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Modlitba za prvé lastovičky
Milan Rúfus

Chcete - prijmite
Porubské noviny, ktoré dostávate do
rúk, nijako nie sú jubilejné. Zvláštne sú
snáď len tým, že ich zdobia dve šestky
a šestnásťročná história. Fakty nepustia.
Prečo však píšem tento úvodník?
Vstúpili sme do nového volebného
obdobia. Je nad slnko jasné, že novozvolené vedenie obce čakajú štyri roky práce pre Závažnú Porubu. V programe to,
čo obec najviac potrebuje: pokojný život
občanov, štandard služieb a rozvoj.
Pred redakciou zas stojí šestnásť
nových vydaní. Začíname odznova, ale
s nádejou, že to, čo robíme, osloví čitateľov. Budeme písať o zaujímavých veciach a stretávať zaujímavých ľudí. Naďalej si zachováme dôstojnú úroveň a
stabilnú distribúciu. K tomu všetkému
naplníme tri ciele: aktuálnosť, periodicitu a publicitu. Vždy je, pravdaže, čo
zlepšovať. Aj tu platí: každý dobrý môže
lepším byť.
Prízvukujem známe: robiť noviny
nie je len veda, ale aj určité umenie. No
nech je to už akokoľvek, tvorba novín
predstavuje predovšetkým tvorivú činnosť redakcie. Dobre vieme, že človek
môže byť tvorivý len vtedy, keď je na
to dobre pripravený. Redakcia predsa
získava, spracováva a periodicky šíri
aktuálne informácie. Nakoniec noviny sú odvodené od slova novina, nová
správa. Výsledný produkt, ako celok,
však nemôže byť len ovocím redakcie.
Miestna tlač stojí na prispievateľoch.
Títo ochotní a obetaví ľudia, bez aké-
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Už prišli z ďaleka,
už zasa budú s nami.
Belasú oblohou
strihajú nožničkami.
A bude na šaty
každučkej lesnej víle.

udeľ im na hniezda
tej milovanej hliny.
V ústkach ju ponesú
pod materinskú strechu,
kľukato - náhlivo
v strastiplnom spechu.

Veršík je načatý,
štebotky Bohu milé.
Švitorky vernosti
a túžby za kolískou,
cez zimu ďaleko
a na jar ako blízko!

A bude veselo,
na jarnom vtáčom sneme.
V srdiečku Boží spev
a v ústach vôňa zeme trilkujú hrdielkom,
až o slzu si žobre.

Ty, ktorý odmieňaš
i súdiš naše činy,

Že to, čo stvoril Boh,
všecičko bolo dobré.

Pokojne premýšľať a múdro konať

Obecné zastupiteľstvo 2010 - 2014
Zľava: Dr. Dušan Migaľa, Ing. Pavel Beťko, Peter Lešťan, Ing. Ján Jambrich, Vladimír
Mlynček, Magdaléna Iľanovská, Bc. Pavel Baráni, starosta, Ing. Ján Duda, Ing. Miroslav Beťko, Ing. Igor Kováč

hokoľvek nároku na honorár, rôznymi formami: slovom i obrazom: primerane, priliehavo, výstižne a presne
poskytujú čitateľom nepoznané fakty.
Veľkej obľube sa tešia cestopisné reportáže z pera mladých, talentovaných
autorov. Určite treba oceniť túto snahu.
Súčasne vyjadriť i slová poďakovania
všetkým, čo prispievajú. Prajeme si len
jedno: aby vychádzali každé tri mesiace, monitorovali spoločenské, kultúrne i športové dianie v obci a sem tam
sa objavili aj kritické články. Takže ak
chcete, prijmite podané a čítajte.
Dušan Migaľa, šéfredaktor

• Najskôr zložil sľub starosta Bc. Pavel Baráni. Prevzal
obecné insígnie obsahujúce symboly obce. Slovom
sľubujem a podpisom potvrdili, že budú dodržiavať
ústavu, zákony a všeobecne záväzné nariadenia obce.
Osvedčenie o zvolení za poslanca prebrali z rúk predsedu
miestnej okrskovej komisie Ing. Vladimíra Brosku.

Veľkosť je v srdci, verte mi! Srdce je mierou.

-mr-
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Priority volebného obdobia 2011 – 2014
V predchádzajúcich rokoch sme pripravili najdôležitejšie projekty pre dokončenie základnej infraštruktúry v Závažnej
Porube.
Spolu s LVS sme pripravili projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie
na dokončenie kanalizácie v našej obci. V
roku 2007 bola zhotovená I. časť v dĺžke
2,3 km, nová čerpacia stanica a tlakové
potrubie popod Váh v dĺžke 500 m z tzv.
ISPA projektov.
V roku 2010 bola Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) schválená žiadosť s 95 % dotáciou Štrukturálnych fondov a 5 % ﬁnančnou spoluúčasťou LVS
na dobudovanie kanalizačného zberača
v našej obci v dĺžke 2 780 bm.
Po ukončení tejto stavby (cca 4-5
mesiacov), až budú ryhy po kanalizácii
dobre zhutnené, dokončíme položenie
asfaltových kobercov na tie miestne komunikácie v Závažnej Porube, ktoré
nový asfaltový koberec ešte nemajú. Celková cena prác po ukončení by mala dosiahnuť 434 tis. € (cca 13 mil. Sk).
Máme žiadosť na Ministerstve hospodárstva na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci Závažná Poruba v celkovej sume 262 tis. € (7,86 mil. Sk). V
prípade schválenia a uznania oprávnených nákladov vo výške 95 % zo Štrukturálnych fondov by bola naša spoluúčasť
13 tis. €.
Na doplnenie zberných nádob pre
separovaný zber (sklo, papier, plasty)
zahustenie a prekrytie zberných miest
máme pripravený projekt v sume 62 tis. €
(1,86 mil. Sk).
Na Environmentálnom fonde máme
podanú a zaevidovanú žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok
2011 na projekt: Uzavretie, rekultivácia a
monitoring skládky na inertný odpad V. etapa v celkovej sume 20 tis. € (600 tis.
Sk).
Čakáme na potvrdenie Miestnou
akčnou skupinou so sídlom v Liptovskom Hrádku schváleného projektu revitalizácie areálu zdravia nad Závažnou
Porubou. Poľnohospodárska platobná
agentúra v Žiline by nám mala poskytnúť
20 tis. € a 9 tis. € bude spoluúčasť obce.
Monitorovacie obdobie podpory zo
ŠF EU na roky 2007 až 2013 pomaly končí. Projekty budú jednotlivé ministerstvá
prijímať do konca t.r. a ich zrealizovanie
a najmä ﬁnančné vysporiadanie sa musí
ukončiť do roku 2013. Preto sa s niektorými projektmi budeme musieť poponáhľať (osvetlenie, areál zdravia, zberné
miesta na odpady), aby sme ﬁnančnú
spoluúčasť ŠFEU a štátu vo výške 95 %
získali.
Dôležité bude čo najskôr sa vysporiadať s bremenom kultúrneho dedičstva

nielen Poruby,
Liptova, ale celého Slovenska.
A tým je hrob
Majstra Milana
Rúfusa.
Kultúrna verejnosť
prejavuje veľký
záujem o dielo,
veľa ľudí navšteBc. Pavel Baráni, starosta
vuje dom i hrob
Milana Rúfusa.
Ale otvorene si povedzme, že podpora
úpravy hrobu je len vo verbálnej rovine.
Preto sme oslovili Ing. arch. K. Kamienovú o vypracovanie štúdie, ktorú schváli pani Magda Rúfusová a požiadame o
spoluﬁnancovanie Ministerstvo kultúry
SR.
V marci (18.3. 2011) sme slávnostne
otvorili Dom sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Štepníku (bývalá
administratívna budova PD). Po stavebnej rekonštrukcii, vybavení potrebným
zariadením v celkovej hodnote 600 tis. €
(18 mil. Sk) „pustíme“ toto pre verejnosť
potrebné zariadenie do prevádzky s kapacitou 23 miest. Chcel by som poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli pri zrealizovaní tohto investičného zámeru (poslancom OcZ, ZML, PD, ŠFRB, RUVZ,
Vojenským zdravotníckym skladom,
Stavoindustrii Liptovský Mikuláš, VUC
Žilina a MPSVaR SR).
Nie jednoduchým a nie ľahkým cieľom bude vysporiadanie a príprava pozemkov pre IBV. V súčasnosti platná
legislatíva nám hádže doslova „polená“
pod nohy pri odčlenení časti z veľkej
parcely pre zámer vybudovania rodinných domov.
Zdá sa však, že Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR plní svoj
sľub. Pán minister Zolt Simon osobne
plní prísľub, ktorý vyslovil pri stretnutí
s predstaviteľmi samosprávy, že pripraví
legislatívu na možné odčlenenie pozemkov po súhlase nadpolovičnej väčšiny
vlastníkov (teraz musia súhlasiť všetci).
Aj preto sme „posilnili“ stavebnú komisiu o ľudí znalých tejto problematiky,
ktorí sa s týmto iste zdarne popasujú.
Samozrejme, že nám ostáva každodenná starostlivosť o majetok obce
(hodnota 2,353 mil. € t. j. 70 mil. Sk) a
jeho zveľaďovanie, podpora vzdelávania,
kultúry, športu, spoločenských organizácií a pod.).
Som presvedčený, že ľudia zainteresovaní v samospráve našej obce využijú
všetky svoje schopnosti, znalosti (i známosti – tzv. lobizmus ) a skúsenosti pri
zveľaďovaní našej Naveky Závažnej.
Bc. Pavel Baráni,
starosta

Komisie Obecného
zastupiteľstva v Závažnej Porube
2010 - 2014
1. Komisia ﬁnančná, správy obecného
majetku, služieb a cestovného ruchu
Ing. Igor Kováč, predseda
Ing. Pavel Beťko
Ing. Iveta Jurečková
Eva Griešová
2. Komisia výstavby a územného plánovania, protipovodňová
Ing. Ján Jambrich, predseda
Ing. Ján Duda
Ing. Ján Beťko
Ing. Martin Jurečka
Milan Staroň
Peter Jambrich
Ján Kamien
3. Komisia kultúrna, pre školstvo a šport
Dr. Dušan Migaľa, predseda
Peter Lešťan
Mgr. Mária Boltižiarová
Katarína Jambrichová
Mgr. Dana Kuľhavá
RNDr. Tatiana Čermáková
Želmíra Staroňová
Pavel Šarafín
4. Komisia životného prostredia , ochrany verejného poriadku
Ing. Miroslav Beťko, predseda
Vladimír Mlynček
Vladimír Duda
Ing. Milan Kuľhavý
Kvetoslava Jambrichová
5. Komisia sociálna
Magdaléna Iľanovská, predseda
Mgr. Katarína Chudá
Mgr. Mária Tomčíková
Anna Mikulášová

Sľubujem na svoju česť

• Poslanec OcZ Dr. Dušan Migaľa predniesol text sľubu.
Vedľa predseda okrskovej volebnej komisie Ing. Vladimír
Broska, starosta Bc. Pavel Baráni

„Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy a pri výkone svojej funkcie ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
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Čo urobím pre Závažnú Porubu

Človek žije v takom svete, aký si sám vytvorí
Ing. Pavel Beťko

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Vážení spoluobčania, v tomto novom
poslaneckom období chcem hlavne,
aby sme nadviazali
na všetky projekty obce, ktoré sme
rozbehli v predošlom volebnom období, a to:
sprevádzkovať dom sociálnych služieb,
ktorý je skolaudovaný a pripravený na
svoje využitie, avšak treba doriešiť ﬁnancovanie
dobudovať kanalizačnú sieť v našej obci,
čím by sa odkanalizovala celá obec
dobudovať miestne komunikácie v celej našej obci
zrekonštruovať verejné osvetlenie, na
ktoré je podaná žiadosť na dotáciu zo
štrukturálnych fondov
v lokalite Opalisko, staré ihrisko, Suchá
dolina začať s budovaním rekreačno-športovej a oddychovej zóny, čím sa
pritiahne do našej obce čo najviac turistov
pre zachovanie populácie v obci, vytvoriť hlavne pre mladé rodiny možnosti
pre výstavbu, prestavbu rodinných domov, prípadne iných možností na bývanie
chcem podporovať všetky kultúrne
a športové aktivity, a taktiež vzdelanie
našich občanov a organizácií
chcem podporovať rozvoj turizmu
a tiež načúvať názorom našich občanov
a podľa možnosti ich realizovať v praxi
podporovať aktivity podnikateľov
a živnostníkov v našej obci

Na záver si prajem robiť svoju poslaneckú
funkciu tak, aby sme na konci volebného obdobia mohli skonštatovať, že sme
všetci ťahali za jeden povraz.
Ing. Ján Duda

Najskôr mi dovoľte, aby som sa
úprimne poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí mi
vo voľbách za poslanca do obecného
zastupiteľstva dali
svoj hlas. O Vaše
hlasy som sa uchádzal s prísľubom o presadzovanie riešení
v nasledovných oblastiach pôsobnosti:
1. Vytvorenie podmienok na rozvoj individuálnej rodinnej výstavby. Dobudo-

vanie chýbajúcej kanalizácie, oprava a
údržba ciest a chodníkov.
2. Vytvorenie rovnováhy pri podporovaní
rozvoja obce v jednotlivých oblastiach
svojej pôsobnosti, hlavne s dôrazom
na potreby mladej generácie.
3. Komplexne riešiť zvýšenie úrovne čistoty obce.
4. Podpora podnikateľských aktivít v oblasti turistického ruchu.
5. Vytvorenie vhodných podmienok pre
vstup investorov a posilnenie podnikateľských aktivít ekonomicky výhodných pre obec, so zreteľom na ochranu
súkromného majetku.
Počet hlasov, ktoré som vo voľbách dostal, ma utvrdzujú v presvedčení, že potrebu riešenia problémov a nedostatkov
v uvedených oblastiach pociťujú aj mnohí z Vás. Ich úspešné riešenie musí byť
záujmom nás všetkých a v zložitých spoločenských podmienkach si bude vyžadovať veľa úsilia, trpezlivosti, tolerancie,
vzájomnej komunikácie a pochopenia.
Dr. Dušan Migaľa

Ďakujem za prejav
dôvery.
Potešilo
ma to, ale aj zaviazalo: chcem počúvať ľudí, hovoriť o
problémoch v obci.
Opodstatnené požiadavky občanov
predkladať na rokovanie OcZ a veci
riešiť v záujme obce. Osloviť mladých a
ponúknuť podmienky pre kultúrne i spoločenské aktivity. Rozbehnúť porubské
ochotnícke divadlo, rozvíjať folklórne
tradície, pokračovať v zahraničných kontaktoch. Slovom i obrazom dokumentovať spoločenský, kultúrny a športový
život. Našu obec propagovať vo všetkých
prostriedkoch masovej komunikácie. Redigovať Porubské noviny.
Magdaléna Iľanovská
Ako
poslankyňa
Obecného zastupiteľstva pracujem už
tretie volebné obdobie. Každú etapu
som začínala s určitými predsavzatiami, no nie všetky sa mi podarilo
uskutočniť, či splniť. Jedno viem isto, že každé to obdobie

ma posúvalo vždy dopredu, a to hlavne v
poznávaní a chápaní ľudí v mojom okolí.
Z toho usudzujem, že vyhovieť každému
podľa jeho predstáv nie je možné, je to
nad ľudské sily.
Mojím želaním je, aby naša obec
prosperovala, aby mal človek k človeku
blízko. K tomu je ale potrebné vytvárať
podmienky. Jednou z nich je dať priestor
aj mladým ľuďom, aby sa mohli realizovať, aby mali kde bývať, teda podporiť individuálnu bytovú výstavbu. Rozvíjať sociálne medziľudské vzťahy, dať príležitosť
občanom zapájať sa do vecí verejných,
obecných, aby len televízor nebol našim
každodenným spoločníkom.
Nezabudnúť na starších ľudí, pomôcť
im vytvoriť šťastný a naplnený život, či
už v kruhu rodiny alebo v dokončenom
Domove sociálnych služieb v obci – na
Štepníku.
Čo ma trápi? Že viac žien nemá odvahu pracovať v samospráve obce, veď
práve ženská intuícia a mužská logika vedia vytvárať veľké veci a o to nám ide.
Ing. Igor Kováč

Myšlienky, ktoré
chcem vyjadriť občanom z titulu poslanca OZ.
Predovšetkým ďakujem svojim voličom za preukázanú dôveru. Ako
nezávislý poslanec
obecného zastupiteľstva chcem presadzovať:
- transparentnosť vo všetkých oblastiach
činnosti obecného úradu, aby občan
mal pravdivé informácie a mohol objektívne posudzovať rozhodnutia starostu a obecného zastupiteľstva hlavne prostredníctvom kvalitnej webovej
stránky a prostredníctvom väčšej účasti občanov na oﬁciálnych verejných
schôdzach obecného zastupiteľstva.
- transparentnosť použitia ﬁnančných
príjmov obce pre ﬁnancovanie investičných akcií obce, príspevkových organizácií a ďalších aktivít napojených
na rozpočet obce.
- aby mal občan ľahko a bez váhania prístupné informácie od obce.
- aby sa obec intenzívnejšie zaoberala
možnosťami vysporiadania pozemkov
v obci za účelom občianskej, priemyselnej a rekreačnej výstavby, spolu s
pravidelnou zonáciou katastrálneho
územia obce so zameraním na efektívne využitie vhodných lokalít pre predmetné využitie.
Podporovať a presadzovať:
- zaujímavé projekty našich občanov, podnikateľských subjektov, ktoré prispejú k
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zamestnanosti, zvýšia hodnotu, zdravie
a blahobyt v našej obci.
Na základe hore uvedeného chcem preto
prijímať spoľahlivé rozhodnutia za ktorými uvítam aj pomoc Vás spoluobčanov
a podnikateľských subjektov, ktorí sa aktívne zapoja do tohto procesu.
Peter Lešťan

Stal som sa poslancom obecného
zastupiteľstva a to
je pre mňa veľký
záväzok a súčasne
aj výzva. Vo svojej činnosti chcem
podporovať rozvoj
obce v spoločenskej, kultúrnej a
športovej oblasti a to všetko v prospech
občanov Závažnej Poruby. Chcem dosiahnuť zvýšenie záujmu občanov o veci
verejné, počúvať ich hlas, prijímať ich nápady a návrhy a byť nápomocný pri ich
realizácii v praxi. Mojou prioritou bude
podpora aktivít, ktoré napomôžu rozvoju
obce a súčasne potláčanie tých, ktoré jej
škodia.
Konkrétny cieľ: dokončenie už začatej rekonštrukcie chatky v bežeckom
areáli na Starom ihrisku, aby mohla slúžiť
pri poriadaní športových podujatí, ktoré
by som chcel vrátiť do našej obce.
Vladimír Mlynček

