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Ľubomír Kováč

V rannom vánku ako vlani,
rastú hory dáta.

Najkrajšia je hora na jar,
neskoro po zime.
V rannom slnku si hreje tvár
v slnku ako dyme.

Všetko pučí, všetko rastie
aj vrchovce stromov.
Prvé šušky, hory šťastie,
v vetvách našli domov.

Keď mach vonný podopíja,
všetku vlahu rána.
Vetvy stromov podobíja,
vtáčích spevov brána.

Drobno prší teplý dážď,
osieva sa v kroví.
Hora pod ním pookrieva,
zeleň pod ním rastie.

Papradie sa skloní k stráni,
letokruhy zráta.

Ja v tom daždi, že sa stmieva,
niečo hľadám. Šťastie?

Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy
esy sú veľmi zložitým komplexom
niekoľko desiatok tisíc vzájomne prepojených druhov a organizmov. Na tomto
systéme, ktorý je najväčším producentom
kyslíka na našej planéte, je ľudstvo bytostne závislé. Ľudstvo sa však často k vlastnému životnému prostrediu správa macošsky, majúc na zreteli len momentálny
zisk. Možno aj to bolo dôvodom, aby bol
rok 2011 Organizáciou spojených národov vyhlásený za Medzinárodný rok lesov
s hlavným sloganom „Lesy pre ľudí“. Jeho
cieľom je zdôrazniť prepojenie človeka s
lesom a vyzdvihnúť jeho úlohu pri ochrane, zveľaďovaní a racionálnom obhospodarovaní lesov. Lesy a ďalšie spoločenstvá
drevín plnia v krajine významné nezastupiteľné funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability krajiny, jej racionálneho
využívania a trvalo udržateľného rozvoja
nenahraditeľné. Predstavujú základný
krajinotvorný a ekostabilizačný prvok.
Sú najvýznamnejším zdrojom obnoviteľných ekologických surovín vďaka svojim
rôznym funkciám. Les je živý organizmus. Zrodí sa, rastie, dospieva a hynie.
Je to najvyššie a najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo, ktoré pre človeka má a
bude mať veľký význam. Všetky lesy majú
jedno spoločné: aj keď ich ﬂóra a fauna je

Ilustrácia: Dr. Vlasta Šiarniková

L

veľmi rozdielna, hrajú elementárnu rolu
pre životné prostredie na Zemi: zvyšujú
vlhkosť vzduchu, tvoria prirodzenú bariéru vetru, zmierňujú horúčavu, mráz
aj sucho a tak regulujú klímu. Filtrujú
vzduch, bránia erózii, akumulujú a čistia vodu. Sú nenahraditeľné, a preto ich
chráňme a spoločne napĺňajme myšlienku „Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy“.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2011 je akcia mimoriadneho významu.
Vykonalo sa na celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011.
Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch
nielen nové údaje o počte obyvateľov
žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demograﬁckej, kultúrnej,
vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej
štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej
republiky budú rovnako zaujímavé údaje
a informácie o úrovni bývania a štruktúre
domového a bytového fondu. Pri sčítaní
záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť
sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia
bez rozdielu.

Ing. Soňa Pitoňáková,
Lesy SR, Semenoles Liptovský Hrádok

Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Pavol Országh Hviezdoslav

• V našej obci je vytvorené päť obvodov a sčítanie
zabezpečuje päť sčítacích komisárov. Na snímke zľava:
Jaroslav Jurečka, Milota Vadovická, Anna Mikulášová
– gestor sčítania obyvateľov, domov a bytov, Eva
Vadovická, Agáta Valentová, Viera Brantálová.
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Správy zo samosprávy
Z obecného zastupiteľstva
marec 2011
Bola hodnotená práca obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií za rok
2010, ktorú predniesla hlavná kontrolórka Ing. Kováčová. Zhodnotila prácu
zastupiteľstva ako veľmi dobrú, účasť na
zastupiteľstve bola od 90 do 100 %. Potom hodnotila prácu komisií, kde skonštatovala, že všetky boli funkčné, riadne
sa schádzali, viedli zápisnice o svojej
činnosti a túto neľahkú prácu vykonávali
zodpovedne.
V rôznom starosta obce oboznámil
prítomných, že na tomto zastupiteľstve
nebolo možné schváliť záverečný účet
obce za rok 2010, vzhľadom na to, že audit bol vykonaný dňa 28. 3. 2011a záverečný účet musí byť zverejnený 15 dní, čo
nebolo časovo možné stihnúť. Záverečný
účet bude schválený na ďalšom zasadnutí.
Ďalej Ing. Kováč podal návrh na odmeňovanie poslancov a členov komisií za
ich prácu.
Ing. Beťko podal informáciu o valnom zhromaždení ZML PS, na ktorom
bol delegovaný, vzhľadom na to, že starosta sa nemohol zúčastniť. Požiadal
členov ZML PS o ústretovosť pri majetko–právnom vysporiadaní pozemkov v
jednotlivých lokalitách, hlavne s ohľadom na individuálnu bytovú výstavbu.
Ing. Beťko ďalej požiadal o uskutočnenie stretnutia štatutárnych zástupcov
ZML PS a Opaliska s. r. o. vo veci ďalšieho rozvoja lyžiarskeho strediska a riešenia súčasnej situácie. Zastupiteľstvo sa
tiež zaoberalo otázkou P. Lešťana - ako
to bude s vývozom zeleného odpadu. P.
Mlynček poznamenal, že poplatok za odvoz zeleného odpadu máme schválený
vo VZN o miestnych daniach, treba len
doriešiť a nájsť najvýhodnejší spôsob vývozu.
Ing. Duda požiadal o stretnutie zástupcov obce a OZ LUHY z titulu ďalšej
spolupráce.
Ďalej upozornil na nedostatky súvisiace s hygienou v obci – znečisťovanie
priestorov psami. Obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo vypracovať VZN o chove
psov a mačiek.
Dr. Migaľa hovoril o stretnutí s radou starších a tlmočil ich požiadavky a
podnety: JD zorganizuje brigádu na vyčistenie cintorína a ATP, vybavia knihami
DSS.
Ďalej požiadal poslancov o príspevky do Porubských novín.

Poslanci sa dohodli na zvolaní zhromaždenia občanov, ktoré stanovili na 8.
4. 2011 o 17.00 hodine.
Poslanci sa tiež zaoberali návrhom T.
M. Niňaja o umiestnení totemu - Liptovská píšťala na prednej Poludnici a taktiež
o osadení kríža na Poludnici – s týmto
návrhom už nesúhlasili členovia ZML
PS, čo vzali poslanci na vedomie.

apríl 2011
Na aprílovom zastupiteľstve bolo
hlavnou náplňou zhodnotenie investičných akcií za rok 2010 a plán výstavby na
rok 2011. Zhodnotenie predniesol predseda Ing. Ján Jambrich, kde sa zameral
hlavne na perspektívu jednotlivých akcií
v roku 2011, kde sa bude komisia zaoberať nasledovnými problémami:
• spolupracovať na dobudovaní kanalizácie v celej obci
• spolupracovať na dobudovaní a úprave
miestnych komunikácií v obci
• podporovať aktivity a záujmy mladých
občanov a rodín o bývaní v obci hlavne
pri vysporiadaní stavebných pozemkov
v lokalitách podľa územného plánu
obce
• riešiť prípravu a realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci, na čo je
podaná žiadosť z fondov Ministerstva
hospodárstva SR
• ďalej sa bude zaoberať riešením rôznych drobných požiadaviek a problémov občanov, týkajúcich sa výstavby
a tiež rozvojov športovísk a priestorov
kultúrneho vyžitia.
Ing. Ján Duda doplnil informáciu
komisie, ktorá sa zaoberala vytipovaním
stavebných obvodov – boli určené 3 lokality: Váracké, Potoček (od bytoviek na
sever), pozemky v Trávniku.
Poslanci sa tiež zaoberali žiadosťou
mesta Lipt. Mikuláš o udelenie súhlasu
na výstavbu skládky komunálneho odpadu v lokalite parcely č. 1327, katastrálne
územie Okoličné. Túto žiadosť poslanci
jednoznačne zamietli.
Starosta obce informoval o systémovom riešení výkonu a ﬁnancovania sociálnych služieb miest a obcí, vzhľadom na
prevádzku a náklady DSS. Obec sa bude
snažiť získať spoluﬁnancovanie štátu na
prevádzku tohto zariadenia a na získaní
spätného vrátenia ﬁnančných prostriedkov spojených s jeho výstavbou.
Taktiež sa poslanci zaoberali neriešením
situácie okolo hotela Tatrín a hotela Ebo,
ktoré už nie sú dlhšiu dobu v prevádzke,

čo pociťuje aj obec znížením ﬁnančných
príjmov.
Poslanci sa tiež zaoberali návrhom
Ing. Dudu o širšej formulácii uznesení zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Občania tým získajú lepšiu informáciu o práci
zastupiteľstva.
P. Lešťan sa kriticky vyjadril o správcovstve viacúčelového ihriska na Starom
ihrisku, ďalej Ing. Kováč navrhol zaznamenávanie priebehu rokovania zastupiteľstva na záznamové zariadenie.
Na záver V. Mlynček predložil pracovný návrh VZN o vodení psov na
verejných priestranstvách. Toto bude
schválené v ďalšom zastupiteľstve.

máj 2011
Po odsúhlasení programu starosta obce podal informáciu o zasadnutí
ZMOS-u, v ktorom sa žiada o urýchlené
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
v roku 2011 všetkým obciam na zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení.
Následne bol prednesený záverečný
účet obce za rok 2010, ktorý predniesla
členka ekonomickej komisie Ing. Jurečková. Tento bol schválený. Obec skončila
rok 2010 s malým prebytkom.
Ďalej predniesol veliteľ dobrovoľného hasičského zboru P. Kubovčík - vo
svojej správe sa zameral na úlohy požiarneho zboru, preventívu a pripravenosť na
budúci rok.
Nasledovala správa predsedu športového klubu Ing. Beťku, v ktorej sa zameral na činnosť jednotlivých oddielov, dosiahnutých výsledkov, ale aj ekonomické
oblasti.
Zmienil sa tiež o oslavách 80. výročia
založenia organizovaného športu v našej
obci. V ďalšom sa poslanci zaoberali pripomienkami k VZN o vodení psov na verejných priestranstvách.
Dr. Migaľa vyzdvihol prácu Mgr.
Kráľovej, hlavne za dobre fungujúcu
web stránku, ktorú už navštívilo viac ako
10 000 ľudí.
Ing. Duda predložil podnet od občanov k umiestneniu dopravných značiek v obci – Ing. Beťko osloví DIPZ v
Lipt. Mikuláši, ktorý posúdi vhodnosť a
miesto umiestnenia dopravných značiek
na miestnych komunikáciách.
P. Lešťan informoval o sťažnosti mladých občanov na fungovanie viacúčelového ihriska na Starom ihrisku.
Ing. Beťko poukázal na navozenie
stavebnej sute ako aj plastových materiálov na kompostovisko v Potočku, navrhol
umiestnenie drevenej závory. Aj touto
cestou žiadame občanov, aby nevozili
dané nevhodné materiály na kompostovisko do Potočka.
Ing. Pavel Beťko,
zástupca starostu
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Vence položili
k pomníkom

66. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom si
pripomenula aj Závažná Poruba. Obecný
úrad a Miestna organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Závažnej Porube pozvali občanov obce ku
kladeniu vencov. Pietny akt sa uskutočnil
v piatok 6. mája 2011. Najskôr starosta P.
Baráni uložil kyticu kvetov k pomníku na
Polčenom. Poslanci obecného zastupiteľstva, desiatky občanov sa v tento deň o
19. hod. stretli pred obecným úradom.
Spoločne položili vence k pamätníku
padlých na nižnom konci. Na stretnutí
vyjadrili poďakovanie žijúcim účastníkom protifašistického odboja. V Závažnej
Porube už žijú len traja priami účastníci
protifašistického odboja: Matej Hladký
(1919) a Peter Beťko (1920), vojaci SNP
a Vladimír Bartko, partizán.
Zúčastnení pietneho aktu vzdali úctu
všetkým, čo na oltár slobody priniesli
obeť najcennejšiu. Na záver zaspievali
hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Z. Poruba povzbudzovala
symbolmi

Na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
2011 na Slovensku zareagovala aj Závažná Poruba. Na viacerých domoch sa objavili symboly Slovenskej republiky a dresy
reprezentantov SR. Ako ináč, sedemdesiatym piatym svetovým majstrovstvám
venovali porubskí fanúšikovia hokeja
pozornosť nielen pri televízoroch v obývačkách, ale aj spoločným sledovaním
priameho televízneho vysielania na chate Opalisko, či na obrazovkách v priestoroch ŠK.
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Celoslovenská súťaž novín
Národná osveta s garanciou Národného
osvetového centra, Slovenský syndikát
novinárov, Katedra žurnalistiky FiF UK
v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska, Literárny fond a Obecné noviny
vyhlásili 3. ročník celoslovenskej súťaže
Miestne noviny 2011 o najlepšie obecné,
mestské, regionálne a kultúrno-informačné noviny a časopisy. Redakcia prihlásila
do tejto súťaže Porubské noviny. Súťažné
obdobie: 1. január 2008 až 30. apríl 2011.
O výsledku súťaže podáme informáciu.

Dom seniorov začal prevádzku

Domov sociálnych služieb a zariadenie
pre seniorov (ďalej DSSaZpS) bolo zriadené obcou Závažná Poruba, svoju prevádzku začalo 23. marca 2011 za účelom:
• poskytovania sociálnych služieb obyvateľom obce Závažná Poruba,
• občanom mikroregiónu pod Poludnicou,
• a ostatným obyvateľom Liptova.
Poskytuje pobytovú sociálnu službu
v nepretržitej prevádzke, zameranú na
podporu pri naplňovaní potrieb seniorov,
ktorí majú zníženú sebestačnosť, zvlášť z
dôvodu veku, a ktorých situácia vyžaduje
pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby.
Budova DSSaZpS je dvojposchodová
budova týčiaca sa nad dedinou Závažná
Poruba, obklopená nádhernou tatranskou prírodou, poskytuje ubytovanie pre
23 klientov v 10 izbách. Sedem izieb je
dvojlôžkových s vlastnými kuchynkami,
zvyšné tri izby sú trojlôžkové, každá má
vlastnú kúpeľňu a WC. Strava je poskytovaná pre všetkých klientov cez výdajňu jedál (zariadenie poskytuje 6 druhov
diét). Okrem toho sa v zariadení nachádza spoločenská miestnosť, jedáleň a ambulancia pre návštevy lekára. Na južnej
strane budovy sa nachádza malý park na
oddych našich seniorov.
V DSSaZpS Závažná Poruba pracuje
odborný opatrovateľský a zdravotný personál, sociálna pracovníčka, pracovníčka
pre výdaj stravy a údržbár, ktorí sa snažia
všetkým naším obyvateľom čo najkvalitnejšie spríjemniť jeseň svojho života.
Riaditeľka: Mgr. Katarína Chudá
Hlavná zdravotná sestra: Mgr. Mária
Tomčíková.
Zdroj: www.zavaznaporuba.sk

Máj, máj, máj zelený...

Sadenie májov v Závažnej Porube je spojené so Svätodušnými sviatkami. V duchu
tejto tradície zasadila folklórna skupina
Poludnica urasteného mája pred kultúrnym domom v sobotu 11. júna 2011
o 19.30 hodine.

Starostove kuchárky?!
Práca starostu nie je jednoduchá. Na
vlastnej koži to pocíti aj starosta Guľôčka (Vincent Urban) z malej obce. Organizovanie osláv na dedine sa mu značne
skomplikuje, keď sa do jeho úradu začne
starať žena a nie jedna. Z bezútešnej situácie sa pokúsi zachrániť klamstvom,
ale... Sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú,
no bude sa radovať aj starosta Guľôčka?
Pozor! Ide o život! Komédiu z doby, ktorú žijeme, uviedli hneď po Veľkej noci
ochotníci z Ľubele.

Z návštevy členov Rotary clubu v Dome
Milana Rúfusa. Odovzdali dar 250 EUR
na vydanie knihy o Dome Milana Rúfusa.

Vľavo: Ing. Ján Šlauka, predseda COOP Jednota, Dr.
Soňa Barániová, správca DMR
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Vystúpili na Poludnicu

Občania hovorili s poslancami

Zhromaždenie sa uskutočnilo 8. apríla 2011
Zhromaždenie občanov zvolalo obecné zastupiteľstvo z dôvodu nového
zloženia OcZ a s cieľom poskytnúť občanom dostatok informácií o plánovaných zámeroch a prioritách rozvoja
našej obce.
Výstup na Poludnicu sa stal tradíciou
nielen pre nadšencov turistiky, ale aj pre
tých, ktorí sa chcú pokochať krásnym pohľadom z jej vrcholu. Tak tomu bolo aj
túto poslednú májovú nedeľu. I napriek
počasiu, ktoré tento rok priaznivo naklonené nebolo, vystúpili. Účastníci si dobili
svoje „akumulátory“ a zvítali sa s priateľmi. Tento rok sa na tradičnom výstupe
na Poludnicu, na jej vrchole stretlo 200
priaznivcov. Pred zostupom nadol, ako
prejav vďaky za ich nadšenie, ich sprevádzali dlho očakávané slnečné lúče. Ďakujeme a dovidenia o rok, priatelia.
Text -lk-, foto -dm-

Organizovaný zber odpadu

Poslednú májovú sobotu zariadil obecný
úrad v našej obci zber odpadu. Veľkokapacitné kontajnery boli pristavené na
obecnom nádvorí. Zbieral sa: textil, papier, elektronický, nebezpečný odpad a
železo. Ponúkanú zbernú kapacitu občania zaplnili do posledného miesta.

Ponuka návštevníkom

Orientačné tabule ponúkajúce pamätihodnosti a významné miesta Závažnej
Poruby inštalovali v týchto dňoch na
troch miestach vstupu do obce.
Informovaní hostia sa tak môžu pristaviť na pätnástich miestach označených
informačným panelom.

