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„ ... ľudskosť,
aby pomohla trpiacemu.“
Pýtať sa, čo je ľudskosť, je ako pýtať sa, čo
je spravodlivosť či láska. Pri prvom zamyslení sa nám napadne akási deﬁnícia. No v
konečnom dôsledku po hlbšej úvahe nám
táto triviálna deﬁnícia nedáva zmysel. Preto sa nebojím prehlásiť, že pýtať sa, čo je
ľudskosť, je sokratovská otázka, na ktorú
odpovede nemožno hľadať inde, než v nás
samých.
Nakoľko sa nedá zovšeobecniť odpoveď na sokratovskú otázku, dovolím si pokračovať v zmysle – čo znamená ľudskosť
pre mňa. Ľudskosť je podľa mňa akýsi morálny zákon, ktorý je nám ako jediný daný
od narodenia. Samozrejme, tak ako je to so
všetkým vrodeným, je len na nás, či sa rozhodneme ju rozvíjať alebo na ňu zanevrieť.
Pri našich najmenších môžeme mnohokrát
vidieť čistú a nevinnú ľudskosť, nakoľko
deti ešte nie sú poškodené názormi a postojmi spoločnosti.
Aký je konkrétny zmysel tohto morálneho zákona? Odpoveď nachádzam v nesmrteľnom citáte klasika: „Staň sa, čím si,
staň sa človekom.“ Aristoteles týmto chcel
naznačiť, že dobré morálne ego, ľudské konanie, je len také, ktoré je v súlade s ľudským bytím a pochopením samého seba.
Najlepšou cestou ako spoznať seba samého,
je poznať druhých. Empatia je schopnosť
daná opäť len ľuďom. Odlišuje nás od zvierat, ak ju používame málo, môže mať fatálne
následky, pretože sme schopní konať horšie
než dokážu zvieratá. Človek, ktorý dokáže
rozvinúť empatiu na istú úroveň, dokáže
robiť niečo výnimočné, čo pochopiteľne tí
bez nej nedokážu.
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Poludnica

Bol jeden vrch,
ba vlastne kopček.
A medzi velikánmi drobček.
Len akoby sa udrela
o rožtek hviezdy do čela
zem a potom jej na tom mieste
zelená hrča navrela.
A ľudia vravia:
Múdra hora!
Akoby bola horou hôr,
čo vyplní i žiadosť tvora,
i túžbu slnca,
sama tvor.

Áno, konať dobro je v dnešnej spoločnosti pomaly tak ojedinelé, že je brané
ako niečo výnimočné. Stalo sa pre nás ťažkým robiť niečo kladné pre nášho blížneho
nezištne, bez vidiny akéhokoľvek proﬁtu.
Slovami Milana Rúfusa: „Dobročinnosť je
výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí ľudskosť, aby pomohla
trpiacemu.“
Snažme sa teda rozvíjať empatiu, kľúč k
ľudskosti. Zároveň nedovoľme, aby to, čo z
nás robí ľudí, zaniklo. Som totiž toho názoru, že vtedy, keď zahynie posledný jedinec,
správajúci sa ľudsky voči ostatným, zahynie
aj spoločnosť ako taká...
Peter Riško, IV. B,
Gymnázium Milana Rúfusa

Úvaha študenta Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom
zaznela na XIX. stretnutí milovníkov poézie Majstra Milana
Rúfusa v Múzeu Jána Cikkera v Bratislave 4. 12. 2017

Foto: JUDr. František Balážka

V
tomto čísle nájdete:
*****************************
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Foto: Dušan Migaľa

Číslo:

Fujara
znela Slovenskom
Občianske združenie Vlkolínec a
Mesto Ružomberok usporiadali v sobotu
9. júna 2018 VI. ročník folklórneho festivalu pod názvom Fujara, znej Vlkolíncom! V programe sa predstavili:
Fujarová skupina Poľana zo Zvolena,
fujaristi z Liptova, Podpoľania, Ponitria,
Kysúc, Považia, Malohontu a Gemera. Závažnú Porubu úspešne reprezentoval spevák a fujarista Ivan Broska (vo vyšívanom
kožúšku). Podujatie zapadlo do rámca
osláv 700. rokov udelenia mestských práv
Mestu Ružomberok (1318 – 2018).
text i foto: Dušan Migaľa,
šéfredaktor

Fujaru a fujarovú hudbu zaradila organizácia UNESCO v roku 2008 do zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
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Jarné aranžmány už zdobia
náš domov

Dušu mávame, nikto ju
nemá neprestajne a navždy
Tieto slová nositeľky Nobelovej ceny za
literatúru Wislawy Szymborskej zazneli
na pôjde Domu Milana Rúfusa v podaní
autorky v poľštine, ale aj v podaní Emílie Vášáryovej v slovenčine. Prekladateľka Sylvia Galajda a jej manžel Marián
pripravili popoludnie ako vystrihnuté z
Rúfusovej ﬁlozoﬁe života. Bolo to milé,
skromné, ľudské, myšlienkovo hlboké a
svojou jednoduchosťou vzácne.
Duchovné a poetické súradnice Rúfus – Szymborská sa stretli 10. marca
2018 o 15:00 h v Závažnej Porube. Stretnutie podfarbené poľskou a slovenskou
muzikou v podaní Gabriela Cibiru malo
atmosféru dávnych sobotných večerov.
Občianske združenie Naveky závažná
verí, že verše o duši zostali v duši dvadsiatich poslucháčov, ktorí nebudú váhať
prísť na prezentáciu ďalšej knihy vydanej
Občianskym združením Polska Čínsky
maharadža. Prezentácia bude spojená s
hereckým stvárnením hosťa z Krakowa.
Príbeh napísaný úžasne úžasným svetovým horolezcom Wojtekom.

Príchod jari, zobúdzanie
prírody a návrat vytúžených slnečných lúčov
sa tiež spájajú s oslavou
Veľkej noci. Veľkonočné
a jarné dekorácie prinášajú do našich príbytkov
sviatočnú
atmosféru.
Niet pochýb, že najkrajšie sú tie, čo povytvárala inšpiratívna myseľ a šikovné ruky.

Deň učiteľov

• Zľava: Monika Štrkolcová, Oľga Dzúrová, Katarína
Jelínková, Katarína Kružliaková, Pavel Beťko, Mária
Boltižiarová, Zuzana Hlavnová, Simona Marcinčinová

Kolektív ZŠ Milana Rúfusa ďakuje pánovi
starostovi, všetkým rodičom a priateľom
školy za prejav podpory, priazne a ocenenia našej práce v tento sviatočný deň.

Mgr. Mária Boltižiarová,
riaditeľka základnej školy

Neznášam ťa je slabé slovo

Mrázik oslovil aj deti
v Liptovskom Mikuláši

text: -dm- Foto: Eva Štofčíková

V minulom roku vydal Dušan Piatka
vlastným nákladom knižnú publikáciu
Moja Závažná Poruba - 2. diel. Kniha
obsahuje dve časti. 1. časť: Kronika obce
Závažná Poruba do roku 1950, autor Ján
Beťko, kronikár. 2. časť: Oneskorené memoáre, autor Dušan Piatka. Na základe
podnetov viacerých čitateľov tejto knihy
pripravila Obecná knižnica v Závažnej
Porube besedu s autorom.

Kto s múdrym chodí,
zmúdrie

Foto: -dm-, text -sb-

V rámci Festivalu detského diváka uviedlo v piatok 23. marca 2018 o 9.30 Ochotnícke divadlo zo Závažnej Poruby pre
deti MŠ z Liptovského Mikuláša v KD v
Palúdzke divadelné predstavenie Mrázik.
Mrázika zahral Richard Macko.

Moja Závažná Poruba

Divadelný súbor f *ACTOR z Liptovského Petra uviedol v piatok 6. apríla 2018
situačnú komédiu pod názvom Neznášam ťa! Štyri mladé páry spojil jeden byt
a silvestrovský večer. Niektorí pozvanie
dostali, niektorí ho nepotrebovali a prišli
sa so starým rokom rozlúčiť neohlásene.
Tyčinky, chlebíčky a prskavky – takto si
večer predstavoval hostiteľský pár. Namiesto toho zažívajú sex, drogy a rock‘n‘roll v slovenskom štýle a v slovenskom
paneláku. Keď precitnú je všetko naopak.

Týmito slovami biblického textu možno
charakterizovať besedu o knihe Dušana
Piatku, ktorá sa uskutočnila v utorok 20.
marca 2018 v priestoroch obecnej knižnice. S autorom sa stretlo viac ako dvadsať
čitateľov publikácie. Autor uviedol: „V
spomienkach som sa vrátil do mladosti a
svojho rodiska. Mladosť a rodné hniezdo
predstavujú pre mňa tú najvzácnejšiu vec
na svete. Moja kniha je toho zrkadlom.
Knihou som vzdal hold aj môjmu ujovi
Jankovi Beťkovi, kronikárovi Závažnej
Poruby do roku 1950.“ Kniha je prístupná
na Obecnom úrade v Závažnej Porube.

Muškáty z Jablonky
Domáca Jednota dôchodcov v Závažnej
Porube organizuje pre svojich členov
každým rokom dva zájazdy. Nakupovací
a poznávací. Cieľom prvého sa 9. mája
2018 stala Jablonka v Poľsku. Vychutnávali si neopakovateľnú atmosféru predajných trhov a výhodne nakúpili potrebné
veci. Záujmom viacerých účastníkov boli
ozdobné kvetiny a muškáty. Dopravu zabezpečil Stanislav Kuzma.
-dm-
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Poludnica získala
Zlaté pásmo

• Na porubskej zábave

Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií sa uskutočnila v nedeľu 18. marca
2018 v Liptovských Sliačoch. Súťažilo šesť
folklórnych skupín: Smrečany – Strihanie
oviec, Východná - Krštenia, Stankovany Fašiangy, L. Sliače - Regrúti, Likavka - Pod
Borovinou. Porubská Poludnica uviedla
choreograﬁu Mgr. Art. Eleny Chovanovej
Na porubskej zábave. Odborná porota
ocenila: spracovanie folklórneho materiálu, štruktúru choreograﬁe, krásu krojov,
vtipnosť a nápaditosť dialógov, spevácke
i tanečné výkony. Poludnici udelila Zlaté
pásmo. Na krajskú prehliadku postupujú:
Smrečany a Liptovské Sliače.
text –dm- Foto: Peter Jambrich
a Peter Stromko
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Gymnázium nie je len slovo
Keďže táto škola sa stala aj
mojim údelom, akokoľvek
zmenená, ostáva vo mne.
1919 - 2019 Skutočná osnova mojich
gymnaziálnych rokov je jednoduchá a dosť čitateľná. Ako štrnásťročný
žiak s koženou taškou na chrbte som nastúpil na Jedenásťročnú strednú školu (JSŠ)
v Liptovskom Mikuláši. Dochádzali sme
autobusom i vlakom. V tomto roku sa totiž
povinná osemročná školská dochádzka zákonom predĺžila o jeden rok. V prvom ročníku sme na strednej škole napĺňali nový
zákon. V druhom roku sa škola premenila
na dvanásťročnú strednú školu (DSŠ). Ale
to nebolo všetko. Čakala nás výrobná prax.
Jeden deň v týždni na pole, alebo na stavbu.
Čas zrýchľoval sám seba a my sme ani nevedeli kam kráčame. Maturovali sme na polytechnickej, strednej všeobecnovzdelávacej
škole (SVŠ) ako stavbári, alebo poľnohospodári. Osvojené vedomosti a praktické
zručnosti však vytvorili harmonický dvojhlas nášho poznania sveta. Jednoducho.
Dostali sme parádny groš na cestu. Chcená,
či nechcená príslušnosť k škole nám zostala.
Dnes sa hrdo hlásim k tým, čo „glančili“ lavice Gymnázia Michala Miloslava Hodžu a
zo spomienok, pri príležitosti 100. výročia,
zostavujem tento text.
Bolo to tak. Profesor Zdeněk Hýpal do
triedneho výkazu I.B triedy rukou zapísal

35 mien. V takej zostave aj maturovali. Potom sa rozišli na vysoké školy v Bratislave,
Prahe, Hradci Králové...Pri päťdesiatom
výročí maturity v roku 2013 opäť sadli do
školských lavíc. Už len dvadsiati. Desiati odišli do večnosti a o niektorých nie sú
žiadne správy. Stretnutie stretnutých vyčakávalo veľké prekvapenie. Po prekonanej chorobe, opierajúc o paličku, prišiel aj
triedny. Nemusel, ale prišiel. Pomaly a vážne. Neodolal. Nestačili sme sa však čudovať,
keď spamäti začal: Baroš, Benko, Berník,
Bobuľová... a pri každom mene uviedol príhodu, spomienku, udalosť, epizódu... Nevynechal ani jedno meno a v pamäti času
oživil takmer zabudnuté. Jeden z nás nevydržal a povstanúc zo svojho miesta, ako sa
na študenta patrí, vykríkol: „Pán profesor,
to hádam ani nie je možné. Päťdesiat rokov
podržať v pamäti abecedný zoznam celej
triedy a tie historky zo študentských čias....“
Veci samozrejmé pre profesora sa naraz stali samozrejmými aj pre nás: „Boli ste moji
prví maturanti. A na prvú lásku sa nezabúda!“
Dušan Migaľa

Absolventom do pozornosti
Sobota 30. 6. 2018 10.00 Areál Gymnázia. Stretnutie generácií pri príležitosti 100. výročia Gymnázia M. M.
Hodžu.

Starosta uvítal nových občanov

• Poludnica v Liptovských Sliačoch

V roku 2017 sa v Závažnej Porube narodilo 11 detí. Pri sviatku detí 1. júna 2018
prijal v obradnej miestnosti starosta Pavel
Beťko šťastných rodičov a ich ratolesti. K
prítomným sa prihovoril: „Milí rodičia,
čaká vás veľa radosti, ale i zodpovednosti. Želáme si, aby vaše deti boli obklopené
láskou a starostlivosťou, aby mali šťastný
domov, cítili sa bezpečne a mali silnú citovú motiváciu, z ktorej budú čerpať po celý
život.“ Rodičia sa podpísali do pamätnej
knihy, prevzali si ﬁnančný dar a mamičky
pekný kvietok. Slávnosť obohatili svojim
vystúpením žiaci MŠ a Ženská spevácka
skupina.
text i foto: -dm-

• Šťastné mamičky a ich ratolesti
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Zhromaždenie hodnotilo
hospodárenie a zvolilo
nový výbor

• Prezentácia prítomných

V zmysle Stanov ZML PS
Závažná Poruba sa uskutočnilo v sobotu 14. 4. 2018
zhromaždenie členov prítomnosťou 76,8%. Zhromaždenie prerokovalo: správu o činnosti združenia v
roku 2017, správu o hospodárení, správu
dozornej rady a účtovnú závierku.

• Pracovné predsedníctvo

Prerokovalo a schválilo návrh hospodárenia pre rok 2018. Prioritou zostáva
starostlivosť o les, zalesňovanie, ťažobná a
výchovná činnosť, šetrnosť voči prírode a
prevencia pred požiarmi. Zhromaždenie
zvolilo sedemčlenný výbor a štvorčlennú dozornú radu. Starosta Pavel Beťko v
diskusii ocenil spoluprácu spoločenstva
s obcou a vyjadril presvedčenie, že nový
výbor zachová túto kontinuitu.
Podiely sa vyplácali v piatok 27. apríla 2018 od 9. hodiny.
Výbor ZML PS Závažná Poruba:
predseda:
podpredseda:
tajomník:
členovia:

Ján Kamien
Pavel Staroň
Ing. Ján Kuľhavý
Ing. Milan Beťko
MUDr. Miroslav Kováč
Ingrid Maďar
Anna Mikulášová

Dozorná rada ZML PS:
predseda:
Ing. Iveta Jurečková
podpredseda: Ing. Ján Bonko
členovia:
Peter Jambrich
Stanislav Kuzma

Piatok trinásteho sa zmenil
Vlastníci odsúhlasili
na Deň narcisov
doplnky k nájomnej zmluve
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Onkologickým pacientom na Slovensku
pomáha už 22 rokov. Aj ulice Závažnej
Poruby v piatok trinásteho zaplavili žlté
narcisy. Každý, kto si narcis pripol na
svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú
s rakovinou. Zbierka, ktorú v našej obci
zabezpečovali Mária Janáková a Anna
Šeďová, sa stretla s pochopením občanov. Žlté narcisy s označením 22. ročník
– 2018 sa minuli všetky.

Vám patrí vďaka!
Liga proti rakovine (pobočka Liptovský
Mikuláš) vyjadruje úprimné slová uznania a poďakovania štedrým darcom, čo
ﬁnančne prispeli do zbierky Žltý narcis, ktorá sa konala 13. apríla 2018.
V Závažnej Porube sa spolu vyzbieralo
411 eur. Týmto gestom naša obec vyjadrila podporu a spolupatričnosť tým,
ktorí bojujú s rakovinou. Pomohlo sa
naakumulovať ﬁnančné prostriedky na
konkrétnu, praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom
Slovensku.

Po zime treba upratať.
Nielen príbytky,
ale i chodníky a cesty
Je to tak. S prvými jarnými lúčmi tradične odkladáme zimné
vetrovky a vyhŕňame rukávy.
Niet pochýb, že
v tomto roku sa
naši občania s chuťou pustili aj do upratovanie verejných komunikácií. Cesty i
chodníky v obci pričinením usilovných
ľudí „dostali oči.“ Aby prvá jarná práca
dosiahla ﬁnálnu podobu, starosta pozval
zametací stroj. V utorok, 10. apríla 2018,
tento moderný mechanizmus pozbieral
posypový materiál v okolí Pomníka padlým a pomaly prešiel Hlavnou ulicou.
Nevyzametané miesta v obci uviedli do
poriadku pracovníci obecného úradu.
Čo dodať? Poriadok po zime je potrebné
urobiť a potom udržovať. Podstata veci je
však v samotných ľuďoch.