Vo volebnom období
2010-2014
by som chcel ako
poslanec obecného zastupiteľstva
v Závažnej Porube
prispieť k zlepšeniu života občanov
našej obce, k jej
skrášleniu a udržateľnosti fungovania
jednotlivých organizácií a občianskych
združení. Počas tohto obdobia ako člen
komisie pre ochranu verejného poriadku
a životného prostredia riešiť v tejto oblasti nasledovnú problematiku.
• Vytvoriť nový informačný spravodaj
o odpadoch, ktorý by mal slúžiť občanom na to, aby vedeli správne nakladať
s odpadmi všetkého druhu
• Zrealizovať odvoz zeleného odpadu
• Vytvoriť VZN obce Závažná Poruba o
držaní psov (z.282/2002 Z.z.)
• Uskutočniť raz ročne stretnutie mládeže a PZ
• Riešiť otázku zavedenia kamerového
systému v našej obci
• Obnova a rozšírenie verejného osvetlenia
• Vytvorenie nových miest a nádob na
separovaný zber

• Vytvoriť obecné združenie cestovného
ruchu
• Podieľať sa na úprave doterajších VZN
Ing. Ján Jambrich
Po ustanovujúcej schôdzi novozvoleného obecného zastupiteľstva a jej
prvého riadneho
zasadnutia som bol
poverený vedením
komisie výstavby,
územného plánovania a protipovodňovej. Komisia je
zložená z väčšieho
počtu členov oproti minulosti. Dôvodom
bolo zlúčenie s navrhovanou komisiou na
riešenie majetkoprávnych vysporiadaní
pre rozvoj obce.
Moje smerovanie bude v prvom rade
zamerané na riadenie uvedenej komisie,
spolupráce na rozbehnutých akciách v
obci, riešení podania občanov objektívne
a k obojstrannej spokojnosti a spoločnými silami s vami, občanmi, vrátiť Závažnej Porube jej popularitu a tradíciu.
Taktiež ako člen školskej komisie pri
Obecnom úrade bude moja práca orientovaná na zachovanie tradície, úrovne a
najmä ďalší rozvoj nášho obecného školstva.
Ing. Miroslav Beťko
Chcem presadzovať a podporovať všetko
dobré čo je v prospech našej obce a
každého jej občana.
Poslanci prijímajú rozhodnutia a
pokiaľ niekto pochybí, môžu vec
správne usmerniť
a dohliadnuť na
úspešné vyriešenie
problému. Ako člen komisie pre ochranu
verejného poriadku budem pokračovať v
myšlienkach a práci mojich predchodcov
a kolegov, no zároveň mám pripravených
pár bodov, ktoré budem prednostne presadzovať:
- pokračovanie vo vylepšovaní internetovej stánky (pretransformovanie na
dynamickú), kde si môže každý občan
nájsť aktuality.
- parkovanie áut za posledné roky nadobudlo iný rozmer, ulice sa stávajú ťažšie
prejazdné a menej bezpečnejšie.
- vývoz TKO je z roka na rok drahšie z
dôvodu jeho uskladňovania na skládkach. Všetci si však musíme uvedomiť,
že separovanie sa oplatí.
- stop vypaľovaniu trávy, lepší je vývoz
zeleného odpadu.

Nový rok, nový krok

Do roku nového 2011 sme sa prehupli
s tajným želaním: aby bol o niečo lepší,
ako ten minulý. Avšak vyčkávať, že sa
niečo zmení bez spoločného pričinenia,
by bolo márne. Po masívnom ohňostroji, množstve odpálených petárd a svetlíc
sa nemálo ľudí stretlo v kultúrnom dome
a to hneď v prvých minútach roku nového. Prítomní najskôr zaspievali štátnu
hymnu. Potom starosta P. Baráni zaželal
dobré zdravie, pohodu a prosperitu celej
obci. Po prípitku zaznela pieseň z Evanjelického spevníka Rok nový zase k nám
prišiel.

Poznávali pamätné miesta

Otvorenie trasy významných a pamätných miest mikroregiónu pod Poludnicou
sa uskutočnilo v Národopisnom múzeu v
Liptovskom Hrádku v piatok 25. februára
2011. Takmer stočlennú delegáciu z Gminy Nový Targ privítal na území mesta primátor B. Tréger a predseda Mikroregiónu
P. Baráni. Hrou na píšťalu – koncovku,
predstavil Liptov Ivan Broska zo Závažnej Poruby. Hostia sa rozdelili na skupiny
a navštívili významné a pamätné miesta
v Liptovskom Hrádku, L. Porúbke, Uhorskej Vsi, Podturni, L. Jáne a Z. Porube.
Táto poznávacia cesta žiakov, študentov
a vedenia Gminy sa uskutočnila v rámci
cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom. Prispela k vzájomnému
poznaniu a upevneniu priateľstva susedných národov. Hostia poznamenali, že
pamiatky a významné miesta tejto lokality sú naozaj vzácne a zaujímavé a stoja
za pozornosť.
Text i foto: -DNM-
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Správy zo samosprávy
December 2010
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva po novembrových voľbách
sa konalo 27.12. 2010. Predseda miestnej
volebnej komisie Ing. Vladimír Broska
oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Starostom sa stal Bc. Pavel Baráni. Za poslancov
obecného zastupiteľstva boli podľa počtu
hlasov zvolení: Ing. Pavel Beťko, Ing. Ján
Duda, Dr. Dušan Migaľa, Magdaléna Iľanovská, Ing. Igor Kováč, Peter Lešťan,
Vladimír Mlynček, Ing. Ján Jambrich,
Ing. Miroslav Beťko.
Január 2011
Na januárovom zasadnutí poslanci prevzali preukazy poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta poveril Ing. Pavla Beťku
zastupovaním starostu. Poslanci schválili
zloženie komisií a odporučili zvolať ustanovujúce zasadnutie komisií.
Ďalej starosta podal návrh na delegovanie zástupcov obce do rady ZŠ a
MŠ. Do rady ZŠ boli navrhnutí Ing. Ján
Jambrich, Ing. Miroslav Beťko a do rady
MŠ Magdaléna Iľanovská a Mgr. Ľudmila Kráľová.
Starosta navrhol, aby podľa zákona o
matrike bol zvolený sobášiaci (starosta je
zo zákona) z radov poslancov Dr. Dušan
Migaľa, čo poslanci odsúhlasili.
Ďalej starosta oboznámil o cezhraničnom projekte Poľsko – SR, „Trasa pamätihodností a významných miest mikroregiónu pod Poludnicou“. Z našej obce
sa akcie zúčastní 12 zástupcov. Bude nainštalovaných 15 informačných tabúľ.
Poslanci odsúhlasili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok
2011.
Magdaléna Iľanovská vyjadrila pripomienky k spracovaniu rozpočtu obce,
ktorý je dosť neprehľadný. Ekonómka
obce Mgr. Kráľová pripomenula, že sa
na sprehľadnení rozpočtu pracuje a tento
bude zaslaný poslancom.
Peter Lešťan sa kriticky vyjadril k
využívaniu viacúčelového ihriska v areáli
Mateja Staroňa.
Poslanci sa dohodli na znovuvytvorení poslaneckých obvodov – tieto budú
prerozdelené a zverejnené na web stránke.
V závere predsedníčka Jednoty dôchodcov Darina Majeríková predniesla
požiadavku Jednoty dôchodcov o vytvorenie Rady starších. Aktivita bola vítaná a
Rada starších bola pričlenená ku kultúrnej komisii.
Katarína Böhmerová požiadala o poskytnutie priestorov v kultúrnom dome
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za účelom vytvorenia herne. Tento návrh
vyrieši kultúrna a stavebná komisia.
Február 2011
Februárové zastupiteľstvo sa konalo 28. 2.
2011. Zasadnutie otvoril starosta obce
P. Baráni. Privítal primátora Spišskej Belej
JUDr. Štefana Bieľaka, ktorý poslancov v
trojhodinovej otvorenej debate informoval o legislatíve fungovania obcí a novele
zákonov. Podrobne vysvetlil kompetencie starostu, ako aj poslancov obecného
zastupiteľstva. Oboznámil aj o zmenách v
Zákone o majetku obcí.
Ďalší priebeh zastupiteľstva viedol
zástupca starostu Ing. Pavel Beťko, ktorý oboznámil poslancov, že v priebehu
marca, prípadne apríla by sa malo započať s dobudovaním kanalizácie v celej našej obci. Následne budú dobudované aj
miestne komunikácie. Tiež informoval, že
starosta obce Bc. Pavel Baráni sa stal predsedom Združenia miest a obcí Liptova.
Poslanci boli v ďalšom priebehu zastupiteľstva informovaní o novotvoriacej
sa WEB stránke, ktorú pripravuje pracovníčka obecného úradu Mgr. Ľudmila
Kráľová. Po pripomienkovaní poslancami by táto mala byť v dohľadnej dobe
prístupná verejnosti.
Magdaléna Iľanovská podala informáciu o problémoch pri spustení do prevádzky Domu sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov. Poslanci odsúhlasili
otvorenie Domu sociálnych služieb v Závažnej Porube v priebehu marca 2011. Aj
keď je budova schopná užívania a všetky
potrebné doklady sú vydané, najväčším
problémom zostáva ﬁnancovanie tohto
zariadenia. Obec oslovila o spoluﬁnancovanie VÚC v Žiline, ako aj Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prebehli osobné rokovania, zaslaný bol aj list
na predsedníčku vlády Prof. PhDr. Ivetu
Radičovú.
Ďalej poslanci riešili problém okolo
vývozu TKO, ktorý nadniesol Ing. Ján
Duda. Konkrétne návrhy budú riešené na ďalšom zastupiteľstve. Otvoril sa
aj problém so znečisťovaním verejných
priestranstiev a tiež súkromného majetku voľne pobiehajúcimi psami a mačkami. Poslanec V. Mlynček podotkol, že je
potrebné k tomuto prijať VZN. (všeobecne záväzné nariadenie).
Poslanci sa zaoberali aj prestavbou
a rekonštrukciou obecného úradu a stavom požiarnej zbrojnice a tiež návrhom
aktivity Tomáša Miroslava Niňaja, ktorý
spracoval štúdiu „Úprava centra a vytvorenie regionálneho múzea“.
Na záver bol dohodnutý termín verejného zhromaždenia s občanmi, ktoré
sa uskutoční 8. 4. 2011.
Ing. Pavel Beťko,
zástupca starostu obce

Poslanci sa venovali legislatíve

Kompetencie
starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb.
a jeho novelizácii platnej od 1.4.2010 vysvetlil novozvolenému vedeniu obce JUDr.
Štefan Bieľak, primátor Spišskej Belej.

Zvolili nového predsedu
ZMOL-u
Počas poslednej februárovej stredy sa
uskutočnil snem Združenia miest a obcí
Liptova. Snemu sa zúčastnili starostovia a
primátori zvolení vo vlaňajších komunálnych voľbách. Členskú základňu ZMOL-u
tvorí 54 obcí a 2 mestá liptovskomikulášskeho okresu. Na rokovaní bolo prítomných päťdesiat delegátov. Vypočuli si
zhodnotenie činnosti združenia v roku
2010, ako aj správu o aktivitách Združenia
miest a obcí Slovenska, ktorého je ZMOL
súčasťou.Delegáti spomedzi prítomných
starostov a primátorov zvolili nové orgány združenia. Predsedom sa stal starosta
Závažnej Poruby Pavel Baráni, jeho podpredsedom primátor Liptovského Hrádku
Branislav Tréger.

Partnerstvom
k spoločnému rozvoju

V rámci cezhraničnej spolupráce medzi
Gminou Nový Targ a Mikroregiónom pod
Poludnicou vycestovala 11. februára 2011
do Poľska aj dvanásťčlenná delegácia našej
obce, ktorú viedol starosta P. Baráni. V Novom Targu hostí privítal wojt Gminy Nový
Targ Ján Smarduch. (Na snímke vpravo).
Projekt je spoluﬁnancovaný Európskou
úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2014.
O návšteve sa viac dočítate na s. 14.
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Piate výročie leteckej
tragédie

V obci Hejce, na severovýchode Maďarska, si 19. januára 2011 pripomenuli piate
výročie najväčšieho leteckého nešťastia v
novodobej histórii Slovenska. Pri havárii lietadla zomrelo 42 vojakov vracajúcich sa z mierovej misie v Kosove. Medzi
obeťami bol aj náš spoluobčan kpt. Ing.
Michal Agnet. Pochovaný je na cintoríne
v Z. Porube. Rodičia a najbližšia rodina
sa zúčastnili tejto spomienky. S láskou a
úctou k pamätníku v Hejciach položili
kyticu kvetov.

Slnko prekryl mesiac

Čiastočné zatmenie Slnka bolo možné
pozorovať v utorok ( 4. januára 2011)
predpoludním. Viditeľné bolo na severnej pologuli zo severnej Afriky, väčšiny
štátov Európy, zo západných a stredných
oblastí Ázie. Z územia Závažnej Poruby
bolo toto zatmenie viditeľné v ranných
a dopoludňajších hodinách v podstate
v celom priebehu. Začiatok čiastočného
zatmenia bol o 8:06 h, stred zatmenia o
9:29 h a koniec o 10:58 h. Počasie na pozorovanie tohto prírodného úkazu bolo
ideálne. Bezoblačno, obloha čistá. V dôsledku zatmenia však teplota na celom
Slovensku poklesla o jeden stupeň.

Napísal vďačný človek

Ceny potravín sa zvyšujú

Minulého roku pri Pamiatke zosnulých
sa uskutočnila spoločná modlitba evanjelikov a katolíkov pri kríži na cintoríne
v Brestovej. Túto udalosť zaznamenali
krátkym textom a fotograﬁou aj Katolícke noviny. Na uverejnenú správu reagovali viacerí čitatelia týchto novín. Za všetky ohlasy ponúkame niekoľko slov z listu
Ing. Antona Lifku z Trnovca nad Váhom:
I ja – tu dole na Dolnom Považí som Vám
veľmi vďačný za správu o Závažnej Porube
a o spoločných modlitbách ku cti svätého
kríža na cintoríne. Pán Boh zaplať Vám
za tento krásny čin. Vyslovujem a s úctou
ďakujem všetkým zúčastneným tejto pobožnosti. V Liptove i na celom Slovensku
by bolo potrebné veľa takýchto modlitieb. S
úctou Váš vďačný Anton Lifka.

Stále v tvorivom nasadení
Aj napriek tomu, že podlomené zdravie
nášho rodáka Tomáša Miroslava Niňaja,
mu nedovoľuje navštevovať našu obec,
je stále plný tvorivých nápadov a myšlienok. Autor významných projektov v našej
obci, ako dom smútku, telocvičňa, dom
horskej služby, rekonštrukcia kultúrneho
domu, a samozrejme, aj niekoľkých rodinných domov v našej obci, nám v poslednom období predložil dva zaujímavé
návrhy – koncepcie. Prvá sa týka stavebnej realizácie úpravy centra obce a zriadenia regionálneho múzea. Druhou je
osadenie dubového stĺpu v podobe píšťaly
(Liptovská píšťala – Liptovský totem) nad
kamenným bralom Prednej Poludnice.
V oboch prípadoch sa jedná o veľmi
inšpiratívne myšlienky, ktorých zrealizovanie by na jednej strane bolo vyjadrením úcty k našim predkom a na druhej
strane by bolo zaujímavou pozvánkou pre
rozširujúci sa turistický ruch v regióne
Liptova. Realizácia stavebnej úpravy centra obce a zriadenie regionálneho múzea,
ktoré sa bezprostredne dotýka priestorov
Domu Milana Rúfusa, má v súčasnom
období neprekonateľné úskalia. S oboma
návrhmi sa môžete bližšie zoznámiť na
OU, kde vám tiež budú podané prípadné
ďalšie informácie. Vaše podnetné, konštruktívne návrhy sme pripravení využiť
pri ďalšom postupe.
Ing. Ján Duda

8. marec MDŽ
Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť.
Bez vás by bol svet pustý ako lúka
bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd
či ako srdce bez lásky.
Prajem vám pekný Medzinárodný
deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty . . .
-e-

Prvé mesiace nového roka neznamenajú len začiatok nového obdobia, ale aj hodnotenie výsledkov predchádzajúceho.
Členovia členskej základne COOP
JEDNOTA v Závažnej Porube hodnotili
na výročnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila
15. februára 2011, výsledky práce za rok
2010.
Teší nás, že plán, ktorý sme si dali sme
splnili. Dôležité úlohy musíme riešiť s
predstavenstvom vedenia COOP JEDNOTY Liptovský Mikuláš.
Správu o zámeroch družstva COOP
JEDNOTA, ktorú sme obdržali od vedenia bola členom prečítaná. Jej úlohy
a plány do budúcnosti sú v prvom rade
dbať na kvalitu tovarov, kvality služieb
pre zákazníka a zásobovanie. Rovnako
ako zásobovanie dôležitá je aj správna cenová politika. Ceny potravín oproti minulému roku sa zvýšili a stále sa zvyšujú.
To cítime všetci. Prednosť majú slovenské
výrobky a výrobky s LOGOM JEDNOTA. Duálne zobrazenie cien v JEDNOTE ostáva aj naďalej. Nákupná karta je
v platnosti. Percento z nákupu bude od
15.4.2011 dané v nákupnej karte, jej čerpanie trvá do 30.10.2011. Letákové akcie
sú stále účinným nástrojom, pretože dokážu zákazníkov informovať o cenových
zvýhodneniach a zľavách. Budú pokračovať aj tohto roku.
Poďakovanie patrí našim pracovníčkam potravín. Rozširujú sortiment tovarov a potrieb pre zákazníkov. Máme nový
chladiaci box na chladené pivo, možná je
aj výmena prázdnych plynových bômb
za plné pre domácnosti. Dbajú na čerstvé
výrobky. Pri manipulácii s mäsovými výrobkami sa musia používať hygienické
potreby, platí to aj pri kúpe pekárenských
výrobkov.
Pracovníkom pri obecnom úrade ďakujeme za pravidelné kosenie trávy aj jej
odvoz. Drobné opravy sa robili za našej
pomoci, budeme ich vykonávať aj naďalej.
VČZ ďakuje všetkým zákazníkom za
nákupy v našej predajni potravín.
Prajeme Vám zdravie, spokojnosť, optimizmus, pohodu, aby rok 2011 bol lepší
ako rok 2010. Hlavne, aby sa ceny potravín nezvyšovali.
Darina Jačalová
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Obcovať s knihou
znamená obcovať
s duchom

Viac skutkov, menej rečí

B

líži sa mesiac marec, ten bol a je zameraný na knihu. Na jej význam pri
vzdelávaní sa a zábave. Čitateľom Obecnej knižnice (jestvujúcim aj nastávajúcim) chceme priblížiť činnosť niekoľkými údajmi.
Výpožičná doba pre verejnosť je každý pondelok od 16,30 hod. do 17,30 hod.
a vo štvrtok od 18,00 do 20,00 hodín. V
dobe otvorenia knižnice evidujú výpožičky a tiež aj poradia záujemcom pri výbere kníh knihovníčky Nadežda Galková
a Elena Mikulášová. Zápisné na kalendárny rok je pre dospelých 1 € a pre deti,
mládež do 15 rokov a seniorov 0.50 €.
Vďaka pochopeniu poslancov obecného zastupiteľstva a obce, aj napriek
kríze, ktorú všade pociťujeme, sa môže
Obecná knižnica pochváliť svojím rozvojom a schopnosťou uspokojovať nároky
čitateľov.
Na nákup kníh v minulom roku obec
odsúhlasila čiastku 1 161,78 € (35 000.Sk). Z celej sumy sú nakúpené knihy, žiaľ,
každoročne sa „kôpka“ nakúpených kníh
pre zdražovanie zmenšuje. V roku 2010
sme kúpou nadobudli 162 nových kníh.
Sú to zaujímavé tituly z oblasti náučnej
literatúry aj beletrie.
V uplynulom roku bolo registrovaných 127 čitateľov. Mohli si vybrať zo
4 239 knižničných jednotiek. Z toho je
pre dospelých: beletria – 2 033 k.j., náučná literatúra – 676 k.j., pre deti a mládež
: krásna literatúra (rozprávky, príbehy) –
1 220 k.j., náučná literatúra - 310 kníh.
Okrem výpožičiek kníh a časopisov
(za minulý rok ich bolo spolu 5 006) majú
návštevníci možnosť využívať počítač s
internetom.
V skratke sme vás informovali o činnosti knižnice. Budeme radi, ak nás navštívite a vyberiete si z bohatej ponuky a
sami sa presvedčíte, že „Obcovať s knihou
je obcovať s duchom“ (citát: nemecký ﬁlozof Ludwig Feuerbach).
Oznam pre čitateľov, ktorým „rýchlo beží čas“ a pozabudli sa s vrátením
vypožičaných kníh: celý mesiac marec
sa nebudú vyberať pokuty za omeškané
vrátenie. Dúfame, že akciu využijete a zároveň umožníte iným čitateľom požičať si
knihy, ktoré nevrátené ležia u vás doma.
N. Galková

Knihy sú pre človeka tým,
čím pre vtáka krídla

• Rokovanie viedla Ľudmila Štrkolcová. (vpravo)
Predsedníčka Darina Majeríková zhodnotila činnosť
v uplynulom roku. Potom prijali plán práce na
nasledujúci rok. Dezider Machovec (vľavo) ocenil
aktivitu tejto organizácie a zaželal to, čo všetci najviac
potrebujeme: dobré zdravie a pokojný život.