Zástupca starostu obce Ing. Pavel Beťko
oboznámil prítomných s hlavnými aktivitami a úlohami:
- výstavba kanalizačného zberača, po
jeho ukončení bude celá obec odkanalizovaná
- rekonštrukcia miestnych komunikácií,
na ktoré sú už ﬁnančné prostriedky
- projekt - rekonštrukcia verejného
osvetlenia (podaný)
- projekt rekultivácie skládky tuhého
komunálneho odpadu (podaný)
- projekt revitalizácie športovísk – areál M. Staroňa, medokýš (podaný cez
MAS)
- projekt na rozšírenie zberných miest v
obci (zatiaľ neprešiel, čakáme na novú
výzvu, projekt vypracovaný)
- rozvoj IBV - trápi nás už dlhšiu dobu,
problém majetko-právneho vysporiadania, črtá sa možnosť výstavby v lokalite Trávniky za pomoci OZ LUHY
- výstavba železnice - do roku 2012 vybaviť stavebné povolenie, termín zahájenie stavby r. 2013 zatiaľ nereálny
- oblasť starostlivosti o starších občanov
- spustenie Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov do prevádzky
- OcZ sa bude musieť zaoberať aj rekreačnou zónou Opaliska, nájsť dohodu medzi zainteresovanými organizáciami
- čo nás trápi, je aj hrob Majstra Milana
Rúfusa
- oboznámil aj o športových aktivitách,
ktoré budú súčasťou osláv 80. výročia
založenia organizovaného športu v obci
- už dlhšie sa nedarí oživiť ochotnícke divadlo v obci
- podal informáciu o komisiách OcZ, na
ktoré sa môžu občania obracať

• Zľava Ing. P. Beťko, Bc. P. Baráni

Starosta obce v krátkosti doplnil informácie zástupcu starostu:
- výstavba kanalizačného zberača by sa
mala začať do 2 týždňov
- o zasadnutí R-ZMOSu, na ktorom sa
zúčastnila aj premiérka p. Radičová,
ktorú sme oslovili o pomoc pri ﬁnancovaní DSSaZpS
- o návrhu na zrušenie Recyklačného
fondu, porovnal ﬁnancovanie separovaného zberu u nás a v ČR
- hrob Majstra M.Rúfusa nie je len záležitosťou obce, ale hlavne rodiny.
Diskusia:
- p. Faráriková - dedinu máme peknú,
ale špinavú od psov; na chodníky sú
vyvedené ríne a v zime sa nedá po
chodníkoch chodiť; úprave potoka; neporiadok v areáli M. Staroňa a okolo
viacúčelového ihriska.
- Ing. Beťko - potok je v správe Povodia
Váhu, chýbajú ﬁnancie, so znečisťovaním verejných priestorov od psov je
dlhoročný problém, upozorníme majiteľov psov cez MR; ríne vyvedené na
chodník – technicky náročné.
- J. Jurečka v súvislosti s návrhom úpravy
centra obce T.M.Niňaja zrušiť predzáhradky pred predajňou COOP Jednoty;
neporiadok okolo cesty z Okoličného
do Záv. Poruby, prejsť okolo cesty aspoň 1 x do mesiaca pracovníkmi OcÚ a
pozbierať smeti; nad štadiónom sa vytvára nové smetisko - sú tam vysypané
plastové fľaše, treba to zamedziť. Ná-

• Zhromaždení občania hovorili s poslancami. Veľa stoličiek zostalo voľných.
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vrh na úpravu priestorov pred COOP
Jednotou podporila aj členka výboru
COOP Jednoty p. D. Jačalová.
Ing. Beťko – na zrušenie predzáhradky
pred COOP je treba súhlas vlastníka,
kto to bude ﬁnancovať? Pri zistení
nelegálnej skládky zodpovedá vlastník
pozemku.
- p. Uheľová poukázala na dlhodobý
problém s voľným pohybom psov, obec
nemá vypracované VZN o psoch.
Starosta poukázal na zákon, ktorým sa
upravujú podmienky držania psov.
- Ľ. Broska vzniesol pripomienku k využívaniu viacúčelového ihriska nad obcou.
Ing. Beťko – je správca a máme vypracovaný prevádzkový poriadok. Správca
ihriska bude zavolaný na pohovor.
- S. Jurečka - do kontajnerov sa hádže aj
to, čo tam nepatrí; výstavba Trégerovej
budovy – či niekto vykonáva stavebný
dozor a dohľad?
Ing. Beťko – OcZ vydalo nesúhlas.
Stavebník sa odvolal na Krajský stavebný úrad, ktorý stavbu povolil.
- p. Uheľová sa kriticky vyslovila k zvýšeniu poplatku za TKO, občania neboli
informovaní.
- Ing. Krajíček - poukázal na problém
so psami, súhlasí s odchytom voľne sa
pohybujúcich psov po obci šarhom.
K pripomienke p. Farárikovej poznamenal, že škoda, že sa na odvod z ríni
nemyslelo pri rekonštrukcii chodníkov,
tiež sa pýtal na prepoj na miestnu komunikáciu č. 18, na čo mu odpovedal
Ing. Beťko, že technicky sa bude riešiť
v rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice“.
- V. Mlynček st. v Porubských novinách
si prečítal, čo chcú poslanci urobiť pre
našu obec. Spýtal sa na majetko-právne vysporiadanie pozemkov miestnych
komunikácií, na Novej ulici chýbajú
chodníky, či pri rekonštrukcii sa neuvažuje s ich úpravou.
Vysvetlenie podal starosta obce, podmienkou získania ﬁnancií na rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo
zachovanie šírky miestnych komunikácií.
- p. Faráriková upozornila na nesprávne
parkovanie áut na Novej ulici.
- Ing. M. Beťko informoval, že na zasadnutí komisie pre ochranu verejného
poriadku dňa 14.3.2011 za účasti zástupcu PZ Lipt. Mikuláš sa zaoberali
aj parkovaním áut na MK.
Po ukončení diskusie zástupca starostu Ing. Beťko poďakoval prítomným
za účasť a prisľúbil, že podnetmi a pripomienkami, ktoré odzneli, sa bude OcZ
zaoberať.

Zapísala: Mikulášová

Po Veľkej noci sa rozbehla
stavba kanalizácie

Na Novej ulici

Na Lesnej ulici

Na Mostkách
V Závažnej Porube sa buduje kanalizačný zberač v dĺžke 2 754 m, kanalizačné šachty a domové prípojky. V cene
prác v hodnote 1,833 mil. € (cca 55 mil.
Sk) je tiež zabetónovanie ryhy a zaasfaltovanie v šírke min. 2,5 m. Predpokladané ukončenie prác vrátane zaasfaltovania
ulíc je do konca októbra t.r.
Po ukončení týchto prác bude celý
intravilán obce odkanalizovaný a miestne
komunikácie zaasfaltované.

Pes je priateľ človeka
Pes, priateľ človeka, sa stal členom
mnohých domácností. V našej obci evidujeme okolo 150 psov. Nie všetci majitelia,
ktorí chovajú vo svojej domácnosti svojho
miláčika, poznajú zákon č 282/2002 Zb.
ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov.
Voľný pohyb psov na verejných
priestranstvách, súkromných pozemkoch
a ich znečisťovanie výkalmi sú asi najčastejšie porušenia, s ktorými sa stretávame
v našej obci. Komisia ochrany verejného
poriadku a životného prostredia pripravila návrh všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) č.2/2011, ktorým sa ustanovujú

Liptovská
vodárenská
spoločnosť informuje
Podľa Zákona 442/2002 Z.z. § 23 odsek 2
je vlastník stavby alebo vlastník pozemku
povinný pripojiť stavbu alebo pozemok,
kde vznikajú odpadové vody, na verejnú
kanalizáciu.
Náklady na vybudovanie revíznej
šachty a časti kanalizačnej prípojky od napojenia na verejnú kanalizáciu po revíznu
šachtu sú zahrnuté v stavbe a nebude ich
znášať vlastník nehnuteľnosti.
Kanalizačné prípojky zaústené do
žúmp musia vlastníci na vlastné náklady od
žúmp odpojiť a napojiť ich do vybudovaných revíznych šácht na základe „Žiadosti
o zriadenie kanalizačnej prípojky.“ Tlačivá
budú dostupné na obecnom úrade.
Do kanalizačných prípojok nemôžu byť
zaústené zrážkové vody z odvodnenia pozemkov. Prípojky musia byť vodotesné.
Pripojenie na novovybudovanú verejnú
kanalizáciu je možné až na základe výzvy
LVS, a.s.
Kanalizačné prípojky bude potrebné
napojiť na verejnú kanalizáciu do 90 dní
od oznámenia LVS, a.s.
V prípade, že sa vlastník nehnuteľnosti rozhodne nesúhlasiť s vybudovaním
kanalizačnej prípojky, následne bude v
zmysle zákona vyzvaný na jej vybudovanie. Cena 10 m kanalizačnej prípojky cca
1480 EUR.
Vlastníkov nehnuteľností, ktorí majú
žumpy a nebudú mať záujem napojiť sa na
vybudovanú verejnú kanalizáciu si LVS,
a.s. si dovoľujeme upozorniť, že vlastník
žumpy bude povinný predložiť doklad o
skúške vodotesnosti a spôsobe likvidácie
odpadových vôd. Je zakázané vypúšťanie
odpadových vôd zo žúmp do verejnej kanalizácie, nakoľko tieto vody spôsobujú
havarijný stav na vybudovanej kanalizácii.
Zároveň si vás dovoľuje požiadať o trpezlivosť pri budovaní verejnej kanalizácie
a následnom napájaní sa na túto kanalizáciu. Urobíme všetko preto, aby napojenie
na kanalizáciu bolo uskutočnené v čo najkratšom termíne.

podrobnosti o vodení psov na verejnom
priestranstve našej obce a súkromnom
majetku našich občanov.
V tejto prílohe Porubských novín vám
prinášame jeho celé znenie po pripomienkovaní od občanov obce a poslancov
obecného zastupiteľstva. Návrh VZN č.2
/2011 po skontrolovaní okresnou prokuratúrou sa bude schvaľovať na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.
júna 2011.
Veríme, že touto osvetovou činnosťou
a osvojením si pravidiel tohto VZN majiteľmi psov ale aj ostatnými občanmi, sa
stane naše obec a jej okolie čistejšou, bezpečnejšou, pokojnejšou . . .
Vladimír Mlynček,
poslanec obecného zastupiteľstva
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Obec Závažná Poruba v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva pre územie
obce toto
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N É
NARIADENIE
Obce Závažná Poruba
č. 2 /2011
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN ) upravuje podrobnejšie
a) vodenia psov na verejných priestranstvách, vymedzuje miesta, kde je voľný
pohyb psov zakázaný a miesta, kde je
pohyb so psom zakázaný.
b) zodpovednosť osoby, ktorá psa vedie
alebo vykonáva nad ním dohľad mimo
chovného priestoru, zodpovednosť za
odstránenie výkalov a náhradu škôd
spôsobenú na verejných priestranstvách a súkromnom majetku.

1.

2.

3.

4.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov
Voľným pohybom psa je každý pohyb psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá
ho vedie.
Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný.
Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru majiteľa psa pohybuje po
verejných priestranstvách a plochách
v súkromnom majetku.
Zvláštnym psom sa rozumie pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami, podľa osobitného zákona.
b) používaný horskou službou a horskou záchrannou službou
c) používaný pri záchranárskych, lokalizačných a likvidačných prácach pri
plnení úloh civilnej obrany
d) poľovný
e) ovčiarsky
f) vodiaci
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku.

Čl. 3
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru
môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať
v každej situácii.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je
plne spôsobilá na právne úkony a pri-

merane fyzicky a psychicky vyvinutá.
Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok
a vodenie psa musí byť zabezpečené
prostredníctvom vôdzky, ktorá je primerane pevná vzhľadom na hmotnosť
a silu psa. Nebezpečných psov, ktorí sú
agresívni, nie je dovolené vodiť na verejné priestranstvá.
3. Psa je zakázané ponechať samého bez
uviazania na verejnom priestranstve
voľne dostupnom verejnosti (napr. pred
Obecným úradom, obchodom a pod.).
Uviazaného psa je možné ponechať na
verejnom priestranstve len na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie nákupu
alebo administratívneho úkonu.
4. Pri preprave psa vo verejnej autobusovej
doprave musí byť pes vedený na krátkej
vôdzke.

1.

2.

3.

4.

6.

Čl. 4
Zodpovednosť
Za psa na verejnom priestranstve je
vždy zodpovedná osoba, ktorá psa vedie. V prípade, že sa túto osobu nepodarí zistiť, za psa zodpovedá jeho majiteľ.
Zodpovednosť za psa v chovnom
priestore alebo oplotenom pozemku
má jeho majiteľ. Ten musí zabezpečiť,
aby pes nad mieru primeranú pomerom neobťažoval užívateľov priľahlého
verejného priestranstva alebo priľahlých nehnuteľností.
Osoba, ktorá psa vedie na verejnom
priestranstve, nesmie psa podnecovať
k agresivite alebo štvať ho proti inému
zvieraťu alebo proti človeku.
Majiteľ psa je povinný u psa staršieho
ako tri mesiace zabezpečiť vakcináciu
a každoročne revakcináciu proti besnote.
Za škody spôsobené nezákonným pohybom psa na verejnom priestranstve
a plochách v súkromnom vlastníctve,
nesie jeho majiteľ.

Čl. 5
Obmedzenie vstupu psov
1. Vstup so psom je zakázaný
a) do areálu Materskej školy a Základnej školy
b) na detské ihrisko a pieskovisko
c) na cintorín
d) do kostola a kaplnky
e) do verejných budov obce Závažná
Poruba, obecný úrad, kultúrny dom,
Dom Milana Rúfusa, informačné
centrum, dom opatrovateľskej služby
f) na hlavné futbalové ihrisko a k nemu priľahlé futbalové tréningové
plochy na futbalové mini ihrisko
s umelou trávou na ul. Športovej na
viacúčelové mini ihrisko v areáli telesného pohybu Mateja Staroňa
g) na plochy a pozemky v súkromnom
vlastníctve osôb bez súhlasu majiteľa.
2. Vstup so psom do iných verejne prístupných budov a plotom ohradeným alebo
inak viditeľne označených priestorov
upravuje prevádzkový poriadok alebo

iný vnútorný predpis majiteľa alebo
prevádzkovateľa nehnuteľnosti.
3. Zákaz vstupu so psom do priestorov
alebo zariadení uvedených v odseku 1
musí byť viditeľne označené symbolom
„Zákaz vstupu so psom“. Označenie
priestoru, kde má zákaz platiť, zabezpečí obec Závažná Poruba, organizácia,
fyzická alebo právnická osoba na vlastné náklady.
Čl. 6
Voľný pohyb psov
1. Voľný pohyb psov je zakázaný
a) na verejných priestranstvách a plochách verejnej zelene v intraviláne
obce
b) na pozemných komunikáciách a na
ich súčastiach
c) na zastávkach autobusovej dopravy
d) na plochy a pozemky v súkromnom
vlastníctve osôb bez súhlasu majiteľa.
2. Na miesta, na ktorých je zakázaný voľný
pohyb psov, je dovolené vodiť ich len na
vôdzke.
Čl. 7
Čistenie verejných priestranstiev
1. Osoba, ktorá vedie psa, musí dbať na to,
aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo, plochy a pozemky v súkromnom
vlastníctve, verejnú zeleň, priečelia
budov, vrátane oplotenia pozemkov
priľahlých k verejnému priestranstvu a
plôch v súkromnom vlastníctve.
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo,
prípadne plochy v súkromnom vlastníctve tuhými výkalmi-exkrementmi,
je ten kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne po znečistení odstrániť.
Na odstraňovanie výkalov musí osoba
použiť mikroténové, igelitové alebo papierové vrecúško, ktoré po dôkladnom
uzatvorení umiestni do nádoby určenej
na komunálny odpad.
Čl. 8
Sankcie
Sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy § 7 zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov, zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
A § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
dňa 10. 05. 2011.
Po pripomienkach občanov, vyjadrení
prokuratúry a schválení v obecnom zastupiteľstve VZN č. 2/2011 nadobudne
svoju účinnosť.
V Závažnej Porube dňa 9. 5. 2011
Bc. Pavel Baráni, starosta obce v. r.
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Obzretie sa za Dňom učiteľov

Od uznaní k činom

Máme za sebou mesiac marec a Deň
učiteľov. K tomuto dňu už tradične v
Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom
Mikuláši patrí aj športový deň, ktorý
je organizovaný pánom rektorom, pre
všetkých jej zamestnancov. Tak tomu bolo
aj 29. marca 2011. Keďže my, zamestnanci
akademickej knižnice, sme, samozrejme,
duchom knihovníci a mesiac marec je aj
mesiacom knihy, rozhodli sme sa spojiť
pohyb s duchovným vyžitím. A aj z tohto
dôvodu sme navštívili rodičovský dom
známeho spisovateľa, prekladateľa, ale i
pedagóga (po skončení vysokoškolského
štúdia zostal na Filozoﬁckej fakulte UK
ako pedagóg, prednášal aj na univerzite
v Neapole), rodáka zo Závažnej Poruby,
Milana Rúfusa. Odborným výkladom
v jeho rodnom dome nás sprevádzala
bývalá pani riaditeľka Základnej školy
Milana Rúfusa v Závažnej Porube, pani
Milota Vadovická. Zaujal nás jej pútavý
výklad o tomto významnom slovenskom
básnikovi, literárnom historikovi, prekladateľovi, esejistovi, ale i vysokoškolskom
učiteľovi. Rôzne informácie, ktoré nám
poskytla o tomto Majstrovi slovenskej
literatúry, sa nenachádzajú v žiadnych
encyklopédiách ani slovníkoch. Celý jeho
rodný dom dýchal úžasnou atmosférou.
Každý z nás si uvedomoval, že veľkú časť
Rúfusovej tvorby ovplyvnil jeho vzťah
k rodnej obci, k jej obyvateľom, predovšetkým k rodičom, ktorých neskonale
miloval. Dôkazom toho je aj fakt, že sám
básnik si prial, aby jeho rodný dom bol
sprístupnený pre verejnosť. Každý má tak
možnosť nadýchať sa jeho atmosféry. Bol
to skutočne hlboký zážitok, preto návštevu tejto pamiatky vrelo odporúčame každému a ďakujeme za úžasnú prezentáciu.
Informácie o tomto pamätnom dome
nájdete aj na webovej stránke obce: http://
www.zavaznaporuba.sk
... no a potom sme sa poprechádzali po okolí Závažnej Poruby a kochali sa
pohľadom na okolité úbočia, vrch Poludnicu, na prebúdzajúcu sa prírodu po
dlhej a tuhej zime. V ušiach nám doznievali slová nášho rodáka Milana Rúfusa
tak hlboko spojeného s rodnou „Naveky
Závažnou“.

Hneď po ukončení výročnej členskej
schôdze seniorov Jednoty dôchodcov v
Záv. Porube sa začal plán práce pre ďalší
rok premieňať do konkrétnych skutkov.
Len čo slniečko trošku osušilo zem, zišlo
sa 25 členov na cintoríne, aby vyčistili, vyhrabali staré lístie, olámané konáre a iný
neporiadok z miesta piety a večného pokoja. Zároveň sa pracovité ruky pustili aj
do čistenia areálu M. Staroňa, pamätníka
na Polčenom aj na nižnom konci. Začiatok marca priniesol krásny sviatok MDŽ,
ktorý sa stal dôvodom na spoločné stretnutie 53 seniorov, kde okrem pohostenia sme sami sebe pripravili aj kultúrny
program. Pravdaže nás prišli pozdraviť aj
najmenšie detičky z materskej školy. Je to
vždy to najmilšie a našim srdciam veľmi
blízke, srdečne ďakujeme. Deň učiteľov
bolo svojou prítomnosťou pozdraviť 33
našich členov na divadelnom predstavení B. S. Timravy „Krása krás“ zo Spišskej
Novej Vsi, odchádzali sme s krásnym
umeleckým zážitkom. Nastupujúca jar sa
stala inšpiráciou pri tvorbe minivýstavky
k blížiacim sa sviatkom jari Veľkej noci.
V máji Deň matiek si pripomenieme na
stretnutí s priateľmi z Lipt. Mikuláša pri
opekačke v areáli M. Staroňa, stretlo sa
nás 40 seniorov. Do svojej spolupráce
sme zahrnuli aj spoluprácu s Domovom
sociálnych služieb, kde sme okrem niekoľkých darčekov – ručne vyrobených
našimi členkami, urobili aj zbierku kníh,
aby naši priatelia mohli prežívať chvíľky
oddychu aj pri dobrej knihe.
Na našich pondelkových stretnutiach sa často ozývajú rôzne kritické hlasy
týkajúce sa rôznych nešvárov v našej obci
ako sú napr. separovanie odpadu (plastové
fľaše je nutné stláčať, aby sa ich do kontajneru zmestilo čo najviac), časté znečisťovanie obce psami (majitelia by ich
nemali voľne púšťať a odpratať po nich
výkaly), veľmi nás znepokojuje vlastný
kultúrny život v obci, aby sme sa nespoliehali len na dovezenú kultúru, ale stali
sa aj jej vlastnými producentmi: (divadlo,
FS Poludnica, spevokol a pod.) Tieto svoje názory sa snažíme interpretovať naším
poslancom cez trojčlennú radu starších,
pri kultúrnej komisii na ich zasadnutiach.
Či naozaj nič neprebudí našu mládež a
nevyburcuje k nejakej činnosti, ktorou
by prispela svojej dedine? Je im absolútne jedno, v akej dedine žijú? Za akýkoľvek zmysluplný čin, či návrh budeme
nesmierne vďační. Nie sú sami, radi pomôžeme, poradíme. Školská, stredoškolská aj vysokoškolská mládež, nechcete sa
aj vy popýšiť aktivitami, ktorými by ste
pomohli svojej obci? Veríme, že áno, čakáme na vašu iniciatívu! Akokoľvek, ozvite sa!

