Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote
v obci Dolná Poruba
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OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE
Laura Suchá (č. 11) reprezentovala v Číne!
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE
Rozhovorom so starostom obce zvykneme
začínať prvé číslo v kalendárnom roku.
Keďže komunálne voľby máme za dverami,
poskytli sme JUDr. MIROSLAVOVI KOPČANOVI priestor na bilanciu štvorročného
úradovania pred novembrovým skladaním
účtov.
 Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
Môj pracovný deň nezačína ani nekončí. Starosta v malej obci nemá žiadne špecializované
tímy, ako napríklad v mestách. Často premýšľam, aj v noci, čo ma čaká
zajtra, prípadne si rekapitulujem predošlé postupy práce.
 Čomu ste v uplynulom volebnom období venovali najviac energie?
Niekoľkokrát som spomínal, že obrovská a často nezmyselná byrokracia
má zničujúci dopad na prácu a život obyvateľov. Napriek tomu sme si
na začiatku povedali, že spravíme maximum, aby sme uspeli v čerpaní
eurofondov. Museli sme však čiastočne upraviť vízie, resp. plán úloh
obce, pretože sa nám neprekrýval s výzvami, na ktoré sme mohli spracovávať príslušné projekty. Ak by som sa mal vrátiť na začiatok volebného obdobia, iste si mnohí spomínate, ako som opakovane zdôrazňoval, že vstup do obce, úprava predzáhradiek či čistota prírody je istým

spôsobom výkladná skriňa obce a jej obyvateľov. Preto sme v prvom
roku uzatvorili dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v
Trenčíne (tzv. § 50 j), kde sme mohli využiť pomoc evidovaných nezamestnaných občanov, na ktorých nám úrad práce s Povodím Váhu
Piešťany refundoval mzdu. Vo veľmi zlom stave bola kaplnka Panny
Márie, ktorú sme revitalizovali z vlastných zdrojov. Kus práce sme
postupne urobili pri rekonštrukcii futbalového štadióna vrátane kompletnej fasády, prístrešku, tribúny, vnútorných úprav. Všetky tieto práce
boli vykonané brigádne a svojpomocne pri 5% spoluúčasti nákladov z
objemu zhodnotenia areálu. Hneď pri nástupe sme začali dostávať
darčeky v podobe havárií v pestovateľskej pálenici. Nasledovali veľké
opravy rektifikačného kotla, vývevy, miešača, transportného potrubia.
Mimochodom, pri preberaní pestovateľskej pálenice bol účtovne vykázaný dlh na úrovni cca. 20 tisíc Eur. S týmto sme sa museli vysporiadať a
za dva roky sme si z úspor mohli dovoliť kúpiť traktor – bager
a multikáru. Dnes je pálenica v slušnej kondícii. Rovnaký meter sme
zaviedli všade, kde obec finančne prispieva z rozpočtu, či už na šport
alebo kultúru. Nastolené zásady transparentnosti, dôvery, vzájomného
rešpektu a hlavne slušnosti dodnes fungujú. V tejto oblasti nemáme
zásadné problémy. Čo mi zobralo najviac energie? Apatia, nedôvera ľudí a žiaľ i ľudská zlomyseľnosť.
POKRAČOVANIE NA S. 4.
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VECI VEREJNÉ

UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBECNÉHO ÚRADU
DOLNÁ PORUBA – PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE SPOL. S R.O. Z DŇA 16. 8. 2014
VALNÉ ZHROMAŽDENIE PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE
SCHVÁLILO:

overovateľov zápisnice: Milana Suchého a Mgr. Petra Martináka; zapisovateľa zápisnice: Zuzanu Vániovú,

program rokovania valného zhromaždenia,

Výročnú správu za účtovné obdobie 2013 a riadnu účtovnú závierku spol. s r.o. Pestovateľská pálenica za rok 2013,

prídel do zákonného rezervného fondu 5% z čistého zisku za rok 2013 vo výške 497,75 €,

previesť zvyšnú časť čistého zisku za rok 2013 v sume 9 457,25 € na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov,

žiadosť Futbalového oddielu TJ Slovan Dolná Poruba o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre družstvo žiakov a mužstvo
dospelých vo výške 550 €, ktorý bol použitý na pokrytie nákladov spojených s organizačným zabezpečením TJ, úhradou cestovného v I.
polroku 2014, ako aj čiastočnou revitalizáciou hracej plochy,

celkovú cenu za 1 la vyrobeného alkoholu v zložení: spotrebná daň z liehu (½) = 5,40 € + poplatok za pálenie = 2,50 € + DPH z poplatku za
pálenie = 0,50 €,

celkovú cena za 1 la vyrobeného alkoholu: 8,40 €.
ZOBRALO NA VEDOMIE:

vyhodnotenie výroby destilátu v Pestovateľskej pálenici spol. s r.o. Dolná Poruba za obdobie júl 2013 – jún 2014,

