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To nevymyslíš
Rok 2020 bol mimoriadny. Vo verejnom
aj súkromnom živote.
Prevysokou udalosťou
bola prebiehajúca celosvetová pandémia. Dotkla sa každého. Treba
to chápať ako memento a priznať, že ľudstvo
nie je pánom tvorstva, ako si už zvyklo
myslieť. Zmenil sa náš každodenný život.
Stereotyp a pohodlie vystriedal strach,
obmedzenia a nový módny doplnok na
tvári. Nastala evidentná strata slobody
a nevyhnutnosť tolerovať nevyhnutné.
Ochrana zdravia a života sa vztýčili na
stožiar bezpečnosti. V čase ohrozenia
celkom prirodzene narástla chuť do živo-
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Ráno s kohútom
Milan Rúfus

Bývalo u nás hlasno, milo.
Čo všetko zrána hlaholilo!
Dedinský budík, z peria zvon:
Kohút – kto iný, ak nie on?

foto Dušan Migaľa

Číslo:

Aby to stihol, letkom-bežkom,
vstával hore už pred slniečkom.

ako sa ťahá v okove
z hlbokej studne voda živá.

A ostrým hlasom nad hlasy
zdola ho ťahal za vlasy,

Tak to tu znelo odjakživa.
A ráno bolo hotové.

ta. Upevnili sa vzťahy v rodinách, medzi
priateľmi, v komunitách...
Druhou udalosťou dotýkajúcou sa
celého Slovenska boli voľby do NR SR.
Po nich nastúpil nový, neštandardný štýl
politiky. Našu myseľ začali zaťažovať viaceré, neriešené kauzy. Jeden prípad kotúľal sa za druhým. Médiá si prišli na svoje
a ľudia žasli čakajúc na výsledky vyšetrovania, obvinenia a rozhodnutia súdov.
Kdekoľvek, aj v našej obci, spoločenský, kultúrny a športový život sa zastavil.
Azyl poskytli príbytky, komunikáciu najbližší. Testovanie sa stalo súčasťou nášho
života. Zabrať dostali zdravotníci, učitelia, rodičia, obchodníčky v potravinách,
pracovníčky na pošte i obecnom úrade.
Koncom roka však svitla nádej v podobe
vakcíny. Rozbehlo sa očkovanie. Dokážeme prijať a pochopiť ponúknuté? Ide
totiž o zdravie a život!
Dušan Migaľa, šéfredaktor

foto Dušan Migaľa

Chránim seba, chránim teba. V gescii starostu Pavla Beťku sa v sobotu 23. januára 2021 o
7. 00 hodine uviedlo do činnosti skríningové testovacie miesto aj v Závažnej Porube. Rady
sa netvorili, situácia bola pokojná, testovanie plynulé. Občania plne rešpektovali rozpis podľa
ulíc uverejnený na webovej stránke a vo vývesných tabuliach. Druhé kolo sa uskutočnilo 30.
januára 2021. Pretestovanie 2. februára 2021. Priebeh bez problémov.
-dm-

Ďakujem, prosím
K dnešnému zamysleniu ma priviedol
doktor Vladimír Krčméry. Lekár a prvý Slovák zaočkovaný proti korone. Bol známy už
pred pandémiou, ale dnes sa stal pojmom.
Dnes už ho pozná celé Slovensko.
Nedávno som ho počúvala v jednej televíznej debate. Moje sympatie si získal nielen
svojou múdrosťou, ale aj skromným a nekonﬂiktným vystupovaním. Svojou ľudskosťou.
Hoci sa mu v debate ušiel najmenší priestor, vo
mne zanechal najsilnejší dojem. V závere vyslovil celkom prostú myšlienku: „Mali by sme
viac používať dve slová: ďakujem a prosím.“
Už malé deti učíme poďakovať a poprosiť. Slová ďakujem a prosím by sme všetci
mali mať vo svojej výbave. Patria do slovníka slušných ľudí. Ale občas akoby sme na to
zabudli. A pritom stačí len načrieť do srdca a
vysloviť ich. Slovo prosím má silu obmäkčiť
niekoho. Veríme v jeho silu, keď sa s prosbou
obraciame k Bohu, k ľuďom. Slovom ďakujem
ďakujeme Bohu aj za to, že sme sa ráno zobudili, že sme deň prežili bez trápenia. Ďakujeme rodičom, lekárom, učiteľom, predavačke v
obchode. Ďakujeme ľuďom práce. Ďakujeme
za každý dobrý skutok, za každú pomoc.
Ak slová ďakujem a prosím budeme hovoriť častejšie, aj svet bude lepší.

Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce

nad Bebravou, čitateľka Porubských novín

„Nie je toho tak mnoho, čo nevyhnutne
treba človeku k životu.” Martin Rázus
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Je Štedrý deň

Vianoce čisté ako sneh
Na stole rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
Ľudí nech láska a dobro naplní.
Je Štedrý deň. Všetci sa pripravujeme na sviatočnú večeru, pripomíname si
narodenie Ježiša Krista. Deti sa tešia na
darčeky a my dospelí sa tešíme z ich šťastných očí a nefalšovanej radosti. Tohto
ročné Vianoce sú však trochu iné. Aj
keď sa nemôžeme stretávať ako sme boli
zvyknutí po iné roky, môžeme sa trošku
stíšiť, byť vďační za to, že sme tu, že sme
zdraví, že môžeme potešiť jeden druhého milým slovom, pohľadom, že môžeme
venovať spomienky tým, ktorí už nie sú
medzi nami.
Tým najlepším darčekom, ktorý môžeme dať sebe aj ostatným, je byť lepšími.
Buďme pokorní, pomáhajme si navzájom,
nech čaro Vianoc v nás vydrží čo najdlhšie. Nech šťastie, pokoj a hlavne zdravie
nás bude sprevádzať aj v Novom roku.
Milí spoluobčania! Prajem vám požehnané a spokojné Vianoce v kruhu rodiny a
svojich blízkych. Kúzelnú atmosféru Vianoc nám spríjemnili deti materskej a základnej školy prostredníctvom obecného
rozhlasu.
Ing. Pavel Beťko, starosta

Vinšovanie spod stromčeka
V čase koronakrízy, vo chvíľach adventu
2020, prišla s myšlienkou Iveta Beťková:
„Zavinšujme online! Nenakazíme nikoho
a tradíciu dodržíme. Veď Vianoce sú spojené s koledou.“ Nápad podporil starosta
Pavel Beťko, domáca Jednota dôchodcov,
Folklórna skupina Poludnica a talentovaný kameraman Jurko Lešťan. Výsledok
tvorivého nadšenia možno sledovať na W
stránke Závažnej Poruby vo videozázname: Vinšovanie spod stromčeka. Námet,
scenár a réžia: Iveta Beťková, kamera Juraj
Lešťan, svetlá a zvuk Richard Macko.
text: -dm- foto: J. Lešťan

Bratia a sestry, priatelia,
milá obec Závažná Poruba
Tohtoročné Vianoce mali
mať pre mňa osobnú
symboliku. Po 33x som
sa chystal v chráme Božom sa k Vám prihovoriť.
Nestane sa tak. Už advent
nám naznačoval, že tieto
Vianoce budú iné. Bez programu našich
detí, mládeže, hudby, bez spevokolu.
Úfali sme sa však, že aspoň na Štedrý večer budeme spolu. Nebudeme a mne je
smutno, že pri 52 ročnej kňazskej službe
nemôžem vám zvestovať radostnú zvesť
o narodení Spasiteľa. Nebudete však bez
tejto zvesti, lebo som Vám na celé vianočné sviatky napísal kázne, ktoré Vám budú
buď doručené, alebo si ich budete môcť
prečítať na portáli obce. Verím, že Vám
táto pandémia nepokazí radosť z Vianoc. Nech nás napriek týmto okolnostiam všetkých teší posolstvo Vianoc. Boh
sa sklonil k tejto zemi, k nám. A na tých
pár dní, keď si to pripomíname, nech tlie
v nás radosť, napriek týmto okolnostiam.
Aj v tom je nádej.
Neuhasme tento vianočný plamienok, ale ho vo svojich rodinách rozdúchavajme. Udržiavajme a roznecujme.
Láskou a dobrom, ktoré nás na Vianoce
oslovujú. Je tu láska, je tu Boh, aj my sme
tu. V tom je zmysel všetkého. O tom hovorí Dieťa v jasličkách, anjeli mu spievajú
Slávu, o tom si hovorme pri štedrovečernom stole. Čítajte vianočné kázne s takou
láskou, s akou som vám ich ja písal. Bolo
pri nich moje smutné srdce, že nebudem
s vami v priamom kontakte. Ale budeme
v duchu spolu cez lásku betlehemského
dieťaťa, ktoré nás vnútorne spája. Prajem
Vám požehnané vianočné sviatky s túžbou, že budúcoročné budú také ako sme
ich prežívali doteraz, ba ešte krajšie, lebo
si ich budeme iste viac ceniť ako doteraz.
To vám želá váš kňaz

Vinšovanie spod rozsvieteného stromčeka on-line, Vianoce 2020

Vladimír Pavlík

Koľko ste spotrebovali?
Stredoslovenská distribučná spoločnosť
a.s. vykonala v
začiatku roka
2021 odpočty
spotreby elektrickej energie
za rok 2020.
Odpočtárka bola označená reﬂexnou vestou, totožnosť preukazovala služobným
preukazom a dodržiavala všetky hygienické opatrenia. Faktúra za spotrebovanú
elektrickú energiu bude odberateľom doručená do 14 dní.

Liptovská vodárenská
spoločnosť oznámila
Liptovská vodárenská
spoločnosť si dovolila požiadať majiteľov
rodinných domov o
nahlásenie stavu vodomeru. Nahlásený
stav vodomeru použije ako podklad pre
vystavenie ročnej vyúčtovacej faktúry za
vodné alebo stočné. Stav vodomeru bolo
potrebné nahlásiť do 15. januára 2021.

Čistota a poriadok
je vec celej obce
Vizitkou čistej a upravenej
obce sú miestne komunikácie a verejné
priestranstvá.
Sneh sa roztopil
a väčšina našich občanov si
už pozametala priedomie a očistila aj cestu popred dom od zimného posypu. Kto
tak nestihol urobiť, určite využije priazeň slnečných marcových dní. Spoločne máme v úmysle, aby Závažná Poruba
privítala novú jar pekne oblečená. Upratovanie verejných priestranstiev a odvoz
zhromaždeného posypového materiálu
zabezpečuje obec.

Pomoc nie je len slovo
Netreba veľa. Len
trošku loja, semienko zo slnečnice a
dobrú vôľu. A podívanú máte zaručenú na celú zimu.
Nie reči o ochrane
prírody, ale činy
hovoria za ľudí.

-dm-
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Najchladnejší deň tejto zimy

Kde je vôľa, tam je cesta
Miestne komunikácie v Závažnej Porube
predstavujú dĺžku 8 km. Mimo Hlavnej
ulice – 2 km. K tomu treba prirátať plochu verejných priestranstiev. Odhŕňanie
snehu strojom z jednej i druhej strany a
posyp zaberú viac ako štyri hodiny. Traktor prejde cca 20 km vzdialenosť. Všetko ide ako po masle, keď je vôľa. Väčšina
áut už parkuje vo dvoroch, alebo mimo
cesty. Aj popolnice naši občania vyložili
tak, aby neprekážali premávke a údržbe.
Problémom sa však javí parkovanie vozidiel hostí a návštevníkov Závažnej Poruby na ceste, čo sťažuje a spomaľuje plynulosť zimnej údržby. Slušným spôsobom
upozorniť je určite žiaduce.

Hoci aktuálnu
teplotu denne
ponúka televízia, internet,
klasický teplomer neoklame.
Darmo
je. Teplomer je teplomer. V
pondelok ráno 18. januára
2021 o 7:00 h zaznamenal v
Závažnej Porube -17°C.

Najteplejší deň tejto zimy
Ten istý teplomer zaznamenal 25. februára 2021 teplotný rekord tejto zimy. Na
poludnie sa ortuť teplomera
blížila ku dvadsiatke. Naplnila sa pranostika: „Matej ľady
láme...“ Darmo je: Tohtoročná zima láme rekordy jeden
za druhým.

Sneh sa dá odhodiť aj lopatou

Odhrnúť a posypať
Zimná
údržba
miestnych
komunikácií je v
kompetencii samosprávy obce.
Obecné cesty sa
odhŕňajú a posýpajú podľa množstva napadaného
snehu. Bezpečnosť cestnej premávky a chodcov stojí na
prvom mieste. Je však potrebné, aby motorové vozidlá neparkovali na ceste, čím
sa vytvoria podmienky plynulej údržby a
autá sa uchránia pred poškodením.

Zimná údržba komunikácií zahŕňa manuálne alebo mechanické odpratávanie snehu
a posyp komunikácií a chodníkov. Samospráva našej obce využíva k odhŕňaniu
snehu z chodníkov a miestnych komunikácií rôzne mechanizmy. Máme v úmysle
pripomenúť majiteľom bytových domov, že
sneh možno odhodiť aj lopatou a tak predísť
pošmyknutiu a úrazom. Bezpečný chodník
v čase zimy predstavuje vizitku všetkých.
Pretože byť pozorný je dobré a pekné, no je
to aj prejav rešpektu k ostatným.
-dm-

Bezpečnosť občanov
a forma prevencie
S podporou Vlády SR a spoluúčasťou
obce bol v závere roka 2020 inštalovaný
komplexný kamerový systém aj v Závažnej Porube. Kamerový systém sleduje
prioritný cieľ: ochranu života, zdravia a
majetku obyvateľov, návštevníkov obce,
ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných
na území obce formou situačnej prevencie. Vychádza z potreby zvýšenia pocitu
bezpečnosti a zabezpečenia prevencie
proti kriminalite a vandalizmu. Statické
kamery sú inštalované v obci tak, aby
sledovali frekventované miesta ohrozené páchaním výtržností, vandalizmom a
drobnej kriminality.
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

• Statické kamery sledujú frekventované miesta v obci

Odpad stláčame.
Ak správne triedime,
svet je krajší
Pokiaľ obyvatelia hádžu do triedeného zberu celé krabice, alebo nestlačené
plasty, zberové spoločnosti zbytočne
vyvážajú vzduch. Stlačením krabice,
alebo plastového obalu pred vyhodením sa zmenší jeho objem minimálne o
polovicu.
Majte na pamäti nasledovné pravidlá a
informujte o nich aj svojich občanov:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša,
vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá,
plastu žltá, kovu červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie
Vám aj označenie na obale.
• Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá
zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber
hradia výrobcovia prostredníctvom
OZV ENVI - PAK.
• Obal označený ochrannou známkou
ZELENÝ BOD patrí do triedeného
zberu.
K správnemu a zodpovednému triedeniu odpadu patrí nielen znalosť toho,
čo kam patrí, ale aj dôkladné stláčanie
odpadu. Práve o tejto téme sme pre pripravili ďalšie zo série motivačných videí.
Video nájdete tu: https://lnk.sk/qvwn
Týmto videom chceme podporiť správne triedenie. Všetky videá nájdete aj v
našom archíve: https://lnk.sk/kmrk
V prípade otázok nás kontaktujte:
E-mail:obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
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Skríningové testovanie

Testy boli potrebné do zamestnania a do školy

Testovanie prebehlo bezproblémovo, na čom má zásluhu celý odberový tím v zložení: • organizačne: rtm. Mgr. Dušan
Nemtušiak, • zdravotníci: Miška Macková, Mgr. Ivanka Mihaldová, Mgr. Andrea Hodžová, Bc. Petra Fiačanová,
administratíva: Františka Kurajdová, Monika Petrášová, • DHZ: Roman Iľanovský, Tomáš Javoš, Vladimír Duda,
Jaroslav Kováč.

Prvé kolo testovania

V sobotu 23.1.2021 sa v Závažnej Porube
konalo skríningové testovanie na COVID-19.
Čas testovania: 07:00 – 18:00 h
Posledný odber: 17:30 h
Miesto: Kultúrny dom v Závažnej Porube
Testovanie prebehlo podľa ulíc. Rozpis testovania bol zverejnený na webe a
taktiež vo vývesných tabuliach obce.
Žiadame tých, ktorí sa chcú otestovať,
aby dodržali zverejnený harmonogram.
Testovanie sa odporúča hlavne občanom
od 15 do 65 rokov.
Testovať sa nemusia tí občania, ktorí
prekonali ochorenie COVID-19 a majú
o jeho prekonaní doklad nie starší ako
tri mesiace, alebo boli zaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19 dvoma dávkami
vakcíny a po poslednej uplynulo aspoň
14 dní a tiež ťažko zdravotne postihnutí.
Ďakujem za pochopenie a vydržme.

Výsledky prvého kola
Tak ako po celom Slovensku, tak aj v našej obci prebehlo skríningové testovanie.
Konalo sa 23.1.2021 od 07:00 - 18:00 h.
Otestovať sa prišlo 547 občanov, z toho
1 bol pozitívny. Testovanie prebehlo
bezproblémovo, na čom má zásluhu celý
odberový tím (foto hore + popis).
Chcem sa im z celého srdca poďakovať za perfektne odvedenú prácu, ktorú
zvládli vo výbornej nálade.
Poďakovanie patrí aj vám všetkým
testovaným občanom, pretože ste sa
správali zodpovedne a disciplinovane.
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

Druhé kolo testovania

Pretestovanie občanov
Vzhľadom na ďalšie upresnenie vlády
Slovenskej republiky vám oznamujeme,
že v sobotu prebehlo v našom kultúrnom
dome pretestovanie našich občanov, ktorí
potrebujú nevyhnutne test do zamestnania, prípadne do školy.
Testovať sa bude len v sobotu 6. 2.
2021 od 07:00 hod. do 12:00 hod. Posledný odber bude o 11:30 hod. Tým ktorí
test nepotrebujú, prípadne potrebujú neskôr ako v pondelok, odporúčame využiť
odberné miesta v Liptovskom Mikuláši,
ktorých je zriadených už osem.
Harmonogram testovania na COVID 19
v obci Závažná Poruba (Kultúrny dom)
dňa 06.02.2021 od 07:00 – 12:00
07:00 - 8:15
Hlavná
08:15 - 9:30
Športová, Pri Brodku, Záhradná,
Na úvetrí, Nová
09:30 - 10:30
Iľanovská cesta, Kostolná,
Pod Hrádkom, Lesná, Okružná
10:30 - 11:30
Lúčna, Sadová, Za Ohradami, Poľná,
Pod Žiarom

Výsledky pretestovania
V Závažnej Porube sa uskutočnilo dňa
30. januára 2021 druhé kolo skríningového testovania. Aj keď bol náš okres v piatok večer zaradený do zelenej zóny, teda
sme nemuseli testovať, vedenie obce túto
možnosť využilo a túto službu občanom
sme zorganizovali. Chcem sa poďakovať
testovaciemu tímu, ktorý bol v rovnakom
zložení ako minulý týždeň, za ochotu a nezištnosť.Testovania sa zúčastnilo 322 občanov. Nikto nebol pozitívny. Ďakujem
aj testovaným za dochvíľnosť a prístup k
testovaniu.

Chaos v testovaní
Po predošlom skríningovom testovaní
na COVID-19 zaradila vláda náš okres
medzi rizikové. Samospráva, ktorej nesedeli čísla z tlačových besied premiéra
a ministra zdravotníctva, celý týždeň
protestovala. Podľa jej dát sme mali byť
bezpečný región. Ministerstvo zdravotníctva si ale húdlo svoje a svojou
tvrdohlavosťou spôsobovalo čoraz väčší zmätok. V piatok o štvrtej popoludní
som sa z ampliónu obecného rozhlasu
aj ja dopočul, že sme v červenej farbe
a druhé kolo antigénového testovania
si povinne zopakujeme. O dve hodiny,
na tlačovej besede pána ministra, bolo
všetko inak.

