ukrajiny a dobrovoľníckym
organizáciám, ktoré tu pôsobia. Vrúcne
poďakovali a uistili, že prebraté veci doručia práve tým, ktorí takúto pomoc najviac potrebujú.
-dm-

foto: Dominik Filkus
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Postrehy žiakov

Školské zrkadielko
Spraviť viac, nie je
také jednoduché
Žijeme zložité obdobie. Pandémia sa dotýka každého z nás. Vari najviac postihla
školákov, učiteľov i rodičov. Dištančné
vzdelávanie sa stalo bežnou súčasťou
života aj v našej škole. Situácia sa však
mení každú chvíľu. Pozitivita komplikuje okolnosti nielen deťom, učiteľom, ale
aj rodičom. Ako rodičia kvitujeme, že
reakcie učiteľského zboru na tieto zvraty
sú našťastie vždy veľmi rýchle. Vo veľmi krátkom čase naše učiteľky dokážu
pripraviť dištančné vyučovanie, teraz už
aj vzdelávanie hybridnou formou. Sme
naozaj vďační, že je tu možnosť učiť naše
deti aj takto. Deti aspoň v tejto podobe
ostávajú v kontakte s učiteľom, môžu vzájomne komunikovať a vzdelávať sa.

Asi málokto z nás si dokáže predstaviť ako
veľa úsilia musia vynaložiť pedagógovia
pokiaľ pripravia takúto formu a spôsob
vyučovania. Pripravujú všetky podklady,
zadania, úlohy pre deti, aby počas online
hodín všetko fungovalo bez najmenších
problémov a využili tak maximálny čas,
ktorý je na to určený. Nároky na učiteľa
sa stupňujú. Okrem vyučovania zvýšené
nároky na hygienu, testy, rúška, sledovať
vyhlášky, plniť povinnosti izolácie a karantény, vyžadovať a evidovať vyhlásenie o
bezpríznakovosti, k tomu obsluha náročných informačných technológií a celých
komunikačných systémov. Pritom každá
učiteľka je tiež len človek, ani omikrón ich
neobchodí, všetky sú mamy, majú svoje rodiny. Štúdium, zvyšovanie odbornej
spôsobilosti si vyžaduje čas a nemálo síl.
V začiatkoch pandémie sme tlieskali zdravotníkom a nás napadá: netreba zatlieskať
aj učiteľom? Spraviť viac nie je také jednoduché. Neprajeme si nič len to, aby sa
obnovila osvedčená väzba: úspešný žiak,
inšpiratívny učiteľ, spokojný rodič. Školu
znova naplnila pohoda a pokojná pracovná atmosféra. V mene detí a rodičov
chcem poďakovať pani učiteľkám. Vyjadriť im uznanie za výborné zvládnutie situácie, ktorú priniesla táto doba.
Všetkým prajem veľa zdravia, nových síl a trpezlivosti.
Mgr. Katarína Migaľová, predsedníčka ZRPŠ

Palculienka

V Spišskej Novej Vsi sa mi najviac páčilo divadlo. Vystúpenie bolo super a herci
dobre hrali. Výlet sa mi veľmi páčil.

A.P. Kováč

Veľmi sa mi páčilo, keď sme boli na divadelnom predstavení v Spišskej Novej Vsi.
Išli sme tam autobusom. Videli sme letisko a išli sme cez tri tunely.

M.Broska

Veľmi sa mi páčilo námestie pri divadle.
V divadle bola slovenská televízia RTVS.

J.Klocok

• V Spiškom divadle v SNV

Ako odmenu za prácu v prvom polroku
sme žiakom vybavili na Deň 22.2.2022
návštevu Spišského divadla v Spišskej
Novej Vsi. Zúčastnili sme sa divadelného
predstavenia s názvom Palculienka. Krásna poetická rozprávka o malej bytosti Palculienke, ktorá si hľadá svoje miesto na
svete. Žiaci so zatajeným dychom sledovali zaujímavý príbeh. Nechýbal smiech,
napätie a veľký potlesk na záver. Odchádzali sme plní zážitkov a radosti nielen z
divadla, ale aj cesty autobusom.

Mne sa páčilo, keď sme pozerali predstavenie Palculienka. Bol to zaujímavý príbeh o dievčine, ktorú chcel každý. Bol to
neobyčajný zážitok.
T. Petričko

Najviac sa mi páčilo divadlo a výkon hercov. Tiež sa mi páčilo námestie pred divadlom.

S. Dudová

Na výlete do S.N.Vsi sa mi najviac páčilo
divadelné predstavenie Palculienka. Prišla kamera RTVS, aj ujo, ktorý nám povedal, že toto divadlo bude vysielané na
RTVS2.Tento výlet bol úžasný!
J. Feniková

Tento deň bol veľmi super, lebo toto divadlo bolo vtipné a veľmi zábavné. Bola
som na mieste, kde som ešte nikdy predtým nebola. Bolo tam veľmi nádherne.

A. Jambrichová

Čo je láska

Eliška Trégerová, 2.ročník Adam Líška, 2.ročník

Zara Gališinová, 2. ročník Vaneska Piatková, 2.ročník

Láska je ten najvzácnejší a najkrajší
cit, ktorého je človek
schopný a ktorý má
mnoho podôb.
Týmto heslom sa
niesla naša valentínska pošta. Žiaci mali
možnosť napísať valentínsky
pozdrav
svojim spolužiakom,
kamarátom a pani
učiteľkám. Valentínkou mohli odovzdať
svoje sympatie, poďakovanie a tento deň
14.2.2022 sme si ich v každej triede porozdávali. Žiaci mali veľkú radosť.
Mgr. Simona Marcinčinová

Kto je dobrý učiteľ?

Vilko Bobák, 2.ročník

Teo Medľa, 2.ročník

28. marec je Deň učiteľov. Skúsme si
spomenúť aspoň raz v roku na tých
svojich. Na tých dobrých i na tých, čo
chceli byť dobrí, ale sa im to nepodarilo. Položme si otázku: Kto je dobrý
učiteľ? Skúsme odpovedať a pekne,
celou vetou.
-dm-
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Literárna tvorba
4. ročník

Učenie
Učím sa až sa mučím,
chcem byť seriózny,
až som celkom kuriózny.
Dopadnem ako mulica,
smeje sa mi celá ulica.

Miško Makovič, 4.roč.

Štebot v Základnej škole
Milana Rúfusa
...pri spomienke na nedožité 93.narodeniny nášho ,,Uja básnika“ Majstra Milana
Rúfusa. V každej triede sa tento deň recitovali známe veršíky, kreslili ilustrácie
k obľúbeným básničkám, ktoré veríme
potešia Zuzanku v deň jej blížiacich sa
narodenín. Sladké adventné kalendáre
od Občianskeho združenia Naveky závažná potešili aj všetkých žiačikov, ktorí
si preverili svoje vedomosti v kvíze Rúfusovedko. Panie učiteľky boli milo prekvapené, koľko informácií si deti zo života a
diela Majstra zapamätali. Poobede deti z
ŠKD pri hrobe rozsvietili teplé svetielka
sviečok nesúce posolstvo spomienky do
diaľky...

Mikulášovi sme zaspievali

Anča a Monča
Anča, Monča sa spolu učili,
pritom si veľmi spievali,
kým im sily stačili.
Keď sa lúčili, tak sa tešili,
že sa spolu učili.

Robka Bukovinská, 4.roč.

Pasca
Vrabec sa chytil do pasce
a mal na sebe kapce.
Netrvalo to ani chvíľu,
teleportol sa do vesmíru.

Laura Haladějová, 4.roč.

Môj vianočný zážitok
Na Štedrý deň sme išli ku starkej do obce
Veterná Poruba. Starká navarila výborný
obed. Keď sme dojedli, hrali sme sa rôzne
hry, ako je napríklad meno, mesto, zviera,
vec. Okolo piatej sme začali chystať štedrovečerný stôl. Konečne nastala tá chvíľa!
Išli sme večerať. Po večeri sa rozbaľovali
darčeky. Dostala som kopu skvelých vecí.
Na druhý deň sme rozbaľovali darčeky u
starkej z Podbrezín. Tam som dostala stojan na noty. Potom nás doma čakali ďalšie
darčeky. Dostala som knihu a niečo ďalšie.
Potom sme išli ku druhej starkej. Tam som
zažila veľa skvelých vecí. Najväčší zážitok
bol, keď som s mojou sesternicou stavala bunker zo snehu. Boli to veľmi dobré
prázdniny.
Laura Haladějová, 4.roč.

Každý rok je v našej škole tradíciou, že
medzi žiakov zavíta Mikuláš. Inak tomu
nebolo ani dnes 6.12.2021. Aj keď v trochu inej atmosfére ako zvyčajne, Svätý
Mikuláš nenechal deti bez darčekov. A
ako býva dobrým zvykom, začal u tých
najmladších. Spolu s čertom našich žiačikov trošku preveril, či sa učia a či poslúchajú.
Žiaci prvého a druhého ročníka Mikulášovi zaspievali pekné pesničky a žiaci
v treťom ročníku pripravili pre Mikuláša
krátky program s názvom Vianočné trhy.
Naši najstarší žiaci predviedli Mikulášovi
krásnu hru na ﬂautách.
Odmenou za program boli sladké
balíčky od Mikuláša. Všetky deti mali
radosť, sľúbili, že budú stále poslušné a
dobré, a tak sa celý deň niesol v znamení
krásneho sviatku.
Mgr. Simona Marcinčinová

Zimné prázdniny
Na zimné prázdniny som sa veľmi tešila.
Konečne nám na Vianoce napadol sneh!
Tešila som sa na sánkovanie, korčuľovanie, snowbordovanie a lyžovanie. Mali
naplánované aj zimné výlety. Vianoce sa
mi vydarili. Dostala som kopu darčekov.
Medzi inými aj snowboard. Boli sme sa
sánkovať a prešli sa k Bobroveckému vodopádu. Počasie sa pokazili, začalo pršať
a sneh sa roztopil. Ku koncu prázdnin sa
počasie napravilo a stihli sme aj lyžovačku.
Prázdniny boli krásne.
Vaneska Vadovická, 4.roč.

Pyžamová párty a oslava narodenín
Nikto nevedel čo máme robiť, keď sme boli
všetci chorí. Na Silvestra však moju maminku niečo napadlo. Celá rodina sme sa
prezliekli do pyžám, pustili hudbu a tancovali s prskavkami a sviečkami. Tancovačka
trvala asi dve hodiny. Potom sme išli púšťať
prskavky na terasu. To bola zábava! Mala
som 17 prskaviek a všetci sme vítali Nový
rok. O niečo neskôr som ja a moja sestra
išli pozerať ﬁlm. Z ﬁlmu sme si veľa neužila, lebo každú chvíľu niekde niečo buchlo.

Behali sme od okna k oknu a pozorovali
ohňostroj. O pol deviatej ma začala bolieť
hlava a tak som išla spať. Maminka ma zobudila, keď bola ešte noc. Pozrela som sa
na hodiny a nich bolo napísané „00:01“.
Potešila som sa, že ma prestala bolieť hlava. A tak sme opäť behali od okna k oknu
a pozorovali ohňostroj. Búchali asi 40 minút! O štyri dni neskôr mala moja starká
narodeniny. Ako darček som jej upiekla
krtkovu tortu. Ach, tá bola krásna! Oslava
trvala celý deň. Sviečok sme jej dali iba 9.
Prečo? Komu by sa chcelo rátať 63 sviečok.
Vymysleli sme to takto. Šesť sviečok bolo
modrých a tri zelené. Všetko sa vydarilo.
Katarínka Kroulíková, 4.roč.

Vianočná sánkovačka
Na Vianoce napadlo veľa snehu. Veľmi som
sa z toho tešil a vedel, že je čas na sánkovačku. Celé dni som sa s kamarátmi sánkoval na kopci za dedinou. Sánkovali sme
sa na sánkach aj na plachte. Bolo to super.
Zažili sme veľa srandy. Toto bola najlepšia
sánkovačka!
Patrik Maro, 4. roč.

Zážitok v Bratislave
Cez vianočné prázdniny sme boli v Bratislave. Videli sme Prezidentský palác,
Parlament, Zimný štadión a Bratislavský
hrad. Vozili sme sa v električke. S veľkou
chuťou sme zjedli vyprážaný syr a zemiaky. Cestou späť sme boli v Piešťanoch. Bol
to super zážitok.
Miško Makovič., 4. roč.