Celkové hospodárenie spoločnosti s.r.o. za všetky strediská za páleničiarsky rok 2013/2014:

celkové náklady prestavujú sumu 40 621,37 EUR, celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške 37 585,85 EUR,

hospodársky výsledok za páleničiarsky rok 2013-2014 predstavuje stratu vo výške – 3035,52 EUR (pálenica = + 7 680,03 EUR; fekálne vozidlo = - 6 377,95 EUR; Pošta Partner = -1 246,74 EUR; multikára = - 1 229,10 EUR; pracovný stroj JCB 2-CX = - 1 861,76 EUR),

informáciu, že dňom 1. 3. 2014 je spoločnosť v zmysle § 4 Zákona č. 222/2004 Z.z .o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
zaregistrovaná za platiteľa DPH (daň z pridanej hodnoty),

informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o otvorení páleničiarskej sezóny 2014/2015 dňom 2. 9. 2014,

informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o vykonaných prácach v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. pred
otvorením páleničiarskej sezóny 2014-2015,

informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o prijatí dvoch páleníkov: Rudolfa Beláka, bytom Dolná Poruba č. 99; Jozefa
Kopčana, bytom Dolná Poruba č. 135,

odmenu pre páleníkov za 1 la vypáleného alkoholu 0,34 €, hlavnému páleníkovi naviac patrí mesačná odmena vo výške 50 € za vedenie
agendy v zmysle pracovnej náplne pracovníka,

informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o probléme prítoku čistej vody na chladenie pri pálení ovocných kvasov, pričom
systém chladenia je naplánovaný do budúcna.
ZUZANA VÁNIOVÁ

Komunálne voľby
(15. 11. 2014)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 15. novembra
2014. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len
jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých

kandidátov, aký počet poslancov má byť vo
volebnom obvode zvolený (v prípade Dolnej
Poruby 5). V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky
jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť
do volebnej miestnosti, môže požiadať zo
závažných, najmä zdravotných dôvodov
okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname
voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo
volebnej miestnosti. V takom prípade
okrsková volebná komisia vyšle k voličovi

KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE DOLNÁ PORUBA (v abecednom poradí)
Meno
Titul Vek
Povolanie
Miroslav Kopčan JUDr. 62 starosta obce
Jozef Žabka
47 vodič

Trvalý pobyt
Dolná Poruba 82
Dolná Poruba 8

Politická strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

KANDIDÁTI NA POSLANCOV OBEC. ZASTUPITEĽSTVA (v abecednom poradí)
Meno
Daniel Bežák
Pavol Gago
Milan Koteš
Peter Martinák
Milan Suchý
Jozef Tvrdoň
Peter Tvrdoň
Peter Zelíska

Titul
Ing.
Mgr.

Mgr.
Mgr.

Vek
30
36
51
30
53
47
31
48

Povolanie
mechanik - elektronik
projektant
vodič autobusu
publicista
živnostník
pracovník vo výrobe
predavač
štátny zamestnanec

Trvalý pobyt
Dolná Poruba 299
Dolná Poruba 84
Dolná Poruba 367
Dolná Poruba 245
Dolná Poruba 364
Dolná Poruba 282
Dolná Poruba 282
Dolná Poruba 2

Politická strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SNS
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SNS
NaS-ns
nezávislý kandidát

dvoch svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť
hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so
sebou do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča, nie však
člena okrskovej volebnej komisie, aby za
neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky. V septembri bolo
v Dolnej Porube evidovaných 658 voličov.
ZDROJ: Ministerstvo vnútra SR