Text, foto:
Ing. Milan Majerko

Ľudmila Štrkolcová, Jednota dôchodcov
Závažná Poruba

Všetkých vás pozdravujem
Človek môže žiť kdekoľvek,
ale hniezdo je len jedno.
Elena Pataky,
r. Niňajová
Otec: Pavel Niňaj odsťahovaný do Ružomberka,
Ulica Pri Kostole, dvojdom s tetou Milkou Niňajovou.
“Svet krásny býval, keď z okna som sa díval,
len nevinnými očami, ten čas je žiaľ už za
nami.”
Veľa vody pretieklo dolu porubským
potokom, odkedy v ulici Pri Kostole žilo
jedno malé dievčatko. Dali jej meno Elena.
V dedinke pod Poludnicou dostala do života veľký dar. Dar šťastného detstva, dar
čistej detskej duše. Keď je človek dieťaťom
tak len prijíma informácie zo svojho okolia
a až v dospelosti si uvedomuje aký vlastne
dar do života dostal.
V Eleninom živote nastali okolnosti,
že musela z tohto raja odísť. Po čase, keď
žila v inom prostredí, sa začali vynárať
práve spomienky na túto časť života.
Keďže celé toto sa týka mňa, rozhodla
som sa zobrať do ruky pero a napísať niečo svojim rodákom v Závažnej Porube.
V prvom rade vás všetkých srdečne
pozdravujem. Už dlhšiu dobu žijem v cudzine a často sa vraciam v mojich snoch na
miesta svojho detstva. Moju rodnú dedinu.
Vďaka internetu si môžem aspoň na chvíľku pozrieť dedinu, lesy naokolo, Poludnicu, na ktorú som sa denne pozerala z okna
rodného domu. Svojim detským pohľadom
som si predstavovala, že za ňou je už koniec
sveta. Mojím svetom bola naša dedina, to
mi stačilo a robilo ma to šťastnou.
Internet mi umožňuje prenikať na
mnohé miesta v okolí a otváram oči čo
všetko sa tam nachádza.
Husté lesy, hlboké doliny, vysoké hory,
tajomne jaskyne.....Úchvatný Liptov!
Spomínam si, ako som s mojou tetou
Milkou (hneď ráno sotva som otvorila
oči už som za ňou bežala), chodila na bylinky a huby. Ona ma naučila poznávať a
vychutnávať si prírodu. Vidieť tú krásu v
každej bylinke, kamienku či chrobáčikovi
alebo muške. Vedela uvariť ten najlepší, ničím nenahraditeľný bylinkový čaj, ktorého
vôňa sa šírila po celom dome.
Áno. Závažná Poruba mi dala a stále
dáva veľa. Pozitívnu energiu, snívanie....
Keď mi je ťažko tu v ďalekej cudzine, tieto
spomienky mi liečia dušu, a preto Vám píšem, milí Porubania.
Ste šťastní ľudia, lebo máte okolo seba
to najväčšie bohatstvo aké len môžete mať.
Majetok ?! Nie!! Mnohí si to myslia, ale nie
je to tak. Najväčšie bohatstvo je domovina
a láska k nej. Buďte šťastní za tento dar a
nezahadzujte ho ani nepredávajte.
Elena Ninajova-Pataky, Spojené Kráľovstvo
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Hora je umelecká deﬁnícia života

Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách a v škole,
ako jedna z najzávažnejších vlastností človeka

Peter Staroň, odborný lesný hospodár.

V roku 1976 absolvoval Strednú lesnícku školu v Lipt. Hrádku. Pracovať začal
v roku 1978 (po ZVS) a to u Štátnych lesov na Lesnej správe Partizánska Ľupča
ako lesník až do roku 1993, kedy vznikol Lesný komposesorát Partizánska
Ľupča. Tu pracoval ako lesný technik
pre ťažbu a pestovanie lesa, ako aj zástupca konateľa spoločnosti, do konca
roka 2008, teda 30 rokov v Partizánskej
Ľupči. V roku 1995 zložil štátnu skúšku
na výkon odborného lesného hospodára, čo vykonáva pre Urbáre v Z. Porube
a Iľanove od roku 2008 až doteraz, ako
živnostník.
Pán Staroň, rok 2011 je vyhlásený ako
Medzinárodný rok lesov. Prečo takéto
rozhodnutie a čo znamená pre človeka
les.
Medzinárodný rok lesov bol vyhlásený
Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 20.12. 2006 a to rezolúciou
č. 61/193. Hlavným sloganom je „LES pre
ľudí „, čo má zdôrazniť prepojenie človeka
s lesom. Cieľom je zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie
lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých
typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj
budúcimi generáciami.
Les pre človeka znamená, dovolím si
povedať, život. Pre nás ako vnútrozemský
štát je to akumulátor vody. Všimnite si, že
v súčasnej dobe pri výkyvoch počasia, keď
niekedy aj mesiac neprší, v našich potokoch
stále tečie voda. Ďalej les je aj zdroj kyslíka,
ktorý nám poskytujú jeho asimilačné orgány. Les je pre človeka zdrojom oddychu,
vychádzok, turistiky, lesných plodov a zámerne až na konci poviem, že aj zdrojom
jedinej obnoviteľnej suroviny a to dreva. A
v neposlednom rade aj pracovných príležitostí.
Akú plochu zaberajú v porubskom Urbáre lesné porasty?
Združenie majiteľov lesov pozemkové
spoločenstvo Závažná Poruba hospodári
na dvoch Lesných celkoch a to Liptovský
Ján a Demänová.
Lesy v Liptovskom Jáne zaberajú plochu 534,78 ha, z toho 125,47 je hospodárskych a 409,31 ha sú lesy v NAPANT-e, s
piatym, najprísnejším stupňom ochrany
prírody.
Plocha lesov na LC Demänová je
1126,13 ha, z toho je 386,14 ha lesov hospodárskych a 739,99 ha ochranných. Časť
lesov je priamo v katastri Závažnej Poruby,
ďalšie sú v Iľanovskej a časť v Demänovskej
doline.
Najdôležitejšiu hodnotu pre človeka
predstavuje zdravie. Platí to aj pre les?

Zdravie je prioritou pre každého živého
tvora, teda aj pre les. Len zdravý les môže plniť všetky svoje funkcie. A práve to je úloha
pre nás, hlavne lesníkov, aby sme dosiahli
tento cieľ. Les je veľmi zložitý živý organizmus, nie sú to len stromy, ale aj pôda, lesné
kvety, trávy, kry a v neposlednom rade aj
živočíchy, ktorých je v našich lesoch hojne
a rozmanitého druhu. Pri obhospodarovaní
lesa stačí spraviť jednu chybu a je to na 80 až
100 rokov. Aj z pohľadu laika je jasné, že je
krajší pohľad na zelený les, ako na vyschnuté, alebo vysychajúce stromy, z ktorých je
preč nielen zdravie, ale aj život.
Pomenujme nepriateľov lesa.
Možno to bude znieť ako fráza, ale
jednoducho najväčším nepriateľom lesa je
človek. On ho ničí celé stáročia. Najprv to
bolo kvôli obžive, keď sa klčovali obrovské
plochy lesa pre poľnohospodárstvo. Potom
začiatky priemyslu, keď mizli lesy v okolí
banských miest a hút, kde sa pálilo drevené
uhlie. Našťastie a môžeme byť na to hrdí,
Slovensko dalo lesníctvu významného človeka z Horehronia, Jozefa Dekréta Matejovie (jeho meno nesie Lesnícka škola v Lipt.
Hrádku), ktorý v 18. storočí sa zaslúžil o to,
že les sa nielen rúbe, ale je ho potrebné aj
obnovovať, vychovávať, proste starať sa, aby
les zostal lesom.
A keď si zoberieme dnešnú dobu, zas
lesu najviac škodí človek. Vysoko rozvinutý
priemysel a s ním imisie, výfukové plyny,
kyslé dažde, z nedbanlivosti založené požiare a pod.
V neposlednom rade sú to aj zlé rozhodnutia a zákony tých, ktorí sa lesu ani
moc nerozumejú, ale o ňom rozhodujú. Je
paradox, ak si odporujú dva zákony navzájom, ktoré sa týkajú hlavne nás lesníkov a to
zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody
a krajiny. Jeden prikazuje niečo, čo druhý
zakazuje. Nikdy v histórii a v dobe ktorú ja
pamätám, nebolo toľko problémov, čo sa
týka ochrany lesa v boji s lykožrútmi. Už
starí otcovia vedeli, že ak sú stromy po zemi
po veternej kalamite, tieto treba urýchlene

spracovať, aby sa chrobák nerozširoval. To je
úplne jednoduché, dôležitá je hygiena v lese,
napadnuté
stromy
spracovať. V dnešnej
dobe sa vyrojilo toľko odborníkov na les,
hlavne mimovládnych
organizácií, že človek
stráca prehľad o tom, čo kto vlastne chce.
Nahrávajú im zákony – bohužiaľ, do všetkého môžu rozprávať, ale zodpovednosť je
na poslednom lesníkovi. Nemuseli tak dopadnúť ako dopadli lesy v Tichej a Kôprovej
doline, Malužiná, Boce, Čertovica. Príkladom nám môžu byť lesy v okolí Osrblia na
Pohroní, kde padla obrovská veterná kalamita v roku 1996. Drevo sa postupne spracovalo, plochy zalesnili a o chrobákoch a
ich premnožení sa nehovorilo. Dnes sú tam
prekrásne mladé lesy.
Je jasné, že tých nepriateľov a škodlivých
činiteľov má les viac. Aj sama príroda vie s
lesom zamávať. Sú to v dnešnej dobe stále
silnejšie vetrové smršte, niekedy prívaly snehu, ktoré dokážu hlavne mladiny poriadne
prelámať, potom sú to niekedy dlhotrvajúce
suchá, ktoré tiež prispievajú k oslabovaniu
lesa, požiare (založené bleskom) a pod.
Ako možno liečiť chorý les ?
Každého napadne jednoduchá odpoveď. Motorovou pílou. No nie je to až tak
jednoduché na to odpovedať. Z odborného
hľadiska máme 5 stupňov od 0 po 4, čo sa
týka zdravia lesa. 0 je les zdravý, 4 je les odumierajúci až odumretý. Keď sa pozriete, v
našom prípade na Opalisko a Poludnicu a
pozeráte na zelené stromy, zdá sa, že les je
zdravý a to je ten najkrajší pohľad. Vo vnútri lesa však nájdete aj poškodené stromy
a to lúpaním od zveri, samotnou ťažbou,
vetrom, snehom, atď. Ale to všetko do lesa
patrí. Les nie je záhradka pri dome, kde je
všetko vykosené a pohrabané. Do lesa patrí
aj „neporiadok“ a to popadané stromy, konáre . Toto sú živiny pre budúci les.
Je známe, že každých 10 rokov sa pre
hospodárenie v lese vyhotovuje lesný hospodársky plán, v ktorom je zakotvená celková starostlivosť o les. A práve tu je zakotvené to, ako sa starať, aby les bol zdravý a to
od zalesnenia, cez jeho výchovu prerezávkami, prebierkami až do jeho dospelosti.
Les pestujeme, drevo ťažíme. Vyjadrime
túto skutočnosť číslami. Koľko sadeníc sa
vysadí ročne, aký objem predstavuje prírastok, koľko sa vyťaží ?
Všetky tieto veličiny, na ktoré sa pýtate, sú obsahom spomenutého lesného
hospodárskeho plánu. Raz za 10 rokov sa
robí akoby inventúra predchádzajúceho
obdobia a od toho sa odvíja, čo si môžeme
dovoliť do budúcna.
Drevinové zloženie tvorí smrek 83%,
jedľa 7%, borovica 5% (aj kosodrevina)
smrekovec 3%, listnaté dreviny 2%.
Drevná zásoba na lesných pozemkoch
ZML PS Z. Poruba predstavuje 370 000 m3
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drevnej hmoty. Predpis na vyťaženie dreva je vo výške 40205 m3, teda ročne 4021
m3. Vyjadrené v percentách odťaží sa 11 %
zásob drevnej hmoty. Čiže už len z tohto
pohľadu nemusí sa nikto obávať, že lesy
vyrúbeme, pretože zatiaľ ročne ťažíme len
vo výške predpisu. Čo sa týka prírastku, ten
je vo výške spomenutých 11% plus-mínus,
pretože je prijatá zásada, že vyrúbať sa môže
len to, čo prirastie. V posledných rokoch je
však v niektorých spoločnostiach táto zásada porušená vplyvom kalamít, že sa možno
ťaží nadplán. Aj my v posledných rokoch
bohužiaľ musíme sa venovať kalamitám, a
to vetrovej a následne podkôrnikovej, ale
zatiaľ sa nám to darí v medziach plánu.
Čo sa týka zalesňovania, ročne sa vykonáva priemerne na ploche 7 ha a vysadí
sa 17 až 20 tisíc sadeníc, hlavne smreka,
buka, smrekovca, jedle a borovice.
Následne sa vykonávajú zásahy a to vyžínanie buriny na ploche cca 30 ha, ochrana
proti obhryzu zverou cca 35 ha, prerezávky
– 5 ha. Výchovné ťažby sú delené na ťažby
do a nad 50 rokov, ktoré sú veľmi dôležité
pri vypestovaní zdravého a odolného lesa.
Ako som už spomenul, les je veľmi zložitý organizmus a aj malá chyba je na desaťročia. A ako sa hovorí v lese treba mať
otvorené hlavne oči, lebo sama príroda
nám napovedá, čo a kde a ako treba urobiť
a poľaviť niekedy z ľudskej tvrdohlavosti a
mnohokrát konať aj možno tak, že to zákon
neumožňuje v dobrom slova zmysle.
Na koniec celkom jednoduchá otázka. Čo
odporúčate každému návštevníkovi lesa?
Na jednoduchú otázku jednoduchá odpoveď. Aj v lese sa správaj tak, ako doma. Asi
každý sa snaží mať doma a vo svojom dvore
poriadok. Lenže skutočnosť je veľakrát iná.
Ktosi múdry povedal, že musia vymrieť
aspoň dve generácie na Slovensku, aby sa
zmenilo myslenie ľudí. Stále v nás rezonuje
socializmus, keď všetko patrilo všetkým a
v podstate nikomu a tak sa niekedy správame aj k lesu. Mnohým nič nehovorí súkromné vlastníctvo, ktoré aj podľa ústavy je
posvätné. Sme svedkami nekontrolovanej
jazdy motoriek, štvorkoliek po lese, nikto
sa nikoho na nič nepýta. Oheň si nakladiem kde chcem, vykrikujem po lese ako
na jarmoku. Idem na túru, ruksak praská
od jedla, ledva ho vynesiem do kopca, tam
sa najem a prázdne, ľahké obaly načo nosiť
domov, keď môžu zostať v lese. A smutné
je, že mnohokrát do lesa ideme aj s deťmi
a práve od dospelých si berú zlý príklad.
Ocko vyfajčí cigaretu a zahodí ju ani nevie
kam. A hlavne deti sú veľmi učenlivé. Samozrejme, že nechcem hádzať všetkých do
jedného vreca, lebo väčšina toto nerobí. Ale
aj taká je moja skúsenosť. Aj my pri ťažbe
narobíme neporiadok, ale snaha je dať všetko do pôvodného stavu.
Ako som už spomenul, les je zdrojom
relaxu, oddychu, treba doň chodiť načerpať
energiu, oddýchnuť si, aj na to slúži. Správajme sa v ňom však s úctou a pokorou a on
nám to vráti.
Pán Staroň, ďakujem za rozhovor.
Dušan Migaľa

Cirkevná rubrika

...Vylejem svojho Ducha na tvoje potomstvo... Izaiáš 44,3
(k sviatku Ducha Svätého)

V

šade, kde sa ľudia zhromažďujú v mene Ježiša Krista, všade tam tvoria
spoločenstvo svätých. Pod pojmom „spoločenstvo svätých“ sa nemyslí skupina absolútne dokonalých ľudí. Keď vyznávame
vo Viere všeobecnej kresťanskej, že veríme v spoločenstvo svätých, nechceme povedať, že veríme v spoločenstvo svätcov.
Nie, spoločenstvo svätých je spoločenstvo
veriacich ľudí v Ježiša Krista.
Aj my tvoríme spoločenstvo svätých.
Ale položme si otázku: Ako je možné,
že kresťanstvo ešte stále funguje? Ako je
možné, že sa ešte stále stretávame, či už na
službách Božích, alebo na iných príhodných miestach? Pozrime sa, kto všetko
tvorí to spoločenstvo svätých – tvoríme
ho my, ľudia nedokonalí, hriešni, my, ľudia s mnohými chybami a nedostatkami.
Ako je možné, že cirkev, ktorú tvoria takíto ľudia, ešte stále existuje? Veď koľko bolo
na svete organizácií a spoločenstiev, ktoré
mali pomerne dobré humánne základy
a predsa sa dávno rozpadli. A cirkev trvá.
Keď chceme hľadať odpoveď na uvedené otázky, musíme si v prvom rade uvedomiť, že to nie je ľudská vôľa, ktorá drží
cirkev pohromade. Nie sú to naše ľudské
schopnosti a kvality, ktoré by zaručovali
trvanie cirkvi.
Po Ježišovom vstúpení sa učeníci vrátili
do Jeruzalema, ale nič sa nezmenilo. Nezaložili žiadnu organizáciu, žiadnu stranu.
Vrátili sa do Jeruzalema a čakali. Čakali
celých 10 dní. A potom sa všetko zmenilo.
Ale nie z ich vôle. V skutkoch apoštolov
čítame: Tu zrazu povstal zvuk z neba,
ako keď sa prudký vietor valí a naplnil
celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa
im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý
naplnil všetkých. Vznik spoločenstva svätých, vznik cirkvi, to bola Božia vôľa. Nebolo to ľudské dielo, ale Božie. A tak isto
ďalšia existencia cirkvi nezávisí na ľudskej
vôli, ale vôli Božej. Mnohí sa snažili cirkev
zničiť. Ale cirkev prešla všetkými skúškami. To preto, lebo ona je tu z Božej vôle.
Zakladateľom cirkvi nie je človek, ako je
to v iných náboženstvách. Je to Duch Svätý, ktorý do cirkvi povoláva, ktorý zhromažďuje veriacich. Práve na toto chceme
myslieť počas Svätodušných sviatkov, keď
si pripomíname zoslanie Ducha Svätého
na apoštolov, keď si pripomíname založenie kresťanskej cirkvi. Je potrebné, aby
sme zdôraznili dôležitosť týchto sviatkov.
Viac vnímame Vianoce a Veľkú noc a na
Svätodušné sviatky často zabúdame. Ale
bez udalosti, ktorá sa stala v Jeruzaleme na
Letnice, by sme sa ani my nemohli zhromažďovať v chrámoch, bez svätodušnej
udalosti by nestál ani náš chrám. Preto je
treba znovu zdôrazniť– cirkev je dielom