Moje prázdniny
Tento rok nám začali zimné prázdniny
nečakane skôr. Prerátala som si to radšej
dvakrát. Doma budeme neuveriteľných 23
dní! Rodičia z toho neboli veľmi nadšení,
ale my deti sa tešili. Bol najvyšší čas začať
s prípravami. Zdobili sme okná, postavili
stromček, vyriadili celý dom. S pečením
koláčov nám pomáhali sesternica Leuška
a starká Ľubka. Medovníčky, mačacie oči,
griláž, šuhajdy, vanilkové rožky, makronky, žĺtkové rezy, kokosové guľky a metrový koláč neboli pre nás výzva. Všetko sme
hravo zvládli a spravodlivo rozdelili medzi
všetkých. Perinbaba sa postarala o snehovú nádielku. Veľa času sme strávili na čerstvom vzduchu. Bobovanie, korčuľovanie,
stavanie snehuliaka, či lyžovanie na Opalisku nám vypĺňalo voľný čas. Niektoré dni
sme strávili u starkých. Hrávali sa žolíkové karty, štrikovali, háčkovali a chodili na
dlhé prechádzky. Vianoce a príchod Nového roku sme strávili v kruhu rodiny. Bolo
to krásne.
Julka Feniková, 4. roč.
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Moje vianočné prázdniny 2021
Cez vianočné prázdniny som zažila veľa
zážitkov. Jeden z nich bol, že som sa s mojou sesternicou sánkovala na háji. Bola
dobrá zábava. Najkrajším zážitkom bol
Štedrý večer. Pripravili sme kapustnicu. Ja
som prichystala slávnostný stôl. Večera sa
mohla začať. Ako prvé sme si dali oblátky
s medom, chlebík s cesnakom, opekance
a kapustnicu. Po večeri som čakala na Ježiška. Pod stromčekom som si našla všetko po čom som túžila. Opäť som prežila
krásne Vianoce.
Robka Bukovinská, 4. roč.

Moje zážitky z prázdnin
Pred Štedrým večerom napadlo veľa snehu, tak som sa išiel bobovať na Dolinky.
Na Vianoce k nám prišla babka. Pred večerou sme sa pomodlili. Navečerali sa a
veľmi sa tešili na rozbaľovanie darčekov.
Najviac ma potešila kamera LAMAX x 10
TAURUS. Počas Vianoc som bol štyrikrát
na skialpoch na Žiarskej chate. Potom sa
počasie pokazilo. Veľký zážitok som mal z
ohňostroja. Mal 200 rán! Často som mal
tenisové tréningy. Rozcvičku sme mali v
posilňovni. Hokejové tréningy sa nám začali 3. januára. Chodili sme sa korčuľovať
na Liptovskú Maru. Polievali sme ľad aj
u nás doma. Počas prázdnin som si robil
vianočné úlohy a pozeral ﬁlmy. Všetko
bolo veľmi pekné.
Mišo Marcinčin, 4. roč.

Biele Vianoce
Tak sú tu opäť! Vianočné prázdniny. Veľmi som sa tešil na Vianoce. A potešil som
sa ešte viac, keď nasnežilo. Štedrý večer
bol úžasný. Pod stromčekom som si našiel
všetko, čo som si vysníval. Na druhý deň
sme sa s tatinom vybrali na Poludnicu.
Cez zimu som tam bol prvýkrát. Všetko
bolo zasnežené a na niektorých miestach
mi siahal sneh až po stehná. Bolo to super!
Na vrchole to vyzeralo ako v rozprávke.
Stálo to za tú drinu. Ostatné prázdninové
dni som chodil aj so sestrou bežkovať na
Štrbské pleso. Ak sme boli doma, hrali sme
rôzne spoločenské hry. Škoda, že prázdniny sa tak rýchlo končia. Ale tie zážitky mi
ešte dlho ostanú v pamäti.
Adamko Niňaj, 4. roč.

Prázdniny
Cez vianočné prázdniny sme boli štyrikrát
na lyžovačke. Navštívili sme Stanka a chodili na prechádzky. Vianoce a Silvester sme
si užili u starkých. Veľmi som sa tešil.

Milko Hutka, 4. roč,

Super Vianoce
Prázdniny boli krásne. Sánkovali sme aj
sa prechádzali so psíkom. Cez Vianoce
sme navštívili cintorín, kde sme zapálili
sviečku a popriali svojim blízkym všetko
dobré. Po večeri sme rozbaľovali darčeky.
Boli to skvelé Vianoce.
Stanko Volko, 4. roč.

Prečo si vybrať našu školu?
PONÚKAME:
• Kvalitný výchovno-vzdelávací proces pod vedením kvaliﬁkovaných a tvorivých
učiteľov
• Nižší počet žiakov v triedach so zaručením individuálneho prístupu
• Vyučovanie anglického jazyka hravou formou už od 1. ročníka
• Vyučovanie regionálnej výchovy pre zachovanie tradícií
• Spoluprácu s odborným asistentom učiteľa
• Bezpečné a vysoko hygienické prostredie zabezpečené germicidičnymi žiaričmi a
Antimikrobiálnou fóliou COVERSAFETM
• Moderné materiálno-technické vybavenie – interaktívne tabule v každej triede,
priestranná počítačová učebňa
• Školský klub detí v prevádzke od 6:45 do 16:00, plný rôznych zaujímavých akcií
• Rôzne záujmové útvary pod vedením pedagógov
• Školskú jedáleň s výbornou stravou podporujúcu zdravý životný štýl
• Školské výlety, plavecký výcvik, školu v prírode
• Veľkú a malú telocvičňu, dve multifunkčné ihriská v obci
• Kultúrne a športové podujatia organizované našou školou – Deň dopravy, Deň
Zeme, Deň vody, Deň zdravej výživy
• Tvorivé dielne, účasť na vedomostných a umeleckých súťažiach a aktivity v rôznych projektoch
• Možnosť dopravy školským autobusom pre deti z Lipt. Mikuláša a Podbrezín
• Naša škola sa nachádza v príjemnom prostredí v blízkosti NAPANT-u, má vlastný
školský dvor, ktorý využívajú žiaci na relaxáciu, hry a na sánkovanie.
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Hviezdoslavov Kubín 2022
Aj v našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa
zapoja do Hviezdoslavovho Kubína – prehliadky a súťaže amatérskych recitátorov
v umeleckom prednese poézie a prózy.
Dňa 2.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo
v ktorom reprezentovali školu zástupcovia
jednotlivých tried, ktorí postúpili z triedneho kola. Porota v zložení p. učiteliek K.
Jelínkovej, M. Štrkolcovej, O. Dzúrovej, M.
Petrášovej a S. Marcinčinovej, vyhlásila víťazov jednotlivých kategórií:
Poézia 1. a 2. ročník
1.miesto Dávid Dvoran
2.miesto Adelka Hricová
3.miesto Viliam Pavel Bobák
Poézia 3. a 4. ročník
1.miesto Anička Jambrichová
2.miesto Juraj Klocok
3.miesto Júlia Feniková
Próza 3. a 4. ročník
1.miesto Katarína Kroulíková
2.miesto Róberta Bukovinská
3.miesto Tobiaš Petričko
Všetkým víťazom gratulujeme!!!
Katarínke Kroulíkovej a Aničke Jambrichovej zároveň držíme
palce na okresnom kole
HK, ktoré sa uskutoční
v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme všetkým
zúčastneným žiakom a
zároveň rodičovskému
združeniu, vďaka ktorému boli ocenení žiaci
Anička
odmenení poukážkami
Jambrichová
do kníhkupectva.

Náš karneval

Posledný deň pred jarnými prázdninami
4.3.2022 sme sa v našej škole zabávali a
veselili na karnevale. Žiaci si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do školy zavítali
rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, princezné, draci....Snažili sa zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou.

Každá maska bola jedinečná a za všetky
ďakujeme. Pani učiteľky a vychovávateľky
pripravili súťaže a minidiskotéku, na ktorej sa po dohode s porotou, vyhlásili tie
najoriginálnejšie masky v každej triede. V
prvom ročníku to bola dvojica NEVESTA
A MR.BEAN (Adelka Hricová a Dávid
Tekel),v druhom ročníku maska MALIARA (Teo Medľa), v treťom ročníku maska
DÁMY V ČIERNOM (Anička Jambrichová) a v štvrtom ročníku dvojica masiek ROBOT ALBERT a PUZZLE (Miško
Marcinčin a Julka Feniková).
Ďakujeme všetkým maminám, ockom, babkám
a dedkom za skvelé občerstvenie v podobe
koláčov, ovocia, sladkostí a nápojov. Prajeme všetkým krásne prázdniny.
-sm-

Spoznajte Beatu Broskovú, ﬁnalistku v kategórii
Lektor Roka 2021
Pochádza z Liptova, miluje hory
a šport, výborne
varí a ako správny
extrovert si užíva
najmä chvíle strávené medzi ľuďmi.
Tých zažíva viac
než dosť na svojich
školeniach, kde
• Ing. Beata Brosková
sa venuje témam
leadershipu, prezentačným zručnostiam,
growth mindsetu, vizuálnej facilitácii a
ďalším, ktoré sú jej blízke, neustále sa v
nich vzdeláva a verí, že nám pomáhajú
rásť a robiť tento svet lepším. Ak ste človek, ktorý sa nebojí otvorene zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými a radšej hľadáte
spôsoby, ako niečo zmeniť než dôvody,
prečo to nejde, nepochybne si budete s
Beatou rozumieť! :)
“Veľmi si vážim, že si niekto z účastníkov mojich školení dal tú námahu a nominoval ma. Už len samotná nominácia
je pre mňa zároveň akýmsi potvrdením,
že svojou prácou zanechávam určitú
stopu a to je veľmi napĺňajúci pocit.”
Už na strednej škole bola súčasťou akademického debatného klubu, v ktorom
sa prepracovala až do role rozhodcu a vedúcej debatérskych táborov. Popri štúdiu
na vysokej škole začala pôsobiť v medzinárodnej organizácii AIESEC, kde absolvovala svoje prvé oﬁciálne “Train the
Trainers” a začala zbierať prvé skúsenosti
v roli lektora a facilitátora nie len doma,
ale i v zahraničí. Z neistých začiatkov,
kedy sa jej školenia podobali skôr prednáškam, dnes Beatu vystihuje nezastaviteľné nadšenie a energia, vďaka ktorým
dokáže meniť postoj a motiváciu účastníkov a prispôsobovať sa ich potrebám.
Okrem Slovenskej a Českej republiky žila
v ďalších 4 krajinách, pričom do dnes veľmi rada a často cestuje.
„Po štúdiu som chcela nabrať i iné skúsenosti, a tak som niečo vyše dvoch rokov
pôsobila ako vedúca zákazníckeho centra vo veľkoplošnej tlačiarni a zažila som
si i rolu learning and development konzultanta vo vzdelávacej spoločnosti.“
Okrem cestovania Beatu môžete stretnúť
na túre, pri behaní, korčuľovaní či lyžovaní, ale i v kuchyni, kde rada relaxuje
pri varení a pečení. Jej najväčšou srdcovkou je však vizuálne myslenie a vizuálny záznam, ktorému sa začala venovať
ako prvá v Českej republike a následne
vybudovala komunitu „vizualizátorov“

nie len v Čechách, ale i po celom svete.
Pomáhala založiť európske združenie a
pravidelne školila základy vizualizácie na
globálnej úrovni.
„Veľa klientov sa na mňa pozeralo s údivom, nepochopením alebo úškrnom:
Vy si v práci akože kreslíte, hej? Napriek
tomu som sa nevzdala, naučila som sa
predať a hlavne postupne tak prinášať
klientom väčšiu a väčšiu hodnotu.“
Na prezenčných školeniach si najviac užíva ľudské spojenie a energiu v miestnosti,
zatiaľ čo najväčší beneﬁt online školení
vidí v šetrení času, možnosti zúčastniť
sa z akéhokoľvek miesta, zapojenia rôznych online nástrojov na spoluprácu, ale
i to, že pri nich nie je potreba cestovať
a môže si ráno dlhšie pospať :) Okrem
spánku jej pomáha predchádzať vyhoreniu i meditácia a chvíle strávené s priateľmi na kávičke, dobrej večeri alebo pri
pive v kombinácii s pokojnými večermi
pri knihe alebo novoobjavenom koníčku
– štrikovaní.