OBNOVA LESOV
Urbárske spoločenstvo v D. Porube v júli uskutočnilo brigádu na vyžínanie stromčekov, vysadených na jar. Vyžínanie lesných tráv, bylín,
buriny a tŕnia je prvá činnosť po zasadení sadeníc. Slúži k ochrane pred burinou, ktorá môže
stromček zadusiť. Opakuje sa niekoľko rokov,
pokiaľ stromček neprerastie burinu. Prácu vykonávalo 10 obyvateľov obce. Zavčas rána prichádzali na lesné porasty, tzv. rúbane, a kosákmi
vyžínali okolo stromčekov. Pomáhal im hájnik
s krovinorezom. V jeseni na stromčeky omotávali
ovčiu vlnu kvôli zverine, ktorá v zime odhrýza
výhonky. Predseda urbár. spoločenstva ďakuje
za pomoc pri obnove lesa.
PETER TVRDOŇ
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Štyri roky. Málo či veľa?
Raz mi dal kolega – novinár skvelú radu: chodiť po svete s otvorenými očami. Keď sme pred
necelými štyrmi rokmi spúšťali projekt obecných novín, reakcie mali všelijaké podoby. Pätnásť
vydaní dokázalo, že nešlo len o planý predvolebný sľub. V priebehu tohto obdobia sme sa
snažili chodiť po svete (Dolnej Porube) s otvorenými očami a prinášať občanom formu kultúry, ktorá tu v minulosti absentovala. Skeptik by mohol namietať, že o čom už len písať
v dedine na „konci sveta“. Nesúhlasím a odpovedám, že tém je dosť. Lebo kto hľadá, nájde.
Tak, ako huby v lese. Niekto vidí, iný nie.
Teší nás, že Dolnoporubský hlas bolo počuť. Stál na strane občanov, pýtal sa za vás, predstavoval osobnosti, ktorých mená rezonovali aj za hranicami chotára, hovoril o úspechoch, radostiach, poukazoval na neduhy, upozorňoval na problémy. Iste, kto robí, robí aj chyby. Nemôžeme obhospodáriť všetko, tobôž keď fungujeme na dobrovoľnej báze.
Sme radi, že okrem čitateľov Dolnoporubský hlas oslovil aj dopisovateľov, ktorí svojimi
článkami rozširovali portfólio novín bez nároku na honorár, na úkor voľného času. Podobne, ako v prípade nezištnej pomoci ľudí, podporujúcich rôznymi spôsobmi miestne športovo-kultúrno-spoločenské aktivity a obnovu krajiny. Znamená to, že medzi nami žijú ľudia,
hrdí na komunitu a ochotní spolupodieľať sa na veciach verejných. Vďaka za to! Presne
o tom nám celý čas išlo – spájať, nie rozdeľovať. Pretože Dolná Poruba má dušu i potenciál.
PETER MARTINÁK (šéfredaktor), Foto: Peter Zelíska + PM

Noviny aj ďalšie fotografie zo života obce
nájdete na webe www.dolnaporuba.sk
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MEDZI NAMI
DOKONČENIE ROZHOVORU SO STAROSTOM
OBCE MIROSLAVOM KOPČANOM
 Ktoré ďalšie medzníky v obci najviac rezonovali, v dobrom i zlom?
Medzi tie príjemné patrí každodenný úspech v práci, živote, možno aj
úsmev na tvári či pozdrav občana, prípadne malá pochvala. Nemôžem
nespomenúť radosť z vnúčat, rodiny, aj z toho, že sa človek ráno zobudí
a cíti sa dobre. Napríklad si spomínam na istého pána, ktorý sa ma raz
spýtal – pán starosta, viete robiť zázraky? Samozrejme, že nie – odvetil
som. Keď mi však povedal, že jeho sen je zahrať si za Slovan Bratislava,
uvidel som reálnu možnosť, pretože v tom čase sme pripravovali oslavu
40. výročia organizovaného futbalu v Dolnej Porube. Na slávnostný zápas
sme pozvali práve Slovan. S vtedajším trénerom Samuelom Slovákom
som dohodol, že za nich na pár minút nastúpi aj tento oduševnený fanúšik – Pavol Smolka. Aj z takýchto príhod mám radosť.