• Prezentácia prítomných

PS Luhy tvorí 339 členov. Sú to vlastníci
parciel v Luhách a v Potočku. V zmysle stanov spoločenstva, účasťou 61,10%
hlasov spoločne obhospodárovaných nehnuteľností sa konalo v piatok 20. apríla
2018 zhromaždenie spoločenstva. Zhromaždenie prerokovalo a zobralo na vedomie: správu o hospodárení, účtovnú závierku a správu dozornej rady. Pozornosť
venovalo zameraniu činnosti výboru v
roku 2018.

• Pracovné predsedníctvo

Prioritu predstavuje: úprava podmienok
využívania plôch v správe spoločenstva,
stavebný obvod v Potočku a uzatváranie
nájomných zmlúv. Uznesením schválilo
dodatky k nájomnej zmluve medzi PS
Luhy a RRL (regionálny rozvoj Liptova
s.r.o., Starosta Pavel Beťko v záujme rozvoja obce vyslovil naliehavosť stavebného
obvodu. Uviedol, že nájomné zmluvy na
pozemky pod DSS (domov sociálnych
služieb) a kompostovisko v Potočku sa
doriešia do konca roku 2018.

• Diskusia
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Správy zo samosprávy

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Marec 2018
OcZ zhodnotilo investičné
akcie za rok 2017 a plán výstavby na rok 2018. Schválilo Cenník nájmu a poplatkov za služby vykonávané
Obcou Závažná Poruba (uverejnené na
inom mieste). Investičné akcie pre rok
2018 predstavil starosta Ing. Pavel Beťko:
- Oprava chodníka na Kostolnej ulici
- Zakúpenie malého traktora na kosenie
a odhŕňanie chodníkov
- Modernizácia interiéru malej zasadačky
- Oplotenie kompostoviska v Potočku
- Budova MŠ – výmena okien a dverí, podaný projekt cez Environmentálny fond
- Montáž záložných zdrojov do kotolne v
DSS a ZŠ MR
- Prerobenie kanalizácie v ZŠ M. Rúfusa
- Oprava povrchu cesty do Iľanova – vec
je v jednaní (Urbár ZP, Urbár Iľanovo, PD
LM, Mesto LM, Obec Závažná Poruba)
- Oprava strechy na ev. kostole
- Oprava strechy na ZŠ Milana Rúfusa
- Požiarna zbrojnica – podaný projekt,
zmluva je pripravená na podpis
- ďalej predložil cenovú ponuku na nové
police v obecnej knižnici
- podal poslancom nové informácie o
výsledkoch konania stavebného obvodu „Pod Poludnicou“.
Starosta obce informoval poslancov
o komplikáciách súvisiacich s výstavbou
železničnej trate.
Apríl 2018
Hlavná kontrolórka obce oboznámila
obecné zastupiteľstvo o zmenách v Štatúte obce Závažná Poruba.
- V novom Štatúte obce je veľa vecí riešených odkazom na zákon
- Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom
obce
- 3 komisie obecného zastupiteľstva, ktoré zriaďuje ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:
• komisia ﬁnančná, regionálneho rozvoja a správy majetku
• komisia životného prostredia, výstavby,
ochrany verejného poriadku a dopravy
• komisia vzdelania, zdravia, kultúry,
športu a sociálnych vecí
- doplnené verejné uznanie
- obecné zastupiteľstvo môže udeliť čestné občianstvo obce a cenu obce
- starosta obce môže udeliť verejné uznanie a cenu starostu obce
Veliteľ DHZ Peter Kubovčík predniesol
správu o činnosti a pripravenosti DHZ.
- Hlavnou úlohou dobrovoľného hasičského zboru je preventívna starostlivosť,
prípadný zásah na ochranu majetku a
zdravia občanov obce
- DHZ má 18 aktívnych a 2 čestných členov.
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Ochrana osobných údajov
Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov, ktorý vznikol s cieľom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť k rovnakému dňu.
V prípade, že prevádzkovateľ (obec Závažná Poruba) od dotknutej osoby (osoba o
ktorej sa spracúvajú osobné údaje) získava osobné údaje, je povinný jej poskytnúť
všetky relevantné informácie. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na:
Ing. Zuzana Vallušová - zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov a to
písomnou formou, telefonicky, alebo osobne v čase úradných hodín na adrese:
Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba,
tel. kontakt: 044/55 47 369, e-mail: zuzana.vallusova@zavaznaporuba.sk
Máj 2018
Správu o stave odpadového hospodárstva
na území obce Závažná Poruba predložil
predseda poriadkovej komisie Vladimír
Mlynček.
Poznamenal, že obec má zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov
Envipack, a.s. a samotný zber zabezpečuje zberová spoločnosť OZO, a.s.
Drobný stavebný odpad občania našej obce môžu odvážať len k zmluvnému
partnerovi a to do Recyklačného závodu
Liptov (ISO) – Okoličné v priemyselnej
zóne pri Váhu za zvýhodnené ceny.
Triedený komunálny odpad - papier
si tiež môžu občania vymeniť za hygienické potreby u tretej osoby, ktorá túto službu
zabezpečuje v nepravidelných cykloch.
Elektroodpad, kovový šrot, nebezpečný odpad - autobatérie, farby a pod.
a textil môžu občania odovzdať do pripravených kontajnerov na nádvorí pred
obecným úradom dvakrát do roka (jar,
jeseň).
Hlavná kontrolórka obce zhodnotila výsledok o hospodárení ako veľmi slušný,
prebytkový rozpočet
• Odporúča správu o výsledku hospodárenia obce v roku 2017 zobrať na vedomie
bez výhrad. Starosta obce navrhol použiť rezervný fond, ak nebude schválená
dotácia na rekonštrukciu MŠ, použitie
časti rezervného fondu na výmenu okien
a dverí v MŠ + inštalovať pec na peletky
v MŠ
• starosta obce oboznámil poslancov so
závermi 29. snemu ZMOS. K prioritám
patrí: presadzovať v súčinnosti so zainteresovanými rezortmi vlády SR deﬁnitívne
legislatívne doriešenie majetkoprávneho
usporiadania vlastníctva pozemkov pod
objektmi vo vlastníctve miest a obcí. Na
základe toho starosta obce navrhol prevod nehnuteľného majetku Športového
klubu do vlastníctva obce z dôvodu, že
obec je ﬂexibilnejšia pri vysporiadaní pozemkov, aby sa neznehodnotil majetok,
prioritou je ochrániť tento majetok.
Dušan Migaľa,
zástupca starostu

Cenník nájmu a poplatkov
za služby vykonávané
obcou Závažná Poruba
1. Tento cenník upravuje a bližšie vymedzuje cenu nájmu pri prenájme majetku vo vlastníctve obce Závažná
Poruba a výšku poplatku za služby vykonávané obcou Závažná Poruba pri
zabezpečovaní výkonu samosprávnych činností obce.
2. Nájomníkom resp. poplatníkom je
fyzická alebo právnická osoba, ktorá
žiada obec o prenájom majetku obce,
resp. o zabezpečenie drobnej služby
ponúkanej obcou.
3. Obec určuje cenu nájmu a poplatky za
služby nasledovne:
3.1. Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase 2,00 €
3.2. Vyhotovenie fotokópie formátu A4
- jednostranne 0,07 €
- obojstranne 0,10 €
3.3. Vyhotovenie fotokópie formátu A3
- jednostranne 0,12 €
- obojstranne 0,15 €
3.4. Prenájom malej a veľkej zasadačky za
každú začatú hodinu
- v letnom období 3,50 €
- v zimnom období 7,00 €
3.5. Nájom za obradnú miestnosť za vykonaný obrad pri:
- uvítaní dieťaťa do života 25,00 €
- rozlúčke so zosnulým 30,00 €
- iné spoločenské akcie 40,00 €
3.6. Nájom za Dom smútku 20,00 €
3.7. Nájomné za traktor 30,00 €/hod.
3.8. Nájomné za vlečku 5,00 €/hod.
3.9. Nájomné za kosačku 10,00 €/hod
3.10. Nájomné za výsuvný rebrík 5,00 €/
deň
3.11.Odvoz zeleného odpadu za 60 l vrece 0,50 €
3.12. Ročný poplatok za služby knižnice
- dospelí 2,00 €
- deti do 15 rokov a dôchodcovia 1,00 €
Cenník nájmu a poplatkov za služby vykonávané obcou Závažná Poruba schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 27.3.2018
uzn. č. 8/2018
V Závažnej Porube, dňa 27.3.2018
Ing. Pavel Beťko, v.r.
starosta obce
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V Dúhovom džbánku
priniesli víťazstvo
Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši v poradí už 8.
okresná súťažná prehliadka spevokolov,
spevákov a tanečných skupín Jednoty dôchodcov na Slovensku. Spolu súťažilo 11
jednotlivcov a kolektívov. Tanečná skupina Seniorka zo Závažnej Poruby uviedla v
choreograﬁi Mgr. art. Eleny Chovanovej
tanečnú skladbu Dúhový džbánok na známu pieseň Maľovaný džbánku v podaní
Heleny Vondráčkovej. Výber hudby, melódia, nápaditosť a prepracovanosť choreograﬁe, pôsobivé tanečné variácie, bezchybné útvary, koordinácia pohybu, dynamika
vystúpenia a pestrosť kostýmov oslovili
nielen prítomné publikum, ale aj odbornú
porotu, ktorá Seniorke priznala víťazstvo.
Naša tanečná skupina bude reprezentovať
nielen Závažnú Porubu, ale aj celý okres
Liptovský Mikuláš na krajskej súťažnej
prehliadke JDS 1. augusta 2018 v Bytči.
text i foto: -dm-

Komentár
Ďakujeme p. Migaľovi za slová uznania a pekné
fotograﬁe a všetkým, ktorí nás prišli povzbudiť za
potlesk a pochvalné slová. Chceme poďakovať aj
porubskej Jednote dôchodcov za ﬁnančnú podporu (blúzky). Zároveň chcem poďakovať všetkým
tanečniciam za ich perfektný výkon. Dúha je pre
nás symbolom pokoja a slnka po búrke a pretože
aj v ľudských vzťahoch k „búrke“ občas dochádza,
veríme, že naša dúha prinesie všetkým aspoň na
chvíľu potešenie a úsmev.
Elena Chovanová

Seniorka rozjasala
Míľu pre mamu

S cieľom vyjadriť vďaku a úctu všetkým
mamám sa v sobotu 12. mája 2018 konalo
v Liptovskom Mikuláši zábavné, kultúrne
a športové podujatie pod názvom Míľa pre
mamu. Organizátorom vydareného podujatia sa stali: Materské centrum Zornička,
mesto Liptovský Mikuláš a ZŠ Janka Kráľa. Na základe pozvania usporiadateľov do
kultúrneho programu podujatia prispela
aj porubská tanečná skupina Seniorka. V
réžie Mgr. art. Eleny Chovanovej uviedla
dve choreograﬁe: Život je hra a Dúhový
džbánok. Brilantným vystúpením rozjasala a roztlieskala početné publikum. -dm-

Brigáda v podaní JDS

Prioritu domácej jednoty dôchodcov
predstavuje brigádnická činnosť. S myšlienkou naplniť tento cieľ sa v pondelok
16. apríla 2018 stretlo 32 ochotných brigádnikov (25 žien, 7 chlapov) na cintoríne v Brestovej. Pietne miesto vyhrabali
od lístia, okolie domu smútku vyzametali, vyriadili aj prístup k hrobom a odstránili divoko rastúce stromy a kríky. Potom
sa presunuli do rekreačno športového
areálu Mateja Staroňa. Tu sa cez zimu
tiež nahromadilo množstvo neporiadku.
Možno neuveríte, ale naložili a vyviezli osem veľkých vlečiek konárov, lístia,
smetí a odpadkov. Brigádnikov navštívil
aj starosta Pavel Beťko. Nešetril slovami
uznania, ocenil iniciatívu JDS a poďakoval za dobre vykonanú prácu. Deň Zeme
v Závažnej Porube oslávili v predstihu a
ako patrí - prácou.

Kto vystúpil, kochal sa
Prvá májová nedeľa už tradične patrí
výstupu na Sinú (1560m). Patrí medzi
najkrajšie vrcholy Nízkych Tatier. Predstavuje zakončenie rázsochy oddeľujúcej
Demänovskú dolinu od Mošnice. Tvoria
ju vápence. Na jar a v lete oplýva pestrou
vápnomilnou vegetáciou. Z vrcholu je
nádherný výhľad na Liptovskú kotlinu a
hrebeň Nízkych Tatier. Za ideálneho počasia sa tu stretlo v nedeľu 6. mája 2018
množstvo turistov z celého Slovenska.
Zo Závažnej Poruby spolu vystúpilo dvanásť turistov. Výstup však komplikovali
kalamitné vývraty stromov na chodníku
hrebeňa medzi Demänovskou dolinou a
Mošnicou.
text: -dm- foto: Peter Grieš

• Výstup na Sinú od Mošnice

Deň matiek
pod Poludnicou

• Na Sinej, prvá májová nedeľa

Okresná organizácia JDS pripravila pri
sviatku Dňa matiek v piatok 11. mája
2018 stretnutie dôchodcov z celého
okresu Liptovský Mikuláš v Závažnej Porube. Na pôde obce hostí privítal starosta
Závažnej Poruby Pavel Beťko a predsedníčka porubskej JDS Darina Majeríková.
V programe zazneli piesne o mame a Rúfusove verše v podaní Soni Barániovej.
K prítomným sa prihovoril predseda
Krajskej organizácie JDS Michal Kotian.
Jubilantovi odovzdal starosta Závažnej
Poruby Pamätnú plaketu obce za aktivity
v prospech najstaršej generácie. Potom
si spoločne zaspievali a porozprávali o
živote, čo žijú v radostiach i starostiach.
Posedeli pri ohníku, opekali špekáčiky
a pochutili na tejto dobrote. Slniečko sa
usmievalo a Poludnica mala radosť, že
hostila príjemnú spoločnosť, ktorá si zaslúži úctu a vďaku.

• Na Poludnici, posledná májová nedeľa

• Na Krakovej holi, dva týždne po Poludnici
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Závažná Poruba si
pripomenula koniec vojny

Pani učiteľke z lásky

Milotke

Katka Devečková

Najkrvavejší konﬂikt v dejinách ľudstva
sa skončil 8. mája 1945. Túto udalosť
na Slovensku slávime ako Deň víťazstva nad fašizmom. Položením vencov
k pamätníkom padlých Závažná Poruba
vyjadrila úctu obetiam vojny a poďakovanie žijúcim účastníkom odboja. Z veteránov II. svetovej vojny žije už len brigádny generál Ján Iľanovský, ktorému v
apríli 2018 pri príležitosti 96. narodenín
udelil minister obrany SR Pamätnú medailu I. stupňa. V pondelok 6. mája 2018
predstavitelia obce najskôr položili vence ku pomníku na Polčenom a za evanjelickým kostolom na mieste kde padol
Nikolaj Ivanovič Nebesnyj ako 17 ročný vojak Červenej armády. Po položení
venca k pamätníku na nižnom konci starosta Pavel Beťko poďakoval desiatkam
občanov za účasť na pietnej spomienke.
Po štátnej hymne zarecitovala Danka
Kuľhavá verše o hrôzach vojny. Predseda ZO SZPB v Závažnej Porube Dušan
Migaľa v príhovore citoval slová armádneho generála Ludvíka Svobodu: „Nikdy
nezabudnite, ako ľahko sme slobodu
stratili a ako ťažko, za cenu veľkých obetí sme ju vybojovali.“ Na záver slávnosti
zaznela pieseň Dedinka, ty moja rodná,
krásna v podaní Ženskej speváckej skupiny Závažnej Poruby.
text: -dm- foto: -dm-, Iveta Beťková

Detikoľko ich prešlo
touto školou?
Koľko z nich hovorí:
„Bola učiteľkou mojou,
na ktorú s láskou spomínam.“
Na dolnú aj hornú triedu,
pódium, tabuľu aj kriedu,
lavicu tvrdú, piecku v kúte.
Učila si ich k slovu úcte,
pravopis, slová vybrané,
vštepila do nich čítanie,
básničky, verše, čo je rým.
Práca Ti bola poslaním.
Dávala si v nej deťom všetko.
Rozum aj srdce.
Lásku, seba.
Bola si tam,
kde bolo treba.
Bola si naša riaditeľka.
Pokorná, múdra,
prísnojemná.
Vážnosť a úctu
v srdciach máme,
s vďakou na Teba spomíname.

Začiatkom júna 2018 oslávila bývalá riaditeľka školy Milota Vadovická vzácne životné
jubileum. Žiaci pozdravili jubilantku piesňou, tancom, spevom a pekným kvietkom.
Na slávnosť prišli bývalí i terajší učitelia a
všetci, ktorí spoločne s riaditeľkou pôsobili
v školských službách. Hodno spomenúť, že
ako poslankyňa OcZ pracovala 20 rokov,
ako učiteľka pôsobila 11 rokov a funkciu
riaditeľky školy v Závažnej Porube zastávala 21 rokov. V čase jej riaditeľovania sa
modernizoval interiér, obnovil exteriér budovy školy. opravila strecha a zvonica, ktorá
je súčasťou budovy. Škola pod jej vedením
dosahovala vynikajúce výchovno–vzdelávacie výsledky, v rámci okresu, kraja, ba aj
Slovenska. Riaditeľka Mária Boltižiarová
v príhovore uviedla: „Latku náročnosti na
učiteľov i žiakov ste postavili veľmi vysoko...Ste nám vzorom i inšpiráciou...“ Dlhé
roky účinkuje v Ženskej speváckej skupine,
pôsobila vo Folklórnej skupine Poludnica,
zúčastňuje sa všetkých kultúrnych, spoločenských akcií v obci. Starosta Pavel Beťko
oslávenkyni poďakoval za všetky aktivity pre
obec a odovzdal Pamätnú plaketu Závažnej
Poruby a kyticu kvetov.
–dm-

Aj keď starneme, spievať
a tancovať neprestaneme

Dnes čas zaokrúhlil roky.
Je neúprosný, vyberá úroky.
Ale ide ďalej,
príde nové ráno,
po ňom nové dni.
Užívaj ich v zdraví
medzi svojimi.
Čo si odovzdala,
nech Ti život vráti.
Prajú učitelia,
rodičia aj žiaci.
Dvere školy otvor
kedykoľvek chceš!
Veď si stále naša,
Ty to dobre vieš.