„Teším sa z maličkostí, z krásy okolo nás,
z dobrých skutkov. Stačí, že mi niekto
pošle len pohľadnicu alebo mi príde s
niečím pomôcť, že môžeme spolu stráviť
čas – to všetko si veľmi cením!“
Na záver sme sa spýtali, čo by vám Beata
chcela odkázať:
„Život je krátky, a preto by bola škoda si ho
neužiť! To je jedno z mojich najsilnejších
presvedčení, ktorými sa riadim. Verím, že
byť zvedavý, objavovať, skúšať nové veci a
neustále sa učiť, tešiť sa z maličkostí, byť
láskavý k sebe i druhým, spolu sa smiať,
mať radosť z práce a robiť veci s nadšením nám ten život pomáhajú nie len žiť,
ale i si ho užívať. Aj to je jeden z dôvodov, prečo túto prácu robím. Prajem nám
teda všetkým, aby sme si i napriek týmto
zvláštnym časom život užívali a navzájom
si ho robili príjemnejším a krajším – nielen
doma, ale i v práci.“
Learning & Development Awards 2021
www.ldawards.sk
Linkedin/ldawards
Facebook/ldawards
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Vyznamenanie Yad Vashem za pomoc Židom počas holocaustu
udelili manželom Bátoryovcom a Staroňovcom
Vyznamenanie Yad Vashem za pomoc Židom počas holocaustu udelili manželom
Bátoryovcom a Staroňovcom. So všetkými poctami od predstaviteľov Izraela a
Slovenskej republiky ho za nebohých rodičov prevzali súrodenci Bátoryovci a Darina Majzlíková.
Od obdobia genocídy, páchanej Nemcami
na Židoch, uplynuli už desaťročia. Napriek
tomu táto téma ostáva v ľuďoch stále živá a
veľmi citlivá. Veď, ako možno aj po toľkých
rokoch zabudnúť na zverstvá, ktorým boli
Židia vystavení. Aj generáciám, ktoré toto
smutné obdobie dejín ľudstva nezažili, chodí mráz po chrbte pri sledovaní ﬁlmov s touto tematikou. Spomeňme aspoň americký
oscarový ﬁlm Schindlerov zoznam režiséra
Stevena Spielberga. Alebo český ﬁlm Musíme si pomáhať, ktorý sme mohli sledovať
už aj v našej televízii prednedávnom.
Ešte stále však medzi nami žijú aj ľudia, ktorí neboli len hercami na ﬁlmovom
plátne, ale hrôzy nacistického vyčíňania
zažili na vlastnej koži. Či už boli v pozícii
prenasledovaných Židov, alebo ľudí, ktorí
sa snažili obete nacizmu zachrániť. A to
napriek skutočnosti, že riskovali vlastné
životy i životy celej svojej rodiny, blízkych,
susedov... Je až takmer neuveriteľné, aká
súdržnosť musela v tom čase vládnuť v celých obciach, kde sa takéto životné osudy
odohrávali. Veď predsa stačilo len jediné
nesprávne slovo pred nesprávnymi ľuďmi a
mohlo na to doplatiť veľa ľudských životov
- skutočných Ľudí...
List od Egona Steuera
V októbri v deväťdesiatomšiestom roku dostali na Obecný úrad v Závažnej Porube list
z holandského Amsterdamu, ktorý napísal
pán Egon Steuer. Spomínal v ňom, že si pamätá, ako počas Slovenského národného
povstania ako deväťročný býval u rodiny
Bátoryovcov a Staroňovcov povyše kostola.
Chcel sa dozvedieť, čo sa stalo s rodinou,
ktorá mu napriek neľudskej dobe na istý čas
poskytla domov a tým mu zachránila život.
Jemu i jeho sestre Hedvige, ktorá v súčasnosti žije v Nemecku vo Frankfurte/Main.
Egon Steuer je architektom a jeho sestra
Hedviga detskou lekárkou. Ich najstarší súrodenec žije v Štokholme a ich rodičia už
nežijú.

Dokázali lásku k blížnemu
Dnes už nebohé manželské páry: Michal
Staroň a Zuzana Staroňová, rodená Brósková i Ján Bátory a Eva Bátoryová, rodená Staroňová, zažívali v Závažnej Porube
hrôzy II. svetovej vojny, ale aj v skromných
životných a materiálnych podmienkach
dokázali svoju lásku k blížnemu a veľkú
osobnú statočnosť. V čase prenasledovania
a likvidácie židovských občanov, obetavo, s nasadením vlastného života i životov
svojich blízkych, nezištne pomohli iným
ľuďom a zachránili im život. Hoci už ani jeden zo spomínanej štvorice, žiaľ, nie je medzi nami, mali sme možnosť stretnúť sa s
ich deťmi - Darinou Majzlíkovou, rodenou
Staroňovou, Milošom a Ladislavom Bátoryovcami - a dozvedieť sa o ich obetavých
a statočných rodičoch i nimi ukrývaných
židovských detí čosi viac...
Na úteku pred Nemcami
Rodičia Egona a Hedvigy Steuerovcov žili
so svojimi deťmi v Košiciach. Pod tlakom
udalostí a násilia páchaného na židoch museli mesto opustiť a vydali sa smerom na západ. Bátoryovci mali obchod v Liptovskom
Mikuláši, bola to známa rodina, a preto
mala aj veľa kontaktov po celom Slovensku. Práve na nich niekto z ich spoločných
známych odporučil Steuerovcov, keď bola
židovská rodina na úteku pred Nemcami.
„V auguste 1944 išli hore dedinou Nemci.
Pamätám si, ako rodičia Steuerovci nechali
u nás Egona a Hedvigu s tým, že ak aj sami
prídu o život, nech sa zachránia aspoň ich
malé deti“, pripomínajú si tie chvíle súrodenci Bátoryovci. „Toto smutné a ťažké obdobie, hoci sme mali vtedy len desať a sedem
rokov, sme tiež veľmi citlivo prežívali. Pamätáme sa na to, že sme nevedeli pochopiť, prečo
členovia židovskej rodiny, ktorí u nás bývali,
odchádzali z nášho domu a po čase sa opäť
vrátili, alebo naopak, ostali preč veľmi dlho.
Keď bol v dedine relatívny pokoj, s deťmi sme
sa hrávali. Až po vojne sme sa dozvedeli, že
Spoločná fotograﬁa pri
príležitosti odovzdania
vyznamenania
v priestoroch
prezidentského paláca
v Bratislave. Pani
Darinka Majzlíková
(sediaca vpravo), pri
nej sedia súrodenci
Bátoryovci. Egon Steuer
(druhý rad zľava), jeho
manželka, nevesta
Žaneta so synom
Dariny Majzlíkovej
Milanom a Hedviga.

sa odchádzali ukrývať do lesa, keď bolo pre
nich aj pre nás nebezpečné, aby ich u nás
našli. Do lesa im ľudia nosili potraviny, aby
prežili. Rodičia nám neustále opakovali, aby
sme sa o týchto skutočnostiach vtedy s nikým
nezhovárali“, dopĺňajú mozaiku spomienok
Miloš a Ladislav Bátoryovci.
Aj Darina Majzlíková, ktorá mala v tom
období deväť rokov, si doteraz v spomienkach vybavuje, niektoré z okamihov, ktoré
sa jej natrvalo vryli do pamäti. „S Hedvigou sme boli ako vlastné sestry, spolu sme
spávali v jednej posteli. Hoci v dedine bola
zapísaná ako Helena Staroňová, a vydávali
sme ju za moju vlastnú sestru, kedykoľvek
mohlo vyjsť najavo, že to tak nie je. Keď sa
po obci pohybovali Nemci a chodili aj po domoch, moja mamička nám vždy dala do rúk
ihlice na pletenie, alebo výšivku a my sme
s Hedvigou sklonili hlavy nad ručné práce,
aby malá Židovka nevzbudzovala podozrenie. Hedviga rozumela po nemecky a počula,
ako si Nemci občas medzi sebou povedali, že
tá malá Helena akoby ani nepatrila do našej
rodiny“, vyjadruje svoje zážitky pani Majzlíková a jedným dychom dodáva: „Neviem si
ani predstaviť, čo by sa stalo s ňou a našou
rodinou, keby vtedy niekto ku nám prišiel a
ukázal na ňu, že je Židovka. Myslím, že by
nás všetkých postrieľali.“
Nádherná súdržnosť obyvateľov dediny
„V tejto súvislosti treba oceniť nádhernú
súdržnosť obyvateľov celej Závažnej Poruby, že neprezradili Nemcom žiadnu rodinu,
v ktorej ukrývali židov“, pridáva sa Pavel
Baráni, starosta Závažnej Poruby, ktorý
na základe listu od Egona Steuera vyzval
aj ďalších obyvateľov obce, aby sa prihlásili, ak oni, alebo ich zosnulí príbuzní
ukrývali počas II. svetovej vojny židovské
rodiny. „V Závažnej Porube bolo takýchto
rodín viacero, ale časom mnohí pozabúdali
mená židovských žien, mužov či detí, ktorých ukrývali. Mnohí z nich sa vtedy kvôli
vlastnej bezpečnosti pohybovali pod inými
menami, ako boli ich skutočné. A napokon,
mnohí zo Židov, ktorí prežívali v našej obci
tragické obdobie ľudských dejín, po vojne nemali možnosť nadviazať spätnú väzbu s ich
záchrancami. Takže informácie o rodinách,
ktoré obetavo a nezištne zachraňovali životy
ľudí, máme zatiaľ len neúplné a strohé“, hovorí Pavel Baráni.
Zaslúžia si úctu a vďaku
Napriek týmto faktom sa predsa len podarilo zistiť, že Jozef Grunbaum sa ukrýval v
rodine Zuzany Piatkovej, u nebohého Mateja Beťku a jeho manželky Evy, rodenej
Kováčovej to zasa bola rodina Grunsteinová (resp. Grinsteinová), Alexandra Stara
ukrývali nebohý Matej a jeho manželka Eva
Ondrejkovci. Útočisko v Závažnej Porube
u nebohého Mateja Brosku a jeho manželky Zuzany našiel aj židovský obchodník s
uhlím a vápnom menom Altman s rodinou
- ten pravdepodobne odišiel po roku 1948
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sa mohol prezradiť, že nie je jedným z nás.
Zatiaľ moji rodičia Kulikovcom nosili do
jaskyne vzdialenej asi 8 kilometrov s prevýšením 800 metrov tajne v noci a snehu potraviny. Bolo tam ukrytých ešte ďalších štyridsať
Židov. Všetci však prežili, a keď podmienky
dozreli, otec ich previedol na územie, z ktorého už Nemcov vyhnali. Otec však na sklonku
vojny zahynul“, spomína Dušan Piatka, syn
Zuzany Piatkovej.

• Certiﬁkát Yad Vaschem

do Palestíny. V rodine Mlynčekovcov zas
ukrývali Štajnovcov s osemdesiatštyriročnou babičkou, v rodine nebohého Mateja
Piatku sa zdržiavali štyria židovskí občania, ktorí si v tom čase uvádzali priezvisko
Štastní. Rodina nebohého Martina Vretenára a jeho manželky Márie zas prichýlila
istého pána Kleina, ktorý mal likérku v Košiciach a zrejme po roku 1947 našiel útočisko v Amerike. Pán Walter prežil obdobie
holocaustu u rodiny Jurečkovej.
„I keď väčšina tých, ktorí urobili tieto
vysoko humánne a pritom nedocenené skutky už nie je medzi nami, zaslúžia si slová
vďaky a uznanie od nás, ktorí tu žijeme“,
povedal nám Pavel Baráni.
Z mozaiky smutných spomienok
„Štvorčlenná židovská utečenecká rodina
Grunbaumovcov so šesťročným Jožkom používala priezvisko Kulik. Podarilo sa im utiecť
z poľských záchytných táborov na Slovensko
začiatkom septembra roku 1944. Žili sme s
nimi ako jedna domácnosť až do predvianoc
toho istého roku. Pretože silnel tlak a razie
pri hľadaní Židov priamo v domácnostiach
gardistami a Nemcami, zo strachu pred prípadným objavením Kulikovcov u nás, ukryli
sme ich do špajze na poschodí. Do podlahy
sme vysekali otvor s priemerom asi 40 centimetrov, ktorý ústil do pivnice na zemiaky.
Otvorom sme im podávali potraviny, v noci
ním vychádzali Kulikovci na vzduch. V pivnici sme spolu s nebohým otcom vymúrali a
omietli falošnú stenu, ktorú sme až po povalu
založili drevom, aby sme úkryt zamaskovali.
Na vysekaný otvor v podlahe sme vždy cez
deň natiahli múčnicu. Tu musím pripomenúť, že pre vojakov nemeckej jednotky, ktorá
bola v Závažnej Porube, v našom dome vtedy podávali obedy alebo večere.
V polovici decembra razie po partizánoch a snorenie po Židoch boli také časté
a dôrazné, že Kulikovci museli opustiť náš
dom. Otec ich všetkých okrem Jožka vyviedol do jaskynnej chodby nad Rakytovicou
vysoko v horách. Malého Jožka sme na dlhší
čas uložili do postele. Obviazali sme mu celú
hlavu a mal predstierať, že má zápal príušníc. To preto, aby nemusel hovoriť, pričom by