Vzhľadom na nariadenie vlády o otváraní
škôl a nutnosti pretestovania obyvateľstva,
sme aj napriek neustále sa meniacim nariadeniam, vyšli v ústrety našim občanom
a opäť sa v Závažnej Porube testovalo.
Testovanie bolo určené hlavne občanom, ktorí testy potrebovali buď do zamestnania, alebo do škôl.
Opäť ďakujem celému odbernému
tímu, ktorý už tretí víkend to ťahá v rovnakom zložení. Napriek vyčerpaniu neodmietli pomoc. V sobotu 6. februára 2021
bolo otestovaných 287 občanov. Pozitívny nebol nikto.
Ing Pavel Beťko, starosta obce

Dozvedeli sme sa, že sme bezpečný región a na antigénové testovanie
ísť nemusíme, a ak áno, tak dobrovoľne. Čo ďalej? Podľa pána premiéra sú
zdravotníci hrdinovia dnešných dní.
Nikto si netrúfol dráždiť ich trpezlivosť
a nachystané odberové miesta zavrieť.
Tak ich teda otvorili a ja som sa išiel do
jedného z nich pretestovať. V zmätku,
ktorý zmenil pravidlá z minúty na minútu, som bol jeden z mála. Ministerstvo mlčalo, no obecný rozhlas v sobotu
podvečer vyhlásil, že kvôli nízkej účasti nedeľné testovanie na COVID-19 v
našej mestskej časti nebude. Bojím sa,
že ak príde ďalší skríning, po takomto
zmätku naň už nepríde nikto...
Ján Dzúr
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Vakcinácia je riešenie
Mgr. ELENA JAMBRICHOVÁ, vedúca
sestra interného oddelenia Liptovskej
nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu v Liptovskom Mikuláši v rozhovore pre Porubské noviny
Pani magistra, patríte k tým, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením Covid
– 19. Zvládate to?
Zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci
interného oddelenia Liptovskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši zabezpečujú zdravotnú
starostlivosť nielen COVID – 19 nakazeným pacientom. S vypätím všetkých síl,
zabezpečujeme aj neodkladnú zdravotnú
starostlivosť, často na úkor rodiny a svojho
osobného života.
Celoplošné testovanie vnímame ako
prostriedok, ktorý pomáha zvládnuť
pandémiu. Čo si o tom myslíte?
Celoplošné testovanie odkrýva ohniská
nákazy, čo umožňuje elimináciu zdroja a
zamedzuje možnosť ďalšieho prenosu a
šírenia nákazy. Má však aj negatívne stránky. Časté opakovanie vedie k nevôli a pôsobí zaťažujúco na všetkých zúčastnených
(obyvateľov, samosprávy, zamestnávateľov
a v nemalej miere aj na životné prostredie),
nezanedbateľné je aj ﬁnančné zaťaženie.
Považujete opatrenia vlády a okresného
krízového štábu za dostačujúce?
Opatrenia vlády a krízových štábov z môjho pohľadu majú byť jednoznačné, presné
a jasné. Chaotické, často z hodiny na hodinu meniace sa opatrenia vlády a krízových
štábov, vyvolávajú nedôveru a napätie v
celej spoločnosti.
Apely, prosby a výzvy nepomáhajú a zdá
sa, že opatrenia budú trvať do doby, kedy
začne fungovať ochrana ľudí v podobe
vakcinácie. Ako to vyzerá s vakcináciou
v Liptovskom Mikuláši a okolí?
Liptovská nemocnica
s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši prevádzkuje Vakcinačné centrum
od 6.1.2021. Vakcinácia prebieha postupne
na základe prioritizácie. Z tohto dôvodu
sú prioritne očkované osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami,
nakoľko vakcinácia je nielen individuálna
ochrana, ale aj nástroj verejného zdravia.
Všetci sa chceme vrátiť do bežného života. Ale s rozumom a bez zbytočných
obetí. Čo odporúčate?
Každodenné posilňovanie imunity, zdravý spôsob stravovania bohatý na vitamíny a stopové prvky (C,A,D, zinok, selén),
dostatok pohybu, obmedzenie osobných
kontaktov, vyhýbanie sa stresu. Na záver
chcem spoluobčanom popriať pevné zdravie a skorý návrat k radostiam a starostiam
bežného života.
Za rozhovor poďakoval Dušan Migaľa
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Urbár Závažná Poruba
informuje
V roku 2020 bolo
pripravené
Valné zhromaždenie
Urbáru Závažná
Poruba, p. s. v
mesiaci apríl. Pár
dní pred zasielaním pozvánky a materiálov bol vyhlásený núdzový stav z dôvodu pandémie koronavírusu. Nakoľko
sa situácia nezlepšovala, uskutočnili sme
hlasovanie korešpondenčným spôsobom
v termíne 15.–30. 6., materiály a hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom
spoločenstva rôznymi formami (osobne,
poštou a elektronicky). Tu patrí členom
poďakovanie, nakoľko do stanoveného
termínu bolo doručených 415 hlasovacích lístkov, z čoho bolo platných 413 s
počtom hlasov 5170, čo predstavovalo
83,28 % disponibilných hlasov spoločenstva.
Prešiel rok a pomaly sa blíži termín
pre konanie Valného zhromaždenia v
roku 2021 a pandemická situácia v tomto
čase je ešte horšia ako vlani. Výbor Urbáru pozorne sleduje aktuálnu situáciu
a vyhlásené opatrenia a ak sa situácia
nezlepší, budeme musieť aj v tomto roku
pristúpiť ku konaniu Valného zhromaždenia korešpondenčnou formou.
Tento rok je posledným rokom
funkčného obdobia orgánov Urbáru, a
preto sa výbor už teraz obracia na svojich
členov, aby pouvažovali o svojej kandidatúre do výboru, prípadne dozornej rady.
Podmienkou kandidatúry je podpísaný
písomný súhlas so zaradením na kandidátku.
Nepriaznivá situácia, ktorá zasiahla
celú spoločnosť sa nevyhla ani nám, výbor sa snaží urobiť všetko pre zmiernenie
negatívnych dopadov na naše spoločenstvo. Dúfame v zlepšenie v tejto pandemickej situácii a ak sa nám nebude dať
uskutočniť v tomto roku Valné zhromaždenie tradičnou formou, tak veríme, že
na budúci rok, kedy bude volebné Valné
zhromaždenie už bude situácia v normále a opäť sa budeme môcť stretnúť.
Prajeme všetkým našim členom hlavne
zdravie a veríme, že čoskoro už budeme
fungovať v normálnom režime.

Práčka dostane nové oči
Obec Závažná Poruba pristúpila začiatkom marca 2021 k výmene okien na budove „Práčka.“ Cieľom modernizácie je
úspora energie a zlepšenie estetického
vonkajšku budovy. V pláne je aj zateplenie a úprava fasády celého objektu.

Opravíme na jar

Kamennú škarpu pod vodnou nádržou
v Brestovej nahlodal zub času. Z dôvodu
statiky a bezpečnosti mosta ponad Žuberovú sa v jarných mesiacoch poškodené
miesta obnovia na náklady obce.

Nevyužité priestory
poslúžia občanom

Výbor Urbáru Závažná Poruba, p. s.

Obchod v karanténe
Obchod COOP Jednota v Závažnej Porube bol z dôvodu karantény zatvorený od
pondelka 22. februára 2021 do 2. marca 2021. Od tohto
dňa je otvorený
podľa prevádzkových hodín.

Po rekonštrukcii a modernizácii sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho
domu stratili ženské WC na poschodí
svoje opodstatnenie. Samospráva obce
sa preto rozhodla toto miesto upraviť a
vytvoriť podmienky pre rozšírenie kancelárskych priestorov obecného úradu.
Ako vidieť na priložených fotograﬁách,
búracie práce sa začiatkom marca naplno
rozbehli.
text i foto: -dm-
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Ďakujeme za 10 rokov spolupráce
Kto nemá cieľ, nikdy nikam nedôjde

Webová stránka obce v tomto roku oslavuje desiate výročie sprístupnenia. Oﬁciálne bola sprístupnená 2. mája 2011.
Prvotný nápad vytvoriť webovú stránku obce, ktorá by bola schopná v internetovom prostredí prezentovať obec a zároveň naplniť aj literu zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (ďalej len info
zákon), navrhla Mgr. Ľudmila Kráľová
zamestnankyňa obecného úradu. Vtedajšiemu starostovi obce Bc. Pavlovi Baránimu predložila návrh na vytvorenie novej
webovej stránky, ktorý predložený návrh
podporil a schválil. Na stránke spolupracovala s Ing. Milanom Majerkom, ktorý v
súčasnosti webovú stránku, po technickej
i graﬁckej úprave, spravuje.
Prípravy stránky sa datujú na koniec
roka 2010. Začiatky neboli ľahké. Najskôr
bolo nutné naštudovať platné zákony a
smernice týkajúce sa webových stránok,
registrovať doménu stránky a jej webhosting. Pri samotnej tvorbe bolo nutné venovať pozornosť štruktúre stránky, inými
slovami povedané, aby podstránky na nej
vytvorené boli rýchlo a jednoducho dostupné. Ďalej bolo nutné spracovať dokumenty spracovávané obecným úradom v
papierovej podobe na elektronické a ich
konverziu pred umiestnením na web a
iné.
No našli sa aj takí, ktorí s týmto nápadom nesúhlasili, tvrdili: „webovú stránku
nám netreba, načo nám je internet, kto to
bude robiť, internet treba zrušiť,“ a iné.
Dnes vidíme, že to bol správny krok.
V oblasti informovania občanov sa obec
počas tejto doby posunula na vyššiu úroveň. Dovtedy krátke správy a oznamy vyhlasované v obecnom rozhlase, prípadne
iné dostupné informácie prístupné na
obecnom úrade sú dostupné v on-line
priestore. Okrem toho platil info zákon,
ktorý stanovuje, že obce musia zo zákona
povinne sprístupniť informácie vyplývajúce z tohto zákona, okrem utajovaných, alebo bankových skutočností. Jedná sa predovšetkým o informácie o hospodárení s
verejnými prostriedkami, majetok obce,
rozpočet obce, VZN vydané obcou, termíny zasadnutia obecného zastupiteľstva,
zápisnice zo zasadnutí, faktúry, zmluvy
a iné. K tomuto sú na stránke vytvorené
jednotlivé podstránky, kde sú tieto materiály sprístupnené vrátane elektronickej
úradnej tabule, na ktorej sú zverejňované
elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon. Stránka veľakrát uverejnila a
uverejňuje: informácie o aktivitách spoločenských organizácií obce, správy zo
zasadnutí OcZ, archív porubských novín
vo formáte PDF (uložený od roku 2005),
rôzne návrhy na schválenie, usmernenia
a iné dôležité opatrenia. Ukázalo sa, že aj

počas pandémie covid-19 a núdzového
stavu zohrala dôležitú úlohu v informovanosti občanov obce. Tiež informovala i o
prijatých opatreniach hlavného hygienika
SR, regionálneho hygienika, týkajúce sa
obce a jej občanov.
Webová stránka obce nebola vytvorená pre komerčné využitie, jej účelom
bolo a je informovať o veciach verejných,
predovšetkým z oblasti samosprávy obce
v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
info zákonom a inými platnými právnymi predpismi, alebo právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Ostatné informácie
sú sprístupňované ako doplnkové, druhoradé vrátane fotoreportov a sú časovo
obmedzené na 365 dní.
Tak ako sa za toto obdobie zdokonaľovala výpočtová technika a bola nahrádzaná modernejšou, výkonnejšou,
prispôsobovali a aktualizovali sme aj webovú stránku. V roku 2018 sme pomocou
SSL (Secure Sockets Layer) uskutočnili
prechod stránky na vyššiu vrstvu zabezpečenia, v súčasnosti je to zabezpečený
protokol https.
Za jej 10-ročnú existenciu sme na
stránke uverejnili veľké množstvo článkov,
fotograﬁí a iných úradných dokumentov a
správ. Len pre zaujímavosť, na stránke sme
počas tejto doby uverejnili 6 480 článkov
a 43 520 fotograﬁí. Priemerná ročná čítanosť článkov dosiahla číslo 79 704 (každý
rok bola iná). Za 10 rokov je to približne
800 000.
V nasledujúcich rokoch sme vytvorili ďalšie štyri samostatné webové stránky,
tak si to žiadala vtedajšia doba. A to pre
Dom Milana Rúfusa (rok 2012), divadlo
3GD (rok 2017), materskú školu (rok
2013) a športový klub (rok 2013). Prvé
dve sú aj v súčasnosti aktívne. Posledné
dve boli zrušené v roku 2018 z dôvodu
ich neaktuálnosti. Nikto, ani kompetentní novými informáciami na ne neprispievali a to po dobu 2 rokov. Zbytočne zaberali priestor a čas na ich administráciu. V
súčasnosti majú na webovej stránke obce
vytvorené podstránky so základnými informáciami. O ich aktuálnosť sa starajú
zodpovedné osoby, prípadne vedúci príslušnej organizácie.

Našim cieľom bolo a je, aby sme na
stránke uverejňovali najnovšie informácie, zlepšovali jej kvalitu a prehľadnosť.
Sme hrdí na naše úspechy, ale bez vás,
našich prispievateľov a podporovateľov
by webová stránka obce nebola „živá“ a
dnes by sa netešila 10. výročiu svojej existencie.
Poďakovanie patrí starostovi obce,
Ing. Pavlovi Beťkovi za podporu a príspevky na stránku zo života obce. Veľké
poďakovanie patrí Dr. Dušanovi Migaľovi, zástupcovi starostu, ktorý prispel 55%
článkov a fotograﬁí. Zvyšok boli dokumenty a materiály zamestnankýň obecného úradu a články a fotograﬁe ostatných prispievateľov. Všetkým vám patrí
veľká vďaka. Bez vašej podpory, hlavne v
podobe príspevkov by sa stránka netešila
takej obľube. ĎAKUJEME a tešíme sa na
ďalšiu úspešnú spoluprácu.
„Kto nemá cieľ, nikdy nikam nedôjde.“ My sme ten cieľ mali. A výsledok? Ten hovorí sám za seba.
Milan Majerko, webmaster (-webm-)

Prečo píšem?
Píšem o ľuďoch a pre
ľudí, aby sa vzájomne lepšie poznali a mali k sebe
bližšie. Najradšej píšem o
obyčajných ľuďoch, aj keď
som už zaznamenal život
a prácu vysokoškolského
profesora i rektora vojenskej akadémie. Tu písať je ľahké. Reportáž
vyskočí ako žaba z vody. U tých obyčajných ľudí, čo si na chlebík zarábajú prácou
svojich rúk, ma najviac oslovuje duchom
naplnené vnútro, no nielen duchaplnosť,
ale aj svedectvo. Za všetko jeden zaznamenaný príbeh jubilujúcich manželov. On
murár, ona pracovala v rastlinnej výrobe.
Keď sa po celodennej práci večer pobrali
k zaslúženému odpočinku, manželka povedala: „Otec, nože prečítaj, čo o nás píšu
v tých novinách.“ Oslovený si založil okuliare a nahlas čítal. Tak to trvalo deň čo
deň, pokiaľ sa nepobrali na druhý breh.
To podstatné je o ľuďoch, o skutočnosti
a človekovi v nej. „Svoj príbeh rozprávam a je to ľudia o vás,“ povedal za mňa
Majster slova. Viem, že Porubské noviny,
ktoré redigujem úctyhodných dvadsaťsedem rokov, nenavŕtali dieru do slovenskej
žurnalistiky. Predstavujú klasické miestne
periodikum obsahujúce spravodajstvo a
publicistiku. Aj keď sme už dva razy získali bronz v celoslovenskej súťaži miestnych
novín, stále možno zlepšovať: obsah, jazyk,
graﬁku, fotograﬁu... Môj priateľ, básnik
Ivan Laučík už dávnejšie povedal: „Nie je
podstatné, na ktorom konári sedí vtáčik,
keď spieva. Dôležité je, že spieva.“ A tak
si vyspevujem, koľko vládzem a dokážem.
Napadá ma však, že všetko je v čase, čo má
začiatok máva i koniec. Ako prídavok ešte
citujem slová nášho múdreho básnika:
„Boh mi dal slovo a ja hovorím. Keď mi
ho potom vezme, dá ho druhým a nič sa
nestane.“
Dušan Migaľa
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Bodka za rokom 2020

Anketa čitateľov Porubských novín
Bez osláv a ohňostrojov sme sa rozlúčili s rokom, ktorý do dejín vojde ako „rok
korony“. Spolu s pandémiou prišli aj mnohé zmeny a obmedzenia. Ako sme ich
prijímali? Ako sme prežívali toto ťažké obdobie? Čo všetko nám priniesol rok,
ktorý odišiel?
Čitateľom sme predložili tri anketové Celý svet zasiahla pandémia koronavírusu,
otázky:
ktorú si nikto z nás nevedel predstaviť ani v
1. Ako hodnotíte rok 2020?
najhoršom sne.
2. Čo priniesol, čo zobral?
2. Čo priniesol, čo zobral?
3. Želania pre tento rok: pre Slovensko, Obmedzil všetky naše milé aktivity, stretávanie v klube dôchodcov. Ďalej aj športové
pre Závažnú Porubu, osobné.
aktivity, kultúru, cestovanie a stretávanie s
MICHAL STAROŇ, 40, majiteľ cestovnej priateľmi. Nádej, že po preočkovaní vakcínou, ktoré je naplánované v etapách podľa
kancelárie
Rok 2020 bol určite veľmi náročný pre ohrozenia obyvateľstva zvládneme konečne
každého. V každej oblasti života sa preja- pandémiu.
Želania pre tento rok:
vili viac alebo menej opatrenia prijaté proa) pre Slovensko
ti šíreniu COVID-19. Pracovne rok 2020
Želám celému Slovensku, aby tento rok
priniesol takmer úplné zastavenie našich
aktivít v zahraničí i na Slovensku v oblasti bol poučením pre celé ľudstvo, aby si viac
cestovania a cestovného ruchu. Spomale- vážilo základné ľudské hodnoty, nenahánie bolo extrémne a aj keď už vyzeralo, že ňali sa za materiálnym bohatstvom, upevsa veci dávajú do poriadku, prišlo na jeseň nili sa medziľudské vzťahy a pokoj a mier
druhé pokračovanie pandémie, ktoré všet- všetkým ľuďom nielen na Slovensku, ale na
ko prevalcovalo. Prišli sme zo dňa na deň celej planéte.
b) pre Závažnú Porubu
o obchodné možnosti. O partnerov doma i
Pre Závažnú Porubu si želám, aby sme
vo svete, ktorí neuniesli tvrdé obmedzenia
a dopady krízy. Doslova sme pod obrov- si viac vážili túto krásnu prírodu, v ktorej
ským tlakom zachraňovali ľudí, ktorí uni- žijeme, chránili ju a každý svojim dielom
kali pred silnejúcou pandémiou po celom prispeli k tomu, aby si Závažná Poruba udrsvete a chceli sa vrátiť čo najskôr domov žala to krásne Rúfusovské „Naveky závažná“
na Slovensko. Ale zvládli sme to a posil- aj pre budúce generácie.
c) osobné
není udalosťami, ktoré sú za nami pozeráMoje osobné prianie – aby som sa kome optimisticky na rok 2021 a roky, ktoré
prídu po ňom. Priniesol neistotu z toho čo nečne mohla stretnúť so svojimi vnukmi a
aktuálne je, ale ešte väčšiu z toho čo bude. mojou pravnučkou, ktorí žijú v zahraničí a
Lebo zrejme nič nebude také ako bolo. Bu- mohla navštíviť svoj rodný kraj a všetkých
deme sa musieť tomu prispôsobiť pracov- mojich blízkych a rodinu.
+ + +
ne a hlavne súkromne. Rok 2020 pomohol
usporiadať životné hodnoty a ciele. Zobral ANDREA HODŽOVÁ, vedúci pracovník
Ako hodnotíte rok 2020?
veľmi veľa, jeden svoj deň viac ako mal. Ale
Ako veľmi náročný po všetkých stránneskôr doprial viac času sa venovať rodine
a veciam na ktoré pri práci a cestách nie je kach
Čo priniesol, čo zobral?
až tak čas. A tiež mi doprial vrátiť sa zasa
Priniesol odhalenie ľudských charakpo rokoch späť do Závažnej Poruby, do novovzniknutej časti našej obce nazvanej Pod terov, za to ďakujem. Priniesol neistotu a
strach, zobral ľudom slobodu, čo je podľa
Poludnicou, ktorá sa nám stala domovom.
mňa najzásadnejší problém
Želania pre tento rok:
Želania pre tento rok:
a) Nech sa nám žije ľahšie ako v roku 2020 a
a) Pre Slovensko
nech sa poučíme zo všetkého toho čo nás
Nech sú konečne správni ľudia na
v ostatnom roku postihlo.
správnom mieste, nech zmizne závisť a neb) Pre Závažnú Porubu
Našej obci želám nech sa čo najrýchlej- návisť a nech sa ľudia naučia brať život taký
šie spamätá zo všetkých negatívnych do- aký je.
b) Pre Závažnú Porubu
padov krízy, aby sme sa mohli spoločne
Myslím, že asi to isté
stretávať a tešiť sa zo všetkých aktivít a
c) Osobné
akcií, ktoré sa u nás pravidelne vďaka šiHlavne zdravie a nech sa môžu deti
kovným ľuďom pripravujú.
konečne normálne vzdelávať.
c) Osobné
+ + +
Osobne by som si prial zdravie a pohodu pre všetkých ľudí v Závažnej Porube LUKÁŠ HLADKÝ, 17 rokov, študent
Rok 2020 hodnotím ako veľmi ťažký
i na celom svete. Nech sa čím skôr vieme
stretávať bez väčších obmedzení so svoji- rok pre každého z nás hlavne kvôli pandémii koronavírusu. Museli sme sa vysporiami priateľmi a rodinami.
dať s pandémiou, ktorú sme zažili prvýkrát
+ + +
ANNA NIŇAJOVÁ, 77 rokov, dôchodky- v živote. Bola to pre nás nová a nečakaná
skúsenosť, ktorú by nikto z nás rok predňa (zdravotná sestra)
tým nepredpovedal.
1. Ako hodnotíte rok 2020?
Rok 2020 bol veľmi ťažký a obmedzujúci.