Okresná organizácia JDS usporiadala v
piatok 18. mája 2018 svoj majáles v Štarte
v Liptovskom Jáne. Na majáles prišlo viac
ako 240 dôchodcov z okresu Liptovský
Mikuláš. Zo Závažnej Poruby pribehlo cez
Dubec 20 tanečníc a spevákov. Najvyšší
predstavitelia okresu, primátori miest i
starostovia okolitých obcí tiež merali cestu do Liptovského Jána. Do tanca vyhrávala kapela Senior bend - Mlynčekovci. V
kultúrnom programe účinkovala tanečná
skupina Ľubeľanka a Seniorka zo Závažnej
Poruby. Porubänkám sa nedarilo len v tanci, ale aj v tombole. Získali prvú cenu, čo
nás potešilo a dodalo nových síl.
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Strelci súťažili
v statickej streľbe

Za výborného počasia sa v nedeľu
13.5.2018 na strelnici Streleckého klubu v
Závažnej Porube uskutočnila súťaž v statickej streľbe zo vzduchových a malokalibrových pušiek. Konala sa pod záštitou
obce. Nápad urobiť streleckú súťaž vyšiel
od Milana Niňaja st. Za pomoci Milana
Niňaja ml., dcéry Dany, členov Streleckého klubu Závažná Poruba a mnohých
nemenovaných domácich, ako aj zabezpečením hlavného rozhodcu Miloša
Pavkovčeka z L. Hrádku, ktorý je dlhoročný športový strelec sa mohla táto súťaž uskutočniť. Zúčastnilo sa na nej viac
ako 40 súťažiacich, nielen z Liptova. Zišla sa tu hlavne mládež z Klubu biatlonu
Predajná, pod vedením Mariána Kazára
ŠK Liptov - L. Hrádok, Nižná Boca pod
vedením Oľgy Konôpkovej. Zastúpenie
mali deti a dospelí aj z miestnej organizácie športu. Vzduchovkové výsledky najlepších detí milo prekvapili, dali aj 50 bodov z 5 výstrelov. Kvalitu streľby sa snažili
ukázať členovia domáceho poľovníckeho
združenia v disciplíne malokalibrová
puška 10 ležka,10 stojka poľovnícka - za
použitia palice, s malokalibrovkami s
puškohľadom. Organizátor mal pri strelnici pripravené občerstvenie, ktoré tiež
padlo vhod.
Na záver starosta obce ocenil najlepších súťažiacich, poďakovanie, rozlúčka a
krásny deň bol za nami. Deﬁnitívnu bodku za streleckou súťažou dal Milan Niňaj
ml., doupratovať a všetko čo bolo materiálne potrebné na preteky znovu odviesť
domov a uskladniť na prípadnú najbližšiu
akciu.
Za Strelecký klub Závažná Poruba
pripravil Milan Janák.

• Staré „fáro” v Závažnej Porube 16. 6. 2018. Viac v
budúcom vydaní

Kde sa vzal, tu sa vzal

Priniesli a separovali

V pondelok, 21. mája
2018 asi o 11:30 h, sa
na
borovici-limbe,
ktorú má vypestovanú v záhrade pred
domom p. Milan Iľanovský, usadil včelí roj. Okolo bolo počuť
pomerne hlasný bzukot a mali sme obavy, aby sa roj nepreniesol niekde do komína, či niektorej časti domov. Manželka,
p. Iveta Iľanovská si spomenula na neďalekého suseda, p. Jána Fašánoka, ktorý
sa včelám venuje už nejaké obdobie. Ten
ihneď prišiel, zhodnotil situáciu a potom
do pripravenej debničky (včelári ju volajú
„roják“), včielky pekne postupne postriasal. K večeru, keď boli už včielky pokojnejšie a v rojáku, pri svojej novej matke,
ich odniesol.

Obec
Závažná
Poruba zabezpečila v dňoch 27.4.29.4.2018 kontajnery na zber
textilu, železného
šrotu. V sobotu 28.4. bolo v čase od 8:00
- 12:00 h pristavené nákladné vozidlo na
zber elektronického odpadu a nebezpečného odpadu. Kontajnery a aj nákladné
auto sa slušne zaplnili jednotlivými druhmi odpadu. Poďakovanie patrí všetkým
občanom, ktorí zo svojich domácností vytriedili nepotrebné veci a doniesli ich na
nádvorie obecného úradu. Vytriedením a
neuložením do nádob na zmesový komunálny odpad pomáhajú zlepšovať úroveň
životného prostredia. Pre tých, čo to nestihli, oznamujeme, že podobný zber sa
uskutoční začiatkom októbra.

Ing. Ján Jambrich

Eliminujú riziká
pre vtáčiu populáciu
V týchto dňoch
(polovica mája
2018) elektrikári
SSD a.s. pracujú
v blízkosti Závažnej Poruby.
Inštalujú chráničky na rovinnú konzolu 22
kV elektrického
vedenia. Chráničky zabraňujú
vtáctvu sadnúť na vedenie a tak ich ohroziť na živote. Všetky práce sa vykonávajú
pod napätím. Táto práca si vyžaduje vysoký stupeň odbornosti, zručnosti a psychickej zdatnosti. Je to činnosť mimoriadne
náročná, zaujímavá, veľmi nebezpečná, no
osožná pre vtáctvo a životné prostredie.

Bezpečnosť stojí
na prvom mieste

text i foto: vm-

Osud potoka Lažtek nám
nie je ľahostajný
Členovia rybárskeho spolku upravovali potok Lažtek.
Na brigáde sa zúčastnilo 16 členov
rybárskeho spolku. Počasie nám prialo,
bolo pravé jarné. Čo sme si predsavzali
vyčistiť, opraviť, vyhrabať, sme spravili.
Brigáda aj pri takomto počte dopadla na
výbornú, začo všetkým patrí poďakovanie. Oslovil som aj ostatných občanov
obce, ale pochopenie som nenašiel. Veľa
je takých, čo radi rozprávajú čo by sa
malo urobiť, kritizujú, ale keď treba priložiť ruku k dielu, tak nerobia nič. Smutné je, že v tejto dobe, keď sa všade bojuje
o kúsok čistého lesa, vzduchu, vody, sa
nájdu takí ľudia, ktorým je to jedno. Samozrejme, česť výnimkám a táto brigáda
to potvrdila.
Poslanec obecného zastupiteľstva Ivan Jačala,
člen komisie pre životné prostredie a ochrany
verejného majetku v obci Závažná Poruba.

Ej, máje, máje nerúbanie...
Z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky požiadala samospráva Závažnej Poruby o výrub stromov
v cestnom stromoradí na ceste III. triedy
(diaľničný nadjazd) vedúcej zo Závažnej
Poruby do Liptovského Mikuláša. Okresný úrad v L. Mikuláši, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyhovel
predloženej žiadosti a v zmysle zákona
o ochrane prírody povolil výrub drevín
rastúcich v ochrannom pásme cestného
telesa. Výrub sa uskutočnil v piatok 6.
apríla 2018.

Jedna skutočnosť je mája zasadiť, druhá,
presnejšie prvá vec je povolenie od kompetentných, potom nájsť vhodný strom,
zrúbať, okliesniť, odstrániť kôru a dopraviť na pripravené miesto. To si žiada
silných chlapov a skúsenosti. Tento rok
to nebolo jednoduché. V utorok, keď sa
domáci folkloristi vybrali do hory, pršalo, akoby prestať nechcelo. Chlapská časť
Poludnice však vybrala urasteného mája
a pripravila na sobotu, kedy ozdobený
ženskou rukou, budú stavať pred kultúrnym domom.
text: -dm-
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Človek s čistým srdcom
„Tlačiarenský škriatok“ vznikol
pravdepodobne bezprostredne po tom,
ako Ján Gutenberg vynašiel kníhtlač.
Považujeme ho za malé znesiteľné zlo,
ktoré nám v kontexte s opisovanou udalosťou nezvykne robiť problémy.
Špeciﬁcký prípad však nastal, keď
v predhovore k článku „Môj otec tesár“
na strane 14 Porubských novín č. 94 je
uvedené, že Miloš Čunga v období SNP
„bol predsedom Revolučného národného výboru v obci“. Táto neúmyselná
nepresnosť by sa dala prehliadnuť, keby
túto funkciu (poslanie) nebol vykonával v tom čase študent evanjelickej teológie, pán
JANKO AGNET
humanista, človek s
veľkým srdcom, úsmevom pre každého a rýdzim charakterom. Je
pravdou, že revolučný
národný výbor, ktorého členom bol aj M.
Čunga, zasadával aj za
veľkým rozkladacím
stolom v prednej izbe,
vtedy ešte nerozstrieľaného Čungovie domu. Je však nespochybniteľné, že predsedom, oduševneným aktívnym organizátorom a prvým,
ktorý potenciálne išiel „s kožou na trh“,
bol študent Janko Agnet.
Narodil sa 14. februára 1921 v Závažnej Porube. Po maturite na mikulášskom gymnáziu odišiel študovať na bohosloveckú fakultu do Bratislavy. V roku
1946 bol ordinovaný za kaplána a pôsobil
v Michalovciach, v Poprade - Veľkej a vo
Vrútkach.
Cirkevný zbor v Ochtinej si ho vyvolil za farára a v roku 1950 prišiel tam
aj so svojou manželkou a zaujal kňažskú
stanicu. Inštaloval ho gemerský senior
Karol Sutoris dňa 17. septembra 1950, aj
za účasti biskupa Vl. P. Čobrdu.
Svoju kazateľskú činnosť v Ochtinej
J. Agnet započal v duchu odkazu štúrovskej generácie a ich známeho výroku:
„My dali sme sa do služby ducha a tak
musíme prejsť cestu života tŕnistú“. Iste
nepredpokladal, že si takmer doslova vyriekol svoju osudovú cestu- „tŕnistú“.
Tieto veci sa diali v dobe, keď štátne orgány hlásali náboženskú slobodu,
ale v skutočnosti robili všetko pre to, aby
pôsobenie cirkvi obmedzili a „neposlušných“ kňazov sledovali, šikanovali, trestne stíhali a odoberali im štátny súhlas na
vykonávanie kňažského poslania.
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Tvrdý postih bol uplatnený aj voči
J. Agnetovi. V roku 1962 bol zatknutý,
súdený a odsúdený, aj so skupinou ďalších nepodložene obvinených farárov, že
„útočili proti socialistickému zriadeniu a
proti vedeckému svetonázoru“. J. Agnet
bol odsúdený do väzenia na 18 mesiacov
nepodmienečne. Jeho zdravotný stav sa
vo väzení značne zhoršil, preto mu bol
neskôr pôvodný trest zmenený na 18 mesiacov podmienečne.
Napriek poníženiu a potupe nedal sa
J. Agnet zlomiť a v duchovnom význame
bol skutočným morálnym víťazom. V júli
1962 sa aj so svojou rodinou uchýlil do
rodičovského hniezda v Závažnej Porube.
Pre trpiaceho človeka však nastal problém
ako sa zamestnať. Bol poznačený väzením,
označovaný ako nepriateľ režimu, ale napriek tomu sa našli čestní ľudia ochotní
pomôcť. V tejto zložitej situácii sa zamestnal na Okresnej správe ciest v Liptovskom
Mikuláši. V kultúrnej oblasti v rodnej obci
ako režisér ochotníckeho divadla naštudoval niekoľko divadelných hier.
Aj vďaka uvoľnenej politickej klíme
v roku 1968 a čiastočnej rehabilitácii sa
zamestnal ako historik knižnej kultúry v
Matici slovenskej a do Martina sa presťahoval aj so svojou rodinou.
Myslím si, že J. Agneta najdokonalejšie charakterizovala jeho sestra Želmíra
Havírová. „Janko bol skutočný brat nielen
telesne, ale predovšetkým duchovne. Učil
ma vnímať život nielen očami, ale predovšetkým prostredníctvom svojej duše.
Janko bol ohromným rečníkom, mal
skutočný dar od Boha. Svoje myšlienky
vedel povedať zaujímavo, ale vždy tak, že
človek musel o nich rozmýšľať. Na druhej
strane vedel sa aj zasmiať a veľmi dobre
vedel rozprávať aj mnohé vtipy. Janko bol
vo svojom živote veľmi zásadový a vďaka
tejto vlastnosti bol aj rebelom, ktorý vždy
otvorene povedal, čo si myslel“.
Milí rodáci, možno bolo primeranejšie ten tlačový omyl v článku o porubských tesároch vedome prehliadnuť- veď
mnohí čitatelia by už dnes na to ani neprišli- keby...
Keby skutočným predsedom Revolučného národného výboru v obci v čase
Slovenského národného povstania nebol
práve Ján Agnet, ktorý si na tŕnistej ceste životom zachoval: „srdce čisté, ducha
priameho“, ochotu pomáhať a dobrosrdečný úsmev- pre nás, pre všetkých. Zomrel 27. mája 1993.
Spomínajme s úctou...
Jano Čunga

Poznámka:

Pri zostavovaní faktov som vychádzal z brožúry
„Ján Agnet 1921- 1993 Ev. a. v. farár a historik
knižnej kultúry“, ktorú vydal Evanjelický cirkevný zbor v Ochtinej v roku 2009- autor Martin
Dudáš. Ďakujem, že som mal tú možnosť.

Zem plače
Katarína Devečková
Ľudmile Štrkolcovej

Zem plače.
V dolinách Liptova
smutný sa stelie spev.
Kolobeh života:
zima, jar, aj letopo ňom príde jeseň.
Spadol list posledný
zo stromu života.
Len ticho ostalo
a v srdci clivota.
Návrat k dedovizni,
ku zvykom a piesniTvoje krédo, Ľudka,
kŕdle detí niesli
odchované srdcom
na nôtu ľudovú.
Radosť, Ďumbier, Poludnica,
vystrojená tanečnica.
Oplecko bielené,
mašľa vo vrkoči,
krpčeky kožené,
rozžiarené oči,
valaštička v ruke,
clivá huslí nôtaspomienky krájame
z chlebíka života.
Zabudnúť sa nedá,
veď to sama vieš.
Deti našich detí
krpčeky obujú
a pieseň ľudovú
zaspievajú tiež.
Obliekala si ich
tisíce do kroja.
Aj v tento deň všetci
vôkol teba stoja.
Slovenskom spieva zem
clivú, smutnú nôtu.
Lúčime sa s Tebou,
klaniame životu.
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Akou Bibliou si pre ľudí ty?

„...a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania.“
Skutky ap. 11,26
Žijeme v zvláštnej dobe.
Všetko podlieha neustálym zmenám; náš
svet je dnes úplne iný, než aký bol kedysi.
Mladí nadšene vítajú závan nových vecí,
nových príležitostí a nádejí, rodičia sa
často chytajú za hlavu a v spomienkach
hľadajú staré zlaté časy. Nová doba, nové
možnosti. Aj nové myslenie, vnímanie,
hodnotový systém. Sme uprostred sveta,
ktorý sa neustále za niečím ženie, každý
sa ponáhľa; čas ktorého vždy bol dostatok, zrazu kamsi zmizol. Nemáme čas,
nemáme záujem. Po ľudskej hodnote sa
šliape, radšej uctievame veci. Vytvorili
sme novú, instantnú spoločnosť - máme
sladké veci bez cukru, vzťahy bez lásky... a
nové náboženstvá bez Boha. Človek prichádza o svoju identitu, stráca sa v dave.
Slová strácajú význam.
Zastavme sa! Sme kresťania! – A?
Myslíme to, že veríme v nejakého Boha a
raz za týždeň si odsedíme hodinku v kostole? A to je všetko? To je kresťanstvo?
Som kresťan. Čo to dnes vôbec ešte
znamená?
Pre väčšinu ľudí mŕtvy zvyk. Prázdnu frázu. Hovoriť si kresťan a BYŤ kresťanom je obrovský rozdiel. Asi tak, ako ani
stať sa otcom a byť ockom nie je to isté.
To, že chodím do kostola, zo mňa neurobí kresťana, rovnako ako chodenie do
garáže zo mňa neurobí auto. Nestačí byť
zapísaný niekde v zozname... to nás do
neba nedostane. Papierové kresťanstvo
sa veľmi líši od toho, ako ho predstavoval
Ježiš.
Boh povoláva k zmene. K odovzdaniu sa, k pokore, k osobnému vzťahu. Byť
učeníkom a služobníkom, byť svetlom a
soľou, byť iným než tento svet, byť v stálom spojení s nebom. Ježiš dával výzvy.
Často veľmi tvrdé. Aby sme pochopili, že to, čo od nás chce, nie je pokojne
s úsmevom prikývnuť a súhlasiť s jeho
úvahami. On volal ku konkrétnym veciam, k praktickému životu. Pokiaľ sa
toto nestane, niečo sme nepochopili.
Veríš v Boha? Aj démoni veria a trasú
sa. Áno, niečo je nad nami, zamyslia sa
dnešní ľudia. Možno nejaký Boh predsa
existuje. Potrasú hlavami a tým to hasne, život ide ďalej. Na toto budeme mať
čas, až budeme starí... Zastavme sa! Veríš v Boha? To nestačí. Veríš Bohu? Je pre
teba Boh rozmazanou poučkou, mŕtvou
frázou? Alebo je to niekto, komu naozaj veríš? Komu naplno dôveruješ, kto
je pre teba základom, na ktorom staviaš
svoj život? Je na tebe, či mu to dovolíš.