Jednou z najpočetnejších a najaktívnejších
spoločenských organizácií v Závažne Porube je domáca Jednota dôchodcov. Tvorí
ju deväťdesiatosem žien a tridsať chlapov,
čo predstavuje 10% obyvateľov. V roku
2010 pri skrášľovaní a zveľaďovaní obce
členovia odpracovali 908 brigádnických
hodín. Vysokými aktivitami a počtom patrí k najväčším organizáciám v okrese L.
Mikuláš, uviedol na výročnom rokovaní
Dezider Machovec, zastupujúci okresnú
organizáciu dôchodcov. 21. januára 2011
porubskí dôchodcovia hodnotili svoju prácu v roku minulom a rozhodli sa v tomto
roku činnosť orientovať do týchto oblastí:
organizačnej, sociálnej, zdravotnej, kultúrno spoločenskej, športovej, vzdelávacej
a záujmovej.
Text i foto: DNM

Teším sa, že žijem
Dňa 21.1.2011 sa konala výročná
členská schôdza Jednoty dôchodcov. Zišlo sa nás 76 členov a 4 hostia – z okresného výboru Lipt. Mikuláš a z priateľskej
organizácie zo Smrečian. Na schôdzi sme
hodnotili činnosť našej Jednoty dôchodcov, stav hospodárenia a schválili sme
nový plán práce na rok 2011-ty. Podľa
hodnotiacej správy predsedníčky Jednoty
dôchodcov Dariny Majeríkovej sa naša
činnosť niesla v niekoľkých oblastiach
napr.: v spoločenskej, vzdelávacej, športovej, masmediálnej atď. . Medzi úspešné
akcie patria brigády na úprave miestneho
cintorína a pamätníkov, okolie Staroňovho areálu, rôzne stretnutia a posedenia
- MDŽ, Mesiac úcty k starším, gulášové
stretnutia, organizovanie a inštalovanie
rôznych výstav, návšteva družobnej obce
v ČR Bohuslavice, úspechy v športových
akciách, kultúrne akcie, nahrávanie o práci našej Jednoty dôchodcov do vysielania STV 2 do relácie ELIXÍR. Výborná je
spolupráca s obecným zastupiteľstvom a
starostom obce, tiež s miestnou ZŠ Milana
Rúfusa, MŠ, so súborom Ďumbier z Lipt.
Mikuláša, s COOP Jednotou, s mestskou
organizáciou Jednoty dôchodcov v Lipt.
Mikuláši. Nový plán práce sa tiež nesie v
rámci týchto oblastí. Všetky akcie sa vopred pripravujú na našich pondelňajších
stretnutiach. Celkove sme odpracovali 906

hodín - v dobrovoľníckej oblasti. V rámci
prijatých uznesení sme prijali jednohlasne zvýšenie členských príspevkov na 3 eur,
tiež doporučenie obecnému zastupiteľstvu, aby pri obecnom zastupiteľstve bola
vytvorená aj pomoc starších – začlenenie
aspoň 3 členov z Jednoty dôchodcov.
Počet členov Jednoty dôchodcov sa k tomuto dňu vyšplhal na 128 členov. Predpokladáme a veríme, že naša členská základňa sa bude zvyšovať, lebo mnohí pochopili
heslo „mám 60 aj viac a teším sa, že žijem“.
Ľudmila Štrkolcová

Trubači spestrili zábavu

Príjemným spestrením poľovníckej zábavy v Závažnej Porube v sobotu 5. februára 2011 sa stalo vystúpenie trubačov zo
Strednej odbornej školy lesníckej J.D.
Matejovie v Liptovskom Hrádku. Šírením
poľovníckej hudby na verejnosti propagovali prírodu, jej ochranu, humánnu a
estetickú stránku poľovníctva. Hrou na
poľovnícke nástroje navodili jedinečnú
atmosféru lesa. Hudobným pozdravom
ponúkli príjemné rozptýlenie prítomným
návštevníkom zábavy. Trubačov úspešne
vedie zástupca riaditeľa tejto školy Ing.
Edmund Hatiar (na snímke vľavo).

Združenie majiteľov
lesov pozemkové spoločenstvo
v Závažnej Porube bilancovalo
svoju činnosť za rok 2010
499 pozvánok bolo poslaných všetkým členom združenia majiteľov lesov PS v Závažnej
Porube na riadne valné zhromaždenie, ktoré
bolo výborom ZML zvolané v zmysle stanov
na piatok 11.marca 2011. Hneď na začiatku
chcem zdôrazniť, že valné zhromaždenie
bolo uznášania schopné, tak, ako to bolo
uvedené v správe mandátovej komisie.
Valné zhromaždenie viedol tajomník
združenia p. Ján Kamien. Program zasadnutia bol v zmysle pozvánky odsúhlasený
všetkými prítomnými. Správu o činnosti
predniesol predseda výboru ZML p. Ľudovít Míša, ktorý hneď v úvode pripomenul,
že rok 2010 bol prelomový v tom, že v ňom
začali pracovať po uskutočnených voľbách
nové orgány a to nielen samotný výbor,
ale aj Dozorná rada. Prejavilo sa to v celej
činnosti združenia hlavne tým, že nová Dozorná rada vykonala v zmysle stanov viac
kontrol v každej oblasti, ale v roku 2010,
hlavne so zameraním na ekonomiku a ob-
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lasť personálnu. Už týždeň pred zasadnutím
valného zhromaždenia boli na prístupnom
mieste v KD sprístupnené materiály, ktoré
výbor predkladal valnému zhromaždeniu
na schválenie. Takto bol schválený nový
Organizačný poriadok, Pracovný poriadok,
Hospodársky poriadok, Mzdový a výplatný
poriadok a tiež boli prepracované Zásady
samovýroby. Všetky materiály, ktoré boli
schválené, sú v zmysle platných Stanov
ZML a samozrejme odrážajú aj platnú legislatívu, akou je Zákonník práce a ostatné zákonné normy v oblasti mzdovej a tiež
personálnej.
V správe boli ďalej spomenuté hlavné
úlohy, ktorými sa na svojich zasadnutiach
zaoberal výbor ZML. Treba podotknúť, že
hlavnou črtou činnosti výboru, bola pravidelná kontrola prijímaných uznesení, ako
aj Uznesenia z valného zhromaždenia konaného 25.2.2010. Tieto boli v správe všetky uvedené a bolo konštatované, že boli splnené. Túto skutočnosť potvrdila vo svojej
správe aj Dozorná rada ZML, prednesená
jej predsedom p.Ing. Ladislavom Niňajom.
Dozorná rada v tejto správe uviedla aj smer,
ktorým sa bude vo svojej činnosti zameriavať, kde okrem ekonomickej oblasti, chce
svoju pozornosť zamerať aj na prácu v lese,
čo je naša hlavná výrobná činnosť. Keď som
pri výrobnej činnosti uvediem základné
údaje o ťažbe drevnej hmoty. Celkove sme
vyťažili 4.249,19 m3 dreva, predali sme našim dvom hlavným odberateľom 4.045 m3 k
31.12. 2010, ostané zostalo na skládke ako
skladová zásoba. V rámci samovýroby bolo
vyťažené drevo na palivo v množstve 160,8
plnometrov a to našimi členmi, v zmysle
ich požiadavky. Pri ťažbe dreva ešte uvediem údaj, že 3.169,19 m3 bolo vyťažené
drevo po veternej a kôrovcovej kalamite a
len ostatné, do celkového množstva ťažby
t.j. 4.249,19 bola tzv. rubná ťažba. Pri predaji drevnej hmoty sme sa operatívne riadili aktuálnou cenovou politikou, neustále
sledujúc vývoj cien drevnej hmoty na trhu.
Nezabúdame ani na budúcnosť našich
porastov a uvediem, že sme v roku 2010 v
rôznych lokalitách zasadili 17 400 ks sadeníc rôzneho druhu, vykášali sme zaburinenú plochu vo výmere 28,34 ha. Ochranu
pred ohryzom lesnou zverou, sme vykonali
ochranným prostriedkom Cervakol, na
ploche 32,20 ha.
Členov ZML bude iste zaujímať, že
na základe dosiahnutého hospodárskeho
výsledku, bolo odsúhlasené valným zhromaždením vyplatenie čiastky 5 € na jeden
podiel a výplata podielov sa uskutoční pre
členov zo Záv.Poruby a blízkeho okolia v
KD v Záv.Porube v piatok 1.4.2011 od 14,00
do 18,00 hod. Už minulý rok sme využili
vyplácanie podielov pre tých členov, ktorí
majú svoje účty v bankách, priamo na ich
účet. Výsledky nášho hospodárenia v tomto článku neuvádzame, ale sú kedykoľvek,
aj po ukončení valného zhromaždenia (ako
aj iné materiály) k dispozícii k nahliadnutiu
na ZML.
Ešte uvediem, že aj za rok 2010 dostaneme z Poľ.platobnej agentúry na základe
zapojenia sa do programu Rozvoja vidieka
2.1. z prostriedkov EU, za lesy v V. stupni
ochrany ﬁnančné prostriedky vo výške
19.128 €. V rámci programu Rozvoja vidieka, kde sme mali podaný projekt v rámci
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výzvy 2.1. na „Obnovu potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych
opatrení „sme však neuspeli, napriek našej enormnej snahe od podania kvalitného
projektu, až po osobné jednania na PPA v
Bratislave so zodpovednými pracovníkmi
ministerstva a Poľ. plat. agentúry.
Ešte chcem uviesť, že mesiacom apríl
2011, uvedieme do činnosti webovú stránku nášho ZML PS, ktorá bude na internete
k dispozícii pod názvom: www.urbarzavporuba.sk. Veríme, že dostupné materiály
na tejto stránke uvedené, budú ďalším krokom k zvýšeniu prehľadu a informovanosti
o našom združení.
V tomto článku sa nedajú vymenovať
všetky činnosti a situácie, ktoré výbor v
priebehu roka riešil a ktoré v mnohých prípadoch nám pomáhali riešiť aj nielen zainteresované orgány v obci, akými je samotná
obec Závažná Poruba a pán starosta spolu
so zastupiteľstvom, Hasičský zbor, a Poľovnícke združenie Poludnica. Verím, že pri
riešení niektorých problémov tak ako doteraz nájdeme pochopenie aj u Poľnohospodárskeho družstva v Lipt. Mikuláši v čele s
predsedom Ing. Sivákom. Chcem za dobrú
spoluprácu poďakovať aj Poštovému úradu
v Závažnej Porube, ale aj všetkým, ktorých
som tu nemenoval, ale hlavne ľuďom, ktorí
svojou prácou v lese, aj v úzkej spolupráci s našim lesným hospodárom p. Petrom
Staroňom, pomáhali zakladať zárodky
nášho zdravého lesa pre budúce pokolenia.
Všetkým úprimná vďaka.
Ľudovít Míša, predseda ZML PS
Závažná Poruba.

Aký bol rok 2010
Členská schôdza Poľnohospodárskeho
družstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
sa uskutočnila 18. marca 2011 v Dome kultúry v Závažnej Porube. Na schôdzi bilancovali výsledky za rok 2010 a zamýšľali sa
nad tým, ako ďalej.
Aký bol rok 2010? Pre poľnohospodárov veľmi ťažký – daždivé počasie ale zároveň priaznivejší ako rok 2009 – zastavenie
prepadu cien a ich postupný nárast.
Tí poľnohospodári, ku ktorým bola
príroda milosrdnejšia a voda im neodniesla
úrodu, mohli dosiahnuť lepší hospodársky
výsledok ako v roku 2009.
Na našom družstve počasie negatívne
ovplyvnilo úrodu jarného jačmeňa – 28,4
q/ha, horčice bielej - žiadna a úrodu zemiakov na hone Močarná v Lipt. Mikuláši
– 155,3 q/ha. U ostatných plodín boli výpadky únosné. Tieto skutočnosti umožnili
dosiahnuť lepší hospodársky výsledok o

145 763 €, dokonca po zohľadnení straty z
predaja dlhodobého majetku o 194 065 €.
Aj napriek tomu však sme dosiahli stratu
87 974 €. Bez straty z predaja dlhodobého
majetku 45 674 €.
Nárast cien bol až v druhom polroku
2010 a neumožnil dosiahnuť kladný výsledok.
Najdiskutovanejšou témou na Slovensku sú v súčasnosti ceny potravín, energií,
nafty... Sú súčasné informácie o cenách potravín na Slovensku postrachom obyvateľov
alebo nádejou poľnohospodárov ?
Ich nárast samozrejme súvisí s rastom
cien poľnohospodárskych komodít – obilia, mlieka, zemiakov ... . V roku 2008 boli
vysoké ceny takmer všetkých poľnohospodárskych produktov. Vysoké ceny trvali len
polroka. V roku 2009 nastal ich prudký
pokles. V druhom polroku 2010 opäť nastal
postupný nárast cien mlieka a pomerne vysoký rast cien rastlinných produktov.
Prečo také výkyvy ? Len pre nepriaznivé
počasie a z toho vyplývajúcu nižšiu úrodu
v roku 2010 takmer na celom svete alebo aj
pre iné príčiny ? Určite aj iné, dosť sa o nich
diskutuje v médiách. Každý nech si vytvorí
vlastný obraz.
Ale nezvyšujú sa len ceny potravín. Rastú
ceny nafty, energie, hnojív, doplnkov krmív,
chemických ochranných prostriedkov.
Zlepší sa po ťažkom období v rokoch
2009 a 2010 situácia v poľnohospodárstve ?
Aké ceny poľnohospodári vlastne potrebujú, aby naďalej neklesala poľnohospodárska
produkcia? Také, aby pokryli náklady na
jej výrobu a dosiahol sa zisk. Keď sme si
v zábere roka mysleli, že konečne sa poľnohospodárom blýska na lepšie časy, prišlo začiatkom roka vytriezvenie. Nárast ich
cien sa rozplýva v raste vstupov. A nielen
to. Náklady zvýši aj zrušenie lacnejšej nafty. Samozrejme, toto sa nedeje len na Slovensku, ale v celej Európe, ba vo všetkých
svetadieloch.
Je ešte jeden významný faktor, ktorý
ovplyvňuje ekonomiku poľnohospodárstva
na Slovensku. Výška dotácií. Ceny našich
produktov sú európske, ceny vstupov do
výroby sú európske. Nižšie ako v Západnej
Európe sú mzdy a nájom za poľnohospodársku pôdu. Napriek tomu poľnohospodári na Slovensku už niekoľko rokov vykazujú
stratu a rok čo rok klesá objem poľnohospodárskej produkcie.
Prečo? Pretože objem dotácií na 1 ha
poľnohospodárskej pôdy nedosahuje ani
polovicu z úrovne v západnej Európe.
Preto je aj nižší nájom za poľnohospodársku pôdu a preto nakupujeme čoraz viac
potravín vyrobených mimo Slovenska
Ing. Anton Sivák, predseda PD L. Mikuláš

Uvedené ceny sú veľkoobchodné bez DPH, za ktoré predávajú svoje výrobky prvovýrobcovia. S DPH sú o 20% vyššie.
Január 2010
Január 2011
Jatočné ošípané 1 kg živej váhy
1,05 €
1,09 €
Jatočné býky 1 kg živej váhy
1,51 €
1,66 €
Mlieko 100 l
25,84 €
30,86 €
Pšenica kŕmna 100 kq
7,82 €
17,38 €
Pšenica potravinárska 100 kg
11,90 €
22,46 €
Repka ozimná100 kg
22,97 €
48,59 €
Zemiaky konzumné 100 kg
15,61 €
28,20 €
Nafta pre poľnohosp. 1 l
0,676 €
1,029 €
Hnojivo NPK (15,15,15) 100 kg
29,00 €
36,00 €
Hnojivo liadok (27,5%) 100 kg
15,00 €
27,00 €
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Cirkevná rubrika