Záleží nám na zdraví
našich seniorov

V súvislosti s hrozbou koronavírusu sa
veľa hovorí o ochrane seniorov, ktorí patria k najrizikovejšej skupine obyvateľstva.
Jedna vec sú však vládne opatrenia a druhá predstavuje konkrétnu pomoc. Takúto
pomoc poskytla samospráva Závažnej
Poruby zakúpením respirátorov FFP2
a Vitamínu D3 + B5 (imunita, kosti, zuby,
svaly) pre všetkých občanov obce nad 65
rokov. Distribúciu vykonali dňa 2. marca 2021 pracovníčky obecného úradu:
Ing. Andrea Uličná, Mgr. Ľudmila Kráľová a Ing. Zuzana Vallušová. Zdraviu a
životu prospešný darček naši seniori ocenili a vďačne prijali. Veď ochráni zdravie
i životy.
text i foto: -dm-

Tento rok nám podľa mňa na chvíľu
zobral možnosť vykonávať naše obľúbené
aktivity, ktoré sme predtým s radosťou a
elánom vykonávali, pre mňa to bolo hranie
divadla, ktoré si vždy užívam. Naopak nám
všetkým priniesol trochu pokoja do našich
životov tým, že spomalil náš uponáhľaný
život a dovolil nám stráviť s rodinou oveľa
viac času ako pominulé roky.
Želania pre tento rok:
a) Pre Slovensko
Aby sa dostalo z tejto ťažkej situácie,
aby sa zocelilo a bolo silnejšie a disciplinovanejšie ako predtým a aby si uvedomilo,
ako sa ľahko môže náš každodenný život
zmeniť v priebehu niekoľkých mesiacov.
b) Pre Závažnú Porubu
Aby sa nevzdávala a prečkala toto hrozné obdobie so svojimi obyvateľmi, ktorým
by som chcel popriať čo najrýchlejšie uzdravenie ak sa náhodou už nakazili koronavírusom, čo dúfam, že nie – buďte silní.
c) Osobné
Dúfam že v roku 2021 sa konečne dostaneme do bodu, kedy budeme môcť prestať nosiť rúška, kedy korona zmizne a ja si
budem môcť užívať všetky chvíle života naplno a robiť aktivity, ktoré mi boli upierané
v roku 2020.
-dm-
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Správy zo samosprávy

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Január 2021
pre koronakrízu sa nekonalo
Február 2021
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Pavel
Beťko.
Predložil návrh programu rokovania.
Poslanci s návrhom programu súhlasili.
2. Písaním zápisnice bola poverená Ing.
Andrea Uličná
3. Overovatelia zápisnice: Stanislav Kuzma
a Lucia Bačíková
4. Správa riaditeľky DSS a ZpS o činnosti
zariadenia
5. VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o úhradách, spôsobe
určenia a platenia úhrad za sociálne
služby poskytované obcou Závažná Poruba
6. VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2020 o určení názvov ulíc
7. Odpredaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Nájomná zmluva medzi PS Luhy a obcou na prenájom pozemku pre kompostovisko a skládku zeminy
9. Separovaný zber – kúpa nádob na plasty pre domácnosti
10. Vyhlásenie podmienok verejnej obchodnej súťaže
11. Správa o kontrolnej činnosti za rok
2020
12. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky
13. Oprávnenia a interpelácie
14. Rôzne
15. Záver rokovania
K bodu 4
Správu predniesla riaditeľka DSS a ZpS
Mgr. Andrea Hodžová. Správa tvorí prílohu ku zápisnici.
• Oboznámila poslancov o priebehu karantény pri ochorení COVID 19, ktoré sa v našom zariadení vyskytlo od
23.11.2020
• Taktiež poznamenala, že zariadenie je
potrebné vymaľovať
• Zdôraznila potrebu navýšiť platby od
klientov
Lucia Bačíková
• Vyslovila veľké poďakovanie personálu
DSS a ZpS za ich prácu v tomto neľahkom období, taktiež aj za príspevky na
web stránku obce
• Informovala sa, či klienti prejavujú záujem o očkovanie proti COVID 19
Mgr. Andrea Hodžová
• Tí klienti, ktorí sú schopní sa sami rozhodnúť, sa chcú dať zaočkovať
• Pri ostatných klientoch rozhodnú rodinní príslušníci
• Každý, kto sa bude chcieť očkovať, podpíše súhlas s očkovaním
Stanislav Kuzma
• Ako sa určuje klientom stupeň odkázanosti?
Mgr. Andrea Hodžová
• Každému klientovi pred umiestnením

do zariadenia urobia posudok o stupni
odkázanosti, vychádza sa z jeho anamnézy, lekárskych posudkov, sú na to
presne určené dotazníky
• Rozhodnutie o stupni odkázanosti vystaví svojim občanom obec
• Ak sa po čase klientovi zlepší alebo
zhorší zdravotný stav, tak sa stav preposudzuje, a buď má nižší stupeň odkázanosti, alebo naopak vyšší
Ivan Jačala
• Podľa čoho sa klienti umiestňujú do
izieb?
Mgr. Andrea Hodžová
• V zariadení sú izby s vlastnou kúpeľňou – v takýchto izbách sú klienti, ktorí
dokážu využívať samostatne kúpeľňu a
WC. Ide o mobilných pacientov
• Izby, v ktorých nie je vlastná kúpeľňa sú
pre klientov, ktorí nedokážu sami využívať kúpeľňu. Títo klienti vykonávajú
hygienu s pomocou opatrovateliek a
pomocou špeciálneho zariadenia (ide o
ležiacich pacientov)
Starosta
• Informoval poslancov, že skoro každé
2 týždne cestuje do Žiliny po antigénne
testy
• Taktiež DSS obdržal aj ochranné
prostriedky, ako sú ochranné overaly,
respirátory a ochranné návleky na obuv
• Vyslovil veľké poďakovanie celému personálu DSS a ZpS
Mgr. Andrea Hodžová
• Hĺbková kontrola hospodárenia s ﬁnanciami v našom zariadení vykonaná
hlavnou kontrolórkou obce Ing. Ivetou
Jurečkovou odporučila prijať ešte jednu
pracovnú silu, nakoľko opatrovateľky si
nemajú kedy vyčerpať dovolenku a majú
veľa nadčasov, čo sa odzrkadlilo na zvýšených nákladoch na mzdy a taktiež fyzickou vyčerpanosťou personálu
Stanislav Kuzma
• Poznamenal, že by do zariadenia bolo
lepšie postaviť výťah ako plošinu. Taktiež navrhol rozšíriť kapacitu zariadenia
o niekoľko izieb
Starosta
• Reagoval na poznámku Stanislava
Kuzmu - výťah a prístavba by znamenali
navýšenie nákladov a toto zariadenie by
malo fungovať jedna k jednej
• Pripravuje sa projektová dokumentácia
na rozšírenie o 10 miest zároveň aj s výťahom
Mgr. Andrea Hodžová
• Plošina je v našom zariadení nevyhnutná vec

• Rokovanie OcZ, február 2021

• Súčiastky na jej opravu sa objednávajú
zo zahraničia a oprava trvá niekedy aj 2
týždne
Starosta
• Pani riaditeľka zariadenia má za úlohu
zistiť, koľko by stála celková oprava starej plošiny a koľko by stála úplne nová
plošina. Na základe ceny sa rozhodne
K bodu 5
Starosta obce
• Ak chceme udržať kvalitu poskytovaných
služieb v našom zariadení, musíme zvýšiť poplatky aj od klientov, nakoľko obec
v roku 2020 doplácala na zariadenie 62
535,80 Eur z toho je úver 22 702,53 Eur
• Keď navýšime poplatky tak ako je uvedené vo VZN, zvýši sa príjem od klientov o 15 900 Eur
• Najväčšie náklady idú na mzdy, keďže sa
v posledných rokoch kompletne menili
platové tabuľky zamestnancov zariadenia
Lucia Bačíková
• Aké opatrenia budú prijaté do budúcnosti čo sa týka ﬁnancovania DSS a ZpS,
keďže sa stále zvyšujú poplatky a zariadenie je stále v strate
RSDr. Dušan Migaľa
• Štát upravil tarifné platy (tabuľky)
• Ale dôchodky sú zvýšené minimálne
Iveta Jurečková
• Zariadenie je priamo ﬁnancované zo
štátu, časťou ﬁn. prostriedkov
• V prípade neverejného poskytovateľa sociálnej služby, by sme mohli žiadať ekonomické oprávnené náklady od obce,
ktorej občana máme v zariadení
• Ale my vystupujeme ako verejný poskytovateľ sociálnej služby, v tomto prípade
nemôžeme žiadať o ekonomické oprávnené náklady obec, ktorej občana máme
v zariadení
• V našom prípade doplácame na cudzích
občanov, nie na svojich, keďže v zariadení je len 9 Porubänov.
Richard Macko
• Poznamenal, že o čiastku, čo sa zvýšia
poplatky od klientov, môžeme kúpiť
novú plošinu do zariadenia
K bodu 6
Starosta obce:
Nakoľko prišlo od stavebníkov v novom
IBV pod Poludnicou niekoľko žiadostí
k názvu ulice. Konkrétne ide o Ulicu na
kapustnisku. Navrhujeme vo VZN zmeniť názov tejto ulice na Kapustová ulica.
(odsúhlasené)
K bodu 7
Starosta obce:
Jedná sa o pozemok pri bývalom smetisku medzi cestou a pozemkom, ktorý
patrí k domu súpisné číslo 22
Noví majitelia tam chcú stavať rodinný
dom, ale nemajú prístupovú cestu
Ing. Iveta Jurečková
• Obec pristúpila k predaju pozemku z
dôvodu hodného osobitného zreteľa
vzhľadom na podporu bývania v našej
obci
• Ide o plochu 28,8 m2
K bodu 8
Starosta obce:
• Pozemkové spoločenstvo Luhy doručilo
návrh nájomnej zmluvy na pozemok pod
obecným kompostoviskom v Potočku
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• Navrhujeme, aby sa vytvorila komisia,
ktorá bude jednať za obec v tejto veci a
popri tom prejednať aj návrh na nájomnú zmluvu na pozemok pod chodník
popri kostole, ktorý bude viesť na nové
IBV pod Poludnicou
Poslanci so zložením komisie súhlasili:
Členmi sú – Ing. Pavel Beťko, Ing. Iveta Jurečková, Ivan Jačala, Ján Jambrich
RSDr. Dušan Migaľa
• Vzťahy obce s Urbárom a taktiež aj s Pozemkovým spoločenstvom Luhy (ktorého členmi sú prevažne tí istí ľudia ako v
Urbáre) sú priateľské, tak aj poplatky by
mali byť priateľské
K bodu 9
• Vzhľadom na to, že plastov je čoraz viac
navrhuje starosta obce zakúpiť do každého obývaného domu plastovú nádobu
na plasty, ktorú by vysýpala zberná spoločnosť každé 3 týždne
• Zo spoločných zberných miest sa žlté
nádoby na plasty odstránia. Doplnia sa
kontajnery na kuchynský odpad
• Starosta informoval, že zo zákona by mal
mať každý podnikateľský subjekt, ktorý
vytvára separovaný odpad zakúpenú
vlastnú zbernú nádobu a taktiež podpísanú zmluvu o vývoze separovaného
odpadu so zbernou spoločnosťou
• Na zakúpenie nádob bude potrebné okolo 10 000 Eur z rozpočtu obce + úpravu
rozpočtu + doplnenie VZN o odpadoch
• Reálne by sme k tomuto vedeli pristúpiť
od 1.7.2021

Foto: Ing. Milan Majerko

K bodu 10
• Jedná sa o nehnuteľný majetok, pozemky zamerané geometrickým plánom č.
1011 overený OÚ v Liptovskom Mikuláš
- katastrálnym odborom dňa 10.11.2020,
číslo úradného overenia G1-1289/2020,
v ktorom majú pozemky navrhnuté na
odpredaj pridelené parcelné čísla KN-C
1565/29, druh pozemku – trvalé trávne
porasty o výmere 83 m2 a KN-C 1498/
12, druh pozemku – zastavané plochy
o výmere 4 m2. Predmetné pozemky sú
vyššie uvedeným geometrickým plánom
novovytvorené parcely z parcely č. KN-E
č. 3779, druh pozemku vodná plocha o
výmere 346 m2 , ktorá je zapísaná v liste
vlastníctva č. 551 pre katastrálne územie
Závažná Poruba, obec Závažná Poruba,
okres Liptovský Mikuláš v prospech výlučného vlastníctva obce Závažná Poruba v podiele 1/1.
• Poslanci odsúhlasili minimálnu predajnú cenu 20 Eur/m2
Pavol Jedlička
• Informoval sa, či tam ostane chodník
(starosta - áno, ostane aj zástavka)
K bodu 11
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020
predložila Ing. Iveta Jurečková – hlavná
kontrolórka obce Závažná Poruba.
RSDr. Dušan Migaľa
• Informoval sa do kedy je potrebné splniť

opatrenia vyplývajúce z kontroly? (Ing.
Iveta Jurečková – do 31.8.2021)
K bodu 12
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky predložila Ing. Iveta Jurečková – hlavná kontrolórka obce Závažná
Poruba.
K bodu 13
Starosta obce
• Menia sa prevádzkové dni kompostoviska (streda:15-18, sobota 13-18) čas prevádzky ostáva nezmenený
• Pán Baráni ponúka na predaj snežný
skúter. Obec uvažuje nad jeho kúpou
s tým, že cez zimnú sezónu bude slúžiť
Bežeckému klubu Opalisko na úpravu
bežeckých tratí
• V Základnej škole Milana Rúfusa predložila výpoveď v skúšobnej dobe nová
pani riaditeľka. Starosta obce poveril
riadením základnej školy pani Mgr. Moniku Štrkolcovú, avšak obec bude musieť
vypísať nové výberové konanie
• Divadelné šatne v kultúrnom dome sú
už skoro hotové pripravuje sa prestavba
WC na poschodí na kanceláriu
Lucia Bačíková
• Je veľká škoda novej pani riaditeľky, pretože si všimla, že od začiatku jej nástupu
sa začalo pracovať aj na školskej stránke,
ktorá niekoľko rokov nefungovala
Richard Macko
• Upozornil na konanie nových majiteľov domu č. 406. Na cestu smerom na
Mostky vyvážajú zeminu. Bolo by dobre
vlastníka písomne upozorniť
• Taktiež sa susedia sťažujú aj na hlučnosť
tepelných čerpadiel, ktoré sú umiestnené na dome smerom k ceste
• Cesta smerom do Iľanova nie je odhrnutá (starosta – malo by ju odhŕňať poľnohospodárske družstvo – nie je vo vlastníctve obce)
RSDr. Dušan Migaľa
• Žijeme v neľahkej dobe pandémie korony, nežijeme to, čo chceme, ale to čo
môžeme
• Občanom sú všetky informácie podávané formou obecnej W stránky, rozhlasu
a Porubských novín
• 5 víkendov sa konalo v našej obci plošné
testovanie, čo si vyžadovalo veľa organizátorskej práce a úsilia starostu obce.
Patrí mu uznanie.
UZNESENIE:
• Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: Správu riaditeľky DSS a ZpS
• schválilo: VZN č. 1/2021, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad
za sociálne služby poskytované obcou
Závažná Poruba
• VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 4/2020 o určení názvov ulíc. Odpredaj nehnuteľného majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, kúpu nádob
na plasty pre domácnosti. Vyhlásenie
podmienok verejnej obchodnej súťaže
zobralo na vedomie: Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2021 a Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky. Celé
znenie uznesenia OcZ je uverejnené na
webovej stránke obce a vo vývesných tabuliach.
Zapísala Ing. Andrea Uličná

Vojnou zničený Jurečkovie dom, apríl 1945

Závažná Poruba si
pripomenula najťažšie chvíle
Evakuácia znamená vyprázdnenie, vysťahovanie. Dôvodom takejto mimoriadnej
udalosti, ktorú Závažná Poruba prežívala
pred 76. rokmi, bola vojna. Obec okupovalo nemecké vojsko. 2. februára 1945 sa
na Žiari objavili prieskumné jednotky
Červenej armády v bielom a na lyžiach.
Nemci nad Iľanovom kopali zákopy a
kládli míny. Chystali obranu. Boje trvali
desať týždňov. Aby sa predišlo obetiam
na civilnom obyvateľstve, Červená armáda nariadila evakuáciu: 20 km za front. V
obecnej kronike je napísané: „...obecný
sluha vyhlásil, že musíme všetci odísť a
to hneď. Dom, náradie, dobytok, šatstvo,
stravu, všetko opustiť. Ratovať život. Čo
si vziať so sebou? Kde na noc s deťmi?...“
Nastali najťažšie chvíle v histórii obce.
Boje trvali 10 týždňov.
V opustenej dedine boli poškodené
viaceré domy, vyhorelo 18 hospodárskych
budov, poškodené strechy, vybité okná...
Zásah dostala škola, kultúrny dom, poškodený bol organ. O život prišlo 6 osôb.
Tieto udalosti si Závažná Poruba každým
rokom pripomína začiatkom februára
ako Deň pokánia. Je to dávno. Ale aj tak.
Na pamiatku tých, čo padli a prežili evakuáciu, zapáľme sviečku. Nezabúdajme a
pripomínajme! Vojna mnohých ožobráčila a zobrala i životy.
-dmToto bola naozaj tragédia. Stará mama mi
vždy rozprávala ako išli pešo s malými
deťmi do Hýb. Asi preto som bol vedený
od mala k nenávisti k fašizmu a teraz sa
vracia a to je najsmutnejšie.
Miloslav Niňaj

Vždy, keď máme cestu do Východnej na
hrob prastarej mamy, mi moja mama
ukáže dom, v ktorom boli Jurečkovci evakuovaní. Malý domček na kraji dediny,
spávali v pivnici na švábke. Stará mama
má môj veľký obdiv ako to zvládla s tromi
malými dievčatami.
Ľudmila Pastierová

Áno, kronika zachytáva najpravdivejšie.
Mama nám o týchto dňoch často rozprávala. Úvahy súčasníkov, ktorí si to už
nemôžu pamätať, dejiny nezmenia. Mali
by sme s úctou spomínať na množstvo
nevinných obetí.