Zadosťučinenie za odvahu
a statočnosť
Podobných prípadov ako bol tento bolo nielen v Závažnej Porube, ale aj inde veľa. Vráťme sa však k rodinám Staroňovej a Bátoryovej. Že sme sa stretli práve s ich potomkami,
nebola náhoda. Priviedla nás k nim skutočnosť, že pán Egon Steuer požiadal predstaviteľov židovského štátu Izraela, organizáciu
Yad Vashem v Jeruzaleme, o vyznamenanie
Spravodliví medzi národmi pre Michala a Zuzanu Staroňovcov a Jána a Evy Bátoryovcov.
Na vysvetlenie, prečo to urobil až po toľkých
rokoch, Egon Steuer uvádza: „Možno sa vám
zdá čudné, prečo sme sa toľké roky neozvali,
alebo nenadviazali kontakt s našimi priateľmi
v Závažnej Porube. Je to pochopiteľná otázka,
na ktorú však sám môžem dať len ťažko odpoveď. Hľadám vysvetlenie v podmienkach, v
ktorých sme po vojne žili. Najskôr to bol návrat z ukrývania a starosť o živobytie. Keď sme
sa vrátili, nenašli sme absolútne nič z toho, čo
sme pri úteku zanechali. Potom nastali tie
strašné komunistické roky, ktoré z nás urobili
zbabelcov. Všetkého sme sa v tom období báli,
lebo komunisti Židov zo všetkého obviňovali a
hoci nie priamo, ale určite úmyselne ich potláčali. Po opustení Československa sme sa zase
báli, že uškodíme ľuďom žijúcim v Závažnej
Porube, keď s nimi nadviažeme kontakt zo
Západu. Až po prevrate v roku 1989 už nič
nestálo v ceste nadviazaniu kontaktu s našimi
priateľmi v Závažnej Porube.“
Vyznamenanie Yad Vashem - medailu a certiﬁkát s titulom Spravodliví medzi
národmi - ako zadosťučinenie za odvahu a
statočnosť pri záchrane ľudských životov počas holocaustu, prevzali prednedávnom za
svojich nebohých rodičov Miloš a Ladislav
Bátory a Darina Majzlíková z rúk prezidenta
Slovenskej republiky Rudolfa Schustera za
prítomnosti izraelského veľvyslanca na Slovensku v prezidentskom paláci v Bratislave
za veľkej pocty predstaviteľov a zástupcov
obidvoch štátov. Vyznamenanie má na svete 16 tisíc ľudí, na Slovensku ich bolo do 31.
mája minulého roka, keď ho odovzdali manželom Bátoryovcom a Staroňovcom štyristo.
V ten slávnostný deň ich pribudlo desať.
Spravodliví medzi národmi
Prevzatie medaily a titulu Spravodliví medzi
národmi bolo pre súrodencov Bátoryovcov
a Darinku Majzlíkovú o to vzácnejšie, že
sa prvýkrát v histórii uskutočnilo v nádherných reprezentačných priestoroch prezidentského paláca, po dohode Izraelskej
vlády a prezidenta Rudolfa Schustera. Pri
odovzdávaní, samozrejme, nechýbali ani
predstavitelia židovskej obce na Slovensku.
Spolu s rodinnými príslušníkmi súrodencov Bátoryovcov a pani Darinky Majzlíkovej sa ho zúčastnila aj Hedviga a tiež Egon

Steuer s manželkou, bývalou letuškou a ich
synom Michaelom.
Vyznamenaným zablahoželal aj izraelský veľvyslanec a vyzdvihol skutočnosť, že
kto zachránil vo svojom živote aspoň jeden
ľudský život, je to tak, akoby zachránil celý
svet! Zdôraznil, že vyznamenanie je len malým výrazom ocenenia, za to, aké ušľachtilé
a odvážne skutky uskutočnili na záchranu
Židov.
Rudolf Schuster hovoril o deportácii
nevinných ľudí a pripomenul, že 9. september ako pamätný deň má navždy občanom
pripomínať, aby to, čo sa počas holocaustu
stalo, sa už v dejinách národa nikdy nesmie
opakovať. Vyzdvihol záchranu židovských
rodín ako veľkú česť pre celé Slovensko a
pripomenul, že Slovensko hoci patrí medzi
neveľké krajiny, v tohto ohľade patrí medzi
krajiny s najväčšími skutkami pri záchrane
Židov.
Mená manželov
Bátoryovcov a Staroňovcov
prevzatím vyznamenania a certiﬁkátu Yad Vashem
Spravodliví medzi
národmi zaslúžene
pribudli na stenu • Medaila Yad
cti a tiež do kroniky Vashem Spravodliví
dejín - ako ľudí so medzi národmi za
srdcom na správ- pomoc Židom počas
nom mieste. Na ich holocaustu.
počesť a pri príležitosti odovzdania medaily a certiﬁkátu Yad
Vashem pripravilo izraelské veľvyslanectvo
aj milú slávnosť.
Pripomeňme ešte, že pani Darina Majzlíková sa v roku 1997 mala príležitosť s
Egonom Steuerom stretnúť v Liptovskom
Mikuláši, keď pán Steuer so synom Michaelom cestovali z Amsterdamu do Košíc a
pritom navštívili aj Závažnú Porubu a vyhľadali súrodencov Bátoryovcov i ju. V lete
1998 prišla na návštevu do Liptova zase jeho
sestra Hedviga a spoločne strávili niekoľko
hodín aj s Milošom a Ladislavom Bátoryovcami. Dodajme, že Hedviga si za manžela zobrala muža z Michaloviec, ale v súčasnosti je už vdova, pretože jej manžel v roku
2000 náhle zomrel. Pri stretnutí s Darinou
Majzlíkovou dva roky pred jeho smrťou, jej
srdečne ďakoval, že jej rodičia zachránili v
dievčenskom veku jeho budúcu manželku
a svoju vďačnosť a úctu nevedel slovami
ani vyjadriť. Pani Darinka tieto stretnutia s
Egonom, Hedvigou i ich rodinami nádherne
opisuje ako plné spomienok a dojatia so slzami v očiach! „Neviete si ani predstaviť, aké
je to nádherné, keď sa takto ľudia stretnú po
viac ako polstoročí!“
***
Autorom a režisérom takýchto príbehov bol sám život. Zinscenovala ich krutá
realita, ktorá si do hlavných úloh nevyberala ﬁlmových hercov. Naživo a naostro,
bez príprav, skúšok a možností na opravu v
nich vystupovali ľudia, ktorí napriek tomu,
že sami zápasili so životom, neváhali a zachránili životy aj iným.
EVA PETRANOVÁ,
Porubské noviny č.30/2002
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V snehu šantili aj tí
najmenší

Okienko MŠ
Mikuláš mal smolu

Chod školy a všetky akcie boli ovplyvnené opatreniami proti šíreniu vírusu COVID - 19. A tak Mikuláš mal smolu. Bol
cudzou osobou, preto mal vstup do MŠ
zakázaný. Ale ako to vysvetliť deťom?
Tak túto náročnú funkciu prebrali na
seba zamestnanci materskej školy.
Keď do miestnosti vošiel Mikuláš,
Dorka zašepkala: to je Alena. Ale keď si
mala prebrať balíček, veru nebolo jej všetko jedno. No a keď vošiel čert v podaní tety
Františky, nejednému z deti aj slza vyhŕkla.
Keď sa družina odoberala od detí, už
nikto nepochyboval, že to nie je Mikuláš.
Ten ozajstný.

• Vianočná rozprávka

Bežkovanie
Tradične každý rok si deti z materskej
školy osvojujú základy zimných športov.
Závažná Poruba poskytuje kvalitný terén
nielen na zjazdové lyžovanie, ale aj na
bežkovanie.
Deti sa zoznámia so základnou výbavou športovca, upínaním lyží, úchopom
palíc a nakoniec aj samotným pohybom
na bežkách.
V tomto roku sa akcie zúčastnilo 8
detí – predškolákov. Na svahu lyžovali
pod vedením p.r. Jambrichovej Katky .
Ako výpomoc na svahu p. Františka Kurajdová, Zdenka Mikulášová, Janka Bukasová a Janka Rúfusová. O prevoz detí sa
postarali rodičia pán Peter Bálent a pani
Dianka Rúfusová. Akcia trvala týždeň a
cez nasledujúci víkend mohli úspech svojich detí spoznať aj rodičia.
Za zapožičanie lyží patrí poďakovanie pánovi Petrovi Jurečkovi rovnako ako
všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii
tejto peknej športovej aktivity.

Kým sa predškoláci zdokonaľovali v lyžovaní, tí mladší drali nohavice na lopároch. Jedným zo zameraní materskej
školy je vedenie detí k zdravému životnému štýlu do ktorého pohyb v akejkoľvek podobe a šport jednoznačne patrí.
Využívame všetky možnosti vrátane školskej záhrady. Známe prostredie,
mierny svah a dostatok snehu na vytvorenie dráhy sú ideálne pre deti najmladšej a
strednej vekovej skupiny.

• Aj stavanie snehuliakov je pohyb. No a potom tá
radosť. Pozerajte!

Darček
z Materskej školy Lobelka
Krásna tradícia
Vianoc – obdarovanie sa. Táto
udalosť
neobišla ani našu
materskú školu.
Na Vianoce nás
prekvapila pani
učiteľka Paulinka Beťková
zo
súkromnej Materskej
školy Lobelka
v Liptovskom
Mikuláši, ktorá
v zastúpení p.
riaditeľky doniesla deťom
nevšedný darček. Koláč.
Ale nie hocijaký. Taký vo fľaši. Stačilo pridať
vajíčko, vymiešať a upiecť. A
či chutil?
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U nás sa deti nenudia

Materská
škola
podporuje osobnostný rozvoj detí
v oblasti sociálno- e m o c i on á l n e j ,
intelektuálnej, telesnej, morálnej,
estetickej, rozvíja schopnosti a
zručnosti, utvára
predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v
spoločnosti v súlade s individuálnymi a
vekovými osobitosťami detí.

Poďakovanie
Ing. Milanovi Majerkovi
Život materskej školy nezaujíma len rodičov detí, ale aj širokú verejnosť obce Závažná Poruba. Veď materská škola vychováva
a vzdeláva jej budúcich občanov. A akí sú
občania, taká je aj obec.
Moderné technológie umožňujú vstupovať do procesov, prepájať súvislosti, dopĺňať, informovať. Stačí len kliknúť. Desať
dlhých rokov materskej škole pomáhal v
tomto procese pri tvorení webovej stránky
pán Ing. Milan Majerka. Úzkou spoluprácou s pedagógmi informoval prostredníctvom fotogalérie a článkov o živote a dianí
v materskej škole. Za jeho záslužnú prácu
mu patrí veľké ,,ďakujeme.“
Pán webmaster!
Je za tebou kus výbornej práce.....preto o to ťažšie prijímam túto informáciu, že
tak dobre rozbehnutá stránka s takou veľkou návštevnosťou prechádza pod správu
niekoho iného, lebo ten vzťah správcu k tej
stránke už nikdy nebude taký ako bol doteraz...
Stále si myslím, že úroveň našej stránky je na vysokej úrovni a za to patrí úprimná vďaka, lebo to bolo robené srdcom.
Ďakujem za kvalitnú spoluprácu. Do ďalších dní a do nového roku prajem hlavne
veľa zdravia v tejto ťažkej dobe.
S pozdravom Lucia Bačíková

Boli aj takí, ktorí nikdy
nelyžovali

V tomto roku nám zima dopriala naozaj
bohatú nádielku snehu. Napriek neustále
pretrvávajúcej situácie COVIDu – 19 a z
nej vyplývajúcich opatrení MŠ v súlade s
nimi realizovala naplánované akcie. Jednou z nich bol aj lyžiarsky výcvik.
Pred jeho realizáciou deti absolvovali testy negativity, podpísali poučenie
o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel,
ozbrojili sa odhodlaním a po takejto príprave mohli začať.
Skupinu tvorilo 8 detí, ktoré
v tomto roku
ukončia predprimárne vzdelávanie
pod
vedením skúsených inštruktorov PPSky. Výcvik trval týždeň
od 31. januára
do 4. februára v
odpoludňajších
hodinách. S prevozom detí na svah nám pomohli rodičia
pani Katka Bukasová a pán Bálent, ktorým touto cestou za ochotu ďakujeme.
Deti tvorili pomerne vyspelú lyžiarsku základňu. Ale boli aj takí, ktorí na
lyžiach stáli prvýkrát. Zjavili sa aj slzičky.
Ale výsledok za to stál.
Zostavila Alena Guráňová

Fašiangy v materskej škole
Medzi
najradostnejšie obdobia v materskej
škole patrí obdobie fašiangu.
Rodičia aj deti
v predstihu pripravujú masky.
Dievčatá chcú
byť
známou
princeznou
z
rozprávky
v
krásnych dlhých šatách, no a chlapci bojovníkom z počítačových hier. V škôlke
keď je promenáda v maskách, hrdo predvádzajú svoj odev.
V tomto roku to bolo trochu inak.
Keďže náš život stále ovplyvňuje súbor
opatrení v rámci Covidu-19 , museli sme
zvoliť inú organizáciu. Nechceli sme, aby
deti, ktoré boli práve v karanténe, o túto
radostnú udalosť prišli. V priebehu celého mesiaca február vždy v utorok dostali
deti možnosť obliecť si masku a veseliť sa.
Keďže materská škola vlastní množstvo
detských karnevalových kostýmov, deti
mali možnosť vybrať si ten, ktorý sa im
najviac zapáčil.
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Tvoriť je viac ako vedieť