Pozvanie k premýšľaniu o vzkriesení Ježiša Krista

P

Prvý list Korintským 15, 1 - 11

rvé, čo čítame u Pavla je, že „Ježiš
umrel podľa Písem“. Výraz „podľa
Písma“ znamená podľa Božej vôle. Boh
neusmrcuje, aby ukázal svoju moc, ani
nežiada krvavú obeť na zmierenie. Zabíja tu človek pre svoj hriech, zlobu a Boh
skrze svoju lásku dopúšťa Ježišovu smrť.
Zmysel Ježišovej smrti sa nám odkrýva
pri jeho vzkriesení. Najprv sa však zamyslime nad tým, čo smrť je. Môžeme
hovoriť o smrti z rôznych hľadísk, ale
predsa prídeme k jednému dôležitému
bodu, keď zistíme, že smrť je niečo, čo
nás presahuje.
Je dôležité pýtať sa: „Kto je za smrťou ?“, a nie tak, ako sa zvykneme ľudsky
pýtať: „Čo je za smrťou a ako je za smrťou ?“ Mnohí ľudia zvyknú na to krásne,
„kvetnato“, nábožensky odpovedať, lenže
sa mýlia.
Ježišovou smrťou na kríži si smieme
uvedomiť hranicu nášho poznania. Môžeme len nemo stáť a byť mrazení ničotou,
ktorá je najväčšou hrozbou pre ľudské
bytie. Ak veríme, že nám Boh v Kristovi
ukazuje cestu, smieme pokorne stáť pod
krížom a premietnuť si udalosti Veľkého
piatku. Boh v nich priamo človeku odpovedá. Tie odpovede predsa poznáme.
Ježiš sa na kríži modlí za ľudí: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ A Jeho
modlitba je vypočutá. A potom tesne
pred smrťou povie: „Otče, do Tvojich rúk
porúčam svojho ducha.“ Tu je Božia odpoveď na otázku: „Kto je za smrťou?“
Pavol ďalej hovorí o Kristovi, že „bol
pochovaný podľa Písem“. Je to veľmi dobrá správa. Kresťanský pohreb je len odpoveď na to, že ľudia uverili a poznali: Boh
Stvoriteľ je za smrťou. Do jeho rúk porúčame zosnulého, zosnulú, lebo posledné
slovo nad ľudským životom má Pán Boh.
Pre korintských kresťanov bolo Pavlovo
pripomenutie, že Ježiš bol pochovaný aj
potvrdením, že skutočne zomrel. Pre nás
kresťanov dnes majú oba dôvody veľmi
vzácnu výpovednú hodnotu. Nielen počuť odpoveď na otázku: „Kto je za smrťou?“, ale sa aj odovzdať do Božích stvoriteľských rúk je prejavom kresťanskej
viery a nádeje.
Pavol vyznáva o Kristovi, že „bol
vzkriesený podľa Písem“. Táto udalosť v
dejinách zmenila nádeje celého ľudstva.
Je to najdôležitejší kamienok do mozaiky Božích odpovedí, keď človek pri smrti
hľadá život a svoju budúcnosť, je to základ pre stavbu. Je to uholný kameň, ktorý spája a drží celú klenbu v jej ťažobe a
váhe. A tu smie človek a celé ľudstvo stáť

radostne pri tomto Božom spásonosnom
čine, pri vzkriesení Krista.
Boh pokornému zjavuje budúcnosť života Kristovým vzkriesením, je to Božie
pozvanie k nádeji večného života. Apoštol Peter to nádherne opísal v Prvom liste
1. kapitoly: „Požehnaný Boh a Otec nášho
Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho
veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú
nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám...“ Tu je zdroj
všetkej kresťanskej viery, lásky a nádeje.
Skutočnej radosti a nášho ľudského očakávania.
Pavol svoje tvrdenia o Kristovi nekončí
iba skonštatovaním a odovzdaním informácií, ale stojí v pozícii svedka viery. On
svedčí, že Kristus vstal z mŕtvych, svedčí
o tom, že sa ukázal apoštolovi Petrovi aj
ďalším apoštolom a nakoniec jemu. Naša
kresťanská viera ale nestojí na dôkazoch,
ktoré by sme iste ako kresťania ocenili,
ale stojí na dôvere, že to, čo svedčí apoštol Pavol a čo je podávané v Svätom Písme o Ježišovi je pravda. Viera v Ježiša
Krista nás kresťanov nie je len vierou v
historického Krista, ale v Krista, ktorý je
vzkriesený a je aj dnes s nami. Prejavy v
Kristovej moci rozpoznávame vo svete a
predovšetkým v kresťanskej cirkvi, v živote dnešných kresťanov. Koľko zachránených životov, kvalitatívne zmenených
ľudí svedčí o Ježišovej moci, keď počujeme tvrdenia: „Pozrite, čo Kristus pri
nás vykonal!“ Toto si smieme všimnúť
a s apoštolom Pavlom vyznať aj priznať
vo veľkonočný deň, že je to prejav veľkej
Kristovej lásky a zachraňujúcej milosti.
Udalosť Ježišovho zmŕtvychvstania
neobmedzujme iba na priestor skalného
hrobu za hradbami Jeruzalema, ale uvedomme si a tým aj kresťansky žime, že
priestorom, do ktorého bol Ježiš vzkriesený je náš život a priestor našej viery. My
sme povolaní byť svedkami jeho vzkriesenia. Radujme sa z daru života, ktorý nám
Boh dáva vo vzkriesenom Ježišovi Kristovi a z každého prejavu Božej milosti.
Vzkriesený Kristus je nádejou nášho
života. Nech Vám táto nádej prežiari celý
život, aby tiaž života bola ľahšia, láska pevnejšia a vrúcnejšia a radosť opravdivejšia.
Milosť vzkrieseného Pána Ježiša Krista,
láska Božia, prítomnosť Ducha Svätého
nech sú so všetkými nami. Amen
Požehnané prežitie Veľkonočných
sviatkov Vám všetkým praje
Vladimír Pavlík, evanj. farár

Bohoslužobný život zboru
17.–23. januára 2011 – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
téma: „Zjednotení na učení apoštolov
a na bratskom spoločenstve, na lámaní
chleba a na modlitbách“
– vo štvrtok 20.1. o 17,00 hod. –
Modlitebňa Dr. M. Luthera – Biblická
hodina venovaná modlitbe za jednotu
kresťanov
– v piatok 21.1. vo večerných hodinách ekumenická pobožnosť v kostole
Okoličné – príhovor p. farára Pavlíka
zameraný na ovocie Ducha ako láska,
radosť, pokoj a zhovievavosť

23.1. – 3. nedeľa po Zjavení o 15,00
hod. – ev. a.v. kostol v Závažnej Porube – spoločné modlitby evanjelikov a
katolíkov zo Záv. Poruby, Okoličného,
Podbrezín za jednotu kresťanov – ev.
p. farár Vladimír Pavlík a kat. p. farár
Jozef Tomaga
6. 2. 2011 – 5. nedeľa po Zjavení – Nedeľa pokánia – v ev. chráme sme si pripomenuli evakuáciu všetkých Porubänov
do Podtúrne, Uhorskej Vsi, Dovalova,
Vavrišova, Lipt. Hrádku, Kráľovej Lehoty a Hýb počas II. svetovej vojny (od
8.2. do 7.4.1945) – všetci veriaci prijali
pri oltári osobné požehnanie
– zároveň to bola aj nedeľa, ktorá navždy zostane zapísaná hlboko v srdiečku
Ivanke Iľanovskej, ktorá bola slávnostne
konﬁrmovaná a prvýkrát prijala Večeru
Pánovu.
...„Vedome si sa rozhodla, že ako dieťa
Božie pôjdeš po ďalšej ceste svojho života. Zostaň pevne v tomto rozhodnutí !
Hľadaj v náboženstve vždy to, čo je jeho
podstatou, teda samo evanjelium. Čítavaj Bibliu, len tak skutočne poznáš Pána
Ježiša Krista...“ Albert Schweitzer
Bohu vďaka za to, že v našom chráme a spoločenstve nachádzaš pevnú
vieru v Pána Boha, útočisko v ťažkých
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chvíľach, pokoj a porozumenie, ktoré
hľadáš. Nech Ťa nebeský otec obdarúva
svojím požehnaním, pevným zdravím a
láskou.
„Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom. Oni
nerobia neprávosti, ale po Jeho cestách
kráčajú.“(Ž 119,2-3)

Čas všetko pokryl
pokojom
Pred dvomi rokmi sa navždy uzavrela
tvorba i život Milana Rúfusa.
11. januára 2011 aj hlas zvonov na porubskej veži zahlaholil jeho verše.
Text i foto: DNM

11. 2. – piatok o 17,00 hod. – zasadnutie výročného účtovného presbyterstva
13. 2. – 6. nedeľa po Zjavení o 10,00
hod. – výročný účtovný konvent za rok
2010
8. 3. – končia fašiangové zábavy
9. 3. – začína 40-dňové pôstne obdobie
13. februára 2011 v rámci služieb Božích rokoval výročný zborový konvent.
Brat farár Pavlík otvoril konvent modlitbou a kázňou, ktorú založil na Liste
apoštola Pavla Kolosenským, kap.4, v.5
„Žite múdre pred tými, ktorí sú mimo a
vykupujte čas.“ Zamýšľal sa nad tým, ako
viesť organizáciu zboru, ako majú členovia zboru vychádzať v kresťanskom živote, lebo každá chvíľa v zbore je čas na
lásku, pomoc, službu, na dobré skutky...
nepremárniť každú chvíľu, niekedy aj
roky je veľkým umením... Potom zhodnotil minuloročnú činnosť zboru, pričom poďakoval všetkým, ktorí sa svojou
aktívnou činnosťou podieľajú na živote
CZ. Zborovému konventu predchádzala
revízna kontrola hospodárenia, s ktorej
výsledkami oboznámila sestra Pašková
a konštatovala, že neboli zistené žiadne nedostatky vo vedení cirkevného ﬁnancovania. Zároveň predniesla rozbor
ﬁnančného hospodárenia za rok 2010.
Potešilo nás, že bola urobená celková rekonštrukcia kúpeľne vo farskom byte. V
tomto roku nás čakajú opravy v kostole
a oplotenie farskej záhrady. Nebol splnený naplánovaný príjem z cirk. príspevku
(cirk. dane), ktorý činí 5 EUR na 1 člena
CZ a zostáva nezmenený aj v tomto roku.
Preto prosíme, aby si cirkevníci uhradili cirk. príspevok čím skôr v kancelárii
farského úradu vo štvrtok od 17,00 alebo v sobotu, prípadne v nedeľu po SB.
Po prečítaní návrhu ﬁn. hospodárenia a
plánu práce na rok 2011 nasledovala diskusia k správam i návrhom. Jeden brat sa
vyjadril, že nakoľko cena el. energie neustále stúpa, treba v budúcnosti uvažovať o inom alternatívnom ekologickom
vykurovaní. Po schválení prerokovaných správ a návrhov hospodárenia bol
konvent ukončený modlitbou a piesňou
č.223 z Ev. spevníka.
Predsedníctvo
cirk. zboru

Predišli nás do večnosti
Kto žije
v srdciach svojich
milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený...
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe
dňa 18. januára 2011 navždy opustila naša milovaná mama, stará mama,
prastará mama, sestra, švagriná, krstná mama, priateľka, teta a známa vo
veku 90 rokov

• Pri príležitosti druhého výročia smrti básnika položili
na miesto posledného odpočinku pod Poludnicou kyticu
kvetov rodáci i zástupcovia občianskeho združenia
Naveky závažná.

Emília Staroňová
rod. Šúleková

Posledná rozlúčka so zosnulou sa
uskutočnila podľa obradov Evanjelickej cirkvi a.v. v Dome smútku v Závažnej Porube.
Smútiaca rodina ďakuje za všetky
prejavy účasti, kvetinové dary i účasť
na pohrebe.
• Starosta Z. Poruby P. Baráni a Michal Rumanský, brat
Igora (výtvarníka a ilustrátora viacerých kníh básnika)
spoločne odhalili pamätnú tabuľu na Dome Milana
Rúfusa

• Na tabuli je portrét, podpis a text: V tomto dome
vyrástol prorok národa, etický maximalista a básnik
mlčanlivého slova.

Básnikov odkaz (Majstrovi Rúfusovi)
Kto slovám dával cveng a jas,
kto sýtil srdce chlebom,
kto pod krížom sa nevzdával
a ním zem spájal s nebom,
Kto zrná rozprávočiek sial
a modlitbičku zložil,
toho si vážte a ctite
lebo bol darom Božím.
Toho vám nebo poslalo
a čujte jeho slová.
Oni vám vo tmách posvietia
nájsť cestu do domova.
Vetry mu pieseň zahúďte
aj hory spod Kriváňa,
kde mať ho s láskou povila,
kojila mliekom z rána.

Daniel Šovc

Tíško žila,
tíško odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske
a dobrote
V hlbokom zármutku oznamujeme
všetkým priateľom, príbuzným a známym, že nás dňa 16. februára 2011 v
84. roku života opustila naša drahá
mama, teta, krstná mama a švagriná

Anna Rúfusová
rod. Jambrichová

Posledná rozlúčka so zosnulou sa
uskutočnila v sobotu 19. februára
2011 v Dome smútku v Závažnej Porube.
Dcéra Hanka a syn Milan ďakujú za
všetky kondolencie a účasť na rozlúčke s našou dobrou mamou.
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K Rúfusovým a Hviezdoslavovým oponentom (istého druhu)
(Venované okrúhlemu 90. výročiu smrti Pavla Országha Hviezdoslava: 8. 11.1921)

Nie si môj. Priznávam
Ja možno nie som tvojím.
Mám iné more pod sebou.
Na inom móle stojím.

A je to úprimné,
ak sa ti zverím v núdzi,
že ty si cudzí mne
a ja snáď tebe cudzí...

(Milan Rúfus: Tomuto svetu – úryvok. Báseň a Čas.)

N

áhoda chcela, že mi v závere minulého roka prišli do rúk zošity
Zápisníka spred 14 rokov – zo záveru
roka 1996. To bolo obdobie, keď som sa
sporadicky navracal k polemike so Štefanom Moravčíkom, ktorú som krátko
predtým uverejnil v časopise Verbum
(„Je jeden svet, a predsa dva sú svety...“.
Verbum 1996, č. 5, s. 271-278). Polemika
sa dotýkala kritického výpadu Moravčíka vo vzťahu k Rúfusovej zbierke „Čítanie z údelu“ (Št. Moravčík, „Strč prst
skrz krk...“, Literárny týždenník 1996, č.
31, s. 13) – aj keď sme hneď pripomínali,
že nám nejde o vyvracanie Moravčíkových téz, že sa nám v jeho recenzii žiada
vidieť „isté znamenie ducha doby“, a že
ju teda budeme vnímať „na pozadí globálnych premien, ktorými ľudský duch
v prítomnom čase prechádza“.
Nemá zmysel reprodukovať tu obsah
tejto polemiky (koho by zaujímala, si ju
nájde). Moravčíkovi šlo v podstate o výhrady k Rúfusovmu videniu, vnímaniu,
chápaniu sveta, a k jeho skreslenému
obrazu tohto sveta; vyčítal mu pesimizmus, mračný, čierny pohľad na súčasný
svet, jeho neodbytné tušenie hroziacej
katastrofy a pod.
Pre nás je teraz dôležité, že sa na
prelome tisícročí stretáme s Rúfusovým
OPONENTOM, ktorý Rúfusa neprijíma
nie pre nejaké maličkosti, formálnosti a pod. – ale neprijíma ho bytostne,
neprijíma jeho svet. Nie náhodou sme
preto našu polemiku nazvali „Je jeden
svet, a predsa dva sú svety...“. (Vtedy sme
ešte netušili, že sa s dačím podobným
stretneme o 13 rokov neskôr, tesne po
Rúfusovej smrti; že sa znova nájde jeho
oponent – a aj keď motívy budú odlišné, podstata ostane tá istá: rozdiel dvoch
svetov. (Porov. našu polemiku v Listoch
Pavla Straussa 2010, č. 12: „Návrat k Milanovi Rúfusovi“ a „Porubčanovské vyrovnanie sa s Rúfusovými kritikmi“ – s.
15-18.)
Blížiaci sa rok 90. výročia Hviezdoslavovej smrti a súčasne aj blížiaci sa sviatok Obrátenia sv. Pavla (25. január) ma

v závere minulého roka znova navrátili
k mohutnej (neraz čítanej a v Zápisníku
neraz konspektovanej a komentovanej)
skladbe P. O. Hviezdoslava „Je Obrátenie Pavla; významu deň vysokého...“.
V tejto chvíli obídeme závažné motívy
tejto skladby a sústredíme pozornosť na
jeden fakt: že sa tu stretáme s Hviezdoslavovým OPONENTOM, a že – čo som
si až dodatočne s prekvapením uvedomil – tento oponent je nápadne podobný
tomu, s akým sme sa stretli pri Rúfusovi; že sú to ľudia z totožného sveta. (Že
„protivníci“ týchto oponentov – Rúfus
a Hviezdoslav – pochádzajú tiež z jedného a toho istého – polárne protikladného
– sveta, netreba dokazovať.) Čo dráždi
spomínaného oponenta na Hviezdoslavovi, že mu pripadá ako nejaký pomätenec, či „spiatočník“? Práve onen mračný,
tragický, pesimistický pohľad na svet:
Tak čierno vidíš z toho stanoviska?
Len predpojatosť môž´ tak súdiť, abo
že zorný uhol pochybil si v tom;
má človek, oj, má svetlé zásluhy
na zemi, k ozdobe jej, sebe k sláve,
i rada je mu preto, ním sa chlúbiac
ho hrdo nosí v letku priestranstvom,
čas u nôh sluhom mu...
Nuž a pokrok
orlieho rozmachu? Tiež ubzikol
ti pozornosti?...
Hovorili sme o dvoch svetoch, ktoré delia Rúfusa i Hviezdoslava od jeho
oponentov. Sviatok Obrátenia Pavla poslúžil Hviezdoslavovi príležitosťou, aby
nám ukázal, v čom spočíva oná hrubá
deliaca čiara týchto dvoch svetov. Postavil totiž proti sebe OBRÁTENIE, akým
prešiel po nebeskom zásahu sv. Pavol
(a akým prešli aj – dodávame – Hviezdoslav a Rúfus) – so sveta stálym PREOBLIEKANÍM, ktoré charakterizuje ich
oponentov (a, priznajme si, i nás s nimi).
To sú svety protichodných logík. My,
podliehajúci diktátom doby vynucovanému neustálemu preobliekaniu sa, voláme na súd toho, kto na otázku Pána:
„Koho mám poslať, kto nám pôjde?“

odpovedal: „Hľa, tu som, pošli mňa“ (Iz.
6, 8), a komu bol vďaka tomu daný DAR
(parafrázou Hviezdoslava povedané) „...
na koreň zájsť skrytých pohnútok, tie
odhaľovať i v tvári skutkov“.
Komu bol daný tento - tak bytostne
životu potrebný, spásonosný dar – ten
je premenlivej, preobliekajúcej sa dobe
„adorujúcej zmenu, ktorá nič nezmení“ (!) – zbytočný. Ako sa o tom hovorí
v nádhernej Rúfusovej básni, ktorou sa
môžeme rozlúčiť:

Básnik v treťom tisícročí
Počíta svoje dni
a slovám z dlaní zobe.
Čím viac je potrebný,
tým zbytočnejší dobe.
Vie, čo ho neminie.
Že tá má iných synov.
A on ich svätým nie
je ani za dedinou.
Bolí ho to a nebolí.
Sám, rukojemník tvaru,
jemu i sebe po vôli
tlačí tú jeho káru.
Tlačí. A nič sa nedeje,
len jeho deň sa kráti.
Čím sú tu jeho galeje
úkostí, strachu, nádeje?
Či ľudstvo za to, aké je,
raz bytím nezaplatí.
Nepočujú ho. Hluchí sú.
Adorujúci zmenu,
premaľúvajú kulisu
od smogu udymenú.
Zmenu, ktorá nič nezmení.
Prchavé, krátke šťastie.
Nová žabka na prameni.
A rastie dlh. A rastie.
(Báseň a Čas)
Julo Rybák
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Cena elektriny pre
domácnosti v roku 2011
Dňa 20.12.2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) cenovým rozhodnutím č. 0091/2011/E určil
tarifu za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby, pre distribučnú
spoločnosť Stredoslovenská energetika,
a.s., ktoré predstavovali posledné otvorené pozície, ktoré vstupujú do koncových
cien pre odberateľov elektriny.
Priemerná koncová cena elektriny na
strednom Slovensku medziročne vzrástla
v dôsledku:
a) výrazného zvýšenia nárokov na podporu výroby elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie, tzv. zelenú elektrinu
(fotovoltaické elektrárne, solárne panely)
pokryté v tarife za prevádzkovanie systému, ktorá medziročne rastie o viac ako
135 % a na pokrytie nákladov spojených
s výrobou elektriny z domáceho hnedého
uhlia;
b) zvýšenia sadzby DPH z 19 na 20 % a
zavedenia nového odvodu do Národného jadrového fondu v hodnote 3 EUR/
MWh.
Koncové ceny elektriny pre domácnosti na strednom Slovensku zaznamenali v dôsledku zvýšenia tarify za prevádzkovanie systému rast približne o 5,4
%, resp. vrátane vplyvu zvýšenia sadzby
DPH a zavedenia odvodu do národného jadrového fondu, o približne 8,2 %. V
najrozšírenejších sadzbách SSE - DD1 a
DD2 priemerná koncová cena elektriny
vrátane daní vzrástla v priemere o menej ako 6,5 %. V prípade vykurovacích

V

sadzieb je nárast vo výške približne 14
%, čo je spôsobené vysokou absolútnou
hodnotou zvýšenia tarify za prevádzkovanie systému a odvodu do Národného
jadrového fondu v pomere k hodnote
sadzieb. Aj v tomto kontexte, sadzba pre
akumulačné vykurovanie - DD8 predstavuje trvalo najvýhodnejší produkt v
ponuke SSE, a jedna megawatt hodina je
približne o 25 % lacnejšia ako v sadzbe
pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie DD5, a o približne 50 % lacnejšia
ako v sadzbe DD2.
V tabuľke uvádzame prehľad koncových
cien elektriny pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy SSE-D. Viac
informácií sa dozviete na internetovej
stránke www.sse.sk, kde je aj možné nájsť
vysvetlenie obsahu faktúr.
Ing. Ján Jambrich

Prečo je tomu tak

ždy, keď mi doručovateľka prinesie
obálku od Obecného úradu v Závažnej Porube, poteším sa. Viem, že mám v
nej Porubské noviny a v nich opäť mnoho
zaujímavých článkov o blízkych ľuďoch,
ktorých som poznala počas mojej niekoľko-desaťročnej práce v kultúre. So záujmom čítam i o celkovom dianí v obci, o
cirkvi, aktivitách školy, o športe. Vždy ich
prečítam celé a k mnohým číslam sa opäť
vraciam, lebo Porubské noviny sa nedajú
len tak vyhodiť. Rada sa nimi pochválim
medzi známymi a ak mám príležitosť, dávam ich za vzor aj iným obciam. Prečo je
tomu tak? Lebo Porubské noviny majú
svojho ducha a vysoko nastavenú latku
novinárskeho obsahu. Oslavujú i oslovujú
všetky generácie, informujú a dokumentujú a preto majú i veľkú historickú hodnotu.
Na posledné číslo minulého roka som
sa zvlášť tešila. „Krásne čítanie na vianočnú pohodu,“ pomyslela som si. A to číslo
aj také bolo. Žiaľ, pri rubrike Predišli nás
do večnosti som sa zachvela. Našla som
tam meno mojej triednej pani učiteľky na
Základnej škole v Hybiach - Boženky Nahálkovej - Jurečkovej. V dospelosti som
sa s ňou stretla raz v Porube a raz u nich
doma v Bratislave. Bola to vzácna žena,
dobrá učiteľka, vždy usmievavá, no požadovačná a spravodlivá. Taká nám Hybenom ostala v spomienkach.
Želám Porubským novinám - ich
šéfredaktorovi Dr. Dušanovi Migaľovi a
redakčnej rade - veľa zdaru v práci a dlhé
roky života.

Gilániová, Liptovský Mikuláš
Preh�ad koncových cien elektriny pre domácnosti pripojené do distribu�nej sústavyNaďa
SSE-D.

Sadzba
Rok 2010
DD1
DD2
DD3
DD4
DD5
DD6
DD7
DD8

Rok 2011
DD1
DD2
DD3
DD4
DD5
DD6
DD7
DD8

Mesa�ná platba
OM/mesiac [€]
Rok 2010
Rok 2011
2,1658
2,2080
8,2586
8,4960
13,5898
13,9920
9,1630
9,4320
13,1376
13,5240
13,1376
13,5240
3,6295
3,7200
2,3800
2,4360

Rozdiel
+/- [€]
OM/mes.
+ 0.0422
+ 0,2374
+ 0,4022
+ 0,2690
+ 0,3864
+ 0,3864
+ 0,0905
+ 0,0560

VT
[€/kWh]
Rok 2010
Rok 2011
0,1973
0,2099
0,1348
0,1460
0,1505
0,1597
0,1704
0,1841
0,2094
0,2314
0,2094
0,2314
0,2788
0,2900
0,1312
0,1457

NT
[€/kWh]
Rok 2010
Rok 2011
0,0854
0,0916
0,0966
0,0966
0,0953
0,0688

0,0969
0,1033
0,1122
0,1158
0,1067
0,0818

Rozdiel
+/- [€/kWh]
VT
NT
+0,0126
+0,0112
+ 0,0092
+ 0,0115
+ 0,0137
+ 0,0117
+ 0,0220
+ 0,0156
+ 0,0220
+ 0,0192
+ 0,0112
+ 0,0114
+ 0,0145
+ 0,0130

Ceny sú vrátane DPH 20 %; konv. Kurz = 30,1260 SKK/€; znamienko „+“ znamená zvýšenie ceny; OM = odberné miesto.
2011
DD1
DD2
DD3
DD4

DD5

DD6
DD7
DD8

Charakteristika sadzby
Vhodná pre odberné miesta s ro�nou spotrebou elektriny nižšou ako 1 182 kWh.
Vhodná pre odberné miesta s ro�nou spotrebou elektriny vyššou ako 1 182 kWh.
Vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou �as�ou spotreby v NT, ktorá je spravidla poskytovaná 12 hodín denne, a to od
20.00 hod. do 8.00 hod. nepretržite.
Vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením �asu platnosti NT, najmä pre akumula�ný ohrev vody, NT je spravidla poskytovaná 8 hodín denne.
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením �asu platnosti NT, ktorá je spravidla
poskytovaná 20 hodín denne. Nie je možné použi� ju na vykurovanie akumula�nými spotrebi�mi.
Vhodná pre odberné miesta s tepelným �erpadlom, s operatívnym riadením �asu platnosti NT, ktorá je spravidla poskytovaná 22 hodín denne.
Vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, NT je poskytnutá celoro�ne od piatku 15.00 hod. do pondelka 6.00 hod.
Vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumula�ným vykurovaním (na vykurovanie bude používané akumula�né zariadenie s príkonom
najmenej 6 kW), elektrickým akumula�ným ohrevom vody a s operatívnym riadením �asu platnosti NT. NT je spravidla poskytovaná 8 hodín,
po�as víkendu 10 hodín denne.
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ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
Karneval

Náš karneval začal v sobotu 29.1. 2011. Veľmi
som sa tešila. Deň pred
tým som si bola požičať
masku. Zo všetkých masiek
sa mi najviac páčila Morská panna.
Pred karnevalom som sa obliekla do kostýmu a mamina mi dala na tvár trblietky.
V kultúrnom dome, kde sa konal karneval, som stretla všetkých mojich spolužiakov a kamarátov zo školy. Dobre sme sa
zabávali pri hudbe a súťažiach, ktoré nám
pripravili pani učiteľky. Po tom všetkom
sme sa občerstvili dobrotami, ktoré každý doniesol z domu. Na záver karnevalu
bolo prekvapenie – krásny ohňostroj.
Andrejka Iľanovská, 2. ročník

Dňa 29.1. 2011 sme mali karneval pre
deti. Začiatok bol o 14.30 hodine v kultúrnom dome. Tešila som sa naň aj s
mojou sestrou celý týždeň. Keď sme prišli do kultúrneho domu, sála bola pekne
vyzdobená. V sále boli rôzne masky a ja
som bola roztlieskavačkou. Ujo disdžokej
púšťal moderné pesničky. Tancovala som
a zabávala sa s kamarátkami. Mali sme aj
súťaže, za ktoré sme dostávali cukríky. O
17,30 hodine bol koniec karnevalu. Keď
sme vyšli von, čakal na nás nádherný ohňostroj. Na karnevale bolo super.
Kristínka Haviarová, 2. ročník

konci karnevalu nás čakalo prekvapenie.
A bol to ohňostroj. Veľmi sa mi páčilo.
Teším sa na budúci rok.

Terezka Mernová, 2. ročník

Jarné prázdniny

Cez jarné prázdniny som si výborne oddýchla. Boli sme sa lyžovať v Závažnej
Porube a na Štrbskom Plese. Páčili sa mi
gumy na vozenie po snehu a iné atrakcie.
Boli sme u starkej Evy. Jednu noc som
spala v Bušovciach. Jednoducho bolo mi
dobre.

Výlet do Poľska
18.2.2011 som bola so spolužiakmi na
výlete v Poľsku. Bolo tam veľmi pekne.
Hneď ako sme prišli, sme sa boli privítať s Poliakmi. Stretli sme sa v trojhviezdičkovom hoteli. Potom sme išli pozerať
pamiatky a boli sme aj v troch kostoloch.
Prvé dva boli krásne, ale ten tretí bol najzaujímavejší a tiež bol aj najstarší. Na stenách boli pokreslené všelijaké tvary. Ujo
nám vravel, že tých tvarov je 77. Ja som si
zahrala na nástroji a bola to pre mňa veľká česť, lebo takých nástrojov je na svete
iba päť. Sprevádzala nás jedna teta z Poľska, ale vedela rozprávať aj po slovensky.
Potom sme išli do toho trojhviezdičkového hotela, kde sme sa všetci najedli. Varili tam fakt úžasne. Najprv nám dali polievku, druhé sme mali dva druhy mäsa,
zemiaky aj hranolky. Mali sme k tomu aj
šalát. Tento výlet do Poľska sa mi veľmi
páčil a už sa neviem dočkať, kedy pôjdeme na nejaký výlet so spolužiakmi.
Nikola Tkáčová, 4. ročník

FOTORIPORT

Veronika Bukasová, 2. ročník

V nedeľu som spala u starkej. V pondelok
sme boli spolu v meste Liptovský Mikuláš. Od stredy do piatku som chodila na
gymnastiku. V sobotu sme sa boli lyžovať
na Čertovici. Bol to veľmi dobrý týždeň
zábavy.
Lenka Klocková, 2. ročník

Cez jarné prázdniny sme sa chodili celý
týždeň lyžovať. Len v stredu sme mali
voľno. Na každom tréningu sme jazdili
cez brány. V sobotu sme mali preteky, na
ktorých som sa umiestnila až na siedmom mieste, lebo som pokazila druhé
kolo. V nedeľu sme boli s deťmi z nášho
klubu jazdiť po tajných cestičkách a skokoch v Jasnej. Bola to veľká sranda a zábava, veľmi sme sa nasmiali. Už sa teším
na ďalšie prázdniny.

• Hotel Skalný dvorek v Novom Targu

Janka Beťková, 2. ročník

Každý rok sa koná v kultúrnom dome v
Závažnej Porube karneval. Aj tento rok
sme si pripravili krásne masky a potom
sme v nich tancovali. Mamičky a pani
učiteľky nám pripravili súťaže a občerstvenie. Najviac sa mi páčila Chiarkina
mama, ktorá bola oblečená ako veľké
bábätko. Veľmi sa mi tento karneval páčil. Škoda, že som na ňom nemohla byť
dlhšie.
Emilka Čurillová, 2. ročník

V jedno sobotné odpoludnie sa konal v
kultúrnom dome detský karneval. Deti
mali pekné masky. Boli tam princezné,
klaun, čarodejnice, cigánka, mačka, futbalista. Tancovali sme a súťažili. Rodičia
nám prichystali dobré občerstvenie. Na

Polročné prázdniny

Cez polročné prázdniny som bol u kamaráta v Malužinej. Najprv som bol pozrieť
malé kozlence. Potom prišli ďalší kamaráti a šli sme liezť do jaskyne. Bola tam
veľká tma a tak sme si zobrali aj čelovky,
ale aj tak sa Anežka bála. Ja s ostatnými
som sa nebál. V jaskyni som našiel štyroch netopierov, troch pavúkov a jednu
moľu. Bola tam veľká zima, veľké blato,
veľa vody a dusno. Ale aj napriek tomu sa
tam dalo dýchať. Keď sme prišli do domu,
museli sme ísť spať, lebo bolo veľa hodín.
Na druhý deň sme boli na výlete na Radovici. Cesta bola veľmi únavná. Videli
sme aj ďatla. Večer som musel ísť už domov. Škoda, bolo tam veľmi dobre.
Martin Matejovie, 4. ročník

• Pápežský oltár stojí medzi bazilikou a Ružencovou
záhradou v Ludžimieri. Na oltári slávnostne slúžia
sv. omše počas veľkých zhromaždení a náboženských
slávností

• Pamätník Svätého Otca Jána Pavla II. v ružencovej
záhrade

Foto: Jurko Iľanovský, 4. ročník
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Absolvovali lyžiarsky výcvik
Jedným z hlavných cieľov našej školy je
viesť deti k zdravému životnému štýlu,
preto sme sa v tomto školskom roku rozhodli zorganizovať pre žiakov 4. ročníka
lyžiarsky výcvik. V našom okolí sú pre
tento šport výborné podmienky a tak žiaci majú prvé skúsenosti za sebou. Preto
sme pre výcvik zvolili lyžiarske stredisko
Jasná, ktoré je pre všetky zúčastnené deti
nové a lyžujú tu po prvýkrát.

Prvý deň sme úspešne zvládli a tešíme sa
na ďalšie pokroky i piatkové preteky. Na
svahu sme stretli aj záchranárov z horskej služby, ktorých sme poznali z dňa
detí. Taktiež by sme sa radi poďakovali
pánovi Igorovi Niňajovi, manželom Kozákovcom, členom rodičovského združenia a pánovi starostovi za pomoc pri
organizovaní nášho výcviku. (lyžiari zo
ZŠ MR)
Mgr. M. Boltižiarová

Rozvíjame hudobné vnímanie
Od začiatku novembra sa žiaci (zo ZŠ
M. Rúfusa) v hodinách hudobnej výchovy venujú hre na zobcovú ﬂautu. Hrajú
jednoduché skladby, ktoré im prinášajú
radosť a zážitok. Pri hre na nástroj sa u
žiakov rozvíja hudobné vnímanie, nástrojová zručnosť, hudobná pamäť, rytmizácia, správne držanie tela aj jemná
motorika. Je to jednoduchý a nenáročný
hudobný nástroj, ktorý poteší všetky vekové kategórie.

Mgr. K. Jelínková

Vybrali sa cestou cezhraničnej spolupráce
Keď sa povie Nový Targ, obyčajne sa vybaví trhovisko a nákupy. Nový Targ a jeho
okolie je však aj miestom významných a pamätných miest. Presvedčili sa o tom
účastníci poznávacej cesty do tejto blízkej lokality v Poľsku. Uskutočnila sa 11.
februára 2011 v rámci cezhraničnej spolupráce: Gmina Nový Targ - Mikroregión
pod Poludnicou.

Dobre pripravený,
úspech zaručený

A nebola to hocijaká cesta. Z Liptova vyrazili v piatok hneď tri autobusy. Na ich
palubu nastúpil viceprimátor L. Hrádku
Miroslav Kováčik, starostovia a poslanci
obecných zastupiteľstiev piatich liptovských obcí, riaditelia škôl, učitelia a žiaci základných škôl zo Závažnej Poruby,
Liptovského Jána, Podturne, Uhorskej
Vsi, Liptovskej Porúbky a Liptovského
Hrádku.
Pred vstupom do Nového Targu kolónu autobusov čakali domáci hasiči. V
Poľsku ich volajú stražaci. Nakoniec je to
správne a presné pomenovanie, veď hasiči strážia a ochraňujú nemalé hodnoty.
Autobusy doviedli pred obrovský, moderný hotel Skalný dvorek vybudovaný v
goralskom štýle.
Stodvadsať člennú slovenskú delegáciu privítal osobne wojt Gminy Nowý
Targ Ján Smarduch. Za milé prijatie hostiteľom poďakoval predseda Mikroregiónu
pod Poludnicou Pavel Baráni. Projektová
manažérka združenia obcí Mikroregión
pod Poludnicou Ingrid Ďurinová predložila účastníkom koncepciu celodenného programu. Organizátori z poľskej
i slovenskej strany nič neponechali na
náhodu. Všetko klapalo jedna radosť.
Potom posádka každého autobusu prijala
poľského sprievodcu hovoriaceho perfektnou slovenčinou. Prezradili, že vysoké školy vyštudovali na Slovensku.
Matku Božiu dôverne volajú
podhalská gazdiná
Prvá cesta viedla do dedinky Ludžimier.
Je to len pár kilometrov od hlavnej cesty
do Nového Targu. Hovorí sa, že na tomto mieste voľakedy ľudí merali. No či do
šírky, alebo výšky sme
sa už nedozvedeli. V
tejto obci sa nachádza
Bazilika Nanebevzatia
Najsvätejšej Panny Márie. Predstavuje náboženské centrum Podhalia. Pozornosť každého
návštevníka
chrámu
upúta rokokový oltár
so soškou Matky Božej
s Dieťaťom z 15. storočia. Táto Matka Božia

• Vojt Gminy Nový Targ Ján Smarduch privítal
hostí z Mikroregiónu pod Poludnicou v hoteli Skalný
dvor. Zľava: Danica Žiaková, Janusz Gasecki, Ingrid
Ďurinová, Miroslav Kováčik, Pavel Baráni, Ján
Smarduch,

je známa mnohými milosťami a Božími
signálmi. V čase, keď Karol Wojtyla pôsobil ešte ako kardinál, kňazi vynášali
túto vzácnu sochu Matky Božej. Vtedy jej
vypadla berla, ktorú drží v pravej ruke.
Kardinál Wojtyla ju stačil zachytiť, načo
prítomný biskup poznamenal: „Matka
Božia ti oznámila veľkú moc.“ Čo sa aj
stalo. Stal sa pápežom. V nedávnej dobe,
keď poľskí vojaci odchádzali na vojenské
misie do Afganistanu, alebo do Kosova,
prosili Matku Božiu o milosť. Všetci sa
vrátili zdraví a živí. Gorali ju dôverne
nazývajú „podhalská gazdiná.“ V roku
1978 putoval k nej aj Svätý Otec Ján Pavol
II. Na pamiatku tejto udalosti pre budúce pokolenia stojí v ružencovej záhrade
Pamätník Svätého otca pri modlitbe v
Ludžimieri. Za pozornosť stojí aj pápežský oltár. Nachádza sa medzi bazilikou a
Ružencovou záhradou. Na oltári slúžia
sväté omše počas veľkých zhromaždení a
náboženských slávností.