Ale môžeš veriť, že potom sa začnú diať
veci...a ty nezostaneš taký istý, aký i bol
predtým. On nikoho nenúti. Láska nikdy
k ničomu nenúti, láska dáva na výber a
necháva slobodu. Skúsiť život s Bohom
určite stojí za to. Niečo to však od človeka vyžaduje – vzdať sa svojho sebectva,
naučiť sa slúžiť. Stať sa lepším človekom.
Zmeniť svoje pohnútky, svoje zmýšľanie.
Nemôžeme druhých ľudí osloviť a nadchnúť pre Krista, ak pre Neho nie sme
sami rozhodnutí. Slová sú len slová... ľudia vycítia, či to myslíme vážne. Človek
nemôže dať to, čo sám nemá. Ak chceme
druhých zapáliť, musíme sami horieť. Ak
chceme dať ľuďom lásku, musíme ju mať
v srdci. Ak chceme ľudí priviesť k Bohu,
musia na nás vidieť, že nás to zmenilo.
Čo osoží, ak niekto hovorí že má vieru,
ale nemá skutky? Či ho môže taká viera
spasiť? Viera, ak sa nedokazuje skutkami,
sama o sebe je mŕtva. Ak o sebe tvrdíme
že sme kresťania, ale na našich životoch to
nie je vidieť, niekde sa stala chyba. Pravá
viera sa prejavuje v každodennom živote. Každá chvíľa dňa, každý dotyk, každý
dotyk, každý skutok musí byť poznačený
Božou láskou. O tom je kresťanstvo. Milovať budeš svojho Boha. Nadovšetko. Až
potom môžeš milovať aj svojho blížneho.
K tomu nás Boh vyzýva...
Kresťanstvo nie je o veľkých slovách a
vzletných myšlienkach. Je to o drobných
veciach, ktoré môžeme robiť pre iných.
Nemôžeme robiť veľké veci. Len malé
veci s veľkou láskou. Len láskou môžeme
ľudí motivovať a inšpirovať. Len láska má
moc doviesť ľudí k zmene. Ježiš strávil
väčšinu svojej služby s l u ž b o u. Nie kázaním, nie slovami, ale praktickými činmi lásky pre ľudí. Napĺňal ich potreby.
Dal im chlieb, keď boli hladní. Vypočul si
ich, keď mali problémy. Bral deti na ruky,
urobil si čas na ľudí, ktorých spoločnosť
odmietala. Ježiš ľudí chápal, súcitil s
nimi, plakal a tiež sa smial. Bol človekom,
za ktorým šli všetci – láska z Neho musela úplne vyžarovať. On ľudí miloval – a
oni to cítili. To ich dokázalo tak uchvátiť, že boli ochotní kvôli Nemu zomrieť.
„Kresťania sú dnes poslednou Bibliou,
ktorú svet ešte číta.“
Sme poslednou Bibliou... som poslednou Bibliou. Modlime sa, aby naše
životy správne predstavovali Boha, v ktorého veríme. Ktorému veríme. Boha, ktorý je láska.
Vladimír Pavlik, ev. farár
Príhovor povedaný pri konﬁrmácii 2018

„Báseň a modlitba sú sestry.
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.“

M. Rúfus

• Bratislavský detský zbor, dirigent Róbert Tišťan

Pozvali sme ich. Hudobná skladateľka
Jana Bezek k dvom sestrám pozvala aj
tretiu – hudbu. Zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa zazneli v nedeľu 10.
júna 2018 na tom správnom mieste – v
evanjelickom chráme Božom v Závažnej
Porube. V kostole, o ktorom básnik hovorí:
„Je to vlastne môj vrstovník, svedok
môjho detstva a mladosti. Keď sa kostol vysviacal, chýbalo mi už len málo do
piatich rokov. Ale už predtým som počas
jeho stavby chodil po „reštuvaní“ a o pár
rokov neskôr ťahal mechy na organe na
„chóre.“
V nedeľu počas služieb Božích bol kostolík svedkom Jeho Modlitbičiek v podaní
spevu detí Bratislavského detského zboru
pod vedením dirigenta Róberta Tišťana.
Hral komorný orchester vytvorený špeciálne pre tento projekt. Autorkou projektu
je hudobná skladateľka a klavíristka Jana
Bezek, ktorá sa s rodinou Milana Rúfusa
osobne pozná. Pán farár Pavlík odovzdal
všetkým pozdrav od pani Magdy, účinkujúcim poďakoval za nezvyčajné stretnutie
s modlitbou,vyjadril im svoju úctu a vieru
v opätovné stretnutie.

• Jana Bezek, autorka hudby, za organom

Protagonisti koncertu navštívili aj
Dom Milana Rúfusa. Dotkli sa miesta,
v ktorom básnik vyrastal, kde písal prvé
verše, ale aj miesta posledného odpočinku básnika na cintoríne pod Poludnicou.
Projekt Zhudobnené modlitbičky Milana
Rúfusa sa od roku 2017 predstavil v mnohých mestách na Slovensku. Veríme, že
predstavenie v Závažnej Porube bolo pre
deti speváckeho zboru a umelcov jedinečné.
K.Devečková
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Báseň o dare
Milan Rúfus

Vďačnosti plný
svedčím pred Božou tvárou:
Bytie je Dar
Dar plný pestrých darov.
Plynúci čas,
ten neúprosný vladár,
ešte aj smrť
vie premeniť v ňom na dar.

• 21. apríla 1968 konﬁrmoval p. farár Ján Jágerský 29 konﬁrmandov:
Zľava dole: Jana Míšová, Ľudmila Kováčová, Eva Bartková, Jana Mlynčeková, Elena Agnetová, Anna Valentová,
p. farár Ján Jágerský, Jana Piatková, Božena Jambrichová, Mária Kuľhavá, Milota Iľanovská, Darina Lištiaková
Zľava stred: Milan Janák, Jaroslav Janák, Michal Mikuláš, Igor Piatka, Ivan Niňaj, Ivan Iľanovský, Miroslav
Niňaj, Dušan Hladký, Ján Uheľ, Milan Jurečka, Jaroslav Iľanovský
Zľava hore: Vladimír Niňaj, Viera Hladká, Kvetoslava Staroňová, Emília Jurečková. Elena Jurečková, Milota
Iľanovská, Ján Iľanovský
Foto: Magdaléna Iľanovská

• Zlatí konﬁrmandi, 2018:
Dolný rad (zľava): Ľudmila Šuchtárová, Eva Niňajová, Jana Stojanoski, Elena Trsťanová, Anna Valentová,
p. farár Vladimír Pavlík, Jana Míšová, Božena Mikulášová, Mária Šlopková, Milota Melárová
Horný rad: Igor Piatka, Ivan Iľanovský, Kvetoslava Staroňová, Dušan Hladký, Emília Skokanová, Elena Piatková,
Milan Jurečka, Jaroslav Iľanovský
5 sa zlatej konﬁrmácie nedožili: Viera Hladká, Ján Iľanovský, Jana Kubovčíková, Michal Mikuláš, Ivan Niňaj

Osobne vyznali vieru
Konﬁrmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov
cirkevného zboru a to na základe dvoch
predpokladov: potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery. V Evanjelickom cirkevnom zbore a. v. v Závažnej
Porube v tomto roku pristúpili ku konﬁrmácii traja štrnásťroční konﬁrmandi.
Konﬁrmandi vyznali vieru a prebrali
zodpovednosť za svoj duchovný život.
Služby Božie obsahovali aj Božie slovo s
prosbou, aby konﬁrmandi získali múdre
a chápavé srdce, v ktorom je úcta a láska
k Bohu. Kázeň Akou Bibliou si pre ľudí
ty? v plnom znení publikujeme na inom
mieste v tomto vydaní. Večeru Pánovu pri
tomto sviatku prijalo aj 17 „zlatých“ konﬁrmandov. Konﬁrmovali v roku 1968.

Foto: Ivan Mlynček
• Konﬁrmandi 2018, zľava: Jakub Mlynček, Viktória
Kaltensteinová, pán farár Vladimír Pavlík, Maťko
Veselovský

Nesmierny Bože, viem,
neprahneš po velebe.
No za tie dary ďakujeme Tebe.
A najviac za dar, čo nikdy neblíži,
na ľudskej hlave neskriví ani vláska.
Tvoj Syn,
keď visel hore na kríži,
pokrstil ten dar.
A dal mu meno Láska.
Vážený pán farár, drahí veriaci, milí
konﬁrmandi – tí dnešní aj tí spred päťdesiatich rokov!
Práve za tých nakoniec menovaných
sa vám chcem prihovoriť. Lebo 21. apríla
1968 sme aj my stáli pred týmto oltárom,
odriekali sme slová modlitby a sľubovali
sme, že zachováme vieru a budeme kráčať po ceste spásy.
Odvtedy pretieklo dolu Žuberovkou
veľa vody. Ponad naše plecia preletelo
päťdesiat rokov, niektorým zbeleli vlasy
a tváre nám ozdobili vejáre vrások. Takto
sa na nás podpísal plynúci čas.
Bolo nás vtedy dvadsaťdeväť, dnes sa
nás tu zišlo sedemnásť. Tí, ktorí neprišli,
zrejme mali na to nejaký dôvod. Piati z
nich, žiaľ, ten najvážnejší – nemohli prísť
jednoducho preto, že už nie sú na tomto
svete.
Možno sme pre dnešných konﬁrmandov neboli vždy tým najlepším príkladom. Zrejme sme stopercentne nesplnili
to, čo sme vtedy sľúbili. No s určitosťou
môžem povedať, že prevládajúcim pocitom v nás je v tejto chvíli vďačnosť
– vďačnosť za dar Bytia a dar Božej lásky.
Ona nás sprevádzala na našich životných
cestách a pomáhala nám preklenúť všetky nástrahy a úskalia.
Dnes sme teda opäť tu, bohatší o rany
na tele i na duši, ale aj o poznanie a hlavne o pokoru. A tak s pokorou ďakujeme
za všetko, čo bolo, a s nádejou hľadíme
v ústrety každému novému dňu, prihovárajúc sa mu spolu s básnikom: „Ešte príď,
daj tlačiť ťažkú káru. Niet väčší zázrak
ako byť, niet vzácnejšieho daru.“
Nech sú požehnané všetky vaše i naše
budúce dni!
Kvetoslava Staroňová
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ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
Štvrtáci v škole
v prírode
Štvrtok 17. 5. 2018
Ráno sme mali rozcvičku. Bola dosť náročná. Po rozcvičke sme mali raňajky.
Keď sme doraňajkovali, tak sme išli na
izby. Zobrali sme si učebné pomôcky a
išli sme sa učiť. Po učení sme mali obed.
Potom sme sa pobalili na Permon. Bolo
tam super. Keď sme sa vrátili, tak bola
večera. Po večeri bolo vyhodnotenie ktorému družstvu sa najviac darilo a ktoré
malo najviac bodov. Po vyhodnotení sme
mali disko. Môj tím bol na 1. mieste. Vyhrali sme ﬁxy, svietiace náramky a cukríky. Potom sme mali disko. Všetci sme
tancovali. Bol to najlepší deň v škole v
prírode.
Michal Bardy, 4. ročník
Štvrtková disko
Keď sme sa zobudili išli sme na rozcvičku.
Po rozcvičke sme sa naraňajkovali a poučili. Neskôr sme išli na Permon. Ponárala
som sa a plávala. Páčili sa mi šmýkačky a
tobogány. Po večeri sme išli na vyhodnotenie všetkých aktivít. Moje družstvo bolo
tretie! Veľmi som sa tešila. Po vyhodnotení sme mali disco. Zhasli svetlá a všetci
tancovali. Tento deň sa mi veľmi páčil!
Sabínka Berešíková, 4. ročník

Dnes vo štvrtok, keď sme vstali, išli sme
na rozcvičku. Keď skončila rozcvička, išli
sme na raňajky. Po raňajkách sme si upratali izby a chystali sa na obed. Hneď sme
sa chystali na Permon. Užívala som si s
mojou kamarátkou Soﬁou. Plávala som
a šmýkala som sa s ňou. Boli sme aj na
tobogane. Tam sme museli isť po samom.
Po plávaní a sprchovaní sme išli naspäť
do hotela . Išli sme na večeru. Po večeri
sme išli na vyhodnotenie tímov. Náš tím
skončil druhý. Veľmi som sa tešila. Dávali
nám aj odmeny. Potom bola super diskotéka.Po diskotéke sme išli spať.
Natálka Kráľová, 4. ročník

Zo srdca Nikolke
gratulujeme!
V Liptovskom Mikuláši sa
dňa 25. mája konala prehliadka literárnej tvorby
a recitačného umenia detí
a mládeže Liptova-Rázusovie Vrbica. Nikolka
Dvoranová krásne predniesla dve básne: Medveď
a komár od Milana Rúfusa a Zahľadená v diaľku od
Jolany Trombauerovej. Zo sedemnástich
recitátorov v zlatom pásme sa umiestnila
na prvom mieste.

Viki Baňárová, 4. ročník

Svetový deň Zeme 22.4. slávila naša Základná škola Milana Rúfusa v Závažnej
Porube celý minulý školský týždeň. V
pondelok žiaci kreslili kriedami na chodník, aby ukázali krásy našej zemegule. V
utorok pomáhali pri obnovení a zveľadení pieskoviska na našom školskom dvore. Ruku k dielu pridal aj pán starosta, za
čo mu veľmi pekne ďakujeme. V stredu
si vyrábali čelenky so zemeguľou, ktoré použijú počas akcie Ekodeň, ktorý sa
uskutoční 4. mája 2018 na Opalisku. Vo
štvrtok sa učili rôzne zaujímavosti o odpade, jeho ničivého nárastu, o recyklácii.
Ukončená bola Ekokvízom, kde mohli
ukázať svoje vedomosti. V piatok zbierali odpadky a tým skrášlili svoju obec.
Sme na ich aktivity veľmi hrdí a veríme,
že z nich raz vyrastú skutočne dospelí
ochrancovia našej planéty.

Ekodeň

Mgr. Katarína Kružliaková

Piatok 18. 5. 2018
V piatok som sa zobudil a pobalil som sa.
Dal som kufor pred izbu a čakal som. Šli
sme na raňajky. Po raňajkách sme šli do
spoločenskej miestnosti. Písali sme denník. Potom sme pozerali rozprávku Tajní
život maznáčikov. Nastúpili sme do mikrobusu. Boli sme tam iba štvrtáci. Šli sme
domov.
Jakubko Kubovčík, 4. ročník
Štvrtok 17. 5. 2018
Štvrtý deň školy v prírode a hneď ráno
som musela nahučať do chalanov. Robili
taký hluk, že zobudili mňa a Sabi. Po raňajkách sme šli po zošity a doobedu sme
sa učili. Po obede nasledoval výlet na Permon. Najviac som sa zdržiavala v plaveckom bazéne, kde som plávala s Marekom.
Keď nás pustili na tobogany a šmýkačky,
išla som sa hneď spúšťať. Popri zábave mi
tak rýchlo ubehol čas. Večer sme mali
vyhodnotenie zo všetkých aktivít z celého týždňa. Môj tím skončil 6., čiže predposledný. Po celkovom vyhodnotení sa
zhasli svetlá a začala sa menšia diskotéka.
Ja som nemohla tancovať, ale aspoň sa
ostatní zabavili pri mojich pesničkách.

Deň Zeme trval týždeň

Najväčšiu radosť mali „Porubské rysy“
z 1.miesta v okresnom kole biologickej
olympiády kat. F. Srdečne gratulujeme šikovným tretiakom: na foto zľava Nikolke
Dvoranovej, Katke Mlynčekovej, Soﬁnke
Jambrichovej, Tomáškovi Vretenárovi a
Martinkovi Bačíkovi.
Mgr. Zuzana Hlavnová

Ekodeň sme prežili v prírode v prítomnosti veľmi
príjemných ľudí z NAPANTu. Pripravili nám
bohatý program, ktorý
prebiehal na jednotlivých
šiestich zaujímavých stanovištiach.
Naučili nás hierarchiu nakladania s
odpadmi, ako dlho sa rozkladá žuvačka,
plienka, plast a iné. Spoznávali sme rôzne
vtáčiky a zvieratká v lese, monokultúru,
vývojové štádiá motýľa, národné parky,
či iné chránené územia. Tí žiaci, ktorí si
zapamätali najviac a správne vypracovali
testík, tak vyhrali nádhernú sladkú zemeguľovú tortu.
Ďakujeme všetkým členom NAPANTu, že si našli čas a pripravili pestrý
program. Vďaka Vám sme prežili radostný deň. Myslím, že aj naša Zem sa z tohto
dňa tešila.
Mgr. Katarína Kružliaková
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Novinky zo školy
Milana Rúfusa
O tom, že našu školu navštevujú veľmi
šikovní žiaci, ktorí uspeli v rozličných
aktivitách, vás radi presvedčíme týmito
fotograﬁami:

- Miško Bardy nakreslil obrázok do cyklomapy (fotograﬁa vľavo)
- Miško Hollý a Samko Libák sa stali
úspešnými riešiteľmi MATEMATICKÉHO KLOKANA

Hliadka mladých zdravotníkov LM

- Zľava: Natálka Kráľová, Viki Baňárová,
Alex Húska, Marek Hodža, súťažili ako
Hliadka mladých zdravotníkov v LM