Kto tvorí krížovky pre Porubské noviny
Krížovka je logická hra (slovný hlavolam), v ktorej sa podľa daných pravidiel dopĺňajú slová po písmenách vo vzájomne pretínajúcich sa riadkov a stĺpcov. Cieľom
krížovky je vylúštiť tajničku. Tajnička je skrytý text, ktorý sa zobrazí až po vyplnení
slov, ktoré ju križujú.
Je to neuveriteľné,
no je to dvadsať rokov
Kto krížovky lúšti
je krížovkár. No
ako sa volá ten,
kto krížovky tvorí
sa nám nepodarilo
zistiť. Vieme len, že
vytrvalým tvorcom
týchto hlavolamov
je
Pavel Staroň
(1945). Jeho meno
svieti pod krížov• Pavel Staroň
kou s tajničkou v
každom
vydaní
Porubských novín. Prvú krížovku publikoval v roku 2002. Je to neuveriteľné, no je
to dvadsať rokov. Touto netradičnou metódou sa pravidelne prihovára a oslovuje
Porubänov. Tak, či onak, patrí k pravidelným a vytrvalým spoluautorom každého
nového vydania.
„Nie je to celkom tak. Tri roky som
vynechal. Presnejšie 12 vydaní Bez krížovky sú čísla od 44 – 56,“ skromne vysvetlil.
Fakty však nepustia. Čísla hovoria, že k
dnešnému vydaniu bolo uverejnených 69
krížoviek. Tá, ktorú ponúkame k lúšteniu v
týchto novinách, je v poradí sedemdesiata.
Krížovka sa premenila na koníček
„Riešiť krížovky ma bavilo od mladosti. V
čase maturity, keď kamaráti z dlhej chvíle
riešili tajničky v krížovkách, ja som sa skôr
zamýšľal nad tým, ako zostaviť krížovku,
aby sa po vyriešení úloh a zadaní objavila
tajnička. A tak som začal skúšať. Tvoriť, ale
len tak pre seba,“ pospomínal. Pre autora
bolo najdôležitejšie pochopiť, že tento hlavolam má tri základné časti: sieť obsahujúcu
bunky, alebo políčka, do ktorého sa vpisujú
písmená, miesto pre tajničku, rozloženú na
niekoľko časti a k tomu potrebnú legendu,
presnejšie sprievodný text. Začínajúceho
tvorcu krížoviek táto vášeň tak chytila, že
ho neopustila po celý život. Premenila sa na
relax, cibrenie pamäti a získavanie nových
vedomostí a poznatkov.
A my počúvame ďalej: „Základ je vymyslieť tajničku, aby obsahovala myšlienku, podnet, inšpiráciu... objaviť oslovujúcu
perlu ducha. Tajničku rozložiť na viac častí
a vložiť do buniek krížovky. Potom sa do
voľných políčok vkladajú slová tak, aby
horizontálne i vertikálne dávali zmysel a
postupným vyplňovaním sa objavil text
tajničky. Moja sietnica má 22 políčok po
výške a 20 po šírke. “ Pýtame sa, ako sa to
všetko robí? „ Jednoducho. V pravej ruke
ceruza, v ľavej guma. Vsunuté slovo treba

napísať do legendy tak, aby malo zmysel,
svoj význam a postupne horizontálne i vertikálne odkrývalo ukrytú tajničku. Niekedy
krížovka vyskočí ako žaba z vody, inokedy
zbytočne pálim prúd,“ poznamenal. Tu nič
nepríde mechanicky a hladko, či sa stane
dôsledkom inštinktu. Tu ovocie poznania
veru nepadá do lona, tu sa bojuje o každé
slovo a ten boj má svoje výhry i prehry. Autor je hľadač slov, ktoré treba nájsť a umiestniť. Dozvedáme sa, že niektoré krížovky
vytvoril za 4 – 5 hodín, no niekedy to trvá
aj 4 – 5 dní, často aj týždeň. Keď krížovka
príde na svet, treba nechať poležať a potom
vybrúsiť. Pri tvorbe sa uvádzajú najčastejšie
používané krížovkárske výrazy, ale i menej
známe výrazy. Opisované slovo musí spĺňať
obidve podmienky: rovno i zhora nadol. Popis opisovaného výrazu sa píše do legendy
Ak sú to zložitejšie výrazy, menej známe,
tak sa do legendy uvádzajú ako pomôcky.
Aj tu platia určité zásady a pravidlá. Koľko
je v tom nezlomnej energie, nezničiteľného
optimizmu, koľko je v tom duševnej veľkosti
a štedrosti premerať nemožno.
Najskôr je všetko v hlave,
potom na papieri
Aj tu platí známe: „Tvoriť je viac, ako
vedieť!“ Používajú sa pri tvorbe aj pomôcky, slovníky, príručky? „Áno, bez toho to
nejde. Vlastním množstvo literatúry. Využívam Encyklopédiu krížovkára, Encyklopédiu ľudskej vzdelanosti, zrnká múdrosti
napríklad nájdem vo Fándlyho Zelinkárovi, používam Slovník cudzích slov, Univerzum encyklopédie...“ bol by to dlhý
zoznam, dodal. Keď je krížovka s tajničkou spolu s legendou v rukopise hotová,
poštou odosiela zásielku do Prahy, kde žije
a pracuje dcéra Simonka. Dcéra originál
napísaný rukou spracuje do digitálnej podoby a ockovi ﬁnál vráti k autorizácií.
„Nájdu sa ešte drobnosti, ktoré treba
korigovať, upraviť, dôležitá je diakritika a
presnosť pomôcok, či nápoveda v legende.
Maličkosť môže zmeniť význam slova, jeho
tvar a pod. Krížovka sa môže stať nevylúštiteľnou. A to nechceme,“ vysvetlil jedným
dychom. Keď je všetko OK, autori sa pod
krížovku podpíšu, nezabudnú doplniť tajničku ako riešenie z predchádzajúceho
vydania. Po tejto zložitej procedúre svoje
dielo celkom nezištne ponúknu redakcii
na uverejnenie. V nasledujúcom vydaní
Porubských novín sa objaví nová krížovka
s tajničkou a ponúkne sa čitateľom i lúštiteľom k riešeniu. Stretávame sa s rôznymi
názormi. Jedni hovoria tak, druhí onak.
Pre niekoho je ľahká, pre druhého ťažká.

Najdôležitejšie je, že málokedy zostane krížovka v Porubských novinách nevylúštená.
Pravda je taká. Tatry sú menšie ako Alpy.
No Tatry sú krajšie, lebo sú naše. A tak je to
aj s krížovkou v našich novinách. Na trhu
je dostupné množstvo krížovkárskej literatúry, ale naše krížovky sú len naše, lebo hovoria našou rečou. Stali sa zrkadlom toho,
čo žijeme. Jednoducho: sú super. Želáme si,
aby boli stále také dobré, ako doteraz. Na
ďalšie krížovky čitatelia nedočkavo čakajú.
Riešiť to, čo ich zaujíma. A tvorcovia zas
budú mať radosť, že potešili lúštiteľov. A
tak to ide dookola už dvadsať rokov. Autorom patrí uznanie a naše poďakovanie.
text i foto: Dušan Migaľa

Vytváram
technické zázemie
Po roztomilej výzve na
vyjadrenie, ako jedného
zo spoluautorov krížoviek k výročnému 70.
vydaniu krížovky môjho
ocka v Porubských novinách, premýšľam nad
tým, že mne absolútne
nepatrí titul spoluautora.
Ja len malinkou mierou
• Simona Žabokrtská, vytváram pre ocka techr. Staroňová
nické zázemie prepisu
krížovky a tajničky, asi od roku 2017, a to
do elektronickej verzie pre jednoduchšie
spracovanie do tlače.
Pre mňa je nesmiernou poctou byť
takto nápomocná, zdieľam s ockom radosť zatiaľ len lúštením krížoviek a iných
hlavolamov. Preto už samotný prepis ma
prepája na plnosť nového nápadu s jedinečnosťou každej novej krížovky, tajničky.
Každá krížovka je obrazom ockovej tvorivosti, nápaditosti a šikovnosti. Sú zmysluplné, niekedy poukazujúce na aktuálnu
situáciu, dianie odohrávajúce sa v našich
životoch, inokedy sú to citácie známych
osobností, či slohy, verše piesní ba aj pasáže z našej slovenskej hymny. A tak je v
ukážke rozmanitosť, kresbovitosť možného slovenského či staroslovenského jazyka
v uvádzanom texte krížoviek.
Zdieľam tak krásne, na okamih čas strávený s ockom nad jeho dielom. Som naňho
a jeho zručnú tvorivosť právom hrdá, verím
že čitateľom, lúštiteľom krížoviek tieto spríjemnia, obveselia deň, aj keď slnko vždy nesvieti a nad životom možu prejsť aj chmáry.
Na chvíľku sa pohrúžia, ponoria do krížovky a málinko zabudnú na ťažkosti dňa, na
bolesť či smútok v srdci.
Kladná reakcia nás vždy nesmierne
poteší a veľmi si ju vážime, vieme, že to nie
je samozrejmosť, ale myslím, že aj záporné
reakcie sú pre nás ponaučením a posúvajú
nás ďalej.
Každopádne priala by som si pre ockove krížovky lúštiteľov s radosťou a hravosťou v srdci nám blízkou a my sa vám na
oplátku budeme snažiť predkladať tvorivé
a nápadité krížovky ako doposiaľ.
V srdci vaša Porubenka Simona, Praha
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T A J N I Č K A: Škola - jedno z jej poslaní
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opevnené návršie starogr. miest
kyslík ch.zn.
pokrik na svine
predpona slova s významom voda
mesto v ČR
strašie cudzie ženské meno
pascal zn.
hadie citoslovce
životu nebezpečné vírusové ochorenie
- strata imunity
hojivý krém
cudzie mužské meno (od Eliaša)
usadenina na dne
a pod.
zamilovane hladkaj
športový klub v Miláne
sekali drevo
hrôza, pohroma, skaza - vo veľkom
merítku
„šiška“ ihličnatých stromov - porubskýčokoládová tyčinka
domáci bôžik
rieka po španielsky
krajská rada
japonská dĺžková miera
vajce lek.
druh cukríkov i rakúska kráľovná
povedal niečo česky
vyhynulý predok rožného statku
kód štátu Islandu
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egyptský boh slnka
starorímsky bohyňa úrody
egyptská bohyňa vojny
lopta náreč.
kvapka z oka
druh veľryby
hlboká úžina medzi skalnatými úbočiami
stláčal pod tlakom
typ hodiniek zn.
ypsilon
zvratné zámeno
United Nations skr.
miesto v ktorom žije určitý organizmus
konské citoslovce
túž po niečom
popevok
člen rokovej (rockovej) skupiny
horská osada kočov. skupín
odlieval
britská hudobná skupina
listnatý strom
pracoval na krosnách - bez kzomieraj
vrch v Rusku
uteč
zastonanie
malé levy česky
časť noža
liečivá rastlina
somár
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128.
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130.
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134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

nemecká kartová hra
priestory na okrajoch miest
výboj el. napätia pri búrke
mužské meno Jürgensa
nemierne pi vodu, pivo
žijete
solmizač. slabika
bojový zápalný prostriedok použitý vo
Vietname
odlom
príslušníčka unitárskej spoločnosti
astien v skratke
oblízali
ihličnatý strom
veľmi často zachraňuje, ratuje
značka nemeckých áut
raziace pracovisko v bani
závodná rada
kladná elektróda
pýtam
odlievalo
patrí básn.
prehŕňam vlasy
pokrč, zdevastuj
patrí Ilne
nežiadúci stav, omyl v počítači
obráti
krvný faktor označ.
kruhová výstuž na kolese bicykla
dvojhláska + decht (ter-ový papier)
apriorny umelý jazyk
talianske mužské meno …. Ferari
meno psa
oblečenie
Univerzita Komenského + Nasťa, Soňa
balkánska objemová miera
manželka boha Dia alebo značka tuku
omámenie básn.
hnedá plôška okolo prsnej bradavky
psie citoslovce
džem angl.
okej
úpek, horúčava
je nemocný, je ………
stavby kruhového pôdorysu
áno po taliansky
kabela, torba
aká hovor.
arab. mužské meno
čínska virtuózna huslistka
Mária dom.
omotaj
kývali.

značka lyží
žltý kov ch.zn.
National Skating Association skr.
vymedzená časť územia
a iné
Ulrich
športový kód štátu Iran
ľud česky
zle, nedobre
V RIADKOCH :
ženské meno 19.11.
4. - napravo od ozn. tajn.č. VI. techn. zn. pre
kukol česky
bit
krv česky
9. - za tajn.č. II. vládca Inkskej ríše
kilokalória značka
15. - za tajn.č. V. polia hist.
ruský revolucionár
21. - za tajn. č.III. atmosféra označ.
mazadlo
prístroj na varenie v pare
Pomôcky :
ŠPZ okr. Topolčany + kód štátu Srí Lanka HABITAT, LAMBÁDA, LONY, MIČUDA, NARVAL,
juhoamerický brazilský tanec
OASIS, RATUVÁVA, RI, RONDELY, YLMA.
električky v ČR
rénium a mangán ch.zn.
POZOR ! V krížovke nemusia byť dodržapás poľa (v tajničke krátke a)
né interpukčné znamienka, dĺždne!
uchop
premety šport.
ZNENIE TAJNIČKY Z ,,PN“ č. 109:
občania Írska
1. Ľúbiť znamená žiť životom koho ľúbime.
tápe, stráca orientáciu
2. Ak máš lásku v srdci, vždy máš čo dať.
predmestie Viedne
3. Láska žije len z dôvery.
hazardná herňa
ŠPZ okr. Šaľa
Autori krížovky:
okraj sukne, rukáva
Naši prváčikovia
Pavel Staroň, Simona Žabokrtská
ozn. ruských lietadiel
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Môj kostol bola hora, Poludnica kráľovná a môj kráľ Kriváň
Spieval a hral kým vládal. Na Tri Krále doznela pieseň jeho života.