 A tie horšie?
Skutočne veľa energie musím vynakladať na riešenie neuveriteľne bezvýznamných sporov. Tieto majú často až generačné korene. Pritom by
stačilo tak málo, aby si ľudia (susedia) možno naliali za štamperlík cez plot
a každý trochu poľavil zo svojej tvrdohlavosti a spoločne vlastne zvýšili
kvalitu svojho života a susedských vzťahov. Viete z pozície obecného
úradu odnaučiť brechať psov? Zažil som aj iné zlo, ak by sa to dalo takto
definovať, ale to si nechám zatiaľ pre seba a skúsim zabudnúť. Lenže čo
zmeniť? Ako vyriešiť, aby otcovia rodín nemuseli cestovať na dlhé týždne
za prácou? Odzrkadľuje sa to potom na výchove detí, ktorým chýba otec
ako vzor. Bremeno výchovy rodiny leží na matkách.
 Ak by ste mali tú moc, urobili by ste vo funkcii niečo inak?
Nie sme v rozprávke, som pragmatický človek uvedomujúci si svoje postavenie, či už v obci, alebo bežnom živote, ekonomicko-politickom systéme
verejnej správy, štátu a ďalších inštitúcií, ktoré sú nastavené tak komplikovane, že občanov a ich samosprávu skôr ubíjajú ako im pomáhajú. Prečo to
hovorím tak tvrdo? Pretože je to fakt. Stále sa opakujem – vtedy je štát
dobrý, ak v ňom občania radi žijú. Štát sú ľudia a preto musí pracovať pre
ľudí. Zjednodušene povedané, zákon je vtedy dobrý, keď občanovi pomáha
a zjednodušuje mu život a nie, ak má občan pocit krivdy pri jeho uplatňovaní. To platí na všetkých úrovniach. Toto by som chcel skutočne zmeniť. A čo
by som robil inak? V tejto oblasti nemám veľa možností, pretože všetko sa
odvíja od financií. Viem si predstaviť revitalizáciu školy, škôlky, školského
areálu, viac detí v obci. Život vnímam ako cestu, ktorá nemá konca.
 Pred štyrmi rokmi ste vstup do komunálnej politiky odôvodnili
snahou pomôcť miestny život zdynamizovať s dôvetkom, že o prostriedky na budovanie a revitalizáciu sa nebojovalo dostatočne.
O post starostu sa uchádzate opäť. Je v súčasnosti odpoveď na
otázku prečo kandidujete odlišná než predtým?
Ani neviem, kto začal používať termín komunálna politika. Na tejto úrovni je
jeho význam najcitlivejší, najviac sklamaní pociťujú obce, ktoré sú posudzované podľa počtu obyvateľov. Keď tí, ktorí nemôžu za to, kto je pri moci, sú
odstrkovaní, pretože nie sú v elitnom klube. A prečo opäť kandidujem?
Nestihol som dokončiť, čo som začal. Mohol by som hovoriť aj o iných
pohnútkach, ale nechcem skĺznuť na úroveň mojich neprajníkov. Išlo mi
hlavne o to, že som sa po viacerých rokoch nasťahoval aj s manželkou do
rodnej obce a keďže som ako mladý odišiel, chcel som pomôcť pri zveľaďovaní obce. Situácia v oblasti revitalizácie je oproti minulosti posunutá niekde
inde. Dnes rezonujú slová ako eurofondy, fondy rozvoja bývania a podobne.
 Eurofondy – v prípade Dolnej Poruby donedávna cudzie slovo. Čo
nám priniesli a čo vlastne znamenajú pre dedinu vo všeobecnosti?
Pri dnešných cenách materiálov a služieb si obec zo samotného rozpočtu
nemôže dovoliť financovať nijaký väčší projekt. Preto je jedinou cestou
čerpanie eurofondov, čo v minulosti obec nevyužívala a ak, tak len minimálne. Musím priznať, že spočiatku sme sa museli učiť aj my. Avšak dnes
sme profesijne na slušnej úrovni. Celkovo sme vypracovali jedenásť