Ducha svätého.
Tento Duch Svätý je aj udržiavateľom
cirkvi. Bez Neho by sme boli ako suchá
vyprahnutá zem. Keby sme mali aj dostatok všetkého – bohatstvo, slávu, bez Ducha Svätého by sme boli chudobní, úbohí
a biedni. Ako hovorí žalmista: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú
stavitelia. Ak Hospodin nestráži miesto,
márne bdie strážnik. To je druhá dôležitá
vec, ktorú si musíme počas týchto sviatkov uvedomiť.
Tak ako voda zvlažuje suchú zem a robí ju úrodnou, tak aj naše životy zvlažuje
Duch Svätý. Každý kresťan by mal prinášať
ovocie Ducha, ktorým je: láska, radosť,
pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Ak
neprinášame takéto ovocie, potom s nami
nie je niečo v poriadku. Ak neprinášame
takéto ovocie, znamená to, že sme zlý
strom, ktorý nie je na nič súci, len aby ho
vyťali a hodili do ohňa. Ak neprinášame
takéto ovocie, znamená to, že naše životy
nie sú zavlažované Duchom Svätým. Každý deň by sme mali prosiť Ducha svätého,
aby nás občerstvoval, aby nám pomáhal
prinášať dobré ovocie.
To je dôležité nielen pre nás, ale aj pre
našich potomkov, pre nasledujúce generácie. Ak im zanecháme zlé ovocie – ovocie
hnevu, nenávisti, lakomstva – budú aj oni
podľa toho žiť. Ak im zanecháme ovocie
lásky, radosti, pokoja, dobrotivosti – bude
to požehnaním pre ich životy. Potom Hospodin vyleje svojho Ducha na naše potomstvo a svoje požehnanie na našu mlaď.
Mgr. Vladimír Pavlík, evanj. farár

Dve pozvánky

– Druhá júlová nedeľa (3. nedeľa po
Svätej Trojici) – konﬁrmácia v Evanj.
a.v. chráme v Závažnej Porube, zároveň
pozývame všetkých „zlatých konﬁrmandov“, ktoré boli konﬁrmovaní v našom
chráme dňa 9. apríla 1961 – bolo ich 23,
z nich 5 sa tejto „konﬁrmácie po 50 rokoch“ nedožili
– 15.-17. júla sa opäť v Liptovskom Mikuláši – na Akadémii ozbrojených síl budú
konať Misijné dni východného dištriktu ECAV „KTOSI JE ZA DVERAMI“ s
úvodným heslom: „Ajhľa stojím pri dverách a klopem“, Zjavenie Jána 3,20, témy
vzdelávacích seminárov sú napr. Zákon a
evanjelium, Láska po 20 rokoch, Závislosti u detí, Mládež v cirkevnom zbore...
vyvrcholením budú nedeľné služby Božie
- podrobný program na informačnej tabuli pred evanj. chrámom

Predsedníctvo Evanj. cirk. zboru
Závažná Poruba
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Už len návraty ...
ECAV v roku 2010 žila a pripomínala si
Žilinskú Synodu z r. 1610. Sprítomňovala ju v rôznych podobách na stretnutiach so zdôrazňovaním jej významu aj
pre dnešok. Jej organizátormi boli Uhorský palatín Juraj Turzo a Eliáš Láni. Jej
význam je mnohoraký. Len veľmi stručne. Evanjelická cirkev sa kodiﬁkovala v
duchu článkov Symbolických kníh z čias
obrany reformačného učenia po r. 1517.
Na Synode bolo zriadené ústredie pozostávajúce z delegátov stavu šľachtického a kňazského. Títo zostavili zákony,
články a artikuly záväzné pre všetkých
členov spoločenstva. Z najdôležitejších
to bolo vytvorenie superitendcií (biskupstvá), ktoré mohli ordinovať kňazov, vytvorenie podmienok pre osamostatnenie evanjelikov od jurisdikcie rím.
katolíkov, ich farárov a biskupov. Riešila
veci vieroučné a administratívne. Ona
tiež inštituovala slovenskosť územia
do troch superitentcií t.č. Bytčianska,
Breznianska a Nitranská. Delegáti z vtedajších desiatich stolíc prijali 16 zákonov a zvolili za biskupov Eliáša Lániho,
Izáka Abramidesa a Samuela Melika.
S úžasom je konštatovanie, že „Závery“ sa našli v origináloch uložené v
Slovenskej národnej knižnici v Martine.
Pod editorstvom Dr. Miloša Kovačku
vydala v roku 2010 SNK s obrazovými
prílohami, prekladmi z latinčiny do slovenčiny aj s historickými hodnoteniami,
zoznamom účastníkov ako malý biobibliograﬁcký slovník. Toto faksimilné
vydanie originálnej listiny nesie názov:
„AKTY A ZÁVERY ZÁKONY A USTANOVENIA ŽILINSKEJ SYNODY“ by
si mali evanjelici hlbšie sa zaujímajúci
o našu históriu preštudovať. Dostanú
obrazy o reformačných zápasoch našich
predkov. Tieto trvajú až doposiaľ, ale v
iných podobách. K preštudovaniu a poučeniu odporúčam...
Vždy ma zaujímali osobnosti, ktoré
zastupovali Liptovskú stolicu na Synode. Boli to za šľachtický stav gróf Michal Okoličáni z Okoličného, Benedikt
Pongrác šľachtic z Liptovskej Teplej a
farár Martin Mokosini z vtedajšej Nemeckej Ľupče. Kedykoľvek som išiel cez
Okoličné, myslel som na históriu paláca,
kostola a kláštora asi z roku 1555 a dôb
po prijatí reformácie. (Pôvodný drevený
kláštor bol vraj postavený pod porubskými brehmi a mnísi z blízkeho Váhu
mohli chytať ryby. Váh po stáročia menil
povodňami koryto, meandroval údolím
až do terajšej polohy.)
Tomáš Niňaj

Jubilejné 90. narodeniny

Bohoslužobný život zboru
V uplynulom období sme krstili:
Markétu Jambrichovú a Richarda Hladkého
V nádeji vzkriesenia nás opustili:
Emília Staroňová, rod. Šúleková – 90 r.
Ján Nahálka – 74 r.
Mária Agnetová, rod. Mikulášová – 95 r.

• Pred ev. kostolom v Prešove 29. 5. 2011. Zľava: S.
Broska, K. Piatková, V. Piatková, D. Kuľhavá, p. farár
Jágerský, B. Mikulášová, J. Jurečka

Slávnostné služby Božie sa uskutočnili
29. mája 2011 v Chráme Sv. Trojice v Prešove, na ktorých poďakovali Pánu Bohu
za život a službu Th. Mgr. Jánovi Jágerskému, ktorý ako zborový farár pôsobil v
Závažnej Porube 38 rokov.
Tejto slávnosti sa zúčastnila aj deväťčlenná delegácia cirkevného zboru zo
Závažnej Poruby.
Jubilantovi odovzdali pozdravy zo
Z. Poruby, kyticu kvetov a vyslovili slová
srdečného blahoželania k deväťdesiatym
narodeninám.

Bratia – sestry.
Ďakujem Vám za Vaše srdečné blahoželania k môjmu životnému jubileu.
„Ďakujem Hospodinovi z celého srdca
v kruhu úprimných v zbore.“ (Ž 111,
1v.)
Nech Hospodin požehná Vaše slová a
svojou láskou, milostivou ochranou
a pomocou nech Vás i Vašich drahých
sprevádza a ostáva so mnou i s Vami
dnes, zajtra i naveky.
J. Jágerský

Evanjelické cirkevné dni
Prvý júnový týždeň sa konali v Drážďanoch
33. evanjelické cirkevné dni (Kirchentag).
V rámci podujatia sa uskutočnilo viac ako
2300 rôznych akcií za účasti čelných predstaviteľov ECAV na Slovensku.
Cirkevný zbor zo Závažnej Poruby v
krajine reformácie prezentovali zborový
farár Vladimír Pavlík a členky zboru Mária Jačalová a Anna Šeďová. Organizátori
očakávajú od tejto akcie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 120.000 ľudí, nové impulzy
pre vieru a ekuméniu. Viac v budúcom
vydaní.

• 8. máj – 2. nedeľa po Veľkej noci – sme
si pripomenuli v chráme Božom Deň matiek – „žijúcim matkám poďakovať za lásku a starostlivosť a tým, ktoré nás predišli
do večnosti na znak úcty položiť kytičku
na hrob a v tichosti zaspomínať“.
• 22. mája zvesťou slova Božieho nám
poslúžil br. farár Mgr. Peter Taját, ktorý
navštívil náš zbor pri príležitosti životného jubilea brata farára Vladimíra Pavlíka.
Brata farára pozdravili aj veriaci nášho
zboru v rámci služieb Božích.
• 31. mája sa p. farár Ján Jágerský dožíva
z milosti Božej 90-tich rokov. CZ v Záv.
Porube mu blahoželá a praje hojnosť Božieho požehnania.
• v súčasnosti zbor robí rekonštrukciu
podlahy modlitebne, preto biblické hodiny a spevokol máme v kostole. Prosíme
všetkých, ktorí môžu ﬁnančne podporiť
tieto práce.
• čo prinesie májové sčítanie obyvateľstva
• bude nás viac, alebo menej ako v roku
2001? Jedno je isté: príslušnosť k evanj.
cirkvi na papieri a v kartotéke zboru nám
nepomôže, ak nebudeme žiť aktívny život
viery a svoju vieru nepreukážeme skutkami. Otázka, koľko evanjelikov je na Slovensku, nie je taká dôležitá, ako tá, koľko
evanjelia je v mysliach a srdciach našich
ľudí.
V mesiaci jún a júl nás čaká:
„buď vzorom veriacich v reči, správaní,
láske (v duchu), vo viere a mravnej čistote.“ (1Tim.4,12)
- 2. 6. štvrtok – Vstúpenie Krista Pána na
nebo – služby Božie o 10,30 hod.
- 12. 6. nedeľa – 1. slávnosť svätodušná
zoslanie Ducha Svätého – slávnostné
SB o 10.30 h.
- 13. 6. pondelok – 2. slávnosť svätodušná
slávnostné služby Božie o 10,30 hod.
- 19. 6. nedeľa – Svätá Trojica – Otec, Syn
i Duch Svätý – slávnostné SB o 10,30
hod.
- 29. 6. streda – Sviatok apoštolov Petra
a Pavla
- 5. 7. utorok – Sviatok Cyrila a Metoda
(r. 863)
- 6. 7. streda – Sviatok Majstra Jána Husa
(† 1415)
„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť,
nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a
ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu
jej.“ (Jk 1,5)
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Prvým predpokladom poslanca je schopnosť slúžiť občanovi
Pre obce/mestá je veľmi dôležité mať dobrého, rozhľadeného starostu/primátora, ktorý má dostatok vedomostí
i skúseností zo života, dokáže počúvať ľudí, je schopný
riešiť ich požiadavky a problémy a dobre viesť úrad samosprávy. Dôležité pre obec však je aj mať poslancov
zrastených s obcou, zanietených lokálpatriotov, ochotných a schopných ponoriť sa do potrieb obyvateľov a neľutovať čas na riešenie problémov nielen v diskusiách
a hlasovaním v zastupiteľstve, ale aj konkrétnou činnosťou v tej-ktorej sfére života obce.

Poslanci majú svoje „rajóny“
V OcZ je deväť poslancov. Na otázku,
o čom vedú najzanietenejšie diskusie, D.
Migaľa odvetil:
- Myslím, že o rozpočte, to vždy na
sklonku roka, potom o investičných akciách a vôbec o rozvoji obce a jej smerovaní. Chceme, aby rozpočet a využitie
prostriedkov odrážali potreby obce. Často
požadujeme podrobné vysvetlenie od pracovníkov úradu alebo starostu k materiálom, ktoré nám predložia. A vďaka takejto
symbióze, ktorá nám umožňuje dôkladne
sa oboznámiť s úlohami obce a jej potrebami, sú naše rozhodnutia prevažne pozitívne a táto obec je dnes takmer dobudovaná. Z väčších úloh obce už treba dorobiť
iba kanalizáciu.
• Ako majú poslanci rozdelenú prácu?
- Okrem toho, že pracujú v rôznych komisiách, majú pridelené obvody, ktoré sledujú
a snažia sa komunikovať s ich obyvateľmi.
V obvodoch robíme aj verejné pohovory,
kde obyvateľom vysvetľujeme otázky dôležité pre obec, napr. keď sme sa chystali na
separovaný zber odpadu a podobne. My
ako poslanci sa neschádzame len na zasadaniach a s ľuďmi sa nestretávame iba na
organizovaných zhromaždeniach, ale sme
medzi nimi aj v obchodoch, na ihriskách,
v kostole, ba niekedy zájdeme po zasadaní
OcZ na pivo aj do krčmy. Poslancom, ktorí majú dôveru, ľudia povedia, čo chcú, čo
navrhujú, s čím nie sú spokojní.
• Čo treba urobiť, možno aj v Závažnej
Porube, aby sa ľudia viac zapájali do vecí
verejných?
- Pravdou je, že nám chýba silnejšia spätná
väzba od obyvateľov. Ani u nás sa prakticky nezúčastňujú na rokovaniach zastupiteľstva a keď prídu, tak jeden, dvaja, ktorí
majú celkom úzke záujmy. Aj na verejné
zhromaždenie príde maximálne 60 až 80
ľudí. Niekde inde by to bolo dosť, ale my
by sme si želali, aby ich bolo viac. Aspoň
toľko, ako na výročných rokovaniach majiteľov lesov, kde býva aj 200 ľudí. Myslím
si však, že naši obyvatelia sú informovaní
dobre. Zo zhromaždení sa to k nim donesie. No a máme noviny, tlačíme 650 kusov,
z nich 450 ide do každej rodiny.

• Dušan Migaľa, poslanec OcZ,
folklórista, turista

Čo podporiť, čo sa nedarí
S poslancom OcZ v Závažnej Porube D.
Migaľom sme sa zamysleli aj nad otázkou,
čo treba v dedine podporovať, aby sa dianie a život v nej udržali na dnešnej dobrej
úrovni, resp. rozvinuli na ešte lepšiu než
dosiaľ, prípadne čoho vznik podnietiť, a
to nielen v materiálnej, ale aj v kultúrnej či
duchovnej oblasti.
„Myslím si, že treba stále nadväzovať
na kultúrne tradície našej obce,“ rozhovoril sa D. Migaľa. „Napríklad hrať dobré
ochotnícke divadlo. Kriticky priznávam, že
pri storočnici ochotníckeho divadla v obci
sa nám to nepodarilo. Problém je v tom,
že mladí ľudia, ktorí by mohli hrať divadlo,
zväčša študujú mimo dediny a skúšať iba v
sobotu či nedeľu je trochu málo. Bolo by
však úžasné, keby sa nám podarilo oživiť
divadlo. Mladí ľudia, najmä chlapci, chýbajú aj vo folklórnej skupine. No perspektíva
tu je, lebo máme aj detský súborček. Nedávno sme kultúrnu komisiu premenovali
na komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie. V nej by sme mali pripravovať námety
a návrhy na uznesenia z celej tej nadstavby
obce. Po niekoľkých volebných obdobiach
sa ustálil názor, že v komisii musia mať
okrem zástupcu športového klubu zastúpenie aj ďalší, ako Jednota dôchodcov Slovenska, obidve školy, obecná kronikárka
a cirkevný zbor. Cez túto komisiu získavame podrobné informácie o obci a vieme
v nej koordinovať rôzne akcie. Je to dôležité nielen pre zladenie termínov napríklad
v predvianočnom období, ale aj preto, aby
sme sa mohli navzájom navštíviť a vidieť,
čo ten druhý pripravil. Komisia kultúry,
športu a vzdelávania,“ zdôrazňuje poslanec Migaľa, „je tiež veľmi nápomocná pri
príprave Porubských novín a hodnotíme v
nej každé aktuálne číslo. Členovia komisie
tlmočia na zasadaniach aj pripomienky
obyvateľov k novinám. Upozornili ma napríklad, že používame veľmi malé písmená, že aj fotograﬁe sú občas príliš malé a
pripomienky bývajú aj k obsahu. Dávajú
tipy na články, ba niektorí členovia komisie aj sami čo-to napíšu. Milotka Vadovická, ktorá sprevádza návštevníkov domu M.
Rúfusa, napríklad pripravila veľký článok
o 50-ročnej činnosti zboru pre občianske
záležitosti v obci. ZPOZ nám funguje dobre. Z 13 až 15 pohrebov v roku jeden či
dva sú s občianskymi obradmi. Keby sme

nemali ZPOZ, tak by sa to nepáčilo tým,
ktorí si želajú občianske pohreby. ZPOZ
má kvalitný spevokol, dobrého hudobníka
i recitátorky. Ja zvyčajne robím smútočného rečníka. ZPOZ zabezpečuje aj uvítanie
novorodencov do života, stretnutia päťdesiatnikov, občas máme občianske sobáše, no sú tu aj výročia jubilantov, zlaté či
diamantové svadby. Tým venujeme veľkú
pozornosť, doslovne ideme do rodín a ľudia to veľmi oceňujú. Niekomu zas padne
dobre, ak si ho obec uctí v obradnej sieni.
Podpíše sa do pamätnej knihy, porozpráva
o svojom živote, práci, my to odfotografujeme a spravíme z toho peknú spomienku.
ZPOZ v obci funguje dobre už 50 rokov,
no zišlo by sa trochu ho omladiť.“

