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Voľby do NR SR v Z. Porube
Z rokovania OcZ
Obecné spravodajstvo
Výročné rokovania: Poludnica,
futbalisti, JDS, COOP Jednota
Fašiangy v Z. Porube, v meste
Cirkevná rubrika
Pozemkové spoločenstvo Luhy
informuje členov
Nová forma WEB stránky
Ján Iľanovský – proﬁl života
3GD - Lomidrevo slovom i obrazom
Večer Oľgy Rúfusovej
Talenty spod Poludnice
Spomienka na R. Jurečku
Nekrológy, krížovka, šport

Ročník: XXVI.

MAREC 1/2020

200 rokov
Marína

od narodenia básnika

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,
možno mi ruky nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,
možno mi nemilým ostať,
možno mi ústam smädom umierať,
možno mi žialiť v samote,
možno mi život v púšťach zavierať,
možno mi nežiť v živote,
možno mi seba samého zhubiť!
- nemožno mi ťa neľúbiť!

Andrej Sládkovič

*30. marca 1820 - †20. apríla 1872
evanjelický kňaz, básnik, publicista,
prekladateľ. Autor najdlhšej ľúbostnej
básne na svete. Marína obsahuje
2 900 veršov. V básni sa prelína
láska k vlasti s láskou k žene:

„Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,
Marínu drahú v peknej otčine,
a obe v jednom objímať!“

Voľby do NR SR
v Závažnej Porube

Naše školstvo
Ak chceme hovoriť o tom, aké chceme
vzdelávanie, musíme vedieť, akú chceme
spoločnosť.

Počet platných hlasov:
1. Slovenská ľudová strana A. Hlinku 3
2. Dobrá voľba
32
3. Sloboda a Solidarita
65
4. SME RODINA
101
5. Slovenské Hnutie Obrody
1
6. ZA ĽUDÍ
63
7. Máme toho dosť
7
8. Hlas pravice
0
9. Slovenská národná strana
45
10. Demokratická strana
3
11. Obyčajní ľudia OĽANO
219
12. Progresívne Slovensko a SPOLU 73
13. Starostovia a nezávislí kandidáti
0
14. 99% občiansky hlas
0
15. Kresťanskodemokratické hnutie
12
16. Slovenská liga
0
17. VLASŤ
21
18. MOST – HÍD
1
19. SMER – sociálna demokracia
122
20. SOLIDARITA Hnutie pracujúcej
chudoby
0
21. HLAS ĽUDU
3
22. Maďarská komunitná spolupatričnosť 0
23. Práca slovenského národa
0
24. Kotlebovci - Ľudová strana
Naše Slovensko
60
25. Socialisti.sk
9
V Závažnej Porube 29. 2. 2020

Dr. Dušan Migaľa, predseda okrskovej
volebnej komisie v Závažnej Porube

Foto: -dm-

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1119; počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 852; počet voličov, ktorí
odovzdali obálku: 839; počet voličov, ktorí
zaslali návratnú obálku: 13; počet platných
odovzdaných hlasov: 840.
Účasť: 76,1 %

Je po voľbách
Výsledky sú známe. Nastala zmena. Zvolili
sme parlament, máme nového premiéra
aj ministrov. V týchto voľbách Závažná
Poruba zaznamenala niekoľko rekordov
s prívlastkom NAJVIAC:
• voličov zapísaných v zozname: 1 119
• vydaných hlasovacích preukazov: 38
• voličov s hlasovacími preukazmi: 103
• mladých voličov.
A ešte niekoľko skutočností
Štvrtinu odovzdaných hlasov získal Igor
Matovič – OĽaNO, osminu Smer – sociálna demokracia, dvadsaťosem prednostných
hlasov Ján Blcháč, sedem voličov hlasovalo
do prenosnej volebnej schránky, trinásť volilo zo zahraničia poštou a dvanásť hlasov
bolo neplatných.
Rešpektujúc výsledky demokratických volieb očakávame, že o ďalšom smerovaní
našej krajiny budú rozhodovať legitímne
zvolení predstavitelia štátu, ktorí činmi naplnia to, čo sľubovali pred voľbami. Zmenia
Slovensko k lepšiemu? Čas ukáže!
Redakcia

Čoraz častejšie počúvam, že sme
mali dobré školstvo a že sme si ho zdevastovali. Áno, mali sme školstvo veľmi
dobre kompatibilné s vtedajšou ekonomikou a spoločenským systémom. Teda
keďže bolo zadeﬁnované, akú chceme
spoločnosť, dalo sa zadeﬁnovať, aké
chceme školstvo. A potom sa dalo školstvo synergicky budovať.
Po novembri sme sa pokúšali o niekoľko koncepcií vzdelávania. Duch školy, Konštantín, Milénium, Správa o stave
školstva. Učiace sa Slovensko... Ani jeden
z dokumentov nebol celospoločensky akceptovaný. Žeby preto, že nevieme akú
chceme spoločnosť?
November 1989 bol o odmietnutí
jedného modelu spoločnosti. Odvtedy
vnímam politický boj na Slovensku ako
boj o presadenie osobných záujmov, nie
ako boj hodnôt. To je paradoxne obrovské šťastie pre vzdelávanie, lebo na
rozdiel od niektorých našich susedov sa
politici nesnažili uspôsobovať školstvo
podľa svojich predstáv.
Mám ešte jednu kontroverznú otázku: Školstvo od roku 1989 vychovalo aj
dnešných päťdesiatnikov a starších. Sme
spokojní s tým ako konajú?
RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ Gymnázia
M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši

Umenie vládnuť sa nezakladá na sile či opatrnosti, ale na múdrosti.
Jan Amos Komenský
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Koncert detí priniesol
pokoj, lásku a radosť

Básnik a čas
Mesiac po svojej osemdesiatke nás 11. januára 2009 navždy opustil náš rodák Milan
Rúfus. Básnik mladosti, sĺz i našich ľúbostí.
Pri príležitosti jedenásteho výročia smrti
Majstra slova predstavitelia Závažnej Poruby zapálili svetielka spomienok na jeho
hrobe. Pripomenuli život a dielo jeho slovami: „Boh mi dal slovo a ja hovorím. Keď
mi ho potom vezme, dá ho iným a nič sa
nestane...“ Ale stalo sa.

Rok 2020 je tu

Pred Vianocami voňajú medovníčky, ľudia zapaľujú svetielka a chodia na vianočné koncerty. Stretávajú sa ľudia dobrej vôle. V adventom čase sa v nedeľu 15.
decembra 2019 pôsobivým programom
predstavili deti z MŠ i žiaci zo ZŠ. Najmenší sa na javisku ako anjeliky do chuti
vyšantili a vytancovali. Žiaci zo základnej
školy zas uviedli najznámejšiu slovenskú
rozprávku Soľ nad zlato. V hre účinkovali
všetci žiaci. Niektorí hovorili, druhí tancovali. A sála bola obsadená do posledného miesta. Dokonca niektorým rodičom
sa stoličky neušli. Ale aj tak. Kto prišiel,
nebanoval. Bol to zážitok naplnený láskou
a radosťou. Malým umelcom a všetkým,
čo pripravili tretí adventný koncert v Závažnej Porube poďakoval starosta Pavel
Beťko. Sprievodným podujatím vydareného koncertu sa stali vianočné trhy.

Aj v Závažnej Porube privítali rok 2020
v nádeji pokoja a zdravia. Starosta Pavel Beťko sa k prítomným v kultúrnom
dome prihovoril:“ To dobré posuňme do
roku nového, žime tak, aby sme sa mohli
pozrieť jeden druhému do očí, podali si
ruku, mali pokoj v rodinách a zdravie
podržalo...“ Pán farár Pavlík poprosil
Nebeského Otca o požehnanie, lebo bez
neho je každé namáhanie márne. Potom
si spoločne zaspievali Rok nový zase k
nám prišiel, v ňom teš sa každý a veseľ...

Verejné uznanie pre
Dušana Migaľu

Na Novoročnom koncerte, ktorý bol
spojený so slávnostným aktom udelenia
ocenení mesta udelil primátor Verejné
uznanie osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. Primátor
Ján Blcháč Verejné uznanie odovzdal Dušanovi Migaľovi: „Za dlhoročnú aktívnu
výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi a
mládežou, za šírenie ľudových tradícií,
za celoživotný prínos v kultúrno-spoločenskej oblasti nielen v Závažnej Porube, ale i v meste Liptovský Mikuláš“

Básnik nás predišiel do večnosti, prichádzajú mladí autori. Veď všetko je v čase, prchajúcom prúde. Rodí sa, je a zaniká. Jeho
verše však trvajú, recitujeme ich a žijú spolu
s nami.
text: Dušan Migaľa, foto: Zuzana Vallušová

Poludnica bilancovala
rok 2019

Členovia folklórnej skupiny Poludnica
bilancovali svoju činnosť za rok 2019 v sobotu 4. januára 2020. Medzi hosťami privítali starostu Pavla Beťku s manželkou. V
hodnotiacej správe zazneli aj tieto slová: „...
Poludnica oživuje a uchováva dávne porubské zvyky, piesne a tance. Je potešiteľné, že
ju posilnili mladí ľudia. Okrem Závažnej
Poruby úspešne účinkovala v Liptovskom
Mikuláši, v Lopeji, vo Veternej Porube, v
Pavlovej Vsi, v Podturni. Elena Chovanová
a Hedviga Šarafínová postúpili na celoštátnu prehliadku tanečníkov v kategórii Nositelia tradícií. Poludnica vystupovala pri
vianočnom stromčeku v Závažnej Porube

text i foto: Pavel Beťko

Čo nového v našej hore?

Bratislava sa presťahovala do Závažnej
Poruby. Parkovanie predstavuje vážny
problém.
-dm-

• Zľava: Pavel Beťko, Želmíra Staroňová, Ivan Broska,
Dušan Migaľa

a vianočné zvyky uviedla aj v Domove sociálnych služieb na Štepníku...“ Členovia sa
pravidelne stretávali, cvičili nové piesne a
tance. Starosta Pavel Beťko Poludnici poďakoval za všetku činnosť a odovzdal Želmíre
Staroňovej Pamätnú plaketu za eminentnú
spoločenskú, kultúrnu a športovú činorodosť. Pamätnú plaketu prevzal aj ľudový
umelec Ivan Bróska za reprezentáciu Závažnej Poruby na Slovensku i v zahraničí.
text –dm- foto: Richard Macko
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V Jáne a Vavrišove uviedli
v jeden deň Lomidrevo

Dôchodcovia hodnotili
svoju činnosť
Domácu organizáciu JDS v Závažnej
Porube tvorí 120 členov. V piatok 24.
januára 2020 sa členovia zhromaždili
na výročnom rokovaní, aby zhodnotili svoju činnosť v roku 2019 po stránke
organizačnej, sociálnej, dobrovoľníckej,
zdravotnej, vzdelávacej, kultúrno-spoločenskej, športovej, záujmovej a mediálnej. Rokovanie viedla Ž. Staroňová ml.,
správu predložila predsedníčka Darina
Majeríková, revíznu správu A. Valentová. Za pozornosť stojí 430 brigádnicky
odpracovaných hodín pri zveľaďovaní
a skrášľovaní obce. Pripomenuli si aj 30
výročie založenia JDS Slovenska. Starosta Pavel Beťko v príhovore ocenil aktivity
porubských dôchodcov vo všetkých oblastiach a zdôraznil: „...svojou činnosťou
odovzdávate skúsenosti, ponúkate pomoc a mladých motivujete k aktivitám
pre obec...“
Darine Majeríkovej, ktorá pôsobila
ako predsedníčka tejto organizácie dvadsaťdva rokov, odovzdal Pamätnú plaketu
Závažnej Poruby za významnú, dlhoročnú a obetavú prácu v prospech staršej generácie. Podľa stanov JDS sa uskutočnili
voľby výboru. Za predsedníčku bola zvolená Magdaléna Iľanovská. Na záver potleskom prijali Plán práce na rok 2020.
text i foto: Dušan Migaľa

Poludnica v Spravodaji LM
Potešilo nás, že Mikuláš FEBRUÁR 2020,
mesačník pre obyvateľov Liptovského
Mikuláša uverejnil na titulnej strane Poludnicu vo fašiangovom sprievode. Poludnica už dlhé roky oslovuje obyvateľov
mesta nápaditými maskami, dynamickou
choreograﬁou a porubskými Homrľajskými piesňami. Fotograﬁa predstavuje
uznanie za účinkovanie v Liptovskom
Mikuláši. Fašiangy v meste sa v tomto
roku konali 21. februára 2020 od 16. hodine. Do sprievodu sa znova zapojila aj
porubská Poludnica.
text i foto: -dm-

Porubské ochotnícke divadlo 3GD v réžii
Lucie Bačíkovej uviedlo popoludní v piatok
6. marca 2020 divadelnú hru Lomidrevo
v Liptovskom Jáne a večer vo Vavrišove.
Juraj Záborský, režisér divadla OKNO po
vystúpení v L. Jáne do kroniky porubského divadla napísal: „Bolo to veľmi pekné,
dobré, milé predstavenie. Deti boli celý čas
tak zaujaté, že nemali čas vyrušovať a s napätím sledovali dej na javisku. Všetkým sa
to veľmi páčilo. Ešte raz pozdravujem celý
súbor a držím palce v ďalšej práci.“ Potom
nasledovala spoločná fotograﬁa. Starostka
Vavrišova Ľubica Chlebová účinkujúcim
poďakovala, ocenila herecké výkony, réžiu
i techniku a na pamiatku sa so súborom zo
Závažnej Poruby vyfotografovala.

Lomidrevo v Kvačanoch
Kvačany sú známe slávnou divadelnou históriou. V roku 2020 si obec pripomína 100.
výročie ochotníckeho divadla. V roku jubilea pozvali porubské divadlo, aby ako hosť
uviedlo divadelnú rozprávku Lomidrevo.
Porubských ochotníkov sprevádzal starosta Pavel Beťko. Po vydarenom predstavení,
ktoré oslovilo a potešilo publikum sa spolu
so starostom Kvačian Jozefom Grúňom a
hercami 3GD vyfotografovali na pamiatku.

Poďakovanie

Vážení členovia ochotníckeho divadelného
súboru 3GD Závažná Poruba, dovoľte mi aj
touto cestou vyjadriť poďakovanie za Vaše
stvárnenie divadelnej hry Lomidrevo, s ktorým ste našim najmenším ako aj ostatným
obyvateľom spríjemnili jeden piatkový podvečer a ukázali, ako zmysluplne sa dá naložiť
s voľným časom. Do ďalšej práce Vám prajeme veľa kreatívnych nápadov a ochotníkov.
S pozdravom Ľubica Chlebová, starostka
obce Vavrišovo 9. marca 2020

Sobotný večer venovaný
Zuzke Rúfusovej

Každoročne v čase sviatku
Troch kráľov si v Dome
Milana Rúfusa pripomíname narodeniny básnikovho
jediného ťažko postihnutého dieťaťa. V tomto roku sa
Zuzka dožila päťdesiatdeväť
Patrícia Ambróz rokov. Mladí porubskí herci jej venovali rozprávku Plavčík a Vratko,
čo osúšajú slzy sveta.V ďalšom programe
sme uviedli do života zbierku veršov Patrície Ambróz, ktorej báseň si v čase Radvanského veršobrania vybral Majster na dvojstránku vedľa svojej básne. Tradične uviedli
zhudobnené Rúfusove básne pani Soňa
Jány a pani profesorka Dada Klementová.
Akcia bola ukončená básňou List Magde,
ktorou účastníci večera poslali do Fialkového údolia 31 želanie sily matke a dcére v
ťažkej situácii. Majster bdel nad nami a tak
sa Sobotný večer venovaný Zuzke vydaril.
Soňa Barániová

Ples naplnila radosť, tanec
a humánny cieľ
Fašiangové časy roku 2020 v Závažnej
Porube ukončil fašiangový ples. V poradí
18. ročník pripravili rodičia detí z materskej a základnej školy za podpory obecného úradu. Pod taktovkou Soni Hladkej sa
priestory KD premenili na zimnú krajinu.
Výzdobu tvorivo doplnili aj detičky a učiteľky z materskej školy. Zo základnej školy
pomohla Simonka Marcinčinová. Okrem
dekorácií a dobrej muziky o kúzelnú atmosféru a výbornú zábavu sa postarali
nápadité masky. Tento rok boli naozaj výnimočné. (Viac povedia obrázky.) Neodmysliteľnou súčasťou plesu sa stala tombola. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom,
čo nezištne prispeli na dobrú vec. Aj tento
rok sa ľudia na tradičnom plese stretli, zabavili, vyšantili ako deti. Čo je však najdôležitejšie? Celý výťažok venovali deťom z
materskej a základnej školy.

V mene Rady rodičov MŠ a ZŠ vyjadrujeme veľké poďakovanie každému, kto
akokoľvek pomohol, prispel, alebo prišiel
a potešenie našiel v spoločnosti priateľov
a dobrých ľudí. A ako to už býva po plese?
Všetko treba uviesť do pôvodného stavu.
Po veľkom upratovaní každý odchádzal
domov s úsmevom na tvári a radosťou v
srdci. Ples bol naozaj výnimočný. Tento
rok sa stretla nemalá partia ľudí, ktorí
všetko vystrojili s nadšením, radosťou a
veľkou snahou urobiť dačo osožné pre
naše deti.

text: Katarína Migaľová, foto: Lenka Kráľová
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Členská základňa COOP
Jednota hodnotila
uplynulý rok

Poludnica fašiangovala v meste

Do fašiangového sprievodu v Liptovskom Mikuláši sa zapojila aj Poludnica zo
Závažnej Poruby. Zaspievala homrľajské
piesne, zavinšovala zdravia, šťastia a do
tanca pojali aj primátora. Zaplnené námestie oslovili nápadité masky. Vari najviac „zabodoval“ porubský turoň a mimoriadne živý medveď Mrmľaj– Homrľaj.
Spoločne pochovali basu a zanôtili: „... už
sa fašiang kráti, už sa nenavráti...“

Oživili tradície, aby to, čo
tu bolo, stále bolo
Fašiangové tradície v obci pod Poludnicou oživila aj v tomto roku folklórna skupina Poludnica. Hlavnú postavu
predstavuje medveď: Mrmľaj – Homrľaj.
Sprievod sa začal o deviatej ráno a trval
do tretej. Homrľajci zaspievali, zatancovali a aj zavinšovali: „...zdravia, šťastia
stálieho.“ Sprievod masiek ľudia počastovali hriatym a fánkami ako sa patrí a potom si spoločne zaspievali: „..keby bola za
groš slama, za dva groše jarina, vera by si
Homrľajka krajšie čižmy kúpila...“ Takto
v sobotu 15. februára 2020 nositelia tradícií naplnili odkaz tých, čo tu boli pred
nami. Fašiangovú atmosféru umocnil
krásny zimný deň.
text: -dm- Foto: Zuzka Macková

Poludnica roztancovala
námestie

Pri sviatku MDŽ 2020 uviedla Poludnica svoj nový program na námestí v Liptovskom Mikuláši. Zaspievala porubské
piesne a zatancovala porubské tance. Ako
spevák a inštrumentalista sa predstavil
Ivan Broska. Na harmonike sprevádzal
Tibor Plch. Choreograﬁa v réžii Eleny
Chovanovej prítomných rozveselila, roztancovala a potešila.

Zastupovali Klub
dôchodcov obce Závažná
Poruba na oslave MDŽ
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Liptovský Mikuláš pozvala aj zástupkyne nášho Klubu dôchodcov
na oslavu MDŽ, ktorá sa uskutočnila dňa
6.marca 2020 o 09:30 h. v malej zasadačke
MsÚ v Liptovskom Mikuláši, pod záštitou
Primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD.
Tejto oslavy sa zúčastnili vybrané členky
Klubu dôchodcov našej obce, a to zľava:
Magdaléna Iľanovská - predsedníčka, Irena Kubovčíková - členka, Milota Hladká
- členka, Anna Cútová - členka, Ďakujeme
za príjemné posedenie a milý program.
-mi-

„Aj keď pofukoval chladný vietor, pri vystúpení Porubänov nám bolo horúco,“
prihovorila sa k účinkujúcim jedna dáma
prítomná na slávnostnom stretnutí žien s
predstaviteľmi mesta.
„Boli ste super,“ dodala.
text: -dm- foto: Marta Brosková

Členovia Jednoty COOP v Závažnej
Porube sa vo štvrtok 13. februára 2020
zišli na výročnom rokovaní. Rokovanie
viedla Darina Jačalová. Najskôr si minútou ticha uctili pamiatku členov, ktorí nás v roku 2019 predišli do večnosti.
Správa predsedníčky Mgr. Evy Niňajovej
konštatovala, že zásobovanie predajne je
na dobrej úrovni a podmienky predaja
spĺňajú hygienické kritériá. Osvedčili sa
marketingové akcie a zákazníci využívajú
aj doplnkové služby. V závere poďakovala predavačkám za dobrú prácu. Schválili
navrhnutý volebný poriadok a zvolili na
päťročné obdobie nový výbor.