Ivan Bróska svoj život naplnil
prácou a piesňou
Narodil sa v čase vojny. Keď na Hromnice v roku 1945 Poruba evakuovala, mal
šesť týždňov. Mama ho v perinke niesla
na rukách brodiac sa snehom cez Dubec
až do Liptovskej Porúbky. Vojnu prežil
a bolo mu dopriate tešiť sa daru života
sedemdesiatsedem rokov, ktoré naplnil
prácou a piesňou.
Do školy začal chodiť v roku 1951.
V porubskej škole sa učil poznávať nielen
svet písmen, čísiel, ale aj tajomstvo hudby. Pochopil, že hudba je viac ako všetka
ﬁlozoﬁa sveta. Pán učiteľ Daniel Šefčík z
Važca v ňom prebudil záujem o ľudovú
pieseň, keď postrehol, že hudobné nadanie
prváčika má svoje korene a treba ho rozvíjať. Otec bol muzikant - náturista, cimbalista. Strýko primáš v porubskej kapele. Aj
tu jablko nespadlo ďaleko od stromu.
Valaštička moja, na hybkom porisku
Začiatkom päťdesiatych rokov minulého
storočia pôsobil v Závažnej Porube ako
učiteľ folklorista Milan Chvastek z Terchovej. Pod jeho vedením vznikla v Závažnej Porube 60 členná tanečná a spevácka skupina Poludnica. Možno povedať,
že priestor jeho talentu vytvoril práve
Milan Chvastek. V obecnej kronike je zaznamenané, že v sprievode Chvastekovej
harmoniky sa uskutočnilo Ivanovo prvé
verejné vystúpenie. Dovŕšil osem rokov
a bol žiakom tretieho ročníka porubskej
školy. V premiére uviedol prvú pieseň:
„Valaštička moja, na hybkom porisku...“ a
my vieme, že s radosťou ju spieval po celý
život. Vo svojich spomienkach na mladé
roky, nám prezradil: „Musím priznať, že
som bol veľmi malý a aby ma ľudia videli,
tak si ma harmonikár postavil na stoličku.“ Tak začal svoju spevácku kariéru.
No nebol len spevák, bol aj inštrumentalista. Ovládal píšťalu koncovku, i tú čo
má deväť dierok. Najradšej však hrával
na fujare. Učený nikto z neba nespadol,
a my sme skúmali, ako si osvojil základy
hry na fujaru.
Pomaly ovečky, hore dolinami...
Aj to má svoju históriu. Ako chlapec spolu s bratom Milanom bol na pobyte v Detskej ozdravovni Železnô. A tam MUDr.
Kusý, riaditeľ ozdravovne postrehol, že
chlapec pekne spieva. Ponúkol mu svoju fujaru, vraj aby skúsil. Povedal, že fujara má tri dierky, ukázal ako sa drží pri
ústach a fúka. Tento nástroj mu učaroval.
Začal skúšať, vyhrávať, kým nepocho-

pil tajomstvo
hry a osvojil si
základné princípy. Nie je to
ľahké. Na fujaru školy nieto.
Každý sa učí
sám. Fujaristov
- samoukov je
určite menej
ako huslistov.
Husle potrebuIvan Bróska, spevák,
jú trpezlivosť
inštrumentalista
a veľa cviku.
Fujara si žiada ešte aj dušu a horúci dych.
A jeho najmilšia pieseň? Tu stojí veľmi
jednoduchá odpoveď. Pomaly ovečky,
hore dolinami...Pieseň sa slovami popísať nedá. Pieseň treba zahrať a zaspievať.
Jej myšlienku i melódiu najviac precítil,
keď s pribúdajúcimi rokmi síl i zdravia
ubúdalo. Jeho veľkou láskou bola hora.
Do hory chodil za odpočinkom, vnímal
jej zmysluplnú hĺbku a podmanivú krásu:
S potešením prijímal jej mlčanlivé posolstvo. Nie raz povedal: Môj kostol je hora,
Poludnica kráľovná a môj kráľ je Kriváň.
Poznal vari každý strom od Suchej, Žuberovej až po Dolinky a vedel aj to, kde je
studnička. Dobre poznal miesta, kde rastú biele i májovky. Keď sa vybral do hory,
píšťalka predstavovala vernú spoločníčku. Sadol si na pníka a trilkoval. Nielen
pre svoje potešenie, ale aj pre radosť okoloidúcich. A píšťalka vlastne predstavovala aj výzbroj a istotu. Keď zapískal, vlky
a medvede utekali kade ľahšie. Postupne
sa naučil dvojhlasne pískať na ústach a
podľa počutého začal aj jódlovať v nezabudnuteľnom kroji Tiroláka. Začal v
Porube, postupne sa stal známym v okolí,
v Liptove, na Slovensku. Hral na Poludnici, Ďumbieri, Kriváni, pod zemou v
Demänovskej jaskyni Slobody. Zahral
prezidentom, ministrom, zahraničným
návštevníkom Slovenska. Účinkoval aj
v zahraničí ako sólista Poludnice: v Holandsku, v Dánsku, Nemecku, Poľsku, v
Paríži na Eiﬀelovej veži... Bol by to dlhý
zoznam.
Budeš aj ďalej vystupovať?
„Veď je to môj život!“
Pred publikom vystupoval takmer sedemdesiat rokov. Žil ľudovej piesni, nosil
ju v srdci, spevom tešil duše svojich poslucháčov. No denník si nepísal. Účinkoval s mnohými hudobníkmi. Najdlhšie ho
na harmonike sprevádzal Ján Vadovický.
Keď nás navždy opustil, tak začal účinko-

vať s Tiborom Plchom. Na pódiu sme ho
vídavali v liptovskom kroji. Diváka vari
najviac zaujala ručne vyšívaná kabanica.
Stala sa najatraktívnejšou súčasťou spevákovho oblečenia a výstroje. Bratislavskí
herci núkali velikánske peniaze, ale nepredal. To by zaprel sám seba. Keď v roku 2015
oslávil svoju sedemdesiatku podpísal sa do
Pamätnej knihy Závažnej Poruby a my pri
tejto príležitosti sme jubilantovi položili
otázku. Budeš aj ďalej vystupovať? Odpovedal jednoducho, no presvedčivo. „Veď je
to môj život. Kroje mám vždy pripravené,
fujaru i píšťalky na svojom mieste. Nesmiem však piť vodu s bublinkami, piť len
čaj s medom, neprechladnúť a stále cvičiť
, aby som nevyšiel, ako sa povie, z cviku.
Ak mi bude zdravie priať, budem spievať
a hrať kým budem vládať.“ Čo povedal, to
aj splnil. V Porube účinkoval pri významných obecných udalostiach: výročiach
športu, hasičov, kultúrnych podujatiach,
na Vinnej ceste v Dome Milana Rúfusa,
keď zastavili autoveterány v Porube. Stal sa
legendou pri oslavách MDŽ v Liptovskom
Mikuláši. Svoje účinkovanie zakončil ako
ináč v hore. V Iľanovskej doline Za Vráty,
keď odhaľovali tabuľu zaslúžilým poľovníkom.

• Život je ako kvapka rosy. Taký pominuteľný.

Hodno vari ešte spomenúť, že pri oslavách 75. narodenín rodná obec ocenila
umenie svojho ľudového umelca a vyjadrila úprimné poďakovanie za dlhoročnú
aktívnu činnosť v oblasti hudobného folklóru, pozoruhodné dosiahnuté úspechy
v tejto umeleckej oblasti nielen v rámci
regiónu Liptov, ale aj Slovenska, ako aj
prezentáciu Závažnej Poruby v zahraničí.
Ivan Bróska prevzal z rúk starostu najvyššie obecné ocenenie Pamätnú plaketu
Závažnej Poruby.
text Dušan Migaľa,
foto archív a Miška Macková
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Predišli nás do večnosti
O, pane, daj mi spočinutie večné a ukáž mi
cestu, bo ja v tichom
zabudnutí končím
svoju púť a odchádzam navždy od tých,
ktorí ma milovali,
-neplačte – budem
navždy s Vami, lebo
som Vás v hĺbke svojho uboleného srdca mal rád.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 12. decembra 2021 vo veku 68
rokov opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec, syn, zať, brat, švagor, krstný
otec, strýko a ujo
Ján Mikuláš
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola v stredu 15. decembra 2021
o 14.00 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Smútiaca rodina
+ + +
Najväčšia láska na
svete umiera,
keď oko matkino
navždy sa zaviera.
Tíško žila, tíško
odišla, skromná vo
svojom živote,
veľká vo svojej láske a
dobrote.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 22. decembra 2021 v 82. roku
svojho života navždy opustila
Anna Uheľová,
rod. Medľová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v pondelok 27. decembra 2021 o
14.00 hodine v Dome smútku v Závažnej
Porube v úzkom rodinnom kruhu.
Dcéra Anna s rodinou, syn Miloš s rodinou, vnúčatá Tomáš a Michal a ostatná
smútiaca rodina.
+ + +
Neplačte, že som
odišla,
ten kľud a mier mi
prajte,
len v srdci večnú
pamiatku
si na mňa zachovajte.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás
dňa 27. decembra 2021 vo veku 89 rokov
opustila naša drahá mama, stará a prastará mama, krstná mama, strynká a teta
Vilma Mikulášová
rod. Brósková
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola vo štvrtok 30. decembra
2021 o 13.00 hodine v Dome smútku v
Závažnej Porube v kruhu najbližšej rodiny. Smútiaca rodina

Teraz prepúšťaš,
Pane,
svoju služobnicu v
pokoji,
lebo moje oči videli
Tvoje spasenie.
Lukáš 2, 29 – 30
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa 30. decembra
2021 vo veku 97 rokov opustila naša drahá sestra, švagriná, teta a sesternica
Emília Niňajová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v nedeľu 2. januára 2022 o
13.30 hodine v úzkom kruhu najbližšej
rodiny v Dome smútku v Závažnej Porube.
Sestra Ema s rodinou, netere Daniela,
Božena a Renáta s rodinami a ostatná
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 6. januára 2022
vo veku 77 rokov opustil náš drahý manžel, otec, brat, švagor a ujo
Ivan Bróska
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola v nedeľu 9. januára 2022 o
13. 00 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube.
Smútiaca rodina ďakuje za všetky prejavy účasti, kvetinové dary i účasť na poslednej rozlúčke.
+ + +
Bez teba slnko nám
nesvieti,
veď slzy zatrú aj
krásu neba,
kam naše oči pohliadnu,
všade hľadajú len
teba.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 14. februára 2022 vo veku 70
rokov opustila naša drahá manželka,
mama, stará mama, švagriná a teta
Elena Jurečková
rod. Počtáriková
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v stredu 16. februára 2022
o 14.00 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Smútiaca rodina ďakuje
za všetky kondolencie, kvetinové dary i
účasť na poslednej rozlúčke.

Všetko sa pominie,
len stopy tvojej
statočnej práce.
lásky a obetavosti
navždy zostanú...
Budeš žiť v
spomienkach tých,
ktorí ťa mali radi.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 7. marca 2022 v 75. roku svojho
života opustil náš drahý manžel, otec.
starý otec, švagor, krstný otec, ujo
Jozef Šikula
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola v stredu 9. marca 2022 o
15.00 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube v kruhu najbližšej rodiny.
Smútiaca manželka, dcéra Katarína s
rodinou, dcéra Alena s rodinou, syn Jozef a ostatná smútiaca rodina vyjadrujú
slová poďakovania za všetky kondolencie, kvetinové dary i prítomnosť na poslednej rozlúčke.
+ + +
Lúčim sa s tebou
rodina, aj s vami
priatelia moji,
prišla už moja
hodina, spomienka
nech nás navždy
spojí.

V hlbokom zármutku oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 7. marca 2022 vo veku
69 rokov opustil náš drahý manžel, otec,
brat, švagor, krstný otec, strýko a ujo
Miroslav Brtáň
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola vo štvrtok 10. marca 2022
o 13.30 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Smútiaca rodina ďakuje
za všetky prejavy účasti, čím ste zmiernili náš žiaľ.

Lúčenie

Ľubomír Kováč
Každý deň sa lúčim,
už v poslednom čase.
S priateľmi, blízkymi,
svetom v jeho kráse.
A z toho lúčenia,
smútok na mňa padá.
Že smrť vôkol chodí,
čo nie je záhada.
Pretína mi život,
no v samej časnosti.
Aby duša žila,
potom vo večnosti.
Každý deň sa lúčim,
už v poslednom čase.
S láskami mojimi,
svetom v jeho kráse.