projektov: Zateplenie stropu kultúrneho domu v obci Dolná Poruba;
Drevený prístrešok pri kultúrnom dome (KD); Rekonštrukcia spevnenej
plochy pri KD; Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci; Oprava
verejných mostov v obci Dolná Poruba; Zateplenie budovy obecného
úradu v Dolnej Porube; Rekonštrukcia interiéru obecného úradu v Dolnej
Porube; Prístavba skladu vedľa obecného úradu v obci; Rekonštrukcia
strechy na kultúrnom dome v obci Dolná Poruba; Výstavba detského
ihriska; Rekonštrukcia verejného priestranstva pred obecným úradom v
obci Dolná Poruba. Posledné dva sa práve realizujú.
 Svojho času ste vyjadrili túžbu zrealizovať aspoň päťdesiat percent
projektov, ktoré obec za štyri roky predloží.
Často som poslancom aj občanom hovorieval, že by som považoval za
úspech, keby sme boli úspešní aspoň spolovice. Na konci volebného obdobia s radosťou konštatujem, že sme bodovali na 100 % z projektov miestnej
akčnej skupiny cez program Leader. Len pre ilustráciu – ide o eurofondy,
ktoré sú čerpané cez Pôdohospodársku platobnú agentúru. Veľká vďaka
všetkým, ktorí za týmto úspechom stáli. Človek by sa mal radovať z každého
úspechu. Všetko, čo je v prospech obce, zveľaďuje jej hodnotu. Mimochodom, majetok obce sme počas tohto volebného obdobia zhodnotili
v objeme približne jednoročného rozpočtu obce. Popri každodennej agende
sme nezabúdali ani na revitalizáciu krajiny, opravu miestnych komunikácií,
postavenie protipovodňových hrádzí, osadenie odvodňovacieho potrubia a
odtokových kanálov, rekonštrukciu nádvoria základnej i materskej školy,
kotolne ZŠ, interiéru MŠ, doplnenie vybavenia ZŠ. Avšak nielen chlebom je
človek živý. Množstvom spoločenských podujatí sa nám zážitkovou formou
podarilo posilniť kultúrne povedomie a identitu spoluobčanov, vďaka čomu
o nás letel dobrý chýr aj za hranicami regiónu. Svedčia o tom tradičné
aktivity, ale aj organizačne náročnejšie fašiangové veselice s ukážkou príprav zabíjačkových špecialít, čoraz prestížnejšie súťaže vo varení guláša či
znovuzrodené futbalové exhibície. Všade, kde sa dá, pritom poskytujeme
široký priestor na realizáciu najmladšej generácii.
 Človek, ktorý sa domov na vidiek vráti z hlavného mesta možno
stratí ilúzie, párkrát tvrdo narazí, ale ako starostovi mu nesmú chýbať
vízie. Môžete konkretizovať, kde Dolnú Porubu najviac tlačí topánka?
Je to pravda, človek má hľadieť dopredu. Ak chceme napredovať a dúfam,
že všetci chceme, musíme v prvom rade stabilizovať klesajúci trend demografickej krivky s akcentom na mladé rodiny. Iste všetci viete, v akej pozícii
sme s druhým stupňom na základnej škole. Zatiaľ to zvládame ako sa hovorí
s odretými ušami, ale čo nás čaká v ďalšom dohodovacom konaní, je veľká
neznáma. Keď som hovoril o stabilizácii mladých rodín, stálo by za úvahu,
ale to musia rozhodnúť poslanci, ako vylepšiť týmto rodinám podmienky.
Ak sa dostaneme z preklenovacích úverov, je možnosť využiť kombinovaný
systém výpomoci vrátane fondov rozvoja bývania. Je to náročná vízia, ale
splniteľná. Takýmito a podobnými aktivitami musíme nasmerovať život
v našej obci. Stále hovorím, že bohatstvo tejto obce je v ľuďoch, ich deťoch
a prírode. Preto stále nabádam, aby sme neničili to málo, čo máme. Musím
však spomenúť, že na pokojnom živote nikomu nepridá bezdôvodné jazdenie po chotári na rôznych nadmerne hlučných motorkách a tzv. autách. Je
to v určitom zmysle porušovaním zákona o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, konkrétne § 4 zák. č. 315/1996 Z.z. Toto by mala byť
parketa policajného zboru, lesnej a poľovnej stráže.
 Predstavte si, že stretnete niekoho, kto o našej obci nikdy nepočul
a mohli by ste mu ju opísať len tromi vetami. Ktoré by to boli?
V jednej piesni sa spieva „Slovenská rodná dedina pod horami, najkrajšia
v svete jediná...“ Jej text každého chytí za srdce a vystihuje našu obec osadenú medzi horami. Pohľad z ktoréhokoľvek horizontu je úžasný. Vážim si,
čo máme, tradičnú rodinu, úctu človeka k človeku, radosť z každého prežitého dňa, pekný kostol, kultúrny dom, obecný úrad, školu, škôlku, kaplnku,
štadión. Azda by stačilo povedať – pozrite si webovú stránku
www.dolnaporuba.sk a viete o nás všetko. Navyše, tá stránka je tiež produktom uplynulého štvorročného cyklu.
PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska

POĎAKOVANIE STAROSTU: „Na konci volebného obdobia chcem poďakovať všetkým občanom, že mali s nami trpezlivosť, ak sme aj niekomu
nevyhoveli alebo boli príliš tvrdí. O jednom som hlboko presvedčený – táto garnitúra poslancov obecného zastupiteľstva vniesla do poslaneckej
práce slušnosť, vzájomnú dôveru, profesionalitu a náročnosť. Toto považujem za najväčší úspech v našej práci. Vďaka za to. Ďakujem tiež zamestnancom úradu, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube a všetkým, ktorí
nám pomáhali a tešili sa s nami z úspechov. Zároveň gratulujem svadobčanom, novonarodeným deťom a ich rodičom!“
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KULTÚRNY ŽIVOT

Karol Čálik odporúča
na guláš močing
Jedno jedlo, desiatky variantov. V Dolnej
Porube sa v lete vo varení guláša predháňal
rekordný počet súťažiacich. Cestu na vrchol
najlepšie zvládla partia kamionistov.
Medzi porotcami vyčnieval herec Karol Čálik.
Chýrneho kuchára z národného divadla
podujatie oslovilo množstvom sprievodných
akcií. K tromfom patrilo znovuzrodené futbalové derby chotárnych susedov.
Slnkom zaliata príroda na úpätí hôr, chalupárska atmosféra, oblak lahodných vôní, prestíž či
recesia prilákali do športového areálu TJ Slovan v Dolnej Porube osemnásť kuchárskych
kolektívov, vrátane troch, variacich guláš
mimo súťaž. Aj tohtoročná kulinárska prehliadka bola predovšetkým o dobrej nálade.
„Chodíme sa sem s partiou pravidelne zabaviť.
Varenie je moje hobby, okrem miešania farieb, ktoré predávam, miešam rád aj jedlá.
Svoju receptúru si neviem predstaviť bez
vývaru a prísad, ktoré zháňam od českého
špecialistu na výrobu domáceho korenia,“
povedal Jaroslav Marček z Omšenia. Kapitán
víťazov Vladimír Mikuš pripomenul, že ani
jeho tím šoférov kamiónov nemal s prípravou
minimálne desaťlitrovej porcie guláša problém. „Keď sa na cestách v zahraničí viacerí
stretneme, vždy si vonku pri aute niečo uvaríme. Teraz sme si chceli overiť, či to dokážeme,“ dodal.
Porota zohľadňovala najmä kvalitu mäsa,
výslednú farbu, hustotu, chuť i estetickú
stránku. „Všetky ingrediencie spolu museli
ladiť. Môžem s čistým svedomím vyhlásiť, že
úroveň súťaže stále stúpa, či už počtom prihlásených družstiev alebo kvalitou. Rozhodo-

vanie bolo ťažké, z môjho pohľadu sa dá konštatovať, že takpovediac každé vráta majú
vlastný guláš, ktorý považujú za najlepší. Súťažiaci sa dopustili aj chýb, sú to však amatérski
kuchári. Cenné je už to, že sa prihlásili a tak
sme k celkovému hodnoteniu pristupovali,
zhrnul Ivan Hofierka, šéfkuchár pôsobiaci
v Rakúsku. Ako podotkol jeho porotcovský
kolega Karol Čálik, základom guláša je cibuľa
a šťavnaté mäso. „Napríklad močing alebo
pliecko. Drahšie mäsá sú na guláš menej
vhodné, lebo sú suché. Prekvapilo ma, že
gulášová súťaž tu nebola len o guláši. Sprievodný program dokumentoval doslova lokálnu udalosť, na ktorej si organizátori dali veľmi
záležať,“ povedal čestný hosť miestneho
poľovníckeho združenia.
Náladu od skorého rána dotvárala dychovka
s harmonikárom, obľube sa tešil jazdecký klub,
nafukovací hrad a tiež dve drevené figuríny,
ktoré mohli záujemcovia triafať v rámci súťaže
futbalovej zručnosti. Podľa starostu Dolnej
Poruby Miroslava Kopčana spočívalo tajomstvo úspechu v zaangažovaní čo najväčšieho
počtu ľudí z celého mikroregiónu Teplička.

Popoludní čakali návštevníkov lahôdky na
futbalovom ihrisku. Úvodné slovo mali starí
páni. Domáci rovesníkov z Valaskej Belej
nešetrili a zvíťazili 4:2, pričom na zápas
nastúpili aj s bývalými ligistami z Dubnice
nad Váhom Romanom a Petrom Suchými.
Milú slávnosť na hracej ploche potom organizátori pripravili pre ďalšieho významného
dolnoporubského rodáka, stále aktívneho
futbalistu Pavla Kapka, ktorý v júli oslávil 45.
narodeniny.
V exhibičnom duchu sa nieslo aj znovuzrodené futbalové derby medzi A-mužstvami Dolnej
a Hornej Poruby. Napriek historickým väzbám
a rodinným putám si chotárni susedia k sebe
dlhší čas nevedeli nájsť cestu. „Pri futbale
robím devätnásť rokov, ale často sme sa nestretávali. Škoda, že nás nedávno kvôli reorganizácii piatej ligy tesne obišli vzájomné
duely v jednej súťaži. Teší ma, že sa Dolná
Poruba ozvala a konečne nás pozvala. Jej
iniciatívu do budúcna len vítam. Ja osobne
mám k tejto obci veľmi blízky vzťah, cítim sa
ako polovičný Dolnoporuban, moja mama
odtiaľto
pochádzala,
bývala
v časti
U Bežákov,“ zaspomínal predseda TJ Vápeč
Horná Poruba Pavol Puček.
VÝSLEDKY SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠA ´2014
1. MCD (V. Mikuš, Mikušová, Adamcová, Sedláčková, I. Suchý)
2. PÚČEČKY (E. Sondorová, L. Púčeková, J. Púček)
3. PLATINUM (J. Marček, A. Marček, Ľ. Pišta)
SÚŤAŽ FUTBALOVEJ ZRUČNOSTI – KATEGÓRIA I
1. miesto: Kristína Čupalková
2. miesto: Dalibor Suchý
3. miesto: Lukáš Krška
SÚŤAŽ FUTBALOVEJ ZRUČNOSTI – KATEGÓRIA II
1. miesto: Dávid Ilavský
2. miesto: Adrián Hrbáček
3. miesto: Dávid Váni