• Zľava: Darina Jačalová, Eva Niňajová, Pavel Beťko,
Dr. Davideková

Za predsedníčku zvolili Mgr. Evu
Niňajovú. V nastávajúcom roku sa výbor členskej základne zameria na: riadny
chod predajne, poriadok, dodržiavanie
pracovnej doby a bude sledovať čerstvosť,
dostupnosť a cenovú prístupnosť ponúkaného tovaru.
Rokovania sa zúčastnil aj starosta
Pavel Beťko. Uviedol, že sa pripravuje revitalizácia okolia budovy Jednoty COOP,
MŠ a požiarnej zbrojnice. Výročná
schôdza odporučila vlastníkovi objektu:
vybudovať bezbariérový prístup do predajne potravín v Závažnej Porube a časť
prostriedkov z nájmu budovy investovať
do rekonštrukcie a modernizácie.
text i foto: -dm-

Fašiangy pre seniorov

Fašiangy sú obdobím
radosti a veselosti
spojené s mnohými
zvykmi a tradíciami. V našej dedinke
sa zvyky stále uchovávajú.
Folklórna
skupina Poludnica aj
tento rok zorganizovala fašiangový sprievod v maskách dole dedinou. Zavítali aj k
nám do DSS a ZpS. Spolu so sprievodom
prišiel aj spev, tanec, vôňa šišiek a fánok.
Klienti sa tejto návšteve každoročne
potešia a s radosťou si zaspievajú a zatancujú spolu so súborom. Za krásne vinše,
tanec a spev sme ich pohostili a poďakovali za príjemnú návštevu, ktorá oživila
všedný deň. „Tešíme sa na vás aj o rok
Homrľajci!”
Peťa Mišíková
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Domáca Jednota
dôchodcov dôstojne
oslávila MDŽ

Medzinárodný deň žien si pripomenuli
a oslávili v pondelok 9. marca 2020 aj v
domácej Jednote dôchodcov. Slávnostné stretnutie uviedla predsedníčka JDS
Magdaléna Iľanovská myšlienkou francúzskeho ﬁlozofa: „ Je nad slnko jasnejšie,
že Boh stvoril ženu, aby skrotila muža.“
V tomto duchu sa nieslo celé slávnostné
stretnutie dôchodcov v Závažnej Porube.
Zástupca starostu Dušan Migaľa pozdravil prítomné ženy a pripomenul zmysel
tohto sviatku.

Porubské noviny
Poruba je obec malá, všeličo sa tuná deje.
Čo z toho však keď väčšina ľudí o tom vôbec nevie.
Na obecnom úrade dali hlavy dokopy. Že
vraj budú noviny a v nich všetky novoty.
Rozmýšľali, rozmýšľali a nakoniec vyhútali. Redaktorom bude Duško, ten má najviac bystré uško.
Potvrdila to aj rada, čo poslednú bodku
dáva. Paľko, Hanka, Vladko, Vlasta, bude
to tak a basta.
A Duško to zobral vážne. Písal články, písal básne, k tomu pridal všetky vášne. Vraj
Štyrikrát do roka, bude robiť proroka.
A nie len to. Že vraj tieto noviny, sú zrkadlom dediny.
Napíše o všetkom do poslednej bodky. Pre
spestrenie pridá aktuálne fotky.
A ten Duško nemal chyby. V tých novinách
robil divy. Písal, rátal, oznamoval, na čas
všetko pripravoval.
Pridali sa ľudia, škôlka, škola, obec, takto
vytvorili novinový pokec.
A tak rôčky utekali, štvrť storočia pomíňali.
Dnes je to pán redaktor. Veľmi užitočný tvor.
Oslavuje jubileum aj tie jeho noviny. Veď
sto čísel nedá každý, iba len on jediný.
Želáme mu veľa zdravia, tvorivého elánu.
Nech mu slúži myseľ, na ďalších sto čísel.
Alena Guráňová

Ideme na Hrebienok
„Tento sviatok nemá len rozmer sociálny
a emancipačný, ale predovšetkým ľudský, vyjadrujúci úctu a vďačnosť ženám,“
uviedol. Za prácu pre blízkych i obec poďakoval starosta Pavel Beťko a prítomným ženám odovzdal pekný karaﬁát.

Deti z MŠ pod vedením svojich učiteliek
ponúkli ako darček pôsobivý program.
Ženám pri sviatku zavinšovali, zatancovali a zaspievali: „Šijeme vrecia šijeme...“
Po dobrom občerstvení na ústnej harmonike do spevu zanôtil Lacko Iľanovský.
Pri sviatku MDŽ prítomní pookriali a
nabrali nových síl.

text i foto: -dm-

Pondelok 24.2.2020 sme sa skupinka
šestnástich členiek nášho Klubu dôchodcov vybrali na plánovanú obhliadku ľudových výtvorov na Hrebienku.
Po búrlivej, veternej a daždivej noci, a
tiež nepríjemného ranného počasia, po
krátkej úvahe sme sa rozhodli. Ideme.
A neobanovali sme. Vysoké Tatry nás
privítali mierne veterným, ale slnečným
počasím. V priebehu dňa sa nám ukázali
v plnej kráse. A to, čo dokázali umelci z
ľadu vysekať, pohladilo nielen naše oči,
ale i naše duše. Len škoda, že táto nádhera, nemá trvalú hodnotu. Spolu sme
prežili pekný deň, na ktorý nám zostanú
milé spomienky.
-HŠ-

Cena úprimnosti
Keď som išiel na poslednú dovolenku
v druhom roku vojenskej základnej služby
mi na prestupnej železničnej stanici pisári
zo štábu zvestovali že stavbárom bude služba predĺžená o dva mesiace. Dôvod bol ten,
že vojenské stavebníctvo neplnilo plánované úlohy. Vstúpil do mňa jed, ale vedomie,
že som na ceste domov, mi pomohlo daný
problém rozchodiť.
Po návrate z dovolenky som bol informovaný, že bol prečítaný rozkaz o predĺžení
služby o jeden mesiac. To ma viedlo k relatívnej spokojnosti. Veď som z avizovaných
dvoch mesiacov jeden ušetril. Pár dní pred
ukončením toho predĺženia bol prečítaný
ďalší rozkaz o predĺžení o ďalší mesiac, formou mimoriadneho vojenského cvičenia.
Dohromady teda o dva mesiace.
Postihnutí sme boli len šiesti vojaci z roty. Veľmi nás to nahnevalo. Dvoch
najzúrivejších dal vyšší veliaci dôstojník
ktorý rozkaz čítal, rovno odviesť do väzenia. Ráno vysvitlo, že tak urobil preto, aby
chlapcov ochránil, aby v duševnom rozpoložení nevyviedli nejakú hlúposť. Vyspali
sa na tvrdom lôžku, ale ako priestupok to
nebolo zaevidované.
Zo znenia prečítaného rozkazu vyplývalo, že prípadné výnimky budú posudzované
z úrovne zástupcu veliteľa útvaru pre veci
politické. Nuž som sa k takémuto zástupcovi nahlásil a bol som prijatý. „Politruk“ sa
tváril ústretovo.
Dôvodil som tým, že v civilnom sektore
budem pre spoločnosť omnoho produktívnejší. Firma z ktorej som na vojenčinu odchádzal a do ktorej som sa mal vrátiť realizovala významné stavebné diela aj zákazky
súvisiace s obranyschopnosťou štátu. Od
majora som odchádzal uspokojený.
Na druhý deň mi volali pisári zo štábu,
že čo som urobil tomu majorovi? Ja, reku
veď sme si celkom dobre porozumeli. Pochopil ma. Očakávam, že ten ďalší mesiac
už slúžiť nebudem. Chlapci ma upozornili,
že som za žiadnym politrukom nemal chodiť. Že som bol riadne naivný. Za príkladné plnenie služobných povinností som mal
navrhnutú ﬁnančnú odmenu 1500 Kčs a
major to zmenil na ďakovný list.
Po uplynutí predĺženej doby vojenskej
služby som bol prepustený do zálohy (do civilu). Žiadny ďakovný list som nedostal. Už
cestou domov som na celú vec zabudol.
S rodičmi a súrodencami som sa zvítal s úprimnou radosťou. Radosť a žiarivý
úsmev z maminej tváre neodchádzali, kým
mi nepošepla: „boli sme aj s otcom pozvaní
na miestny národný výbor, kde nám odovzdali ďakovný list. Urobil si nám radosť.“
Len pre úplnosť poznamenávam, že
1500 Kčs v čistom bolo o 100 Kčs viac, ako
som mal potom v zamestnaní mesačný plat
v hrubom. Ale nelamentoval som. Odmena
by sa bola rozkotúľala. Ten radostný mamin
úsmev mi zostal v pamäti natrvalo.
Jano Čunga

P.S. Prosím ctených čitateľov, aby mi odpustili, že
daný príbeh je osobný. Myslím, že rozhodujúca je
jeho podstata.
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Pozemkové spoločenstvo Luhy prenajalo Potoček developerovi za dohodnutú cenu
a dohodnutú dobu nájmu za účelom výstavby rodinných domov
V predchádzajúcom čísle Porubských novín ste si mohli prečítať rozhovor konateľa
spoločnosti Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., pána Ing. Jaroslava Madudu so šéfredaktorom Porubských novín. Nakoľko situácia s budovaním stavebného obvodu Pod
Poludnicou nie je pre veľa z vás ľahostajná a v obci sa šíria rôzne dezinformácie,
dovoľujeme si na niektoré otázky súvisiace so stavebným obvodom zareagovať a
uviesť ich na pravú mieru.
Potoček, individuálna výstavba rodinných domov stavebný obvod Pod Poludnicou, marec 2020

Foto: Dušan Migaľa

Prenájom, koncepcia výstavby,
vlastná výstavba
Pôvodný územný plán obce bol
uznesením obecného zastupiteľstva
schválený dňa 27. 2. 1995. V zmysle tohto
územného plánu bol stavebný obvod pre
novú bytovú výstavbu navrhnutý v lokalite „Váradské“. Následne bol spracovaný
aj zastavovací plán s vykreslením jednotlivých stavebných pozemkov. No vzhľadom na komplikované majetkoprávne
vzťahy, sa napriek úsiliu všetkých doterajších starostov o majetkoprávne vysporiadanie týchto pozemkov, ostal plán len
na papieri a prakticky sa stal nerealizovateľným. V dôsledku toho výstavba rodinných domov v obci začala stagnovať.
Prakticky sa obmedzila len na pozemky
(ohrady) už jestvujúcich rodinných domov. Založením Pozemkového spoločenstva Luhy a priradením do správy spoločenstva aj parc. číslo 1273/21 (Potoček)
boli vytvorené relevantné majetkoprávne
podmienky pre vytvorenie stavebného
obvodu na tejto parcele o celkovej ploche cca 13 ha. Po predbežnom prejednaní vedenia obce a budúceho developera
Regionálny rozvoj, s.r.o. v zastúpení konateľa Ing. Jaroslava Madudu s výborom
PS Luhy bolo dohodnuté, že obec za ﬁnančnú úhradu developera nechá spracovať dodatok územného plánu obce s
vytvorením stavebného obvodu na celej
ploche cca 13 ha, vrátane komplexnej
infraštruktúry s hlavnou prístupovou
komunikáciou do stavebného obvodu
zo severnej strany s napojením na štát-

nu cestu Okoličné - Závažná Poruba ešte
pred vstupom do obce a PS Luhy prenajme túto parcelu developerovi za dohodnutú cenu a dohodnutú dobu nájmu
za účelom výstavby rodinných domov
alternatívne aj občianskej vybavenosti.
V tom čase sa dalo pre tento účel reálne
uvažovať aj s využitím plánovanej obslužnej komunikácie, ktorá má byť vybudovaná v rámci preložky železničnej trate. Keď zoberieme do úvahy skutočnosť,
že dodatkom územného plánu sa cca 13
ha ornej pôdy „premení“ na stavebné
pozemky a porovnámeli cenový rozdiel
medzi týmito kategóriami, je pochopiteľné, že PS Luhy tento postup akceptovalo,
čím začalo jednanie o zmluve medzi PS
Luhy a developerom Ing. Madudom.
Vzhľadom na prieskum trhu a svoj marketingový plán mal developer záujem len
o prenájom najlukratívnejšej t. j. južnej
časti tejto parcely o celkovej ploche cca
7 ha. Výbor PS Luhy po zvážení všetkých
okolností súvisiacich s prenájmom, koncepciou výstavby ako aj vlastnou výstavbou, napokon súhlasil s plochou cca 5
ha, čo predstavovalo celkom 67 stavebných pozemkov. Na túto plochu boli aj
Valným zhromaždením PS Luhy zo dňa
20. 5. 2016 schválené podmienky pre
uzatvorenie nájomnej zmluvy. Pre túto
časť parcely, t.j. 67 stavebných pozemkov
a potrebnú infraštruktúru (inžinierske
siete) dal developer spracovať projektovú dokumentáciu pre územné konanie.
V tejto projektovej dokumentácii už príjazdová komunikácia do stavebného ob-

vodu zo severnej strany t.j. smerom od
Brodku zapracovaná nebola. PS Luhy v
tomto konaní malo postavenie prenajímateľa a mohlo rozporovať a rozporovalo len tie veci, ktoré neboli v súlade s nájomnou zmluvou, resp. neboli celkom v
súlade s platnou legislatívou. Na ostatné
veci, teda ani na riešenie príjazdovej komunikácie dosah nemalo. V konečnom
dôsledku rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Závažná Poruba zastúpená starostom. To isté platí aj o následnom
vodoprávnom a stavebnom konaní.
Príjazdové komunikácie treba katastrálne i projekčne doriešiť
Čo sa týka výstavby príjazdovej komunikácie zo severnej strany, PS Luhy,
buď samé alebo v spolupráci s developerom, môže túto riešiť len na parcele,
ktorú má v správe, t.j. od súčasnej hranice prenajatej plochy, smerom k Brodku,
cca po úroveň „Brehov“. Výstavba ďalšej časti tejto komunikácie je výlučne v
kompetencii obce a to tak v projekčnej,
majetkoprávnej ako aj v realizačnej fáze.
To obec môže urobiť sama, alebo v spolupráci s developerom. Pri riešení tejto
problematiky sa PS LUHY už v súčastnosti aktívne angažuje. V záujme riešenia
situácie developer dňa 13. 2. 2020 oﬁciálne požiadal PS Luhy o prenájom ďalších
3,0 – 3,5 ha s prísľubom, že túto prístupovú komunikáciu z časti s deﬁnitívnym a z
časti so spevneným povrchom zrealizuje.
V kontexte vyššie uvedených skutočností
je ale zrejmé, že aj prípadné akceptovanie
tejto ponuky developera, pokiaľ nebude
jasné projekčné a majetkoprávne riešenie časti prístupovej komunikácie od
štátnej cesty po hranicu stavebného obvodu (Brehy), dopravný problém stavebného obvodu nevyrieši, len skomplikuje.
(Okrem už jestvujúcej by pribudla ďalšia
doprava). Pre vyriešenie dopravného
problému súvisiaceho so stavebným obvodom, je nevyhnutné majetkoprávne,
resp. katastrálne ale aj projekčne vyriešiť
časť príjazdovej komunikácie od štátnej
cesty po hranicu stavebného obvodu, či
už ako provizórnu alebo deﬁnitívnu, čo
je ale výlučne v kompetencii obce.
Ďalšie, najmä interné informácie k
stavebnému obvodu, budú členom PS
Luhy poskytnuté na pripravovanom Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční
najneskôr v máji tohto roku.
Výbor a Dozorná rada Pozemkového
spoločenstva Luhy
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Správy zo samosprávy

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Január 2020

OcZ prerokovalo a schválilo program zasadnutí OcZ na
I. polrok 2020. Schválilo plán
kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2020. Zobralo na
vedomie: Správu o výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky.
Správa odporučila prehodnotiť tri zmluvy:
1. Zmluvu s Petrom Mlynčekom
2. Zmluvu s SAD (Arriva)
3. Zmluvu s odberateľom kuchynského odpadu
RSDr. Dušan Migaľa
Ide o služby, ktorá sú pre obec prospešné. Treba nájsť vhodné riešenie, prijateľné pre obidve
strany.
Starosta
V prvom rade sa musia prepočítať režijné náklady a podľa toho budeme určovať sumu.
Čo sa týka obecných priestorov (kuchyňa
a reštauračná časť) zmluva musí byť jasná,
najskôr mu bude predložený návrh zmluvy
(môže byť predložený aj na zastupiteľstve).
Tak isto treba riešiť aj nájom priestorov, kde
sa nachádza pošta a kaderníčka. V najbližšej
dobe sa budeme zaoberať týmito zmluvami.
V ďalšej časti podľa VZN schválilo dotácie pre
Športový klub a Bežecký klub Opalisko Závažná Poruba.
Lucia Bačíková
Navrhla, aby sa zakotvilo do podmienok poskytovania dotácie (zúčtovaniu) tieto povinnosti: hodnotiaca správa, príspevky na web,
brigáda, aktivity a plán práce.
Ing. Iveta Jurečková
Malo by to tak fungovať.
Starosta
V priebehu tohto roku je potrebné novelizovať VZN o podmienkach pri poskytovaní dotácie.
Lucia Bačíková
Poznamenala, že subjekty, ktoré dostávajú od
obce dotácie, nereagujú na pozvánky kultúrnej komisie.
Starosta
Vrátil sa k podnetom, ktoré odzneli na zhromaždení občanov. Oprava škarpy pri penzióne
Zivka – obec bude musieť opraviť z vlastných
zdrojov. Parkovanie na Hlavnej ulici – značky,
občanom, ktorí parkujú oproti cintorínu boli
zaslané listy.
Stanislav Kuzma
Odporučil aby situáciu preverila komisia pre
dopravu. Je tam aj rozrytá zeleň.
Starosta
Bude nutné umiestniť vodorovné značenie.
Pozdĺžne státie, aby nezasahovali do vozovky
(vytvoria sa 3 alebo 4 miesta na parkovanie).
Pozemok je obecný. Občania, ktorí tam budú
parkovať, si predplatia parkovacie miesta.
Kontajner na sklo pri cintoríne – nie je to dobré riešenie, bude všade sklo (neporiadok).
Kuzma
Cintorín v našej obci je oproti iným obciam
vo veľmi dobrom stave, čo sa týka poriadku
a údržby.
Nebolo by dobré riešenie dať tam kontajner na
sklo, aby to nevyzeralo ako pred školou (všade
je porozbíjané sklo).
Ing. Iveta Jurečková
Zaujímala sa podľa čoho nám robí zberná
spoločnosť vývozy na triedený odpad (podľa
počtu obyvateľov).
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Starosta
Občania sa na verejnom hovore sťažovali na
psie exkrementy, ktoré sú po celej obci (pri
platení dane za psa obdržia občania sáčky na
psie exkrementy).
Stanislav Kuzma
Každý majiteľ psa, by si mal po psovi poriadiť
(všetko je o ľuďoch).
Starosta
Poplatok za TKO sa bude podľa všetkého na
budúci rok zas musieť zvyšovať, vzhľadom na
pripravovaný zákon. Od roku 2022 sa bude komunálny odpad musieť drviť, čo rapídne zvýši
poplatok na uloženie TKO. Druhá etapa výstavby v lokalite Potoček sa nepovolí dovtedy,
kým nebude doriešená príjazdová cesta.
RSDr. Dušan Migaľa
S pánom Madudom, zástupcom Regionálneho
rozvoja Liptova, bol v Porubským novinách
uverejnený rozhovor o výstavbe IBV Pod Poludnicou. Občania, ktorí vlastnia v danej lokalite pozemky sa dožadujú informácií, kedy im
budú vyplatené peniaze za prenájom. Uviedol,
že je to záležitosť Pozemkového spoločenstva
Luhy. Prisľúbili vysvetlenie v Porubských novinách.
Ing. Katarína Poliaková
Problémom budú aj noví obyvatelia obce,
bude sa meniť kolorit obce. Noví občania sa
nemusia prispôsobiť životu v našej obci. Budú
predkladať veľké požiadavky od obce.
Starosta
S potenciálnymi občanmi (majiteľmi pozemkov IBV pod Poludnicou) sme v kontakte.
Keď bude väčšina rodinných domov postavená, plánujeme všetkých pozvať na obecný
úrad a vysvetliť im fungovanie života v obci.
Povieme: Čo sa od nových občanov očakáva a
čo noví občania očakávajú od obce.
Ing. Katarína Poliaková
Novovzniknuté Občianske združenie Epicentrum pohybu plánuje stretnutie s občanmi vo
veku 20-35 rokov. Predstaviť týmto občanom,
čo je cieľom OZ. Ak z týchto občanov pribudne do združenia aspoň 20, bude to dobré
znamenie. Vo februári plánujeme stretnutie
s majiteľmi ubytovacích zariadení v obci (daň
z ubytovania).
RSDr. Dušan Migaľa
Bývalý starosta Jaroslav Jurečka vypracoval
zoznam občanov, čo sa prisťahovali do Závažnej Poruby. Treba aktualizovať. Nových občanov si treba všímať. Zhodnotil, že zhromaždenie občanov prinieslo pozitívny výsledok.
Taktiež poslanci poroznášali do domácností
kalendáre a popri tom si vypočuli názory
mnohých spoluobčanov (osobný kontakt).
Poznamenal, že je spustená nová obecná W
stránka.
Lucia Bačíková
Je potrebné vyčistiť Žuberovku – formou brigády, hasiči, mládež. Viac zapájanie ľudí do
obecných akcií. Vybudovanie odpočívadiel
– Klaster Liptov.
Starosta
Oznámil poslancom, že nám bol doručený list
z Okresného súdu o určení prísediaceho na
súde. Poprosil poslancov o tipy občanov, ktorí
by túto funkciu mohli zastávať (zatiaľ sa zhodli na 3 menách, osoby budú v najbližšom čase
oslovené).
Je to na báze dobrovoľnosti - neplatené (prepláca sa len cestovné)
Taktiež upozornil poslancov, že tento rok sa
bude robiť výberové konanie na riaditeľku
MŠ aj ZŠ. Vzhľadom k tomu, že obec ako taká
nemá momentálne žiadnu publikáciu o obci,
oslovil pána Víteka o pomoc pri vydaní novej
knihy o Závažnej Porube, ktorú by sme chceli

vydať ku koncu volebného obdobia. Projekt
na rekonštrukciu domu Milana Rúfusa je podaný, realizácia projektu by mala byť v 6.-7.
mesiaci roku 2020.
Ing. Katarína Poliaková
Informovala, že regio rozvoj je podceňovaný,
lebo nefungovala komisia. Dnes je obec v dobrej kondícii a môže k rozvoju dochádzať. Je
potrebné rozvoj vnímať nielen ako turizmus,
ale aj rozvoj pre občanov. Vstúpili sme do
Klastra Liptov - oni nebudú iniciovať, že nám
pomôžu. Iniciatíva musí vychádzať z našej
strany. Poslancom pošle kalendár akcií, vytypujte dve - ja navrhujem Májová - otvorenia
leta v Liptove a septembrová - Cykloraňajky,
kde by sme mohli napasovať naše aktivity a
spropagovať dedinu. Podpora z Klastra nie je
o dotácii do rozpočtu - ale napr. na Rozprávkový les, skákacie hrady, stánky, propagačné
materiály – zastreší Klaster
Je toho veľa, čo ako obec môžeme získať. Iniciatíva musí vychádzať od nás.
RSDr. Dušan Migaľa
Poslankyňa Poliaková hovorí dobre. To, o čom
hovorí, v našej obci funguje už dlhé roky. 2
kritériá pohyb a prírodu spĺňa Cesta rozprávkovým lesom a Porubská olympiáda. Jesenná
akcia: Beh okolo Poludnice. Naša obec žije
bohatým spoločenským, kultúrnym, športovým i cirkevným životom. Za všetkým je ale
veľké množstvo práce obetavých ľudí.
Starosta
V jednaní s pánom Mašlonkom (LS Opalisko) je zasnežovanie bežeckých tratí aspoň 500
m okruh.
Lucia Bačíková
Oboznámila poslancov, že zástupca starostu
RSDr. Dušan Migaľa na Novoročnom koncerte prevzal od primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča Verejné uznanie: „Za dlhoročnú aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi a mládežou, za šírenie ľudových
tradícií, za celoživotný prínos v kultúrno –
spoločenskej oblasti nielen v Závažnej Porube, ale i v meste Liptovský Mikuláš“. Za
všetkých sa poďakovala pánovi Migaľovi za
dlhoročnú prácu pre obec i mesto.