����������������
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Po poézii ste si našli cestu k próze v symbióze s veršom. Čo vás priviedlo k tomuto
Psy sú spoločenské zvieratá – ich miesto je pri človeku.
rozhodnutiu?
Psy sú spoločenské
zvieratá
– ichživot
miesto na
je prireťazi
človeku.- osamote, bez možn
Mnohé
však strávia
celý
Mnohé však strávia celý život na reťazi - osamote, bez možnosti
Inšpiráciou a formovaním v tvorbe sú moje
pohybu, prístupu k vode a potrave, ošetreniu či úkrytu.
pohybu, prístupu k vode a potrave, ošetreniu či úkrytu.
dcéry. Už je to raz tak. Po množstve básničiek, riekaniek, ktoré preferovali v mladšom
Foto: Danuta Liberda
veku, prišli na rad rozprávky a príbehy, kto������������������������
rých sa dožadujú teraz. A keďže mi je stále
blízke rýmovať, niekoľko veršov sa dostalo aj
Naša kampaň bola úspešná a presadili sme zákaz držania psov na reťazi! Psy
narodené po 1. januári 2022 nesmú byť na reťazi vôbec*, všetky ostatné
do novo vydanej rozprávky.
psy musia byť z reťaze pustené najneskôr 1. 1. 2024. Dlhé prechodné obdobie dáva držiteľom už nadobudnutých zvierat dostatok času, aby vytvorili
svojmu psíkovi vhodné a bezpečné prostredie, napr. oplotili svoj pozemok.

Čo si myslíte, akú šancu má pôvodný titul
pre deti a mládež v súčasnej konkurencii
Pre psy zatiaľ držané na reťazi stále platí: dĺžka reťaze minimálne 2,5 m, otočná
šašovských Donaldov, Batmanov a iných
karabínka, riadny nastaviteľný obojok a DENNÉ púšťanie psa navoľno (to platí
jarmočných postáv?
aj pre psy držané vo voliérach).
������������������������
Ak by som kalkulovala s predajnosťou, Naša
kampaň bola úspeš*
bola úspešná a presadili sme zákaz držania psov na reťazi! Psy
možno by som naozaj musela vydať iný žánáNaša
akampaň
presadili
sme zákaz
narodené po 1. januári 2022 nesmú byť na reťazi vôbec*, všetky ostatné
Podrobnosti nájdete v Zákone 39/2007
ner, možno aj formu spracovania.
psy
musia
byť
z reťazena
pustené
najneskôrPsy
1. 1. 2024. Dlhé prechodné obdržania
reťazi!
Z.z. opsov
veterinárnej
starostlivosti
a Vyhláške
dobie dáva
držiteľom
už nadobudnutých
Príbeh Mii – mačky z kmeňa stromu
o ochrane
spoločenských
zvierat.zvierat dostatok času, aby vytvorili
narodené
po
1.
januári
svojmu psíkovi vhodné a bezpečné prostredie, napr. oplotili svoj pozemok.
F
vznikol z úplne iných pohnútok. Chcela som
nesmú byť na reťazi
Pre psy zatiaľ držané na reťazi stále platí: dĺžka reťaze minimálne 2,5 m, otočná
v príbehu vyzdvihnúť trvácnejšie hodnoty, 2022
������������������������
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obojok a DENNÉ púšťanie
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všetky
psy psamusia
byť
myšlienku viery v dobra a poctivosti, náde- vôbec*,
aj pre psy držané vo voliérach).
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a
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držania
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*
narodené
po 1. januári
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byť držiteľom
na reťazi vôbec*, vše
prechodné
obdobie
dáva
vložiť odkaz, aby čitateľ vždy našiel dostatok Dlhé
nájdete v Zákone 39/2007
psy nadobudnutých
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z reťaze
pustené
1. 1.času,
2024. Dlhé pre
zvierat
dostatok
odvahy, trpezlivosti a dôvodov plniť si svo- už
Z.z.
o veterinárnej
starostlivosti
anajneskôr
Vyhláške
o ochrane spoločenských zvierat.
dobie
dáva
držiteľom
už
nadobudnutých
zvierat
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je sny – tak ako hlavná hrdinka v knižke. A aby vytvorili svojmu psíkovi vhodné a času,
svojmu psíkoviprostredie,
vhodné a bezpečné
napr.
oplotili svoj
teraz už len čitateľ musí dať odpoveď na to, bezpečné
napr.prostredie,
oplotili
svoj
Psy sú spoločenské zvieratá – ich miesto je pri človeku.
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Pre
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či úkrytu.
stále
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minimálne
2,5
karabínka, riadny nastaviteľný obojok a DENNÉ púšťanie psa navo
presvedčená, že pôvodné rozprávky sú aj m,
otočná
karabínka,
riadny
nastaviteľný
vždy budú v akejkoľvek modernej, rýchlej či aj pre psy držané vo voliérach).
a DENNÉ púšťanie psa navoľno
okrem krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas
výkonovej dobe pre deti lákavé. Majú v sebe obojok
čistenia
chovného
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*
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aj pre
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držané
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čosi čarovné, krásne, nádejné s dobrým koncom. A po tom deti túžia!
Podrobnosti nájdete v Zákone 39/2007
Foto: Danuta Liberda

okrem krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas
čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania

Text: Silvia Vančová, ilustrácie: Katarína Juhászová, študentka strednej
školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, graﬁcká úprava: Martin Vančo, jazyková korektúra:
Miroslav Marko, vydal:
Veronetka, s.r.o., L. Mikuláš, 2021, počet strán: 152,
väzba: pevná väzba, téma: dobrodružstvo,
les, mačiatko, zvieratá, štýl: dobrodružný,
pre koho: pre deti
V lese, v dutine starého stromu býva
biele mačiatko – Mia. Nepamätá si,
kedy a komu sa narodilo, ani to, ako
sa v lese ocitlo. Vie len, že ostalo samo
na malej lúke, uprostred neznámej
hory. Ak si myslíte, že je Miin život
smutný – mýlite sa! Mia postupne
spoznáva les a jeho tajomstvá, zažíva veselé príhody a dobrodružstvá,
nachádza si v lese kamarátov. Každý
večer sa vo svojom brlôžku v kmeni
stromu teší na nový deň!

Hovoríme s autorkou
Silviou Vančovou, r. Kuzmovou
Vydali ste štyri
zbierky básní adresované
deťom.
Zdrojom vašej poézie je materinský
cit, ktorý ste oživili
v stave pokoja a radosti z daru detí. Má
čo povedať poézia
dnešným deťom?
Som presvedčená, že má!
Poézia pomáha deťom viac precítiť emócie,
otvára priestor na uvažovanie, zamyslenie sa,
ponúka vykreslenie javov v rôznych farbách
či odtieňoch jazyka. Okrem tohto je dávno
známe, že u najmenších detí rýmy a rytmus
básne neraz nenásilne podnecujú k zapamätaniu, k rozvinutiu slovnej zásoby, čo býva
pre dieťa obohacujúce. Ak dieťaťu báseň
ladí, dokáže ju počúvať alebo čítať dookola.
Aj u dospelých môžu básne rozozvučať ich
„vnútorné dieťa“ a prirodzene, nenútene vytvárať blízkosť medzi nimi a deťmi, ktorým
básne čítajú. Je len na rodičoch, či doprajú
dieťaťu objaviť, čo poézia ponúka!

okrem krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas
čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania
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Dialógy vašich postáv charakterizuje
prostota, pokora a čistota. Vlastnosti,
ktoré sa dnes akosi nenosia, no nádej
trvá. V príbehu Mii cítiť obavy o osudy
lesa a jeho obyvateľov. Je tu aj výzva poznať a niesť poznané. Čo s tým?
Vychádzala som z kolobehu obyčajného
lesného života, nevynímajúc neodlučiteľný
vzťah človeka k prírode. Každopádne, či už v
súvislosti človeka s lesom alebo všeobecne sa
stále viac utvrdzujem, že sme silnejší v spojení a rešpektovaní sa, a zraniteľnejší oddelene.

Z.z. o veterinárnej starostlivosti a Vyhláške
o ochrane spoločenských zvierat.

7 �������������������� 4
1
2
3

čerstvá voda stále

vhodná strava denne
riadny úkryt na odpočinok
a ochranu pred nepriazňou
počasia (mráz, dážď, slnko)

5
6
7

denný voľný
pohyb a aktivita
veterinárna starostlivosť

očkovanie, čipovanie, kastrácia

základný výcvik
spoločnosť človeka

����������������������������

Poľuje s fotopuškou

Venuj náš leták svojej samospráve a požiadaj, aby informácie
Vstúpili sme do nového roku. Máte pred
o zákaze reťazí zverejnili.
sebou konkrétne plány v oblasti tvorby
Povedz majiteľom psov vo svojom okolí o ich zákonných
povinnostiach (zákaz reťazí, dobrý plot, výcvik, výbeh a venčenie).
pre deti a mládež?
Hlás prípady porušovania legislatívy a týrania zvierat
Plánov aj chuti do literárnej tvorby mám
regionálnym veterinárnym správam (RVPS), polícii
dosť. Veď stále mám pre koho písať, vymýšalebo našej Linke proti krutosti.
ľať a tvoriť.
Najnovšia knižka bude v nasledujúcich týžOZ Sloboda zvierat
dňoch (tak ako moje predchádzajúce kniTel: 02/16 187
hy) prevedená do Braillovho písma a/alebowww.slobodazvierat.sk kampane.sz@gmail.com
zvukovej podoby, teda do formátov prístupných zrakovo postihnutým čitateľom, tiež
ju už mám pripravenú ako e-knihu. Príbeh
Mii som ukončila tak, aby aj 2. časť bola pre
čitateľov zaujímavá, ale zároveň aby dávala
Vincent Vyšňan už dávvýznam aj samostatne. Dúfam, že sa k čitanejšie vymenil loveckú
teľom dostane pred Vianocami 2022. V blízpušku za fotoaparát a kakej budúcnosti sa chcem viac zamerať aj na
meru. Zaznamenáva to,
podporu literárne a výtvarne nadaných detí.
Stále je to však len môj koníček, preto uvidím,
čo bežný návštevník lesa
koľko z toho mi iné povinnosti dovolia.
nemôže vidieť. Chce to

Ďakujem za rozhovor. Veď čo je pre deti,
je zároveň o deťoch. A čo je o deťoch, je
pre všetkých.
Dušan Migaľa

len neuveriteľnú dávku trpezlivosti a aj trošku šťastia. Práve v marci 2022 obnovil expozíciu svojej tvorby
na Chate Opalisko.
text i foto: -dm-
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Dokázali remizovať
s lídrom, ale patrí im (zatiaľ)
čierny Peter
Pre ŠK Závažná Poruba nie je pohľad
na polčasovú tabuľku IV. ligy Sever vôbec príjemný, v dedine však veria, že na
jar ujdú „hrobárovi z lopaty“.
Len osem bodov (dve víťazstvá – v
Diviakoch 2:1 a s Turzovkou 1:0 a dve
remízy – s Makovom 1:1 a v Kysuckom
Novom Meste 0:0). Také diétne je jesenné
vysvedčenie nášho štvrtoligistu v doterajšej časti sezóny. Jedným dychom však
treba dodať, že posledná priečka nie je až
tak hrozivá. Rovnako na tom sú predposledné Diviaky a tretí tím od konca Belá-Dulice vykopal iba o štyri body viac.
K jesennej časti sme sa vrátili v rozhovore s predsedom futbalového klubu v
Závažnej Porube Petrom Iľanovským.
Ako by ste stručne zosumarizovali prvú
polovicu sezóny?
My sme nový súťažný ročník začali dobre. V Slovnaft Cupe mužstvo vyhralo vo
Vavrečke a v Brezne zhodne 2:1a vyradilo
nás až druholigové Námestovo – 2:4. Bol
to však pre nás dosť smoliarsky zápas, pokojne sa dal dotiahnuť aj do penaltového
rozstrelu. Chýbalo akurát trochu šťastia.
V lige chlapci v 2. kole naplno zabodovali
v Diviakoch a nato doma uhrali remízu
(1:1) s jesenným lídrom Makovom. Či
proti Námestovu alebo Makovu sme podali veľmi dobré výkony.
No potom neviem, čo sa udialo, ale prišiel zlom. Doplácali sme predovšetkým
na neskúsenosť našich mladých chlapcov. Len mimochodom, vekový priemer
kádra je niekde medzi 20 – 21 rokov. V
priebehu sezóny bolo našou snahou kabínu doplniť o skúseného, svojho času aj
prvoligistu Martina Labašku zo Žiaru/
Smrečany, ale to nevyšlo.