Štebot v rodnom hniezde
Každý rok na narodeniny Majstra Rúfusa
sa v Závažnej Porube konajú večery poézie pod názvom Štebot v rodnom hniezde.
Kým žil, vždy obyvateľom napísal list asi
v duchu, že „Závažná Poruba je takou zázračnou krajinou, v ktorej vtáctvo aj cez zimu štebotá. A štebotajte mi, ja vás budem
počúvať“. Žiaľ, minulý rok už nenapísal
nič. Zomrel a pochovali sme ho v rodnej
obci pod Poludnicou.
Veľmi dobre funguje v Porube aj
obecná knižnica, ktorú Majster Rúfus nazval izbou zázrakov. Obci na nej záleží, aj
preto vyčleňuje dostatok prostriedkov na
nákup kníh. „Právom,“ podčiarkuje poslanec Dušan Migaľa, „veď knižnica má
400 stálych čitateľov, čo z celkového počtu
1 200 obyvateľov nie je málo. Navyše obe
knihovníčky sú mi nápomocné aj pri príprave novín.“ Kultúra má teda v Závažnej
Porube podporu od starostu i poslancov.
• Čo je vaším najväčším želaním do najbližších rokov?
- Myslím, že je potrebné zmodernizovať
kultúrny dom, aj keď je to pekná budova
a mnohí nám závidia jej akustiku. Treba
však zrekonštruovať vnútorné priestory,
zmodernizovať vnútorné zariadenie, zatepliť ju, opraviť strechu, aby nezamokala,
opraviť sociálne zariadenia. Oveľa náročnejším želaním však je nanovo naplniť
kultúrny dom činnosťou. Aby sa tu mládež
stretávala s určitým cieľom. Veľmi si tiež
želám, aby sa nám podarilo odstrániť prejavy vandalstva v obci. Ničia nám dopravné zariadenia, ukradli nám štátny znak
a štátnu vlajku, váľajú nádoby na odpad.
Vieme, že to robí jedna partia, len ju nevieme usvedčiť.
x
x
x
Pre obec je šťastím, ak väčšine obyvateľov
na nej záleží. A keď si vedia dobre vybrať
aj svojich samosprávnych predstaviteľov – starostu a poslancov – v obci sa žije
dobre. Zdá sa, že Závažná Poruba je takou
obcou.
Bohumil OLACH, Obecné noviny
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Bolo to dávno, čo pred oltárom stáli, vernosť a lásku si sľubovali
Pred päťdesiatimi rokmi si Vladimír a
Anna Mudroňovci podali ruky a sľúbili,
že čokoľvek príde dobré i zlé, budú znášať spolu, jeden druhému pomáhať. Čo
sľúbili, potvrdili svojim životom a dnes
sú právom hrdí, že slávia svoju zlatú
svadbu. Spoločne prežité roky im umožnili spoznať obraz života, naučili sa prekonávať úskalia života a rozumieť jeden
druhému.
Na život zdvihli poháre a pripili rokom, čo prešli, ale i tým, čo prídu, lebo
život je dar a šťastie.
Bola to cesta radosti a starostí
Pätnásty apríl roku 1961 bol pre Závažnú Porubu pamätlivý. V tento deň sa
totiž konali štyri sobáše. Každý na inom
mieste. „Vôbec sme o tom nevedeli, až pri
zlatom výročí sme si túto vec akosi viac
pripomenuli,“ rozhovoril sa zlatý manžel
Vladimír Mudroň.
„Brali sme sa v artikulárnom chráme
v Paludzi a sobášil nás pán farár Devečka,“ doplnila zlatá manželka, a pokračovala, „...po svadbe sme bývali v Porube
pod jednou strechou tri rodiny. A veru
bolo nám dobre, ale miesta málo. Potom
nastúpila opatera rodičov. V manželstve
sme vychovali dve deti a teraz sa tešíme
zo štyroch dospelých vnúčat.“ Priznala,
že by sa potešili pravnúčatám.
Ale poďme pekne po poriadku času.
Veď najskôr sa museli stretnúť. Ona z Andíc, on z Poruby. Kde? „Ako vojak som
bol na zábave a tam je začiatok. No a tak
nasledovali stretnutia dvoch mladých
ľudí. Dnes sa tomu hovorí rande. Všetko
pomaly smerovalo k cieľu, že budú svoji.
Čo sa aj stalo.
Najskôr školu, potom rodinu
Ako mládenec navštevoval Vladimír
Mudroň učilište štátnych pracovných záloh v Martine.
Vyslali ho do Trnavy. Tu sa vyučil za
nástrojára. A potom štyridsaťtri rokov
práca v jednej továrni. No skôr ako sa
oženil, musel preskákať rokmi základnej
vojenskej služby a tá trvala dvadsaťštyri
mesiacov. Slúžil v Stříbre v čase maďarských udalostí. Celé dva mesiace boli
naši vojaci v plnej bojovej pohotovosti.
Nebolo to ľahké: spávali oblečení, obutí a
čakali na poplach a bojovú akciu. Po vojenčine pracoval na textilke na úseku preventívnych a generálnych opráv. Rovných
43 rokov
Pani Hanka zas vychodila ekonomickú školu vo Veličnej. Priznáva, že nebola
ani na jednom maturitnom stretnutí, no
dodnes si pamätá mená všetkých spolužiakov. Po škole sa pracovne uplatnila v

aj dcéra Katka a vnučka Zuzka. Obidve
trénujú deti.“
Potom doplnil, že účinkoval v
Chvastekovej Poludnici, tancoval a spieval aj v súbore Máj, ktorý zriadili pri
Závodoch 1. mája v L. Mikuláši. „Spev a
tanec ma vždy vedeli osloviť. Aj napriek
pribúdajúcim rokom si rád zaspievam,
najviac na stretnutí domácej jednoty dôchodcov.“
• Anna a Vladimír Mudroňovci. 15. apríl 1961

Slovenskom kontrolnom a skúšobnom
ústave v Liptovskom Mikuláši ako administratívna sila. „Brali sme vzorky pôdy,
robili rozbor. Táto robota ma veľmi bavila. Veď od malička som vyrastala na
poli a robota bola tým, čo pre žabu voda.
Neskôr pracovala na bývalom ČSAD L.
Mikuláši.
Spomienky sú chlebom života
V spomienkach zaleteli do detských čias.
„Keď som rástol, tak v Porube boli dve
autá. Teraz stojí auto pred každým domom. Gramofón? To bola vzácnosť. Dnes
je v každej obývačke televízor a o počítačoch radšej nehovorím.“ Potom priznal,
že jeho srdcovou záležitosťou vždy bol
šport a folklór. Dlhé roky stával v bráne
porubského béčka. Vtedy sa futbal hrával
na každej lúčke. Za brúsom, Lúčičke, Políku, za kultúrou. Chytal do 33 rokov. No
najväčšiu láskou jubilanta predsa predstavuje zjazdové lyžovanie.
Keď sa vrátil z vojenčiny, vznikla
Martinská výzva, čo znamenalo aktivizovať mladých ľudí do športovania, zvlášť
lyžovania. „Mňa to chytilo, chodil som
doslova z dom do domu a hľadal talenty.
Nebolo to zbytočné. Talentovaní lyžiari
rástli, len ich bolo treba nájsť: lyžiarskym
nadaním vynikal nebohý Miško Valent.
K odvážnym a technicky zdatným zjazdárom patrili Janko Mikuláš (Bosích) a
Janko Kuľhavý (Ing), neskôr Jožko Mikuláš a mnoho ďalších úspešných lyžiarov.
Možno povedať, že po Martinskej výzve
nastal akýsi začiatok organizovaného lyžovania v Závažnej Porube a tiež začiatok
žiackych súťaží v zjazdovom lyžovaní na
Slovensku.
„Pre mňa zjazdové lyžovanie vždy
znamenalo šport č. 1. A k tomu sme boli
vynikajúca partia. Keby som mal spomenúť všetkých, čo robili do lyžovania, bol
by to strašne dlhý zoznam. Ale predsa.
Spomeniem aspoň dvoch kamarátov,
ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami: Janko
Mikuláš (Majstrík) a Ivan Kováč. V mojich stopách, čo sa týka lyžovania, kráčajú

Rozumejú si na pol slova
V rozhovore pokračujeme otázkou spoločnou pre obidvoch. Čo je najdôležitejšie
pre fungujúce manželstvo? „Nevydržiavať hnevy, vymeniť si názory, vzájomne
si odpúšťať a tolerovať jeden druhého,“
akosi spontánne odpovedali v súzvuku,
ale manželka dodala,
„...viete, to jeho lyžovanie mi dakedy
išlo na nervy. Cez zimu bol viac na svahu
ako doma. Dokonca, keď ho doma dlhšiu
dobu nebolo, rozhodla som sa, že odídem.
Ale čo sa mi prihodilo. Pršalo a nemohla
som nájsť napochytro dáždnik. Nuž čo,
zlosť ma prešla a ako vidíte tu som, pri
Vladovi. Spolu žijeme rovných päťdesiat
rokov.“ Po toľkých rokoch manželstva už
netreba veľké frázy, rozumejú si na pol
slova. „Ale aj tak, odvtedy dáždnik visí v
predizbe a vždy je poruke,“ poznamenal
žartom manžel.
Niekedy si človek povie, čože je to
za sviatok, zlatá svadba. Veď to je nič. No
predsa. Prešli roky a spomienky sa razom
menia na tiché zamyslenie nad všetkým,
čo sa za päťdesiat rokov stalo.
„Naša zlatá svadba trvala štyri dni.
V piatok sa zišli najbližší, v sobotu sme
boli na Zivke, v nedeľu prišli kamaráti a v
pondelok obecná vrchnosť,“ svadba ako
sa patrí na svadbu zlatú.
A v rozprávaní sme pokračovali. Nakoniec city mladosti sa premenili na tiché
porozumenie, na krásny súzvuk vzájomnej úcty v usporiadanom manželskom
živote ku zjavnej spokojnosti partnerov.
Text i foto: Dušan Migaľa, archív

• Pri sviatku sa zlatí manželia podpísali do Pamätnej
knihy Závažnej Poruby
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Čím sa riadia v manželstve? Múdrym citom a citlivým rozumom

B

oli pripravení na oslavu okrúhlych
narodenín nevesty, keď tu naraz
prekvapenie. Pred domom zastalo auto
a nasledovala donáška do domu. Úslužný šofér priniesol kvety a telegram. Gratulácia k zlatej svadby od detí s rodinami. Potešili sa.
Vtedy ale ešte vôbec netušili, čo
bude nasledovať. Synovia ich zaviezli
pred Obecný úrad v Závažnej Porube.
V obradnej miestnosti čakalo ďalšie
prekvapenie: slávnostné prijatie pri príležitosti spoločného sviatku a zápis do
pamätnej knihy obce. Boli v pomykove,
o ničom nevedeli.
Život vo dvojici
„Bolo to treba predýchať. Tento zážitok ťažko popísať. Krajší sobáš ako ten
prvý. Bola by som aspoň kmotru pozvala. Ale čo robiť, keď o ničom nevieš. Boli
sme dojatí a šťastní, že nám bolo dopriate
dožiť takého výročia a okolo nás deti s rodinami,“ vysvetlila pani Elenka A veru aj
zaspomínali ako to bolo pred päťdesiatimi
rokmi. Naraz všetko na rozum poschodilo
a potvrdilo sa, že manželstvo predsa nevyšlo z módy. Ako to vlastne bolo?
Manželstvo nevyšlo z módy
Najskôr sa konal sobáš civilný. V Liptovskom Jáne, na národnom výbore. Sobášil
Paľo Čurný pri dvoch svedkoch. V sobotu, 15. apríla 1961, sa postavili pred oltár
v porubskom kostole. Snúbencov oddával
pán farár Jágerský. Sľúbili si lásku, pomoc
a život vo dvojici. Čo sľúbili, splnili. Rovných päťdesiat rokov kráčajú spoločnou
cestou žitia a tešia sa daru života spolu so
synmi s rodinami.
Ako sa zoznámili
No predsa. Najskôr sa museli zblížiť, poznať sa a zaregistrovať tú iskru, čo zvykne
preskočiť medzi spriaznenými dušami.
Kde inde? Na porubskej zábave v kultúrnom dome. „Bola mladšia a naraz sme
obidva cítili, že sa k sebe hodíme,“ zaspomínal jubilujúci manžel. Veľa času na
chodenie spolu nebolo, lebo odvedenec
odišiel na vojenčinu. Ďaleko. Boží Dar,
Jáchymov... „Počkala ma dva celé roky.
Lebo čo komu súdené, to ho neminie, tak
to bolo a tak to aj zostane,“ priložil známu pravdu. A manželka doložila: „Celých
päťdesiat rokov slávime 16. a 23. februára
narodeniny a v auguste 18. a 25. mena.
Určite to nie je náhoda, numerológ by to
vedel vysvetliť.“
Bolo to tak
Je pravdou, že stopy životom naplnila
práca a sú stále plnšie a plnšie. Každý má

• Elena a Ľudovít Iľanovský, 15. apríla 1961

svoj život, ale spoločný majú len jeden.
Radosť z dobrovoľnej služby tomu druhému považujú za jedno z najčistejších ľudských radostí.
Pán Ľudovít sa vyučil v bývalých Stalinových závodoch v Martine za strojného
zámočníka. Vieme, že celý produktívny
vek prekračoval brány textilnej továrne v
blízkom meste ako mechanik textilných
strojov. Zapojil sa do športového života
v našej obci, ako futbalista i funkcionár.
Dlhé roky spravoval Areál Mateja Staroňa. Rukopis svojej práce zanechal aj na
chate Opalisko a blízka rodina sa neraz
tešila z jeho chovateľských úspechov.
„Okolo domu je vždy robota. V záhrade treba porobiť, postarať sa jeden o
druhého, vybaviť, čo treba. Hnevám sa,
že je už tma a všetko som nestihol,“ poznamenal.
Synovia chodia najmenej raz do týždňa, naša rodina drží spolu a najlepšie je
vtedy, keď sme všetci pohromade.
Pani Elenka zas skončila Hospodársku školu v L. Mikuláši a pracovné
uplatnenie našla na Poľnohospodárskom
družstve v Z. Porube ako úradníčka za
predsedovania Martina Niňaja a Ján
Mlynčeka. Keď sa družstvá zlúčili, cestovala za prácou do Liptovského Mikuláša.
Učaroval jej svet čísiel, účtovanie, faktúry.... V práci bola precízna. Vystihovala
ju zodpovednosť a pracovná spoľahlivosť.
Život vždy brala vážne a poďakovala sa
za všetko dobré, čo deň priniesol. No čas
beží a roky nezastavíš.
Pribúdajúce roky vzťahy manželov
ešte viac utúžili. Cítia, že jeden druhého
čoraz viac potrebujú. Prichádzajú ochorenia, telesných síl ubúda, no sila ducha
znásobuje túžbu urobiť ešte niečo pre
svojich najdrahších.
Svet ide svojou cestou.
Manželia tiež svojou.
O manželstve sa hovorí, že je to aj
skúška charakterov. Ako sa pozerajú na
manželstvo?

„Treba jeden druhému porozumieť.
Pochopiť a odpustiť. Nenadúvať sa, nechovať sa neslušne, nemyslieť na zlé,
neradovať sa neprávosti, spolu sa tešiť
pravde. Veď pravdu má aj ten druhý. V
každom manželstve sa zadymí, ale treba si odpustiť, zabudnúť, nevydržiavať
hnevy,” ...a doložil ešte jednu pravdu:
„...keď mi bola dobrá za mladá, musí mi
byť dobrá aj teraz, keď sa dostavia choroby. Vždy nesvieti slniečko, nepriazeň
treba prekonať a tešiť sa, že všetko sa na
dobré obráti. Neviem si predstaviť rozviesť sa,“ pridal, ako sa hovorí na dôvažok.
Láska zhovievavá je dobrotivá
Čas potvrdil trvácnosť a oprávnenosť
tohto zväzku a dnes s rovnakou dôverou
a láskavým porozumením sa tešia zo svojich dvoch synov s rodinami a majú radosť, že svoji držia spolu.
Žijú deťom a pre deti detí. S hrdosťou hľadia na plody svojej lásky, lebo ich
život pokračuje ďalej v zdarných vnúčatách, ktoré predstavujú najväčšie potešenie starých rodičov. V láske k deťom
našli zmysel a náplň svojho života. Lebo
sotva je možné nemilovať deti a skrze ne
všetko, čo je čistučké a prosté.
Iný pohľad je na svet, keď máš dvadsať, ako keď ťaháš siedmy krížik. Manželia Iľanovský to dobre vedia..
Vzájomný vzťah, krásne prežitý život
sú pre nás všetkých naozaj príkladom.
Neuzatvorili sa pre seba, ale svoju energiu, životné múdrosti i skúsenosti rozdávajú aj dnes širokým priehrštím. Žijú
starosťami i radosťami, trpezlivo, pokojne. V manželstve našli pokoj, po ktorom
voláme, no nevieme sa ho dovolať.

•Milí zlatí manželia! Čas, ktorý pozlátil vaše manželstvo
bude plynúť ďalej. Do ďalších spoločných rokov vám
prajeme, aby ste aj naďalej v sebe nachádzali oporu,
aby ste jeden pre druhého boli tým, čo pred polstoročím.
Aby váš úsmev neprestal žiariť. Rozdávajte ho na všetky
strany. Prajeme vám zdravie, veľa radosti z detí a
vnúčat. Nech vaša ďalšia cesta bude bez žiaľu, trápenia
a sklamaní.

Text i foto: Dušan Migaľa, archív
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OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY
Spestrili sviatok
Deti zo Slimáčikovej 1. triedy a mladší
kamaráti z Motýlikovej triedy pozdravili
členky JD pri príležitosti MDŽ krátkym
kultúrnym programom. Prítomným odovzdali vlastnoručne zhotovené darčeky a
tým spestrili sviatočné posedenie.

ku, trpezlivosť, ale hlavne-tešili zo spoločne vytvoreného diela na chodníku
pred MŠ.

Príroda je naša matka

Zapísala L.Jambrichová

Bol to krásny týždeň
Druhý marcový týždeň, starší kamaráti
predškoláci začínali lyžiarsky výcvik na
svahu Opalisko. Bol to krásny týždeň, plný
očakávania, ale aj pekných výsledkov detí
a výbornej spolupráce vedenia p. Mašlonka a p. Z. Lukáša, vlekárov, rodičov,
p. Miroslava z HS a zamestnancov bufetu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší LV v r.
2012.
Nezabudli na Deň učiteľov
Naše deti krátkym programom pozdravili 28. marca 2011 tety učiteľky pri sviatku Dňa učiteľov a odovzdali darčeky aj
našim nepedagogickým zamestnancom ,
ktorí sú našou súčasťou.
Zahrali a zaspievali
V rámci regionálnej výchovy a výchovy
k ľudovým tradíciám navštívili v marci v
popoludňajších hodinám oblečení v kroji a so svojimi hudobnými nástrojmi ujo
Ivan Broska s fujarou a píšťalou a Tibor
Plch s harmonikou. Pred deťmi prebudili nástroje, otvorili ich dušu a deťom
zahrali, zaspievali a na záver si spoločne
zaspievali za sprievodu hudby slovenské
ľudové piesne.
Besedovali o vode
Beseda o vode, tak vzácnej a pre život veľmi
dôležitej tekutine a o živote pri vode hovoril ujo Miki z NAPANT-u. Je u nás veľmi
často, odovzdáva deťom nové poznatky a
dopĺňa vedomosti už získané v MŠ.
Mnohí z nás určite
nevedia, čo je „Deň
Zeme“, kedy vznikol
a aký je jeho význam.
Svetový deň Zeme
si ľudstvo na celom
svete už tradične
pripomína 22. apríla. Jeho história siaha
do roku 1970, kedy vedci a ekológovia prvýkrát vážnejšie poukázali na zraniteľnosť
a krehkosť planéty a varovali svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Skutočne svetovým sa tento deň stal až
v roku 1990, kedy sa pri tejto príležitosti
aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v
140 štátoch sveta. -zdroj internet-

Je krásna, nádherná a veľmi dôležitá. Človek ju však bezohľadne ničí. Prečo??
Na túto otázku máme problém niekoľkokrát odpovedať našim deťom, nie
preto že nevieme, vieme, ale je nám veľmi ťažko vysvetlovať deťom, prečo máme
pred MŠ neustále neporiadokj, prečo
máme polámané stromy a kríky, prečo
po vysadených stromkoch ostanú len
prázdne jamky...tu nám musia pomôcť
všetci dospelí osobným príkladom.
Už niekoľko rokov je pre nás samozrejmosťou starostlivosť o zelený areál školy
– o trávnaté plochy, o stromy a kry, ako aj
o živý plot v školskej záhrade o ktorý sa
stará kolektív MŠ spolu s deťmi.

Ďalšími aktivitami boli aj výtvarné kreácie a práca s odpadovým materiálom, besedy s Ing. Hančinom, ktorý s p.riad. spoločne pracuje na enviroprojekte v MŠ.
Ďakujeme zamestnancom ZML,
ktorí nám darovali mladé stromky, ktoré budú skrášľovať prírodné prostredie v
areáli pred MŠ, ale aj na školskom dvore.
Nové tuje, kvety, záhradka, budú pripomínať nielen šikovné ruky detí a p. učiteliek, ale hlavne kladný vzťah k prírode.
Poslednou akciou v rámci Dňa zeme
bola spoločná aktivita na chate Opalisko.
Zamestnanci NAPANT-u nám deťom z
MŠ a deťom zo ZŠ pripravili stanovištia,
v ktorých nás oboznámili s dravcami, liečivými rastlinami a triedením odpadov.
Nechýbali hry, zábava a vyhodnotenie
všetkých detí MŠ a ZŠ. Tu netreba veľa
slov, iba veľké ĎAKUJEME.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili
aktivít ku Dňu Zeme a podporili naše aktivity.
Katarína Jambrichová

Dňa 22. 4. 2011 sme si pripomenuli
„Deň zeme“ brigádou, uprataním školského AREÁLU. Deti zbierali odpad a
separovali ho podľa druhu: plasty, sklo,
papier a prírodný odpad, čím prejavili
vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu. Touto akciou sme chceli,
aby si deti uvedomili dôležitosť prakticky
uplatňovať návyky starostlivosti o prírodu. Za dobre vykonanú prácu čakala na
deti sladká odmena.
Celý rok sme zbierali uzávery z plastových ﬂiaš, pri zbieraní nám veľmi pomohli rodičia detí, ale aj členky Jednoty
dôchodcov. p. Hladká M. a p. Šeďová., s
ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu
Deti svojimi šikovnými rukami vytvárali
predmety, plagáty, premenili odpadový
materiál na ozdobné odkazy pre Zem. Na
záver dňa deti vytvorili kvety na lúke v
tvare mandaly. Precvičili jemnú motori-
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Deň matiek
Ku Dňu matiek sme si pripravili program
aj pre naše babičky v Dome sociálnych
služieb na Štepníku.