Február 2020

Rokovanie viedol zástupca starostu Dr. Dušan
Migaľa. OcZ prerokovalo Správa o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Záv. Poruba
za rok 2019. Prerokovalo a vzalo na vedomie
Správu o činnosti Jednoty dôchodcov za rok
2019. Pozornosť venovalo aj interpeláciám poslancov. Správu o činnosti Jednoty dôchodcov
predniesla súčasná predsedníčka Magdaléna
Iľanovská s konštatovaním, že správu spracovala jej predchodkyňa Darina Majeríková,
ktorá tejto organizácii predsedala v roku 2019
a prečíta ju v jej plnom znení.
Richard Macko
Odovzdal pani Majeríkovej veľké poďakovanie za jej pôsobnosť a činnosť v Jednote dôchodcov 21 rokov. Tak isto poďakoval aj pani
Magdaléne Iľanovskej za predloženie správy
a poprial jej, aby ju činnosť v Jednote dôchodcov napĺňala a aby aj naďalej správy boli takéto rozsiahle vďaka množstvu aktivít Jednoty
dôchodcov.
RSDr. Dušan Migaľa
poďakoval za prednesenie správy. Oboznámil poslancov, že spolu so starostom obce
Ing. Pavlom Beťkom poďakovali na výročnej
schôdzi Jednoty dôchodcov za 21 rokov činnosti pani Majeríkovej. Konštatoval, že v Jednote dôchodcov nastali zmeny vo výbore.
Uviedol, že je dôležité aby Jednota dôchodcov
naďalej pokračovala vo svojej činnosti. Oce-
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nil myšlienku fungovania rady starších, pred
zastupiteľstvom sa s ním stretávajú a spolu
prerokúvajú návrhy, pripomienky a potreby,
ktoré následne prednesie na OcZ. Oboznámil,
že Jednota dôchodcov prebrala starostlivosť
o pomník na nižnom konci. Kvituje, že majú
pripravený program na prvý polrok 2020.
Oboznámil o reprezentácii obce na celoštátnych prehliadkach: Žen. spev. skupina Zvolen,
Poludnica Nositelia tradícií Vranov. Uviedol,
že tanečná skupina Seniorka vyhrala na okresnom kole, podľa pravidiel môže postúpiť len
každý druhý rok. Zhodnotil, že prostriedky,
ktoré prispieva pre JDS obec, majú opodstatnenie.
Stanislav Kuzma
Všetka česť činnosti Jednoty dôchodcov. Finančná podpora obcou uvedená v správe vo
výške 970 Eur na rok je pre 120 členov dosť
málo. Odporučil prispievať na činnosť dôchodcov aspoň raz toľko.
Ing. Iveta Jurečková
Skonštatovala, že k priamej ﬁnančnej podpore uvedenej v správe je potrebné uviesť aj nepriamu podporu činnosti Jednoty dôchodcov,
napr. bezplatným poskytnutím a zabezpečením prevádzky klubu.
RSDr. Dušan Migaľa
Ak bude požiadavka o navýšenie dotácie – peniaze sa nájdu.
Magdaléna Iľanovská
Skonštatovala, že je vo funkcii krátko. Vyzdvihla, že táto aktivita je veľmi potrebná, ľudia, ktorí navštevujú klub dôchodcov trénujú
mozog, rozvíjajú si jemnú motoriku... Ocenila
obsah a rozsah správy, ktorú písala predchodkyňa v úctyhodnom veku.
Ing. Iveta Jurečková
Oboznámila prítomných so zámerom vydania tzv. malého štatútu Klubu dôchodcov obce
s odvolaním sa na Štatút obce a zákon o obecnom zriadení tak, aby táto skupina obyvateľov
obce mala svoj legislatívny rámec pôsobenia
v obci a obec ju mohla ﬁnancovať s preukázaním vzájomnej výhodnosti a spolupráce obidvoch zúčastnených. Štatút vydá starosta obce
a bude v ňom uvedené postavenie Klubu dôchodcov, jeho práva ale aj povinnosti, spôsob
komunikácie s orgánmi obce a jeho ﬁnančné
zabezpečenie. Tým vo vzťahu k podpore aktivít starších nebude činnosť dôchodcov viazaná
na členstvo v celoštátnej Jednote dôchodcov,
ktorý môže obec ako iný právny subjekt podporovať výlučne formou dotácie oproti zúčtovaniu a viaže sa na získanie právnej subjektivity
ZO JDS v Závažnej Porube, ktorá je administratívne aj ﬁnančne náročnejšia.
Ivan Jačala
informoval sa o nájomnej zmluve s Pemmevou
(obec pripravuje návrh zmluvy ako bolo povedané na minulom obecnom zastupiteľstve).
RSDr. Dušan Migaľa
kontrolná činnosť je v súlade so zákonom.
V minulom roku sa prijalo pomerne dosť
uznesení a nariadení. Kontroly mali zmysel
a význam, boli prijaté opatrenia, ktoré sa riešili hneď alebo postupne. Pemmeva- odporúča
v nájme zohľadniť skutočnosť, že ide o službu
občanom. Prevádzkové náklady musí platiť
ten, kto organizuje akciu, nie obec.
Richard Macko
Pemmeva robí službu občanom, prenájom
priestorov bude posudzovaný individuálne.
Ing. Iveta Jurečková
Upozornila, že postup pri prenájme majetku
obce ukladá zákon.
RSDr. Dušan Migaľa
Do budúceho zastupiteľstva by sa to mohlo
vyriešiť.
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Ivan Jačala
Predniesol písomnú pripomienku pani poslankyne Ing. Kataríny Poliakovej k zápisnici
č. 1/2020, v ktorej tiež navrhla, aby sa obecné
zastupiteľstvo nahrávalo. Písomná pripomienka tvorí prílohu k zápisnici.
RSDr. Dušan Migaľa
Ak sa bude obecné zastupiteľstvo nahrávať,
sme povinní celú nahrávku aj zverejňovať.
Zvážme, či je to dobrá cesta.
Lucia Bačíková
Mnohé návrhy a pripomienky neboli zachytené v zápisnici.
RSDr. Dušan Migaľa
Zápisnica má byť stručná, výstižná a má zachytávať podstatu toho, o čom rokovalo zastupiteľstvo. Nemá sa písať príliš podrobne.
Richard Macko
Už sme niekoľkokrát boli upozornení zapisovateľkou, aby sme sa neprekrikovali, v tom
prípade sa nedá všetko zachytiť. Keď nie je disciplína nie je šanca, aby to zapisovateľka stihla
zapísať.
Ing. Iveta Jurečková
Ak by sme chceli nahrávať, zastupiteľstvo je
verejné, takže sa to musí zverejňovať (doplniť
rokovací poriadok). Informovala poslancov,
že bod interpelácie poslancov slúži na vyjadrenie požiadaviek od občanov.
Lucia Bačíková
Požiadavky od občanov by mali byť zverejnené.
RSDr. Dušan Migaľa
Nie je možné všetko zaznamenať. Nadštandardne informujeme občanov o dianí v obci
na vývesnej tabuli, prostredníctvom webstránky obce aj Porubských novín. Niečo
môže uniknúť aj zapisovateľke. Sú na to dvaja
overovatelia, ktorí overujú zápisnicu svojím
podpisom.
Richard Macko
Poďakoval hlavnej kontrolórke obce, že upovedomila poslancov na to, čo má byť obsahom
jednotlivých bodov v zápisnici.
RSDr. Dušan Migaľa
Zápisnicu budeme písať stručne, jasne, presne
a overovať ju budú dvaja overovatelia.
Ivan Jačala
Informoval poslancov, že vyšla výzva na obnovenie pomníkov padlých. Nie je možne žiadať
ﬁn. prostriedky na plot pri pomníku?
RSDr. Dušan Migaľa
Má informáciu, že mesto LM dostane niekoľko
tisíc na opravu pomníku Nicovô. Kvituje myšlienku Ivana Jačalu. Treba preveriť, či je výzva
ešte aktuálna a na, čo presne je zameraná.
Stanislav Kuzma
Plot pri pomníku na nižnom konci netreba
dávať preč, budú tam parkovať autá.
RSDr. Dušan Migaľa
Upovedomil poslancov, že výročné schôdze
za minulý rok sa pomaly končia. Výročná
schôdza COOP Jednoty – prostriedky, ktoré
získala z nájmu budú použité na údržbu budovu Jednoty.
Rada školy – tento rok končí funkčné obdobie riaditeľky MŠ a ZŠ, preto je potrebné do
15.3.2020 vypísať výberové konanie v súlade
so zákonom. Voľby do NR SR – komisia má
6 členov a zapisovateľku. Vzhľadom na požiadavku Okresného súdu LM o určenie prísediaceho na súde bol oslovený Ing. Milan Beňo,
člen Jednoty dôchodcov, ktorý s touto funkciou súhlasil (bolo prijaté uznesenie). Tento
rok sa bude pracovať na vymaľovaní kultúrneho domu zvnútra vzhľadom na rekonštrukciu,
ktorá prebehla v minulom roku. Je podaná
žiadosť na výmenu strechy v ZŠ. Tak isto je
podaný projekt na rekonštrukciu kotolne OcÚ

Demograﬁcké údaje Závažnej
Poruby. Stav k 31.12.2019
počet obyvateľov celkom: 1280
Zmeny v tomto roku:
• prihlásených - 25
• odhlásených - 25
• narodených-6 • zomretých - 9

– ešte neboli pridelené ﬁn. prostriedky. Keďže
komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a sociálne veci nemá svojho predsedu, bol do tejto
funkcie navrhnutý RSDr. Dušan Migaľa, poslanci zvolili uznesením nového predsedu.
Lucia Bačíková
Oznámila, že už je zrealizované to, čo bolo
požadované na pridelenie ﬁn. prostriedkov
formou dotácie z rozpočtu obce pre divadlo
3 GD.
Divadlu bolo pridelené IČO. Upozornila na
parkovanie pri lyžiarskom stredisku Opalisko,
autá parkujú na starom ihrisku, deti sa nemajú
kde spúšťať, môže dôjsť k úrazu. Od áut je poškodená lúka – blato, koľaje. Poslanci predsa
schválili parkovanie na parkovisku pri lyžiarskom vleku, nie na priľahlej lúke.
Richard Macko
Tento problém je ťažko riešiteľný. Treba stretnutie Urbár + starosta+ pán Mašlonka.
Ivan Jačala
V jarných mesiacoch je v týchto miestach
kopa odpadkov. Poslanci sa zhodli, že po zimnej sezóne treba riešiť situáciu s parkovaním.
Lucia Bačíková
Informovala sa, kto kontroluje drevené stĺpy
pri ihriskách+ šachty. Upozornila na múrik
na nižnom konci pri Valentovcoch – padajú
skaly.
Ivan Jačala.
Zaujímal sa ako je to s druhou cestou do IBV
Pod Poludnicou.
RSDr. Dušan Migaľa
Je to kataster obce Liptovský Ján, prebieha tam
komasácia (niektoré pozemky sú pozemkového fondu a niektoré súkromné vlastníctvo).
Lucia Bačíková
Je tam cesta len pre jedno auto (občania na
nižnom konci chcú proti tomu písať petíciu).
Pavol Jedlička
Môže sa tam spraviť jednosmerka.
Ing. Iveta Jurečková
Je to otázka 2-3 rokov.
Ivan Jačala
Rybárska brigáda - To čo bolo zanedbané – od
nádrže až hore po hotel Bohunice, vyčistia rybári.
Peter Jambrich – občan z Kostolnej ulice
Parkovanie pri lyžiarskom stredisku – prečo
sa nevyberá za parkovanie?
Dušan Migaľa – parkovanie je grátis, dohoda:
obec, Urbár, Ski centrum.
Stanislav Kuzma – nikde v lyžiarskom stredisku sa neplatí parkovné.
Peter Jambrich upozornil na uhynuté zvieratá
v Potočku (ovce, kozy), bolo by potrebné pripraviť reláciu do rozhlasu a upozorniť chovateľov + dohoda s družstvom - kaﬁléria. Poklop
pri Tatríne- cez šachtu ide odpad z čističky
a následne to ide do nášho jarku – treba upovedomiť majiteľa. Skládka v Potočku je zatvorená, ale je tam navozená zemina.
Richard Macko
Pozemok je PS Luhy, v nájomnej zmluve je zakotvené, že skládka má byť oplotená.
Dušan Migaľa, zástupca starostu
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Budeme sa radovať ďalej?
Lukáš 24, 13 - 35
Prežívame ďalšie Veľkonočné sviatky, ktoré znova opakujú, že náš Pán a Spasiteľ
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Nie sú také
veľkolepé ako Vianoce, veď ani ľudí nepríde toľko do kostola ako na Štedrý deň,
ani voľných dní nie je toľko. Je smutné, že
veľa tých, ktorí sa radujú, že sa Ježiš narodil, sa nedokážu radovať s toho, že vstal
z mŕtvych a premohol smrť. Táto správa
sa v dnešnom modernom svete veľmi
ťažko prijíma a ešte ťažšie sa jej verí. No
ak by sme ju z našej viery vynechali, všeličo ostatné je márne. Keď o tom uvažoval apoštol Pavel, tak došiel k poznaniu,
že ak Kristus nebol vzkriesený, daromná
je naša viera a ešte vždy sme vo svojich
hriechoch. Bez viery vo vzkriesenie nie
sme skutočnými kresťanmi a takáto viera
by bola ozaj zbytočná.
Pred časom sa v ankete v Nemecku
pýtali ľudí, či veria v existenciu Boha.
Mnoho opýtaných odpovedalo na otázku
kladne. Potom, úplne logicky nasledovala ďalšia otázka, či veria vo vzkriesenie z
mŕtvych. Tieto odpovede boli prekvapením. Veľmi malé percento opýtaných odpovedalo, že áno. Je to smutné, pretože ak
použijeme slová apoštola Pavla, musíme
povedať, že viera týchto ľudí je márna.
Ale v tomto príhovore nechcem, milí
čitatelia, už hovoriť o smutných veciach.
Je a pre nás, ktorí veríme vo vzkrieseného
Pána je táto zvesť stálym dôvodom na radosť. Musím dodať, aspoň by mala byť.
Keď počujem slová „radosť zo
vzkriesenia“, vždy mi prídu na um učeníci putujúci v nedeľný deň z Jeruzalema
do Emaus. Dvaja ľudia, ktorí sa po veľkonočných udalostiach vracajú domov ku
svojim rodinám, ku svojej práci a každodenným starostiam. Idú smutní, unavení
a znechutení z toho, čo sa v Jeruzaleme
stalo. Čakali veľké veci od istého muža z
Nazareta, ale židovská rada ho odsúdila
a dala ukrižovať. Nič s toho, čo mohol
urobiť a zmeniť, sa nepodarilo, je mŕtvy.
Ešte bolo počuť nejaké reči, že vraj vstal
a žije, ale oni nič Tí dvaja muži veľmi
pripomínajú dnešný neveriaci svet. Unavených a znechutených ľudí chodiacich
dennodenne do zamestnania, stále za
niečím naháňajúcich, túžiacich po mnohých veciach, ktoré nemôžu mať. Tak im
prechádza celý život, na konci ktorého je,
podľa nich, jedno veľké a beznádejné nič.
Tam končí celá ich námaha, všetka práca a všetko úsilie. Možno by radi niečo z
toho napravili, ale nie je tu nik, kto by im
život pomohol zmeniť, či im poradil ako
na to. A popritom majú ešte jeden veľký problém. Počuli aj nejaké dobré, nádejné a optimistické správy, ale sú leniví
veriť srdcom tomu, čo okolo nich vravia

kresťania. Dnešný svet sa vybral takouto
smutnou cestou z Jeruzalema do Emaus,
na konci ktorej je smrť. Kráčajú z nohy na
nohu, pretože nič zlomové sa v ich živote
nestane. Človek sa narodí a po rokoch života zomrie.
Pred niekoľkými mesiacmi som bol
svojmu známemu v L. Mikuláši na „občianskom“ pohrebe. Bolo tam veľa ľudí.
Bol to dobrý človek, prívetivý a milý, ale
neveriaci. Bola to veľmi smutná rozlúčka.
Celý čas sa opakovala jedna myšlienka vo
všetkých možných podobách. Náš drahý
zosnulý už zomrel, beh jeho života sa zastavil, kniha sa zavrela, všetkému je koniec. V podstate sa nič iné nedalo povedať. Ani nič potešujúce, ani nič nádejné.
To bolo na tom veľmi smutné. Aj vtedy
mi prišli na um dvaja učeníci putujúci z
Jeruzalema do Emaus. Ich cesta bola takisto beznádejná.
Biblický text z Lukášovho evanjelia
však hovorí ešte o jednej možnosti, ktorá sa ľuďom ponúka. Je to tá istá cesta,
ibaže smer je opačný. Základný rozdiel je
vidieť aj na tých dvoch učeníkoch. Už nešli z nohy na nohu, neboli smutní, neboli
unavení, aj keď už nejaký ten kilometer
mali za sebou. Nevadilo im to, že idú v
noci, keď je väčšie riziko stretnúť nejakých zlodejov a vrahov. Z Emaus smerom
do Jeruzalema to bolo celkom iné. Pýtate
sa, čo také sa stalo? Ten, o ktorom sa nazdávali, že môže urobiť veľké zmeny, ktoré by oni sami nikdy neurobili, žije a tie
veľké zmeny už robí. A jedna z tých, ktoré
urobil, bola v ich živote. Bol to dôvod na
skutočnú radosť.
To, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych, neznamená, že zmiznú naše každodenné
starosti, že nemusíme chodiť do práce
a budeme mať pohodlný život, ale že už
nebudeme unavení a všetko sa nám bude
dariť. Nie, nič z toho sa nezmenilo ani pri
tých dvoch učeníkoch. To, čo ich čakalo v
každodennom živote, bolo vždy rovnaké,
ale zmenili sa oni. Uverili, že Ježiš žije,
že vstal z mŕtvych a že smrť je porazená.
Ten najväčší nepriateľ človeka prehral.
Sú teda dve cesty, po ktorých sa človek
môže dať. Jedna vedie z Jeruzalema do
Emaus a je to veľmi smutná cesta, pretože
jej chýba nádej. Druhá je rovnako dlhá,
vedie tou istou trasou, ale smer je opačný. Je plná optimizmu a radosti, pretože
Pán Ježiš vstal z mŕtvych a porazil aj môjho aj tvojho najväčšieho nepriateľa a tým
je smrť. Veľká noc v roku 2020 ako sviatok sa skončí, ale radosť zo vzkriesenia
ostáva. My kresťania sa budeme radovať
ďalej! Amen
Vladimír Pavlík, ev. farár

Otvorili bránu, aby prišiel
k nám Kráľ slávy

Chrámové spoločenstvo

Vo štvrtú adventnú nedeľu (22. decembra 2019) sa uskutočnili služby Božie aj v
evanjelickom chráme v Závažnej Porube.
Kostol sa zaplnil do posledného miesta.
Brat farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu prihovoril slovami:
„Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí
pred dverami, klope na naše srdcia a my
ho čakáme ako nášho Spasiteľa... Práve
v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia
láska a s ním viera, pokoj, odpustenie
hriechov a večný život.“ Tieto služby
Božie obohatil spevokol Fidelitas dvomi
skladbami a mladí hudobníci koledami.
Verše o Vianociach v podaní detí zarezonovali v srdciach prítomných. Konﬁrmandi zas uviedli biblický príbeh o
narodení Ježiška. Potom Miška a Zuzka
Mackovie s detským zborom zaspievali
pieseň Aleluja.