Obliekal goralský kroj
a zostal goralom

Nemálo zaujímavého sme zaznamenali
v Lopušnej. Táto obec leží v Oravsko-novotargovskej kotline pri Dunajci, na úpätí pohoria Gorce. Najskôr sme navštívili
Pamätnú izbu ﬁlozofa, kňaza - profesora
teológie Jozefa Tischnera pomenovanú
Tischnerovka. Postrehli mnoho spoločného a takmer navlas rovnakého s expozíciou Domu Milana Rúfusa. V goralskej
izbe sú sprístupnené pamätihodnosti
veľkého rodáka: osobné veci, písací stroj,
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• Dom profesora Jozefa Tischnera v Lopušnej

vzácne fotograﬁe, napríklad zo stretnutia
so Svätým otcom v Ríme, prvé rukopisy a
mnohé originály ﬁlozoﬁckých prác. Prístupné sú aj nahrávky jeho príhovorov a
kázní. Pochovaný je v rodnej zemi tak,
aby z večnosti naveky hľadel na milované
pohorie Gorce. V centrálnej časti cintorína sa nachádza jeho mohyla s vysokým
kovovým krížom a tabuľou zo surového
pieskovca. Vždy sa hlásil k rodným. V regióne Goralov prežil najkrajšiu časť svojej
osobnej histórie. Stále patril tam, odkiaľ
vyšiel. Aj ako vysokopostavený cirkevný
hodnostár si obliekal goralský kroj a navštevoval svojich rodákov. Múdrosť ľudí
žijúcich na poľskej strane Tatier zaznamenal vo svojich ﬁlozoﬁckých spisoch.
Pamätnú izbu v goralskom štýle a miesto
posledného odpočinku veľkého ducha
poľského národa hromadne navštevujú
veriaci z celého Poľska. V Lopušnej nás
zaujal aj kostol svätej Trojice. Je jedným
z najcennejších pamiatkových drevených
kostolov poľskej gotiky na Podhalí.

V Debno je svetový unikát

Po krátkej ceste autobus zastavil v Debno.
Debno je známe pamiatkovým kostolom,
ktorý je zapísaný do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva. Kostol sv. Michala
postavili v druhej polovici 14. storočia ako
druhý chrám v tejto dedine. Steny kostola
sú vyhotovené zo zrubových brvien. Veža
je stĺpovej konštrukcie so špicatou helmovou strechou. Na stenách sa nachádza
pôvodná polychrómia z roku 1500 s rôznymi motívmi v tridsiatich troch farbách.
Farby sú stále, nevyblednuté aj napriek
tomu, že trvajú viac ako päťsto rokov. V
kostole platí prísny zákaz fotografovania.
Kňaz, ktorý nás sprevádzal, venoval náv-
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števníkom ako prezent fotograﬁe interiéru tohto unikátneho chrámu. Pozornosť
si zaslúži aj zvonkohra z 15. storočia s
výnimočnými zvukmi, ktoré sú v rozpore
so zásadami fyziky. Nízke zvuky vydávajú
tenké platničky, vysoké zvuky zasa hrubé
plátky. Na zvonkohre si zahrala aj žiačka
porubskej školy Nikolka Tkáčová. Dozvedeli sme sa, že najväčším nepriateľom
tejto vzácnej architektonickej pamiatky
sú oheň, voda, vietor a človek. S kostolom
sme sa rozlúčili spoločnou modlitbou
Otčenáš v poľskom i slovenskom jazyku.
Viaceré skupinky sa na pamiatku vyfotografovali pred týmto kostolom.

Kde žijú poľskí Spišiaci

A potom nás čakal Spiš. Túto oblasť tvoria dediny Krempachy a Nová Belá. Žijú
tu potomkovia Spišiakov. Žijú v Poľsku,
ale hovoria po slovensky. Obyvatelia
týchto dedín sa venujú poľnohospodárstvu, chovajú hovädzí dobytok a vyrábajú
mlieko. Slovenčinu vyučujú v základnej
škole ako voliteľný predmet v rozsahu
troch hodín týždenne. S touto školou Z.

• Interiér kostola sv. Michala v Debne

Poruba už nadviazala kontakty aj v minulosti. Folklórna skupina Poludnica tu
dvakrát uviedla svoj program: raz v zime
v priestoroch kultúrneho domu a druhý
raz v lete pred kostolom sv. Kataríny. Dozvedeli sme sa, že služby Božie sa konajú
v slovenskom i poľskom jazyku.
Po pozoruhodnom zoznámení so
sakrálnymi stavbami Liptáci mali možnosť pozorovať aj zaujímavé prírodné
úkazy v blízkosti Novej Belej. Prírodnú
rezerváciu Prielom Bialky a Oblazovú
skalu. V tejto oblasti rieka Bialka preráža cez Pieninský skalkový pás a vytvára
malebnú krajinku i miesto pre nedeľný
oddych. Samozrejme v letnom čase. V
Oblazovej jaskyni sa našli stopy predhistorického človeka, ktorý tu žil pred 23
tisícmi rokov. Našli tu aj niečo podobné
dielni pre obrábanie kameňa, ako aj bumerang vybrúsený z mamutieho tesáka.

• Prírodná rezervácia Prielom Bialky pri Novej Belej

znané. A všetko sa nachádza tak blízko
hraníc, ktoré vlastne ani hranicami nie
sú. Nechce to nič ťažkého. Len chvíľu
času a dobrú vôľu.

Nákupy spojiť s poznávaním

Dnes je jasné, že táto poznávacia cezhraničná aktivita našich v Poľsku podporila
informovanosť a propagáciu Gminy Nový
Targ na slovenskej strane. Určite prispela
k rozširovaniu vzdelania a poznatkov žiakov, študentov i skôr narodených. Očakáva sa, že v rámci recipročných návštev sa
vytvoria ďalšie predpoklady pre intenzívnejší rozvoj cezhraničnej spolupráce,
hlavne v oblasti cestovného ruchu. Výsledkom rokovania medzi wojtom Gminy Nový Targ Jánom Smarduchom a
predsedom Mikroregiónu pod Poludnicou Pavlom Baránim sa stalo potešujúce
rozhodnutie: v rámci Euroregiónu Tatry
pokračovať v cezhraničnej spolupráci
týchto dvoch subjektov prostredníctvom
nových projektov. Končíme teda tam, kde
sme začali. Nový Targ nepredstavuje len
trhy a nákupy, ale aj mnoho významných
a pamätných miest. Orientačné tabule sú
vyhotovené, umiestnené na viditeľných
miestach. Návštevníkovi sa prihovárajú
obrazom i textom. Keď prichádzame, alebo odchádzame z Nového Targu netreba
veľa, len spomaliť, otvoriť oči a sledovať
okolie. Racionálne nasmerovať pozornosť a chvíľu postáť. Pamiatky a významné miesta tejto lokality sú naozaj vzácne
a zaujímavé.
A ešte niečo: 25. februára 2011 privítali pod Poludnicou hostí z Gminy Nový
Targ. Združené obce a mesto L. Hrádok
hosťom ponúkli mikroregionálnu identitu, prírodu, kultúru a históriu na propagáciu svojho územia.
Text i foto: Dušan Migaľa

Partnerstvom
k spoločnému rozvoju

• Kostol sv. Michala v Debne – svetová kultúrna
pamiatka

Po prečítaní napísaného posúďte sami.
Čo všetko možno stihnúť za štyri hodiny.
Pokojne a bez náhlenia. Poznávať nepo-

• Informačné tabule umiestnené na území Gminy Nový
Targ
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Na ovocie z vlastnej záhrady zabúdame

Ovocný strom predstavuje dielo srdca, rozumu a rúk
Pestovanie ovocných stromov vždy
patrilo ku koloritu života Závažnej
Poruby. Kronika obce zaznamenala,
že štepeniu sa venovali: Ján Núdzik,
Ján Vaško, Ján Mikuláš, Ján Jágerský, Ján Kamien a mnoho nemenovaných. Dnes, žiaľ, aj táto aktivita
ovocinárov pomaly, ale isto, ustupuje
ponuke profesionálov. Kupujeme a
vysádzame stromky hotové. No predsa! Dobre robíme?

Od života zobral to,
čo bolo v ponuke

„Dobre si pamätám na príhodu z detstva.
Bol som chlapec a pozoroval, ako pán farár Jágerský na našom ohrade zaštepil do
jablone odrodu Princ Albrecht. Nespúšťal
som oči z dvoch vrúblikov. Celé leto sledoval, čo sa s nimi stane. Keď začali rásť,
bol som veľmi šťastný. Považoval som to
za niečo výnimočné. Začal som rozmýšľať, či by som to aj ja nedokázal,“ zaspomínal na začiatky svojho záujmu o ovocné stromy Ján Broska. Život mu nič nedal
zadarmo, ale on si zobral od života to, čo
bolo v ponuke. Vzťah ku prírode a ovocným stromom. Pracoval na sebe, robil,
čo čas i sily dovolili. Bez toho sa nedá
dosiahnuť zmysluplný cieľ. Nie všetko sa
podarí. Kto robí, ten aj pokazí.

Chybám treba predchádzať

Písali sa sedemdesiate roky minulého
storočia. Jednu zimu nastrihal vrúbliky a na jar prvýkrát zaštepil do koruny
štyri vrúble. „ Zo štyroch sa prijal len jeden. Mal som radosť, no pochopil som,
že o štepení treba vedieť viac.“ Omylom
a chybám treba predchádzať aj tu. Pozoroval, ako to robia druhí ovocinári. Všímal si ako štepí Ján Mikuláš (maliar). Videl, že štepil do podpníka vo výške kolien
a malo to svoj účel. „Opýtal som sa ho,
prečo to tak robí?“ Vysvetlil: dokým tráva na ohrade nenarastie, stromček vidieť,
ale keď narastie, tak sa často odkosia už
prijaté stromčeky. A je po robote, Miloš
Mikuláš (krajčír) mi zas ukázal viazanie,“
a pokračoval akoby jedným dychom, „
...Michal Iľanovský (Cuprík.) ma naučil,
kde má sedieť spodné očko na vrúbli.“
Bola to škola skúseností, nápadov a riešení. „Takto poviem,“ pokračoval, „štepil
som viac, ale s chybami. Pán Iľanovský
(Cuprík) ma napomenul, ako to mám robiť. Bol to skúsený štepár. Odporučil, keď
mám o vec záujem, aby som zobral do
ruky aj knižku.“ Nakúpil si odbornú literatúru českých i slovenských autorov:

Včielky chodia po horských rastlinách.
Nielen med, ale aj vosk obsahuje liečivé
látky z lesných byliniek a to pomáha aj
ovocným drevinám. Veď sú to živé tvory,
podobne ako ľudia.“ V rozhovore pokračujeme a dozvedáme sa mnoho ďalších
zaujímavých vecí.

Lunárny kalendár

• Ján Broska, vyučený maliar, ovocinár a záhradkár

Bílek - Hanuš – Štepování, rok vydania
1987, Rez a tvarovanie ovocných stromov, Pomológia kôstkovín, Záhradnícke
škôlkárstvo... Zvlášť ho oslovili odborné
texty v časopise Záhradkár od Doc. Ing.
Ivana Hričovského, CSc., ktorý založil
a zveľaďoval plantáž v Okoličnom. Autori vedeckých prác o pestovaní ovocných
stromov sa nepoznali, no napísali to isté,
lebo dokázali odpozorovať, čím žije príroda. Knihy nielenže čítal, ale aj študoval
a získané vedomosti uplatňoval pri štepení. Pozorne sledoval, čo sa deje so zaštepeným stromkom. Či prúdi miazga do
vrúblika, štepárska páska dobre drží, či sa
netvorí vzduchová bublinka a štepársky
vosk je dobre priľnutý. „Aby som nezabudol povedať,“ dodal: „všetko záleží aj
od roku, aký je. Ak je dostatok vlahy, tak
sa príjme skoro všetko. No príde rok, že
sa neprijme skoro nič.“ Vysledoval, čo sa
ako riziko prihodí pri štepení najčastejšie:
miazga vytlačí vosk a do rany sa dostane
voda a vzduch. Vrúblik začne vysychať
a je po robote. A tomu treba predísť.

Strom je živý tvor

Nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, čo prezradil o pracovnom náradí ovocinára: „Dôležitou súčasťou pre úspech je
kvalitné štepárske náradie: základom je
ostrý štepársky nôž. Takýto nôž sa osvedčil aj elektrikárom pri odblankovaní káblov. Potom kvalitné nožnice. „Ruskie“
majú vynikajúci rez, ďalej štepárska páska a štepársky vosk. Dávam jednu radu:
náradie treba udržovať v čistote a umývať
technickým benzínom. V žiadnom prípade neutierať handričkou. Obsahuje veľa
saponátov a v textílií sa držia zárodky
rôznych chorôb. Najlepšie utrieť papierovým obrúskom,“ vysvetlil a pokračoval,
“...kvalitný vosk predstavuje veľmi dôležitý predpoklad úspechu. Moje skúsenosti
hovoria takto. Je vhodné, ak do štepárskeho vosku sa pridajú roztavené včelie
plásty, v ktorých bol hôrny med. Takto
ošetreným stromom sa ľahšie hoja rany.

„Takto poviem. Dôležitý je aj čas, kedy
štepiť. Treba žiť s prírodou, „rozprávať sa“
so stromami a dosledovať si fázy Mesiaca.
Štepiť pri dorastajúcom Mesiaci, týždeň
pred splnom. Keď ide Mesiac do splnu,
príroda ožíva. Miazga prúdi rýchlejšie do
koruny. Úspešné prijatie vrúbľov v tomto
období je istejšie.“
Už sme povedali, že štepiť možno do
koruny alebo podpníka. Plánky si treba pripraviť. Najviac plánok rastie okolo
chodníkov, kde chodia ľudia. Jedia jabĺčko a ohryzok zahodia. S ním aj semiačko.
Ak sa semiačko chytí, vyrastie z neho
plánočka. „U nás, v Porube, najviac plánok rastie okolo chodníka na chatu Opalisko a v areáli Mateja Staroňa. Len treba
oči otvoriť,“ dodal a vysvetlil, že plánky
možno zaštepiť dvojakým spôsobom.
Buď na mieste, kde rastie a presadiť ako
hotový stromček. Alebo plánky vykopať v
jeseni a nechať cez zimu zakoreniť. Sneh
obsahuje veľa dusíka. Dakedy sa stane, že
hneď na jar možno aj štepiť. Ale väčšinou
sa štepí v roku druhom.
Štepiť možno všetko
V čom je výhoda takéhoto postupu, pýtame sa: „Kúpne stromky sa ťažšie
prispôsobujú novým klimatickým podmienkam. Obyčajne prídu z lepších podmienok do tvrdších. Nadmorská výška,
mrazy, vetry, kyslé dažde... Doma vypestované podpníky sú odolnejšie zime, voči
škodcom, voči ohryzu hrabošmi. A potom dobre viem, čo som zaštepil. Či jarnú
alebo zimnú odrodu. Vyberám osvedče-

• Ján Broska pri marhuli zaštepenej v slivke. Konáre
viazaním donútil k rodivosti.
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• Jablko - ontário
zaštepené v podpníku
plánky.
Štyri roky po
zaštepení.

ný druh ušľachtilej jablone, alebo hrušky. Štepí sa všetko: slivka, višňa, čerešňa,
marhuľa, ba aj orgován.“ Najdôležitejší
je však vzťah k človeka k tejto práci. Na
čom je založená sebakontrola a sebarealizácia ovocinára?
„Nuž takto poviem po pravde. Ovocinár musí byť obdarený trpezlivosťou.
Chuť do roboty nesmie chýbať a počítať
s tým, že sa všetko nechytí. Najviac ma
poteší, keď stretnem záhradkára, ktorému
som štepil a s radosťou mi oznámi: Jano,
už mám ovocie, čo si zaštepil. A to nie je
len Poruba. Ovocné stromy, čo som zaštepil, rastú nielen v Porube, ale aj v Kráľovej Lehote, Liptovskom Hrádku, Žiari,
Liptovskom Jáne, Palúdzke, Liptovskom
Kríži, Močiare v Demänovej, Ľubeli, Liptovských Sliačoch, Turíku, Smrečanoch,
Iľanove, Gôtovanoch, Bobrovci, Trstenom, pod Hájom v Liptovskom Mikuláši,
Okoličnom, Behárovciach, Benikoch, ba
aj pri Opave na Morave, ale aj v Brandenburgu v Nemecku...nie je ľahké vymenovať všetky miesta,“ dodal.