V nedeľu 8. mája 2011 sme v Kultúrnom
dome v Záv. Porube spoločne oslávili
Deň matiek. Slávnostného programu sa
zúčastnili deti MŠ a ZŠ, ktorí vždy rozveselia tváre všetkých prítomných mamičiek, babičiek, tiet..
Gymnosúťaž v Spišskej Novej Vsi
30. 4. 2011 nám veľkú radosť urobili
Emmka Piatková, Julka Čurillová, Lea
Obrcianová, Simka Sabadínová a Danielka Hlavnová, ktoré reprezentovali
našu MŠ v gymnastickej súťaži v Spišs. N.
Vsi pod vedením p.riaditeľky K. Jambrichovej a v kategórii predškolský vek sa
umiestnili na 3. mieste.

• Gymnastky zo Záv. Poruby v Spišskej Novej Vsi na
stupni víťazov.

HABAKUKY...
Dobšinského rozprávkový svet Habakuky bol vybudovaný v centre strediska Donovaly pri apartmánovom dome Šafran.
V areáli sa nachádza pätnásť originálnych
domčekov, amﬁteáter, herňa pre deti s
animátorom ... Priamo v rozprávkových
domčekoch sa v podaní hercov odohrávajú rozprávkové príbehy Pavla Dobšinského, ktoré si malí aj veľkí návštevníci
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môžu počas celého roka pozrieť. V areáli
je aj rozprávková reštaurácia U Paroma...
Zobudili sme sa do krásneho slnečného dňa a všetci sme sa veľmi tešili na
to, čím nás Habakuky potešia.
Deti vystrojené, ruksaky s dobrotami
na pleci, ešte posledné inštrukcie a huráá-môžeme ísť. Po príchode na Donovaly ešte krátka prechádzka do areálu.
Zakúpili sme si vstupenky, premenili
strieborné mince, vybavili ostatné formality a areál, v ktorom mimochodom bolo
okrem nás ešte asi 5 materských škôl a 2
základné školy, bol náš a s nimi aj čarovné miesto, ktoré deťom prináša veľa rozprávok, oddychu, ale aj tvorivých činností.
Po programe sa deti roztrúsili po
detskom ihrisku, ktoré deťom umožnilo
dostatočne sa vyšantiť. Po dobrom obede
trošku oddychu a potom opäť do areálu
za detskou zábavou a tvorivými dielňami.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k tomu, aby deti zažili opäť jeden
z nezabudnuteľných zážitkov zo života v
materskej škole - zamestnancom MŠ, rodičom, p. S. Kuzmovi za bezpečnú cestu
na výlet.
Želám nám všetkým veľa krásnych
zážitkov so svojimi deťmi.
Poďakovanie rodičom
Touto cestou chcem poďakovať rodičom
a výboru rodičov pri Materskej škole v
Závažnej Porube za výbornú organizáciu pri uskutočnení Cesty rozprávkovým
lesom. Na začiatku mali obavy z poriadania akcie, nakoľko nastúpili noví členovia do prípravných výborov, ale ako
som už spomínala, tejto náročnej úlohy
sa zhostili veľmi dobre a preto im patrí
veľké poďakovanie.

Nová webová stránka obce
Závažná Poruba
(www.zavaznaporuba.sk)

O

bec Závažná Poruba sa môže pochváliť novou webovou stránkou,
ktorá bola oﬁciálne spustená 2. mája
2011. V súčasnosti sa teší zaujímavej návštevnosti, ktorá sa denne pohybuje približne okolo čísla 400.
Jej hlavným cieľom bude aj sprehľadnenie hospodárenia obce, lepšia informovanosť obyvateľov a prezentácia Závažnej
Poruby vo všetkých oblastiach verejného,
spoločenského, kultúrneho, cirkevného i
športového života.
Čaká nás ešte veľa práce pri aktualizácii jej obsahu. Dúfam, že aj za prispenia
obyvateľov našej obce, splníme čo je jej
hlavným cieľom.
Ďakujem všetkým, ktorí našu stránku
navštívili a svojimi príspevkami obohatili
jej obsah. Verím, že sa nájdu aj takí, ktorí
sa počas jej prehliadky rozhodnú osobne
navštíviť aj obec Závažnú Porubu.
Mgr. Ľudmila Kráľová
(úprava a aktualizácia webovej stránky obce)

Kto je webmaster?

K. Jambrichová, riad. MŠ

Poďakovanie učiteľkám
V mene všetkých rodičov by som chcela podakovať pani riaditeľke a pani učiteľkám, za to, že pripravili pre deti veľmi
pekný výlet, na ktorom sme sa niektorí
rodičia mohli zúčastniť ako dozor.
Prežili sme príjemný deň medzi rozprávkovými bytosťami a zvieratkami v
Dobšinského rozprávkovom svete v dedinke HABAKUKY.
Ďakujeme za dobrú organizáciu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Zuzana Macková

Mgr. Ľudmila Kráľová, rod. Majerková
(pracovníčka OÚ v Závažnej Porube)
Vek: 30
Rodinný stav: vydatá- matka dvoch detí
Vzdelanie: vysokoškolské - Filozoﬁcká
fakulta UK v Bratislave, odbor knižničná
a informačná veda – tvorba a dizajn webových stránok
Stredoškolské štúdium: Gymnázium L.
Hrádok so zameraním na programovanie
Základná škola: 1. – 4. ročník Závažná
Poruba, 5. – 8. ročník L. Mikuláš – Podbreziny
Doplnkové vzdelanie: Akreditovaný kurz:
Základy účtovníctva pre prax vo ﬁrme
Jazykové znalosti: Anglický jazyk, nemecký jazyk
Počítačové znalosti: Práca v MS Word,
Excel, Outlook, Internet, PowerPoint
Vodičský preukaz: Skupiny „B“
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ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
CESTA
ROZPRÁVKOVÝM
LESOM 2011
Aj tento rok sa stretli deti
(z MŠ, ZŠ) ich súrodenci a rodičia zo Závažnej Poruby pri tejto
milej akcii, aby tak urobili radosť svojim
najmenším k MDD. Opäť sa našli obetaví
rodičia, ktorí aj napriek svojim starostiam
neváhali a prišli pomôcť pripraviť všetko
potrebné. Od šiestej ráno varili guláš s pánom kuchárom Herichom. Mladí chlapci
a dievčatá z našej obce sa „premenili“ na
rozprávkové bytosti a pripravili deťom
zaujímavé úlohy. Po zvládnutí celej cesty
si každý odniesol balíček so sladkosťami
a sladučkú cukrovú vatu. Za ﬁnančný príspevok patrí poďakovanie aj Obecnému
úradu Závažná Poruba.
Obrovskú radosť urobili detvákom
hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru
Závažná Poruba v spolupráci s kolegami
z HaZZ z Liptovského Mikuláša. Celé
parkovisko v okamihu premenili na bielučký „penový bazén“ . Šantenie v pene a
pod striekajúcimi hasičskými hadicami
nemalo konca.
Veríme, že o rok sa v Porube stretneme zas, pozývame všetkých Vás, ktorí si
nájdu čas a prídu rozdávať radosť medzi
nás.
Kinderiáda 2011
Dňa 3. 5. 2011 sa na štadióne ZŠ M.R.Martákovej v Liptovskom Mikuláši konali atletické preteky šiesteho regionálneho kola
piateho ročníka Kinderiády pre deti druhých až piatych tried slovenských základných škôl. Odbornú záštitu nad podujatím
mal Slovenský atletický zväz.
Súťažiaci z 32 ZŠ pretekali v týchto
disciplínach: šprint na 60 m, skok do
diaľky z miesta, hod plnou loptou z miesta, hod kriketovou loptičkou z rozbehu,
skok do diaľky z rozbehu a štafetový beh
na 4x50 m. ZŠ M. Rúfusa reprezentovalo 8 členné družstvo, ktoré skončilo na
krásnom 22. mieste s celkovým počtom
322 bodov. Na 8. mieste v súťaži jednotlivcov sa umiestnili Luka Hladký v hode
kriketovou loptičkou a Natálka Brziaková
v skoku do diaľky.

• L. Klocková, K. Haviarová, E. Matloň, A. Kendera,
T. Maťkuliak, L. Hladký, L.Ninajová, D. Brziaková

Mikroregión pod Poludnicou
Dňa 29. 3. 2011 žiaci 3. a 4. roč. zo ZŠ
M. Rúfusa navštívili pamätihodnosti a
významné miesta Mikroregiónu pod
Poludnicou (Závažnú Porubu, Liptovský Ján, Uhorskú Ves, Podtureň, Liptovskú Porúbku aj Liptovský Hrádok). Žiak
4.roč., Jurko Iľanovský, zachytil fotoaparátom nezabudnuteľné okamihy svojich
kamarátov aj miest, na ktoré sa bude nielen on rád vracať.

Výroba bábok
V máji sa žiaci 3.
roč. na hodinách
výtvarnej výchovy
zoznámili s druhmi
bábok
(marionety, maňušky, plošné bábky, bábky z
varešiek,
prstové
bábky....). Pomocou
novinového papiera, lepidla, ihly, nite,
fantázie, trpezlivosti
a zručnosti si žiaci vyrobili svoju vlastnú
bábku, z ktorej mali veľkú radosť.
Zostavila a napísala Mgr. K. Jelínková

• Hasičská striekačka v Uhorskej Vsi

Tomáško Maťkuliak (3.roč.) napísal krátky list svojmu kamarátovi.
Ahoj Aďo,
chcel, by som Ti porozprávať o výlete po
mikroregióne pod Poludnicou. Boli sme v
Ovčiarskom múzeu, ktoré je v Liptovskom
Hrádku. Videl som tam ľudové kroje, fujary a drevené sochy bačov. Ďalšia naša cesta smerovala do Liptovského Jána, kde sme
navštívili termálny prameň, ktorý tam vyviera. Bol teplý. Zastavili sme sa aj v obci
Uhorská Ves, kde sme videli hasičský voz.
Tento výlet sa mi veľmi páčil a radil by
som Ti to zažiť.
S pozdravom Tomáš.
Prváci - pozorní návštevníci
liptovských múzeí

Projekt
„TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“
Dňa 26. 4. 2011 žiaci 3. a 4. roč. navštívili interaktívnu tvorivú dielňu na
Okresnom riaditeľstve Policajného zboru
v Liptovskom Mikuláši. Na troch mobilných paneloch boli zobrazené základné
informácie o alkohole, tabaku, drogách
a dôsledkoch ich užívania. Žiaci sa postupne vystriedali pri všetkých paneloch,
kde sa v sprievode kpt. Mgr. A. Poliakovej
dozvedeli o negatívnych dôsledkoch užívania návykových látok na ľudský organizmus zo zdravotného hľadiska.
Cieľom projektu bola snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom
návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu.
Žiakom sa prednáška veľmi páčila.
Aktívne sa zúčastňovali hier a plnili pokyny animátorov. Odpovedali na kladné
otázky, veľa si zapamätali. Žiaci mali veľkú radosť aj z darčekov, ktoré dostali od
kpt. Mgr. A. Poliakovej.
Mgr.K.Jelínková a Mgr.M.Štrkolcová

14. 4. 2011 si prváci našej ZŠ boli pozrieť expozície v Múzeu poľovníctva a
rybárstva a v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. V prvom
spomínanom múzeu deti zaujali ľudoví
remeselníci, ktorí zdobili veľkonočné
kraslice, paličkovali čipky, plietli korbáče, alebo zdobili perníčky. V SMOPAJ si
obohatili svoje vedomosti z prírodovedy.
Pozorne počúvali o biotopoch Slovenska
a živočíchoch, ktoré v nich žijú.

• Žiaci odpovedali na otázky o alkohole, drogách a
prevencii. Napravo Mgr. A. Poliaková
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OSLAVA PÍSMENIEK 2011
Už po tretí rok sa v prváckej triede oslavovalo. Na záver šlabikárového obdobia
sa opäť stretli naši šikovní prváci s rodičmi a pani učiteľkou, aby oslávili to, že
sa všetkým prvákom podarilo zvládnuť
každé písmenko abecedy a naučili sa čítať. Usadili sa do lavíc, a pod vedením
triednej učiteľky, sa spoločne „ hrali“ veselé didaktické hry. Rodičia pozorne počúvali, porovnávali a povzbudzovali svoje
ratolesti. Za odmenu každého prváčika
odmenili peknou knižkou. Najväčšmi sa
deti potešili fantastickej torte, ktorú pre
nich upiekol Maťkov ujo, Janko Veselovský. Za to mu patrí naše veľké poďakovanie.

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
Dňa 17. 5. 2011 sme boli na súťaži v Liptovskom Mikuláši. Súťaž sa konala na
školskom dvore ZŠ Československej brigády. Zišli sa tam školy z celého okresu,
súťažilo sa v dvoch kategóriách: I. kat.:
žiaci 3.,4.,5. ročníka II. kat.: žiaci 6., 7.,
8. ročníka. My sme tam boli piati: Nika
Tkáčová, Diana Brziaková, Luka Hladký, Martin Polesný a Hanka Štrkolcová.
Počasie nám vyšlo, bolo slnečno. Museli
sme splniť 3 disciplíny. Najprv sem išli
na stanovište, kde sme oživovali ﬁgurínu.
Každý z nás musel urobiť presný postup.
Stratili sme tam len dva body z celkového počtu 165. Potom sme šli na druhé
stanovište, tam sme ošetrovali zranené
osoby. Jedna mala zranenú ruku a druhá
nohu. Dôležité bolo správne postupovať
a ukludňovať zranených. Tu sme stratili
5 bodov. A nakoniec sme si nechali to
najľahšie – otázky. Tam sme stratili iba 1
bod. V celkovom hodnotení sme skončili na druhom mieste (o 1 bod menej ako
víťaz). Dostali sme ﬁxy a kľúčenky a za
odmenu sme boli na zmrzline.
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Prekvapenie k MDD pre deti
zo ZŠ M.Rúfusa

Prvý jún patrí všetkým deťom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí čakal
aj na naše deti pri Stanišovskej jaskyni
v Liptovskom Jáne perfektný program.
Pripravil ho kolektív Stanišovskej jaskyne
v spolupráci s Horskou záchrannou službou a oddelením služobnej kynológie
ORPZ v Liptovskom Mikuláši.
Jaskynní sprievodcovia previedli deti
čarovným svetom podzemia a zaujali ich
aj špeciálne pripraveným sprievodným
slovom pre detských poslucháčov. Horskí
záchranári mali plné ruky práce, pretože
o nimi pripravené atrakcie bol obrovský
záujem. Malí aj veľkí si mohli vyskúšať lezenie po lanovom rebríku, alebo sa zviesť
na lanovke, či obdivovať záchranárskych
psíkov. Príslušníci služobnej kynológie
ORPZ zas deťom predviedli, čo všetko
dokážu ich špičkovo cvičení psí pomocníci.
Chceme sa aj touto cestou za deti zo
ZŠ M.Rúfusa poďakovať všetkým priateľom Stanišovskej jaskyne a horským záchranárom, za úžasný deň a neopakovateľné zážitky.

Diana Brziaková, Nikola Tkáčová,
4. ročník

Návšteva Poľska
Učitelia a žiaci našej školy sa zapojili do
projektu „P. M. Bohúň – maliar, ktorý nás
spája“. Žiaci pod vedením p. lektorky Dzúrovej a s pomocou pani učiteliek vytvorili:
- bábkové divadlo,
- spomienkový fotoalbum s hračkami súčasných detí a hračkami ich rodičov a starkých,
- nevestu a tanečníka z kartónu obliekli do
ľudových krojov,
- pomôcku – „učebnicu“ na regionálnu
výchovu plnú fotograﬁí krojov z celého
Liptova.
Práce detí boli v apríli a máji vystavené na spoločnej výstave slovenských a
poľských detí v Múzeu Bielsko Biala. Naši
žiaci boli ocenení aj pozvaním na vernisáž tejto výstavy v Poľsku. Tiež navštívili
v Bielsko Bialej hrad, Múzeum techniky,
prezreli si krásne historické mesto. Výlet sa
všetkým veľmi páčil.
Práce detí môžete vidieť v júni a júli aj
u nás na Slovensku v Galérii P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši.
J. Kucháriková

Slávik Slovenska
Na našej škole je už tradíciou veľa nádejných spevákov, a tak sme sa na súťaž Slávik
Slovenska aj tento rok veľmi tešili. Ani tento krát nás naši „Slávici“ v školskom kole
nesklamali a bolo zážitkom vypočuť si
slovenské ľudové piesne v ich podaní. Naopak oveľa ťažšou úlohou bolo určiť víťaza,
ktorý školu reprezentuje v okresnom kole.
V prvej kategórii 1.-3. ročníka sa víťazkami stali Hanka Štrkolcová a Cindy Hladká.
V druhej kategórii 4.-6. roč. pripadlo víťazstvo Natálke Petrášovej.
Všetci sme im v okresnom kole, ktoré
sa konalo 6. 5. 2011 v Liptovskom Mikuláši, priali veľa úspechov. Tie sa nakoniec
v silnej konkurencií množstva škôl predsa len dostavili. Naše speváčky predviedli
krásne výkony a žiačka tretieho ročníka,
Hanka Štrkolcová získala vo svojej kategórií prvé miesto a všetci jej držíme prsty v
krajskom kole, ktoré sa bude konať dňa 2.
júna 2011 v Žiline.
Mgr. Mária Boltižiarová, riad. školy

Z činnosti ŠKD:
- turnaj detí 3.a 4. ročníka v biliarde,
stolnom futbale,
- literárny kvíz k mesiacu knihy
- Deň Zeme
- dopravný kvíz
- súťažný päťboj k svetovému Dňu pohybu
- súťaž v skákaní cez švihadlá

• Zľava: N. Petrášová, H. Štrkolcová, C. Hladká, E.
Geryková
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Moja kamarátka
Moja kamarátka sa volá Simonka Velická.
Býva v Prievidzi. Je milá, pekná a dobrá. Chodí na modernú gymnastiku. Má
osem rokov a štíhlu postavu. Vlasy má
slabo hnedé. Teším sa na stretnutie s ňou
v Liptovskom Hrádku.