Detský spevácky zbor

Fidelitas

Na záver zaznela Tichá noc s textom
podľa Evanjelického spevníka v podaní
talentovanej speváčky, ktorá sa pripravuje
na konﬁrmáciu. Pôsobivé vystúpenie detí
a mládeže zostavila, pripravila a uviedla
Lucia Bačíková.

Text i foto: Dušan Migaľa
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Pokánie čiňte a verte
v evanjelium! (Mk 1, 15)

Foto: Pavel Beťko

Kroky veriacich v nedeľu 2. februára
2020 nasmerovali do Božieho chrámu.
Na službách Božích si pripomenuli 75.
výročie evakuácie ako Deň pokánia. Spoločne odriekali desať Božích prikázaní,
pristúpili k spovedi a prijali rozhrešenie
ako prejav Božej milosti. V modlitbe
prosili nebeského Otca o mier a pokoj
na celej zemi. V prítomných silno zarezonovala spomienka Emky Bróskovej
na evakuáciu v roku 1945. Spomienku
predniesol Dušan Migaľa, zástupca starostu. Uvádzame v plnom znení:
Je vyhlásená mobilizácia
Začiatkom februára okolo obeda obecný
sluha bubnoval a hlásil od vyšného konca nadol: „Ľudia utekajte, lebo vás pobijú.
Je vyhlásená evakuácia.“ Nastal zmätok,
ľudia nevedeli, čo robiť, čo brať so sebou,
kam ísť. Náš strýko, skúsený vojak z prvej
svetovej vojny, nám radil a dával pokyny.
Ideme smerom na východ. Keď sme kráčali hore dedinou, videli sme v potoku zabitého nemeckého vojaka. Nohy mu voda
obmývala. Bol to strašný pohľad. Aj keď
bol nepriateľ, každý ho ľutoval. Veď bol
veľmi mladý. To som prvý i posledný raz
videla zastreleného človeka. Našťastie.
Keď sme kráčali cez Dubec, počuli
sme piskľavé zvuky. Boli to strely. Vtedy
strýko zavolal: „Všetci k zemi!“ Hodili sme
sa aj s batohmi tvárou do snehu a čakali na
hrozný výbuch. Nestačili sme sa pozbierať,
už sme znova zaľahli. Našťastie nikoho z
nás vtedy nezranilo. Od Jána proti nám
cválali na koňoch ruskí vojaci. Všade streľba, krik, volanie o pomoc. Ľudia sa ponáhľali, brodili snehom, bolo mrazivo, silnel
plač detí, pískali strely. Prežívali sme nepopísateľný strach, hrôzu. Jeden druhému
sme si dodávali sily i odvahy. Navzájom si
pomáhali. Ratovali holé životy. O tom, čo
sme prežívali ťažko rozprávať aj po toľkých
rokoch. My sme pešo prišli o pol druhej
v noci do Hýb. Aj tu, po prechode fronty,
obyvateľom veľa toho nezostalo, ale podelili sa s nami aj s tým málo, čo im ostalo.
Jedna rodina nás milo privítala, postarali
sa o nás. Uvarili čaju, deťom ponúkli teplého mlieka, rozkrájali chlieb, natreli maslom. Každému pripravili miesto na spanie.
Postele nestačili, nanosili do izby slamy,
prikryli plachtou a tak jeden pri druhom

sme prečkali prvú noc. Na druhý deň,
ráno si nás rozobrali rodiny v Hybiach i
v blízkom okolí. A tak to bolo všade, kde
prišli naši ľudia. Dali nám strechu nad hlavou, nenechali o hlade a starali sa o nás celých desať týždňov. Žili sme skromne, ale s
láskou a porozumením. Zabudnúť sa nedá
a ja po rokoch za nás všetkých ďakujem a
posielam pozdravy do všetkých dedín, kde
sa o nás postarali. Vrátili sme sa začiatkom
apríla. Naša dedina do nepoznania. Zhoreniská domov, obloky vybité, všetko vyrabované, nebolo čo jesť. Spomenula som
len zlomok vojnou poznačených udalostí.
Všetky sú pravdivé a dodnes živé.
Prešlo už veľa rokov od skončenia vojny. Mnohokrát si ani neuvedomujeme, že
blízko nás žijú statoční, dobrí, múdri ľudia. A múdrosť, pomoc, znamená lásku a
pokoj. Zabudnúť nemožno. Aj dnes ďakujeme a sme vďační, že sme prišli k ľuďom,
čo nám pomohli prežiť.
Ema Brosková

Buchty tety Želky
Sťa papier bielučké,
voňavé, mäkučké,
slivkovým lekvárom
vnútro naplnené.
Jak vojaci v rade
rovno drobné stoja.
Všetky ako jedna.
Čia ruka ich piekla?
Otázka to ľahká,
odpoveď je známa.
Medzi porubskými
ženami je dáma
rokmi obdarená
iba na papieri.
Každý deň však ona
ľahkou chôdzou mieri
do poľa, na skúšky,
všakovaké spolky,
oddýchnuť si nevie
ani keď sa zotmí.
Opasky kožené
zručne vybíjané,
košíky z ratanu
trónia na výstave.
A keď v Porube sa
na oslavu chýli,
na buchty pečené
zamiesi v tej chvíli.
S láskou ich voňavé
v slávnostný stôl kladie.
Ponáhľaj sa, rýchlo,
bo sa ti neujde!
Len tak sa zapráši dopyt vždy je veľký.
Najlepšie sú, darmo,
buchty tety Želky.

Katarína Devečková

Úskalia postihnutých
Budovanie veľkých stavieb si vyžadovalo v
začínajúcich fázach výstavby vybudovať aj
dočasné ubytovne, kancelárske priestory,
výrobné zariadenia a príslušnú infraštruktúru. Zariadenia slúžili pre potreby stavby,
ale mnohokrát aspoň časti z nich našli v danej lokalite aj následné využitie.
Mládež pracujúca na stavbách sa vo voľnom
čase stretávala v okolitej prírode, navštevovala kultúrne podujatia alebo si v podvečer
posedela pri ohníčku a opekala slaninu, či
klobásu. Z takýchto stretnutí sa často vytvárali aj budúce trvalé manželské zväzky.
Pri spoločných posedeniach sa rozoberali rôzne témy. Prekvapilo ma, že jeden kamarát, medzi nami trošku postarší, ale ešte
slobodný, vyslovil raz takouto vetou: „na
dôchodok sa musíš pripraviť“. Veľmi som
tomu nerozumel. Pomyslel som si... veď
život máme ešte len pred sebou. A naviac,
stačí len nenatiahnuť si budík na zvonenie a
je to. Jeho výrok som pochopil, až keď som
sa dôchodku dožil.
Ak medzi základné životné hodnoty patrí láska a práca, tak stratou práce
prichádzame o veľa. Nuž teda Zdeno mal
pravdu. Treba sa pripraviť a hľadať adekvátne uplatnenie.
Zdeno patril medzi permanentných aktivistov. Nielen v tom čase,
ale aj predtým a to v rôznych oblastiach. V
poľnohospodárstve- výkupe plodín v rámci
predpísaných dodávok, v obecnej správe, či
priemysle, až nakoniec zakotvil v stavebníctve. Výkon jeho prác mal jeden spoločný
znak. Väčšina jeho pracovných aktivít vyžadovala nosenie nie práve najvhodnejšej
pracovnej obuvi. Gumových čižiem. V lete,
aj v zime. To sa podpísalo na jeho zdraví.
Musel sa podrobiť viacerým operáciám a
dlhodobým liečeniam. Jeho veľkou devízou
bola usporiadaná rodina.
Manželka bola z tej partie, ktoré chodili na spoločné posedenia pri vatre a opekačkách, pestovali turistiku a mali spoločné
záujmy aj v kultúrnej oblasti. Obidvaja pochádzali z rázovitého dedinského prostredia
a voľné chvíle venovali aj pomoci rodičom
pri zveľaďovaní rodinných gruntov. Deti
mali nadané. K úplnej spokojnosti chýbalo
len zlepšenie zdravotného stavu otca. Napriek liečeniu a príslušným lekársky zákrokom sa ocitol na invalidnom dôchodku.
Jeho nezlomná nátura a húževnatosť
predurčovali, že sa so svojím údelom postupne vyrovnával. Nebolo to však jednoduché. Ani pre neho, ani pre rodinu. Vedel
byť aj tvrdohlavý.
Raz sa stalo, že využíval prvé jarné
slnečné lúče a vyhrieval sa na príjemnom
slniečku v okne obývačky. Pozabudol na
svoje útrapy, na svoj stav. Vtom niekto pri
vchodových dverách bytu zazvonil. Vždy
aktívny a pohotový Zdeno vykročil prichádzajúcemu otvoriť. Ale barly zostali opreté
o parapetnú dosku okna a jednu nohu mal
amputovanú nad kolenom. Návštevy sa nedočkal. Na podlahe ho našla ležať až manželka po návrate zo zamestnania. Žil, ale
dlhej staroby sa nedožil.
Jano Čunga
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Webová stránka obce – nová forma komunikácie
https://www.zavaznaporuba.sk

Prenesme sa niekoľko rokov do minulosti. Rozširovanie správ, informácií a nariadení v obciach oznamoval obecný sluha
- bubeník (obyvateľov pri oznamovaní,
prečítaní správ zvolával bubnovaním, prípadne trúbením na trubku). Na určených
miestach, odkiaľ ho bolo najlepšie počuť
najprv niekoľkokrát udrel paličkami do
bubna a potom prečítal, prípadne ústne
odovzdal nariadenia a správy obecného
úradu a iných spolkov v obci.
Neskôr bol v obciach zavedený
miestny rozhlas. Technika sa stala neoddeliteľnou súčasťou života. Postupne
pribúdali nové formy komunikácie. Pred
sprostredkovanou komunikáciou (cez
ďalšiu osobu) sa do popredia dostáva
komunikácia masovokomunikačnými
prostriedkami:
• audiovizuálna komunikácia (televízia-obraz, rozhlas a hudba-sluchová, noviny-písomná),
• elektronická komunikácia (médiá,
počítač, e-mail, mobilný telefón, sms,
mms, sociálne siete, webové stránky).
Ich cieľom je informovať rýchlo, na veľkú
vzdialenosť a permanentne. Či chceme,
alebo nie, výdobytky vedy a techniky nezastavíme, ovplyvňujú náš život. V dnešnej
dobe modernú techniku, ako je napríklad
notebook, mobilný telefón či tablet, používa väčšina z nás každý deň. Život bez nich
si už ani nevieme predstaviť.
Máme veľkú radosť, že vám môžeme
predstaviť jednu z foriem komunikácie,
„novú“ vylepšenú webovú stránku obce
pomocou ktorej vám môžeme prinášať
informácie. Niektoré sú na stránke trvalo
uložené, iné majú obmedzenú dobu. Aj
keď sa to nezasvätenému možno nezdá,
jej prípravou, technickým prevedením,
správnym naplnením informáciami sme
strávili niekoľko týždňov. Navrhli sme ju
v modernom štýle, v prehľadne navrhnutej navigácii, prispôsobením sa novým
moderným požiadavkám. Zmenili sme
nielen dizajn, doplnili obsah, ale aj štruktúru stránky. Oproti „starej“ umožňuje
zabezpečenú komunikáciu v počítačovej
sieti pomocou protokolu HTTPS.

Dôraz sme kládli na responzivitu,
aby sme v dnešnej dobe smartfónov a
tabletov umožnili prístup aj ostatným
používateľom, ktorí našu stránku navštívia z takýchto zariadení.
Na základe podnetov niektorých z
vás sme na stránke vytvorili novú sekciu
OTÁZKY a ODPOVEDE. Nie je to
klasický blog komentárov. Je to forma
otázok a odpovedí. Je to pre tých, ktorí
chcú verejne položiť konkrétnu, serióznu
otázku starostovi, poslancom obecného
zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke obce,
vedúcim zamestnancom organizácií a
združení obce, prípadne iným subjektom.
My sa pokúsime získať od nich odpoveď,
veríme, že odpovedia. Otázky, ktoré odporujú dobrým mravom, slušnosti, správania,... neuverejňujeme.
Viac sekcia Otázky a odpovede:
( http s : / /w w w. z av a z n ap or ub a . sk /
samosprava-obce/otazky-odpovede).
Nájdete na nej aj iné novinky a vylepšenia.
Webová stránka je jedna vec, ale
bez materiálov, dokumentov a informácií, ktoré sprístupňuje by nemala žiadny
význam.
Dve tretiny z obsahu stránky zaberajú dokumenty a materiály podávajúce
informácie o hospodárení obce - ﬁnančné informácie (rozpočet obce, výročné
správy, faktúry...), zasadnutia, uznesenia,
zápisnice OcZ, nariadenia obce, projekty,
vyhlášky a iné informácie a oznamy spracovávané zamestnancami obecného úradu. Sú trvalo umiestnené na tejto stránke
a pravidelne doplňované.
Zvyšok tvoria články a fotogalérie dokumentujúce kultúrny, spoločenský a športový život v obci. Sprístupňujeme ich po
dobu 365 dní, okrem fotogalérií inštitúcií
a združení, ktoré sú trvalo uložené v ich
„tzv archívoch“ na stránke.
Poďakovanie patrí:
• Pánovi starostovi ako štatutárovi
obce za podporu stránky, za cenné informácie, ktorými na stránke približuje
záujmy obce a život v obci.

• Zamestnankyniam OcÚ - Andrei
Uličnej, Ľudmile Kráľovej a Zuzane Vallušovej za dokumenty a materiály, ktoré
tvoria 2/3 stránky, ako je uvedené vyššie.
• Dušanovi Migaľovi ako hlavnému
prispievateľovi za články a informácie v
sekcii - oznamy, informácie, podujatia,
fotogaléria obce, Porubské noviny, FsK
Poludnica.
• Lucii Bačíkovej za príspevky z aktivít divadla 3GD, z práce s najmenšími a
informácií z Komisie vzdelania, zdravia,
kultúry, športu a sociálnych vecí.
• Soni Barániovej, Kataríne Devečkovej, Dane Kuľhavej a lektorkám Domu
Milana Rúfusa za informácie z aktivít
konaných v Dome Milana Rúfusa.
• Petre Mišíkovej za články z aktivít zo
života Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov.
• Ivete Beťkovej za články z aktivít
gymnastiek ŠK Závažná Poruba.
• Pani učiteľkám zo základnej i materskej školy za príspevky zo života našich
školákov.
• Sylvii Sabolovej a Elene Chovanovej
za podklady na novovytvorenú podstránku Tanečnej skupiny Seniorka.
Poďakovanie patrí aj vám ostatným, ktorí
prispievate a obohacujete stránku o ďalšie cenné informácie.
Nie je samozrejmosťou pre každého
podeliť sa o zážitky, skúsenosti, fotograﬁe,.... Je to práca navyše a ďakujeme vám
za ňu. Nech nás teší, že informácie a iné
dokumenty zverejňované prostredníctvom webovej stránky obce, ale i webových stránok Domu Milana Rúfusa, a
divadla 3GD, šíria dobré meno obce a jej
obyvateľov doma i v zahraničí.
Veríme, že sa vám vylepšená verzia
stránky páči. Sme si vedomí, že žiadny novo spustený web sa nezaobíde bez
chýb, aj keď by sme si to moc priali. Preto
budeme veľmi radi, ak nám ich pomôžete
odhaliť.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, veríme, že aj v budúcnosti nám budete
napomáhať pravidelným prispievaním,
zaujímavými článkami a fotograﬁami. Je
ešte veľa informácií, ktoré by mohla obsahovať. Nikto nevie, čo dokáže, kým to
neskúsi.
Všetkých, ktorí chcú na webovú
stránku uverejniť svoje príspevky prosíme, aby sa pri ich spracúvaní riadili
Pravidlami používania webovej stránky.
Pomáha a uľahčuje nám to prácu pri jej
spravovaní, spracovaní vašich príspevkov
a ich sprístupňovaní.
Viac podstránka pravidlá:
( http s : / / w w w. z av a z n ap or ub a.sk/
pravidla-pouzivania-webovej-stranky)
Ing. Milan Majerko, -webmaster(webmaster@zavaznaporuba.sk)
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Našli si cestu k porubskému divadlu (1905 – 1955)

1. rad zľava: Kováčová Anna - richtárka,
Mikulášová Mária, Iľanovská -Grajchmanová,
Mikulášová Zuzana, Šiarniková Zuzana, Staroň
Matej st., Uheľová Mária, Valentová - baba,
Iľanovská Eva - traﬁkantka, Brosková Eva,
Hladká Eva (Babovie)
2. rad zľava: Galko Michal – z prostrednej,
Mudroň Matej, Kováčová Mária – obchodníčka,
Kováč Michal, Niňaj Pavel z Ulice, Vretenár
Matej, Jambrich Martin, Galko Matej, Mlynček
Ján, Kováč Ján – richtár, Šarafín Martin,
3. rad zľava: Beťko Matej, Kráľová Ružena, Kráľ
Peter, Kráľ Ján z Úvetria, Čunga Miloš, Šúlek
Mišo, Paško Ján, Agnet Peter, Rúfusová Zuzana,
Rúfus Peter,
4. rad zľava: Šarafín Michal, Mlynček Mišo,
Piatka Jano – Košút, Jurečka Jano, Beťko Adam,
Obrcian Peter, Kamienová Ružena, Agnetová
Mária, Barániová Ružena.
5. rad zľava: Iľanovský Milo – Pivničiar,
Ondrejka Michal – Kuraj, Lešťan Milo, Staroň
Peter, Piatka Matej, Iľanovský Mišo, Mikuláš
Jano, Šarafín Matej, Agnet Mišo – Štrbákovie,
Piatková Zuzana, Jambrich Ján – Jonas,
Míšiková Emília.
6. rad zľava: Rúfus Milan, Šarafín Miloš –
Slamka, Kováč Dano, Šulek Ján, Šúleková Vilma,
Valentová Marta, Beťková Mária – klampiarka,
Iľanovská Božena, Iľanovský Michal, Šarafín
Martin, Piatka Ján - Kušnierik

Divadelná hra Lomidrevo z pohľadu režiséra

Lucia Bačíková, režiérka

Dovolím si povedať, že tento príbeh je tak trochu o každom z nás.
Príbeh mocného chlapca, ktorý v skratke: sa popasuje so zlým drakom, zachráni 3 princezné, zažije falošných priateľov, ale stretne aj
verného priateľa....takto by sme mohli pokračovať hľadaním. A čo
prenesene tieto veci znázorňujú v živote každého z nás? ….ako na
svojej ceste zažívame aj príjemné, ale aj tie nepríjemné veci, ako sa
s nimi popasujeme, ako sa cez sklamanie a prehry poučíme a hľadáme... – takže zhrniem, aby som nepísala dlho - dá sa povedať, že
tzv. Lomidrevo je v každom z nás......

Obsadenie
Pri obsadení tohto diela, to bola pre
mnohých našich hercov výzva, lebo ich to
posúvalo opäť do inej roviny, ako do tej,
na ktorú sú zvyknutí, ale myslím, že každý
z nich to zvládol na výbornú. Aj takto im
patrí veľká vďaka, za ich čas a za spoluprácu. Ono ako sa skúšky zhusťujú je to mnohokrát náročné pre každého z nás, ale vy –
naši diváci nás vždy presvedčíte, že ten čas
bol investovaný správne a malo to zmysel
a za to vám zo srdca všetci ďakujeme.

Čo sa týka kostýmov, niečo sa riešilo
svojpomocne, niečo sa požičalo z FS Poludnica, niečo od Gymnastiek. Špeciﬁcké
kostýmy v tomto diele boli hlavne naše 3
princezné – tie sme chceli ozaj očarujúce
a identické – myslím, že sa nám to spoločne s dievčatami podarilo na výbornú,
lebo nejedna malá slečna z publika sa s
nimi chcela aj odfotiť – presne toto je na
detskom svete to krásne, čo im netreba
brať – „to čarovné rozprávkovo“.

Scéna, rekvizity, kostýmy
Pri hosťovaní s Perinbabou bolo ozaj
náročné postavenie a zloženie scény, preto sme v tomto diele použili jednoduchšie
skladné rekvizity. Ja si vždy na začiatku
jednotlivé scény nakreslím – to je jednoduché – a potom nastáva tá situácia, kedy
nastupuje môj manžel, s ktorým už technicky riešime, že ako sa to dá vyriešiť a
zvládnuť. S rozložiteľnou postieľkou nám
pomohol Paľko Agnet, ktorý to zvládol
ozaj profesionálne, čo sme už stihli oceniť
aj pri prevoze na hosťovanie. Livka Farníková, to je náš dvorný výtvarník, tentoraz nám pomohla s kráľovstvom. Zvyšné
malé rekvizity riešime operatívne, kto čo
má to ponúkne a donesie.