Tatranskí rytieri

- Naši Tatranskí rytieri: zľava: Marek,
Klaudinka,Viki, Bianka, Sabinka, Martinko
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Listy zo školy
v prírode
Milí rodičia!
V škole v prírode sa mám veľmi dobre.
Som na izbe s Kaťou, Nikou a Sofou. V pondelok sme prišli a dávali nás do družstiev,
a potom sme mali veľa športových súťaží,
kde sme behali, skákali na švihadlách, skákali vo vreciach a hrali frisbee. Večer sme sa
stretli na poschodí, mali sme kvíz a vyrábali sme si panáčika. V utorok som vstala do
krásneho dňa. Hneď sme mali rozcvičku.
Cez deň sme sa učili SJL a MAT. Poobede
sme išli do múzea Tanap. Videli sme tam
zvieratá, kroje a náhrdelníky. Potom sme
si išli pozrieť kino o svišťoch. Bolo veľmi
srandovné, lebo sa tam svište rozprávali a
všetci sme sa smiali. Potom sme išli ešte
do jedného múzea SKI. Rozprávali nám o
lyžiach. V stredu sme zase mali rozcvičku.
Po raňajkách k nám prišli lesníci z lesnej
pedagogiky. Učili nás o zvieratkách a semiačkach. Mali sme 4 stanovištia. Poobede
sme išli cirkusovou cestou lesom. Mali sme
tam aktivity: hádzali sme do šaša, slona sme
robili a hádzali sme šiškou. Vo štvrtok ráno
sme sa učili. Poobede sme išli do Permonu, bolo tam super. Bola som na tobogane
a hrala som sa nahánky. Boli sme tam úplne
dlho.
S pozdravom Biba
Bianka Marová, 3. ročník
Milí rodičia!
V škole v prírode mi je super. Na izbe
som s Nikou, Sofou a s Bibou. Najlepší deň
bol vo štvrtok, lebo sme išli na Permon. Boli
sme s Nikou na šmýkačke, potom som bola
na tobogane a tiež v malom bazéne a aj vo
veľkom. Vo veľkom bazéne som dotiahla na
dno. Plávali sme a niektorí sa len učili plávať.
To bol môj najlepší deň v škole v prírode.
Vždy ráno sme mali rozcvičku a potom raňajky. Boli sme v TATRANSKEJ LOMNICI
v múzeu TANAP, kde boli vypchaté zvieratá
a potom sme boli v múzeu SKI, kde boli starodávne lyže. Bývame v hoteli AKADEMIK
v RAČKOVEJ DOLINE a učili sme sa SJL a
MAT.
S pozdravom Katka!
Katarína Mlynčeková, 3. ročník

Slávik Slovenska

• Riško Hladký 1. ročník. 2. miesto, Martin Bačík 3.
ročník, 2. miesto

party. Prišli nám aj pracovníci z Tanapu
rozprávať o prírode. Každé ráno sme mali
rozcvičku. V utorok sme sa učili slovenčinu a matematiku. Boli sme aj v Tatranskej
Lomnici v múzeu Ski a Tanap. Každý večer
písali v tímoch test z toho, čo sme videli.
Náš tím sa volal Fialoví vlci. Mali sme celý
týždeň tému Cirkus. Pani učiteľky spravili
plagát, po ktorom sme sa posúvali panáčikmi. Každý tím mal svojho. Keď niekto zastal na čiernom bode, mal dáku úlohu. My
sme mali mať celý deň nakreslené osýpky.
Vo štvrtok večer si každý tím vymyslel dáke
cirkusové číslo a zahrali ho. Tento rok sme
v hoteli Akademik. Ja som na izbe s Biou,
Soﬁou a Kaťou.
S pozdravom Nika
Nikolka Dvoranová, 3. ročník

Ahoj ocino a mamina!
Najkrajší zážitok v škole v prírode bol,
že sme našli Kopytníka európskeho, Prasličku roľnú a močiarnu. V utorok sme boli
v múzeách v Tatranskej Lomnici, ktoré
sa nazývali Ski a Tanap. V stredu k nám
prišla lesná pedagogika a v ten deň sa mi
páčila cesta cirkusovým lesom. Vo ŠTVRTOK sme boli na Permone a šmýkali sme
na tobogane. Večer bola party.
S pozdravom Martinko
Martin Bačík, 3. ročník

Milí rodičia!
V pondelok sme nastúpili do autobusu a tam som sedel s Tomášom. Keď sme
vystúpili z autobusu, hneď nás pani učiteľky rozdelili do izieb. Ja som bol s Maťom,
Martinom a s Janom. Boli sme na izbe 205.
V utorok sme boli v dvoch múzeách, volali
sa Tanap a Ski. V múzeu Tanap sme videli
vypchaté zvieratá a tradičné kroje, tiež sme
pozerali veselý ﬁlm o svišťoch. V stredu
prišli lesníci, ktorí nás učili o tom, ako sa
privolávajú zvieratá pomocou píšťaliek a ja
som si skúsil napodobniť jeleňa. Vo štvrtok sme išli do Permonu, šmýkali sme sa
na trojmetrovej šmýkačke. Večer sme mali
vyhodnotenie. Po vyhodnotení sme mali
disko.
S pozdravom Paťko.
Patrik Stromko, 3.ročník

Milí rodičia!
V škole v prírode je super. Každý deň
sme mali rôzne aktivity. Najviac sa mi páčilo, keď sme vo štvrtok boli na Permone
plávať. Aj večer sme mali pekný program
napríklad súťaže, pozeranie rozprávok a

Milá rodinka!
V pondelok sme prišli a von sme mali
rôzne súťaže: žonglovali sme, bežali a skákali
sme cez švihadlo. V utorok ráno sme mali
rozcvičku, na ktorej sme videli skákať zajaca lesného. Potom sme išli do dvoch múzeí,
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prvé sa volalo TANAP, kde boli vypchaté
zvieratá, tradičné kroje a pozerali sme tam
aj ﬁlm o svišťoch, ktorí boli veľmi zábavní.
Druhé múzeum bolo o lyžovaní. Vo štvrtok
sme išli na Permon, kde bolo super, hrali
sme sa nahánky, spúšťali sme sa na toboganoch. Keď sme sa vrátili, tak sme ukazovali
naše cirkusové predstavenia, potom nás vyhodnocovali a my, modrý tím, sme boli prví,
a potom sme mali party. Teším sa na vás!
S pozdravom Soﬁ
Soﬁa Jambrichová, 3. ročník
Drahí rodičia!
V pondelok nás rozdelili do siedmych
skupín. Ja patrím do Žltých mimoňov. Poobede sme skákali na švihadle, hádzali šiškami, skákali vo vreci a tak ďalej. V utorok
sme ráno mali rozcvičku a učili sme sa. Keď
sme sa naobedovali, tak sme išli do dvoch
múzeí. Nakupovali sme si veci a šli sme do
hotela. V stredu k nám prišli horári z Tanap-u. Učili nás o drevinách, ako hovoria
zvieratá, čo jedia a o poznávaní stôp. Vo
štvrtok sme si poobede išli zaplávať, pretekali sme sa vo vode, spúšťali sme sa na
tobogane. Dnes je piatok, pozerali sme rozprávku a ideme domov. Mám vás rád!
S pozdravom Tomi
Tomáš Vretenár, 3. ročník
Milí rodičia!
V škole v prírode je super. V pondelok
sme prišli do hotela Akademik a tam sme
sa vybalili. Naobedovali sme sa. Plnili sme
rôzne úlohy, napríklad: žonglovanie, skákanie na švihadle, vo vreci. V utorok sme
ráno behali a videli sme zajaca. Od raňajok
do obeda sme sa učili. Poobede sme išli do
Tatranskej Lomnice. Boli sme v múzeách
Tanap a SKI. V stredu poobede sme chodili
po cirkusovej ceste a mali sme veselé úlohy,
napríklad: hádzali sme šiškou do šaša. Vo
štvrtok bolo super, lebo sme boli na Permone a tam sme sa šmýkali na toboganoch. V
piatok sme išli domov. Teším sa na vás.
S pozdravom vaša Viki
Viktória Hybianová, 3. ročník

Výlet v Rakúsku
Na stredu som sa veľmi tešila, pretože som cestovala do Rakúska. Najprv sme
sa zastavili v Bratislave. Išli sme sa pozrieť
na Bratislavský hrad. Bola tam veľká záhrada, ktorú založila Mária Terézia a je tam
aj fontána Priania. Potom som kúpila pani
učiteľke krásnu magnetku. Moja mamka
Katka mi povedala, že sa môžeme nakuknúť
do parlamentu. Potom sa to stalo! Vyšiel
pán Igor Matovič. Bolo to nečakané. Prehliadka Bratislavy ešte neskončila. Odfotila
som sa skoro pri Dóme svätého Martina.
Potom sme sa najedli a išli ďalej. Prišli sme
do Rakúska. Ráno sme sa naraňajkovali a
obliekla som sa do krásnych ružových šiat,
nastúpila som do auta a išli ku kostolu, kde
sesternica mala prvé sväté prijímanie. Potom sme išli k nim domov a naobedovali
sme sa. Na druhý deň sme sa kolobežkovali
a bicyklovali, potom sme boli pozrieť zvieratá, rozlúčili sme sa a išli domov.
Liana Murdziková, 3. ročník

Aj deti s Downovým syndrómom patria
do základnej školy
Základná škola v rázovitej liptovskej dedine s názvom Závažná Poruba je neoddeliteľne spätá s menom významného slovenského básnika Milana Rúfusa. Nesie
jeho meno. Moja návšteva v nej mala jednoznačný cieľ. Spoznať Samka Cholvadta,
chlapčeka s Downovým syndrómom, ktorý je napriek svojej diagnóze dôležitou
súčasťou tejto školy a zároveň dôkazom, že keď sa chce, dajú sa realizovať aj veci,
na prvý pohľad nerealizovateľné.

• Samko s obetavými rodičmi
Už vstup do historickej budovy školy naznačuje, že ide o priestor, v ktorom sa budem cítiť ako doma. Rodinnú atmosféru
evokuje nielen zariadenie a priestor ako
taký, ale najmä úzky kolektív pedagogického zboru a milé prijatie hneď po vstupe
do zborovne. Tried v tejto škole je málo.
Len štyri. Jeden ročník, jedna trieda. O to
komornejšia atmosféra tam vládne a ponúka priestor na individuálny prístup.
Pohľad riaditeľky školy na integráciu
Na pochopenie celej situácie a podmienok začlenenia zdravotne znevýhodneného dieťaťa do kolektívu zdravých detí si
potrebujem niektoré informácie overiť u
pani riaditeľky, Mgr. Márie Boltižiarovej.
Platná legislatíva totiž umožňuje vzdelávať každé dieťa v prostredí klasickej školy. „Rodič má posledné slovo pri rozhodovaní o tom, do akej školy svoje dieťa
zapíše. Už na zápise do prvého ročníka,
často ešte počas návštevy materskej školy,
sa môžu objaviť indície, ktoré poukazujú
na určitý hendikep dieťaťa. Pedagóg by
mal odporučiť rodičom návštevu Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva (CPPPaP) alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).
Jeho pracovníci odporučia ďalšie vyšetrenie dieťaťa. Všetky získané informácie sa
vyhodnotia a CPPPaP alebo CŠPP môže
odporučiť integráciu do klasickej základnej školy alebo absolvovanie špeciálnej

školy. Konečné rozhodnutie o výbere je
však v rukách rodičov. Ak sa rozhodnú
pre klasickú školu, tá má potom za úlohu
zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie
takéhoto dieťaťa.“
Samkovi rodičia sa napriek jeho diagnóze rozhodli, že to skúsia práve v tejto
škole. Všetci spoločne sa pokúsili hľadať
možnosti, ktoré by vyhoveli všetkým zainteresovaným stranám. „Ja musím hájiť
záujmy všetkých detí. Dohodli sme sa, že
nič nebudeme riešiť nasilu. Nemohli sme
pripustiť, aby boli ostatné deti vyrušované. Počiatočné obavy ma opustili, lebo
som videla, čo rodičia so Samkom dokázali. Boli ochotní spolupracovať, mama
sa ponúkla aj na osobnú asistenciu. Problém by nastal, keby musel byť Samko po
celý deň v triede, pretože nie je schopný
sa koncentrovať tak ako zdravé deti.“
Deti s Downovým syndrómom sú
veľmi emocionálne. Rady prejavujú svoju
náklonnosť, objímajú a bozkávajú, kohokoľvek stretnú. Často sú označované
ako slniečka. Presvedčila som sa o tom
aj u Samka a potvrdila mi to aj Simonka. „Často deti hladká, objíma, ak neposlúcha, príde sa mi ospravedlniť a dá mi
pusu.“
Ministerstvo školstva SR schválilo od
januára tohto roka základnej škole, ktorú
Samko navštevuje, ﬁnančné prostriedky na asistentku učiteľa a celá situácia sa
tým značne zjednodušila. Zoznamujem
sa teda so Simonkou, ako ju Samko familiárne volá. Nielen mama dvoch malých
detí, ale najmä liečebná pedagogička,
vďaka ktorej môže byť práve Samko súčasťou bežného vzdelávacieho procesu.
Špeciálne vytvorený priestor pre Samkovo vzdelávanie
To už sa presúvam do špeciálne upraveného priestoru, kde je v doobedňajších
hodinách miesto pre Samka a popoludní
školský klub detí. Čaká ma stretnutie s
ním. Prichádza aj so svojou asistentkou,
Mgr. Simonkou Marcičinovou. Spočiatku
sa hanbí, preto sa mu snažím prihovoriť a
nadviazať s ním kontakt. Keď prekonáme
ostýchanie, predstavíme sa, zdá sa, že z
nás budú kamoši. Sadá si na svoju stoličku a plní každú výzvu asistentky Simonky. Číta mi písmenká z nástenky, prepisuje vetu na tabuľu, ukazuje mi jednotlivé
číslice. Medzitým Simonka vysvetľuje ako
prebieha jeho vzdelávanie.
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• Šikovný žiak, ktorý ma školu i svojich spolužiakov zo
srdca rád

Bez asistentky by táto cesta
nebola možná
„Samko má rovnaký rozvrh ako jeho spolužiaci. V spoločnej triede s ostatnými
deťmi je na všetkých výchovných hodinách, t.j. telesná, hudobná, výtvarná, náboženstvo. Na ostatné predmety odchádzame spolu do tejto špeciálnej triedy.“
Samko sa vzdeláva podľa osnov špeciálnej školy variantu A. To znamená, že má
menší rozsah učiva, ale obsiahnuté všetky
predmety. Na ilustráciu napríklad sa musí
z matematiky naučiť počas školského
roka všetky číslice od 0 do 5. Musí vedieť
sčitovať, odčitovať a všetky ostatné úkony v tomto rozsahu. Ostatné deti musia
zvládnuť väčší rozsah. Ak by predpísaný
rozsah učiva Samko nezvládol, nemôže
postúpiť do ďalšieho ročníka. On však
robí všetko to, čo jeho spolužiaci, len v
menšom rozsahu a v pomalšom tempe.
„Hodnotíme aj jeho správanie. Keď pekne pracuje, dostane usmiate slniečko. Bývajú ale aj dni, kedy sa mu veľmi nechce,
niečo mu prekáža, nemá dobrú náladu,
zotiera z tabule to, čo mu napíšem. Vtedy
je jeho správanie ohodnotené smutným
slniečkom. Vidím, že ho to hnevá, ale má
to v konečnom dôsledku pozitívny vplyv.
Uvedomuje si, že to robiť nemôže.“
Asistentka Simonka vyťahuje zošity
a ja zostávam prekvapená. V pozitívnom
zmysle. Úhľadné písmenká, farebné číslice, zošit na nerozoznanie od akéhokoľvek
iného žiaka. Úprimne musím priznať, že by
som to nikdy predtým nepovedala. Skrátená hodina matematiky, kedy mi Samko

• S asistentkou Simonkou počas vyučovania
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ukazuje jednotlivé číslice, vie ich pomenovať, vie, ktorá sa nachádza pred dvojkou a
ktorá tesne za ňou. Začínam chápať, prečo
rodičia volili pre Samka cestu vzdelávania
v štandardnej základnej škole.
Keďže je ale moja prítomnosť určitým
narušením bežného chodu vyučovania,
začína časom Samko strácať koncentráciu a kým ja ešte debatujem so Simonkou, on sa vzďaľuje do ďalšej miestnosti.
„Niekedy sa to stáva, že nemá záujem,
nechce sa mu, je unavený alebo jednoducho nemá náladu. Motivujem ho, presviedčam, Samko je ale veľmi tvrdohlavý.
Niekedy napíšeme iba jeden riadok a
povie, že ostatné si dokončí doma. Viem,
že to tak aj bude, ešte sa nestalo, aby prišiel do školy a nemal by urobené, čo bolo
treba. Preto má väčšinou samé jednotky.
Slabšie mu idú logické príklady z matematiky (rozklady, dopočítavanie), inak je
veľmi šikovný, bystrý a vnímavý. Niekedy
je ťažké udržať jeho pozornosť 45 minút,
počas trvania vyučovacej hodiny. Je preto
dôležité vedieť ho zaujať a meniť neustále činnosti. Je veľmi milý, veselý, deti ho
majú rady. Berú ho medzi seba, hrajú sa
spolu, bláznia sa vonku, pomáhajú mu.“
Kolektív je pre deti dôležitý
Nie je to jednoduchá práca, to som pochopila hneď v úvode. Dôležitá je kooperácia pani učiteľky, ktorá je v tomto
prípade aj špeciálnou pedagogičkou,
asistentky a tiež rodiny. Bez toho by to
nešlo. Dovolia mi byť chvíľku aj súčasťou
vyučovacej hodiny. Triedna učiteľka Mgr.
Katarína Jelínková, rozdáva deťom kartičky so slovami. Idú sa hrať hru. Každý
dostane kartičku, pani učiteľka tleskne a
deti si musia vymeniť miesta. Samko sa
zapája bez akéhokoľvek zaváhania. Keď
sa presadí, pani učiteľka mu pohotovo
podsunie kartičku so slovom, ktoré vie
prečítať. Je súčasťou tohto tímu.
„Mať v triede zdravotne znevýhodnené dieťa je pre kolektív, ale aj pre mňa,
veľkým prínosom.“ U žiakov sa rozvíja
ohľaduplnosť, tolerancia, empatia, potreba pomáhať i v priebehu vyučovania,
cez prestávky aj v družine. Pre mňa ako
pre učiteľku je to výzva. Získavam veľa
nových poznatkov, skúseností, s ktorými
môžem pracovať a rozvíjať ich. V našej
škole máme k dispozícii učebné materiály, ktoré sú určené priamo žiakovi so
zdravotným znevýhodnením. Napriek
tomu je potrebné venovať veľa času tvorbe ďalších učebných pomôcok, pracovných listov a vyhľadávať rôzne materiály,
ktoré pomáhajú Samkovi vo výchovno-vzdelávacom procese.“
Deti potrebujú vnímať rozdiely
Spolužiaci vnímajú Samka ako súčasť
ich kolektívu. Pýtam sa preto, či ho majú
rady a prečo. Majú v tom úplne jasno.