Regionálna výchova

Lenka Klocková, 2. ročník

Moje zvieratko
Mojím obľúbeným zvieratkom je psík.
Volá sa Bak. Je veľký a má 3 roky. Je veľmi
prítulný. Spí so susedovou mačkou, ktorá
sa volá Hrčka. Minulý rok sa v Bakovej
búde Hrčke narodili mačiatka. Bak ich
stále strážil. Ale Hrčka planá mať, nechcela ich vychovať.
Janka Beťková, 2. ročník

Ja mám doma dve korytnačky. Jedna je
celá čierna a druhá je zelenočierna. Jednu voláme Leo a tú druhú Mery. Obidve
majú 5 mesiacov. Veľmi sa mi páčia a
dobre sa o ne starám. Ja a mamina im starostlivo vymieňame vodu a kŕmime ich.
Je radosť sa na ne pozerať.
Erik Matloň, 2. ročník

Deň matiek
Druhú májovú nedeľu bol Deň matiek. V
škole sme pripravili mamičkám prekvapenie. Na vystúpení sme mali rôzne hodiny v škole. Boli to matematika, vlastiveda, čítanie, hudobná výchova a slovenský
jazyk. Na konci vystúpenia sme mamičkám dali veľkú pohľadnicu s veršíkom.
Mamičkám sa vystúpenie páčilo.

Terezka Mernová, 2. ročník

Deň Zeme
Dňa 20. apríla sme v spolupráci s Materskou školou v Závažnej Porube a so Správou Národného parku Nízke Tatry v Liptovskom Hrádku pripravili pre deti našej
základnej školy aktivity ku Dňu Zeme.
Súčasťou akcie boli stanovištia v teréne s
prírodovednou tematikou zamerané na
ochranu prírody a krajiny. Deti sa oboznámili s prírodnými spoločenstvami, so
životom v lese, s chránenými územiami,
so zvieratami a rastlinami.
Naša žiačka o tomto dni napísala:
„V stredu 20. apríla sme boli celá škola na
Dni Zeme pri chate Opalisko. Stretli sme
sa tam so škôlkarmi. Privítali nás tety a
ujovia z Liptovského Hrádku zo združenia NAPANT. Pripravili pre nás zaujímavé stanovištia. Všetky sa mi páčili, lebo
sme sa veľa nového naučili o prírode a
museli sme plniť úlohy. Najviac sa mi páčilo stanovište
s pánom Haničinom. Nakoniec sme za
odmenu dostali nálepky.“
Andrejka
Iľanovská, 2.
ročník

Každý kút Slovenska má svoje špeciﬁká.
K ich poznaniu a následnému obohateniu
prispieva aj výučba regionálnej výchovy
na základných školách, ktorá hravou a
tvorivou formou sprostredkúva pohľad
na život a prácu minulých generácií.
V našej základnej škole sa deti učia už
tretí rok predmet regionálna výchova.
Prostredníctvom regionálnej výchovy sa
zoznamujú so zvyklosťami, spôsobom
života, prírodným prostredím, históriou,
kultúrou, tradíciami a ľudovou umeleckou tvorbou v Závažnej Porube. V utorok
12. apríla sme v škole medzi nami privítali pani Ľudmilu Štrkolcovú. Deti prvého a druhého ročníka s ňou besedovali o
tradíciách veľkej noci a o zvykoch v obci.

Viedeň – viac ako
dokonalá metropola
Je pravdepodobne niekoľko vecí, ktoré
o Viedni vieme spoľahlivo úplne všetci.
Napríklad, že má najkrajšie vianočné
trhy v strednej Európe. Podobne najväčší stredoeurópsky permanentný zábavný park (Prater). Že je nutné si tu dať
Wiener Schnitzel (viedeňský rezeň), a
samozrejme, Sacherovu tortu. Že tu sídlil cisár František Jozef I. a jeho pôvabná
manželka Sisi, pre ktorú nechal postaviť
letné sídlo Schönbrunn... Taktiež by sa
asi nenašiel nikto, kto by chcel odporovať
tvrdeniu, že spomedzi súčasných hlavných miest krajín, ktoré kedysi tvorili Rakúsko-Uhorsko (Praha, Budapešť a Bratislava), je Viedeň historicky najbohatším a
kultúrne asi najkrajším mestom. Čo však
už vedia iba tí, ktorí tam boli alebo aspoň
chvíľu žili, je fakt, že odtiaľ neprídete so
slovami: „Tam sa musím vrátiť!“

Mgr. Mária Buranská

Deň Dopravy
Aj tento ročník dňa dopravy na škole sa
niesol v duchu zábavy, poučenia a preverenia šikovnosti našich detí.
Náš program začal ráno prednáškou o
doprave, zopakovaním si dopravných značiek a deti si tiež pripomenuli, čo nesmie
chýbať v ich výbave na bicykli. Nasledoval
písomný test, po ktorého zvládnutí dostali
žiaci „vodičské preukazy“. S nimi sa stali
priamo na školskom dopravnom ihrisku
účastníkmi cestnej dopravy, pod vedením
poručíka Jaroslava Glembu. Na ďalších
stanovištiach, pod dohľadom podpraporčíka Vladimíra Šunu a ostatných pedagógov, získavali body do preukazov v jazde
cez prekážky, v jazde do kopca i v spoločnej výtvarnej práci. Na poslednom stanovišti museli žiaci preukázať svoje znalosti v
poskytovaní prvej pomoci a mali možnosť
vyskúšať si resuscitáciu.
Po kontrole preukazov, príslušníci policajného zboru odovzdali deťom diplomy,
ktoré im budú pripomínať tento krásny
deň. Veľkou atrakciou na záver sa stala
prehliadka policajného auta, vyskúšanie
si nepriestrelnej vesty, pozretie služobnej
zbrane alebo pút...
Na záver sa chcem poďakovať Okresnému
riaditeľstvu PZ v Liptovskom Mikuláši a
riaditeľovi Obvodného oddelenia PZ v LM
pánovi Ilavskému, za pomoc pri zorganizovaní našej dopravnej akcie.
Mgr. Mária Boltižiarová, riad. školy

• Nádvorie areálu Museumsquartier. V pozadí MuMoK
– Museum Moderner Kunst

Mesto, kde sa žije najlepšie na svete
Viedeň, a podobne jej obyvatelia, je trochu chladná, mohutná a doslova sterilne
organizovaná. Historické pamiatky ako
Hofburg (zimné sídlo cisára), Prírodovedecké a umelecko-historické múzeá na
Námestí Márie-Terézie, či budova Parlamentu, sú síce nádherné a svojou majestátnosťou sú hodné bývalého cisárskeho
mesta, ale rozhodne z nich nenadobudnete dojem, že sú útulné a teplé. Jednoducho, keby pred nimi bola lavička, nesadnete si na ňu. Tento dojem je v príkrom
rozpore s pocitom, ktorý dostanete na
nádvorí neďalekého Museumsquartier,
či na tržnici blízko Karlsplatzu - Naschmarkte. Tu sa človek dostáva do úplne
iného sveta, plného farieb, vôní a rôznych
chutí – gastronomických, kultúrnych, či
umeleckých. Viedeň je jednoducho rozporuplná. A Viedeňčania to veľmi dobre
vedia. Na svojich turistických propagačných materiáloch uvádzajú citát turistu,
ktorý v Spojených štátoch vlastní jednu z
najväčších cestovných kancelárií a ktorý
po návšteve Viedne napísal: „Viedeň vás
prekvapí svojou inteligenciou. Najskôr
vás vydesí a potom vás už len utešuje…“
Presne tak. Vydesení budete nielen z atmosféry, kultúrnych krás, ktoré na vás
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• Budova Prírodovedeckého múzea na Námestí MárieTerézie.

číhajú z každého kroku, ale zároveň z
dokonalosti, ktorou toto mesto oplýva.
Ulice sú dokonale čisté. Mestská doprava
ide presne na čas a vždy máte niekoľko
alternatív, ako sa dostať tam, kam chcete. Prepravnou kapacitou vysoko presahuje potreby mesta. Všetko je dokonale
označené – je takmer nemožné sa stratiť.
Všetci vedia dokonale anglicky, ak náhodou vy neviete nemecky. Toto mesto
jednoducho nemá chybu. To potvrdzuje
aj fakt, že Viedeň od roku 2005 obsadzuje popredné miesta prieskumov, ktoré vyhodnocujú, v ktorom meste sa žije
najlepšie. Medzi faktormi, ktoré tento
prieskum hodnotí, sú oblasti ako kultúra, infraštruktúra a trhy. V roku 2007 sa
dokonca Viedeň ocitla na prvom mieste
prieskumu časopisu Mercer Survey a odvtedy sa sloganom – mesto, v ktorom sa
žije najlepšie na svete - rada pýši.
Nie je sa čomu diviť. Štatistiky a čísla skutočne hovoria za seba. Viedeň totiž nie je len kultúrnym centrom, ale aj
centrom niekoľkých medzinárodných organizácií (napr. OSN či OPEC), priesečníkom miest Budapešť – Praha – Berlín,
a vďaka lodnej doprave (Dunaj – Mohan
– Rýn) je spojená aj so Severným morom.
Bioprodukcia z oblasti Álp je zas zárukou
kvalitných potravín v supermarketoch a
vďaka silnej a čulej ekonomike sa tu priemerná mzda pohybuje okolo tri až tri a
pol tisíc eur. Čo viac by si mohol človek z
mesta priať?
Teplo rodinného krbu,
oddych a zábavu
Knihy, topánky, staré rádiá, hodinky, lustre, pohľadnice, náramky, sochy či obrazy.
Vojenské relikvie, ľudové kostýmy alebo
jednoducho to, čo „dom dal“. Je to úžasný
zážitok. Trma-vrma, zjednávanie o cenu,
skutočné „blšie“ skvosty a vôňa naftalínu.
To celé je Flohmarkt (blší trh) každú sobotu na pravej strane ulice Wienzeile. O
dotvorenie rodinnej atmosféry sa postará
Viedňou preslávený, v priamom susedstve sídliaci, Naschmarkt. Naschen znamená maškrtiť a takéto označenie je viac
než príznačné. Toto stále trhovisko trochu pripomína turecký trh. Plno čerstvej
zeleniny, mäsa, rýb, čerstvých domácich
cestovín, vína (v jeseni burčiaku), sušeného ovocia, či tureckých cukroviniek je
poprepletaných vinnými šenkami a rešta-
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uráciami všetkého druhu. V podstate nie
je deň (okrem nedele a sviatkov, kedy je
tento trh zatvorený), v ktorom by ste tu
nenarazili na davy ľudí. Pre gurmánov
a bohémov je to azda jediné miesto vo
Viedni, ktoré pri jej návšteve nesmú vynechať!
Každý turistický sprievodca o Viedni
píše, že musíte vykúšať tri veci: povoziť sa
na Riesenrade (ruskom kolese), dať si v
kaviarni hotela Sacher pravú a jedinečnú
Sacherovu tortu a navštíviť aspoň jedno
z vyše stovky múzeí, ktoré z Viedne nepochybne robia mesto umenia. Tak teda
pekne po poriadku.
Ruské koleso sa nachádza na začiatku zábavného parku Prater. Je jedno z
najstarších v Európe a keď bolo zničené
prvou svetovou vojnou, bolo pýchou vtedajších Viedeňčanov, že necelé dva roky
po vojne, opäť slúžilo zábave miestnych
obyvateľov. Dnes je to však skutočne skôr
povinnosť ako radosť. Jazda trvá necelých
desať minúť. A aj keď máte z neho krásny
výhľad, v podstate sa nie je na čo pozerať,
nakoľko je Viedeň jedna obrovská placka.
Pri porovnaní výhľadu z pražskej Petřínskej veže a viedeňského ruského kolesa

• Wiener Riesenrad – viedenské ruské koleso v zábavnom
parku Prater.

bezkonkurenčne vyhráva „pražská eiﬀelovka“. Prater sám o sebe je omnoho zaujímavejší tým, čo je za bránami zábavnej
časti. Tam sa totiž rozprestiera niekoľko
hektárov mestskej zelene, ktorá kedysi
bola cisárskym loveckým revírom. Dnes
je to miestom cyklistov, bežcov, korčuliarov či maminiek s deťmi a dôchodcov so
psíkami. Doslova nádherná oáza pokoja
uprostred industrializovanej Viedne.
Sacherova torta – ospevovaná a zatracovaná zároveň. Jej údajný originál
dostanete iba na jednom mieste na Zemi.
V hoteli Sacher na Kärntnerstrasse. Tu za
pomerne malý kúsok tohto jednoduchého dezertu zaplatíte sedem eur. Slovami
jej odporcov ide o obyčajnú čokoládovú
tortu s trochou marhuľového lekváru.
Naopak jej fanúšikovia tvrdia, že je to dokonalá (opäť slovo dokonalá v súvislosti
s Viedňou) vyvážená chuť čokoládového

piškótu, osviežená lekvárom a rozplývajúca sa v pravej(!) šľahačke. Za vyskúšanie a aj tých sedem eur to rozhodne stojí. Minimálne to, že dostanete skutočne
pravú šľahačku, ktorá je u nás, bohužiaľ, z
hygienických dôvodov nahrádzaná práškovými polotovarmi. Pre tých však, ktorí
si nepotrpia na „snobské“ zákusky a dajú
radšej prednosť „obyčajnej“ jablkovej
štrúdli, je tu cukráreň a kaviareň Demel
na ulici Kohlmarkt. Dajte si ju s vanilkovým krémom a síce si tiež siahnete hlbšie
do vrecka (podobne okolo sedem eur),
budete sa za ušami olizovať ešte týždeň!
MuMok, Albertina, Kunsthalle,
Belvedere, Kunsthaus Wien
Ak je nejaký druh turistiky, ktorú sa oplatí ísť robiť do Viedne, tak je to rozhodne
„múzejná turistika“. Výstavy takých mien
ako Picasso, Rembrandt, Monet sú tu na
dennodennom poriadku. Medzi stále
výstavy patrí napríklad výstava rodáka
Gustava Klimta v Secesnom dome na
Friedrichstrasse – bohužiaľ jeho najznámejší obraz s názvom Bozk, sa tu nenachádza. Je možné však navštíviť aj výstavy (zatiaľ) menej známych umelcov ako
Bruce Conner, Saburo Murakami či Jack
Vettriano. Pri úmysle navštíviť niektoré
z hore menovaných múzeí, ktoré patria
medzi tie najväčšie a najznámejšie, je však
potrebné sa pripraviť na dlhé rady na lístky. Tie sa síce dajú zakúpiť aj cez internet,
no v zimnom období si pre zmenu vystojíte radu do šatne. V areáli Museumsquartier môžete dokonca stráviť celý deň.
Nielenže sa tu nachádza niekoľko múzeí
na jednom mieste, ale je to zároveň centrum oddychu a zábavy. V letných dňoch
sú na jeho nádvorí lavičky, preliezky a
záhradky priľahlých reštaurácií, častokrát
s doprovodným programom. A študenti
tu majú takmer do všetkých múzeí vstup
zadarmo! Tak by mala vyzerať dokonalá
mestská zábava.
Dosť bolo ospevovania nášho západného suseda. Čo je teda to, čo môžeme
Viedni vytknúť? Všetko to, čo sme doteraz ospevovali. Viedeň je ako kamarát perfekcionista. Je radosť pozerať sa
naňho, ako má všetko usporiadané, ako
je sám organizovaný a ako mu ide všetko
pekne podľa plánu. No na párty by ste s
ním dobrovoľne nešli...
Text a foto: Karolína Brosková

• Budova Parlamentu.
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Predišli nás do večnosti
Opúšťam všetko, čo
mi bolo drahé,
rodinu milovanú,
krásu rodnej zeme,
svieže rána i smutné tiché noci
a odchádzam tam,
kde všetci raz
večný pokoj mať
budeme.
V hlbokom zármutku oznamujeme,
že nás dňa 24. marca 2011 v 74. roku
života po ťažkej chorobe opustil
Ján Nahálka
Manželka Elena, dcéry Elena, Jana a
Soňa s rodinami a ostatná smútiaca
rodina ďakujú za všetky prejavy sústrasti i účasť na poslednej rozlúčke s
našim drahým zosnulým.
Zhasli oči, ktoré
nám boli tak drahé,
srdce, ktoré sme
mali radi,
stuhli ruky, ktoré
pre nás tak pilne
pracovali.
V hlbokom zármutku oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom a
známym, že nás dňa 4. mája 2011 v
94. roku svojho života opustila naša
drahá mama, stará mama, prastará
mama, krstná mama a teta
Mária Agnetová, rod. Mikulášová
Dcéra s manželom, nevesta, vnúčatá
a pravnúčatá ďakujú všetkým, ktorí
vyprevadili na poslednú cestu našu
drahú zosnulú, prejavmi sústrasti a
kvetinovými darmi pomohli zmierniť náš žiaľ a zármutok.
Neplačte, že som
odišla,
ten kľud a mier mi
prajte,
len v srdci večnú
pamiatku
si na mňa zachovajte.
V hlbokom zármutku oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom a
známym, že nás dňa 31. mája 2011 v
88. roku svojho života opustila
Mária Konvitová, rod. Kuľhavá.
Posledná rozlúčka sa uskutočnila v
piatok 3. júna 2011 v Dome smútku
v Závažnej Porube. V žiali vyslovujeme slová úprimného poďakovania
za všetky prejavy sústrasti, kvetinové
dary i účasť na poslednej rozlúčke.
Dcéry Anna a Marta s rodinami, sestra Ružena s rodinou, a ostatná smútiaca rodina

Česť jeho pamiatke
V máji roku 2011 nás navždy
opustil porubský rodák
Martin Nahalka,
ktorý sa dožil 100 rokov bez piatich
mesiacov.
Ujo Martin sa narodil 11. 11. 1911
v Závažnej Porube a bol posledným
členom generácie, ktorá sa veľkou
mierou podieľala na kultúrnom a hospodárskom rozvoji našej obce. Patril
k zakladateľom čitateľského spolku,
spolku ovocinárov, včelárov a bol aj tajomníkom spotrebného družstva. Ako
murár pracoval na stavbe porubského
kostola a kultúrneho domu. Väčšiu
časť života prežil v Martine, ale ako
sám hovoril, neprešiel deň, aby jeho
myseľ nezablúdila do Poruby.
Patril k stálym čitateľom Porubských a iných novín a vo svojom vysokom veku bežne lúštil krížovky.
Pre nasledujúce generácie je šťastím, ak majú predchodcov s takým
kultúrnym a morálnym kreditom, ako
bola dnes už nežijúca generácia uja
Martina Nahalku.
Ing. Ľ. Jurečka

Susedovie Zuzke

Ty sama si slnko
Slniečko hľadáš očami
a netušíš ani
jeho tajnú skrýš.
V tebe je ukryté.
Teplými lúčami
hreješ ruky,
hladíš dušu,
svietiš do tmy,
roztápaš srdcia.
Ty sama si slnko.
Vysoko.
Nad nami.
• • • • •

Spomienka na mamu

Jazva ostala

Na pavučine babieho leta
odišla si.
Do stratena,
nečakane,
kruto.

Na Poludnici
Ľubomír Kováč

Nad Liptovom sa vypína,
práve tak jak pred rokmi.
Len cesta je ku nej iná,
že vek svoje pripomína,
hašterí sa s nárokmi.
Dávno sme tam ešte deti,
vatru k sviatku raz kládli.
Jej iskra mi dodnes svieti
do spomienok, že čas letí
a my, my sme nezmladli.
Nie iný jak vrstovníci
ležal som tam na ostici.
Predtým sa však pozeral
v úžase pred krásou stál
Hľadel som, že mal som snahu,
na končiare modrých hôr.
Na dedinky v prudkom svahu,
na lúkach aj popri Váhu,
nevedel som na čo skôr.
Črtali sa dvoch miest cesty.
Zeleň pekná na predmestí
a nemlčal vtáčkov chór.
Kým v podjeseň v šere teplá,
nerozžala v kraji svetlá,
rozsvietila hábok dvor.
Tá spomienka z výšok prvá,
na kraj v mojom srdci trvá,
jak let divých holubov.
Ktorých, ej, tam vtedy bolo,
lietali si svoje sólo,
hrali sa pod oblohou.
Pamätám sa jak by prevždy,
až do svitu prvej hviezdy,
lietali tam malou tmou.