Svetlá, inšpicientka
Jedna veľká vďaka patrí zriadovateľovi za doplnenie farebných svetiel a aj
vynovenú zvukovú techniku, s ktorou sa
postupne zžívame.
A druhá ešte väčšia vďaka patrí nášmu Vladkovi Broskovi, vďaka ktorému
všetko technicky či už svetlá alebo zvuk
funguje a to že to nie je málo sa ukáže
na každom jednom podujatí. Túto novú
techniku v krátkom čase dokázal perfektne naštudovať, zapracovať podľa predstáv,
vyladiť a následne nastaviť aj tak, aby sme
s osvetlením vedeli aj vycestovať. Nebola
to ľahká úloha - mohli ste vidieť, že svetelných zmien a efektov tam bolo ozaj neúrekom. Vladkove heslo je: „Neexistuje,

Zľava: Miesiželezo - Peter Iľanovský, Lomidrevo Lukáš Hladký, Valivrch - Martin Bačík
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že sa nedá“ a pre mňa je to ozaj taký MacGyver, lebo v momente, dokáže poprekladať a pospájať kábliky a veci zázračne
fungujú. Viem, že pri hosťovaní, je to pre
neho vždy výzva, že čo nás opäť čaká, ale
vždy to zvládne ozaj na výbornú.
Inšpicientkou je už tradične Katka
Piatková, ona má dielo vždy naštudované pomaly najlepšie z nás všetkých, lebo
nielen musí byť vždy pripravená pošepnúť čo treba, ale kopec vecí okolo toho
– stiahnutie kulís, vyloženie kulís, podanie rekvizít, nástup hercov, spolupráca s
Vladkom – ozaj má toho na hlave z nás
všetkých najviac a vždy to 100percentne
zvláda, čo je mnohokrát až obdivuhodné,
ako to všetko výborne zvláda.
Choreograﬁa
Choreograﬁu v krátkom tanci škriatok v Lomidrevovom sne a škriatky celkovo mala pod palcom Ivka Beťková, keďže
boli jej pomocníčky, prispôsobovali si pohyb deju a podmienkam, ktoré na javisku
mali.

Záverečný tanec v réžii Elenky Chovanovej opäť nesklamal. Veľmi sa mi páčila myšlienka, ktorú tanec znázorňuje.
Myslím, že sa Elenka nenahnevá, keď tú
myšlienku predstavím – keďže išlo o svadobný tanec, Elenka vytvorila choreograﬁu, ktorá postupne vytvárala spoločnú
svadobnú fotograﬁu. Výborná myšlienka
priniesla nielen perfektnú záverečnú tanečnú svadobnú fotograﬁu, ale aj bodku
na záver.
V závere
Toto sú také záverečné titulky, kto
všetko sa skrýva za našim Lomidrevom.
Za mňa všetkým: nielen hercom, ale
aj ľuďom, ktorých spomínam zo zákulisia patrí obrovské ďakujem, lebo každý z
nás je pomyselným dielikom a len dieliky
spolu dokážu vytvoriť celok.
Ja pevne verím, že aj naďalej nám
to takto spolu pôjde a že sa opäť s vami
stretneme na Štefana pri ďalšej divadelnej
hre. Ďakujeme za vašu priazeň.
S úctou
Bačíková Lucia

Ľudia sa z celého srdca radovali
Keďže sme sa všetci v divadle 3GD zhodli na tom, že budeme hrávať na Vianoce
rozprávky, ostalo nám len rozmýšľať akú
rozprávku si zahráme a neskôr predvedieme na javisku. A vtedy sa zrodil nápad
zahrať si Lomidreva, vtipnú rozprávku o
troch kamarátoch, ktorí zachraňujú princezné uväznené mocnými drakmi.
V prvom rade bolo potrebné získať
scenár k Lomidrevovi. Scenár zaistila Lucka Bačíková. Potom nám už nič neprekážalo v tom aby sme začali nacvičovať túto
novú divadelnú hru. Nacvičovanie v podobe „čítačiek“ sme odštartovali približne
na konci augusta. Pri čítačkách bolo opäť
kopec zábavy. Spoznávali sme naše nové
repliky a vžívali sme sa do svojich rolí. Ja

Porubskí rodáci,
ktorí si zaslúžia pozornosť
budúcich generácií
Miloš Iľanovský *1927 †1989 (Pivničiar)
Stavebný technik. Divadlo hrával už ako
študent v Prešove. V rámci ochotníckeho divadla v rodnej obci hrával najmä
psychologicky náročné postavy. Patril aj
k najerudovanejším divadelným režisérom.
V zamestnaní vykonával významné riadiace funkcie v Stavoindustrii, Pamiatkostave
a Javorine.
Michal Hladký *1914 †2006
Spod Zeleného, bol jedným zo zakladateľov
futbalu v Závažnej Porube. Jeho sestra Maria Medľová, šila prvé trenírky a dresy futbalistom a robila ich údržbu zdarma.
Michal Iľanovský *1911 †1992 (Hrubký)
Hostinský. Bol aktívnym funkcionárom
čitateľského spolku a herec ochotníckeho
divadla. Hostinec nebol len priestorom na
požívanie nápojov, ale plnil aj spoločenské
poslanie. Vedel nemecky a tak úspešne zachraňoval a vybavoval problémy občanov
s nemeckou armádou počas SNP.
Ján Niňaj *1899 †1981 (Jando Pikúľ)
Pôvodným zamestnaním bol murár, ale v povojnovom období bol rozvážnym funkcionárom obecnej správy a v riadení jednotného
roľníckeho družstva. Bol aktívny pri zabezpečovaní a realizovaní stavebných akcií v obci.
Martin Galko *1900 †1992
(predseda MNV 1947 - 1951)

som sa napríklad stal už po tretí raz hlavnou postavou teda Lomidrevom.
Po približne troch čítacích skúškach
sme sa nachádzali už na javisku a naplno mohli prejaviť lásku k hraniu v našom
divadle. K tomu patrí aj ovládanie replík, ktoré sme museli vedieť. Každý týždeň prebiehala minimálne jedna skúška.
Onedlho sme sa dostali do polovice celej
hry, dokonca sme sa ani nenazdali a mali
celú hru perfektne zvládnutú. Posledné
skúšky väčšinou prebiehali v duchu dolaďovania posledných detailov a úpravy
niektorých scén.
Naozajstnou skúškou ohňom bola
však premiéra v Dome kultúry v Závažnej
Porube 26. decembra na deň osláv a smiechu, na Štefana. Určite by každý z nášho
divadla potvrdil, že mal stres pár minút
pred začiatkom premiéry. Ten však rýchlo opadol po prvej scéne, a my sme vedeli
že Lomidrevo bude mať úspech. Divadlo
sme úspešne odohrali, a ľudia sa z celého
srdca radovali. Týmto pekným rýmom
by som rád ukončil tento článok. Ešte raz
vám ďakujeme za podporu a dúfam, že sa
uvidíme pri ďalšej divadelnej hre.
Lukáš Hladký

Martin Niňaj *1907 †1980 (Pikúľ)
Obidvaja sa zapísali do povedomia občanov ako predsedovia MNV v obci. Svojou
rozvahou a schopnosťou riešili veci zodpovedne aj v zložitých spoločenských situáciách. V dobe ich pôsobnosti boli vzťahy
hodne napäté. Vedeli vždy nájsť východiská
a riešenia, ktoré znamenali pokrok a hlavne
rešpektovali potreby občanov. Ich volebné
obdobia bolo pri zakladaní JRD v obci.
Dušan Kováč *1929 †2012
Učiteľ, po vojne v slovenských dedinách,
ktoré pripadli v povojnovom období Poliakom. Neskôr školský inšpektor v Liptovskom Mikuláši. Predseda Rázusovho spolku v obci. Aktívny v čitateľskom spolku,
redaktor prvých, rukou písaných porubských novín.
Ľudovít Kováč *1928 †2001
Inštalatér. Patril medzi významných a často
obsadzovaných hercov ochotníckeho divadla. Sám niekoľko divadelných hier režíroval. Bol zanieteným funkcionárom v športových aktivitách obce. Hlavne futbalu. Môj
vzácny spolupracovník a priateľ.
Zdroj: Moja Závažná Pruba II. diel, autor
Dušan Piatka, str. 94, pokračovanie
v budúcom vydaní
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Sobotný večer
Oľgy Rúfusovej

• Zľava Dáša Rúfusová-Mojžišová, Dáša Machalová

Spomienky, úprimné vyznanie, dojatie. Silné emócie sa vznášali podkrovím
Domu Milana Rúfusa v sobotu podvečer
14. decembra 2019. Predseda Občianskeho združenia Naveky závažná Pavel Baráni privítal vzácnu návštevu.
Na svoju mamu, herečku, recitátorku, dramaturgičku a režisérku Oľgu Rúfusovú, ktorá sa v tomto dome 31. marca
1932 narodila, s dojatím spomínala jej
dcéra Dáša Rúfusová-Mojžišová, absolventka divadelnej fakulty VŠMU, členka
divadla Andreja Bagara v Nitre, dnes pôsobiaca ako pedagogička javiskovej reči a
herectva na Cirkevnom konzervatóriu v
Bratislave.
Syn Peter Rúfus, absolvent divadelnej
fakultu VŠMU, ktorý bol členom SND v
Bratislave a pedagógom na VŠMU, svojím nezameniteľným hlasom patrí v súčasnosti k popredným dabingovým hercom, sa stretnutia u Rúfusov nemohol
zúčastniť. Sestra Dáša s láskou spomínala
nielen na ich mamu, ktorá v apríli tohto
roku ukončila svoju životnú cestu, ale aj
na starú mamu a starého otca, na staršieho brata svojej mamy Milana Rúfusa,
ktorý bol verejnosti viac známy.
Meno ich mamy bude uchované v
srdciach jej žiakov a blízkych spolupracovníkov z košického aj bratislavského
televízneho štúdia, v slovenskom dabingu, ale aj v srdciach svojich rodných.

• Zľava: Katarína Jambrichová, Peter Jambrich, Pavel
Baráni, Dáša Rúfusová, Dáša Machalová

Keď navštívite Dom Milana Rúfusa, pristavte sa v prednej izbe pri stene
vzácnych spomienok na Oľgu Rúfusovú.
Domu Milana Rúfusa ich venovali jej deti.
Aj Peter a Dáša Rúfusovci prežili v tomto
dome so svojou mamou kus detstva.
Na adventný sobotný večer u Rúfusov prijala pozvanie aj ďalšia blízka žena
jej života - Dáša Machalová, členka predsedníctva Matice slovenskej. Spomína na
ňu ako na dobrú vílu, ktorá ju sprevádzala od školských čias. Mala dar od Boha
vycítiť u detí talent, rozvíjať ho a nasmerovať správnou cestou. Učiť ich láske ku
slovu, vzdelávať sa, ctiť si spisovný jazyk.
Sobotný večer Oľgy Rúfusovej bol
výnimočný. Bolo cítiť vzájomnú spolupatričnosť hostí a hostiteľov. Bolo cítiť, že sú
naši, že patria k nám. Bolo cítiť Vianoce.
Katarína Devečková

Divadlo hrou
Mládež z divadla 3GD strávila príjemné tvorivé a hravé dopoludnie v Kultúrnom dome v Závažnej Porube v sobotu
14.12.2019 v spoločnosti Mgr. art. Dáši
Rúfusovej - Mojžišovej, ktorá vyučuje
herectvo a javiskovú reč na Cirkevnom
konzervatóriu v Bratislave.
Dáška nás uviedla do dramatickej
výchovy. Do rôznych hier zameraných
na vnímanie nielen seba ale aj druhých,
veď divadlo je tvorivý proces v skupine,
tiež hry, ktoré sú zamerané na vnímanie
priestoru na javisku – na pohyb, rytmus,
improvizáciu a mnoho iných.
Následne sa s nami vydala do rozprávky Plavčík a Vratko, ktorú naši divadelníci
odohrali popoludní pre verejnosť.
Všetci sa tešíme zo stretnutia s rodáčkou z našej obce a už teraz sa tešíme
na ďalšie stretnutie.
Touto cestou ďakujeme Katke a Peťkovi Jambrichovcom za sprostredkovanie tohto príjemného stretnutia, ktoré sa
udialo v rámci Dní Milana Rúfusa.
Text i foto: -Lucia Bačíková-

Nebezpečné zbrane
K základným pravidlám brannej
výchovy patrí zásada, že nikdy nemáme
mieriť strelnou zbraňou na akúkoľvek
osobu, aj keď sme presvedčení, že zbraň
nie je nabitá!
Z úrovne vyššieho veliteľstva /okruhu/ bývali previerky pripravenosti obranyschopnosti podriadených útvarov. V
období takzvanej „Berlínskej krízy“ v
roku 1961 a „Karibskej krízy“ – Kuba v
roku 1962 bývali kontroly častejšie a boli
dôslednejšie. Pravidelne boli zamerané aj
na kontrolu zbraní.
Raz sa stalo, že pri kontrole samopalov uložených v depozite v sklade roty
/osobné zbrane neprítomných vojakov/ si
dôstojník vykonávajúci kontrolu prizval
k sebe staršinu roty a ukázal mu čo objavil. Po otvorení záveru jedného zo samopalov bol vysunutý z nábojovej komory
ostrý náboj. Zbraň bola nabitá!
Pár dní predtým vykonali určení
vojaci prečistenie a premazanie uskladnených zbraní. Náboj musel zasunúť do
nábojovej komory niektorý z nich. Nezodpovedný anonym. Dôsledok mohol
byť tragický...
Kontrolór vec uzavrel prísnym a
káravým pohľadom a priateľským poučením, že pri preberaní a uskladňovaní
zbraní musí byť vždy vykonaná dôsledná
kontrola.
Nie vždy veci končia prísnym, ale
priateľským pokynom. Stalo sa, že dozorný
vojskového telesa išiel na strážne stanovište vykonať kontrolu sám, bez doprovodu
veliteľom stráže. Nedodržal platné zásady!
Strážneho našiel spať v sediacej polohe. Zo
samopalu vzor 24 mu odmontoval zadnú
krytku záveru čim ho znefunkčnil. Pružiny zabezpečujúce výstrely a posun nábojov zo zásobníka trčali voľne z tela zbrane.
Nemali potrebnú oporu.
Dozorný dôstojník potom vyzval
veliteľa stráže na kontrolu ním určeného
strážneho stanovištia. Vykračoval si suverénne. Bol si vedomý, že dôležitú súčiastku nevyhnutnú pre sfunkčnenie zbrane
má vo svojom vrecku. Keď sa približovali
ku strážnemu zazneli predpísané výzvy:
Stoj!, Stoj kto je tam!, Stoj lebo strelím!
Veliteľ stráže zastal. Dozorný dôstojník
kráčal ďalej. Vtom zazneli výstrely a dôstojník klesol na zem.
Čo sa stalo? Keď sa strážny prebudil a zisti, že má samopal znefunkčnený,
čakal na to kedy bude veliteľom stráže
vystriedaný. Bol si vedomý svojho zlyhania. Ako sa približovali postavy z ktorých
jedna nereagovala na jeho výzvy oprel si
vyčnievajúce tyče a pružiny (úderník) o
plochú pracku opasku. Tým zbraň improvizovaným spôsobom sfunkčnil a vystrelil. Potrestaný bol, ale len za zaspatie
v strážnej službe.
Jano Čunga
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Osobnosť, ktorú porubskému športu prinieslo 20. storočie
Ján Iľanovský: „Môj život okrem rodiny a práce patril lyžovaniu.“
V roku 2000 vyhlásila Závažná Poruba najúspešnejších športovcov
20. storočia. Na organizátorov však zabudli. Až teraz. Nominovali
jubilanta Jána Iľanovského – Pivničiara, pri sviatku 90. narodenín.
Bez časomiery niet
preteku
„Lyžovanie som mal od
malička rád. Bol to môj
Ján Iľanovský (*1929) život. Pohyb mi dával radosť, silu, na lyžiach som
vnímal krásy zimnej prírody. Mojím úsilím a snahou bolo však niečo,
bez čoho by neboli možné žiadne tréningy, či
preteky,“ porozprával v zamyslení.
Venoval sa činnosti, ktorú naoko nebolo
vidno, no bola veľmi dôležitá. Na pretekoch
zabezpečoval časomieru, stál ako bránkový
rozhodca, alebo štartér pretekárov. Najskôr v
ruke držal stopky. Až v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia prešla aj Závažná Poruba na
elektronické meranie, čo bolo technicky veľmi
náročné. Meracie prístroje museli byť pospájané káblami popri trati. „Spomínam, že na krajských kvaliﬁkačných pretekoch v Liptovskom
Jáne na Javorovici, sme dokonca museli prerušiť
preteky, lebo lyžiar preťal kábel. Prekvapilo ma,
že sa to podarilo práve môjmu synovi Ivanovi.
Aj to sa stávalo,“ dodal.
Dnes je to celkom iná technika, vyžaduje si už IT odborníkov, vyššiu mieru odbornej
spôsobilosti časomeračov. Rýchlosti lyžiarov
na svahu prevyšujú 100 km/hod a v preteku
ide o stotinky sekundy. Práve tie často rozhodujú o poradí.

90 rokov, čo sa porubská mládež zoznámila s
lyžovaním. Najskôr to boli lyžiarske vychádzky
na Rakytovicu, na Červenô, neskôr na Opalisko. Ukázalo sa, že porubské svahy sú vhodné aj
pre náročnejších lyžiarov. Zjazdovému lyžovaniu ponúkol „zelenú“ vlek vedúci na Opalisko.
Ján Iľanovský uvádza, že s touto myšlienkou
prišiel do Závažnej Poruby Laco Zacharides,
lyžiar, tréner i organizátor zjazdového lyžovania. Postaviť stožiare vleku do strmého vrchu
za pomoci jednoduchej techniky nebolo ľahké. V Porube sa však našlo dostatok nadšencov, ktorí tento vlek vybudovali. A slúžil viac
ako tridsať rokov. Vďaka tomuto dopravnému
zariadeniu sa v Závažnej Porube mohli konať
rôzne preteky, ktoré sme už vymenovali. Čo je
však najdôležitejšie? Vyrástli tu viacerí vynikajúci lyžiari – zjazdári. Začínala tu aj Petra
Vlhová.

Štartér i bránkový rozhodca
Keď hovoríme o odbornej spôsobilosti,
tak uvedieme, že Ján Iľanovský získal najvyššiu
kvaliﬁkáciu rozhodcu I. triedy pre zjazdové lyžovanie (slalom, zjazd, obrovský slalom). Ako
rozhodca pomáhal pri pretekoch v bežeckom
lyžovaní a v lete ako rozhodca v Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši. Najviac
sa venoval časomiere. Spomína, že na takých
podujatiach ako Svetový pohár v Jasnej býval bránkovým rozhodcom. Nebol však sám.
„Aby sme na nikoho nezabudli. Mojimi spolupútnikmi, trénermi a pretekármi boli: Vlado
Štrkolec, Janko Mikuláš - Majstrík, Ľudo Míša
(už sú v lyžiarskom nebi), Vlado Mudroň a
Peter Lešťan st.,“ hovorí o svojich dobrých kamarátoch. Zaspomínal i na lyžiarov, ktorí v tej
dobe reprezentovali porubské farby: Laco Baráni, Rudo Hladký, Paľo Šúlek, Milan Medľa,
Braňo Piatka, štyria Mikulášovci, z mladších
bratia Štrkolcovci, syn Ivan a mnoho ďalších.
Keby mal vymenovať všetkých, bol by to dlhý
zoznam. Systematická práca a zodpovedný
prístup všetkých zainteresovaných priniesli
nemalé úspechy porubskému zjazdovému lyžovaniu. Na požiadanie Slovenského lyžiarskeho zväzu TJ Pokrok Závažná Poruba poriadala
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia
Majstrovstvá Slovenska žiakov i dospelých v
zjazdových disciplínach. V rokoch 1975 a 1979
aj Majstrovstvá Československa žiakov. Hodno
spomenúť, že ako kvaliﬁkovaný funkcionár, či
rozhodca sa Ján Iľanovský podieľal na príprave
i priebehu týchto pretekov.

V Porube vyrástli vynikajúci lyžiari
Náš jubilant nám pripomína, že na dôležité
výročia v spoločenskom živote obce, kultúre, či
športe, netreba zabúdať. Na budúci rok to bude

• Zľava syn Ján, otec a syn Ivan, december 2019

Jablko nespadlo ďaleko od stromu
Pri sviatku jubilanta sprítomnime aj to,
čomu sa hovorí curriculum vitae. Ján Iľanovský sa narodil v čase adventu roku 1929. Otca
stratil, keď mal tri roky. Všetka starostlivosť o
dvoch synov prešla na mamine plecia. Chlapci detstvo nemali ľahké, no nežili nadarmo.
Kronika zaznamenala, že brat Miloš bol vynikajúci herec a režisér porubského ochotníckeho divadla. Janko viac inklinoval ku športu.
Nedá sa nespomenúť na chvíle vojny a evakuáciu. „Ťahalo mi na šestnásty rok, keď sme
všetko doma nechali a ratovali holý život. Štyri týždne sme boli v Dovalove, šesť v Hybiach.
Strechu nad hlavu a poživeň nám poskytli
dobrí ľudia. Vrátili sme sa po desiatich týždňoch, začiatkom apríla 1945. Náš dom zostal vyrabovaný, no nepoškodený, až na vybité
okná. Nebolo čo do úst, ale prežili sme.“ Po
vojne sa u súkromníka v Liptovskom Mikuláši
vyučil za brašnára. Pracovné uplatnenie našiel
v Kožiarskych závodoch v Palúdzke. Venoval
sa koženej galantérii. A keďže mal cit pre tvar,
pracoval ako návrhár dámskych kožených kabeliek. Dlhé roky pôsobil ako majster manipulácie. Na pracovisku sa zoznámil so svojou
nastávajúcou manželkou Milkou. Do práce
dochádzala z Ráztok. V roku 1961 si založili
rodinu. O rok neskôr sa narodil syn Janko, v
roku 1965 Ivan. V manželstve naplnenom láskou a vzájomným porozumením prežili viac
ako päťdesiat rokov a tešili sa z troch vnúčat.
Manželku vyprevadil do večnosti v roku 2017.
Teraz žije v Domove sociálnych služieb na

• Starosta Pavel Beťko jubilantovi odovzdáva Ďakovný
list za rozvoj športu v Závažnej Porube

Štepníku v Závažnej Porube. „Mám tu všetko,
čo potrebujem k životu. Starostlivosť a pozornosť personálu, navštevuje nás lekár, strava mi
chutí, nenudím sa. Stále nám pripravujú dáku
činnosť. Venujeme sa ručným prácam, chodia
sem deti, žiaci, študenti, folkloristi a nám je
veselo,“ zhodnotil svoj pobyt v tomto zariadení. Na víkendy chodí domov a synovia sú
pri otcovi každú chvíľu. Pred rokom sa veľmi
potešil. Na tento svet mu prišlo prvé pravnúča.
Aj v tejto rodine platí známe: Jablko nespadne
ďaleko od stromu, presnejšie: zostane na strome. Synovia i vnuci sa venujú lyžovaniu. Ivan
je známy profesionálny tréner lyžovania, Janko
pracuje ako Horský záchranár v Nízkych Tatrách, vnuk Matúš obsluhuje lyžiarske dopravné
zariadenie na Štrbskom Plese, vnučky Katka a
Janka tiež rekreačne lyžujú a pravnúčik Riško,
podľa prastarého otca, možno tiež vyrastie na
lyžiara. Napokon aj nevesta, ako bývalá úspešná reprezentantka ČSSR a SR v bežeckom lyžovaní v súčasnosti odovzdáva svoje bohaté
skúsenosti najmladším zverencom.