Strom možno poznať po ovocí

Pripomeňme skoro zabudnuté. Tomuto
koníčku sa v Závažnej Porube venovali viacerí ovocinári: Michal Iľanovský
(Hrubký), Milo Iľanovský (ocko), Vladimír Broska st., Michal Kráľ - Kalmárovie
a veľa ďalších. Je potešiteľné, že túto činnosť ako hobby dlhé roky vykonáva Rudo
Galko-Skubík, z mladších Dušan Niňaj,
Vinco Vyšňan a MUDr. Milan Iľanovský.
„Bolo by dobré,“ poznamenal,“ keby pribudli mladší. Skúsení štepári ich ochotne
zasvätia do tajov štepenia ovocných stromov. No potrebná je vôľa chcieť, záujem
a trpezlivosť. Veď prvé ovocie sa objaví
u jabloní v štvrtom roku, u hrušiek je to
neskoršie. No duša a rukopis štepárov
zostane v stromoch. Tie dávajú úžitok
až nasledujúcim generáciám. Napríklad
v ohrade u Galkov, kde dnes býva pani
Palásthyová s rodinou, rastie vzácna
hruška na sušenie. Zaštepil Ján Mikuláš
Maliar. Je len jedna takáto hruška v celej
Porube. Štepár sa pominul, ale hruška
rastie a dáva dobré plody.“
Text i foto: Dušan Migaľa

Stredomorská atmosféra, zmes francúzsko-talianskej kultúry
a fascinujúca príroda – to všetko ponúka ostrov krásy Korzika

K

orzika je ostrov v Stredozemnom
mori, známy tiež ako „L’ile de beauté“
– čiže ostrov krásy. Niet sa čo diviť. Návštevníci tu chodia obdivovať vysoké horské masívy, idylické pláže, ale aj odľahlé
usadlosti. Korzika ponúka turistom nespočetné množstvo krás na území nie väčšom ako polovica Stredného Slovenska.
Možností, ako sa dostať na tento
ostrov, susediaci na severe a východe s
Talianskom a na západe s Francúzskom,
ku ktorému Korzika územne patrí, je niekoľko. My sme si pri svojej ceste autom
vybrali tú najschodnejšiu. Po takmer 1300
kilometroch cesty sme sa nad ránom dostali do talianskeho prístavného mestečka
Livorno, z ktorého po štyroch hodinách
pohodlnej plavby stredozemným morom prichádzame do Bastie. Toto mesto
patrí medzi štyri hlavné morské brány
v prípade, že sa rozhodnete cestovať na
Korziku loďou. Okrem toho je Bastia aj
samosprávnym centrom severnej časti

• Horské jazero Lac Du Melo

ostrova. Už pred samotným rozhodnutím spoznávať Korziku sme sa v cestovateľskej literatúre dočítali, že sa jedná o
najhornatejší ostrov Stredomoria, čo po
našich osobných skúsenostiach môžeme
rozhodne potvrdiť. Po hodine a pol cesty z prístavu Bastia sa z úrovne morskej
hladiny dostanete do nadmorskej výšky
viac ako 1200 metrov nad morom. A to
nie je všetko – najvyšším vrchom Korziky
je hora s názvom Monte Cinto, ktorého
vrchol siaha do výšky 2706 metrov.
Nekonečné pláže a vysokohorská turistika lákajú na Korziku v lete množstvo
turistov
Náš cestovateľský plán bol jasný, v
priebehu desiatich dní navštíviť a spoznať
čo najviac zaujímavých zákutí tohto nevšedného ostrova. Korzika je obľúbená
dovolenková oblasť predovšetkým pre
talianskych a francúzskych návštevníkov,
ktorí sa tu cítia ako doma. Počas letnej turistickej sezóny je tu nielenže ťažké nájsť
voľné izby, ešte aj kempingy sú tu do posledného miesta obsadené. To isté patrí o
hlavných dopravných ťahoch po ostrove,
predovšetkým v oblastiach väčších miest

• Bonifácky záliv a prístav pre jachty

a prístavov. Nekonečné kolóny áut návštevníkov sa tu v hlavnej sezóne pohybujú len veľmi pomaly, a preto si niekedy
okrem dobrej nálady treba na cesty počas
leta na Korzike pribaliť so sebou aj poriadny kus trpezlivosti.
Po scénickej pobrežnej ceste na najsevernejšie miesto ostrova a dedinky
Tollare, z ktorej je pri dobrej viditeľnosti
možné v diaľke uvidieť aj talianske mesto
Janov, sa vraciame po úzkych horských
cestách spať do Bastie. Niekedy až strácame dych nad kľukatením sa cesty. Tá strmo stúpa od úrovne mora do výšky, aby
zase o niekoľko kilometrov mohla nabrať
prudké klesanie. Všetko by bolo v poriadku do momentu, kým tu nestretnete
protiidúce auto. Pri takomto stretnutí ide
častokrát na úzkych cestách bez akýchkoľvek zvodidiel v severnej časti Korziky
o život. Stačí len pár centimetrov a.. Ešteže mal lokálny mäsiar len malú dodávku, keď nás v polovici kopca míňal a že
miestny autobus sme stretli až na konci
tejto kľukatej cesty, inak si neviem predstaviť, ako by sme sa o dva a pol metra
širokú cestu podelili.
Veľmi zaujímavou časťou Korziky je
podhorské mesto Corte a jeho okolie. Je
to zároveň jediné mesto ostrova, ktoré má
svoju univerzitu – nachádza sa tu Univerzita Pasquale Pauliho, prvého prezidenta
Korzickej republiky a veľkého vlastenca,
ktorého si Korzičania veľmi vážia a na
dôkaz toho v roku 1980 otvorili práve v
tomto neveľkom meste univerzitu nesúcu jeho meno. Okrem toho Corte slúži
aj ako východiskový bod turistických
výletov do údolia Valle De La Restoni-

• Hrobka rodiny Bonaparte a cisára Napoleona
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• Socha Napoleona v meste Ajaccio

ca. Malebného údolia riečnych kaskád
s priezračnou vodou, na konci ktorého
sa po trojhodinovom výstupe dostanete
k jazerám Lac De Melo a Lac De Capitano. Človeku sa až veriť nechce, že len
pár kilometrov od korzických pláží môžete vystúpiť do výšok takmer 2000 metrov nad morom, do prekrásneho údolia
obklopeného masívnymi štítmi veľmi
pripomínajúceho naše Tatry. O tom, že
táto časť Korziky má svoje čaro, svedčia
aj množstvá turistov, ktoré sa spoločne s
nami prišli pozrieť na krásu horských jazier a korzických salašov.
Kľukatými cestami po stopách moreplavca Kolumbusa a cisára Napoleona
Ani nie dve hodiny od údolia Valle
De La Restorica trvá cesta autom k mestu
Calvi. Druhé najväčšie korzické mesto sa
nachádza v severozápadnej časti ostrova
a zároveň je to aj turistická metropola východného pobrežia Korziky. Na každom
kroku tu cítiť zmes francúzsko-talianskej kultúry a atmosféru stredozemného
mora. Calvi sa ničím špeciálne neodlišuje od ostatných prímorských korzických
miest, ale napriek tomu má jednu svoju
historickú zvláštnosť. Pri prehliadke starého mesta sme narazili na sochu Krištofa Kolumbusa. Tento známy kupec a
moreplavec z Janova, ktorý pri svojich
plavbách objavil Ameriku, sa podľa slov
Korzičanov narodil práve v tomto meste.
Calvi je na tento fakt patrične hrdé, ale
podľa miestnej sprievodkyne sa jedná len
o poveru. Kolumbus si obľúbil atmosféru
Calvi tak, že tu počas svojho života veľmi
často z rodného Talianska chodil. Zdržiaval sa tu tak až často, že si ho Korzičania
privlastnili za svojho rodáka a na jeho
počesť mu tu postavili aj sochu. Nič to
ale nemení na tom, že Calvi je veľmi príjemné mesto so svojou neopakovateľnou
atmosférou a históriou.
Po návšteve Calvi pokračujeme v
našom spoznávaní Korziky na juh – smerom k hlavnému mestu Ajaccio. Kilometrové vzdialenosti na dopravných značkách sa síce zdajú na prvý pohľad krátke,
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ale vzhľadom na členitosť Korziky je tento fakt pomerne klamlivý. Cestou medzi
Calvi a Ajacciom prechádzame horskými
oblasťami, pre ktoré sú tu príznačné typické korzické salaše (rovnaké ako máme
u nás) s ovečkami pasúcimi sa na okolitých kopcoch. Salaše sú na Korzike pomerne rozšírené a každý z nich ponúka
možnosť kúpiť si čerstvý ovčí syr alebo
sa občerstviť dúškom korzickej žinčice.
Horské lúky sa striedajú s údoliami, cesta
sa kľukatí medzi kopcami a všade naokolo vidno v diaľke trblietavú modrú farbu
Stredozemného mora. Do Ajaccia prichádzame až neskoro večer, preto si jeho
krátku prehliadku nechávame až na ďalší
deň.
Ajaccio so svojími 52 tisíc obyvateľmi a strategickou pozíciou, ktorú podporuje aj obrovský prístav pre nákladné a
osobné lode, je hlavným mestom Korziky. Jeho najväčšou zaujímavosťou je, že je
to rodisko rodu Bonaparte, z ktorých najznámejším sa stal francúzsky vojvodca a
cisár Napoleon. Ten sa tu narodil v roku
1769. Mesto na každom kroku doslova
žije svojim slávnym rodákom. Všade je
možné kúpiť si najrôznejšie suveníry s
podobizňou Napoleona, reštaurácie ponúkajú obľúbené jedlá tohto korzického
rodáka a na ulici nesúcej jeho meno sa
môžete, ako inak, nechať odfotografovať
s jeho súčasným dvojníkom. Ajaccio si
túto osobnosť nadovšetko váži a ak máte
chuť dozvedieť sa o Napoleonovi viac,
môžete navštíviť jeho múzeum, ktoré mu
Korzičania v hlavnom meste postavili a
kde je tiež pochovaný. Skrátka Ajaccio je
Napoleonovo mesto a Napoleon je určite
najznámejšou osobnosťou Ajaccia, Korziky a možno aj celého Francúzska.
Mesto vytesané do vápencových útesov,
ktorého strategickú polohu v minulosti
ocenili aj piráti Stredomoria
Turisticky najatraktívnejším mestom
Korziky je bez pochyby Bonifacio. Leží
na najjužnejšom cípe ostrova a historicky
mu patrí prívlastok pirátske mesto. V minulosti slúžilo ako základňa pre pirátov,
ktorí napádali lode plávajúce Stredozemným morom. Určite si piráti vybrali toto
mesto aj pre jeho strategickú pozíciu. Z
mora je prakticky nedostupné, keďže je
vytesané a postavené na masívnych vá-

• Horský salaš na ceste k jazeru Lac Du Melo

pencových útesoch. Z nich je
vynikajúci výhľad nielen na
15 kilometrov
vzdialené brehy talianskeho
ostrova Sardínia, ale v prípade dobrého počasia je možné v
diaľke uvidieť aj
brehy kontinentálneho Talian- • Korzické vrchy, 2000 m n. m.
ska a Francúzska.
Rovnako ako v prípade Calvi, aj
Bonifácio je mesto vybudované z dvoch
častí. V zálive, ktorý dnes slúži ako prístav pre luxusné zahraničné jachty a výletné lode, sa sústreďujú turisti. Lokálne
cestovné kancelárie odtiaľto ponúkajú
výletné plavby loďou za krásami bonifáckeho zálivu. Pri plavbe si môžete prezrieť
nielen pozoruhodný podmorský svet
stredozemného mora, navštíviť priľahlé
pláže, ale aj preskúmať vápencové útesy
a jaskynné systémy v nich, ktoré pirátom
v dávnych časoch slúžili ako skrýša pre
ulúpené tovary z napadnutých lodí.
V prípade, že dávate prednosť pevnej
pôde pod nohami pred kolísavou hladinou mora, môžete navštíviť mestskú citadellu. Je to historická obytná časť týčiaca
sa nad mestom s úzkymi uličkami, v ktorej sa sústreďuje život lokálnych obyvateľov a ktorej základy sú zasadené do masívneho vápencového útesu. Jedinečná
architektúra, čisté pláže, pulzujúci život v
prístave, vôňa čerstvo ulovených rýb, ale
aj dych vyrážajúci výhľad z útesov nad
mestom sú neopakovateľnými zážitkami, pre ktoré Bonifacio rozhodne stojí za
návštevu.
Miest, ktoré sa pri návšteve Korziky
oplatí navštíviť, je nespočetne veľa. Je to
ostrov skutočne pre každého. Pre tých,
ktorí si radi oddýchnu na nekonečných
plážach východného pobrežia ostrova.
Ale aj pre tých, ktorí svoj voľný čas radi
trávia aktívne. Veď ani nie po hodine
cesty autom z pláže sa dostanete do vnútrozemia Korziky, ktoré ponúka množstvo vysokohorských túr vedúcich popri
horských jazerách, kaskádach a salašoch
na miesta vyššie ako 2000 metrov nad
morom. No rovnako si na svoje prídu aj
tí, ktorí majú radi historické pamiatky a
spoznávanie miest, ktoré boli v minulosti
dôležitou súčasťou dejín.
Ak sa Korzika dostane do vášho cestovateľského zoznamu a rozhodnete sa
ju navštíviť, určite sa na toto miesto budete chcieť vrátiť znova, tak ako sa sem
radi vraciame aj my. Je to totižto ostrov
s jedinečnou atmosférou Stredomoria a
nespočetnými možnosťami pre každého,
kto rád spoznáva nové krajiny, ľudí a kultúru.
Mgr. Michal Staroň
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OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY
Však sme prekrásni

Deti II. triedy MŠ v Závažnej Porube sa
veľmi tešili na výlet autobusom do Liptovského Mikuláša. Zúčastnili sa tvorivej
dielne: Fašiangové masky v Múzeu Čierny
orol. Deti boli usilovné, vnímavé a svojsky
zvedavé. Každý si vytvoril vlastnú škrabošku....dozvedeli sa i veľa veselých poznatkov o sviatku: Fašiangy.

Gazdiná, dovolíte
s HOMRĽAJOM?

Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer
vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes.
Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v
čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej
stredy. Je v podstate obdobím prechodu od
zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.
Tieto slávnosti mali pôvod z Egypta,
odkiaľ sa tieto slávnosti preniesli do Téb
v Grécku, kde sa veľmi rýchlo rozšírili po
celej zemi. Počas krátkej doby prekročili
Jadranské more a prišli do Ríma a odtiaľ
postupne do takmer všetkých kútov Eu-

Deti boli nadšené

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
Novela mení prijímanie detí do materskej
školy. Dieťa sa do materskej školy prijíma
na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s
potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak
ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Prípadné rozhodnutie o odklade plnenia
povinnej školskej dochádzky dieťaťa (vydáva ho na základe žiadosti rodiča riaditeľ príslušnej základnej školy), ak zákonný
zástupca nechce, aby dieťa navštevovalo
nultý ročník základnej školy, predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy
spravidla do 15. apríla. Prípadné rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží
zákonný zástupca spolu so žiadosťou o
prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa

Bábkové divadlo o Katarínke, priamo v
MŠ Závažná Poruba (24. 02. 2011).
Detičky boli nadšené divadielkom, bábky
sú pre ne akoby skutočné, celý dej sledovali pozorne a vnímavo...

Zápis do základnej školy

po dovŕšení 2 rokov veku môže byť prijaté
do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky.

V kostýmoch dnes prišli deti,
Harry Potter teraz letí

rópy. Fašiangy boli a sú akýmsi spojivom
medzi vážnym časom Vianoc a vážnym
obdobím predveľkonočným a má svoje
práva a svoju veselosť.
Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli žiadne predpisy, žiadne tresty, spytovanie svedomia, žiadne pôsty. Naopak z
komôr zmizlo veľa mäsa, veľa pitia. Ľudia
sa častokrát zadlžovali, aby si mohli tiež
užiť. V tomto období sa odohrávalo veľa
akcií - svadby, zabíjačky, tanečné zábavy.
Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy
alebo bály. A na záver potom prišla tá najslávnostnejšia zábava, koniec fašiangov so
sprievodom a s obchádzaním domov.

Počas zápisu na väčšine škôl pedagóg
chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom
(či rozozná farby, základné geometrické
tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva
pesničku).
Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.
Rodič vyplní potrebné tlačivá s údajmi
o dieťati a dostane základné informácie, čo
je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné
pomôcky.
Zápisu predchádzala návšteva v prvej
triede ZŠ M.Rúfusa v Závažnej Porube.
Predškoláci boli nádherní a všetci sa tešia
do školy. Na každej tváričke určite vidieť
pocit zodpovednosti a očakávania.
zostavila Eňa
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Katarína Devečková

Tvoriť má zmysel

• Dr. Vlasta Šiarniková, ilustrátorka Porubských novín

Na začiatok smelá otázka. Presnejšie
prosba. Predstavte, prosím, seba.
Vyučujem v Gymnáziu M.M. Hodžu
v Liptovskom Mikuláši predmety, ktoré
súvisia s umením. Umenie, nielen výtvarné, je mojím koníčkom. Môj manžel
má korene v Závažnej Porube.

Porubské noviny žijú v celistvosti
slova, fotograﬁe a ilustrácie. Ilustrácie vnímame ako prirodzenú
súčasť novín. No zamyslel sa niekto
nad tým, že každý obrázok je originál a pod kresbou je podpísaný
autor? Určite registrujete, že pár
rokov Porubské noviny ilustruje
Dr. Vlasta Šiarniková. Zaujímal
nás jej pohľad na tieto noviny.
Zdanlivo jednoduchá otázka. Má to
zmysel?
Tvoriť niečo nové, čo človeka zaujme,
pobaví, poučí – to má vždy zmysel.

Kniha

Čítaním zabúdam
a žijem život iných.
Ich osud je mojím osudom.
Nad knihou plačem.
Smiechu je pramálo.
Vďačná som,
že vo mne ostalo,
čo kedysi bývalo.
A tak si čítam.
A rada.
A viac.
Bez knihy nemôžem byť.
Je droga,
je priateľ,
je život.
Je čas
zameškané dohoniť.

Za tmy a za ticha
Čím vás oslovili naše noviny, keď
ich vytrvalo a pravidelne, svojráznym
štýlom a írečitou formou vylepšujete
svojimi kresbami?
Porubské noviny si už dlhoročne
udržiavajú svoju kvalitu. To nie je bežné
v našom uponáhľanom svete. Vidno, že
tí, ktorí ich tvoria, im dávajú svoju dušu.
To sa mi páči.

A ešte niečo. Nezabúdame v návale
povinností práve na povinnosť snažiť sa
žiť tak, aby sme boli šťastní. Čo k tomu
treba?
To naozaj neviem. Ale rodina, priatelia a práca, ktorá má zmysel a robí radosť
iným ľuďom, to by mohlo napomôcť ku
šťastiu.
Pani profesorka, ďakujem za rozhovor.

D. Migaľa

Systemizovať myslenie
a poznávanie
Vaše ilustrácie dopĺňajú a spestrujú
publikovaný text. Možno prezentovať
proces tvorby a inšpiráciu tejto práce?
Kreslenie je moje hobby, takže pri
tom oddychujem.

Žijeme čas silného náporu na psychiku
človeka. Čas veľkých nádejí, čas veľkých
sklamaní. Čas plný dynamiky, rýchlosti,
čas útekov do prírody a samoty, útekov k
sebe samému.
Žijeme čas snov a tvrdej skutočnosti.
Takýto čas, 21. storočie, si vyžaduje človeka, pre ktorého jedinou istotou bude
to, že si bude veriť, že bude vedieť, chcieť,
bude milovať a tvoriť, teda, že bude progresívne žiť. Inak nemá možnosť uskutočniť seba. Ide o to, aby človek bol lepšie
pripravený na budúcnosť, na postmoderný čas, čas, za ktorým je veľa otáznikov.
Neistôt, ale aj otvorených možností.
Profesor Miron Zelina

Milujem
tie rána.
Ešte za tmy
a ešte za ticha.
Rozvoniava káva
a kyvadlo hodín
ukrajuje čas.
V tichu
počuť ticho,
tlkot srdca
a pre mňa
krásny hlas.
Jemný nad zamaty,
vzácnejší nad soľ.
Z obrázka na stole
hľadí očí pár
posadené v milú,
dobromilú tvár.
Cez štrbinku perí
prediera sa hlas:
„Mať je len mať,
kto ju môže mať.“
Milujem
tie rána.
Za tmy
a za ticha,
keď rozvoniava káva
a narodí sa verš.
Ak počúvaš srdcom,
počuješ čo chceš.
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kartova hra
stredová čiara
tálium ch.zn.
strmé skalné zúženie v hore
značka nákl. auta
teplota ozn.
veľký nejedovatý amer. had
predložka 2. pád
slovenský herec
jedno z mien Mozarta (sklad.)
mesto v Taliansku i Chorvátsku
ampér zn.
citoslov. roztrhnutia
lúčny porast
elektroencefalograf a gram – vyšetrenie mozgu skr.
abort - prerušenie tehotenstva
doškvar
Napoleon ... cisár, hist. prehra pri
Waterloo
ťažko robme
rieka vo Francúzsku
dodatok v knihe
močovina
opak nealka
dobre angl.
cudzie ženské meno
spevák spievajúci v alte
ostrovy v T. oceáne spojené s Ch.
Darwinom a jeho evolučnou teóriou
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malý pes
rúbala si
klesal k zemi
opísala si básn. česk.
volt zn.
referee stopped cintest, v boxe
techn. k.o.
rieka v Južnej Amerike – Venezuela
(Or.........)
urobili pohyb zadkom, plecom
ľud.
jedno z mien Komenského
obyvatelia Orientu
5. abeced. písmeno
nemecký mikrobiológ. Objavil pôvodcu tbc. Pod heslom sa skrýva aj
slovo komín alebo baba
krasobruslenie hovor. v skr.
červené záhr. kríčkové plody j.č.
spravidla posl. písmeno ž. mien
sopka na Sicílii
náhrobný nápis vyjadr. vzťah k pochov. osobe
grécky mysliteľ (asi 342 – 270 pred
n.l. Bol ateista, učil, že smrti sa netreba báť. Jeho učenie vychádzalo z
presvedčenia, že najväč. dobrom je
slasť, v zmysle kultúrneho užívania
si života
dom meno Izidory
argon ch. zn.