Čas ranu zahojil,
jazva ostala.
Aj dnes je ľúto.
Čistého srdca,
skromná, tichá,
niesla si kríž ťažký.
V spomienkach ťa uchováme
mama naša,
navždy.
K. Devečková

• Závažná Poruba - obec pod Poludnicou, foto. F.
Balážka
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aromatická rastlina
síra ch. zn.
planá núbijská bavlna
obotkám
okraj úst, ret
vynikajúci český desaťbojár
sibírsky veľtok
imitujete zvuk hodín
uhovorila, presvedčila čes.
z ﬁlm. veselohry s L. Funesom:
Piti .... Pá!
11 ženské meno
12 tu máš
13 podoprel
14 predložka so 7. pádom
15 váha, ťarcha
16 rekomando dopis
17 kopaním upraví terén
18 mozgová mŕtvica lek.
19 apátia, otupa
20 vybájená „zlatá krajina“, miesto plné
úžasného bohatstva či príležitosti
zbohatnúť
21 upleť veniec
22 mimovoľný nerv. zášklb
23 zbavil nečistoty z predmetu
24 chemický radikál
25 lososovitá ryba
26 inšpektor práce
27 radiačno-chemická akcia
28 zle čes.
29 spisy čes.
30 ľudia chorí na srdce, srdciari
31 mäkké n
32 látka na podšívku
33 stal sa bás.
34 doplňte názov obce ..... nad Bodvou,
pod vrškami Slovenského krasu. Slovo skrýva

TAJNIČKA
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aj názov hradu, ktorý v r. 1652 Turci dobyli a
cisárske vojská neskôr zbúrali
35 klamal
36 športové náčinie, míč
37 ihranie skr.
38 tesno zapli
39 ľadový príbytok Eskimákov
40 hotely na vode
41 žreby
42 pokoj zbraniam
43 plod makovice
44 značka kozmetiky
45 vynik. kuchyňu nájdete v penzióne
........ v Z. Porube
46 Svetová banka
47 striebro ch. zn.
48 starobabylónske mesto
49 ŠPZ nášho okresu
50 očistili vodou
51 písmeno pristátia helikoptéry napr.
v nemocnici
52 veda, ktorá sa zaoberá mechnikou,
elekrinou, magnetizmom, teplom,
svetlom. Je aj predmetom v škole.
53 ampérzávit
54 pri vetraní je ....
55 v hudbe – vzrušene56 sanitárne zariadenie
57 pokrik na kone
58 zásaditý kremičitan horečnatý
59 arabské muž. meno
60 zelenomodrý nerast, zásad. síran meďnatý
61 japonská národná hra
62 územné celky v Mongolsku
63 guľaté veci z kovu
64 gr. pohrebná obeť
65 atómová elektráreň
66 osol

TAJNIČKA č. I. sú jedny z najúžasnejších vodopádov na
svete. Nachádzajú sa na toku Zambezi, ktorá v týchto
miestach vytvára hranicu medzi Zambiou a Zimbabwe.
Voda rieky padá v šírke 1,6 km do hĺbky 108 metrov.
Miestni obyvatelia nazývajú vodopády „hrmiaci dym“,
pretože oblaky vodnej triešte stúpajú až do výšky pol
kilometra. Vodopády objavil r. 1855 škótsky misionár a
cestovateľ ...TAJNIČKA č. II., ktorý okrem iného preskúmal jazero Ňasa (Malawi) a zmapoval rieku Zambezi.
V roku 1865 náhle zmizol. Bol objavený až o 6 rokov
neskôr neďaleko jazera Tanganika novinárom a dobrodruhom H.M. Stanleym.
Etiópsky atlét ... TAJNIČKA č. III. (1932 – 73) bol dvojnásobným olympijským víťazom v maratóne. Bol prvým
maratóncom, ktorý 2 x zvíťazil za sebou na OH. V roku
1960 v Ríme o osem minút prekonal olympijský rekord
Emila Zátopka a roku 1964 v Tokiu dobehol dokonca
pred druhým v poradí a opäť prekonal rekord OH. Bol
populárny aj tým, že behával bosý. Utrpel neskôr autonehodu, v dôsledku čoho mu ochrnuli nohy.
Veľké nádeje ľuďom veľmi vážne chorým na srdce vlial
doktor ... TAJNIČKA č. IV. , ktorý ako prvý na svete uskutočnil v roku 1967 prvú transplantáciu srdca 55 ročnému Juhoafričanovi L. Washkanskému, ktorý vyhlásil, že
sa necítil nikdy tak dobre. Žiaľ o 18 dní však podľahol
zápalu pľúc.
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túžil bás.
odnož školy budhizmu - stav duchovného hlbokého poznania
motív
zač. slova kaolín
cirkevný hodnostár
sekunda
nepočujúce nevinné dievča
Slovenská národná liga
objednalo si
triedil, dával do úzadia
krášli
predmety na vodu i sypké predmety
nie nár. alebo zn. neónu
pozývaj, volaj
očmudí
označ. ﬁrmy
Noro medzi Evami
japonská lovkyňa perál
ŠPZ Prievidze
vymieňač iónov
dovnútra
dobytok, lichva
zn. hodiniek
voj. bratstvo rytierskeho rádu zal.
v 12. stor. Pôsobilo v Stredozem
nom mori. Francúzsky kráľ Filip IV.
tento rád zlikvidoval piatok 13. okt.
1307, čím si vyriešil problém s dlhmi. Rád oplýval veľkým bohatstvom
utrpenie, bolesť čes.
odpri
mesto v Jordánsku
začiatočník v umení
nemecký hudobný teoretik
značka čukolády, cukroviniek
Veľké a Malé....... Dedinky na pomedzí Liptova a Oravy
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zlato po španielsky
olej po latin.
opísanie
choďte, nestojte
typ ruských lietadiel
ﬂuorid, oxid neodimitý, ch.zn.
požívaj tekutinu
produkt včiel
ostrov v M. Sundách
jazero v USA, i druh usne či ruský
režisér
býv. talianska mena
Direction Générale des Sport (fr.)
nápis na kríži
iniciál. prvých ľudí bibl.
jedneho starostu .....
chem. príprav. proti škodcom
Dlhé Hony
amer. muž. meno
500 rímsky
fajka čes. i indiánsky
ozón, kyslík
múr
prejavená úcta

za II. taj. - značka kozmetiky
za III. taj. – označ. parkoviska
za IV. taj. – hliník ch.zn.
pod II. taj. – 1000 rímsky
ved. IV. taj. – intenzita
Pomôcky: ADORNO, AFRODIT, AGITATO,
AKABA, LANGIT, NDFO, ŠERŽ, ZEN
Pozor: V krížovke nie sú dodržané dĺžne!
Vážení lúštitelia: Prosím o ospravedlnenie
za nevpísanie rímskych číslic pre poradie
jedn. dielčich tajničiek v minulom čísle.
autor P. Staroň
Správne znenie minulej tajničky: Do
domu, kde láska býva, slniečko sa rado díva!

22

Porubské noviny 67

ŠPORT
Pohár víťaza vystavovali
hokejisti
Futbalový štadión v Závažnej Porube privítal 19. mája 2011 víťaza českej hokejovej
extraligy 2010/2011 HC Oceláři Třinec.
Na upravenom trávniku si hokejisti zahrali futbal. V čase tréningu pohár víťaza
vystavovali v klubových priestoroch športového klubu. Záujem športovej verejnosti
vidieť trofej, bol viac ako veľký. Na snímke: vľavo Ing. Pavel Beťko, predseda ŠK,
vedľa Ján Mlynček, manager ŠK.

Predbežný program osláv
80. výročia založenia
organizovaného športu v obci
18. 6. 2011
- 15.00 hod. futbalový zápas, rozhodcovia opavského kraja – Old boys Závažná
Poruba
– 15. 00 hod. Juniáles na chate Opalisko
3. 7. 2011
– 3-hodinovka aerobic
– turnaj v plážovom volejbale
1. 7. 2011
– gymnastické vystúpenie v telocvični
2. 7. 2011
– futbalový zápas Závažná Poruba – Třinec – majstri ČR v hokeji
23. 7. 2011
– porubská letná olympiáda, športový
deň obce
23. – 24. 7. 2011
– turnaj o pohár starostu obce
27. 8. 2011 – volejbal 4 strany Poruby
25. 9. 2011
– cezpoľný beh, memoriál Kubovčíka
– bežecké popoludnie všetkých občanov
– „Bež ako vládzeš, choď ako môžeš“
3. 9. 2011 – stolnotenisový turnaj pre
všetkých Porubänov
11. 11. 2011 – slávnostná akadémia, udelenie cien zaslúžilým členom ŠK, recepcia
(Minimálna možnosť zmeny termínov.)

Naši úspešní
na majstrovstvách sveta
V lyžiarskom stredisku Sovereigh
Lake v Kanade sa konali v dňoch 3. - 11.
marca 2011 majstrovstvá sveta veteránov
v behu na lyžiach. Slovensko a Závažnú
Porubu reprezentovali: Anna Staroňová,
Vladimír Staroň, Bohuš Valent a Dana
Bartalská, r. Niňajová.
Výsledky:
• 15 km voľne
15. Bartalská
• 15 km klasicky
19. Valent
3. Staroňová
• 30 km klasicky
13. Staroň
• 10 km voľne
13. Bartalská
• 10 km klasicky
13. Staroň
32. Valent
3. Staroňová
• 30 km voľne
13. Bartalská
25. Valent
3. Staroňová
• Štafeta 4x5
7. Staroň
8. Valent

• Anna Staroňová a jej tri bronzové medaily pomáha
držať V. Staroň

25 štartujúcich
51 štartujúcich
19 štartujúcich
32 štartujúcich
21 štartujúcich
40 štartujúcich
67 štartujúcich
23 štartujúcich

• Na trati Anna Staroňová

23 štartujúcich
55 štartujúcich
21 štartujúcich

V kategórii ženy 60-64 získala Anna
Staroňová tri bronzové medaily. Úspešnej lyžiarke sme položili niekoľko otázok:
Odkedy sa zúčastňujete majstrovstiev
sveta veteránov?
Pravidelne od roku 2003. A nielen ja,
ale aj B. Valent a Vl. Staroň. Vo Francúzsku sa k nám pridala aj D. Bartalská.
Kde všade sa konali tieto majstrovstvá?
Rakúsko, Nórsko, Taliansko, Fínsko,
USA, Francúzsko, Švédsko, Kanada.
Možno povedať, že vďaka nášmu vzťahu
k lyžovaniu sme videli veľký kus sveta.
Kto znáša náklady spojené s účasťou
pretekárov?
Väčšiu časť každý sám, ak sa podarí,
prispeje sponzor.
Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?
Štart v tomto roku v Kanade. V silnej
konkurencii bežkýň som získala tri bronzové medaily, z čoho mám veľkú radosť a
nachádzam motiváciu pre ďalšie roky.
Kde sa budú konať majstrovstvá veteránov na budúci rok?
Bude to Nemecko a budeme radi,
keď sa nám podarí zopakovať tohtoročný
úspech, prípadne pridať niečo navyše.
Držíme palce.
-dm-

• Na trati Bohuš Valent

• Na trati Dana Bartalská, r. Niňajová

• Na trati Vladimír Staroň, foto Ing. P. Šiarnik
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Lekár ŠK jubilantom
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Valné zhromaždenie ŠK

D

• MUDr. P. Petríček (vpravo) v Závažnej Porube pôsobí
ako športový lekár ŠK. Jubilantovi k sviatku blahoželali:
starosta Bc. P. Baráni, predseda ŠK Ing. P. Beťko, vedenie ŠK
a mnohí futbalisti, ktorí lekárovi vyslovili slová poďakovania
za ošetrenie, liečbu a skorý návrat na trávnik.

MUDr. Pavol Petríček sa narodil v Považskej Bystrici. Vyrastal v Žiline aj s dvomi po roku mladšími bratmi. Lekársku fakultu ukončil v Martine v roku 1975.
Od januára 1976 pracoval na ortopedickom odd. NsP Lipt. Mikuláš, pod vedením prim. MUDr. V. Fábryho, ktorý ho
zasvätil aj do športovej medicíny.
Hneď po nástupe do nemocnice prim.
MUDr. Fábry posielal mladého lekára na
rôzne dôležité športové podujatia ako v Jasnej, tak aj v Závažnej Porube -Opalisko, kde
vtedy prebiehali významné lyžiarske preteky. Neskôr sa stal lekárom A družstva FO
TJ Partizán Lipt. Mikuláš, ktoré vtedy hralo
1. slov. ligu. V tomto družstve hral napríklad aj Ján Kováč zo Záv. Poruby, brankár
Jano Beťko z Iľanova, Jano Pleva, náš bývalý
tréner, atď. Potom sa stal lekárom A družstva hokejového oddielu L. Mikuláš.
Po vzniku samostatnej Slov. republiky
sa stal lekárom reprezentačného družstva
vodného slalomu. V období rokov 19962001 stál na čele olympijského družstva
vodného slalomu aj na OH Atlanta 1996,
kde dosiahol Michal Martikán prvú zlatú
olympijskú medailu a na OH 2000 Sydney,
kde slovenskí reprezentanti získali 3 medaily a jedno 4. miesto.
Od r. 2001 do r. 2005 pracoval ako primár ortopedického odd. NsP Lipt Mikuláš.
Teraz pracuje na ortopedickej ambulancii
PP-Ortoped, s.r.o. v Poliklinike L. Mikuláš.

Majster ČR v Z. Porube

Futbalový štadión ŠK Z. Poruba privítal 3.
júna 2011 Majstra ČR vo futbale - jar 2011.
FC Viktoria Plzeň, víťaz Gambrinus
ligy, vystavoval pri tejto príležitosti pohár
víťaza v klubových priestoroch ŠK.

• Zľava Ján Mlynček, manager ŠK, Ing. Pavel Beťko,
predseda ŠK, Adolf Šádek, generálny riaditeľ FC
Viktoria Plzeň.

ňa 15. 4. 2011 sa konalo valné zhromaždenie nášho ŠK, kde naši športovci bilancovali prácu za rok 2010 a
stanovili si plán pre rok 2011. V správe,
ktorú predniesol predseda ŠK Ing. Beťko
Pavel sa zameral hlavne na ekonomiku
klubu. Skonštatoval, že kríza, ktorá vládne nielen v hospodárstve, tvrdo zasiahla
aj športové hnutie. Nedá sa v tomto smere
nespomenúť priam macošské správanie
sa štátu, veď z ekonomických dôvodov
miznú nielen športoviská, ale zanikajú
celé kluby a so slovenským športom to
ide dole vodou. Aj v tejto ťažkej dobe je
treba konštatovať, že náš klub už niekoľko rokov vedie vyrovnaný rozpočet, čo je
v dnešnej dobe veľmi ťažké.
Fungujú nám všetky oddiely a odbory, čo je potešiteľné, zvlášť keď tohto roku
oslávime 80. výročie založenia organizovaného športu v našej obci. Klub funguje
pod vedením správnej rady v nasledovnom zložení: Ing. Pavel Beťko – predseda, Bc. Pavel Baráni – starosta obce,
podpredseda, Ján Mlynček – manager,
Ján Kamien – ekonóm, členovia – Peter
Mlynček, Ľubo Bašista, Vlado Szabó, Juraj Bukas, Katka Böhmerová, Karol Vyskočil.
Klub má 190 členov, čím je najmasovejšou a najorganizovanejšou zložkou
v obci. Ďalších asi 200 občanov využíva
naše zariadenia aj keď nie sú členmi ŠK.
V klube fungujú 4 oddiely, a to futbalový,
ktorý má 108 členov, RTVŠ, ktorý má 56
členov, stolnotenisový má 21 členov a turistický oddiel má 21 členov.
Najväčšími športovými úspechmi za
minulý rok bolo 5. miesto v III. celoslovenskej futbalovej lige dospelých a tiež 3.
miesto dorastencov v IV. futbalovej lige.
Potešiteľný je záujem malých detí, najmä
od 5 do 8 rokov, ktoré sú hlavne zo Závažnej Poruby.
Taktiež pekné úspechy dosiahli naše
gymnastky, ktoré sa na celoslovenských
súťažiach pravidelne umiestňujú na medailových pozíciách. Z ich radov vyrástla
reprezentantka Slovenska vo ﬁtness Nikola Bezoušková. Stolní tenisti hrávajú
v okresných súťažiach so striedavými
úspechmi. Turisti sa zameriavajú hlavne
na organizovanie výstupov, či už letného
tak aj zimného na symbol našej obce Poludnicu.
Športový klub sa stará o niekoľko zariadení a to chatu Opalisko, Bufet u Fera,
Bufet na letnom štadióne, celý areál letného štadióna. Tieto zariadenia potrebujú nemálo peňazí na údržbu a prevádzku.
O zefektívnenie a hospodárenie celého
klubu sa naši členovia budú snažiť po celý
rok 2011. Najväčšiu časť práce budeme
orientovať príprave a realizácii osláv 80.
výročia založenia organizovaného športu
v Závažnej Porube, na čo chceme osloviť
samosprávu ako aj všetky organizačné
zložky našej obce a občanov.

Na záver sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, na čele
so starostom obce Bc. Baránim a tiež ďalším podporovateľom športu v obci ako sú
Poľnohospodárske družstvo, Združenie
majiteľov lesov a tiež sponzorom – Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.,
SIPS Liptovský Hrádok, Stavoindustria,
Green Land, Balux, Vipex, Pemmeva,
Elektrotherm, Procar, Cyro, Dollis, Reming, Kuzma, Piatkovci, Bukas a ďalším.
Ing. Beťko Pavel
predseda ŠK

Futbalová jar vo fotograﬁi
III. liga stred

• Závažná Poruba - Kysucké Nové Mesto: 3 : 1

• Závažná Poruba - Lietavská Lúčka: 4 : 1

• Závažná Poruba - Nová Baňa: 3 : 0

• Závažná Poruba - Krasno: 2 : 0

• Závažná Poruba - Čadca: 1 : 1
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Deň matiek

Moja mama je najlepšia,
najmilšia, najdrahšia

Veľkonočná oblievačka

D

eň matiek, každoročne pripadajúci na druhú májovú nedeľu, odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť
matky. Deti v škôlke i v základnej škole si
pripravili ako darček k sviatku pesničky,
básničky, tančeky a ukázali ako sa učia v
škole.
Program si pripravili s láskou a venovali čistým srdcom. Svoje mamy potešili
kvetom a teplým slovom ako v známej
pesničke: „Ďakujem ti, mama, za nežnosť
a za lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj za
život môj.“ Mamičkám i deťom sa prihovoril aj starosta Závažnej Poruby Pavel
Baráni. Priložené obrázky komentár nepotrebujú.
• • • • •

Aby dievčatá boli krajšie,
belšie a poslušnejšie

A

my chlapci, rozihrajme a dievčatá
okúpajme... Tradičná veľkonočná oblievačka neminula ani dievčatá zo
Závažnej Poruby. Urastení mládenci z
folklórneho súboru Váh tento rok nešetrili vodou a poriadne vykúpali členku
súboru Zuzku Staroňovú. Ako ináč. Vyhrávala muzika a spievali sa porubské
piesne. „ Keď ja pôjdem k dievčaťu švarnému, zájdem si ja poza vrštek za ňu...“
a mama so starou mamou, ako sa patrí,
napiekli parádnych buchiet pre kúpačov.
Že pochutili, niet pochýb.

Až vtedy
Až keď bude zoťatý posledný strom,
až bude otrávená posledná rieka,
až bude chytená posledná ryba,
až vtedy zistíme, že peniaze
sa nedajú jesť.
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