Elena Chovanová
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Veľká noc 2021
Evanjelium Jána, kap. 11, verš 25: „Ja som vzkriesenie a život, kto
verí vo mňa bude žiť, aj keby umrel.“
Hriech a smrť spolu súvisia. Smrť ako
prirodzené zakončenie pozemského života je tu ako následok ľudského hriechu.
Keď prví ľudia neposlúchli Pána Boha,
teda zhrešili, povedal Boh človeku: „V
pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože
si prach a do prachu sa vrátiš.“ Od tých
čias nás Boh „vracia do prachu“. Ale ide
tu o viac. Nielen o smrť, ktorá je následkom hriechu, ale aj o hriech, ktorý je príčinou smrti. Vidíme to aj v medicíne: keď
poznáme príčinu choroby, vieme nájsť aj
účinný liek proti nej, keď poznáme príčinu , vieme odstrániť aj následok. Máme
liek proti hriechu, a tak aj proti smrti,
lebo keď Pán Ježiš svojim umučením a
smrťou zvíťazil nad hriechom, svojim
zmŕtvychvstaním zvíťazil i nad smrťou.
Taká je teda pravda: krv, ktorú vylial Spasiteľ, nevytiekla nadarmo.
Pán Ježiš počas svojho pozemského účinkovania, ako vieme z evanjelií,
vzkriesil Jairovu dcéru, mládenca v Naime a Lazára v Betánii. Všetci títo však
boli vzkriesení pre časný život a po čase
museli umrieť. Keď však Ježiš hovorí o
vzkriesení, ukazuje nám viac. Veď On hovorí: Kto počúva moje slovo a verí Tomu,
ktorý ma poslal, má večný život....Keď Ježiš hovorí o vzkriesení, nevťahuje sa to na
návrat do časného života. Ide tu o niečo
viac...o istotu vzkriesenia.
Keď Pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie, vždy pripomenul, že na tretí deň
vstane z mŕtvych. Jeho vzkriesenie mnohí
brali ako skutočnosť, o ktorej nik nepochyboval. Faktom je, že mnohí niekedy
zapochybujeme o tom, či už myslíme na
našich zosnulých, alebo na seba a na našu
smrť. Priznajme si, že takéto pochybnosti
nás trápia. Preto prosme Pána, ktorý zomrel aj z mŕtvych vstal, aby nám pomohol
takéto pochybnosti premôcť a udržoval
nás až do konca vo veľkonočnej viere.
Slová Pánove: Ja som vzkriesenie a
život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby
umrel – znejú na každom evanjelickom
pohrebe ako hymna víťazstva nad hriechom a smrťou. Keby nič iné nezaznelo nad rakvami našich zosnulých, len
tie slová, to by stačilo. Ony sú viac než
všetky pohrebné kázne a reči a spevy.
Ony obsahujú slovo nášho Boha, ktoré
zostáva naveky, ony sú pravda, radostná
pravda, víťazná pravda. Vďaka Bohu za
to skrze Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý
je VZKRIESENIE A ŽIVOT. Nech nás v
tejto viere utvrdia aj tohtoročné sviatky.
P.S. Keď píšem tento príhovor, netuším ako budeme sláviť Veľkú noc... či v
chráme...
Vladimír Pavlík, ev. farár

Oznamy zboru:
V nádeji vzkriesenia sme sa 21. jan.
lúčili s našou rodáčkou Želmírou Havírovou, rod. Agnetovou. Bola sestrou nebohého farára Jána Agneta a
manželkou farára Jána Havíru, ktorý
je tiež pochovaný na našom cintoríne
ako si to zosnulý želal. Stalo sa tak 4.
mája 2019. Využívam túto príležitosť,
aby som o ňom a jeho kňazskom živote pripomenul.
JÁN

HAVÍRA

Narodil sa 25. 1. 1927
vo fílii Ev. a. v. cirkevného zboru v Kukova,
v Kračunovciach. Vyrastal v rodine, v ktorej
s nábožnou piesňou a
modlitbou vítali každý
nový deň, s domácou
pobožnosťou sa ukladali na odpočinok.
Jeho otec bol dlhoročným presbyterom, kurátorom a nakoniec zborovým dozorcom.
Jeho evanjelicko-kresťanské povedomie,
ktoré získal doma sa prehĺbilo a utužilo na
Evanjelickom a. v. kolegiálnom gymnáziu v
Prešove, na ktorom maturoval v roku 1947.
Vyštudoval teológiu na Evanjelickej
teologickej fakulte v Bratislave, ordinovaný
za kňaza bol v roku 1951. Bol seniorálnym
kaplánom v Lipt. Porúbke. Jeho vstup do
kňazskej služby poznačia éra vlády Klementa Gottwalda a doba stalinských perzekúcií.
Po ročnej kaplánskej službe ho komunistická vrchnosť poslala do pracovného tábora,
do pomocného technického prápora (PTP).
Bez súdu 25 mesiacov prechádzal viacerými
pracovnými tábormi v Čechách i na Slovensku. Bol v pracovnom tábore v Děčíne,
Stříbre, Jicech u Prahy, v Martine, Trenčíne
a v Bratislave. Po smrti Stalina a Gottwalda
v roku 1953 aspoň niektoré zmeny v spoločnosti nasvedčovali tomu, že by mohlo byť
lepšie. Na základe generálneho pardonu sa
brat kaplán dostal znova do kňazskej služby.
V roku 1954 bol kaplánom v Martine, od
roku 1955 – 62 pôsobil ako farár vo Vyšnej
Kamenici. Keďže si dovolil postaviť vo fílii
zvonicu, bol predvolaný na štátnu správu a
tak jeho pôsobenie tu bolo krátke. Od roku
1962 pôsobil v Levoči. Po roku 1968 bol
zvolený za konseniora Tatranského seniorátu ale jeho konseniorstvo sa skončilo, lebo
odmietol sa ospravedlniť za kázeň ktorú povedal na seniorálnom konvente. Oženil sa so
Želmírou, rod. Agnetovou. Pán im požehnal
dve dcérky: Dagmar a Janku. Nie menej zložité to mala aj jeho manželka – pedagogička.

Nemohla svoju prácu vykonávať – prešla ôsmimi zamestnaniami.
Temer celá kňazská činnosť Jána Havíru sa spája s levočským cirkevným zborom,
kam nastúpil na miesto internovaného
predchodcu, farára Dr. Ladislava Jurkoviča,
s ktorým v monsterprocese s evanjelickými
kňazmi bol súdený aj Havírov švagor, ochtinský farár, náš rodák Ján Agnet. Napísal
knihu o tých ktorí zažili pracovné tábory s
názvom Na hradbách evanjelického Siona
o pracovných táboroch. Spolu s manželkou
sa zapísali aj do dejín Knižnice nevidiacich
v Levoči. Pichtovým strojom v slepeckom
písme prepisovali knihy, a tým sprístupňoval nevidiacim domácu a zahraničnú
beletriu. Bol tiež zvukovým technikom pri
nahrávaní kníh pre knižnicu nevidiacich v
Levoči. Zomrel 29.4.2019.
Vladimír Pavlík

Tabita, vstaň!
Ak neviete prijatú lásku
odplácať láskou otvorene,
odplácajte to skryte
Nedeľa deviatnik – 31.1.2021 – Záv. Poruba – Sk. apoštolov kap. 9, v. 36-42
„Bola v Jope učenica, menom Tabita,
čo v preklade znamená Srnka. A bola bohatá na dobré skutky a dávala štedré almužny.
I stalo sa...že umrela. Umyli ju a položili vo
vrchnej dvorane. A keďže Lyda bola blízko
Jopy, učeníci, keď počuli, že Peter je tam,
poslali k nemu dvoch mužov a prosili ho:
Neťažkaj si prísť k nám. A Peter vstal a šiel
s nimi. Ako prišiel, vyviedli ho do vrchnej
dvorany. Tu obstúpili ho všetky vdovy a nariekali, ukazujúc sukne a plášte, čo im urobila Srnka, dokiaľ bola s nimi. Peter poslal
všetkých von, padol na kolená, modlil sa a
– obrátený k mŕtvemu telu – povedal: Tabita, vstaň! I otvorila oči a keď videla Petra,
posadila sa. Peter jej podal ruku, zodvihol
ju, potom zavolal kresťanov a vdovy a postavil ju pred nich živú. To sa roznieslo po
celej Jope a mnohí uverili v Pána.
Učenica Tabita – Srnka. To meno zrejme dostala potom, keď sa stala kresťanskou
učenicou a praktizovala živé náboženstvo.
Nech bolo akokoľvek, Tabita zomrela.
Zmeravením jej rúk osireli mnohí, ktorých
milovala a ktorí milovali ju. Chudobní spomínali jej štedré almužny, vdovy si ukazovali jej dary a nariekali. Učeníci, vo svojej
mužskej bezradnosti, nevediac ako vyjadriť
lásku k nebohej, poslali pre Petra s odkazom: neťažkaj si prísť k nám. Bol to ľudský
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odkaz žiaľu nad stratou milujúcej a milovanej. Večne živý odkaz lásky vyvolanej
láskou človeka k človeku. Odkaz napomenutia, aby som aj ja, ty, bohatými skutkami
dobra miloval, nech si ktokoľvek. Napomenutie, aby sa moja i tvoja viera prejavovala
v láske. Tabita umrela. Je obstúpená plačúcimi. Ten obraz je dôkazom toho, že Ježiš,
zostúpivší na zem ako láska, prebúdza a
množí lásku, ktorá žije i po smrti a za hrobom. A toto nám má klásť otázku: až teba
či mňa vystrú „vo vrchnej dvorane“, budú
si ukazovať dary našich rúk? Budú hovoriť
o daroch našich sŕdc? Žijeme takú vieru,
ktorá sa prejavuje v našej dobrote a aby
prebudila lásku a vieru v iných? Čo chceme
po sebe zanechať? Ak naša láska nezanechá
na zemi lásku iných, aj keby po tebe ostali
poklady zlata, kontá, nadarmo sme žili, na
prázdno sa budú zalamovať ruky plačúcich.
Na zlate sa nezahrejú, ak ich nezahrialo
milujúce srdce. Miluj tak, aby tí, ktorých
miluješ, vedeli, že tvoja láska, vyvierajúca z
tvojej viery sa rozdáva v mene Toho, ktorý
je v nebesiach. Tak milujúc môžeš pokojne žiť. Lebo môžeš vedieť, že láska, ktorou
miluješ iných sa zase vráti k tebe, že ona ťa
bude nosiť na ramenách modlitby modliacej sa za teba. Tak milujúc, budeš raz môcť
aj blažene umrieť, ako umrela Tabita. Na jej
príbehu môžeš vidieť, že kresťanská láska
neumrie spolu s tvojim telom. Môžeš sa
potešiť, že milujúci človek je iste za živa i po
smrti predmetom prosieb a modlitieb plných lásky. Smrť milovanej Tabity neviedla
mužov k výlevom citu, ale k činu, ktorý sa
síce mohol zdať bezradný, ale v konečnom
dôsledku viedol ku konkrétnemu cieľu:
„neťažkaj si prísť k nám.“ A Peter padol na
kolená a modlil sa. Za Tabitu. Za tú, ktorej
viera sa preniesla do lásky, bohatej na dobré
skutky. Modlil sa aj za tých, ktorí ju milovali. Možno to bol silný modlitebný zápas, nič
sa o tom nepíše. Iste sa však pokoril, prosil.
Nie za seba ale za tých, ktorých mu Pán dal.
Neviem. Ale záver modlitby bol: „Tabita,
vstaň!“ Bratia a sestry, nezdá sa nám, že
príbeh dnešnej nedele, nás pozýva k úlohe: modliť sa a prosiť za iných? Nenariekať,
ale urobiť niečo krásne. Ak možno neviete
prijatú lásku odplácať láskou otvorene, odplácajte to skryte. Niekde v súkromí, mimo
dosah iných sa pomodlite. Tu nájdete svoje útočište, na ktoré nikto nemôže vkročiť.
Lebo ten kto vás miluje, nie je vždy Tabita – Srnka. Často to môžu byť ľudia menej
príjemní a modliť sa za takých ľudí nemusí
byť vždy príjemná a ľahká vec. A spomeňte
si, že pre kresťana nakoniec nie je otázkou,
kto miluje, ale otázkou je, koho mám milovať ja. A koho máš milovať, za toho sa máš
modliť. Uvidíš, Boh ti pomôže, aby si uvidel
prekvapivé, nečakané, nádherné vypočutie
svojich modlitieb za iných, či už oni teba
milujú, alebo nie. Hlavná vec, aby si ich
až k modlitbe za nich miloval ty. V takej
modlitbe nezabudni Bohu ďakovať za tých,
čo ťa milujú, za tých, ktorí ti svojou láskou
pomáhajú. Nezabúdaj, že modlitba za iných
má bohaté zasľúbenie o tom, že bude vypočutá a môže mnohých priviesť k viere. Tak
sa to stalo v Jope. Nie len zázrak vzkriesenia
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mŕtvej Tabity je pointou príbehu, ale zázrak
viery v Pána Ježiša, lebo pre vieru v Neho
údelom mnohých stal sa večný život. Tabita
pre svoju lásku mohla žiť tam v Jope ešte
ďalšie mesiace, azda roky. Ale pre lásku, čo
ju milovali, pre ich prosbu a modlitbu za jej
život na zemi, prišli k viere a tak k večnému
životu mnohí, ktorí dovtedy Kristovu lásku
nepoznali. Vrcholnou udalosťou a najväčšou hodnotou dobročinného života Tabity
neboli štedré almužny, darované sukne a
plášte, ani jej zázračný návrat k životu, ale
to, že pre jej dobročinný a potom obnovený
život, pre modlitbu lásky, ku ktorej pohla
tých, ktorých milovala, mnohí uverili v
Pána Ježiša. Amen
Modlitba: Večný Bože a Pane, dnešný
príbeh vzkriesenej Tabity nám hovoril o
tom, že my ľudia sme krehké stvorenia.
Prosíme Ťa pokorne, daj nám pamätať na
nestálosť nášho života a pomáhaj nám žiť v
poslušnosti pred Tebou, aby sme sa mohli
potešovať nádejou budúcej slávy. Daj, aby
sme tu, kým žijeme na tejto zemi si vzájomne preukazovali lásku a dobrodenia, aby
sme tu nežili bez Teba život prázdny a nikoho neobohacujúci. Vypočuj nás láskavo pre
zásluhy Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
Amen
Odporúčam piesne: 236, 549, 553
Ďakujem vám za sms-ky, telefonáty, za
to, že na mňa nezabúdate. Osobitne potešil
pozdrav pre mňa aj pre vás ako veriacich
zboru od MUDr Martina Jančušku z Viedne, ktorý je s nami cez naše kázne. Verím v
skoré stretnutie v kostole. Pán buď s vami.
Kázeň pripravil: Mgr. Vladimír Pavlík,
námestný farár v Závažnej Porube

Srdca čistého,
ducha priameho

Sté výročie narodenia
Ján Agnet sa
narodil
14.
februára 1921
v Závažnej Porube. Zomrel
27. mája 1996
v Martine.
Do Gymnázia M.M. Hodžu v Liptovskom
Mikuláši chodil pešo: na hradskú, alebo cez
pole. Po maturite študoval na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. V
časoch SNP, ako študent teológie pôsobil v
Závažnej Porube ako predseda Revolučného
národného výboru. Bol to múdry, odvážny,
oduševnený a zásadový človek. V roku 1946
bol ordinovaný za kaplána a v roku 1950
začal pôsobiť ako kňaz. Kazateľskú činnosť
v Ochtinej J. Agnet započal v duchu odkazu
štúrovskej generácie a ich známeho výroku:
„My dali sme sa do služby ducha a tak musíme prejsť cestu života tŕnistú“. Vtedy ešte netušil, čo ho čaká. Nepodložene bol obvinený
a odsúdený ako nepriateľ režimu. V roku
1968 bol rehabilitovaný. Pracovné uplatnenie našiel ako vedecký pracovník Matice slovenskej v Martine. Venoval sa histórii knižnej kultúry. Ovládal angličtinu, nemčinu, aj
hebrejský jazyk.

Slovo z Viedne
Milý Dušan, k tým dobrým a povzbudivým
slovám vášho duchovného otca, ak mi dovolíš, by som pridal len niekoľko riadkov. Pre
veriacich vo vašej farnosti.
Nielen počúvať uchom, ale aspoň trošku
sa zamyslieť, čo to pre mňa, ale len pre mňa
znamená.
To Božie slovo. Ten odkaz v Svätom
písme. To je dotyk nášho nebeského otca!
To sa On mne osobne tým slovom prihovára.Zapadne to slovo do mňa, ako zrno do
úrodnej pôdy? Alebo sa len ním nadchnem,
povzbudím a ďalej nič?! To, čo nám priniesol
rok 2020 nemá v dejinách tejto planéty obdobu. Uvedomujeme si to? Každý cíti, že zlo
nadobudlo iný rozmer, ako doposiaľ. To zlo
je obrovské, či si to uvedomujeme, alebo nie.
A proti tomuto zlu je len jediná zbraň.
Uznať, že nežijeme správne. Že každý z nás
nesie nejakú vinu, že je najvyšší čas vyznať
svoje viny a poprosiť o odpustenie a modliť
sa. Obrátiť sa k Nebeskému otcovi a v osobnom rozhovore hľadať cestu k nemu, pokiaľ
nie je neskoro.
Odovzdaj prosím môj pozdrav Vášmu
pánovi farárovi a povedz mu, že i za Vašu
Závažnú Porubu sa budem i naďalej modliť
a viem, že so mnou sa modlí a myslí na vás i
môj veľký priateľ Milan Rúfus. Boh Ťa opatruj!
MUDr. Martin Jančuška, Viedeň

Na pamiatku bolo 30. augusta 2009 slávnostné
odhalenie pamätnej tabule JÁNOVI AGNETOVI,
spojené s posvätením oltára v ev. a. v. kostole, ktoré
pripravil evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ochtinej a
Obec Ochtiná

V roku 1941 pôsobil ako predseda
Čitateľského spolu v obci. V rokoch 1940
– 1945 sa zaslúžil o kultúrny a spoločenský
život v Závažnej Porube. V priebehu piatich rokov režijne naštudoval a s porubskými ochotníkmi uviedol dvadsaťpäť divadelných hier. Divadelná kronika uvádza, že
ešte v roku 1963 nacvičil hru Sluha dvoch
pánov a o rok neskoršie Na každej ceste križovatka. Závažná Poruba si pripomenula
jeho život a dielo v roku 2001 na seminári,
ktorý sa konal pri príležitosti nedožitých
80. narodením rodáka. Jeho cestu životom
priblížil Miloš Kovačka, riaditeľ Národnej
knižnice v Martine. Ján Agnet si na tŕnistej
ceste životom zachoval „srdce čisté, ducha
priameho,“ ochotu pomáhať a dobrosrdečný úsmev pre nás, pre všetkých.
-dm-
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Anjel bez krídel

Takto nazval svoje jediné ťažko postihnuté dieťa Majster Rúfus

• Kveta Staroňová, recitátorka

Občianske združenie Naveky
závažná uvádza videoﬁlm
Anjel bez krídel
V mnohých básňach a esejach vyjadril obavy o jej osud v čase, keď už nebudú
môcť fungovať vzťahy tzv. „pomnožnej
bytosti“ - matky, otca a dcéry, keď pominú chvíle Zuzanky ako sťažňa rodinnej
loďky. Trápil sa, ako sa k nej zachová svet,
ktorý k tým najzraniteľnejším býva často
drsný.

A čímže potešiť tam hore výnimočného otca? Čím iným ako kyticou básní, ktoré
pre ňu napísal. Krajšiu jej už nik neuvije.
A tak vznikol scenár DVD ﬁlmu Anjel bez krídel. Tiež tak troch „bez krídel“.
Covid 19, opatrenia, lockdown – to všetko urobilo svoje. Nedalo sa cestovať a natáčať naživo.

Bolo šťastím, že pani Magda k manželovej nedožitej deväťdesiatke poslala
rodinné fotky. Bolo šťastím, že pri jednej
z návštev Katka nahrala recitujúcu a spievajúcu Zuzanku.
• Soňa Barániová, námet, scenár a komentár

• Pavel Baráni, predseda Občianskeho združenia
Naveky závažná, komentár

V čase, keď sme ešte nepoznali slová Covid a lockdown, v čase, keď sme mohli
cestovať a stretávať sa, v takomto čase ešte
v roku 2019 v deň menín Zuzanky Rúfusovej, sme strávili nazabudnuteľné chvíle
vo Fialkovom údolí v Bratislave v spoločnosti dvoch osudových žien Milana Rúfusa – manželky pani Magdy a dcéry Zuzanky. V deň sviatku Troch kráľov tohto
roku - v deň šesťdesiatych narodenín Zuzanky, si s láskou a úctou spomínam na
stretnutie s nimi.
Meno
Občas má osud dievčie meno.
Pri akom nezaspíš
zvečera do rána.
Nemyslíš na iné,
nehľadíš na bremeno.
Ten údel náš má meno
Zuzana.
Zuzanka, Zuzka...
Cestička úzka
a radosť široká.
Od roka do roka
na samú seba čaká.
Láska vždy býva taká.