Tradícia, úspechy i ťažkosti
Každá záľuba má svoju dušu. A ten, kto našiel v sebe tento odkaz, musí sa v tomto posolstve nájsť. Lebo človek je uspôsobený tak,
že všetko prežité sa znova vracia, dokonca
silnejšie ako v čase autentického zážitku. Práve preto sme neprikrášľovali minulé videné v
optike doby. Zostane navždy: jubilant žil pre
lyžovanie a s lyžovaním ako organizátor, časomerač, štartér, rozhodca a funkcionár. Dozvedeli sme sa, že lyžovanie v Závažnej Porube
má svoju tradíciu, históriu, ťažkosti i úspechy.
Podmienky pre tento atraktívny šport sa menia. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bolo na Opalisku vybudované moderné
zasnežovacie zariadenie Starej zjazdovky, Galičky i svahu Fajka. Technické podmienky pre
lyžovanie sa skvalitnili. No vplyvom spoločenských zmien, komerčného využívania lyžiarskych tratí a zastaveniu štátnych dotácií dochádza k značnému útlmu lyžiarskeho športu
aj v Závažnej Porube. Prírodného snehu je z
roka na rok menej, výstroj drahšia, tréningy
náročnejšie, ubúdajú obetaví organizátori a
funkcionári. Bežeckému lyžovaniu svitá na
lepšie časy, no nádeje zjazdového lyžovania sa
zo Závažnej Poruby akoby vytratili. A hoci Lyžiarsky klub v Závažnej Porube po osamostatnení riadne funguje v zozname jeho členov
porubské meno nenájdete, okrem trénerky a
nadšenej funkcionárky Kataríny Rázusovej –
Mudroňovej. Darmo je. Časy sa zmenili a my s
nimi. História má svoje zákonitosti. Osobnosti športu však trvalo vysielajú signál času.
Text: Dušan Migaľa, foto autor a archív.
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Talenty spod Poludnice
Kto je kto

Martin Bačík

11 rokov
Závažná Poruba
ZŠ Janka Kráľa, Podbreziny – 5. trieda
ZUŠ J. L. Bellu, Lipt. Mikuláš – 4. ročník literárno-dramatický krúžok
ZUŠ J. L. Bellu, Lipt.
Mikuláš - 4. ročník – Hra
na husle
Jazykové znalosti: anglický jazyk
PC znalosti: internet, Power Point, Word, Excel
Záľuby: Mineralógia, Paleontológia, Archeológia, Biológia a divadlo
Najvýznamnejšie osobné úspechy:
ZUŠ J. L. Bellu – v rámci štúdia vstupy na hudobných koncertoch a účinkovanie v divadelných hrách: Adventné sviečky, Holuby, Jožko
Púčik a jeho kariéra, Maťko a blázni 3GD
– účinkovanie v divadelných hrách: Mrázik,
Perinbaba, Kamenný chodníček. Lomidrevo,
spolupráca s projektmi mládeže 3GD
Plány do budúcnosti:
Chcel by som študovať herectvo a paleontológiu. Rád by som tu v Závažnej Porube zriadil
útulok pre stratené a choré zvieratá.
Čo by si zmenil v Závažnej Porube, keby si
mal čarovný prútik?
Vyčaroval by som pekáreň, klubovňu pre
mládež, kde by sa konali rôzne podujatia pre
verejnosť, malé kúpalisko. Tvoriť podujatia
určené pre seniorov. Cez zimu spraviť závody
v sánkovaní alebo bobovaní.
+ + +

Nikola Dvoranová

11 rokov
Závažná Poruba
5. ročník ZŠ M. Janošku
Liptovský Mikuláš (ČSL.
brigády )
Jazykové znalosti:
anglický jazyk
PC znalosti: základy
Záľuby: gymnastika, maľovanie, čítanie
Najvýznamnejšie osobné úspechy:
Hviezdoslavov Kubín 2. miesto Okresné kolo
(reprezentácia ZŠ M. Rúfusa Záv. Poruba)
Biologická súťaž 1. miesto Okresné kolo (reprezentácia ZŠ M.Rúfusa Záv. Poruba)
Rázusova Vrbica – prednes 2 x Zlaté pásmo
– 1. miesto, reprezentácia školy M. Rúfusa
v Záv. Porube
Plány do budúcnosti:
- úspešne ukončiť základnú školu a dostať sa
na Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom
Mikuláši
Čo by si zmenil/a/ v Závažnej Porube, keby
si mal/a/ čarovný prútik?
- vytvorila by som detské ihrisko pre deti
- vhodné pre rôzne vekové kategórie, workoutové ihrisko
Závažná Poruba je krásna dedina a nezmenila
by som v nej nič.
+ + +

Lukáš Hladký

16 rokov
Závažná Poruba
Gymnázium Michala
Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši, prvý
ročník na strednej škole
(kvinta)

Jazykové znalosti: anglický a francúzsky
jazyk
PC znalosti: pokročilý v ovládaní programov
Europass, Microsoft Word, Microsoft Power
Point a Microsoft Excel
Záľuby: kreslenie, ﬂorbal a samozrejme
ochotnícke divadlo v Z. Porube
Najvýznamnejšie osobné úspechy: Za osobný úspech považujem to, že som odohral
úspešne tri hlavné postavy v 3GD: Ivana v
Mrázikovi, Jakuba v Perinbabe a v tomto
roku aj Lomidreva. Hral som aj v Kamennom
chodníčku a v divadelných predstaveniach
pre celú verejnosť v Dome Milana Rúfusa.
Plány do budúcnosti: Úspešná maturitná
skúška a neskôr štúdium súvisiace s biológiou a chémiou na Univerzite Komenského v
Bratislave presnejšie na Jesseniovej lekárskej
fakulte v Martine
Čo by si zmenil/a/ v Závažnej Porube, keby
si mal čarovný prútik? Zriadil by som miestnosť s dostatkom miesta pre kostýmy a rekvizity potrebné pre naše divadlo. Potrebná by
bola aj väčšia šatňa.
+ + +

Michaela Macková

20 rokov
Závažná Poruba,
Katolícka univerzita,
Katedra ošetrovateľstva,
Ružomberok
Jazykové znalosti: anglický jazyk
PC znalosti: pokročilý
Záľuby – športy: gymnastika, lyžovanie, plávanie, turistika, čítanie
kníh, vychádzky do prírody, trávenie času
z rodinou, priateľmi. Aktívne pôsobím
v 3GD, Fsk Poludnica.
Cez zimné mesiace vykonávam inštruktorku
lyžovania u nás v Závažnej Porube. A pokiaľ
mi voľný čas dovolí pomáham v ŠK ZP pri
gymnastkách. A popri škole brigádujem v kaviarni Fantasy v Stop Shope v LM.
Najvýznamnejšie osobné úspechy:
2015 : umiestnenie na 5. mieste v Slovenskom
pohári zjazdového lyžovania
2017: získanie licencie učiteľa zimných športov – C
2019: ocenenie Žilinského samosprávneho
kraja za úspechy a výsledky v oblasti výchovy
a vzdelávania
Plány do budúcnosti: vyštudovať vysokú školu, stať sa starostkou obce Závažná Poruba
Čo by si zmenil/a/ v Závažnej Porube, keby
si mal/a/ čarovný prútik?
Mihnutím čarovného prútika by som opravila všetky chátrajúce budovy. Inak v našej obci
nemám čo meniť, vyrástla som tu a som tu
veľmi spokojná.
+ + +

Emma Piatková

15. rokov
Závažná Poruba
ZŠ a MŠ Okoličianska,
L. Mikuláš
Jazykové znalosti:
AJ – základy, NJ - základy
PC znalosti: základy
Záľuby:
- šport (akýkoľvek)
- bežecké lyžovanie
Najvýznamnejšie osobné úspechy:
V minulej sezóne celkové 5. miesto v Slovenskom pohári

Vzhľadom na poveternostné podmienky v
tejto sezóne sme zatiaľ absolvovali menej pretekov: (kategória mladšie dorastenky).
- 1. miesto Majstrovstvá Slovenska v behu na
kolieskových lyžiach Gerlachov
- 2x 2. miesto Majstrovstvá Slovenska v behu
na lyžiach Skalka Kremnica
- 4. miesto Preteky v Zakopanom Poľsko
- 3. miesto Slovenský pohár 7. kolo Štrbské
Pleso
Plány do budúcnosti:
- Ukončiť úspešne základnú školu a pokračovať ďalej v štúdiu na strednej škole
- venovať sa môjmu obľúbenému športu a
naďalej v ňom napredovať, aby som mohla
úspešne reprezentovať našu obec a krajinu
Čo by si zmenil/a/ v Závažnej Porube, keby
si mal/a/ čarovný prútik?
- V prvom rade by som čarovným prútikom
nasnežila, aby sme nemuseli všetky tréningy
absolvovať mimo našich tratí.
- zmenila by som náš bežecký areál, vybudovaním nových tratí, upravila by som aspoň
jeden okruh s umelým zasnežovaním a večerným osvetlením.
+ + +

Tereza Bukasová

13. rokov
Závažná Poruba
Zakladná škola Okoličianska 7. ročník
Jazykové znalosti
Učím sa anglicky a
nemecky
PC znalosti: WORD
Záľuby: Bežecké lyžovanie
Najvýznamnejšie osobné úspechy:
2 x 2. miesto na M – SR v kategórii staršie žiačky
2 x 3. miesto na M- SR v kategórii mladšie
žiačky
Plány do budúcnosti
Umiestniť sa do 3. miesta v rámci Slovenského pohára
Čo by si zmenil/a/ v Závažnej Porube, keby
si mal/a/ čarovný prútik?
Priala by som si nové auto do klubu, aby sme
mali na čom chodiť na tréningy a preteky
+ + +

Veronika Bukasová

16 rokov
Závažná Poruba
Hotelová akadémia v
Liptovskom Mikuláši
2. ročník - odbor pracovník marketingu
Jazykové znalosti:
Učím sa anglicky
a nemecky
PC znalosti: WORD, EXCEL, POWER
POINT, COREL, LOGO MOTION
Záľuby: Bežecké lyžovanie, Gymnastika, Joga
Najvýznamnejšie osobné úspechy:
2 x 3. miesto na M – SR v kategórii mladšie
dorastenky
1. miesto Biela stopa Kremnica rok 2019
2. miesto v celkovom hodnotení slovenského
pohára za rok 2018/2019
som vo výbere Slovenského pohára olympijských nádejí národného lyžiarskeho centra
Plány do budúcnosti
Účasť na EYOF 2021
Čo by si zmenil/a/ v Závažnej Porube, keby
si mal/a/ čarovný prútik?
Nič, ja som spokojná, mne sa tu páči.
-dm-
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Kto nám stráži postieľku,
kto nám stráži spánok?

OKIENKO MŠ
Medveď Homrľaj navštívil
materskú školu
V spolupráci s NaPaNTom
sa učia chrániť prírodu

Vzdelávací program pre materské školy
zahŕňa aj regionálnu výchovu. Cieľom je
poznávanie tradičných miestnych zvykov
a folklórnych prejavov. Práve preto v stredu 12. februára 2020 domáci folkloristi z
FsK Poludnica navštívili materskú školu.
Deti podnietili k spevu, tancu a vysvetlili, že fašiangové zvyky majú svoju históriu a patria ku koloritu každej obce. Deti
ponúknuté pochopili a prijali za vlastné.
Fašiangy predstavujú časť roka od
Troch kráľov do Popolcovej stredy. Vtedy
sa konali veselice, tancovačky a chodili
maškarné sprievody. Hlavná postava je
Medveď, Mrmľaj - Homrľaj. Medveď žartovne tancuje a zabáva deti i dospelých.
Spieva sa pieseň: Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima
mu bude. Ozembuch je jednoduchý rytmický nástroj. Za spev a tanec fašiangovníkom prináleží odmena: slanina, klobása, vajcia, sladkosti.

Prvý povianočný týždeň zavítali medzi
deti do MŠ pracovníci NaPANTu Ing.
Elenka Hančinová a Ing. Miki Hančin.
Tento raz prišli deťom sprostredkovať informácie o tom, ako sa treba postarať o
zvieratká v zime. Práca ochranárov je veľmi prínosná a prospešná. Veď vedú najmladšiu generáciu tým správnym smerom. Vďaka práve nim dúfajme, že naša
vzácna príroda sa zachová aj pre budúce
generácie. Ďakujeme

Tak spievajú deti v jednej známej pesničke. Do materskej školy zavítala vojačka
Nikolka, ktorá prišla deťom porozprávať
o svojom povolaní v uniforme vojaka a
jeho dôležitosti pre náš bezpečný život. S
deťmi viedla rozhovor a odpovedala na
všetky zvedavé otázky. Potom si vyskúšali
reakcie na povel veliteľa. Deti pochodovali, plazili sa, dokonca správne reagovali
na nález nebezpečnej zbrane. Určite tento
zážitok zanechal v deťoch plno emócií a
teraz určite vedia kto nám stráži postieľku aj kľudný spánok.

Lyžiarsky výcvik
v materskej škole

Prišiel aj Viktor
Atmosféru fašiangu
spestril deťom v materskej škole aj ujo
Viktor. Poobliekaný
za Šaša s gitarou na
pleci spieval rytmické piesne, ktoré deti
vyprovokovali k pohybu. Takto vniesol
veselosť a hravosť do
obdobia na to stvoreného.

Lomidrevo v materskej škole

Ešte je len január, ale materská škola už
zasiala základy zimných športov u detí
predškolského veku. Na prvý pohľad náročný týždeň. Ale vonku nasnežilo a počasie presvedčilo, že je čas začať.
Dopoludnia pod vedením riaditeľky Katky si deti v areáli materskej školy
osvojovali základy bežkovania.
Popoludní po dvojhodinovom oddychu deti čakali na Opalisku inštruktori
z PePeSki, aby deti zdokonalili v zjazde na
lyžiach. Začiatky neboli jednoduché, ale
už na tretí deň čo je cca 6 výučbových hodín, deti samostatne používali vlek a pod
dozorom inštruktora zlyžovali celý svah.
Pre materskú školu je pohľad na tieto deti
odmenou. A je už len na rodičoch, aký
postoj zaujmú a či budú ochotní naďalej
podporovať snahu svojich detí.

Skončil sa fašiang

Čo sa deti v škole naučili, to si vyskúšali
naživo. V čase fašiangov navštívili obecný
úrad, poštu, obchod a opýtali sa: „Dovolíte s Homrľajom?“ Zaspievali a zavinšovali zdravia, šťastia stáleho... Nositelia
tradícií takto jednoducho priviedli deti k
poznávaniu a osvojeniu si faktov, ktoré sa
viažu k tomuto obdobiu.
text: -dm- foto: Danka Čupková

Skupinka ochotníckych hercov 3GD navštívila v piatok 24.1.2020 deti 2. triedy Materskej školy v Závažnej Porube. Spoločne s deťmi sa porozprávali o divadelnom
predstavení Lomidrevo, zaspievali a aj zatancovali tak, ako to videli v divadle. Deti
odporučili námety pre ďalšie divadelné rozprávky. Potešilo nás, že medzi navrhnutými
sa objavili aj slovenské klasické rozprávky.
Bolo to milé stretnutie, ktoré potešilo nielen
deti, ale aj nás všetkých.
Lucia Bačíková

Karnevalom v materskej škole sa skončilo
fašiangové obdobie. Deti sa tešili už dávno. Túžili sa popreobliekať za svoje obľúbené rozprávkové bytosti. Podarilo sa im
to? Aby to nebolo všetko, ešte sa aj zvečnili
na papieri.
-ag-
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ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
Vysvedčenia
prevzali v Tatranskom
ľadovom dóme

V piatok 31.1. 2020 sme prežili zážitkovú turistiku zo Starého Smokovca na
Hrebienok. Odniesli sme si nezabudnuteľné spomienky z Tatranského ľadového
dómu, ktorý sa tento rok nesie v téme Katedrála Notre –Dame. Žiaci sa tešili z rozdávania vysvedčenia, z nákupu suvenírov
a najmä zo spiatočnej jazdy na lanovke.
Veľká vďaka pánovi Kuzmovi za ochotu a
bezpečnú cestu autobusom.

Šikovní Všetkovedkovia
zo ZŠ MR

11. ročník súťaže
Všetkovedko sa
skončil. Do vedomostnej súťaže
sa zapojilo 21 636
detí z celého Slovenska. Najlepšie
sa darilo Katke
Kroulikovej, ktorá
sa umiestnila na
14. mieste v rámci
Slovenska. Získala aj titul a diplom
Katka Kroulíková
VŠETKOVEDKO
ŠKOLY. Titul VŠETKOVEDKO získali
aj: Julka Feniková, Laurinka Haladějová,
Miško Makovič, Tomáško Klocok a Markus Hladký. Srdečne im gratulujeme.

Súťažili na boboch

Naši šikovní
žiaci sa podujali zorganizovať preteky.
Zobrali to
veľmi vážne a
zodpovedne!
Najprv vyrobili plagát
s oznamom,
potom urobili osvetu
v škole, aby
sa súťažiaci
prihlásili.
Deň vopred
pripravili
bobovú trať.
Našli sponzorov, podelili ceny, vyrobili
diplomy a medaily.
Prvé preteky sa konali 27. januára a výhercami sa stali:
1. Paťko Maro,
2. Miško Nahálka,
3. Soﬁnka Dudová
Druhá súťaž aj so skokom ,,Maslom“ boli
uskutočnené 6. februára a víťazmi sa stali:
1. Soﬁnka Dudová,
2. Tobiaško Petríčko,
3. Paťko Maro
Ďakujeme organizátorom: Riškovi Hladkému, Tomáškovi Klockovi, Samkovi Libákovi, Jankovi Nahálkovi, Markétke Jambrichovej, Peťkovi Agnetovi, Deniskovi
Tribulovi, Alexovi Vallušovi, Sárke Valentovej, Mathiasovi Iľanovskému. Tešíme sa
na ďalšie preteky!
Mgr. K. Kružliaková

Príroda

Samko Libák, 4. ročník
Ráno môj strýko obliekol si triko.
Dal si kúsok praženice, obliekol si nohavice.
Obul si botasky a čapicu na vlásky.
Vybral sa on do lesa, objaviť kus sveta.
Objavil tam byliny, a hneď vedľa piliny.
Uvidel pytliaka, ktorý zabíja diviaka.
Medzi obeťami pytliaka bol aj syseľ, ktorý
mal múdru myseľ.
Potom pytliak odchádza a pyšný pán prichádza.
Dohodli sa na pobyte pri posede na úsvite.
Na zvieratá pozerať, možno si aj zastrieľať.
Na posede čakajú, na zvieratá volajú.
Prišiel jeleň, vlk aj diviak, nevedia sa vynadívať.
Keď tú zver videli, na strieľanie zabudli.
Veď príroda krásna je, nech tam všetko
prežije.
Večer môj strýko, vyzliekol si triko.
Dal si dole nohavice a dojedol zvyšok praženice.
Veď príroda krásna je, nech v nej život
ostane.

Vianoce
Amy Hlušáková

Vianoce
Jakub Hollý

Vianoce už prišli
a my sme sa zišli.

Hurá sú tu Vianoce,
radosť všetci máme,
keď s iskričkou v očiach
na darček čakáme.