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska

TURISTI Z VALAŠSKA VYSTÚPILI NA BASKE Z DOLNEJ PORUBY
V týždni od 12. do 19. júla 2014 prebiehal vo Vsetíne v susednej Českej republike 24. ročník významnej turistickej akcie Medzinárodný týždeň turistiky na Valašsku. V rámci plánovaných a značených trás bol pre jej účastníkov organizovaný zájazd na Slovensko
s pochodom na vrch Baske. Turisti navštívili Dolnú Porubu 15. júla a boli nadšení
z pohostinnosti i prostredia. Starostka mesta Vsetín Iveta Táborská dokonca adresovala
našej obci ďakovný list. „Vážený pán starosta, dovoľte, aby som Vám touto cestou
úprimne poďakovala za vľúdne prijatie výpravy zo Vsetína v Dolnej Porube, kde bol stanovený štart oboch trás na vrch Baske. Vaša ochota a starostlivosť okúzlila nielen členov
organizačného tímu, ale predovšetkým všetkých turistov, ktorí sa zájazdu zúčastnili,“
skonštatovala Táborská.
PM, Foto: archív OcÚ

MAĽOVANÝ SLOVENSKÝ ZNAK NA MIESTNEJ SKALE
Štátny znak Slovenskej republiky má bohatú históriu. Dominantným a jedinečným prvkom je dvojkríž. S nápadom namaľovania znaku na skalu v našej obci prišli bratia Jozef a Peter Tvrdoňovci,
ktorí iniciatívu financovali. Príprava začala v auguste, pozostávala zo štyroch procesov. Prvým bolo
vytýčenie bodov pre znak, nasledovalo maľovanie a napokon dokončovacie úkony. Práce na skale
robil a maľoval horský záchranár Peter Garaj. Rozmery slovenského znaku sú: 420 cm (šírka) a 550
cm (výška). Kde nevšedné dielo nájdete? Je ho vidieť z hlavnej cesty v časti U Suchých, z vedľajšej
cesty Milošová a z priľahlého okolia. Na vrchole je pekné miesto na výhľady. Treba dávať pozor
kam stúpate, hrozí nebezpečenstvo úrazu a padania kameňov.
Text a foto: PETER TVRDOŇ
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

PETER GARAJ – tunajší chatár je známy horský záchranár

 Pamätníci vedia, že váš otec učil na miestnej základnej škole. Vy tu dnes
máte chatu. Čo pritiahlo Liptákov do Dolnej Poruby?
Ako druhák základnej školy som prišiel s ockom, mamičkou a bratmi do
Trenčianskych Teplíc v roku 1962. Ocko ako učiteľ prešiel školami od Trenčianskej Teplej cez Teplice až do Dolnej Poruby. Asi sa mu tu zapáčilo tak, že
sa rozhodol postaviť si tu pevné miesto na oddych, lebo dovtedy sme brázdili Slovensko len na krátke výlety alebo so stanom.
 Kedy a ako ste sa dostali k horskej záchrannej službe?
Vzťah k prírode ako takej mi v útlom veku vštepovali rodičia mnohými
výletmi po okolí vášho dnešného mikroregiónu. Keď som v roku 1979
nastúpil do Strediska Lavínovej prevencie so sídlom v Demänovskej Doline,
kde som sa aj natrvalo usadil, začalo moje profesionálne pôsobenie v službách pomoci a záchrany ľuďom v horách. Po čase ma práca v meteorológii
a prevencii prestávala napĺňať a dostal som sa na pracovisko horských
záchranárov. S kolektívom záchranárov som riešil mnohé zložité akcie,
v ktorých neboli len postihnutí, ale aj my záchranári. Počasie a extrémny
terén tomu dávali svoje prekážky a veľké nároky na kondíciu, zručnosť
a hlavne schopnosť pomôcť ľuďom v problémoch.
 V čom spočíva najväčšia škola horského záchranára?
Veľké množstvo kurzov a školení, zručnosti, ktoré musí záchranár ovládať,
samozrejme aj kondičná príprava, práca s lezeckou technikou, pohyb
v skalnom teréne v lete a v zimných extrémoch v lavínovom a ľadovom
teréne ma posúvali k tomu, že som pre kvalitnejšiu a kvalifikovanejšiu prácu
absolvoval Strednú zdravotnícku školu v odbore zdravotnícky záchranár. Tu