• Zuzanka Rúfusová (vľavo). Katarína Devečková,
autorka videozáznamu: Zuzka spieva, Zuzka recituje

Od jeho odchodu uplynulo už dvanásť rokov a Zuzanka sa 6. januára tohto
roku dožila pre deti v jej zdravotnom stave
neuveriteľných 60 rokov. Nadľudské úsilie mamy Magdy si určite zaslúžilo kyticu
šesťdesiatich ruží od Občianskeho združenia Naveky závažná, ktorého cieľom je
udržiavať posolstvo Milana Rúfusa.

Trojkráľová Zuzanka

• Ľubor Patsch, kamera, réžia, výroba, 2020

„Všetci sme nástrojom Božím, možno nástrojom údelu“, písal Rúfus.
My všetci, ktorí sme ﬁlm tvorili, sme
s pokorou a bázňou pridali svoju časť
údelu v uvedených súvislostiach. Keď človek dostane dar zažiť nejaký čas „človeka
až nebeskej múdrosti“ (Peter Michalica)
má povinnosť sa podeliť. Vtedy je delenie
násobením.
Kiež ﬁlm o výnimočnom osude dcéry výnimočného otca poteší mnohých.
V tom je jeho cieľ.
S. Barániová, spoluautorka scenára

• Jedna z posledných
fotograﬁí rodiny Milana
Rúfusa, november 2008.

Tieto nádherné verše napísal Milan Rúfus
svojej dcére Zuzanke na meniny v roku
2008. Ďalších jej menín sa už nedožil.
Údel menom Zuzana. Ich údel, celoživotný, spoločný. Rozdelený medzi dvoch,
ľahšie sa znáša. Keď však ostane človek
sám, údel sa zdvojnásobí. A pribúdajúcimi
rokmi je ťažší a ťažší.
Dlhé roky som nosila v peňaženke
lístoček s adresou Rúfusovcov do Fialkového údolia v Bratislave. Dlhé roky som
nenabrala odvahu napísať Majstrovi. Ani
v tom najkrajšom sne sa mi neprisnilo, že
v jeden horúci augustový deň budem stáť
spolu so Soňkou Barániovou pred ich domom a čítať túto adresu naživo. Ďakujem
osudu aj Pánu Bohu, že mi to bolo dopriate. Čas prežitý v spoločnosti pani Magdy a
Zuzanky bol plný emócií – lásky matky k
večnému dieťaťu, odkázanému na jej dvadsaťštyri hodinovú pomoc a starostlivosť, na
bolesť skrytú v každodennej rutine, na silu
krehkého tela, neviem odkiaľ prameniacu,
na holú skutočnosť. Na našu otázku, ako
pani Rúfusová všetko zvláda, odpovedala
jedným slovom – musím. Musí ráno vstať,
aj keď ju niečo bolí, musí sa postarať o Zuzanku, musí nakúpiť, musí navariť, musí
poriadiť. Všetko musí. Lebo Zuzanka má
už len ju, svoju mamu.
Pár hodín strávených v spoločností
dvoch silných osobností skúšaných životom, bol jedinečný.
Z Fialkového údolia sme odchádzali s
veľkým darom poznania a uvedomenia si
malých nepodstatných, neporovnateľných
ľudských bolestí. V deň Zuzankinho sviatku sme boli vlastne obdarené viac my. Cestou domov sme mlčali.

Ďakujeme pani Magda, aj Tebe, Zuzanka.
Katarína Devečková
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Spomienka na básnika
v čase pandémie
Tohtoročné Dni Milana Rúfusa – básnika
ticha, prežívame v plnom jeho význame.
Samostatne, potichu, s pokorou v srdci.
V súkromí domova si čítame a recitujeme jeho verše, niektorí spomíname aj na
nezabudnuteľné stretnutia s Majstrom,
myslíme na jeho neuveriteľne silnú manželku – pani Magdu a dcéru Zuzanku. Aj
keď nemôžeme spoločne „štebotať“, veríme, že naše súkromné tiché švitorenie z
rodného hniezda je také silné, že ho počuť doďaleka, dovysoka...

Život Milana Rúfusa
bol trvalým úžasom
z Božej dielne
Majster slova, ktorý ľuďom rozdával lásku,
sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej
Porube. Pri nedožitých 92. narodeninách
Milana Rúfusa zapálili svetielko úcty,
vďačnosti i spomienok najvyšší predstavitelia obce. Na mieste posledného odpočinku veľkého rodáka zazvonili verše,
ktoré básnik napísal tesne pred cestou na
druhý breh.

Štebot srdca
Štebotáme.
Aj tohto roku.
Potichu, nemo,
každý sám.
Pod rúškom skrytá tvár.
Len prosiace oči:
„Buď nám, Bože, na pomoci!“
Z hniezda počuť
básne hlas štebot srdca
v každý čas.

Dvanásť rokov ticha
Uprostred zimy
napĺňa sa čas.

Post scriptum
Povedz mi, ja sa nebránim,
samote ani biede,
čím bol môj život?
-Hľadaním.
Hľadaním odpovede.
Ibaže ústa tajomstva
nie sú až také zdielne.
Čím bol môj život?
Trvalým úžasom
z Božej dielne.

Cmiter bielou dýcha,
na hrobe kvitne mráz.
Dvanásť rokov ticha.
Už dvanásť rokov, Majstre,
nepočuť váš hlas.

foto: Peter Lešťan

Básnik žije vo svojich
veršoch
V pondelok sa objavila v médiách správa: „Práve 11. januára pred dvanástimi
rokmi nás navždy opustil básnik, literárny historik, prekladateľ, esejista, vysokoškolský pedagóg Milan Rúfus...“ O tom,
že Rúfus je pojem ľudsko – človečenský
vypovedajú vďakyplné slová uznania na
sociálnych sieťach. Pod správu pridávajú
kvety a viacerí zapaľujú virtuálne sviečky. Svetielka vďačnosti a úcty v tento deň
zapálili na mieste posledného odpočinku
aj predstavitelia Závažnej Poruby. Pripomenuli jeho verše, ktoré básnik venoval
rodným pri svojej osemdesiatke v decembri 2008: „So všetkou vrúcnosťou, ktorej
som schopný, Pane, s úsmevom cez slzy
ďakujem za kolísku. Veľmi Ti ďakujem, že
stojí tam, kde stála...“
Dušan Migaľa

Nákup kníh z verejných
zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Spodný konár lipy na ňom štebot vtáčí.
Nesmelý a tichý,
nekonečne vďačný.
Poludnica nocou
i dňom spánok stráži.
Plamienok sviečky
spája nás.
Zohrieva srdcia
v každý čas.
Katarína Devečková

Dobro ako princíp
svetla a pravdy

Medailón o živote a diele akademického maliara Igora Rumanského uviedla
RTVS 2 v stredu 10. marca 2021 pri príležitosti nedožitých 75. narodenín umelca.
Režisér Fedor Bartko predstavil autora
ako graﬁka, ilustrátora a výtvarníka-pedagóga, ktorý sám predstavuje ﬁlozoﬁu
svojej tvorby. Zaujímavú časť dokumentu
tvorí aj výpoveď básnika Milana Rúfusa,
s ktorým Igor Rumanský ilustračne spolupracoval viac ako tridsať rokov.

Obec Závažná Poruba v roku 2020 podala projekt s názvom
„Knihy pre každého“, ktorý bol zameraný
na akvizíciu knižničného fondu. V rámci
projektu obec získala dotáciu na nákup
kníh do obecnej knižnice v hodnote 2 000
Eur z Fondu na podporu umenia. V knižnici pribudli knihy všetkých žánrov, pre
všetky vekové kategórie. Každá novo zakúpená kniha je označená modrou nálepkou „Z verejných zdrojov podporil fond
na podporu umenia“. Veríme, že čitatelia
knižnice sa potešia novým titulom.
Touto formou chceme poďakovať
Fondu na podporu umenia za poskytnuté
ﬁnančné prostriedky.
Ing. Andrea Uličná, vedúca knižnice

Hosť Nočnej pyramídy
Záboj Bohuslav Kuľhavý

Piatok 22. januára 2021
„Jeho príbehy sú ako jeho
obrazy – košaté a nelineárne“ – aj takto sa o majstrovi výtvarného smeru
postmoderného maliarstva Zábojovi Bohuslavovi
Kuľhavom vyjadrujú jeho
priatelia. Výborný rozprávač, aj po osemdesiatke
stále umelecky aktívny, prezradí viac o
svojom tvorivom živote, inšpirácii, výstavách i unikátnom liste z OSN. Moderuje:
Sandra Vychlopenová. Talkšou Nočná
pyramída pripravuje RTVS - Slovenský
rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/
11436/1496685

Dvesto rokov

V roku 1821 sa narodil autor slovenskej
hymny Janko Vlastimil Matúška. Naša
hymna nie je len pieseň, ale aj hrdý symbol
štátu a nášho vlastenectva. Národná Pokladnica NBS vyrazila
k výročiu autora striebornú mincu.
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Zrazilo ju auto, ukradli jej bicykle.
Je najlepšou Slovenkou na OH i MS
Uplynulý víkend mala pracovný. Vyrazila do vysokohorského strediska Eldory,
ktoré je len necelú hodinku autom od ich
domu v Arvade v Colorade. Eva Lowe-Orvošová tam vedie lyžiarske kurzy.

• Eva Lowe-Orvošová na MS horských bicyklov v
americkom Vaile v roku 1994. Foto: archív Milana Jurča

V lete pracuje v neďalekom veľkom
záhradníctve. Bývalá úspešná cyklistka zo
Závažnej Poruby oslávila v nedeľu päťdesiatku.
S cyklistikou sekla v Atlante
Na olympijských hrách v Atlante 1996
urobila čosi, čo málokto čakal. V montbajkovej súťaži ﬁnišovala deviata. Na bicykel
sa v pretekoch už viac neposadila. Hoci
najlepšie roky mala možno len pred sebou.
Mala dvadsaťpäť…
Jej deviate miesto je stále najlepším
umiestnením slovenskej cyklistiky v olympijských pretekoch, ale v cieli bola sklamaná.
„Trúfala som
si na lepší výsledok. Pred Atlantou som mala formu. Vo Svetovom
pohári som skončila tretia i druhá.
Ale na olympiáde
som nemala deň.
Aspoň sa mi ľahšie lúčilo s veľkým
športom.
Boli to moje posledné cyklistické
preteky v živote,“
potvrdzuje.
Rok
pred
olympiádou sa
vydala. V Závaž- Cyklistické začiatky Evy Lowenej Porube bola Orvošovej. Autor: Archív

veľká sláva, v tom čase najznámejšia obyvateľka obce si brala Američana Philipa Lowa.
Pre ňu to bol krásny i šialený deň.
Všetci sa nahodili do krojov a vyhrávala muzika. Čakalo sa len na ňu. Pred obradom si odskočila na Donovaly a triumfovala na majstrovstvách Slovenska v horskej
cyklistike.
„O tretej som sa vrátila domov, o piatej bol sobáš. Týždeň po mne sa ženil brat.
Vtedy bol zasa šampionát na ceste… Najskôr som vyhrala časovku a vzápätí aj preteky jednotlivkýň.“
V nich mala v cieli osemminútový
náskok. Prevaha všestrannej Liptáčky bola
v pelotóne drvivá. Musela by dlho loviť v
pamäti, aby spočítala, z koľkých titulov sa
vôbec tešila.
Na chate Baranec jej ratovali život
Jej cyklistická kariéra trvala len desať rokov. Naplno ju rozbehla až ako šestnásťročná. Bola veľký športový talent, ale dovtedy
malo prednosť bežecké lyžovanie. Na bicykel vysadla len v tréningu, ale keď začala
mať problémy s kĺbmi, presedlala na cyklistiku.
A čoskoro bola aj v nej úspešná. „Rýchlo ma chytila, prvé roky boli pre mňa úplne
najkrajšie. Mala som na stenách polepené
plagáty cyklistov, vedela som makať a aj ma
to bavilo. Cyklistika mi otvorila dvere do
sveta, naučila som sa jazyky, našla si manžela…“ tvrdí.
Výsledky prišli rýchlo. Na MS 1989
skončila šiesta. A o dva roky si vyskúšala na
svetovom šampionáte cross-country. V premiére excelovala – získala striebornú medailu. To všetko sú fakty, akými sa nijaká iná
slovenská cyklistka nemôže pochváliť.
V roku 1993 sa zdalo, že vrcholový
šport musí deﬁnitívne zabaliť. V Žiarskej
doline ju na tréningu zrazilo auto. Na chate
Baranec. na tej istej, na ktorej mali neskôr s
Philipom svadobnú hostinu, jej zachraňovali život.
„Prebrala som sa až v nemocnici. Na
mnohé detaily som si nepamätala. Okrem
iného som mala dolámanú ruku. Keď sa
zrástla, nemohla som s ňou poriadne hýbať,
dlho ma trápila. Na viac ako rok som vypadla z cyklistiky a návrat bol komplikovaný,“
vracia sa k ťažkému okamihu svojho života.
Doma majú 20 bicyklov
Cyklistike sa venovala poctivo, ako
všetkému, do čoho sa pustila. Ale nikdy
nebola pre ňu stredom vesmíru. Na olympiádu do Atlanty už nechcela ani cestovať.
„Bola som čerstvo vydatá a už som viac
túžila po pokojnom rodinnom živote a deťoch,“ priznáva.
Nakoniec ju presvedčil manžel, aby sa
opäť vrhla do tvrdého tréningu. Venoval sa
na špičkovej úrovni veslovaniu a v roku 1980
mu unikla šanca štartovať na OH v Moskve,
Američania ju bojkotovali. Philip, ktorý je

právnik a zaoberá sa najmä otázkami životného prostredia, nechcel, aby o tento zážitok
prišla aj Eva. Lenže opäť sa jej kariéra komplikovala. V roku 1995 letela z Londýna do
Ríma na preteky Svetového pohára a ukradli
jej bicykle.
„To ma úplne rozladilo, nemohla som
sa zúčastniť na najbližších pretekoch. Na
poslednú chvíľu mi poskladali nový bicykel
na svetový šampionát,“ približuje.
Na bicykel vysadne už len výnimočne.
Hoci ich majú doma dvadsať.
„Manžel je cyklistický fanatik. Bicykle
sú jeho vášeň. Kupuje staré, opravuje ich,
predáva. Ja mám
dva, na ktorých
som štartovala
ešte na olympiáde – montbajkový i cestný.
Visia zaprášené
v garáži. Tretí je obyčajný,
mestský, občas
ho vytiahnem,
presúvam sa v
okolí. Cestná Bývalá úspešná cyklistka Eva
premávka
je Lowe-Orvošová dnes. Autor:
však veľmi hus- Archív E. O.
tá, je to už skoro nebezpečné.“
Jubilantka si kúpila kvety i tortu
Prednosť majú opäť bežky a vrhla sa aj
na cvičenie jogy. Pomáha jej zdravotne.
„V Colorade sú krásne zimy. S bežkami som nikdy úplne neskončila. Keď som
študovala na univerzite v Grenobli, bola
som v zime členkou bežeckého družstva a
keď som pred OH študovala na Coloradskej
univerzite psychológiu, získala som štipendium a stala sa členkou univerzitného tímu
v bežeckom lyžovaní.“
Uplynulý víkend bolo u nich veselo.
Narodeniny, dvadsiate tretie, mal najstarší
syn Thomas.
„Veľké oslavy sme nerobili, v piatok
som bola v obchode a kúpila som si krásne

• Bývalá cyklistka Eva Orvošová s rodinou. Autor:
archív Evy Orvošovej

ruže a tortu,“ dodáva Eva. „Odo mňa dostane úsmev, spravíme si všetci spolu pekný deň,“ zapája sa do debaty so smiechom
manžel.

Porubské noviny 106

15

Spolu majú troch synov. Michael je o
dva roky mladší ako Thomas, Lukas má sedemnásť. Polovicu života už prežila v Amerike.
„Aj náš život vlani ovplyvnila pandémia koronavírusu. Ale v Colorade nie sú
také prísne obmedzenia ako na Slovensku.
V uzavretých priestoroch nosíme rúška, ale
môžeme športovať, otvorené sú lyžiarske
strediská, obchody, kostoly, v štátnych školách sa učí dištančne, ale súkromné fungujú.
A napríklad na Floride beží úplne
normálny život. Každý rok som chodila
na Slovensko, ale vlani to nevyšlo. Verím,
že v lete budem môcť aj s mojimi chlapmi
osobne zablahoželať otcovi k osemdesiatke,“ uzatvára Eva Orvošová.
Zdroj: Pravda, Pondelok 18. januára 2021,
s. 21. Michal Zeman, Bratislava, Arvada,
prebraté so súhlasom vydavateľa.

Knižná búdka pomohla
OKIENKO MŠ
Radostný príchod
do materskej školy

Deti, rodičia aj zamestnanci sa dočkali. Po
predĺženej prestávke sa otvorili dvere materskej školy. Však v rámci opatrení proti
šíreniu infekcie COVID 19, zákonní zástupcovia detí aj celý prevádzkový personál
absolvovali test bezinfekčnosti, ktorým sa
pri príchode preukázali.

Kids Fun Academy

Najúspešnejších
športovcov Závažnej
Poruby XX. storočia
vyhlásili 2. marca 2001
Najvšestrannejšou a najúspešnejšou športovkyňou sa stala:

Eva Lowe – Orvošová (1971)

Eva začínala v
behoch na lyžiach,
neskôr presedlala na
cyklistiku.
Uvádzame tie najväčšie úspechy, ktoré
dosiahla
Cestná cyklistika:
1988 najúspešnejšia cyklistka roku na
Slovensku
1989 1. miesto Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica
1. miesto Bohémia Česká Lípa
1990 5. miesto Giro Itália
6. miesto Tour of Texas
6. miesto Tour de Caude
1991 1. miesto Tour of Spain
17. miesto MS Stuttgard Nemecko
1996 24. miesto OH Atlanta USA
Horská cyklistika:
1991 2. miesto Cross Country Taliansko
1. miesto Roc de Azur Francuzsko
3. miesto ME Kirchzarten Rakúsko
1992 1. miesto Roc de Azur Francúzsko
4. miesto SP Belgicko
7. miesto SP Holandsko
3. miesto SP Škótsko
7. miesto SP Kanada
3. miesto SP Nemecko
1993 4. miesto SP Španielsko
1994 8. miesto MS USA
1996 9. miesto OH Atlanta USA
Najúspešnejšia cyklistka SR

Zdroj: Porubské noviny č. 26,
MAREC 2001, Ročník VII. s. 15

CORONA obmedzila aj činnosti v materskej škole. Telocvičňa sa stala neprijateľným
prostredím pre deti, ale cvičenie im chýbalo.
Posúďte, či sme to dobre vymysleli. Telocvičňu nám nahradila trieda a cvičiteľa on line
počitač.

Bežkovanie

Bežkovanie patrí
medzi pohybové
priority našej materskej školy. Zima
nám nadelila sneh a
deti a pod vedením
p.r. Katky Jambrichovej obúvali na
nohy lyže – bežky.
Po predchádzajúcom poučení nasledovali neisté kroky.,
každým dňom istejšie. Na víkend si výstroj
deti požičiavali domov , aby s nimi rodičia
upevnili už osvojené a zároveň pomohli
produktívne využiť spoločne trávený čas.

Aj pedagogickí
zamestnanci využili čas

Nie len deti sa vzdelávali. Učiteľky využili
izoláciu na zvyšovanie svojej odbornosti a
zúčastňovali sa on-line vzdelávaní zameranom na aktuálne problémy ako - zlé držanie tela u detí alebo zvládnutie neprispôsobivého správania sa detí. Nadobudnuté
poznatky určite v praxi využijú.

Vianoce prešli a nielen deti sa tešili na návrat do materskej školy. O to väčšie sklamanie všetci zažili, keď prevádzka zariadenia z
dôvodu CORONY bola posunutá o týždeň
neskôr. Čo teraz? Ako pomôcť rodičom
zvládnuť domácu izoláciu? Pomohla knižná búdka. Panie učiteľky z materskej školy
dali hlavy do kopy, rozdelili si úlohy a pripravili deťom aktivity, ktoré nielen upevnili
vedomosti detí, ale posilnili aj vzťah rodič
– dieťa. Tak ako počas prvej vlny materiál
vložili do knižnej búdky na dvore materskej
školy, odkiaľ si ich rodičia a deti pohodlne
vyzdvihli.