48 kliešťovce
49 nižšia vrstva poddans. obyvateľstva v 18. stor. Vlastnili dom. Odvádzali zemepánovi rentu (naturálie,
robotu, peňaž. poplatok)
50 zožne
51 mužské meno
52 vládcovia v býv. Rusku
53 americium ch.zn.
54 časť tela okolo pupka
55 z rozprávky dve postavy - .... a Gek
56 vari, ozaj
57 starý po angl.
58 C + H
59 značka kávy z orient. názvom
60 zosilnené áno, hej
61 náreč. nie
62 odpadová časť kmeňa
63 milujeme
64 vypratá bielizeň je .....
65 skoro staro, nie staro
66 madagaskarský krakľovitý vták
67 vyrobili tkaním
68 postavenie, hodnosť, titul v 14. st.
69 potom
70 výnos z uložených peňazí
71 dom. meno Ivana
72 had z knihy Džunglí
73 500 rímsky
74 odolnosť organizmu, aj polit.
ochrana

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ženská ochrana proti otehotneniu
zamotaná, zle rozmýšľajúca osoba
sexuálna túžba, pohlavný pud
španielsky futbalista
Federálny vyšetrovací úrad v USA
naberal vlhkosť
starogr. boh mesiaca, alebo tuhľa
Tristan a I........
Barborka nevidela, ale už ....
ozn. parkoviska
rozprávková postava z Orientu
vanád ch.zn.
germánsky obor (v tajničke dlhé Y)
atolový ostrov USA (štát
Washington)
89 epická tvorba
90 španiel. časopis
91 ostrov more ......., alebo čistí vodou
92 kanadská norka
93 poľovnícky pozdrav
94 cmúľaj česky
95 japonská abeceda
96 inic. 1. ženy bibl.
97 chemic. prvok zn. NE
98 angl. Alino
99 vesmír, kozmos, všetko na našej
Zemi
100 orezané kmene stromov, staveb.
materiál
101 hlina na výrobu keramiky
102 log napr. piva
103 na 100. mieste
104 lámka, choroba kĺbov
105 vyrubilo clo
106 ozn. hektára
107 hadie citoslovce
108 „véčko“
109 4 rímsky
110 vynikajúci čes. reprezentant vo futbale. Pôsobil i v Taliansku
111 česká ekonomika skr.
112 olymp. víťaz vo vrhu guľou na OH
1984 (USA)
113 Scottisch Amateur Athletic Associaton
114 určité kosti v kostre
115 klát na rúbanie dreva
za II. tajničkou – rímska bohyňa, alebo
Linda, Usta, Anna
za III. tajničkou - meno Pociskovej
za IV. tajničkou - svaly, kosti, anatómia
Pomôcky: AY, EPIKUROS, KRAKĽOVEC,
LAUT D.., MINK, ORCAS, RAÚL, TOT,
YMÍR, KIARA
Pozor! V krížovke nie sú dodržané dĺžne!

Krížovku zostavil
Pavel Staroň
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Jaroslav Jurečka štyridsať rokov vedie kroniku
Na srdci mu leží najmä futbal

Jaroslava Jurečka predstavovať netreba. Je známe, že dve funkčné obdobia
pôsobil ako starosta Z. Poruby a naďalej zostal verejne činný. Zaujíma sa
o spoločenský, kultúrny a športový
život v obci. Účinkuje v cirkevnom
spevokole Fidelitas. Patrí k aktívnym
funkcionárom Liptovského futbalového zväzu. Menej je známe, že viac
ako štyridsať rokov vedie kroniku futbalového oddielu.
Začal z vlastnej iniciatívy
Ako sa dopracoval ku myšlienke zaznamenať históriu futbalového diania v obci?
„Nikto ma k tomu neprehováral, nikto
nemotivoval. Začal som z vlastnej iniciatívy a drží ma to viac ako štyridsať rokov,“
vysvetlil na úvod. No predsa: všetko sa začína, trvá a pokračuje v čase budúcom. Ako
to teda bolo? „ Sedeli sme na fašiangy roku
1966 spolu s Ľudom Galkom a nebohým
Jánom Lešťanom. Z rozhovoru vyšlo to, že
všetko dianie v obci treba zdokumentovať,
futbal nevynímajúc.“ Je pravdou, že nebol
prvý, kto viedol kroniku futbalu. Zachovala
sa kronika z roku 1950, končí sa však zápisom v októbri toho istého roku. A potom
dvadsať rokov sa nezachovala ani čiarka.
Zachovali sa len zápisnice z rokovania futbalového výboru, neúplné a často s nízkou
výpovednou hodnotou. Uchovali sa niektoré tabuľky z novín a to je všetko. „ Funkcionárčiť vo futbale som začal v roku 1966 a
do kroniky sa pustil v roku 1970. Zo zápisov sa dozvedáme mená desiatok funkcionárov, trénerov a hráčov, ktorí si odovzdávali pomyselný štafetový kolík a postupne
dvíhali úroveň porubského futbalu. Čo je
však dôležité? Kronika zaznamenáva všetky stretnutia: termíny, výsledky, strelcov,
kratučký komentár ku každému zápasu a
počet divákov,“ začal akoby jedným dychom a pokračoval, „v kronike je zapísaný
napríklad historický úspech A mužstva. V
roku 1972 vyhralo II. triedu a postúpilo do
I. B triedy. Trénerom, funkcionárom i hráčom sa odmenou stal štvordňový zájazd na
Balaton.
Prvý ženský futbal sa objavil v roku
1971. Zápas sa uskutočnil 13. júla. Hralo
sa na porubskom trávniku, rozhodoval
Milo Staroň. Súperom našich dievčat boli
reprezentantky ČSSR v bežeckom lyžovaní. Výsledok 1:10“.
Kroniku tvoria tri diely
I. diel 1970 – 1987
II. diel 1987 – 2007
III. diel od 2007 po súčasnosť
Prvý diel napríklad zaznamenal významné stretnutia. 25. júla 1972 naši prehrali s VSS Košice 1:4. O dva roky neskôr
prišiel do Z. Poruby na priateľské stretnu-

tie čerstvý majster republiky Slovan Bratislava. Prehrali sme tiež 1:4. A čo je vzácne? Zachovala sa historická fotograﬁa ako
spoločne z ihriska odchádzajú Ján Pivarník s Ľudovítom Bróskom (Pelé). Táto legenda porubského futbalu v tomto zápase
vsietila jediný gól majstrovi. Tiež je zaznamenané, že prvý raz a to 28. júla 1973 sa
odohral priateľský zápas so Zamarovcami.
Poruba prehrala 1:2, ale kontakty medzi
obcami trvajú dodnes.
K pozoruhodným záznamom patrí
zápis z roku 1975. Závažná Poruba sa stala víťazom Slovenského pohára Stredoslovenského kraja, keď vo ﬁnále doma zdolala
Strojár Lučenec 4:2. Vonku remizovala 1:1.
K zaujímavostiam patrí aj fakt, že obľúbený
futbalový turnaj Štyri strany Poruby sa začal v roku 1958. Turnaj O pohár starostu si
prvý ročník napísal v roku 1990. Prvý raz
sa konal za účasti: L. Mikuláš, Budkovce, Z.
Poruba a Palúdzka.
Dozvedáme sa, že súťaž o Najlepšieho
futbalistu roku sa zaviedla v roku 1973. Za
najlepšieho futbalistu bol vyhlásený Ján
Macík. Vyhlasovanie trvá dodnes.
Ako sa menili názvy
Keďže J. Jurečka sa venuje aj histórii celého športového klubu, zastavili sme sa pri
pomenovaní tohto subjektu. Prvé známe
pomenovanie z roku 1931 znelo ŠK, od
roku 1934 to už bola Snaha Z. Poruba,

1935 Slovan Z. Poruba, neskôr od 1939
ŠO SSM ( Športová organizácia slovenského spolku mládeže, potom DŠO (Dobrovoľná športová organizácia Sokol) a
nakoniec TJ Pokrok Závažná Poruba. V
roku 1996 na Valnom zhromaždení došlo k historickému rozdeleniu. Zanikol TJ
Pokrok a vytvorili sa dva subjekty: ŠK Z.
Poruba a Lyžiarsky klub Opalisko zahrňujúci bežcov i zjazdárov.
A tak by sme mohli pokračovať ďalej
skúmajúc záznamy vo futbalovej kronike.
Pýtame sa k čomu je to dobré? „Mnohé
záznamy slúžia aj ako podklady pre vzájomné stretnutia. Napríklad s Kláštorom
pod Znievom sme nehrali 45 rokov. Vzájomný zápas sa hral ešte na starom ihrisku
a súper prišiel pešo od vlaku v Okoličnom.
Za pozornosť určite stojí aj fakt, že naše
mužstvo v sezóne 2006/2007 vyhralo V.
ligu skupinu „B“ náskokom 29 bodov pred
Vrútkami, čím držíme slovenský rekord.“
Po tom, čo sme spoločne prezreli všetky tri
diely kroník futbalu, kronikár sa skromne
priznal, že si vedie okrem toho súkromnú
kroniku, do ktorej lepí tabuľky a výsledky
zápasov našich mužstiev. Dodal, „...je tam
mnoho zaujímavostí a poučných vecí.“
Nakoniec priznáva, že kronika je k
dispozícii každému záujemcovi a prízvukuje známe: História je učiteľkou života.
Pre futbal to platí rovnako ako pre iné oblasti života. A ešte niečo: V závere vyjadril
nádej, že určite niekto prejaví záujem a
bude pokračovať v diele, ktoré robí srdcom bez ohľadu na to, či je piatok, alebo
sviatok. Ak to človek berie ako záľubu, tak
táto práca predstavuje potešenie prinášajúce radosť. Osemdesiate výročie organizovaného športu v Závažnej Porube určite
zaregistruje aj tento počin hodný pozornosti a poďakovania.
Text i foto: Dušan Migaľa

• A-mužstvo, súčasný účastník III. futbalovej ligy, marec 2011. Dolný rad zľava: Martin Budvesel, Jakub Čajka,
Branislav Hrča, Miroslav Droppa, Ing. Pavel Beťko - predseda ŠK, Eduard Mydliar - tréner, Marian Králik, Milan
Vyskoč, Martin Repček, Andrej Vretenár. Horný rad zľava: Michal Šeďo - zdravotník, Ján Mikuláš - vedúci mužstva,
Miroslav Blaščík, Michal Olejár, Matúš Praštiak, Peter Moravčík, Matej Beťko, Jakub Oláh, Michal Bella, Ľubomír
Račko, Michal Repček, Pavel Šarafín - vedúci mužstva, Ján Mlynček - manager ŠK
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Splniť a prekročiť predsavzatia

V

januári sa konala výročná schôdza
futbalového oddielu športového
klubu, ktorú prišiel pozdraviť aj starosta
obce Pavel Baráni a predseda urbáru Ľudovít. Míša.
Oddiel, ktorý má 108 členov, bilancoval prácu za rok 2010. Po otvorení, ktoré
vykonal manager ŠK Ján Mlynček, predniesol obšírnu správu o činnosti predseda oddielu Ing. Pavel Beťko. Zhodnotil v
nej činnosť v minulom roku. Ako skonštatoval, aj v ťažkej ekonomickej situácii
sa podarilo dodržať rozpočet a tento aj
vykryť ﬁnančnými prostriedkami. Za to
všetko treba poďakovať, za podporu obci
ako aj sponzorom a iným podporovateľom, veď bez nich by sa šport v dnešnej
dobe nedal robiť. Pripomenul aj bohatú
brigádnickú činnosť, ukončila sa prestavba vnútorných priestorov tribúny, pre pohodlie divákov sme osadili nové sedačky,
za bránami sa vymenili nové záchytné
siete, poopravovalo sa kompletne ihrisko s umelou trávou, ďalej sa vykonávala
pravidelná údržba hracej a pomocných
plôch, tiež údržba priestorov štadióna,
tenisového kurtu, či plážového ihriska.
Po športovej stránke náš oddiel splnil, ba aj prekročil predsavzatia, keď A
mužstvo skončilo v prestížnej III. lige
stred na peknom 5. mieste, čo je historický úspech. Taktiež dobre si počínali
aj dorastenci, ktorí skončili na 4. mieste
IV. ligy a len o 3 body im ušiel postup do
vyššej súťaže. Teší nás, že sa čoraz viacej
zapája mladých športovcov do športovania. Odzrkadľuje sa hlavne v prípravke,
kde chodí až 12 detí z našej obce. Veríme,
že našou aktívnou činnosťou pritiahneme ešte viac detí k športu.
Na konci správy Ing. Beťko upozornil, že rok 2011 bude ťažký ekonomicky,
avšak zároveň radostný z titulu osláv 80.
výročia založenia organizovaného športu
v našej obci.

V rámci výročnej schôdze sa uskutočnilo aj vyhodnotenie futbalistov podľa
jednotlivých mužstiev:
Mladší žiaci:
1. Perašín Matúš
2. Schlachta Martin
3. Mlynček Ján
Starší žiaci:
1. Perašín Roman
2. Ilavský Peter
3. Vyskočil Patrik
Dorast:
1. Gregor Dušan
2. Herčut Marek
3. Beťko Pavel ml.
Dospelí:
1. Beťko Matej
2. Olejár Michal
3. Moravčík Peter
Pri tejto príležitosti chceme všetkým
Porubčanom oznámiť predbežnú organizáciu osláv 80. výročia založenia organizovaného športu v našej obci. Budú prebiehať nasledovné podujatia:
Apríl: - stolno-tenisový turnaj pre
všetkých občanov
Máj: - tradičný výstup na Poludnicu,
celoslovenská súťaž pódiových skladieb
Gymteam
Jún: - na letnom štadióne a v telocvični
bude prebiehať športový deň obce, ktorý
bude ukončený diskotékou (juniáles)
Júl: - ďalší ročník futbalového turnaja o
pohár starostu obce Závažná Poruba
August: - medzinárodný turnaj žiakov
memoriál R. Droppu
September: - stolno-tenisový turnaj
Memoriál Štefana Kubovčíka –Lyžiarsky
oddiel - bežci
Október: - slávnostná akadémia z príležitosti osláv spojená s výstavou v kultúrnom dome.
Ing. Pavel Beťko, predseda ŠK

• Prvý rad zľava: Ing. P. Beťko, P. Vyskočil, M. Schlachta, M. Perašín, P. Ilavský, J. Mlynček, R. Perašín, P. Baráni
Druhý rad zľava: M. Herčut, P. Beťko, P. Moravčík, M. Olejár, M. Beťko

Fašiangové šantenie
Fašiangový čas veselosti a zábavy využili
i cvičenci z odboru RTVŠ. Gymnastky,
rodičia a deti vymenili svoje športové
oblečenie za karnevalové masky a stretli
sa na karnevale v telocvični. Spoločným
cvičením, tancom a súťažami strávili
veselé popoludnie.
Aj ženy si spestrili pravidelné cvičenie fašiangovou mini zmesou aerobicu,
zumby a tanca. V závere stratené kalórie
doplnili fašiangovými dobrotami. Opäť
sa potvrdilo, že pohyb a dobrá nálada sú
korením života.

Turistický kalendár TO ŠK
Závažná Poruba rok 2011
apríl:
17.4. 2011
24. 4.2011
máj:
1. 5. 2011
15.5.2011
29.5.2011
jún:
5. 6. 2011
12.6.2011
19.6.2011
26.6.2011
júl:
3. 7.2011
10.7.2011
17.7.2011
24.7.2011
august:
7. 8.2011
14.8.2011
21.8.2011
28.8.2011
september:
4. 9. 2011
11.9.2011
18.9.2011
24.9.2011
október
2.10.2011
december
26.12.2011

Liptovský Starhrad
Pravnáč
Siná
Šíp
Poludnica
Krížna
Krakova Hoľa
Sivý vrch
Ďumbier
Choč
Veľký Bok
Chleb
Babia hora
Jakubiná – Otrhance
Javorová dolina
Tlstá
Jahňací štít
Bystrá
Priečne sedlo
Kôprovský štít
Tri kopy
Baranec
Poludnica

* možné zmeny podľa záujmu, počasia a
možnosti dopravy

Kalendár zostavil Ing. Milan Kuľhavý
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ŠAPO z Ploštína

Hlavné je však, že sa bály na fašiangy zachovali
Aj masky sa časom menia,
iné vzory sa dnes cenia
Tohtoročný pripadol na sobotu 29. januára. Túto tradičnú fašiangovú zábavu pripravili učitelia a rodičia detí
z MŠ a ZŠ. Nič nenechali na náhodu.
Deti v škole maľovali veselé plagáty a
karnevalové masky. Rodičia vyzdobili
sálu a ratolesti sa za krátku dobu premenili na princezné, kovbojov, vodníkov a iné maškary. Drobizg sa veľmi
potešil, že aj učiteľky prišli v maskách
a osostošesť s detičkami tancovali. Zábava nemala konca kraja. Keby
nôžky neboleli, tak by určite tancovali
aj do rána. Pre usporiadateľov detského karnevalu sa stal odmenou tichý
radostný pocit, že niekomu blízkemu
urobili radosť a zo všedného dňa vykúzlili sviatok.

Ako usvedčiť manžela
Fašiangy nie sú len časom zábavy a plesov, ale aj divadla. Známu Molierovu veselohru Ďuro Dandin alebo Ako usvedčiť manžela v réžii Márie Grajciarovej
uviedol v stredu 23. februára 2011 v Závažnej Porube Divadelný súbor ŠAPO
z Ploštína. Naplnená sála kultúrneho
domu si vychutnala atmosféru ochotníckeho divadla. Režisérku, hercov i
technikov prítomné obecenstvo odmenilo potleskom.

Ilustrácia: Dr. Vlasta Šiarniková

• PORUBA, DO TOHO!

Daj, Bože, trávičku.
Už sa nám žiada.
Zložiť v nej hlavičku,
kvety v nej hľadať.
-mr-
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