Samko je ich spolužiak, je vtipný, zábavný a pomáhajú si navzájom. Nielen ony
jemu, ale v rámci možností aj on im. To si
všimnem aj počas svojej krátkej návštevy
v triede. Samko pohotovo zdvíha zo zeme
kartičku s napísaným slovom, ktorá spadla jeho spolužiačke.
Rodina je najdôležitejšia
Deň zakončujem stretnutím so Samkovou
mamkou. Je to mladá žena, ktorá, tak ako
každá iná, chce pre svoje dieťa to najlepšie. Preto sa mu veľmi venuje, preto mu
neodpustí žiadnu z povinností, preto sa s
manželom rozhodla začleniť ho do kolektívu zdravých detí. „Chceli sme to aspoň
vyskúšať, aby sme si v budúcnosti nemuseli nič vyčítať. Zisťovali sme si viacero
možností Samkovho vzdelávania. V škôlke nám odporučili odklad, ale s tým sme
nesúhlasili, pretože to by mal odklad už
druhý rok. Nezdalo sa nám, že je na tom
vedomostne tak, aby bol pre neho odklad
nutný. Špeciálne školy sú dobre vybavené,
ale dospeli sme k názoru, že toto prostredie by ho už nepotiahlo dopredu. Išlo nám
najmä o to, aby sa mu v prostredí zdravých
detí zlepšila reč. Boli sme pripravení, že
skúsime mesiac-dva. Ak to nepôjde, boli
sme pripravení skončiť. Ale zvláda to výborne a my nebanujeme. Zo začiatku to
bolo veľmi ťažké, striedali sme sa pri ňom
aj my rodičia. Teraz má stálu asistentku, už
sú zabehnutí a funguje to. Teší sa do školy,
má rád deti, nikdy sa nestalo, že by do nej
nechcel ísť. Má režim, takmer celodenný,
je viac samostatný. Prejavuje sa to nielen
v škole, ale pozorujeme to aj doma. Už si
od nás nevyžaduje takú veľkú pozornosť
a nedožaduje sa pomoci ako kedysi. Musí
sa sám obliekať, sám najesť, pripraviť sa
na vyučovanie. Snažíme sa ho čo najviac
zapájať do domácich prác – upratať izbičku, povysávať, pomáhať pri vešaní bielizne, vyložiť riad z umývačky. V reči urobil
veľký pokrok, to bola priorita, vety tvorí,
používa slovesá. O to nám išlo najviac.“
Z toho, čo som si vypočula a mala možnosť vidieť na vlastné oči, som usúdila,
že integrácia zdravotne znevýhodnených
detí je možná, dokonca sa javí aj ako prospešná, a to pre všetky zúčastnené strany.
Mala by však byť záležitosťou vysoko individuálnou, pretože naozaj nie je reálne,
aby sa integrovalo každé znevýhodnené dieťa tak, ako to uvádza zákon. Ide o
súhru mnohých faktorov, ktoré v tomto
konkrétnom prípade do seba zapadli ako
ozubené kolieska v hodinách. Preto to celé
funguje.
Samkovi, jeho rodine a všetkým –
dospelým i deťom – ktorí mu pomáhajú
na jeho ceste, držíme palce!
Prevzaté z časopisu mladej rodiny
MAMA A JA, máj 2018, rubrika Školák
– informácie a zaujímavosti.
Spracovala Mgr. Martina Pašková.
Uverejnené so súhlasom rodičov i autorky.
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Ako sme reparovali vojnou zničený dom
Pomoc a spolupatričnosť bola prirodzenosťou

Priznám sa, že mi nikdy nenapadlo napísať niečo na túto tému, pretože ani
realita, ani spomienky nie sú veselé.
Podnet mi dal zástupca starostu a šéfredaktor Porubských novín, Dr. Dušan
Migaľa: „Janko, napíš ako ste reparovali
váš rozstrieľaný dom! Bol to nemecký či
ruský granát?“
Začnem tým posledným. Bol to granát „vojnový“. Logika však určuje, že to
bol granát nemecký. Lokalita Lieštie a
obec Iľanovo boli v tom čase obsadené
nemeckými vojskami. V Liptovskom
Jáne už boli vojská ruské. Strela vnikla
do prednej izby nášho domu zo západnej
strany, teda z Iľanova a musela byť nemecká.
Prípad sa stal, keď sme boli evakuovaní u blízkej rodiny Šteckovie v obci
Pribylina. V malom rodinnom dome nás
bolo okolo dvadsať. Z toho asi polovica
boli deti a starci. Bol problém obstarať
pre takúto čeliadku primeranú poživeň.
Preto sa môj otec vybral cez frontovú líniu do Poruby, aby priviedol na Pribylinu našu kravu. Je zaujímavé, že hoci som
mal len okolo troch rokov, niektoré momenty z tej doby si pamätám dodnes. Aj
na tú hnedú kravu s bielou lysinkou na
čele. Bola len tak voľne na holohumnici,
priviazaná o drevený stĺp pri prielaze a
pri nej kopa sena.
Z pobytu v rodine Šteckovie si pamätám jednu udalosť, keď som si horúci čaj
ochladil v baranici staršieho mládenca.
Atmosféra sa často blížila k stavu ponorkovej nemoci.
Z návratu z evakuácie si spomínam
ako nám ujo Matej Niňaj (mäsiar) na rebriňáku a záprahu jeho otca odvážal seno.
Mňa vyložili na ten náklad a za vozom
kráčala reťazou pripútaná naša kravička
s bielou lysinou.
• • •
Spomienky na návrat priamo na náš
grunt do Poruby nemám v podstate žiadne. Možno ma v tom veku rozstrieľaný
polorozvalený dom dokonca fascinoval.
Ťarcha doliehala najmä na rodičov. Boli
sme tri deti- troj, šesť a osemročné. Ešte
sme mali starú mamu, aj deväťdesiatšesťročnú prastarú mamu. Teda sedemčlenná
štvorgeneračná rodina.
Predná izba, pôjd a stropy boli zdemolované, cez strechu mohutne pršalo a
po rozsiahlych nevyhnutných úpravách
boli použiteľné len pitvor a kuchyňa. Tá
slúžila nielen na prípravu jedál, ale zároveň aj ako spálňa a obývačka. Úkony

• Vojnou poznamenaný Čungovie dom, 1945. Na
pôvodnom grunte stojí dom nový

súvisiace s gazdovstvom, ale napríklad
aj s ručným praním v drevenom koryte,
sa odohrávali v pitvore, kde okrem iného
bola aj malá pekárenská pec so zabudovaným medeným kotlom.
Otec, ako všestranne angažovaný občan, sa podieľal aj na práci komisie, ktorá
riešila úhrady občanmi nahlásených vojnových škôd. Následne sa ukázalo, že to
bol riadny a krutý paradox. Bolo evidentné, nespochybniteľné a priamo viditeľné,
že rozsiahle škody postihli aj našu rodinu. Bežné a menšie škody boli priebežne
uhrádzané. Príslušnými štátnymi orgánmi
bola však prijatá zásada, že škody veľkého
rozsahu budú riešené osobitne- následne.
(Možno to súviselo s predpokladanými
úhradami vojnových reparácií od porazených mocností.) Čas plynul, riešenia sa
preťahovali v podstate do stratena, až sa
po zásadných spoločenských a politických
zmenách vytratili úplne.
• • •
Ako rodičia rozstrieľaný dom opravili? Jednoducho. Nebolo iné východisko
ako zničený dom zbúrať a postaviť na pôvodnom grunte nový. Ale na dlh. A v čase
splácania dlhu ešte úplne nedokončeného domu situáciu skomplikovala menová
reforma v roku 1953.
Riešenia a práce v podstate zostali na
jednej hlave a jednom páre otcových pracovitých rúk. Veľkou oporou v každej situácii mu bola manželka- naša mama. Aj
dnes mi je smutno, keď si spomeniem na
otca ako jednoduchým náradím (krompáč, lopata, fúrik) sám odpratával zvyšky
búraniska a rozširoval a prehlboval stavebnú jamu pre novostavbu. Z veľkých
kameňov prelievaných betónom budoval základy. Betón sa miešal ručne, otec
s mamou a niektoré z nás detí „mešung“
polievali počas miešania vodou.
Pri murovaní už pomáhali najatí odborníci alebo takí, čo odrábali tesárske
práce, ktoré im vykonal otec. Ľudia si pomáhali navzájom. Pomoc a spolupatričnosť bola ich prirodzenosťou.

V nedávnej minulosti som sa pýtal
dnes už zosnulého Janka Jurečku, ktorého
otec gazdoval a cez vojnu im vyhorel dom
a do tla zhorelo aj humno, či si pamätá na
odškodnenie. Odpovedal mi: „nedostali
sme ani korunu“. Takto postihnutí sme
boli viacerí.
• • •
Keď som už vyjadril, čo je napísané, musím zdôrazniť ďalší paradox. Otec
mal problém na stavebnom úrade ONV
vybaviť na novostavbu stavebné povolenie. Úradníci to zdôvodňovali tým, že je
nedostatok cementu, že treba prednostne
budovať priemysel a podobne. Medzitým
už okresané drevo, pripravené na krov,
začalo zahnívať a časť z neho bolo nutné
následne vyradiť. Som však presvedčený,
že celé to dianie bolo aj dôsledkom toho,
že otec ako príslušník porubskej avantgardy, od ktorého sa očakávalo, že pôjde s
dobou, v čase politických zmien, zotrval
na svojich zásadách, postojoch a predsavzatiach a neakceptoval ponuky, ktoré
prinášala doba. Poznamenávam, že aj v
samotnej Porube sa stavali novostavby.
Otec však nikdy nikoho neobviňoval, ani
na nikoho neukazoval prstom.
Treba však povedať, že život našej
rodiny, jej hmotné postavenie a možnosti
boli týmito okolnosťami poznačené celé
desaťročia. My deti sme dospievaním
chápali všetky súvislosti a hľadali cesty
ako prispieť k nevyhnutným riešeniam.
Tak napríklad starší brat, ktorý mal permanentne výborný prospech v škole, po
ukončení povinnej školskej dochádzky
sa nechystal na ďalšie štúdiá. Chcel ísť za
učňa, aby mohol čo najskôr zarábať a bol
prínosom po ﬁnančnej stránke. Skúšobná komisia záverečnej skúšky si pozvala
otca a vysvetľovala mu: „ktože už má ísť
na ďalšie štúdiá, ak nie nadané dieťa robotníka“. (Núka sa mi upozorniť na tretí
paradox.)
• • •
Ale už dosť! Týmto smerom nebudem
rozvíjať ďalšie myšlienky. Len mi je ľúto, že
v čase, keď už rodičom mohlo „odľahnúť“
od veľkých starostí, nedožili sa primeranej
staroby, ani všetkých vnúčat. Otec zomrel
vo veku 64 rokov a mama 67- ročná. Trinásť rokov bola vdovou.
Aj takéto príbehy spôsobí jeden delostrelecký „vojnový“ granát. Každá vojna je zlou udalosťou. Starý otec bol vojnovým zajatcom v prvej svetovej vojne
v Rusku. Kým však prišiel zo zajatia domov, bola už dvojročná Zuzka a jej dvaja
starší súrodenci sirotami. Veľká vďaka za
pomoc opusteným sirotám patrí rodine
Galkovie z prostrednej, z ktorej pochádzala ich nebohá mama.
Jano Čunga
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OKIENKO MŠ

Čarovná noc
v materskej škole

Deň otvorených dverí

• Prežili sme vesmírnu noc

V stredu 16. mája 2018 otvorila materská škola svoje brány tým najmladším zo
Závažnej Poruby. Mamičky, oteckovia a
deti prišli na výzvedy. Čo sa to vlastne v
tej škôločke robí? Po prvotnom okukaní
zobrali hračky a štebotu nebolo konca
kraja. Venovali sa im pani učiteľky, ktoré
zároveň overovali schopnosti budúcich
skôlkárov. Deti si ani nevšimli, že rodičia sa potichu vzdialili a vypĺňali tlačivá
potrebné k zápisu. Skonštatovali sme, že
v septembri bude zase plno.

Predškolákom
sa v škole páčilo

Na začiatok sa predstavili menom aj
priezviskom pani učiteľke a kamarátom
„prváčikom“. Rozhliadli sa po triede a vyskúšali si školské lavice.
Pozorne počúvali a aktívne sa zapájali pri pomenovaní obrázkov a ich začiatočných písmen, pri triedení čísiel a pri
určovaní strán – ľavá, pravá.
Pozreli si priestory školy, telocvičňu,
kde si pri klavírnom sprievode zahrali
„Zlatú bránu“. Na záver sa pohrali v školskom klube.

Mgr. Danka Čupková

Deti z druhej triedy materskej školy zažili 4. apríla 2018 (zo stredy na štvrtok)
čarovnú vesmírnu noc. O 18:00 h sa rozlúčili s rodičmi a zoznámili sa so štyrmi kozmonautkami, ktoré ich previedli
vesmírnou bránou.
V prvej triede na deti čakalo veľké
prekvapenie – sférické kino. Keď vstúpili
do mobilnej kupoly, ocitli sa v zázračnom
priestore s pocitom, že sú priamo pod
hviezdnou oblohou. Premietala sa rozprávka pod názvom „Ako šiel Mesiac na
návštevu k Slnku“. Toto sférické premietanie predstavovalo rozprávkovú cestu
mladého Mesiaca po znameniach zverokruhu pri hľadaní Slnka. Pod malebnou a farebnou oblohou čakali hlavného
hrdinu rozprávkové dobrodružstvá. Po
ﬁlmovom zážitku sa deti posilnili vesmírnou večerou, aby mali dosť síl na raketovú výpravu. Najskôr si vyrobili skafandre,
potom si overili svoje pohybové zručnosti pri zdolávaní prekážok.

• Štyri kozmonautky

Aj počasie nám prialo, a tak sme sa
mohli vybrať na vychádzku obcou pozorovať nádhernú nočnú oblohu. Po návrate do škôlky vesmírna noc pokračovala
spevom, hrami a zábavnými súťažami,
až sa prehupla do času, keď bolo treba ísť
spať. Umyli sa zúbky, oblieklo pyžamko a
šup do postieľok s mäkučkými hračkami.
Ešte rozprávka na dobrú noc a sníčky pomaly zatvárali unavené očká.
Čarovnú noc vystriedalo skoré ráno,
ale to sa už začal ďalší zaujímavý deň v
našej MŠ.
Danka Čupková

Dnes je sviatok mamičiek,
my sa radujeme. Z veľkej
lásky zo srdca kvietok
darujeme
Kto môže krajšie vyznať lásku k mame ako
deti. Veď deti sú zázrak
života a mamin poklad
najdrahší. Starosta Pavel Beťko slávnosť
uviedol slovami: „Každá mama chce svojím
deťom len dobre, aby boli zdravé a vyrastali k radosti rodičov..., úcta a vďaka patrí
mame nielen v druhú májovú nedeľu, ale
po celý rok.“ V tomto roku ku Dňu matiek uviedli deti z materskej školy a žiaci zo školy základnej v Závažnej Porube
efektný a sugestívny program. Najmladší
sa predstavili ako námorníci, čo stretli
pirátov a zakotvili aj na ostrove. Starší
ponúkli verše venované mame, zaznel
klavír, gitara, zaspievali pesničky a ponúkli aj tance: ľudové i moderné. O tom,
že vystúpenie oslovilo, potešilo a urobilo
radosť prítomným niet pochýb. Tvorcom
programu, učiteľkám z MŠ i ZŠ MR v Závažnej Porube patria slová uznania, ocenenia i vďaky.
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Azerbajdžan mojimi očami
Rok života v krajine ohňa

Čas od 8.apríla 2011 do konca marca
2012 som strávila ako misijná dobrovoľníčka v Baku, čo je hlavné mesto Azerbajdžanu. Názov krajiny sa tradične vysvetľuje ako „krajina ohňa“ (staroperzsky
ázer - mesiac tepla a ohňa; Ázer meno
anjela dozerajúceho na oheň) podľa plameňov horiaceho zemného plynu, čo je
narážka na tzv. ohňové chrámy Zoroastriánov. Susedí so štátmi Arménsko, Gruzínsko, Irán, Rusko a Turecko. Rozlohou
nepatrí medzi veľké štáty (86 600 km2) a
počet obyvateľov je cca 8 141 400. Obyvatelia rozprávajú azerbajdžančinou, ale
bez problémov sa dorozumiete ruštinou
aj angličtinou. Mena je Manat (1 manat
= 100 gepikov), čo je približne ako jedno
euro a gepik je približne náš cent.

• Pohľad na hlavné mesto Baku

Baku – ropa a paradox
Krajina má neskutočné nerastné bohatstvo– ropu a zemný plyn a tiež má 9 z 11
klimatických pásem. V krajine dopestujú
prakticky všetky druhy zeleniny, či ovocia, a žijú tu všetky možné druhy zvierat.
Návštevník sa stretne nielen s pestrou
prírodou, jedlami, hudbou a farbami,
ale aj s temperamentnými, hoci niekedy
ťažko pochopiteľnými, ľuďmi, hrdými na
svoju krajinu a zároveň pripravenými ju
pri prvej príležitosti opustiť. Je to krajina
veľkých paradoxov. Azerbajdžanci radi
stavajú vysokánske budovy, vlastnia najväčšiu vlajku na svete zapísanú i v Giunesovej knihe rekordov. Ľudia sú srdcom
obchodníci, vážia si hostí, cudzincovi
vždy veľmi ochotne pomôžu.
Zvyky a tradície
Azerbajdžan je prevažne moslimská krajina, preto aj zvyky a tradície najčastejšie vychádzajú práve z islamu a mnohé
pretrvávajú ešte z pohanských čias. Najväčší sviatok pre Azerbajdžancov je Nouruz bayram (preklad Nový Rok), ktorý
sa slávi v kruhu rodiny 21.marca. Je to
slávenie príchodu jari. Vždy štyri utorky pred týmto sviatkom sa kladú ohne,
vatry, kde sa schádzajú ľudia z okolia a
preskakujú ich trikrát a pritom hovoria
v azerbajdžanskom jazyku riekanku, aby

uklonili hlavu, lebo je tu zvykom, že ženy
si ruky nepodávajú a muž podáva ruku
len mužom, ženám nikdy. Napríklad, keď
vojde muž do miestnosti, tak je slušnosť,
aby podal všetkým mužom ruku, ktorí
sa tam nachádzajú. Dokonca aj keď prebieha nejaká činnosť a podávanie rúk by
narušovalo jej priebeh.
Ženy (kamarátky) sa vítali pobozkaním na obe líca a aj objatím. Všetci hneď
pridali otázku: Necesen? (Nedžesén?)
Ako sa máš? Táto otázka nasleduje hneď
po pozdrave a berie sa ako fráza, čiže sa
ani nečaká na odpoveď a ide sa ďalej za
prácou.