Spolupracovali aj rodičia
Absenciu vzdelávacieho procesu
v materskej škole
pani učiteľky nahrádzali ukladaním pracovných
úloh do knižnej
búdky na dvore
MŠ. Okrem úloh
pre deti obsahovali aj prosbu a
usmernenie pre
rodičov. Veď nestačí len správne riešenie. Dieťa je potrebné
aj viesť k správnemu sedeniu na stoličke pri
práci, aby sa zachoval zdravý chrbátik, vštepovať mu od útleho veku správne držanie
graﬁckého materiálu alebo nožničiek. Rodičia sa svojej úlohy zhostili zodpovedne.

Staré remeslá
pre deti neznáme
Moderná doba zapríčinila postupné vymieranie tradičných remesiel. Dnes deťom
nič nehovorí garbiar, tesár, klampiar alebo
kachliar. Materskej škole sa dostala do rúk
zaujímavá knižka
určená pre ich vekovú skupinu, ktorá
deťom prostredníctvom príbehu pripomína jedno z týchto
remesiel. Deti sa v
nej dozvedia ako sa
stavala pec, kachľová pec a pre upevnenie poznatkov si ju
aj nakreslia a pošlú
autorovi knihy.
zostavila Alena Guráňová
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ŠKOLSKÉ ZRKADIELKO
Poverenie
Obec Závažná Poruba
zastúpená starostom
obce Ing. Pavlom Beťkom v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len
„zákon č. 596/2003 Z.z.“) dočasne poveruje do funkcie riaditeľa Základnej školy Milana Rúfusa pedagogického zamestnanca,
Mgr. Moniku Štrkolcovú s platnosťou od
15.02.2021 v súlade s § 3 ods. 10 zákona
č. 596/2003 Z.z. a s § 5 ods. 9 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov do
doby, kým bude vymenovaný nový riaditeľ
Základnej školy Milana Rúfusa v súlade so
zákonom č. 596/2003 Z.z.
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

Dištančné vzdelávanie
z pohľadu rodiča žiakov
1. a 4.triedy

• Autor kresby Teo Medľa, 1. ročník

Vzhľadom na situáciu spojenú s ochorením na COVID 19 sa v januári 2021, žiaci
našej Základnej školy Milana Rúfusa začali opäť dištančne vzdelávať. Po skúsenostiach s online vyučovaním z minulého roka, mali pani učiteľky veľmi kvalitne
zvládnutú organizáciu. Spolupráca začala
cez víkend, keď nám elektronicky doručili rozvrh hodín s rozpisom učiva na
jednotlivé dni. Deti sa tak mali možnosť
pripraviť na vyučovacie hodiny tak, ako
keby chodili do školy. Vyučovanie prebiehalo cez aplikáciu WEBEX a každá pani
učiteľka mala svoj vlastný link – odkaz na
internetovú stránku.
Žiakov prvej triedy pani učiteľka rozdelila do skupín a online hodina trvala 30
minút. Neskôr sa predĺžila na 45 minút.
Vždy stihli prebrať učivo z rozvrhu a rozpisu. Deti sa tešili na online stretnutia a aj
z učenia mali radosť.

Štvrtáci po minuloročnej skúsenosti,
mali počas vyučovacích hodín vypnuté mikrofóny a odpovedal len ten, koho
vyzvala pani učiteľka. Zbytočne sa tak
neprekrikovali. Dve online hodiny boli
rozdelené po 45 minút s prestávkou. Zadania si vypracovávali počas vyučovania
a samostatné práce v popoludňajších hodinách.
Okrem technických problémov s výpadkami internetu sme nepostrehli žiadny iný nedostatok.
Určite je prezenčná forma výučby po
všetkých stránkach lepšia, u nás nebol
problém ani s dištančným vzdelávaním.
Ďakujeme pani učiteľkám za dôslednú
prípravu, veľmi dobrú organizáciu online
hodín a motiváciu detí.
Martina Medľová, rodič

On-line vyučovanie
Asi málokto čakal, že naše školstvo sa
v priebehu pár dní dokáže zmeniť na
digitálne. Osobné stretnutia, spoločné
vyučovanie či priateľov v kolektíve nahradili počítače, notebooky a telefonáty.
Po rozpačitých začiatkoch, technických
ťažkostiach, ale najmä výdatnej vzájomnej pomoci, sme sa naučili fungovať ako
jeden tím (vo Webexe). Úžasné je najmä
to, že sme dokázali zvládnuť digitálny
stres, spolu sa zasmiať, zaktivizovať aj
vtedy, keď sa nám nechcelo. Pani učiteľka Jelínková nám každý víkend poslala
presný rozvrh hodín, spolu s obsahom
učiva, ktoré čaká deti nasledujúci týždeň.
Prílohy obsahovali prezentácie k danému
učivu, odkazy na webové stránky, ktoré
mali deťom priblížiť ešte lepšie v týždni vysvetľované učivo. Informácie vždy
podala zrozumiteľne, tak, aby sme aj my
rodičia vedeli, čo sa budú učiť naše deti
a v čom im máme ako rodičia pomôcť a
nahradiť z časti pani učiteľku. Z môjho
pohľadu má naša škola nastavené online vyučovanie výborne, aj keď prezenčné učenie to nenahradí. Ocenila by som
zjednotenie aplikácie na online vzdelávanie napr. Edupage, kde môžu cez túto
aplikáciu fungovať všetky pani učiteľky
a všetky predmety. Všetky informácie,
prezentácie, rozvrh hodín, učivo, domá-

• Davidko Dvoran, 1. ročník, on-line

• Autor Adam Tekeľ, 1. ročník

ce úlohy, oznamy, známky by tak boli na
jednom mieste. Teraz sa deti prihlasujú
na rôznych webových portáloch, čo je pre
niekoho chaotické. Nepokladám to však
za problém, len ako môj postreh, ktorý by
uľahčil komunikáciu a prehľadnosť daného učiva. Dokázali sme toho veľa, a aj keď
každému z nás chýba kolektív a priatelia,
robíme všetko preto, aby sme to zvládli a
našim deťom odovzdali čo najviac učiva,
ktoré je v učebných osnovách. Často krát
sme z toho kolobehu boli vyčerpaní a tak
ako aj niektorí rodičia, tak aj pani učiteľky sa možno cítili byť nedocenení, no o
to viac by sme si mali vážiť jeden druhého
a vzájomnú pomoc. Využívam príležitosť,
aby som vyjadrila svoju spokojnosť a ocenila schopnosti „našej“ pani učiteľky Jelínkovej počas online vzdelávania. Vždy
ochotná vysvetliť, poradiť, hociktorú hodinu dňa. Jej trpezlivosť je nekonečná a
my si to veľmi vážime. Uvedomujeme si,
že ani pre pani učiteľky to nie je jednoduché, ba priam ťažšie ako keby sa deti učili
prezenčnou formou. Za toto všetko patrí
všetkým pani učiteľkám veľká vďaka!
Peťa Mišíková, rodič

Pohľad rodiča
na on-line vyučovanie
V dnešnej dobe, keď je opäť aktuálne dištančné vzdelávanie detí prvého stupňa,
bola som požiadaná, aby som sa z pozície rodiča a zároveň učiteľky vyjadrila na
margo tejto tak veľmi diskutovanej témy.
Z vlastnej skúsenosti viem, že učitelia
sa nesmierne snažia vytvoriť pre svojich
žiakov, aj pri tomto spôsobe vyučovania, čo
najlepšie podmienky. Rešpektovať a individuálne pristupovať ku každému svojmu
žiačikovi, či už sa jedná o on-line hodinu,
alebo o spätnú väzbu pri zadávaní dištančných úloh, je takto na diaľku nesmierne náročné. Aj keď nám v dnešnej dobe
veľmi pomáha technika, nič nenahradí
priamy kontakt učiteľa so svojím žiakom,
nehovoriac o vzájomnej interakcii a sociálnych väzbách medzi deťmi navzájom.
Preto je dištančné vzdelávanie náročné z každej stránky ako pre učiteľa, tak i pre
žiaka a v neposlednom rade aj pre rodiča.
No jednoducho, žiaci prvého stupňa sú
predsa len do veľkej miery pri tomto spôsobe vyučovania odkázaní na pomoc rodičov, či už ide o technické záležitosti, alebo
o obsahovú stránku vzdelávania. (Už len

Porubské noviny 106

obyčajné pripojenie sa na on-line hodinu
môže pre takého žiačika znamenať stres,
ak sa mu to nepodarí na prvýkrát, alebo ho
počas hodiny prekvapí nečakaný výpadok
sieťového pripojenia. Alebo ak práve dôležitý vzorec z matematiky počas on-line hodiny poriadne nepočul alebo nevidel prezentáciu, lebo ho akurát „seklo“). O to viac
je náročnejšie, ak sa v jednej rodine musí
naraz takýmto spôsobom vzdelávať viacej
detí, ktoré sú na prvom stupni, alebo ak je v
rodine prváčik. Úloha rodiča je v takomto
prípade nenahraditeľná. O úlohe učiteľa,
ktorý musel na seba prevziať všetku zodpovednosť za vysvetľovanie, utvrdzovanie
a preverovanie učiva, ani nehovoriac. Preto
klobúk dole pred všetkými učiteľmi, ktorí
sa z jedného dňa na druhý museli stať odborníkmi na rôzne druhy komunikačných
technológií, po nociach vymýšľať štruktúru
on-line hodiny, aby sa za 45 minút stihlo s
detičkami urobiť čo najviac. Aby sa neprecvičovala len kognitívna stránka, ale nezabudlo sa aj na vzbudenie záujmu o učivo,
na povzbudenie do ďalšej činnosti a najmä,
aby sa rozvíjala fantázia, technické a tvorivé
myslenie detí.

• Autor Adam Líška, 1. ročník

Naša škola rodinného typu má v tomto
smere neskutočnú výhodu, že počty žiakov
v triedach umožňujú takýto prístup. Úplne
inak by sme sa na to pozerali, kedy bolo v
jednej triede 25 detí učiacich sa na diaľku.
Niektorí žiaci pri on-line vyučovaní trpia,
iní sa cítia ako ryby vo vode. Sú aj takí žiaci, ktorým táto forma vyučovania vyhovuje
viac a darí sa im lepšie. Ak on-line priestor
ponúka pokojné prostredie, niektorí žiaci, ktorí sa dokážu dokonale sústrediť, si z
týchto hodín odnášajú viac, ako keď sa učia
v bežných podmienkach. V on-line priestore sa dobre darí niektorým plachým deťom,
ale aj hyperaktívnym alebo kreatívnym. Iné
deti sa dlhú dobu nemohli v triede prejaviť,
lebo ich v tom brzdilo množstvo podnetov
a práve tieto deti sa aktívnejšie prejavujú
pri dištančnom vzdelávaní. No je všeobecne známe, že nie všetci sa učíme rovnakým
tempom, rýchlosťou či spôsobom. Preto oceňujem snahu našich pani učiteliek,
že pri dištančnom vzdelávaní, a to hlavne
mimo on-line hodín, keď žiaci vypracúvajú rôzne úlohy, projekty a zadania samostatne, môžu pracovať vlastným tempom a
spôsobom. Nič ich neobmedzuje, nikto na
nich nevyvíja tlak a cítia sa spokojnejšie.
Nikdy sme nepocítili stres z nedodržaného termínu odovzdania, veď povedzme si
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úprimne, mnohí
rodičia
museli
aj napriek danej
situácii, naďalej
chodiť do práce,
a tak sa kontrola
školských
povinností ich detí
často posunula na
neskoršie večerné
hodiny.
Myslím si, že
tu, na našej školičke v Závaž• Autorka Simona
nej Porube, by
Kubovčíková, 1. ročník
v tomto procese
veľmi pomohlo rozbehnutie elektronickej
triednej knihy a žiackej knižky portálu
edupage, ktorý poskytuje kompletnú škálu služieb a nástrojov komunikácie nielen
medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi
učiteľom a rodičom. Bola by to neskutočná pomoc nielen pre žiakov a pani učiteľky, ale hlavne pre rodičov, ktorí teraz
musia naraz sledovať niekoľko zdrojov
informácií: e-mailové správy, messenger,
sms notiﬁkácie alebo rôzne internetové
vzdelávacie portály. Určite by to uľahčilo
komunikáciu, ako aj spätnú väzbu. Veď
mať možnosť získavať všetky informácie,
známky, testy, prezentácie, notiﬁkácie aj
oznamy o výchovných opatreniach len z
jedného zdroja by nebola výhoda len pre
rodičov, ale aj pre učiteľov.
Na záver by som chcela poďakovať našim pani učiteľkám za ich trpezlivý prístup
a deťom zaželať čo najviac dní prezenčného vzdelávania. Aby sa tento školský rok
mohol ukončiť slávnostným odovzdaním
vysvedčení tak, ako to bývalo po dlhé roky
pekným zvykom. A v kútiku duše tajne
dúfať, že sa im ešte podarí ísť na nejaký
pekný školský výlet.
SH, rodič

Dištančné vzdelávanie
očami rodiča
Prechod z klasického (prezenčného)
vyučovania na dištančné pre nás znamenalo v prvom rade zabezpečiť lepšie technické (do)vybavenie, aby bolo naše spojenie
čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Prvé
týždne sa Samko pripájal prostredníctvom
PC, čo nám občas robilo problémy. Na Vianoce však dostal pod stromček tablet, a tak
od nového roka bolo pre neho pripojenie
jednoduchšie a pohodlnejšie. Samkove vyučovanie prebieha každý deň od pondelka
do piatku po dve vyučovacie hodiny. Učí sa

• Štrvták Samko Cholvádt

s pani asistentkou Simonkou Marcinčinovou, čo je pre nás veľké plus, keďže Samko sa nedokáže sústrediť v takej miere ako
ostatné deti. Takto máme možnosť vyhnúť
sa mnohým rušivým vplyvom. Komunikácia prebieha len medzi ním a pani asistentkou. Samko sa tak dokáže viac koncentrovať a venovať učeniu. Aj pani asistentka si
vie lepšie odsledovať ako pracuje, prípadne
čomu sa treba povenovať viac, čomu menej, čo mu ide a čo nie. Má možnosť mu naplánovať a prispôsobiť hodiny tak, aby bol
schopný sústrediť sa, a aby hodiny neboli
pre neho vyčerpávajúce. Okrem toho dostávame aj veľa potrebných učebných materiálov, takže som aj ja ako rodič zorientovaná v tom, čo pravé preberá. Prípadne
s ním viem ešte mimo on-line vyučovania
viac precvičiť, alebo dovysvetliť čo treba.
Dištančnú výučbu schvaľujem. Oceňujem,
že deti majú v dnešnej dobe aspoň takúto
možnosť vzdelávania. Nemusia zbytočne
zameškávať učivo, a majú aký-taký režim.

Celé to však beriem ako výnimočný stav v
tejto núdzovej situácii, a dúfam, že sa deti
budú môcť čoskoro vrátiť spať do školy.
Veľmi vnímam potrebu nášho Samka stretávať sa so spolužiakmi, kamarátmi, pani
učiteľkami a byť v kolektíve. V našom prípade je to pre nás obzvlášť dôležité, pretože
aj vďaka tomu, že Samko dostal možnosť
vzdelávať sa v základnej škole, urobil veľký
posun vpred. Aj keď sa snažíme mu doma
vytvoriť čo najlepšie podmienky, niekedy
je veľmi ťažké ho vôbec donútiť sadnúť si
za stôl a venovať sa vyučovaniu. Väčšinou
pracuje veľmi vzorne a usilovne. Sú však
aj dni, keď odmieta spolupracovať a spraví toho menej. Vnímam, že touto formou
vzdelávania nie je schopný získať toľko
vedomosti a sociálnych zručností, ako
keby bol v škole. Okrem toho sa takáto forma vyučovania vo veľkej miere dotkla aj
ostatných členov našej domácnosti. Keďže
Samko má dvojročného brata, museli sme
aj jemu prispôsobiť deň tak, aby sa navzájom počas učenia nerušili. Okrem toho aj
mnohé domáce práce, či koníčky a záľuby, s
ktorými sme si predtým vypĺňali voľný čas,
musia ísť často bokom. Momentálne je pre
nás prioritou, venovať sa učeniu a deťom.
Keďže som momentálne ešte na materskej
dovolenke, dá sa to všetko naplánovať a
zvládnuť. Verím však, že celá situácia okolo vírusu sa postupne upokojí. Bola by som
rada, keby sa zas všetko vrátilo do normálu
tak, ako predtým.
Veronika Cholvadtová, maminka

18

Porubské noviny 106

Rozhovory našich žiakov o vyučovaní na diaľku
Rozhovor:
Nelka Jedličková s Amy Hlušákovou
Amy, aký je tvoj názor na on-line vyučovanie?
„Určite to nie je také isté ako keď nám pani
učiteľka vysvetľuje učivo v škole. Online vyučovanie je spôsob výučby, ktorý nám však
nahrádza klasické vyučovanie.“
V čom má pre Teba online vyučovanie výhody a v čom nevýhody?
„Výhody – neskoršie vstávanie, učenie z pohodlia domova, vypracovanie úloh v pokojnom prostredí a menej vyučovacích hodín.“
„Nevýhody – nedostatočné internetové pripojenie (výpadky, zaseknutia), vyrušovanie
súrodencom a chýba mi kontakt so spolužiakmi a pani učiteľkou.“
Chcela by si ísť do školy, alebo sa naďalej
učiť z domu?
„Určite ísť do školy.“
Ako tráviš čas po online vyučovaní?
„Po vyučovaní si robím úlohy, ktoré zadá
pani učiteľka, skontrolujem ešte úlohy z ANJ
a potom mám voľno. Hrám hry, kreslím,
maľujem, vyrábam rôzne kreatívne výrobky,
pozerám TV a nikdy si nenechám ujsť seriál
Oteckovia.“
Ako sa pripravuješ na online vyučovanie?
„Vždy večer si pochystám všetky učebnice
a zošity, ktoré budem potrebovať nasledujúci
deň.“
Čo robíš počas vyučovania?
„Počas vyučovania sa snažím dávať pozor,
nie vždy sa to dá, keďže občas sú výpadky
internetu.“
Tešíš sa na návrat do školy?
„Áno, doma je byť fajn, ale už by sme mohli
ísť do školy.“
Rozhovor:
Amy Hlušáková s Nelkou Jedličkovou
Nelka, pripravila som si pre Teba niekoľko
otázok. Poprosím Ťa, skús mi odpovedať.
Ako vnímaš online vyučovanie?
„S našou pani učiteľkou je to super.“
V čom má pre Teba online vyučovanie výhody a v čom nevýhody?
„Výhody vidím v tom, že sa učíme len dve
hodiny.“
Ako sa pripravuješ na vyučovanie?
„Pripravím si všetky pomôcky, čo nám napíše naša pani učiteľka.“
Čo Ti najviac chýba?
„Chýbajú mi spolužiaci a pani učiteľka.“
Ako tráviš voľný čas, keďže máme obmedzené kontakty?
„Chodím sa prechádzať s rodinou do prírody.“
Keby si mohla navrhnúť pani učiteľke, aby
pridala jednu hodinu. Aký predmet by to
bol?
„Telesná výchova.“
Tešíš sa na návrat do školy?
„Áno veľmi sa teším, už sa neviem dočkať.“