• Horný rad sprava: Peter Iľanovský- predseda FO, Andrej Glončák, Daniel Kováč, Martin Baran, Matúš Králik,
Tomáš Bobrík, Martin Adzim, Lukáš Kubek, Peter Dudko, Boris Dvorský, Jaroslav Beťko-vedúci
Dolný rad sprava: Samuel Rolný, Richard Gregor, Jakub Berník, Jaroslav Moravčík, Luka Hladký, Sebastian Frian,
Peter Golis, Peter Dunaj.

rín a odtiaľ sa dostal do Serede. Po určitom sklamaní na poslednom pôsobisku
nemal záujem nikde trénovať, ale asi sám
cítil, že nám má dačo vrátiť, tak prikývol
na oslovenie.
Čo sa týka tréningovej morálky, v tomto smere môžeme byť spokojní. Tréningy
sú štyrikrát do týždňa, chlapci ich navštevujú podľa možností, zvlášť študenti,
avšak na dvoch sa vždy zíde dvanásť-štrnásť hráčov.
Aké ešte pozitívum vám napadá?
Hoci výsledky neboli na želanej úrovni,
mužstvo ako partia príkladne fungovalo
a vždy ťahalo za rovnaký koniec povrazu. Ani prehry kolektív nenaštrbili.
Predchádzajúce dve sezóny sa pre pandémiu nedočkali jarného programu, malo
to dopad aj na futbal vo vašej obci?
Určite. Takto sa strácajú pravidelné návyky. Zápasový výpadok bol značný, ťažšie sa
potom ten náš futbalový vlak rozbiehal.
Ako hodláte naložiť s jarným dielom?
Je avizovaná reorganizácia súťaží, ktorá
už dvakrát bola odložená. Ak sa spustí, u
nás vypadne len posledné mužstvo. Jednoznačným cieľom je záchrana. Bodové

rozdiely dole nie sú veľké, stačí vyhrať
dva zápasy a už sa posuniete inde. Navyše, doma budeme na jar hrať zväčša s
mužstvami z druhej polovice tabuľky.
Ján Svrček, MY regionálne noviny č. 6,
s. 28 ŠPORT, 2022

Seniori súťažili v behu
na lyžiach

Jedenásť seniorov, osem súťažiacich a traja sprievod z našej Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Závažnej
Porube sa zúčastnilo dňa 24. februára
2022 rekreačného behu na lyžiach, ktorý
sa konal na Štrbskom plese. Podujatie
pripravila Základná organizácia Jednoty
dôchodcov v Liptovskom Hrádku pod
vedením Mgr. Márie Mikovínyovej. Bolo
to veľmi príjemné stretnutie staršej generácie pri pohybovej aktivite. Akcia dobre
organizačne zvládnutá, doplnená nádherným počasím a vynikajúcou náladou.
Všetci účastníci došli do cieľa, teda všetci
vyhrali. Veľké poďakovanie patrí Ivanovi
Bukasovi, ktorý nám poskytol auto Bežeckého klubu na odvoz a poskytol prenajatú miestnosť na Štrbskom plese, čím
nám spríjemnil cestovanie a pobyt v
našich krásnych Tatrách.
–mi-

Čo vaše mužstvo na ihrisku najviac kvárilo?
Finálna fáza. Nevytvárame si dostatočný
počet šancí, a keď sa to už aj podarí, zase
dokážeme ich zbrklo spáliť.
Veru, trinásť zápasov a len desať strelených gólov, čo vy na to?
To len svedčí o tom, čo som povedal.
Kto mužstvo vedie a ako to vyzerá s prípravou na zápasy?
Trénerom je Ján Blaháč, ktorý svojho času
prišiel do Závažnej Poruby z popradskej
devätnástky, no potom ho zlomil Šamo-

• Štrbské Pleso 24. februára 2022. Zľava: Magdaléna Iľanovská, Ľubomír Cút. Horný rad zľava: č. 49, č. 23
Hrádočanky, Jana Bukasová, Jana Rúfusová, Zdena Mikulášová, Jela Plchová, Anna Cútová, Anna Matejbusová,
Ján Matejbus
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VÝSLEDKY:
SL.POHÁR KREMNICA 23.1.2022
Šušková Soﬁa
1. miesto, ml.žiačky 2011
Macková Zuzana
8. miesto, ml.žiačky 2011
Šmidová Mia
2. miesto, ml.žiačky 2010
Váleková Lea
2. miesto, st.žiačky 2009
Piatková Emma
2. miesto, st.dorky
Bukasová Veronika 5. miesto, ženy juniorky
SL.POHÁR LEVOČA 12.2.2022
Šušková Soﬁa
3. miesto, ml.žiačky 2011
Macková Zuzana
7. miesto, ml.žiačky 2011
Šmidová Mia
1. miesto, ml.žiačky 2010
Daraboš Samo
4. miesto, ml.žiaci 2010
Bukasová Veronika 3. miesto, nominácia EYOF
Piatková Emma
4. miesto, nominácia EYOF
SL.POHÁR ŠTRBSKÉ PLESO 13.2.2022
Šušková Soﬁa
1. miesto, ml.žiačky 2011
Šmidová Mia
1. miesto, ml.žiačky 2010
Daraboš Samo
3. miesto, ml.žiaci 2010
Bukasová Veronika 3. miesto, nominácia EYOF
Piatková Emma
4. miesto, nominácia EYOF
Veronika Bukasová sa nominovala na Europsky festival mládeže EYOF Vuokati.
SL.POHÁR LÁTKY 19.2.2022
Šušková Soﬁa
1. miesto, ml.žiačky 2011
Macková Zuzana
5. miesto, ml.žiačky 2011
Šmidová Mia
1. miesto, ml.žiačky 2010
Daraboš Samo
3. miesto, ml.žiaci 2010
Válekova Lea
2. miesto, st. ziačky 2009
Bukasová Veronika 3. miesto, ženy juniorky
Piatková Emma
3. miesto, st. dorastenky

V súčasnosti máme 17 pretekárov, toto sú zatiaľ najlepšie výsledky tejto sezóny, do konca sezóny nám
ostáva odbehať ešte 7 pretekov, Bukasová a Piatková
sa zúčastňujú aj medzinárodných pretekov v Poľsku,
Rakúsku, kde sa umiestňujú v prvej polovici štartovného poľa. Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým
členom klubu, sponzorom, obci, za podporu.
Ivan Bukas, foto: Katarína Piatková
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Zimná sezóna 2021/2022 Lyžiarskeho klubu Opalisko
Aj v zimnej sezóne 2021/2022 Lyžiarsky
klub Opalisko nadviazal na predchádzajúce úspešné sezóny veľmi dobrými výsledkami ako v Slovenskom pohári, tak
aj v Pohári Liptova. Hlavné trénerské zloženie Katarína Rázusová, Martin Rázus
a Kristína Gábrišová. Družstvo žiakov
posilnil Jozef Puttera. Príprava na preteky prebiehala počas celej zimnej sezóny
najskôr v Jasnej, neskôr v domácom stredisku na Opalisku, ale aj na Dolinkách v
Žiari, či na Barbore vo Vyšnej Boci.
V rámci Slovenského pohára pretekári v kategórii žiakov dosiahli najlepšie
výsledky:
• Antolová: 2 krát 3. miesto, 2 krát
5. miesto, 3 krát 7. miesto a 1 krát
12. miesto
• Kusková: 1 krát 9. miesto,
1 krát 11. miesto a 2 krát 16. miesto
• Bielená: 1 krát 11. miesto,
2 krát 12. miesto
• Žáková: 1 krát 12. miesto
V kategórii predžiakov najlepšie
umiestnenia dosiahli:
Čániová: 1 krát 8. miesto
Čáni: 2 krát 6. miesto
Elíz: 1 krát 6. a 1 krát 8. miesto
Poljaková: 1 krát 5. a 1 krát 12. miesto
Paľáková: 1 krát 17. miesto
Šimovček: 1 krát 8. a 1 krát 9. miesto
Pajerchin: 1 krát 3. a 1 krát 8. miesto
Jílek: 3 krát 1. miesto
V rámci Pohára Liptova najlepšie výsledky vo svojich kategóriách najčastejšie
obsadzovali:
1. miesta: Čániová, Čáni, Jílek, Elíz, Antolová a Rázus
2. miesta: Poljaková, Zajdenová, Pajerchin a Jozefková
3. miesta: Žáková, Kusková a Paľáková
4. miesto: Puttera
5. miesto: Borošková
Okrem domácich pretekov sa pretekári klubu zúčastnili i pretekov Horehronskej ligy, kde si porovnali svoje

schopnosti s ďalšími pretekármi, ktorí sa
nezúčastňujú Slovenského pohára.
Tu dosiahli najlepšie umiestnenie:
1. miesto: Jílek
3. miesto: Poljaková
4. miesto: Elíz
Pozitívom je, že nielen tréneri a pretekári, ale i rodičia pristupujú k zložitému
tréningovému procesu zodpovedne, čo
sa v konečnom hodnotení nakoniec premieta i do výsledkov v samotných pretekoch. Na činnosti lyžiarskeho klubu má
veľký podiel obec Závažná Poruba, ktorá
v spolupráci s vedením prevádzkového
strediska Opalisko umožňujú a zabezpečujú priebeh tréningovej činnosti.
Popri pretekovom lyžiarskom klube
počas roka funguje i celoročný krúžok
pod vedením Kataríny Oravcovej a Silvii
Matejkovej zameraný na všestrannosť a
získanie prvých základov a osvojení si návykov v zjazdovom lyžovaní. Zúčastňujú
sa ho deti vo veku 5 až 6 rokov. Poniektorí
následne pokračujú v pretekovej činnosti.
Činnosť pretekového oddielu je
možné podrobne sledovať i na webových
stránkach klubu www.lkopalisko.sk
Ján Rázus
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Zachráňme lyžovanie
pod Poludnicou

Štefansky výstup
patril ženám

Iniciatívou Epicentra závažná sa v decembri 2021 vyhlásila ﬁnančná zbierka
s cieľom zachrániť lyžovanie pod Poludnicou. Cieľová suma predstavovala
5 500 €. Do zbierky prispelo 130 podporovateľov. Kampaň bola úspešná. Vyzbieralo sa 5 680 €, 103 %. Lyžovanie pod
Poludnicou sa zachránilo.

Podmienky pre kvalitné
lyžovanie sú na svete

Ideálne podmienky pre lyžovanie umožnili otvoriť lyžiarsku sezónu aj na svahoch
Opaliska. V Závažnej Porube sa v sobotu
18. decembra 2021 začalo lyžovanie.

Lanovka – sedačka je v dobrom technickom stave, personál je vyškolený, bezpečnosť zabezpečená. „Stará zjazdovka je
naplno zasnežená. Na svahu je 50 cm upraveného snehu. Rešpektujeme hygienické a
bezpečnostné opatrenia. Lyžovanie umožníme len podľa pravidla OP (očkovaní,
prekonaní),“ uviedol vedúci Ski centrum
Opalisko Rastislav Mašlonka hneď po tom,
ako uviedli lanovku do prevádzky.

Horská záchranná služba v Lyžiarskom
stredisku Opalisko organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb.

Michal Červeň prinesie
do Poruby zlato
Slovenská reprezentantka v paraalpskom
lyžovaní Henrieta Farkašová získala na
zimných paralympijských hrách 2022 v
Pekingu druhú zlatú medailu.
Zrakovo postihnutú lyžiarku v slalome navádzal Martin Motyka, v super – G
Michal Červeň zo Závažnej Poruby.
Tešíme sa a gratulujeme!

Stačí si len vybrať

V Závažnej Porube sa pomedzi sviatky
vytvorili ideálne podmienky pre zimné
športy. Na svoje si prídu zjazdári, bežkári,
sánkari, korčuliari... Chybuje už len skokanský mostík. Svahy Opaliska sú vysnežené, v prevádzke je lanovka a malý vlek,
bežecké trate sú upravené, ľad na klzisku
v dobrej kvalite. Určite netreba váhať.
Len pohľadať vhodnú výstroj a hýbať sa,
kým zima trvá. Treba však viac disciplíny.
Chôdzou po bežeckých tratiach nekaziť
stopu a motorové štvorkolky radšej ponechať v garáži. Pre všetkých zúčastnených
platí stále platný princíp: OP. Očkovaní,
prekonaní.
text i foto: -dm-

Vianočný výstup na Poludnicu má svoju
dlhoročnú tradíciu. Koná sa každý rok,
ale zakaždým je iný. Tento rok bol mimoriadny: snehu vyše kolien a teplomer
ukazoval – 13 oC. Ako prvé kráčali, presnejšie prešliapavali štyri dobre trénované
ženy. Soňa Muziková, Zuzka Muziková,
Evka Bašistová a Danka Vadovická.
Zo Závažnej Poruby vystúpilo dvanásť turistov, od Jána štyridsať a od Iľanova dvadsať. Na vrchole sa dlho nezdržali. Fučalo až zadúšalo. Pohľady a
fantastické výhľady sa stali odmenou za
všetko úsilie i vypätie. Darmo je, aj zima
má svoje čaro i tajomstvá. Účastníčky i
účastníci, čo vystúpili si jeden druhému
povedali: „Poludnica je múdra hora.“

Jaskyňa Pod Poludnicou,
foto Richard Macko

text: -dm-

Covid odchádza, jar prichádza.

Ilustrácia Dr. Vlasta Šiarniková
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