• Autorka (vľavo hore) na letnom tábore pre chudobné
deti

oheň spálil všetko zlé, všetky choroby,
aby ten ďalší rok bol šťastný, plný všetkého dobra. Každý týždeň sa oslavuje jeden
živel: voda, oheň, zem, vzduch. Hlavná
oslava je 21.3., kedy sa stretáva celá rodina akoby pri štedrovečernom stole.
Nemôžu chýbať tradičné jedlá ako pulov
(ryža zmiešaná s baraním mäsom) a koláč
pachlava (orechovo-medový). Pachlava
má tvar kosoštvorca a je symbolom ohňa.
Koláč šekerbura symbol zrna, šorgochal
symbol slnka. Po slávnostnej večeri sa
podarujú darčeky jednotlivým členom
rodiny. Na stole nesmie chýbať vyklíčené
zrno, obviazané mašľou, vajíčka ozdobené nálepkami, potom opražená pšenica,
orechy všetkého druhu. Pri stole by mala
mať žena niečo nové oblečené.
Prvý kontakt s krajinou
V Baku nás na letisku privítal slovenský
salezián Peter, keďže v krajine žije komunita slovenských saleziánov, ktorí sa
venujú chudobným rodinám, dospievajúcim, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako ich zakladateľ svätý Ján
Bosco. Starajú sa tu o rímskokatolícku
farnosť, kostol Nepoškvrneného počatia
Panny Márie a o centrum Maryam, kde
sa vzdelávajú chudobné deti.
Prvú noc sme strávili u farníčky
Ľudmily, ktorá je skvelou ženou v dôchodkovom veku, ktorá má aj poľské korene a už roky prichyľuje k sebe domov
dobrovoľníčky zo Slovenska. Keď nás
zoznámili, tak sme obe dobrovoľníčky

• Obchodník, ktorý predáva tovar z kufra auta

• Na návšteve v moslimskej rodine

Ruže od starého otca
Raz ma dojala návšteva jednej moslimskej rodiny, v ktorej pred rokom zomrel
otec troch malých detí. Keď sme prišli,
dievčatko práve vyfarbovalo matematický príklad v bubline. Priplichtila som sa
k nej a vyfarbovali sme spolu. Neskôr sa
k nám pridal jej starší brat. Smiali sa mi,
že neviem správne vysloviť farby v azerbajdžanskom jazyku. Po dvore im behali
kačky. Chlapček ich kŕmil a jedno kačiatko mi priniesol, aby som mu podala
niečo zelené. Dal mi ho do rúk a niečo
mi po azerbajdžansky vysvetľoval. Bolo
mu to smiešne, lebo som sa nechytala. A
tak sme sa smiali a tešili sa, že aj keď si
nerozumieme slovne, niekedy stačí gesto
alebo úsmev očí a pochopenie sa dostaví.
Jeho dedko nám podaroval krásne červené ruže, ktoré im rástli v záhrade. Keď
som sedela pod stromom a svietilo na
mňa slnko, priniesol záclonu a dal ju na
strom a urobil mi tieň. Bol veľmi pozorný a milý. Ruky mal od oleja, lebo rodinu sám živí opravovaním áut. Pôsobil na
mňa ustarostene a unavene. Musel uživiť
svoju manželku, dcéru, nevestu, ktorá
ovdovela a ostali traja drobci. V moslimskej rodine sa žena venuje výchove detí a
domácnosti, nesmie pracovať. Preto sa na
muža kladú vysoké nároky, aby získal už
pred svadbou vlastný byt a dobrú prácu,
čo je veľmi ťažké. Žena pred svadbou by
mala mať peniaze na zariadenie jednej
izby v byte, napríklad kompletnej kuchyne. Keď sme sa vracali z návštevy, išli sme
preplneným metrom. Na jednej zastávke
nastúpilo asi päťročné dievčatko, špinavé,
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naplno, byť svedkami lásky Boha a dávať lásku ďalej, pomáhať saleziánom pri
evanjelizácii, pri tvorbe rôznych akcií vo
farnosti a navštevovať chudobné rodiny,
podávať informácie o ich napredovaní
ľuďom, ktorí si ich adoptovali.

• Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

otrhané, vystieralo ruku a žobralo. Keď
prišlo ku mne, peniaze som nemala, tak
som jej podala červenú ružu. Vzalo si ju,
ale pichlo sa na tŕni, tak som tŕne odstránila a podala ju naspäť. Vtedy sa dievčatku na tvári objavilo niečo, čo neviem
opísať... Možno práve pre túto chvíľu boli
darované ruže od dedka. Možno je to podobne aj s našimi darmi, ktoré dostávame
od Boha, že si ich nemáme nechávať len
pre seba, ale tešiť ľudí, ktorých stretneme.
Som si istá, že to môžeme robiť hocikde,
nielen na misiách v chudobnej krajine...
Misijná dobrovoľníčka
V Baku sme pôsobili tri misijné dobrovoľníčky zo Slovenska: Ajka, Veronika a
ja. Bývali sme v byte na sídlisku v hlavnom meste Baku. Pracovali sme v Centre Maryam ponúkajúcom rôzne doučovacie kurzy pre chudobné deti. Učili
sme tu Erko tance, viedli kurz šikovných rúk, pomáhali pri príprave letných
táborov, pri organizovaní výletov a pri
rôznych voľnočasových aktivitách. Pomáhali sme saleziánom v nedeľnej škole,
kde pripravovali mladých a deti na prijatie krstu, prvého sv. prijímania a birmovky. Projekt Adopcia na diaľku, ktorý
majú pod záštitou slovenskí saleziáni,
otvára chudobným deťom možnosť sa
vzdelávať, raz si nájsť vďaka vzdelaniu
dobrú prácu a skutočne žiť dôstojne.
Znamená to, že na Slovensku si človek
adoptuje konkrétne dieťa, ktorému raz
do roka posiela peniaze, za ktoré sa kupuje oblečenie, knihy, lieky, výchovno-vzdelávacia kurzy. Hlavnou úlohou
nás dobrovoľníčok bolo žiť svoju vieru

• Chrám uctievačov ohňa

Jednoducho Azerbajdžan
* Majú tu veľa mačiek, skoro na každom
kroku a aj v strede starého noblesného
námestia.
* Muži, ktorí nemajú prácu, tak postávajú
na uliciach a čakajú, či ich niekto nezamestná aspoň na deň.
* Ulice sú preplnené stánkami, vyzerajú
ako keby ste prechádzali trhom, ktorý
nemá koniec. O cene sa musíte jednať,
lebo ak nejednáte, tak si nevážite svoje
peniaze. Predávajú všetko a hocikde aj z
kufra svojho auta.
* Je tu povinná vojenská služba pre mužov. Keď muž skončil vysokú školu, tak
slúži rok. Ak nemá skončenú vysokú školu, tak slúži rok a pol. Ak chalan slúži na
hraniciach s Arménskom, tak sa nemusí
vrátiť živý, lebo tam je konﬂikt stále hmatateľne vyostrený.
* Pred mäsiarstvom na ulici sú priviazané
živé ovce, krava a sliepky v klietkach. Jednoducho prídete, vyberiete si, ktoré zviera sa vám páči a oni vám ho za pár hodín
dajú rozporcované.

• Radosť z darovaného bicykla

Osobná premena
Čas strávený v Baku vnímam ako veľmi
požehnaný. Každá chvíľa, človek, výlet,
situácia, prázdninový tábor, rozhovor,
akcia, modlitba, západ Slnka, volejbal,
komunitný večer, sv. omša, vločka snehu, stavanie snehuliaka, cesta metrom,
mi niečo nové dalo. Uvedomila som si,
že človek môže aj drobnými prejavmi
úcty, lásky a dôvery pomôcť ľuďom nájsť
opäť nádej a chuť do života. Videla som
úplne inú kultúru a mentalitu ľudí, ktorí
sa naozaj rozhodujú srdcom a intuíciou.
Naučila som sa tešiť z maličkostí, z jednoduchých momentov všedného dňa.
Ďakujem za tento veľký dar, ktorý zmenil
moje srdce.
Text a foto: Mgr. Katarína Kružliaková

POVOLANIE - DOMÁCA
Keď som na základnej škole dostal prvú žiacku knižku, pán učiteľ nás upozornil, že je potrebné vyplniť prvú adresnú stranu. Mali sme
to urobiť doma spolu s rodičmi. Rozhodol
som sa, že to urobím sám, bez akejkoľvek pomoci. Údajov bolo menej ako dnes. Rubrika
číslo telefónu rodičov nebola (v tom čase bol
telefón len v škole a na národnom výbore a
možno dve-tri súkromné linky). Mobily, emaily boli neznáme pojmy a prenos dát alebo
obrazu nemali ani náznak v tých najoptimistickejších utópiách.
Všetko som úspešne vyplnil, až na jeden údaj. Povolanie matky. Po dlhšom váhaní
som bol odkázaný na pomoc brata, ktorý je o
päť rokov starší. Povedal mi, aby som napísal
„domáca“. Nebol som nadšený. Len domáca.
Vtedy mali zvuk povolania žien: žeriavnička,
sústružníčka, dojička, družstevníčka, vodička
atď. Časom som na to pozabudol.
Až v dospelosti som si pripomenul, čo
pojem domáca znamená a predstavuje. Prioritou samozrejme bolo a zostáva poslanie matky,
manželky, gazdinej, vychovávateľky a strážkyne domáceho kozuba. Potom nasleduje takmer
nevypovedateľný rozsah prác, úloh a aktivít.
Čo sa týka denných úloh, je to kuchárka, cukrárka i pekárka. Vypracovanie cesta
na chlieb sa robilo doma a len upiecť sa nosilo k pekárovi. Cez sezónu bolo treba zavárať
ovocie a zeleninu. Natlačiť do suda kapustu,
spracovať všetky produkty domácej zabíjačky
alebo porážaných teliat, odrastených jahniat,
hydiny a pod. Nebolo zriedkavé zaniesť v batohu na chrbáte obilie na zomletie do mlyna a
priniesť múku.
Od jari do jesene bolo potrebné starať
sa o vypestovanie a zber úrody na poliach.
To znamená zasiať, okopať, pozberať. Boli to
sezónne práce ako žatva, mlatba, dorábanie
sena a kopanie zemiakov. Tie sa kopali ručne.
Motykou.
Okrem rastlinnej výroby bolo potrebné postarať sa o chov domácich zvierat a ich
denno-denné opatrovanie. Najmä kravy (plus
dojenie), prasiatka, ovce, hydinu, atď.
Medzi tým bolo treba ručne piestom pri
potoku alebo „kudlením“ v korýtku oprať a
následne ožehliť prádlo. Teda „domáca“ práčka, ale bez práčky- mechanizmu.
Práca tkáčky predstavovala široký predmet činností. Konope alebo ľan bolo treba
zasiať, pozberať, namočiť v močidlách, rozprestrieť na slnečnej stráni, otrepať, očesať,
potom priasť, namotať, utkať, na bieľovisku
pri potoku alebo na tráve bieliť pri permanentnom kropení vodou. Z plátna ušiť posteľné plachty alebo súčasti odevov a pod.
V zimnom období tkali koberce alebo
súkno. To znamenalo ostrihať ovce, vlnu očesať, priasť a tkať. Medzi ručné práce patrilo aj
štrikovanie, vyšívanie a bolo treba aj niečo ušiť.
Teda nielen tkáčka, ale aj krajčírka amatérka.
Aj keď som toho vymenoval veľa, určite
mi nezišlo na um všetko.
Vtedy, keď som vypĺňal titulný list mojej
prvej žiackej knižky, som sa trošku aj hanbil.
Moja mama, ale aj mnoho iných žien v obci
boli „len“ domáce. Dnes sa hanbím oveľa viac,
keď si uvedomujem a spomínam, čo všetko sa
za pojmom domáca skrývalo. Také boli naše
mamy. Pracovité, lepšie povedané až zodraté,
tvorivé, múdre, spravodlivé a predovšetkým
milujúce.
Jano Čunga
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TAJNI�KA …… MARTIN LUTHER – výrok

T A J N I Č K A.... Martin
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Luther (výrok)

štát v USA
5000 rímsky
druh papagája
plnila sypaním
možno
včielka ….
ojazdilo česky
ŠPZ Levoča
žrď na voze
tmolenie básn.
ŠPZ Komárna
kries vyhynulého predka rož. statku
pera
Grécka národnooslobodzovacia armáda
1941 – 1945 *
L fonet.
futb. klub v Amsterdame
veľmi veľa
lietadlo rusky i slang.
bojovalo s prekážkami
druh papagája
americký fyzik zaoberajúci sa štruktúrou
a vlastnosťami at. jadra *
solmizačná slabika
byť v súlade s modnym trendom
staré bodné zbraňe
postava v ruských rozprávkach (ako muž)
starogr. boh vetrov
španielsky ostov
Odyseov ostrov
kód Ománu
legendárny španiel. futbalový brankár*

138

31 meno legend. americ. boxera (zomrel
na Parkins. chorobu)
32 čís. 8
33 mesto na Ukrajine
34 Ivka domc.
35 sexuálne vzťahy
36 prístroj na regul. el. prúdu meraním odporu
37 nie tú náreč.
38 hnilo – koniec slova
39 správanie, mrav *
40 nákup. reťazec s priem. tovarom, strojmi, nástrojmi
41 slávnost. promoč. siene
42 kaprovitá ryba i rieka v Rusku
43 odborne pomáham pri napr. operácií, vo
výskume
44 mäkké – D 45 mestská knižnica
46 ponaprávaj ma
47 nekosila sa
48 naše knižné vydavateľstvo
49 Želmíra
50 konzumujem ho
51 oblastný maratón mužov skr.
52 predpona s významom s Achilovou šlachou
53 oprobuj, opáč
54 americká vačica
55 hracia kocka
56 bojovanie, bitka
57 zvyčajne zakončenie umelec. I ﬁlozof.
smerov *

139

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

sám ako osoba
citosl. vrčania
uvarená dávka, množstvo
obchodná akadémia
otrok
láskavosť i žen. meno
Yvona, Laco
email
jazyk slovenský
patrí Jožkovi
umŕtvujú
ohodnoťte napr. oblečenie dámy, ohodnoťte koňa
mačkovitá šelma
oska
umor, znav
…... dohotovené i český ﬁlm pre deti
(Pat a Mat )
aleba náreč.
15505 rímsky
ozn. kval. múky
hriadele
strata, škoda
lúčime sa s pozdravom …..
Eduscho – píš ako počuješ
písmeno gr. abecedy
drž, šariš. náreč.
ŠPZ, okr. Námestova a Ilavy
prací prášok pre pranie i aviváž
rieka v Afrike i múčka z kurkumi *
pomocou lisu vtlač niečo do niečoho
úkol, zadanie

88 obyvateľ sev. časti Škandinávie, prevážne chovatelia sobov
89 6000 rímsky
90 veľká mucha
91 Teoﬁl dom.
92 stredoázijský štát
93 meniť detský hlas v dospievaní
94 severná žiara skr.
95 juhoamer. ker i drogová látka
96 kalil vodu
97 slúb zdrob., detsky
98 citosl. smiechu
99 takto
100 citosl. bolesti, radosti i smútku
101 rozmeniť, premeniť
102 inic. Mateja
103 mužské meno
104 chybné rozhodnutie
105 bulharský literát
106 výrobca jelít
107 citosl. radosti
108 zemiansky erb. skr.
109 tantala ch. zn.
110 cest. preukaz
111 usadenina v komíne
112 náš bývalý olymp. víťaz v boxe
113 ľahký motocykel
114 okúva
115 aktínium a dysprózium chem. zn.,
116 amer. pestrofareb. vták
117 malý prieskum. lietajúci i fotiaci stroj
118 písmeno gr. abecedy i označ. el. prístrojov
119 ľahké pružné drevo
120 ŠPZ okr. Nitra
121 bežecký úsek
122 mesto v Peru
123 získavaj mlieko
124 predložka s 2. pádom
125 iné T
126 farbivo na vajcia
127 hmyz podobný včele
128 sliepky znášajúce vajcia
129 apriorny umelý jazyk
130 koncovka zdrobnelín
131 zn. kozmetic. prípravku
132 legenda amer. NHL – obranca
133 solmizač. slabika
134 zn. mydla
135 Olympijské hry
136 999 rímsky
137 vlečený za sebou
138 dvaja, oba
139 holota
v stĺpcoch:
V – 3. - pod ozn.tajn. č.I.
- čínska droga
V – 4. - pod rims. III.
- Hydrant – ozn.
V – 19. - pod ozn.tajn. č.VII.
- prehra v šachu
v riadkoch:
V – 3. - vedľa rims. č. VII.
- v abecede pred K
V – 8. - za tajn. č. IV.
- vo futbale – pokutový …
V – 13. - za tajn. č. V.
- občan Aonie
V – 21. - za tajn. č. VI.
- chemická zn. astátu
Pomôcky: ALVAREZ, ALÚRA, ELAS, IZMUS,
KOA, ORR, TORMA, ZÁMORA
POZOR! V krížovke nemusia byť dodržané
dĺžňe!
Znenie tajničky z minulého čísla č. 94 :
Je šťastím v mladosti, spoznať prednosti
staroby, a takým istým šťastím je v starobe
udržať si prednosti mladosti.
autori krížovky: Pavel Staroň,
Simona Žabokrtská
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Predišli nás do večnosti
Svojho ducha zverujem
do tvojej ruky. Vykúpil
si ma, Hospodine, verný
Bože.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás
dňa 12. marca 2018 v
85. roku života opustil náš drahý manžel, otec, starý a krstný otec
Jaroslav Kochol
Rozlúčka s našim drahým zosnulým
bola vo štvrtok 15. marca 2018 v Evanjelickom kostole v Jamníku. Manželka,
dcéry, vnuk a ostatná smútiaca rodina
vyjadrujú slová poďakovania všetkým,
ktorí sa prišli so zosnulým rozlúčiť.
+ + +
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 12. marca 2018 vo veku 76 rokov opustila naša drahá sestra, švagriná,
krstná mama a teta
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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.