Rozhovor:
Elka Medľová s Markét Jambrichovou
Markétka, vyhovuje Ti on-line vyučovanie?
„Nevyhovuje mi preto, lebo radšej píšem na
lavici ako na stole v obývačke.“
Ako sa pripravuješ na on-line vyučovanie?
„Potrebné veci na vyučovanie si nabalím večer.“
Páči sa Ti, že keď nechodíme do školy, vidíme sa aspoň cez on-line vyučovanie?
„Nepáči sa mi to, radšej by som chodila do
školy a učila sa tam.“
Si spokojná s pravidlom o vypínaní mikrofónov?
„Som spokojná, ale niektorí spolužiaci to
nerešpektujú. A skáču do reči. Pani učiteľka
ich musí upozorniť, že si treba vypnúť mikrofón.““
Čo robíš, keď skončí on-line vyučovanie?
„Naobedujem sa, poučím sa a potom sa idem
hrať so sestrou.“
Rozhovor:
Markét Jambrichová s Elkou Medľovou
Elka, páči sa Ti vyučovanie cez program
Webex? Prečo?
„Páči sa mi, pretože sa môžeme učiť a aj keď
nechodíme do školy. A aj, že máme iba dve
hodiny.“
Čo by si chcela zmeniť na vyučovaniu?
„Rozdelenie žiakov do skupín.“
Pripravuješ sa na hodiny?
„Áno, pripravím si všetko potrebné na hodinu.“
Kde sa učíš?
„Učím sa v mojej izbe.“
Tešíš sa do školy?
„Už sa teším, škola mi chýba.“
Rozhovor:
Peťo Agnet s Adamom Mišíkom
Adamko, nechýba Ti na online vyučovaní
TSV?
„Chýba, lebo by som chcel športovať.“
Aký predmet Ťa najviac baví na online vyučovaní?
„Môj najobľúbenejší predmet je vlastiveda.“

Ako tráviš čas po online vyučovaní?
„Športujem.“
Nechcel by si byť radšej v škole, ako sa učiť
za počítačom?
„Chcel by som sa radšej učiť v škole.“
Si spokojný s priebehom online vyučovaním?
„Áno, som spokojný s on-line vyučovaním.“
Rozhovor:
Adama Mišíka s Peťom Agnetom
Čo Ťa prekvapilo milo a čo naopak nemilo
na online vyučovaní?
„Milo ma prekvapilo, že sme mali len dve hodiny a nemilo, že som sa nemohol stretávať
so spolužiakmi na hodinách.“
Ako sa zmenil tvoj režim dňa počas online
vyučovania?
„Ráno som nemusel skoro vstávať a všetky
úlohy som zvládol za doobedie a poobede
som už mal voľno.“
Je niečo, čo by si zmenil na online vyučovaní?
„Nezmenil by som nič.“
Čo by si chcel zmeniť na vyučovaní, keď
sa opäť vrátime do školy? Je niečo z online
vyučovania, čo by si napríklad preniesol do
vyučovania v škole?
„Vadí mi nosenie rúšok počas vyučovania
v škole a z online vyučovania by som preniesol do školy malý počet hodín.“
Chcel by si niečo odkázať učiteľom?
„Učiteľom by som chcel odkázať, že ich obdivujem za ich trpezlivú prácu a 100%-nú
nasadenosť.“
Keby si bol ministrom školstva, kedy by si
otvoril školy?
„Už je najvyšší čas otvoriť školy a preto sa na
zajtra teším.“
Rozhovor:
Riško Hladký s Kubkom Hollým
Kubko, ako sa Ti páči online hodina?
„Dá sa to vydržať, dokým to neseká.“
Kde by si chcel byť radšej?
„Na online hodine.“
Čo sa Ti nepáči na online hodine?
„Nepáči sa mi to, že vypadáva internet a potom nikoho nepočujem.“
Čo sa Ti páči na online hodine?
„Že si môžeš kedykoľvek prichystať veci a nedostaneš poznámku.“
Čo sa Ti najlepšie učí cez online vyučovanie?
„Najlepšie sa mi učí matematika.“
A čo sa Ti učí najhoršie na online hodine?
„Najhoršie sa mi učí angličtina.“
Prečo sa Ti páči práve matematika?
„Lebo učiteľka premieta zošity na obrazovke.“
Rozhovor:
Kubka Hollého s Riškom Hladkým
Riško, ako sa Ti páči online vyučovanie?
„Páči sa mi to, ale v škole je lepšie.“
Kde by si chcel byť radšej?
„Asi viac v škole.“
Čo sa Ti nepáči na online hodinách?
„Nepáči sa mi, že mi niekedy nejde dobre
internet.“
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Ktorý predmet sa Ti učí najlepšie cez online
hodinu?
„Najlepšie sa mi učí matematika a slovenčina.“
A čo sa Ti učí najhoršie?
„Najhoršie sa mi učí angličtina.“
Prečo sa Ti páči práve matematika?
„Lebo pani učiteľka premieta zošity na obrazovke.“
Riško, ďakujem Ti za rozhovor.
Rozhovor:
Alexka Valluša s Majkom Hollým
Majko, ako sa Ti darí na on-line hodinách?
„Na on-line hodinách sa mi darí dobre.“
Čo robíš pred on-line vyučovaním?
„Zapínam počítač, spúšťam program Webex
a kameru.“
Čo by si chcel robiť na on-line vyučovaní?
„Chcel by som, aby sme sa len rozprávali
a neskúšali.“
Aká je Tvoja najobľúbenejšia hodina?
„Moja najobľúbenejšia hodina je angličtina.“
Ako by si chcel volať on-line vyučovanie?
„Chcel by som ho volať – Škola cez PC.“
Rozhovor:
Majko Hollý s Alexkom Vallušom
Chcel by si ďalej pokračovať v dištančnom
vyučovaní? Prečo?
„Nie, lebo to tam niekedy seká.“
Čo sa Ti páči na on-line škole?
„Páči sa mi, že nemusíme nosiť rúško.“
Prečo sa zaviedlo on-line vyučovanie?
„Lebo to chcel Matovič.“
Máš dobré internetové pripojenie?
„V kuchyni áno a v izbe nie.“
Čo by si chcel zmeniť na našom dištančnom vyučovaní?
„Aby sme mali trocha dlhšie prestávky.“
Rozhovor:
Deniska Tribulu s Jankom Nahálkom
Chcel by si sa učiť takto stále?
„Nie.“
Čo robíš po online vyučovaní? Učíš sa či sa
hráš?
„Učím sa.“
Dobre Ti tam ide zvuk?
„Dakedy sa mi to seká, inak v pohode.“
Chcel by si sa učiť v škole a byť cez prestávky so spolužiakmi?
„V škole s kamarátmi.“
Rozhovor:
Janko Nahálka s Deniskom Tribulom
Ako sa učíš radšej? Online alebo škola?
„Radšej by som bol v škole.“
Začínal by si radšej o 10:00 hod. alebo
o 9:00 hodine?
„Radšej o 10:00 hodine.“
Ide Ti dobre kamera zvuk?
„Áno, všetko mi ide dobre.“
Chodíš dakde počas vyučovania?
„Chodí na záchod.“
Chcel by si ísť už do školy?
„Áno, chcel by som ísť do školy.“
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Škola doma

(z pohľadu matky)
Vyrastala som v dobe, keď škola bola škola. Budova, záhrada, trieda, tabuľa a aj
pani učiteľka. Nikdy by som neverila, že
príde doba, keď sa do školy nebude môcť
ísť. Musieť zostať doma, žiadne výlety, kamaráti, spolužiaci ...
A stalo sa to ... dokonca aj mojím
deťom. Bolo ľahké ostať doma. No ťažšie
vysvetliť, že nemôžeš byť s kamarátmi,
musíš sa učiť doma! To nie sú prázdniny!
Je to nové pre všetkých – rodičov, deti,
učiteľov. Z časti smutné, mätúce a bezmocné. Na druhej strane však zaujímavé
a obohacujúce.
Teší ma, keď sa deti ráno tešia na online hodinu, lebo znovu uvidia spolužiakov aj pani učiteľku. Učia sa počítačovej
gramotnosti, ale aj samostatnosti v učení,
keďže nie všetci rodičia sú s nimi doma a
môžu sa im naplno venovať.
Pani učiteľky sú veľmi milé, ústretové a tolerantné, aby si deti čo najviac užili
„novú formu vyučovania“ zábavnou formou, ale taktiež ich to donútilo pracovať
doma samostatne.
Za mňa je spolupráca učiteľ a rodič
výborná a pre domáce učenie dostačujúca. Nevýhodou je, že deti sú doma znudené, nevyšalené a pre nás rodičov neraz
aj otravné – vyžadujú väčšiu pozornosť.
Chýba im každodenný pobyt vonku s kamarátmi. Snažíme sa im to vynahradiť,
robiť im rôzny program, ale nie vždy nám
to situácia, povinnosti a počasie dovolí.
Je to ťažká doba, ktorá skúša nás a naše
deti. Musíme byť trpezlivejší a ohľaduplnejší voči sebe aj ostatným, iba tak to
zvládneme a naše deti budú spokojné a
čo najmenej poznačené touto situáciou.
Bc. Martina Vretenárová

(z pohľadu syna, žiaka 2. ročníka)
Som rád, že nemusím skoro vstávať a som
doma. Chcel by som sa dlhšie rozprávať
s kamarátmi cez internet. Rád chodím
vonka sánkovať sa s Marcom.
Adam Vretenár, 2. ročník ZŠ Milana Rúfusa

Verše druhákov
Mačička a kačička
Mačička a kačička,
spadli nám do rybníčka.
Anička ich vytiahla,
mačička sa usmiala.
Kačička však plávať vie,
utopiť sa nemôže.
Prišla zima, všade sneh,
čo zvieratká budú jesť?
Psíček a mačička,
majú zimu na líčkach.
A tie deti šťastné sú,
nech zvieratká dnuká sú.

Anička Jambrichová, 2. roč.

Medveď v zime
Medveď spinká v brlohu,
vidím mu len na nohu.
Pred zimou kým zaľahol,
lesné plody pojedol.
Dlho spať už nebude,
ďateľ ďobe na dube.
Adamko Vretenár, 2.roč.

Psík
Psík na dvore skáče,
veľmi smutne plače.
Čože Bodrík, čo ti je?
Udrel som sa, to mi je.
Udrel som si nôžku,
ale iba trošku.
Miško Nahálka, 2.roč.

Líška
Išla líška kolo vody,
po kameni skákala.
Napi že sa líška vody,
veď si mäsko papala.
Adam P. Kováč, 2. roč.

Panda
Čiernobiely kožuštek,
hryzká bambuštek.
Je s ňou veľká sranda,
je to malá panda.
Tobiáš Petričko, 2. roč.

Zajko
Zajko ten má nôžky malé,
pozerá sa na mňa práve.
Zajko je náš kamarát,
každý ho má rád.
Dominik Szárasz, 2. roč.

• Miško Fenik, 1. ročník

• Davidko Dvoran,1. ročník,
domáca úloha z prvouky
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Ako sa žiaci a rodičia
vyjadrili k dištančnému
vzdelávaniu
Chcel by som, aby sme pracovali pomalšie, lebo niekedy nestíham. Chcel by som
mať hodinu s pani učiteľkou sám. Keď je
slabý signál, tak nám to seká. Chýba mi
výtvarná výchova.
Dominik Szárasz, 2. roč.

Páči sa mi, lebo je kratšie vyučovanie.
Chýbajú mi spolužiaci, pani učiteľka a
pani riaditeľka. Som rád, že ich aspoň vidím a počujem cez počítač. Už chcem ísť
do školy.
Adamko P. Kováč, 2. roč.

Vianočné prípravy
v našej triede
V predvianočnom čase u nás v triede
panovala skvelá tvorivá atmosféra. Svedomitú školskú prácu sme spestrili vytvorením našej knihy o vybraných slovách,
zhotovili hodinky na upevnenie násobilky,
riešili slovné úlohy zamerané na ﬁnančnú
gramotnosť. Pani učiteľka Dzúrová si s
nami na hodine anglického jazyka pripomenula medzinárodný sviatok Halloween.

Nemôžem sa baviť s kamarátmi. Prečo
sme rozdelení? Lepšie je sedieť v lavici.
Lepší je obed v školskej jedálni.

Anička Jambrichová, 2. roč.

Neviem to, čo vie pani učiteľka. Musím
vymýšľať, čo navariť na obed. Deťom chýbajú kamaráti. Oceňujem informovanosť
pre rodičov, prístup pani riaditeľky a učiteliek, komunikáciu a pomoc pri učení.
Podmienky pre učivo sú sťažené pripojením k sieti, čo ovplyvniť nedokážeme. Do
školy sa tešia deti aj rodičia.
Maminka Aničky Jambrichovej

Online hodiny sú dobré v tom, že deti
môžu spolupracovať počas výučby a dopĺňajú sa. Navrhovala by som predĺžiť
online hodinu na 45 minút. Verím, že sa
čoskoro deti vrátia do školy.
Dominikova maminka Zuzana Bardy

Príspevok do Porubských novín
Situácia okolo Covid 19 bola vážna,
preto sme sa po
vianočných sviatkoch
nemohli
vrátiť späť do školských lavíc. Aj keď
by sme si to veľmi
želali, prázdniny
nepokračovali. Na
rad prišlo dištančné vyučovanie. Naše učenie cez ZOOM
je spôsob ako byť spolu. Každý pracovný
deň o 9,00 hodine sa online stretávame.
Naša pani učiteľka nám dáva úlohy a prezentácie, ktoré sú poučné a aj zábavné.
Na hodine vlastivedy nám zadala vyrobiť
projekt o svojej obci. Verím, že sa jej bude
výtvor páčiť a dostanem dobrú známku.
Julka Feniková, 3.roč.

Na výtvarnej výchove sme si prácami vyzdobili triedu. Pravidelne sme čítavali o
vianočných zvykoch. „Mikulášska“ veľká
prestávka sa zmenila na vychutnávanie
vianočného punču a dobrôt od rodičov.
Na Etickej výchove pri rozprávaní o Vianociach deti dostali nápad na prípravu
prekvapenia medzi sebou navzájom. Pocit
radosti z obdarovania iného ich nadchla
tak, že sa rozhodli na sviatok Mikuláša
pripraviť malé balíčky pre našich seniorov,
ktorí to v dobe dlhej izolácie mali najťažšie.
V minulosti sme ich srdcia
potešili návštevou a kultúrnym
programom. No
teraz sa to uskutočniť
nedalo.
Keď som pozerala na tie šťastné
očká, keď vkladali drobnosti do
balíčkov, bola som na nich pyšná. Po návšteve Mikuláša v našej škole, sa žiaci rozhodli v obdarovávaní pokračovať. Vlastnoručne si ozdobili krabičky a začali do
nich vkladať prekvapenia. Na balíčkoch
mali pomiešané čísla a tak nikto nevedel,
ktorý darček koho poteší. V posledný deň
školského vyučovania si ich pri stromčeku
vzájomné vymenili. To bolo radosti! Pocit
z obdarovania má niekedy zvláštnu moc.

On-line vzdelávanie
Počas prvej vlny vírusu sme museli rekordne rýchlo prejsť na spôsob vyučovania, s ktorým sa mnohí z nás predtým
nestretli. Videohovory, domáce úlohy v
podobe online zadaní a mnoho iného,
pre nás nového.
Prišiel znovu ten čas a my sme začali
vyučovať z domu. Teraz sme už boli pripravení. Poučení z minulej neštandardnej situácie sme vniesli do tradičného
vzdelávania nové prvky tak, aby sme ho
spravili efektívnejším. Najdôležitejším
pre žiaka je správne ho motivovať do
učenia. Snažíme sa využívať prirodzenú
súťaživosť žiakov. Skúšame počas hodín
prednášanie učiva obohatiť o aktivity, pri
ktorých deti zapoja všetky zmysly , využívame možnosť vzájomného kontaktu a
rovesníckeho vzdelávania naplno. Neoddeliteľnou súčasťou tohto vyučovania je
ﬂexibilita učiteľa. Na online vyučovanie
využívame 2 bezplatné programy so službami videochatu a to ZOOM a TEAMS.

Na kontakt s rodičmi volíme mailovú písomnú komunikáciu, telefonické hovory.
Práve spoločný dialóg a kvalitná spätná
väzba nám veľmi pomáha. Na kontakt
so žiakom nám zriaďovateľ zakúpil portál Bezkriedy. Ponúka pestré možnosti
posielania prezentácií, zvukových a video
nahrávok, zasielania správ, odkazov a fotograﬁí. Môžeme tu zadať a vyhodnotiť
test, domáce úlohy, zapísať známky a na
nástenku si pripraviť pre žiakov rozvrhnutie učiva na ten ktorý deň. Pri zvládnutí anglického jazyka zasa určite poteší
aplikácia na precvičovanie slovíčok WocaBee. Všetko však závisí od technických možností a dobrého internetového
pripojenia. Prínosom je, že sa žiaci naučili pracovať s novými technologickými
nástrojmi. Po dvoch týždňoch takéhoto
spôsobu vyučovania môžeme skonštatovať, že sa nám to aj tentokrát darí zvládnuť. Najťažšie to však majú naši najmladší žiaci a s nimi ich rodičia, ktorí musia vo
veľkej miere zastúpiť prácu pani učiteľky.
Starší žiaci si už dokážu rozvrhnúť prácu
a poradiť aj sami. So slobodou, ktorú žiaci získali, sa však spája aj väčšia zodpovednosť za plnenie úloh a výsledkov.
Nové technológie 21.storočia nám
umožňujú vzdelávanie na diaľku, ktoré
vie byť príjemné a zážitkové i mimo školských lavíc. Potrebu sociálneho kontaktu
a vzťahov medzi žiakmi však technika
nenahradí. Preto si všetci prajeme, aby
sme sa čím skôr vrátili späť do škôl.
Triedna učiťeľka 3. ročníka,
Mgr. Mária Boltižiarová
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každý deň hrávali futbal, čo je v decembri
vzácne. Nový rok sme privítali ohňostrojom. Želal som si nech je moja rodina
zdravá a šťastná a nech korona skončí. Aj
napriek pekným prázdninám som sa do
školy tešil. Kvôli obmedzeniam sa ideme
učiť z domu. Verím, že to dlho trvať nebude. Prial by som si byť aj s kamarátmi.
Adam Mišík, 4.roč.

Zelené Vianoce
Prázdniny sa začali celkom dobre. Víkendový lyžiarsky tréning na Jeleňáku
dopadol na jednotku. V utorok a v stredu sme trénovali obrák na Dolinkách.
Pod stromček od Ježiška som dostal lavínovú lopatu, dve snežné delá Technoalpine TR10, tri krásne knihy, príslušenstvo k
teleskopickému manipulátoru, záhradný
John Deer, traktor s kosačkou, vlečkou a
pluhom a oblečenie. Len jedno som nedostal. Zdravie! Museli sme byť 10 dní v
karanténe. Konečne nám skončila karanténa a Silvester sme oslávili v plnom prúde. Lenže radosť netrvala dlho. Hneď na
Nový rok nám zavreli lyžiarske strediská a
od pondelka sme trénovali na Lúčkach na
lyžiach. Vlado nám postavil obrák a my
sme si museli vyšliapať na štart a pustiť
sa ním aspoň 15krát. Len v štvrtok som
tréning vynechal, ale bol som sa prejsť s
maminou po Bielej Púti. V sobotu sme
boli s Gállovcami pozrieť bežecké trate v
Jasnej. Prázdniny som si celkom užil.
Riško Hladký, 4.roč.

Moje vianočné prázdniny
Na vianočné prázdniny sa tešia snáď
všetky deti. Tento rok nás však neprivítali tak ako sme si to želali. Namiesto
bohatej snehovej prikrývky pršalo. A tak
sme aspoň mali čas na pečenie koláčov.
Na štedrý deň sme sa veľmi tešili, hlavne na darčeky. Na štedrovečernom stole
nás čakali samé dobroty. Naokolo sa šírila
vôňa Vianoc. Po spoločnej večeri sme si
rozbalili darčeky a tešili sa z nich. Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Zbožňujem ich. Keďže tieto Vianoce boli „iné“
než tie zvyčajné nemohli sme navštíviť
blízku rodinu. Aby sme si vyplnili čas a
vyšantili sa, boli sme na sánkovačke v Jasnej a aj tu u nás na zjazdovke. Po novom
roku sa počasie aspoň na chvíľu spamätalo. Začalo snežiť. Veľmi nás to potešilo.
Amy Hlušáková, 4.roč.

Vianočný čas
Vianočné prázdniny som trávil v rodinnom kruhu, keďže návštevy boli zakázané. Okrem krásnych darčekov, ktoré som
dostal, som zažil veľa pekných prechádzok a dokonca som stihol aj lyžovačku.
Snehu bolo málo, preto sme za ním
chodili vyššie do hôr. Veľa sme sa sánkovali, váľali v snehu, hrali hokej a dokonca

Moje Vianoce
Každý rok sa tešíme na vianočné prázdniny. Zdobíme stromček, pečieme koláče,
poupratujeme a vyzdobíme celý dom. S
mamou sme vyrábali papierové dekorácie. Vždy mám radosť z darčekov.
Tieto prázdniny boli pre mňa smutné, lebo nenapadol žiadny sneh a nemohol som chodiť ani von.