Okolo samé svetielka
a nikde snehová nádielka.
Túžobne čakáme darčeky,
no ešte nezvonia
zvončeky.
Už chýba len krôčik
a my môžeme vkročiť
k štedrovečernému stolu,
aby sme boli spolu.
+++
Teším sa na Vianoce
Markétka Jambrichová

Vianoce už prišli,
stromček krásne svieti,
koláčiky voňajú,
zvuk zvonov k nám letí.
Snehom už zapadla
aj celá krajinka,
v pokoji a láske teší sa
rodinka.
+++

Stromček
Adam Mišík

Vianoce my radi máme,
s rodičmi sa spolu hráme.
Stromček
Tešíme sa na darčeky,
v obývačke vonia
postavíme snehuliaky. a zvončeky krásne vonia.
Darčeky sú
Jeden pre mňa, druhý
pod stromčekom,
sestre,
bolo ich tam neúrekom.
oblečieme teplé svetre,
rukavice, čiapku, šál.
Išiel som sa s nimi hrať
Už príď, nový január!
a potom rýchlo spať.
Šťastné a veselé Vianoce,
+++
nech sa všetko ligoce.
Vianočný čas
+++
Majko Hollý
Vianoce
Mráz už namaľoval
Riško Hladký
na okná kvety,
vianočný čas
Vianoce krásne,
opäť k nám letí.
Vianoce biele,
Už blížia sa chvíle
Vianoce šťastné,
sviatočné,
každý si praje.
prežime ich v pokoji
spoločne.
Pod stromček zdravie,
v darčekoch radosť,
Na stole kapor a iné
každý si povie,
dobroty,
na stoloch hojnosť.
uprostred sviečka
+++
a stromček oproti.
Všade je ticho,
Vianoce
koledy sa spievajú,
Peťo Agnet
do detských očí
radosť prinášajú.
Chladná, biela zima,
Vianoce sú príma.
+++
Na večeru šalát, kapor,
žalúdok má veľký nápor.
Papučky
Elka Medľová
Plná izba darčekov,
Pod vianočným stromNa Vianoce papučky,
čekom.
chytili sa za rúčky.
Keď si všetky rozbalíme,
Utekali na lúčky,
vždy sa veľmi potešíme.
kde je stromček peknučký.
Ďalej išli po lese,
ktorý sa snehom trbliece.
Uzimené vrátili sa domov,
a zaspali pod postieľkou
mojou.
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Moje zimné prázdniny
Pred Vianocami sme piekli koláčiky: ja,
Robko a mamka. Piekli sme medovníky,
linecké koláče, rafaelo a marlenku. Kým
mamka chystala štedrú večeru, ja som
pozeral rozprávky. O 16:30 prišli babka,
dedko a psík Lili. Po spoločnej večeri sme
si rozbalili darčeky. Na druhý sviatok vianočný sme boli na Žiarskej chate. S Alexom
sme sa po ceste dolu spúšťali na sánkach.
28.12, v sobotu som išiel do Talianska. Bol
som tam cez Silvester. V nedeľu 5.1. sme
navštívili sesternice.
David Antonelli, 4. ročník

Zimné prázdniny nádejného hokejistu
27.12. 2019 sme o 6:00 ráno išli na turnaj
do Partizánskeho. Cestovali sme dve a pol
hodiny. Prvý zápas sme hrali s Popradom.
Remízovali sme 5:5. Druhý zápas sme hrali
s Košicami. Prehrali sme 13:3. Potom sme
išli na ubytovanie. Ráno sme vstali 6 :45.
7:20 sme išli na štadión pripraviť sa na zápas s Partizánskym. Prehrali sme 6:2. Mali
sme prestávku. Neskôr sme hrali so Slovakia talents. Prehrali sme 5:2. Posledný zápas sme hrali proti Skalici. Prehrali sme 4:2.
Skončili sme na piatom mieste zo šiestich
tímov. Boli to super prázdniny.
Samko Libák, 4. ročník

Moje Vianoce
Ako každý z nás, tak aj ja som sa tešil na
Vianoce. Pozrel som sa z okna a moje oči
ostali smutné. Pršalo. Pomyslel som si, aké
to budú smutné Vianoce. Bez snehu ? Na
čom sa budeme sánkovať? Otočil som sa k
mamine a šiel som jej pomôcť s večerou.
Zrazu som mal lepšiu náladu. Všade rozvoniavali moje obľúbené jedlá: ryby, kapustnica a koláče. Na smútok som už ani nepomyslel. Stromček nám svietil a okolo neho
stále poskakoval Domko. Čakal som kedy
sa ho chytí a celý spadne. „Hurá“, vykríkol
som , keď som si rozbalil prvý darček. Boli
to vytúžené slúchadlá. Rýchlo som si porozbaľoval darčeky a sledoval som bratov
ako sa tešia zo svojich darčekov. Čo môže
byť krajšie ako rodina spolu na Vianoce.
Samko Šimček, 4. ročník

Zimné prázdniny
Prázdniny sa veľmi dobre nezačali. Vôbec
nebol sneh. Nechcelo sa nám vonku, tak
sme hrali spoločenské hry. Konečne prišli
Vianoce, na ktoré som sa tešila. Po vianočnej večeri sme rozbaľovali darčeky. Dostala
som všetko, čo som chcela. Večer sme chodili na prechádzky. Konečne napadol sneh
a mohli sme sa sánkovať a bobovať. Prázdniny som si užila, len boli krátke.
Natálka Kováčová, 4. ročník

Prázdninové zážitky
Už od začiatku decembra som sa tešila na
prázdniny. Keď prišli sviatky, pomáhala som
mamine zdobiť a piecť. Na Vianoce som dostala: tlačiareň, ďalekohľad na pozorovanie
hviezd, mikroskop, malý ruksak, oblečenie,
maľovačky, knihy, vežu s rádiom a ešte iné
darčeky. Tento rok bol Ježiško veľmi bohatý. Aj sestre doniesol to, čo si priala. Na prvý
sviatok vianočný sme išli pozrieť krstného a
starých rodičov, ktorí bývajú v neďalekom

Príbeh lečo

Rozprávanie príbehu podľa obrázkovej
osnovy – LEČO – hodina Slovenský jazyk a literatúra – sloh

Liptovskom Mikuláši. Aj tam som dostala
množstvo darčekov. So starými rodičmi sme
sa chodili kúpať na plaváreň a do Handy
Dandy. Na druhý sviatok vianočný sme boli
v kultúrnom dome na predstavení Lomidrevo. Veľmi sa mi to páčilo. Som zvedavá, čo
nacvičia nabudúce. Už teraz sa na to teším.
Na Silvestra sme boli v Závažnej Porube. Tešili sme sa na polnočný ohňostroj. Bol veľmi
pekný. Tieto prázdniny boli super.
Soﬁnka Dudová, 4. ročník

Moje najlepšie zimné prázdniny
Na začiatku som mala vianočné vystúpenie
z gymnastiky. Dopadlo to super. Podarilo sa
aj moje vystúpenie v nedeľu v kostole. Mamina a ocino ma pochválili. V utorok som
sa tešila, lebo boli Vianoce. Pekne som sa
navečerala a rýchlo som sa išla pozrieť pod
stromček. Dostala som: švihadlo, ktoré počíta skoky, lapač snov, lego, mikinu, tričko,
vankúš, čo vyzeral ako donut, plyšového
macka, omaľovánku, svietiacu guľu a sypký
piesok. V nedeľu som išla s rodičmi, bratom
a Simonkou a jej rodičmi na Hrebienok pozrieť ľadové sochy. Odtiaľ sme šli na Rajnerovu chatu a k Studenovodskému vodopádu.
Dolu sme sa zviezli na sánkach. Videli sme
Vlada z oteckov, televíziu JOJ a RTVS. S maminou som chodila plávať do Liptovského
Jána. Cez Silvester som vydržala až do 1: 15.
Už sa neviem dočkať ďalších prázdnin.
Sárka Valentová 4.ročník

Z prázdninového denníka
V pondelok sme boli v 5D kine na ﬁlme Portál, bolo to super. Najprv nás to premiestnilo
do vesmíru, kde sme obchádzali meteority,
potom sme boli v dobe, kedy nás ovládali
roboty, a potom sme videli stratenú Atlantídu. Skoro nás tam zožral žralok. Posledný
portál bol v praveku, ktorý nás premiestnil
domov. Bolo to super: striekala tam voda,
mini roboty nám tam cvakali nohy, kývalo
to s nami. Už sa neviem dočkať, kedy tam
pôjdem s mamou, lebo musela byť v práci.
V utorok som od rána bola nervózna. Veľmi som sa tešila na švihadlo, dobrú kyslú
kapustnicu a darčeky. Ja som dostala svoju
prvú fotoknihu. Deň som si veľmi užila. V
stredu sme sa boli prejsť na Borovej Sihoti
po vodu. Vo štvrtok sme boli na prechádzke
v Demänovskej doline a Jasnej. Boli sme tam
v jaskyni, videla som netopiere a užila som
si aj guľovačku. Až na ten sneh za krkom! V
piatok sme doma upratovali. V sobotu sme
boli na Nižnej Boci na zakáľačke. V nedeľu sme sa boli korčuľovať na Podbrezinách.
Dnes je utorok, najhorší koniec prázdnin.
Naša mačka strašne krváca, zrazilo ju auto.
Zajtra sa ide do školy.
Zuzka Červeňová, 4. ročník

Majko Hollý
Na večeru sa bude variť lečo. Všetko sa nahráva
na kameru a moderátorkou je krásna cibuľka.
Prvá je na rade paprika. Je celá zdesená, keď sa
dozvie, že bude pokrájaná prvá. Gazdiná jej odkrojila hlávku a hodila ju k paradajke. Tá odtlačila paradajku na bok a skríkla: „Choď preč, tu
rozkazujem ja!“ Paprika sa nahnevala a strhla
sa bitka. Netrvalo dlho, lebo teplota v panvici
prudko stúpla. V tom na panvicu tanečným
krokom priskočila klobáska. Cibuľka je natešená, že už všetko ide ako má, keď vtom príde
namyslené vajce. Tiež chcelo byť moderátorom.
No gazdinka nemá zľutovanie. Napokon skončia všetci spolu na tanieri. „Lečo sa vydarilo!“,
povie spokojná gazdinka a vypne kameru.
Kubko Hollý
Na kríčku rástla paprika. Bola šťastná až dovtedy, kým raz ráno neprišiel farmár. Ten všetky papriky pooberal. Dal ich do prepravky, až
na jednu. Nechápala, prečo zostala na stole v
kuchyni sama. Ani sa nenazdala a rozkrojená
poskakovala na horúcej panvici. Spoločnosť jej
tam robila rozhnevaná paradajka. Začal medzi
nimi boj. Paradajke sa vôbec nepáčilo, že sa má
o miesto deliť s uplakanou paprikou. Panvica
sa zohrievala čoraz viac a oni pochopili, že aj
tak skončia rovnako. Ako sa tak zohrievali,
zrazu ku nim pritancovala nakrájaná klobása.
Na stole sa stále zabávala modelka cibuľka,
ktorá pred kamerou predvádzala svoje pekné
kabátiky. Kamere neuniklo ani vajíčko, ktoré
išlo na vandrovku. Čo sa tam deje? Spýtala sa
cibuľa vajíčka. Na panvici to poriadne vrelo a
tancovalo. Vajce s cibuľkou sa tiež chceli pridať
k tejto zábave, tak spolu skočili do panvice. Tak
vznikol ﬁlm o tom „Ako sa varí lečo“.
Elka Medľová
Bola raz jedna paprika. Zostala veľmi prekvapená, keď uvidela nôž. Netušila čo sa s ňou ide
diať. Horko zaplakala, keď jej odrezali vrchnú
časť. Ani sa nenazdalo a už paprika sedela pri
paradajke v panvici. Paradajke sa paprika vôbec nepáčila, chcela mať panvicu len pre seba.
Veľmi sa pohádali. Začali do seba udierať a
strhla sa vyčerpávajúca bitka. Ukľudnili sa až
vtedy, keď sa pri nich objavila tancujúca klobása. Cibuľa, ktorá sa predvádzala pred kamerou
sa tiež chystala do panvice. Okolo išlo rýchlou
chôdzou vajíčko. Postrčilo cibuľu a už boli na
panvici všetci. Kamera to všetko natáčala a tak
vznikol videorecept na vysmiate lečo.
Riško Hladký
Kde bolo, tam bolo. Za 7 kredencami a 3 kuchynskými linkami, žila raz smutná zelená
paprika. Celý život sa skrývala, len aby sa nedostala do leča. Ale jedného dňa sa to stalo.
Obrovská ruka gazdinej jej odrezala stonku
a úbohú papriku hodila na rozpálenú panvicu. Keď si poutierala slzy, zistila, že na ňu
kričí paradajka, že tu už pre ňu nie je miesto.
Vtom začala bitka. No netrvala dlho, lebo obe
boli z horúčavy celkom paf. Ako tak ležali na
dne, zrazu sa k nim tanečným krokom blížila
údená klobása. Čľup a rozpadla sa na kolieska.
Vyﬁntená cibuľa neverila vlastným očiam a zavolala vajíčko na pomoc. To sa cestou pošmyklo a stiahlo so sebou aj cibuľu. Úbohé vajíčko
sa buchlo o hranu panvice a celé sa roztieklo.
Studené bielko príjemne schladilo všetkých
na panvici a začali sa usmievať. Cibuľa to využila na nakrútenie reklamného spotu. Takéto
usmiate lečo stačilo už len dochutiť a zjesť.
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Predišli nás do večnosti
Keep your head up!!!
Under any circumstances
Drž hlavu hore!!!
Za každých okolností
V hlbokom zármutku oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás dňa 18.
12. 2019 v 27. roku svojho života opustil náš drahý syn, brat, vnuk, priateľ
Richard Jurečka
Rozlúčka s našim drahým zosnulým
bola v pondelok dňa 23. 12. 2019 o
14.00 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Radi by sme vás poprosili,
aby ste nenosili kvetinové dary. Prosíme, podporte komunitu športovcov.
Priamo na mieste anonymným príspevkom, alebo vkladom na účet: Centrum LIGDA, Tatra banka
SK 7011000000002621128006
+ + +

Smútiaca rodina

Odišiel si otec náš
nevieme kam,
len spomienka na teba
ostane nám.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás
dňa 29. januára 2020 vo
veku 78 rokov opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, brat, švagor, krstný
otec a ujo
Ján Mikuš
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola v piatok 31. januára 2020
o 13.30 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube.
Manželka Marta, syn Jaroslav s rodinou a ostatná smútiaca rodina ďakujú
za všetky prejavy spoluúčasti i prítomnosť na poslednej rozlúčke.
+ + +
Tíško žila, tíško odišla,
skromná vo svojom
živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 16. februára 2020 vo veku 86
rokov opustila naša drahá manželka,
stará a prastará mama, sestra, švagriná
a strynká
Anna Križková, rod. Mišovičová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v utorok 18. februára 2020

o 13.30 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube.
Manžel Matej, vnučka Janka s Radkom
a deťmi Sarinkou a Radkom, vnučka
Zdenka s Jožkom a dcérkou Liliankou,
brat Milan s rodinou a ostatná smútiaca
rodina vyslovujú slová poďakovania za
všetky kondolencie a účasť na poslednej
rozlúčke.
+ + +
Lúčim sa s vami
moji milí,
ruky stisk už vám nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo,
odišli sily,
lúčim sa s každým,
kto ma mal rád.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 17. februára 2020 vo veku 67 rokov opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec, brat, krstný otec a ujo
Dušan Javoš
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola v stredu 19. februára 2020 o
14. 00 hodine v Dome smútku v Závažnej
Porube.
Manželka Katarína, deti Michaela, Tomáš,
Dušan a Katarína s rodinami, súrodenci s
rodinami a ostatná smútiaca rodina vyjadrujú poďakovanie za všetky kondolencie i účasť na poslednej rozlúčke.
+ + +
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 12. marca 2020 v 89. roku svojho
života navždy opustila
Ema Míšová, rod. Iľanovská
Pohrebná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutočnila v sobotu 14. marca
2020 o 14.30 hod. v Dome smútku v Závažnej Porube.
Syn Pavel s rodinou, dcéra Jana s rodinou,
dcéra Tatiana s rodinou a ostatná smútiaca rodina vyjadrujú slová poďakovania za
všetky kondolencie. Podľa Vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva sa pohreb konal v
obmedzenom počte prítomných osôb.

Nezomrel ten,
kto ostáva
v ľudských srdciach.
V hlbokom zármutku
oznamujeme
príbuzným, priateľom a známym, že náš milovaný
Ing. Ján Šúlek
nás opustil dňa 14. marca 2020 vo veku
75 rokov. S naším drahým zosnulým
sme sa rozlúčili 17. marca 2020 o 14. hodine v Dome smútku v Závažnej Porube.
Podľa verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 12. marca
2020 sa na pohrebe mohlo zúčastniť
maximálne 10 osôb.
+ + +
Po bolesti odpočívam v
pokoji nerušene,
v tieni ruží prelína sa s
vôňou moje večné snenie. Zaspomína si snáď
na mňa potomstvo alebo
či zapomenie?
Nezomrel ten, čo v srdciach žil láskou pre ne.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 17. marca 2020 v nedožitom
76. roku života opustil
Ján Kozák
Posledná rozlúčka s naším drahým
zosnulým sa konala v piatok 20. marca 2020 o 14. hodine za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení v
Dome smútku v Závažnej Porube.
Manželka Emília, dcéra Iveta s rodinou,
syn Ján s rodinou a ostatná smútiaca
rodina úprimne ďakujú za všetky kondolencie a prejavy spoluúčasti.
+ + +
Lúčim sa s tebou rodina,
aj s vami, priatelia moji,
prišla už moja hodina,
spomienka nech navždy
nás spojí.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa
18. marca 2020 vo veku 93 rokov navždy opustila naša drahá mama, stará a
prastará mama, krstná mama a teta
Emília Jurečková, rod. Tomková
Posledná rozlúčka sa konala 20. marca
2020 o 15.30 hodine v Dome smútku v
Závažnej Porube. Vzhľadom k mimoriadnym opatreniam Úradu verejného
zdravotníctva SR len za účasti najbližšej rodiny.
Syn Milan s rodinou, dcéra Katarína
s priateľom a ostatná smútiaca rodina
ďakujú za všetky kondolencie a prejavy
účasti.
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Richard je pochovaný v Závažnej Porube
Spomeňte si naňho v tichej modlitbe

18. decembra 2019 nás tragicky opustil drahý syn, brat, vnuk, priateľ, Richard Jurečka. ,,Richie’’,
ako ho každý poznal, bol freeskier telom i dušou. Lyžoval od malička na Opalisku v Závažnej
Porube. V 16-tich rokoch (sezóna 2008-2009) objavil čaro freestylového lyžovania. Svoje nazbierané skúsenosti odovzdával deťom. Mal s nimi výnimočný vzťah. Kempy SatisFaction Ski Camps,
Snehuláci Zárubek robil v lete i v zime. Učil deti a často aj rodičov či dospelých. Bol jedininý Slovák
vo ﬁlme Excellence Separation. Pôsobil tri roky v Švačiarskom Laaxe, kde to mal veľmi rád. Snáď
najtvrdšie trénoval svoj sen v roku 2016 Utah Olympic Parku v Spojených štátoch. V 2015 sa stal
členom Slovenskej reprezentácie Slovakia Freestyle Team. 2x po sebe obhájil titul Majstra slovenska vo freestyle lyžovaní 2015, 2016 v disciplíne slopestyle. V roku 2018 bol druhý. V roku 2016 sa
celkovo umiestnil na 26. mieste v hodnotení Európskeho pohára. Jeho cieľom bolo sa kvaliﬁkovať
na OH 2018. Podarilo sa mu získať viac ako 25 FIS bodov. V tom období to znamenalo základnú
kvótu na účasť na Svetových pohároch, dosiahol to ako prvý a doposiaľ jediný Slovák. Po sezóne
sa vyjadril že potrebuje pauzu a potom sa vráti späť do pretekov… Už sa nevráti. To, čo Richard
miloval najviac, bolo lyžovanie. V decembri 2015 s ním vyšiel rozhovor v MY Liptovské noviny,
kde opisuje nie len tento šport ale aj svoju cestu.
Freeskier Richard Jurečka začínal na
svahu za dedinou, dnes reprezentuje Slovensko. Je čerstvým prírastkom slovenského reprezentačného tímu freestylového lyžovania. Dvadsaťtriročný rodák zo
Závažnej Poruby tento rok získal titul
majstra Slovenska v kategórii slopestyle,
na ktorý je hrdý aj pre to, že pre zranenia
si naň musel počkať niekoľko rokov.
Freestylové alebo akrobatické lyžovanie je veľmi tvorivý druh zimného športu.
Niekoľko rokov dozadu lyžiarom stačil na
medailu jednoduchý trik, dnes musia byť
oveľa vynaliezavejší a odvážnejší. Hoci ide
o zimný šport trénovať musia celý rok.
Richard, ktorého volajú Richie, jazdí v
kategórii slopestyle. Do povedomia sa u nás
dostal vďaka úspechom reprezentačných
kolegýň, Liptáčok Zuzany Stromkovej a Natálii Šlepeckej.
S Richardom sme sa rozprávali po návrate
z jeho prvých reprezentačných pretekov na
ľadovci v rakúskom Kaunertale.
Premiérovú reprezentačnú sezónu nezačali práve šťastne, prvé preteky Európskeho
pohára museli organizátori pre husté sneženie zrušiť.
„Deň predtým počas tréningov sme mali
ukážkové počasie, pripravil som si výbornú
jazdu, bohužiaľ som sa k nej nedostal,“ netajil
sklamanie mladý slovenský reprezentant.
Začínal ako alpský lyžiar na svahu
v Závažnej Porube
Richard sa pôvodne venoval zjazdovému lyžovaniu, zasnežené svahy brázdi od
dvoch rokov.
„Prvý raz za mňa rozhodli rodičia, ale
nikdy som to neľutoval ani im to nevyčítal.
Prsty v tom mala hlavne mama, ktorá tiež
pretekársky lyžovala,“ povedal Richard.
Začínali za dedinou, na svahu v Závažnej
Porube spolu so sestrou Petrou v tamojšom
lyžiarskom klube Opalisko.
„V prípravke som sa učil pri trénerke Katke Rázusovej, veľký rešpekt patrí aj zosnulému Milanovi Jurečkovi, ktorý nás naučil
okrem perfektného oblúku aj veľkej sebadisciplíne v športe.“
Ako alpský lyžiar sa Richard rád zabával aj
mimo bránok pretekárskej trate. Čaro akrobatického lyžovania mu ukázala sestra.
„Keď sme boli raz v Jasnej, Peťa ma prvýkrát zobrala do tamojšieho snowparku.
Stretol som chlapcov na twintipových ly-