Od chvíle, keď nám Pán
život dal, otcovsky chráni nás. Kde človek nevie
pomôcť sám, On pomôže
vždy včas.

V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa 28. marca 2018
v 86. roku života opustila naša drahá
mama, stará a prastará mama, sestra,
švagriná a krstná mama

V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás
dňa 1. júna 2018 v 71. roku svojho života opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec, brat, švagor, krstný otec,
strýko a ujo

Anna Kováčová, rod. Galková
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v sobotu 31. marca 2018 v Dome
smútku v Závažnej Porube. Dcéry Ľudmila a Iveta a celá smútiaca rodina i touto cestou ďakujú za všetky kondolencie,
kvety a účasť na pohrebnej rozlúčke.
+ + +
Nezomrel som, lebo viem,
že budem žiť v srdciach
tých, ktorí ma milovali.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa
12. apríla 2018 v 70. roku
života opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec, brat, švagor, krstný otec
a priateľ

Zdenka Hollá, rod. Beťková

pplk.Ing.v.v. Vladimír Farárik, CSc.

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v stredu 14. marca 2018 v
Dome smútku v Závažnej Porube. Celá
smútiaca rodina ďakuje za všetky kondolencie, kvety a prítomnosť na pohrebnej rozlúčke.
+ + +
Naveky, snom i ranami bdie neha ženy nad
nami. Tak zaspievam...
Pesničku vernú, srdce
dokorán. A to je všetko.

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa konala v utorok 17. apríla 2018 v
Dome smútku v Závažnej Porube. Manželka Hanka, dcéry Bohdana a Radana
a syn Vladan s rodinami vyslovujú slová
poďakovania za všetky kondolencie, kvetinové dary i účasť na poslednej rozlúčke.

V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa 17. marca
2018 vo veku 82 rokov opustila naša
drahá mama, stará mama, švagriná,
krstná mama, strynká a teta
Ľudmila Štrkolcová,
pani učiteľka
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v piatok 23. marca 2018
v Dome smútku v Závažnej Porube.
Smútiaca rodina vyslovuje touto cestou
slová poďakovania za dôstojnú rozlúčku
súboru Ďumbier, predstaviteľom mesta
Liptovský Mikuláš a všetkým, ktorí sa
so zosnulou prišli rozlúčiť a ďakujú za
prejavy sústrasti i kvetinové dary.
Nesmúťte za mnou, dobrý život som
žila.

+ + +
Neplačte, že som odišla,
ten kľud a mier mi prajte,
len v srdci večnú pamiatku
si na mňa zachovajte.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa
22. mája 2018 v 90. roku
života opustila naša drahá a milovaná
mama, stará a prastará mama, sestra,
švagriná

Stanislav Valent
Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bola v pondelok 4. júna 2018
v Dome smútku v Závažnej Porube.
Smútiaca rodina vyjadruje slová poďakovania za všetky prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke.
+ + +
Srdce unavené prestalo
biť, nebolo lieku, aby si
mohla žiť. Čas plynie,
život ide v diaľ, nám po
tebe ostala len veľká
bolesť a žiaľ.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 8. júna 2018 v nedožitom 82.
roku svojho života navždy opustila
Terézia Hollá, rod. Kleinová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v pondelok 11. júna 2018
o 14.00 hodine v Dome smútku v závažnej porube. Celá smútiaca rodina
vyslovuje slová poďakovania za všetky
prejavy sústrasti, kvetinové dary i účasť
na poslednej rozlúčke.
+ + +
Kto žije v pamäti svojich
živých,
ten neumrel, on len
vzdialil sa.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa
12. júna 2018 vo veku 85 rokov opustil

Mária Janáková, rod. Lešťanová

Miloš Kuľhavý

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v pondelok 25. mája 2018
v Dome smútku v Závažnej Porube. Za
všetky kondolencie, kvety i účasť na pohrebnej rozlúčke ďakujú: synovia Milan a
Jaroslav a dcéra Božena s rodinami.

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola vo štvrtok 14. júna 2018 o
14.00 hodine v Dome smútku v Závažnej Porube. Česť jeho pamiatke!
Smútiaca rodina vyslovuje slová poďakovania za všetky prejavy sústrasti,
kvetinové dary i účasť na poslednej
rozlúčke.
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ŠPORT

Na Poludnici slnko,
v Porube lejak

Športovci hodnotili svoju
činnosť a prijali koncepciu
aktivít

Za prítomnosti primátora mesta Ružomberok Igora Čombora a starostu Závažnej
Poruby sa uskutočnil 6. ročník folklórneho festivalu fujaristov, gajdošov, píšťalkárov a hráčov na trombity.

• Sprievod Vlkolíncom

ŠK Závažná Poruba tvorí 191 členov.
Športovú činnosť vyvíjajú v štyroch oddieloch. Futbalový oddiel 103 členov,
RTVŠ 59 členov, tenisový 18 členov a turistický 11 členov. Najvyšším orgánom ŠK
je valné zhromaždenie klubu, ktoré riadi
šesťčlenná správna rada. V piatok 25.
mája 2018 sa na Chate Opalisko stretlo 21
delegátov (pozvaných 25) zastupujúcich
členov štyroch oddielov, aby zhodnotili
rok 2017 a prijali plán práce pre nasledujúce obdobie. Správa o činnosti konštatovala, že podmienky pre šport sú vytvorené. Personálne, priestorovo, materiálne
i ﬁnančne. Darí sa aj práca s mládežou.
VZ ŠK zaviazalo správnu radu uskutočniť prevod vlastníckych práv ŠK na obec
Závažná Poruba tak, aby všetky plochy,
ktoré slúžia ako športoviská sa zapísali
na list vlastníctva obce. Výška členských
príspevkov zostáva nezmenená. Správa o
hospodárení uviedla, že ŠK je ﬁnančne
stabilizovaný. Hospodáril so zvyškom.
Na záver schválilo rozpočet klubu, plán
práce pre rok 2018 a odporučilo odpracovať 10 brigádnických hodín na člena pri
zveľaďovaní športovísk. Valné zhromaždenie si pripomenulo 50. výročie obnovy
turistických aktivít ŠK, o ktoré sa pričinil
Ján Čunga v roku 1968.

Karneval nebol vo Fajke
• Fujaristi zahrali aj primátorovi Ružomberka

• Aj starosta Z.P. prišiel do Vlkolínca

Karneval na lyžiach mal byť pôvodne vo
Fajke aj keď nám dnes počasie neprialo,
radosť z karnevalu sme si nedali pokaziť.
ĎAKUJEME všetkým zúčastneným, deťom za krásne masky a rodičom za trpezlivosť a ústretovosť.
Katarína Rázusová

Posledná májová nedeľa patrí tradičnému výstupu na Poludnicu (1549 m). V
tomto roku, za priaznivého počasia, vystúpilo na dominantu stredného Liptova viac ako 250 turistov. Turisti získali
okrem prekrásnych výhľadov výstupový
odznak, účastnícky list a deti sa tešili na
bohatú tombolu. O jedenástej hodine
zaznela štátna hymna, účastníci prijali
gratuláciu k výstupu a pripomenuli si 50.
výročie obnovy turistických aktivít ŠK
Závažná Poruba, pod ktoré sa podpísal v
roku 1968 Ján Čunga. K pozoruhodnostiam tohto výstupu patrí skutočnosť, že
v čase zostupu (na poludnie), sa na Poludnicu usmievalo slniečko a v Závažnej
Porube lialo ako z vreca.

Oslava športu a priateľstva

Za zvukov olympijskej znelky a zapálením olympijského ohňa sa začala Porubská olympiáda. Už po ôsmykrát ju zorganizoval ŠK Závažná Poruba, v spolupráci
s Obcou a Združením rodičov ZŠ a MŠ,
pre malých i veľkých. 74 športovcov zaplnilo plochu ihriska v areáli Mateja
Staroňa, aby zápolili v behu, hode, skoku a preskokoch olympijských kruhov.
Početná divácka kulisa povzbudzovala a
fandila všetkým, ktorí svojou pohybovou
aktivitou boli príkladom radosti z vynaloženého úsilia. Organizátori ďakujú za
podporu všetkým sponzorom, priateľom
športu za úspešný priebeh tejto akcie. Fotograﬁe uverejnené so súhlasom starostu
obce Závažná Poruba.
Iveta Beťková
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V Levoči vyhodnotili
bežeckú sezónu

• Emma Piatková, 1. miesto Slovenský pohár - kategória
staršie žiačky 2004.

Bežecký úsek Slovenskej lyžiarskej asociácie v spolupráci s mestom Levoča usporiadal 4. mája 2018 v Mestskom divadle v
Levoči slávnostné vyhodnotenie sezóny a
Slovenského pohára v behu na lyžiach za
sezónu 2017/2018.
Ceny odovzdávali: zástupkyňa primátora mesta Levoča Lýdia Budziňáková,
predseda úseku bežeckého lyžovania Slovenskej lyžiarskej asociácie Michal Malák
a zástupkyňa ŠK Levoča Zuzana Ševčíková. Oceňovaní boli prví traja športovci
v celkovom hodnotení SP v kategóriách
žiactva, dorastu, juniorských kategórií,
kategórií dospelých a veteránov (masters). Z rúk Michala Maláka si ocenenie
prevzali aj jubilanti, organizátori podujatí, najlepšie kluby BÚ SLA a najlepší
športovci BÚ SLA za sezónu 2017/2018.
Takéto ocenenie si do Závažnej Poruby
priniesla Anna Staroňová, tohtoročná jubilantka.
Z Bežeckého klubu Opalisko ocenenie prevzali: Anna Staroňová, 1. miesto
SP v kategórii veteránky, Emma Piatková,
1. miesto SP v kategórii staršie žiačky r.
2004, Viktória Medvecká, 1. miesto SP v
kategórii mladšie žiačky r. 2006
Oceneným lyžiarkam gratulujeme.
Text i foto: Katarína Devečková

Zjazdári hodnotili sezónu
Lyžiarsky klub Opalisko ukončil úspešnú
sezónu 2017/2018. V sezóne sme sa zúčastnili 15–tich pretekov, kde sme v rôznych vekových kategóriách získali:
• 33 x zlatú medailu
• 26 x striebornú medailu
• 15 x bronzovú medailu
Celkovo v Slovenskom pohári sme skončili na peknom 2. mieste.
Ďakujeme našim športovcom za
vzornú reprezentáciu a rodičom za obetavý prístup.
Katarína Rázusová

Cena Opaliska
LK Opalisko usporiadal pretek 25.3.2018.
Zúčastnilo sa 150 pretekárov.
Pretekári domáceho klubu nesklamali a
výborne reprezentovali:
SuperBaby:
1. miesto Michaela Jusková
3. miesto Zara Záhorská
1. miesto Viktor Jílek
3. miesto Jakub Cagala
Mladšie predžiačky:
1. miesto Sára Antolová
3. miesto Soﬁa Bielená
Mladší predžiaci:
2. miesto Matej Žiaran
Staršie predžiačky:
3. miesto Martina Žáková
Mladši žiaci:
2. miesto Marek Mandák
Muži:
2. miesto Jozef Puttera
Víťazom ceny Opaliska sa stala s najlepším časom: Janka Beťková, Družba
Smrečany Žiar.
Katarína Rázusová

LK Opalisko pokračuje
v príprave
Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
ukončil zimnú sezónu 2017/2018 v Slovenskom pohári na 2-om mieste z celkového počtu 46 klubov. Najlepšie výsledky
dosahovali Sára Antolová, Evka Švidroňová, Soﬁa Bielená, Viktor Jílek, Jakub
Cagala, Michaela Jusková, Lívia Kusková
a Andrea Španková. Pretekmi sa činnosť
klubu neukončila, ale tréningy pokračovali i v jarných mesiacoch v príprave na
novú zimnú sezónu 2018/2019.
V mesiaci máj pretekári všetkých
kategórií absolvovali jarné sústredenie
v Rakúskych alpách na ľadovci Stubaier
Gletscher, kde príprava bola zameraná
na lyžiarsku abecedu a odstránenie chýb

pod vedením trénerov Kataríny Rázusovej a Martina Rázusa.
V súčasnej dobe suchá príprava pretekárov je zameraná na gymnastiku, ľahkú atletiku, rovnovážne dynamické cvičenia a cvičenia na in-line korčuliach.
Okrem pretekárov, ktorí sa zúčastňujú pretekov Slovenského pohára a Pohára
Liptova, trvalo pokračuje i činnosť celoročného lyžiarskeho krúžku, kde sa deti
vo veku od 5 rokov venujú pohybovým
aktivitám. V ňom ide o všestranný rozvoj
dieťaťa, zlepšenie celkovej odolnosti po
psychickej a fyzickej stránke, telesnej kondícii a získavaniu návykov k pravidelnému
športovaniu a pohybu. Do športovej prípravy je zahrnutý aj plavecký výcvik pod
odborným vedením plaveckých trénerov.
Záujemcovia do celoročného krúžku
sa môžu prihlásiť na tel. č. 0948 800 954.
Činnosť LK Opalisko je možné sledovať
na facebooku i na webových stránkach
www.lkopalisko.sk.
Katka Rázusová

Modrý pingpong

Športový klub Závažná Poruba - oddiel stolného tenisu, zorganizoval dňa
21.4.2018 v telocvični Závažnej Poruby historicky prvý turnaj v ping-pongu,
inak nazývaný „Modrý pingpong“. Ide
o prvý takýto turnaj nielen na Liptove,
ale aj na Slovensku. Najväčší rozdiel je v
raketách, s ktorými sa hrá. Raketu každý
hráč dostane, nenosí si vlastnú a všetky
rakety sú rovnaké, čím sa anulujú vlastnosti rôznych špeciálnych rakiet a poťahov a značne sa aj vyrovnávajú výkony
hráčov. Turnaja sa zúčastnilo 40 hráčov z
3. až 8. ligy. Víťazom turnaja sa stal Tibor
Demenčík z Iľanova (hráč 4 ligy). Najlepším hráčom domáceho oddielu sa stal Ján
Dzúrik, ktorý obsadil pekné 4. miesto.
Rozdielnosť v hre najlepšie dokázal hráč
z 8. ligy p. Kalinaj, ktorý porazil a následne aj vyradil hráča z 3. ligy!!! Hlavným
sponzorom bol Wellness Hotel Chopok
v zastúpení jeho riaditeľa Tomáša Kubicu
a Športový klub Závažná Poruba s jeho
predsedom Ing. Beťkom. Veľká vďaka
patrí aj organizačnému výboru, kde klub
zastupovali Miro Bobrovčan, Lukáš Kráľ,
Ing. Karol Vyskočil a (samozrejme) Ján
Kamien. Turnaj dopadol na výbornú a
isto budeme v budúcnosti organizovať
podobné turnaje, ktoré by k zeleným stolom pritiahli viac športovcov.
Ing. Karol Vyskočil

24

Porubské noviny 95

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne...

A my chlapci rozihrajme
a dievčatá okúpajme!
Keď ja pôjdem k dievčaťu švárnemu,
zájdem si ja poza humny k nemu,
cez dedinu richtár by ma videl,
spýtal by sa, kde ja v noci idem...

V tomto roku sadenie mája sledovala
skoro celá Závažná Poruba. Pred kultúrnym domom sa v sobotu 19. mája 2018 o
19.00 zhromaždilo nemálo občanov. Starších i mladších. Máj bol urastený, pekne
zasadený, zvyk zachovaný. Starosta Pavel
Beťko domácim nositeľom tradícií poďakoval, že dodržiavajú dávne porubské
zvyky. A tak máj stojí na svojom mieste:
vysoký, rovný a vyzdobený. Starosta spolu s manželkou prítomných počastovali
ako sa pri sadení mája patrí: ponúkol do
pohárika porubskej „hriatej“ a tiež dobrým koláčom. Potom si všetci spoločne zatancovali, zaspievali a mali radosť,
že sadenie mája ožilo zásluhou domácej
folklórnej skupiny Poludnica.

Idem kúpať tú svoju Aničku,
čo hu nosím vo svojom srdiečku.
Vo dne, v noci, vždy mi je na mysli,
kde by sme sa večer s Hankou zišli...

text: -dm- foto: Ondrej Dvoran

Veľkonočná kúpačka
Na veľkonočnú nedeľu bývala zábava.
Rovno zo zábavy išli mládenci s muzikou
hore dedinou „po kúpačke.“ Spievali:
Ešte neská od večera hop, cup,
zajtra ráno do vodičky čľup, čľup.
Ešte neská od večera s krikom,
zajtra ráno do vodičky s krikom.
Dievčatá vyvliekli do potoka – často ešte
napoly zamrznutého. Tieto zvyky už zavial duch času. V tomto roku ožili vďaka Folklórnemu súboru Váh, v ktorom
účinkujú aj Porubänia a Porubänky ako
speváci, tanečníci i hudobníci.

Radostiplné prázdniny
všetkým žiakom, študentom
i učiteľom praje
Redakcia

Foto: Andrej Galica

Videli sme, počuli sme, že máte bielu
húsku, prišli sme vám hu okúpať, aby bola
krajšia, belšia a poslušnejšia. A my chlapci rozihrajme a cérečku okúpajme! Dobrô
ráno vinšujeme.
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