Kubo Hollý, 4.roč.

Vianoce
Vianoce sú najkrajším sviatkom v roku.
Celá rodina sa stretneme spolu pri jednom stole. U nás to tak tento rok byť nemohlo, no aj tak som sa na Štedrý deň veľmi tešil. Stromček robíme deň vopred. Je
umelý a nevonia, ale aj tak som šťastný, že
zachránime jeden živý pred vyhodením.
Keď rastie v lese je omnoho krajší. Mama
radšej urobí len ikebanu zo živých vetvičiek. Na štedrú večeru máme najprv oblátku s medom a cesnakom, kapustnicu,
zemiakový šalát a vyprážanú rybu. Stôl
je krásne vyzdobený sviečkami. Máme
slávnostné oblečenie, taniera aj príbory.
Po záverečnej modlitbe sa konečne presunieme k stromčeku. Na túto chvíľu sa
teším najviac z celého dňa.
Majko Hollý, 4.roč.

Nezvyčajné vianočné prázdniny
Začalo sa to všetko tak, že prázdniny
sme mali skôr, ako mali byť. Veľmi som
sa potešil, lebo mali prísť moji krstní rodičia aj s bratrancom Martinkom. Keďže
bol zákaz vychádzania, zdržiavali sme sa
doma, alebo sme sa chodili sánkovať na
zjazdovku. Prvý týždeň ubehol ako voda,
lebo boli Vianoce a všetci sme boli spolu
a bol pokoj. S krstnými sme sa veľa nasmiali a hrávali spoločenské hry. Vianoce
skončili a rodina z Piešťan odišla domov.
Počas prázdnin som nič zaujímavé nezažil. Zákaz vychádzania prerušil naše
plány. Dúfam, že budúce Vianoce si cez
prázdniny užijem lyžovačku.
Peťo Agnet, 4.roč.

Moje Vianoce 2020
Predvianočná atmosféra bola iná, ako
predchádzajúce roky. Pre COVID – 19
sme nemali vianočné vystúpenie, boli
zakázané návštevy a zatvorené obchody.
Doma som pomáhala piecť medovníky a
pripravovať výzdobu. S ockom sme boli v
lese odpíliť stromček, ktorý potom všetci
spoločne ozdobili. Aj keď Štedrý deň bol
daždivý, veľmi rýchlo ubehol a prišiel večer, na ktorý sme sa tak tešili. Pod stromčekom boli naše vytúžené darčeky. Tieto
Vianoce sa mi veľmi páčili. Nasledujúce
dni sme spolu s bratom a rodičmi chodili na prechádzky do prírody. Starých
rodičov sme pozdravili iba cez okno. Na
Silvestra bola skvelá zábava a o polnoci
farebný ohňostroj. Všetci sme si priali,
aby rok 2021 bol lepší a zdravší. Ostatné
prázdninové dni sme sa chodievali sánkovať a bobovať. Potom nasledovala príprava do školy. Prázdniny bolo super!
Elka Medľová, 4.roč.

Vianočné prázdniny
Na Vianoce som sa veľmi tešila. Boli trochu iné. Stretávala sa iba rodina. Počítala
som dni, kedy už rozbalím prvé darčeky.
Doma sme piekli koláčiky. Perníky som
zdobila so sestrou a bratrancom. Ozdobili sme stromček a chystali sa na veľký
deň. Vianočnú výzdobu sme mali všade.
Vonku pred dverami svietili stromčeky.
Na večeru sme mali kapustnicu, rybu,
rezeň a šalát. Večerali sme celá rodina.
Prvé darčeky boli u starkej potom krstnej a nakoniec u nás doma. Silvester sme
trávili na chate na Vyšnej Boci. Bolo tam
kopec snehu. Postavili sme snehuliaka,
iglu a guľovali sa. Najviac som sa tešila
na veľký ohňostroj. Pustili sme aj lampión šťastia, ktorého skoro traﬁl ohňostroj.
Už teraz sa teším na sviatky o rok.
Nelka Jedličková, 4.roč.

Moje vianočné prázdniny
Prvý týždeň sme boli u starkej v Liptovskom Mikuláši. Zdobili sme vianočný
stromček, piekli vianočku a perníky. Na
Vianoce sme boli doma so starkou. Na
prvý sviatok vianočný sme išli k starkým
z Ružomberka späť na chatu. Boli sme
tam celý týždeň. Videli sme Brankovský
vodopád. Pomáhal som nosiť drevo na
kúrenie. Pozerali sme rozprávky a precvičoval som si angličtinu. Na Silvestra sme
boli celá rodina v Porube. Po novom roku
som dokončoval domácu úlohu, čítal
knihu Osmijankove rozprávky, chodil na
prechádzky a na Opalisko sa sánkovať.
Vianočné prázdniny boli super!
Alex Valluš, 4.roč.
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Predišli nás do večnosti
Neplačte,
že som odišla,
ten kľud a mier
mi prajte,
len v srdci
večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 12. decembra 2020 vo veku 66
rokov opustila naša drahá manželka,
mama, stará mama, sestra, švagriná,
krstná mama, strynká a teta
Jana Brosková,
rod. Jurčová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutočnila v utorok 15. decembra
2020 za prítomnosti najbližšej rodiny.
+ + +
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
V hlbokom zármutku
oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a
známym, že nás dňa 25.
decembra 2020 v nedožitom 73. roku
svojho života opustil náš drahý manžel,
otec, dedo, brat, švagor, kamarát
Ing. Vladimír Šeďo
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila dňa 28. decembra 2020 v kruhu
najbližšej rodiny v Liptovskom Mikuláši.
+ + +
Srdce unavené
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby si mohla žiť.
Čas plynie,
život ide v diaľ,
nám po tebe ostala len
veľká bolesť a žiaľ.
V hlbokom zármutku oznamujeme, že
nás dňa 11. januára 2021 vo veku 47
rokov opustila naša drahá manželka,
mamina, dcéra, sestra, švagriná, krstná
mama a kamarátka
Iveta Hladká,
rod. Kováčová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bola vo štvrtok 14. januára 2021 o
14. 00 hodine v Dome smútku v Závažnej
Porube. Manžel Vladimír, dcéry Klaudia
a Cindy, syn Luka, mama Mária a ostatná
smútiaca rodina. Pohrebný obrad sa konal za prítomnosti najbližšej rodiny.

A budem bývať v dome
Pánovom mnoho a mnoho
dní. Ž 23, 6
S veľkou bolesťou v srdci si
Vám dovoľujeme oznámiť,
že 29. januára 2021 vo veku
nedožitých osemdesiatich
ôsmich rokov bol povolaný na večnosť náš
milovaný
Prof. PhDr. Július Rybák, CSc.
Zádušné sväté omše boli odslúžené v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici
a v Kostole sv. Matúša v Partizánskej Ľupči.
Posledná rozlúčka v úzkom kruhu najbližšej
rodiny sa konala na cintoríne v Partizánskej
Ľupči v utorok 2. februára 2021.
+ + +
Lúčim sa s tebou rodina,
aj s vami,
priatelia moji,
prišla už moja hodina,
spomienka nech nás navždy spojí.
V hlbokom zármutku
oznamujeme, že nás dňa
30. januára 2021 vo veku 88 rokov opustil
náš drahý otec, starý a prastarý otec, švagor, krstný otec, strýko a ujo
Vladimír Niňaj
Rozlúčka s naším drahým zosnulým sa
uskutočnila 3. februára 2021 v Dome
smútku v Závažnej Porube v úzkom rodinnom kruhu.
+ + +
Rozum pochopí,
no v srdci zostáva žiaľ
a nakoniec
len spomienka.
S bolesťou v srdci oznamujem, že nás navždy
opustil náš milovaný otec,
starý otec a brat
Jaromír Kulhavý
Zomrel po dlhej, ťažkej chorobe dňa 28.
januára 2021 vo veku nedožitých 56 rokov.
Najbližšia rodina ďakuje všetkým, kto spolu s nami tichou spomienkou a zapálením
sviečky si uctil jeho pamiatku. Rozlúčka sa
konala v úzkom rodinnom kruhu.
+ + +
Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni Boha uvidia.
Matúš 5,8
V nádeji vzkriesenia oznamujeme príbuzným, priateľom i známym, že Pán Boh
povolal z časnosti do večnosti dňa 17. januára 2021 vo veku 88 rokov našu drahú
mamu, svokru, starú i prastarú mamu, krstnú mamu, sestru v Pánovi Ježišovi Kristovi
Želmíru Havírovú
rod. Agnetovú
Rozlúčka s našou drahou zosnulou bola v
Závažnej Porube v úzkom rodinnom kruhu.
Dcéry Dagmar a Janka s manželmi, vnúčatá
Viktor, Inge a Denisa s rodinami, pravnúčatá Matúš, Dominika, Samuel, Miriam

Spomienky
ako plátno po lúkach
rozvešiame...
...píše v básni Pieseň o tkáčke Milan Rúfus.
Dnes by sme chceli zaspomínať na človeka, ktorý bol prototypom Rúfusovej myšlienky o tom, že to, čo je najdôležitejšie,
sa rodí v mlčaní. Treba, aby sa myšlienky
najskôr „vykúpali“ v mlčaní a až potom sa
rozhodnúť, čo treba povedať nahlas.
Odišiel Julo Rybák. Majster premýšľajúceho mlčania, majster prekladov
ruského ﬁlozofa Prišvina, húževnatý držiteľ posolstva Pavla Straussa.

• Zľava: M. Rúfus, P. Strauss, Julo Rybák

Odišiel človek, ktorý roky sedával v
porubskom kultúrnom dome na oslavách
venovaných Majstrovi.
Paradoxne sa moja prvá spomienka
neviaže na tieto stretnutia, ale na známu
celoslovenskú recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, kde som bola sprievodcom svojich študentov. Jednou z fakultatívnych akcií bol večer venovaný Márii
Medveckej. Rozhovor viedol práve Július
Rybák. Zážitok bol taký silný, že ešte v
ten večer vznikla reﬂexia, ktorú som mu
poslala.
Odpoveďou bol balík kníh prekladov a lístok hovoriaci o tom, že dvadsať
rokov podpisuje komplexné hodnotenia,
ale tak ako ja, ho nikto nevystihol. Vraj
som určite čitateľkou jeho Prišvina. Keď
som balík kníh čitateľsky zvládla, napísala som autorovi, aby netratil čas listami
so mnou, keď dokáže také úžasné preklady. Odpoveď? „Toto je len Julo Rybák vo
svetlých chvíľach svojho života.“
Na jeho konštatovanie, že určite mám
literárne ambície som reagovala, že síce
na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne
možno aj áno, ale odvtedy žijem v Závažnej Porube úplne obyčajný život. „Práve
v Závažnej Porube máte jedinečnú šancu
zbierať spomienky na Milana Rúfusa a
zachovať jeho odkaz.“
Takže vlastne zosnulý môže za to, čo
sa pre pamiatku Majstra v Dome Milana Rúfusa urobilo. Ďakujem mu za to. A
osudu tiež – že som stretla vzácneho človeka, akým bol a v spomienkach zostane:
Prof. PhDr. Július Rybák, CSc.
Soňa Barániová
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TAJNIČKA ……

T A J N I Č K A: Aktuálne zamyslenie sa od p. Šagianovej
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26.

nízká čalúnená stolička bez operadla
ŠPZ okr. Ružomberok
arzén chem.zn.
tuk
pulse duration modulation skr.
nízka drevina
lat. pozdrav
aukčná sieň
útok
ovčia vlna s kožou
ťažná žrď na voze
sílila si
spevnosť, melódia
imunitný systém
druh pohlavnej choroby
Ábel inic.
lebka náreč.
plátená športová obuv
angl. mužské meno
stredný stupeń kambria
katol. omšová kniha
kartová hra
a .c
ihličnatý strom
kód štátov Island, Senegal
voňajúca látka obsiahnutá v anízovom
a feniklovom oleji. Používa sa na výrobu voňaviek, likérov.
27. indický odev
28. značka zámkov vo dverách
29. predložka
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16
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118
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91
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105
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120
124
125

VI.
134

135

30. urobiť veniec
31. osobný list
32. obchodný dom so zamer. na nábytok
33. ritný otvor na konci zažívacieho traktu, resp. ritný kanál
34. ten kdo často rád posmešne ironizuje
35. ozn. pre konskú silu - horse pover
36. ženské meno
37. mačkovitá šelma
38. lístie zo stromu v jeseni ….
39. kód irskej libry
40. dával si na známosť /v minulosti/
41. oslovenie vynikajúceho umelca
42. písmeno gr. abecedy
43. závora
44. uzlík v tkanine
45. písomný záznamový blok
46. označ. obchodu s elektr. spotrebičami
47. tienené miesto česky
48. starorímsky odev
49. ženské meno v Strednej a Južnej Amerike
50. novinový denník
51. niečo vzácne, napr. rara avis - biela
vrana
52. bývalá mládežnická organizácia
53. Yvona, Vlado
54. krasokorčuliarsky štadión
55. obilnina
56. miesto športových, kultúrnych a iných

136

podujatí
57. sled televíznych príbehov na pokračovanie
58. kód Rumunska
59. sodík chem.zn.
60. nosil som ……. kvetov, triesok
61. veĺká Aťka
62. 999 rimsky
63. 1500 rimsky
64. malá sviňa
65. mužské meno
66. lacno česky
67. posledné písmeno abecedy
68. v, vnútri
69. svetozn. talians. módny návrhár
70. skoro na jar
71. odtrhnutý zdrap napr. papiera
72. kúpeĺné mesto vo Švajčiarsku
73. národnost. skupina v Indonézií
74. na, navrchu lek.
75. robí zmluvné obchody
76. hranica lek.
77. osobné zámeno
78. zlúčeniny vyskytujúce sa ako pigmenty v motýlích krídlach
79. povzbudzujúci nápoj
80. letný mesiac
81. patrí Amorovi
82. ruský súhlas
83. telo lekár. i polotovar na cukrárske

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Ť/
92.
93.
94.
95.

výrobky
cín, neodým chem. zn.
žilnatá hornina
bývalý sýrsky prezident
zliatina medi a cínu
top. ponáraj
zjednotiteľ Slovanov
v kartách kráľ sa prebíja …..
čítaj česky /v tajničke musíte napísať

zoologický skr.
staroegyptský boh slnka
babylonský boh neba
schopnosť vcítiť sa do pocitov, konania inej osoby
96. sadené náreč. porubský
97. trhala si básn.
98. najvyšší starogrécky boh
99. telovýchovný výbor
100. ide náreč.
101. česká i poľská rieka
102. medzinárodná asociácia trenerov skokov do vody
103. upraž to
104. cudzie ženské meno /od Zuzany/
105. ŠPZ okr. Jihlava
106. obyvateľ lazov
107. patrí vodcovi emirátu
108. Komunistická strana Československa
109. stupeň schodišťa
110. usadenina na dne
111. evolutný skr.
112. samce divých svíň
113. ŠPZ okr. Krupina a Prievidza
114. vzduchoprázdny priestor
115. draslík chem.zn.
116. pojem duše u starých Egypťanov
117. k.o. fonet.
118. rímsky domáci bôžik i gibon bielorusky
119. obec v Čechách
120. mal chuť, nutkanie to urobiť
121. si to totálne pokazila
122. kamarát dom.
123. šport. kód San Marina
124. český spevák
125. futbalový klub v Miláne
126. evidentný znak niekoho , niečoho
127. urob si náladu na tancovanie
128. kód Turecka
129. a iné skr.
130. síra chem.zn.
131. vzácny ihličnatý strom
132. teplota zn.
133. vplyvom podnebia a času …. česky
134. Shakespearov kráľ
135. etnograﬁcký skr.
136. základná kostra trupu lode
V RIADKOCH :
v 3.r. - vedľa ozn. taj.č. II. E - čko
v 21 r. - za tajn. č.VI. Ikea, bez A
V STĹPCOCH :
v 9. - pod ozn. taj. č.VI. liter ozn.
v 11. - pod taj. č.III. zákl. myšlienka
v 15. - pod tajn. č.VII. milenec
Pomôcky:
AKAD ,ANU , ANUS , ARMANI , EMPATIA ,
IDCA , IEP , ISIT, OTÍN , PTERIN ,RIANA.
POZOR ! V krížovke nie sú dodržané interpukčné znamienka!
ZNENIE TAJNIČKY Z Č. 105:
Ešče duby rastú na Kryvanskéj strane
Kto jak Slovák chodí
Nech knihy zahodí
A medzi nás stane.
Autori krížovky:
Pavel Staroň, Simona Žabokrtská
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Kráľovná Jasnej

SKI centrum Opalisko

Nádherné prvé miesto
Rešpektujúc nastavené opatrenia otvorili 12. decembra 2020 zimnú sezónu aj v
Lyžiarskom stredisku SKI Opalisko v Závažnej Porube. Podľa vedúceho Rastislava
Mašlonku podmienky pre lyžovanie sú veľmi dobré. V prevádzke je lanovka a malý
vlek. Na zjazdovkách sa nachádza 40 cm
upraveného technického snehu. V zmysle
nariadenia Vlády SR sa od pondelka sprísnia podmienky pre prevádzku lanoviek a
vlekov. Od 14. decembra 2020 sa bude vyžadovať test nie starší ako 72 hodín.

SKI centrum zatvorené
Lyžiarske stredisko SKI Centrum Opalisko je zatvorené od polnoci 31. decembra
2020. Prevádzky schopné dopravné zariadenia sú odstavené. Zjazdovky zívajú
prázdnotou. Občas sa objaví policajná
hliadka, obkrúži parkovisko a pokračuje
ďalej. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že počas pobytu v prírode treba
vyberať menej frekventované miesta. „Rešpektujte, prosím, aktuálne platné opatrenia.
Sú nastavené tak, aby znižovali mobilitu a
stretávanie sa s ľuďmi,“ zdôrazňujú hygienici. Pokuta za porušovanie protipandemických nariadení môže byť 1659 eur, v
blokovom konaní 1000 eur na mieste.
text i foto: -dm-

Tradícia žije v nás
Štefanský výstup na Poludnicu (1549 m)
píše už dlhoročnú tradíciu. Nikto nepozýva, nikto neorganizuje a ľudia vystúpia
za každých podmienok. Veď na pohyb vo
voľnej prírode sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Preto aj v tomto roku skupina
nadšencov sa stretla na vrchole. Pofukoval
silný vietor a hmla bránila výhľadom na
centrálny Liptov. No stálo to zato. Neuveriteľne krásny zážitok si účastníci zimného
výstupu odniesli domov nielen vo svojej
pamäti, ale aj na kartách fotoaparátov,
mobilov... Dokumenty z výstupu ponúkli
priateľom na sociálnych sieťach.
-rm-

World cup Jasná 2021
Porubskí lyžiari na Svetovom pohári v Jasnej zabezpečovali technickú stránku pretekov a pôsobili ako technici a bránkoví
rozhodcovia. Podieľali sa na všetkých prípravných činnostiach a samotných pretekových dňoch. Od stavby sietí, preparácie
tréningovej trate a pretekovej trate,stavbe
brán, farbenie orientačných čiar a medzičasov, po stavbu štartových a cieľových
areálov.
-vm-

• Zľava: predný rad Janka Ošková, Alenka Dideková Beťková, zadný rad zľava Pavel Migaľa, Jaroslav Beťko,
Vladimír Mlynček, Ladislav Piatka, Jaroslav Mikuš, Pavel Mikuláš, Filip Gažo, Milan Mikuláš

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si v obrovskom slalome Svetového pohára v
Jasnej 7. marca 2021 vybojovala prvú
priečku.

V nedeľňajšej súťaži odsunula o 16 stotín
na druhú priečku Novozélanďanku Alice
Robinsonovú. Na treťom mieste skončila
Američanka Mikaela Shiﬀrinová (+0,37).
Talianka Marta Bassinová obsadila štvrté
miesto (+0,96).

Perfektné druhé mieﬆo
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová
skončila druhá v
slalome Svetového
pohára v Jasnej. V
sobotňajšej súťaži
(6. 3. 2021) nestačila iba na víťaznú
Američanku Mikaelu Shiﬀrinovú,
za ktorou zaostala o 34 stotín sekundy.
Tretie miesto obsadila Švajčiarka Wendy
Holdenerová (+0,52).

• Petra Vlhová a Mikaela Shiﬀrinová na stupni víťazov
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