žiach. Kúpil som si ich a hneď som vedel, že
sa tomu chcem venovať,“ opísal.
Keď so sestrou dosiahli kategóriu juniorov, začali si uvedomovať, že príprava a
preteky priveľmi zaťažia rodinný rozpočet.
Nadšenie pre skoky, saltá a obraty prišli v
ten najlepší čas.
Na zimu sa pripravuje celý rok
Richard musí skĺbiť náročnú fyzickú
prípravu aj so školou, momentálne študuje
na Vysokej škole ekonómie a manažmentu
v Prahe. Ako aktívny zjazdár mal výbornú
prípravu pre akrobatické lyžovanie, to ale
ani zďaleka nestačí.
„Hovorí sa, a aj to platí, že talent je jedno percento, ostatné je tvrdá drina.“
Trénuje sám, pomáhajú mu aj známi
svetoví jazdci, s ktorými udržiava kontakt.
„Viem, ako trénujú a v niektorých prípadoch
sa to snažím kopírovať,“ vysvetlil.
Odkedy je v slovenskom reprezentačnom tíme, trénuje pod dohľadom Tomáša
Murgáča. Sídli síce v Bratislave a Richard
funguje v Prahe, takže mu radí, keď sú spolu
na svahu.
Na zimnú sezónu sa Richard pripravuje celý rok, tréningy si vyberá tak, aby z nich
ťažil čo najviac na lyžiach. V lete behá po
schodoch, bicykluje, balans cibrí na sklackline, cvičí na hrazde, trampolíne, venuje sa
aj gymnastike. Chodí do Nového Hrozenkova, na vodných lyžiach trénuje skoky z rampy do vody.
„Pre zlepšenie obratnosti som sa prihlásil na bojové umenie krav-maga, popri tom
som začal s hardcore tréningmi, ktoré sú
ideálne na výbušnú silu a agressive korčuľovaním,“ opísal náročné tréningy.
V metre a s lyžami na pleciach
Najlepší tréning je ale priamo na svahu. „Minulú sezónu, keďže študujem v Prahe, som
voľné víkendy cestoval ráno tri hodiny do
najbližšieho snowparku v Krkonošiach, len
aby som udržal kontakt so snehom. Pohľady

ľudí cestujúcich ráno v metre boli na nezaplatenie,“ spomenul Richard.
Zimnú prípravu by chcel absolvovať vo
švajčiarskom Laaxe, pretože tamojšie stredisko má jeden z najlepších snowparkov v
Európe. Keď je Richard doma na Slovensku,
rád sa vracia do snowparku na Donovaloch
a dúfa, že tento rok by mohli pre akrobatické lyžovanie a snowboarding vytvoriť lepšie
podmienky aj bližšie v Jasnej.
Tréningy a sebakontrola dokážu
znížiť riziká
Akrobatické lyžovanie sa môže bežnému laikovi zdať ako náročný a adrenalínový šport,
ľudia si ho spájajú s veľkým rizikom úrazov.
Podľa Richarda nie sú ďaleko od pravdy, na
druhej strane ale tréning so sebakontrolou
dokážu riziko podstatne znížiť.
„Mám pred tým obrovský rešpekt, ale nedokážem sa vzdať pocitu, keď letím. Kto to
nikdy neskúsil, nevie, o čom rozprávam. To
vzrušenie, keď sa mi vydarí trik po tom, ako
som ho celé leto trénoval je na nezaplatenie.“
Akrobatickí lyžiari alebo snowboardisti
kombinujú jazdu na prekážkach s rôznymi
trikmi, rotujú doľava, doprava, pri saltách
letia dole hlavou. Sú to sekundy, pri ktorých
musia myslieť na množstvo súvislostí a dokonale vnímať okolie. Ani zďaleka to nie sú
bezmyšlienkovité skoky.
Talent je jedno percento, ostatné je tvrdá
drina. (Richard Jurečka)
„Pri nájazde na skok sa snažím sústrediť na správny postoj a rýchlosť, dúfam, že
je optimálna. Na skoku sa zameriavam na
odraz, aby som mal čo najväčšiu kontrolu
nad trikom. Vo vzduchu, keď už viem, že
letím presne do dopadu, sa sústreďujem na
grab, teda čo najdlhší dotyk lyže. Potom sa
venujem čo možno najštýlovejšiemu dopadu,“ opísal Richard niekoľko málosekundový priebeh akrobatického triku.
Pred kamery sa postavil s najlepšími
českými lyžiarmi
Jednou z čerstvých zaujímavostí Richardovej
športovej kariéry je účasť vo ﬁlme eXcelent
Separation, ktorý podporila známa značka
energetických nápojov.
Predstavili sa v ňom najlepší českí freestyloví lyžiari a Richard bol jediný Slovák.
„Oslovil ma Jiří Volák, kamarát a jazdec z predchádzajúcich dielov Separation.
Neváhal som. Bola to zaujímavá skúsenosť,
nikdy som taký veľký projekt nenakrúcal.
Pred kamerami sme boli niekedy aj celý
deň. Keď som sa večer chalanov spýtal, čo
máme, povedali mi, že desať sekúnd záberov do ﬁlmu,“ opísal.
Film premietajú od jesene v českých mestách, v novembri aj ho ukázali v Bratislave.
Tvorivosť, ale aj pokora
Richard vníma akrobatické lyžovanie ako
mimoriadne kreatívny šport. Človek môže
skákať, na čo sa cíti, ale nie vždy je to správna
cesta. Ak sa precení, prichádzajú zranenia.
„Viem to aj z vlastnej skúsenosti. Zvyčajne
to človeka niekoľkokrát upozorní napríklad
odreninou, pádom a potom sa stane niečo
horšie. Treba si to uvedomiť a poznať svoje
hranice. Tak ako veľa vecí v živote, aj trik na
lyžiach má svoju postupnosť a ak preskakujete levely, ďaleko sa nedostanete.“
ĽUBICA KUBIŠOVÁ
MY LIPTOVSKÉ NOVINY/ 15.12.2015
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133
134

95
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104
110
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VI.
137

zasievala nenároč, obilninu
znoj
ampér zn.
tkanina na mužské odevy
rieka v Rusku
patriaci Mikovi
menova jednotka v Macau
požiarna ochrana
vychovávatel‘ka v Španielsku
dostáva sa do vnútra
kočovný pastier, kočovník
rieka v Nemecku
Česká tisková kancelária
kód Kiribati
apelovanie česky
bratranec Dávidov
síra chem. zn.
malá pavnica
žehlíme česky
5000 rímsky
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu označ.
hlboký ženský hlas
menší dravý vták
pokrik v koride či cirkuse
územná jednotka v Mongolsku
vrchná estetická vrstva na torte
značka el. vysávačov
pohoničovi zo slova hijo vypadlo i
popevok
oblok
doba
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

a pod.
kto podáva apelovanie
smútočné pohostenie
antický chrám všetkých bohov
zvuk vychádzajúci z úst pri hovorení
nomádsky kmeň, národnost‘
ženské meno
masa vody padajúca z výšky
kód Jemenu
bahniakovitý vták
nielenže
ozdoby
rezací nástroj
potreba kovbojov
v mieste, namieste knižne
tropický lietavý hmyz, škodca rastlín a
dreva
obchodná akadémia
priesvitná tkanina používaná na
záclony a šaty
prvok, zložka, súčasť niečoho
kód Bouvetovho ostrova
dvojhláska
amer. mužské meno
Emil dom.
odchylka od normy, pravidla, od
bežnej činnosti
oska
označenie krvnej skupiny
medzinár. skratka pre hodnotu tlmenia
sodík chem.zn.
jeden zo štátov USA /na severe/
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61. ako básn.
62. osa český
63. prací a namáčací prostriedok - chemické všeobecné názvoslovie
64. inštitúcie obstaravajúce leteckú
dopravu
65. vyhynulý predok rožného statku
66. amer. ekonóm, alebo mesto v štáte
Colorádo
67. podesenie, údes básn.
68. bielizník, nízka skrinka
69. druh ženského účesu
70. človek chytajúci raky
71. rieka pri Omsku (2) + elektr. energia (2)
72. zdroj čerpania vedomosti, kultur.
vyžitia, oddychu
73. odhryzne trocha z koláča
74. jedno z mien Komenského
75. súčasť koruny stromu
76. klopni na okno
77. viacročná okrasná rastlina
78. vel‘ká pracovná či športová záťaž
79. amer. ﬁlm o žraloku - zabijákovi
80. okresné múzeum
81. bidlo v kuríne
82. bola zamilovaná
83. revízny náčelník
84. duben česky a …..slovensky……
85. toho času
86. kobalt chem. zn. aj oxid uholnatý tiež
chem. znač.
87. vodič slona v Indii

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

zvieratá ňuchom ……nás
malý 4-kolesový pretekársky vozík
komfortnejší vlak …….označ.
obidve
rieka v Ekvádore
patrí Danuške
nealkohol, nápoj
názov
ŠPZ okr. Bánovce nad Bebravou
995 rimsky
názov súťaže motocyklov, áut, kamionov v púštnom prostredí (Svitko)
98. dvojkolesový vozík v Ázii
99. názov detskej mastičky proti poteniu
100. lopta za čiarou, mimo hru
101. spoločná vojenská strava zastar.
102. latinský pozdrav
103. telovýchovná jednota
104. citoslovce zastavenia koní
105. egyptská bohyňa vojny
106. čistí od buriny
107. 1000 rimsky
108. Mutuelle Nationale des Sports (3)+
kód Talianska (2)
109. nečisti v práčke
110. mestský park
111. sprašové usadeniny
112. ŠPZ okr. Ilava
113. elektrický spinač
114. mikol česky
115. lekárska komora
116. nezataja
117. véna lekárs.
118. citoslovce odporu bŕŕ - bez - b
119. orbis pictus
120. šport, klub v Španielsku
121. tantal chem. zn.
122. letný čas
123. východoázijská koreňová bylina
- všehoj ázijský
124. konzervačný nálev
125. ŠPZ okr. Dunajská Streda
126. mínus
127. olympijská skratka štátu Izrael
128. citoslovce radosti
129. slonie zuby
130. podmienková spojka
131. lipový kvet hovor.
132. neon chem. zn.
133. uhorský magnátsky rod državy na
vých.Sl. v 11.stor. neskór spájaný s
Abouskou župou
134. citoslovce bolesti
135. ženské meno
136. st. značka bicyklov
137. osoba označená titulom Dr.
138. nuže
139. značka traktorov
V RIADKOCH:
2. napravo od ozn. taj. č. I. - holubica talian.
3. za tajn. č. III. parkovisko - značka
3. vedl‘a od ozn.tajn.č. V. - Mária inc.
9. za tajn.č.IV,. - španiel. ex. kráľovna
15. za tajn.č.II. - taliansky súhlas
21. za tajn.č.VI. - osob.stráž
V STĹPCOCH:
3. za tajn.č.I. - esko
7. pod ozn.tajn.č.IV. - čistidlo na okná
19. pod tajn.č.V. - ozn. kval. múky
Pomôcky:
adobe, aen, amasa, eaton, ecolodo, in loco,
mahut, onon, panteon.
Znenie tajničky z minulého čísla
Vóňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, atmosféra vianočná - liek na každý bol‘.
Zabudnite na starosti, buďte stále šťastní.
Autori: Pavel Staroň
Simona Žabokrtská
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ŠPORT
Majstrovstvá Slovenska
v behu na lyžiach
v Kremnici I. časť
Mestský
klub
lyžiarov Kremnica usporiadal
v dňoch 11. a
12. januára 2020
Majstrovstvá
Slovenskej republiky v behu
na lyžiach – I.
časť a zároveň
aj preteky Slovenského pohára v kategóriách
žiactva, dorastu,
dospelých a veteránov v lyžiarskom stredisku Rudolfa
Čillíka Kremnica – Skalka. Pretekov s
medzinárodnou účasťou sa zúčastnili aj
bežci Bežeckého klubu Opalisko Závažná Poruba. Všetci - nováčikovia aj mazáci klubu predviedli presvedčivé športové
výkony.
Na stupeň víťazov sa tentokrát postavili:
Sobota 11. 1. 2020
Šprint klasickou technikou
Staršie žiačky - 500 m klasicky
Tereza Bukasová - 3. miesto
Mladšie dorastenky - 1,3 km klasicky
Emma Piatková - 2. miesto
Starší dorastenci - 1,3 km klasicky
Samuel Beťko - 3. miesto
Nedeľa 12.1.2020
Vytrvalostné preteky s intervalovým
štartom
Staršie žiačky (2006) - 3 km klasicky
Viktória Medvecká - 3. miesto
Staršie žiačky (2007) - 3 km klasicky
Tereza Bukasová - 2. miesto
Mladšie dorastenky - 4,5 km voľne
Emma Piatková - 2. miesto
Starší dorastenci - 9 km voľne
Marko Havran - 3. miesto
Zimným športovým výkonom na bežkách predchádzal letný tréning na kolieskových lyžiach.
Na Majstrovstvách Slovenska v behu
na kolieskových lyžiach 6. októbra 2019
v Gerlachove sa dorastenky BK Opalisko
postavili tiež na stupeň víťazov.
Mladšie dorastenky
Emma Piatková - 1. miesto
Staršie dorastenky
Veronika Bukasová - 2. miesto
Starší dorastenci
Samuel Beťko - 4. miesto
Blahoželáme!
Katarína Piatková

Stolnotenisový turnaj
O pohár starostu už píše
tradíciu
S potešením uvádzame, že okrem iných
fungujúcich športov
v našej obci pôsobí aj
Klub stolného tenisu.
Stalo sa tradíciou, že
v prestávke medzi prvou a druhou časťou
súťaže, členovia stolnotenisového klubu
ŠK zorganizovali aj v
tomto roku už štvrtý
ročník turnaja O pohár starostu Závažnej
Poruby. Tento turnaj
Matuš Šuna
sa každoročne koná
6. januára na sviatok Troch kráľov. Podľa záujmu hráčov ide o obľúbený turnaj
nakoľko sa ho môžu zúčastniť hráči, ktorí sú na súpiskách prvej a druhej triedy
okresnej súťaže, v ktorej má naša obec 2
tímy (tretí tím hrá vyššiu 5. ligu). Z tohto
dôvodu je tento turnaj veľmi vyrovnaný
a atraktívny. V tomto ročníku sa na ňom
zúčastnilo 48 hráčov. Potešilo nás, že do
prvej šestnástky sa dostali z ŠK Závažná
Poruba piati hráči. Tak ako v minulom
ročníku, tak aj v tomto sme hrdí, že víťazom a majiteľom pohára sa stal náš
najmladší 14 ročný hráč – Matúš Šuna.
Veríme, že táto tradícia sa bude zachovávať a Trojkráľový turnaj si nájde svojich fanúšikov aj medzi ďalšími občanmi
obce. Poznamenávame, že po vianočnej
prestávke sa opäť rozbiehajú majstrovské
zápasy. Našich hráčov môžu prísť fanúšikovia povzbudiť najbližšie do domácej
telocvične 18.01.2020, kedy sa o 14 hod.
stretne naše Céčko s klubom Veterná Poruba, o 17. hod Béčko nastúpi proti hráčom z Nižnej Boce a Áčko si zmeria sily s
hráčmi klubu z Likavky.
text: Miroslav Bobrovčan, foto: Lukáš Kráľ

Futbalisti hodnotili
uplynulý rok

Zľava: Jaroslav Moravčík, Martin Šimún, Sebastián
Frian

V piatok 31.1.2020 sa konala v kultúrnom
dome výročná členská schôdza futbalového oddielu nášho ŠK. Futbalisti na nej
hodnotili uplynulý rok po športovej, ale
aj spoločenskej stránke. Správu o činnosti predniesol predseda futbalu Ing. Peter
Iľanovský, ktorý poukázal na nedostatky,
ale zároveň vyzdvihol aj klady. Pochválil
neľahkú prácu trénerov s mladou generáciou a ich výchovou.
Ako odznelo, oddiel má päť aktívnych družstiev: prípravka, mladší žiaci,
starší žiaci, dorast, dospelí, v ktorých je
vyše 80 futbalistov, k tomu treba prirátať
trénerov, vedúcich, ako aj dobrovoľných
funkcionárov a družstvo starých pánov.
Oddiel hospodári s vyrovnaným rozpočtom, keď najviac prispieva obec a potom
sú to sponzori a podporovatelia. V závere
prebehlo aj ocenenie najlepších hráčov
jednotlivých družstiev, ktorým ceny odovzdali starosta Ing. Pavel Beťko a predseda futbalu Ing. Peter Iľanovský.
Skokan roka: Markus Hladký
Mladší žiaci: Šimon Lukáč, Matúš Jambrich, Jakub Kováč
Starší žiaci: Juraj Trnovský, Tomáš Medľa, Matej Kaltenstein
Dorast: Richard Gregor, Samuel Ondrejka, Samuel Konvit
Dospelí: Martin Šimún, Sebastian Frian,
Jaroslav Moravčík
-dm-

Zľava: Samuel Konvit, Peter Iľanovský-predseda FO, Juraj Trnovský, Richard Gregor, Matej Kaltenstein, Jaroslav
Moravčík, Matúš Jambrich, Martin Šimún, Markus Hladký, Sebastian Frian, Tomáš Medľa, Pavel Beťko - starosta
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V Trnave tlieskali
gymnastkám
ŠK Závažná Poruba

Na tohtoročnom ročníku v sobotu
7.3.2020 sa zišlo 26 klubov nielen zo
Slovenska, ale aj z Maďarska a Lotyšska.
Diváci mali možnosť vidieť 48 skladieb
v 6. kategóriách od najmenších cvičencov až po Zlatý vek s rôznym pohybovým obsahom, zameraním a stvárnením.
Predvedené skladby boli vyhodnocované
odbornou porotou zlatými, striebornými
a bronzovými medailami. Aj keď naše
nacvičované choreograﬁe museli byť
niekoľko krát upravované, aj na poslednú chvíľu pre chorobnosť detí podarilo
sa zaujať porotu a skladby pod názvom
Teamgym a Master chef v podaní našich
dievčat boli odmenené bronzovou a striebornou medailou. Ďakujem dievčatám za
úspešnú reprezentáciu nášho klubu.
Text i foto: Iveta Beťková

Jazda ohňa zaznamenala
tri rekordy

Snehu akurát, lyžovačka
ako sa patrí

Lyžiarske stredisko – Ski centrum Opalisko Závažná Poruba otvorilo lyžiarsku
sezónu 2019/2020 v piatok 20. decembra 2019 lyžovačkou za symbolické 1 €.
O snehovú nádielku sa postarali snehové
delá. Podľa vedúceho strediska Rastislava
Mašlonku na zjazdovkách sa nachádza
55 cm vrstva upraveného snehu. Premáva malý vlek a lanovka. Parkovisko je rozšírené a pre autá návštevníkov poskytuje
dostatok parkovacej kapacity. Pribúdajú
autá z Ukrajiny, Litvy a Poľska. Lyžiarov
a vyznávačov zimných športov čaká v Závažnej Porube pohoda a veľa potešenia
z pohybu na čerstvom vzduchu. Viac sa
dozviete: www.opalisko.sk

V stredisku zimných športov v Závažnej
Porube sa 21. februára 2020 konala v poradí pätnásta Jazda ohňa. Okrem fakľového sprievodu organizátori účastníkom
ponúkli: super lyžovačku, tombolu, ľadový bar, domácu kapustnicu, večerné lyžovanie zadarmo a diskotéku pre mladších i
pokročilých. Aj keď počasie bolo vrtošivé,
tento ročník zaznamenal tri rekordy:
• najvyšší počet účastníkov,
• 150 fakľonosičov,
• 80 cien v tombole.
Hlavná cena nové lyže Volkl s viazaním.
Vydarenú akciu pripravili: Ski centrum
Opalisko, PEPE Ski a LK Opalisko

Rally šport má zastúpenie
aj v Závažnej Porube

• Peter Jurečka – Martin Devoša, Ford Fiesta Proto,
MGP racing

V roku 2019 boli v seriáli Mini rally cup
(ďalej „MRC“) prihlásené aj 3 posádky zo
Závažnej Poruby a to Igor Piatka na Mitsubishi Lancer Evo 7, ktorý jazdil za popradský tím Tatry racing. Pod hlavičkou porubského MGP Racing rally tímu jazdil Peter
Jurečka na Forde Fiesta Proto a Martin
Jurečka so spolujazdcom Matejom Beťkom
na BMW E30 M3. MRC je seriál automobilových pretekov rally, na uzavretých a zabezpečených tratiach s maximálnou dĺžkou
40 km. Spolu sa uskutočnilo v sezóne 2019
sedem pretekov po celom Slovensku, ale aj
dva preteky v Čechách na polygóne Tatra v
Kopřivnici, ktoré v spolupráci s Walašským
rally klubom organizovalo o.z. MGP Racing. Na záverečnom vyhlásení výsledkov
seriálu MRC 2019 v Tatranskej Štrbe sa
posádka Martin Jurečka so spolujazdcom
Matejom Beťkom umiestnila celkovo v triede Z6 na 1. mieste, čím obhájila pozíciu z
predchádzajúcej sezóny. Posádka Igor Piatka so spolujazdcom Richardom Baranom
v triede A4 skončili na 3. mieste. Posádka
Peter Jurečka, Martin Devoša laborovali s
novopostaveným autom, čo im neumožnilo štartovať na všetkých pretekoch, a preto
ich celkový výsledok nebol pódiový. Sezóna
bola pre porubské posádky úspešnou.
Igor Piatka – Richard Baran,
Mitsubishi Lancer Evo 7,
Tatry racing

foto: Milan Cehula

Aktuálne začala nová sezóna MRC
2020. Posádky čaká sedem pretekov, z
toho porubské o.z. MGP racing bude organizovať preteky na Liptove, a po minuloročnom úspechu aj v Českej Kopřivnici.
Posádka Igora Piatku vymenila Mitsubishi
za Ladu 2105 a tak budú obe porubské posádky v rovnakej triede zadokoliek Z6, čo
sľubuje pekné súboje. Ing. Martin Jurečka
foto: Martin Polesný
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