ROK SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá
pôvod na slovenskom území, ale má mimoriadne
miesto v dejinách Slovákov. Úcta k siedmym
bolestiam Panny Márie má pôvod na kresťanskom Východe u cirkevného otca sv. Efréma
Sýrskeho (306-373), ktorý šíril úctu k bolestiam
Panny Márie. Najstarší kostol zasvätený panny
Márie Sedembolestnej je v Trstíne – Hájičku

bolo mojím vrcholom asi to, že som pracoval tri roky ako letecký záchranár
v stredisku LZS Poprad.
 Dá sa nejako trénovať odvaha, psychická odolnosť či silný žalúdok?
Je samozrejmé, že odvaha, ochota a schopnosť pomôcť sa nedá naučiť. To
akosi patrí k človeku, ktorý upísal život horám.
 Ako zjednodušene prebieha pátracia akcia v praxi?
Krátka otázka, ale zložitá odpoveď. Žiadna akcia nie je rovnaká vzhľadom na
terén, počasie a druh nehody. Najprv sa musí štandardne na stredisko
záchrany dostať informácia o udalosti nehody a jej okolnostiach. Potom
nastupuje tím, ktorý pracuje na parametroch, aké sú všeobecne vo svete
zaužívané – v týchto slovách je etika, morálka, profesionalita aj zodpovednosť. Postihnutý by si mal zabezpečiť kontakty na núdzové volania ešte
pred odchodom do horského terénu aj poistenie pre prípad technického
zásahu záchranárov. Naša legislatíva už nerieši zásahy zadarmo, naopak, za
všetko sa tvrdo platí.
 Na ktorý výjazd v živote nezabudnete?
K tejto práci patrí aj nešťastie v podobe úmrtia z rôznych dôvodov, ale to
všetko vyváži zážitok, keď môžete nájsť v hustom snežení a hmle ďaleko od
civilizácie strateného desaťročného chlapčeka, ktorý si v hlbokom snehu
stratil aj topánku a ešte keď je to za pomoci psa, tak je to veľmi veľký vnútorný pocit, čo nevyžaduje viac nič.
 Pri svojej práci používate štvornohých priateľov. Ako psovod lavínových
a pátracích psov ste aj spoluautorom ich výcviku. Koľko ste vystriedali
psov a ktorý vám najviac prirástol k srdcu?
Z toho vznikla aj skutočnosť, že k som sa rozhodol pracovať s kolektívom
služobnej kynológie, zameranej na vyhľadávanie zasypaných v lavínach,
pátranie po stratených a nezvestných a vyhľadávania mŕtvolných pachov za
pomoci psa. Cesta k vycvičeniu psa je dlhá, niekoľkoročná, podľa metodiky
výcviku HZS. Pes musí získať na skúškach kvalifikáciu, ktorá ho potom
oprávňuje na nasadenie do akcií. Mne sa podarilo mať troch nemeckých
ovčiakov. Je to plemeno, ktoré sa v HZS využíva (pohlavie pes) a s každým
som dosiahol najvyšší stupeň hodnotenia. Bolo tak v Rakúsku, Nemecku,
Poľsku či Česku. Môj posledný pes Zeus je tu v Dolnej Porube so mnou
a užíva si zaslúžený dôchodok.
 Boli medzi zachránenými aj takí, ktorí sa vám s odstupom času osobne
poďakovali?
Stále je to práca s ľuďmi, i keď v nešťastí, pri úrazoch sa dá zažiť veľa nevšedného a milého. Samozrejme, že mnohí, ktorým sme pomohli, sa po čase
ozvú a dodatočne sa poďakujú a chcú vedieť všetky okolnosti zásahu, ktoré
nemohli zaregistrovať kvôli bolesti či stresu. Boli to vždy stretnutia srdečné,
plné emócií. Žiaľ, či chvalabohu, bola najväčšou odmenou pre mňa okrem
platu spokojnosť tých, ktorým som pomáhal.
 Čo robíte dnes? Aké máte plány do budúcnosti? Dokážete žiť bez hôr
a zachraňovania ľudských životov aj na dôchodku?
Teraz som tu v Dolnej Porube v jej dolnej časti Na Rúbankách strávil tretie
leto s mamou na našej chatke. V zime som stále v lyžiarskom stredisku
v Jasnej, kde robím lyžiarsku službu.
 Máte v chotári Dolnej Poruby obľúbené miesto?
Dolná Poruba je prekrásny kút Slovenska, o ktorom nevie veľa ľudí. Najkrajšie miesto v tejto doline je každé, len sa treba ísť na ňu pozrieť vždy z iného
miesta. Ja som to zažil aj z visu na lane zo skalnej steny.
PETER TVRDOŇ – PETER MARTINÁK, Foto: archív PG

z roku 1245. Na Slovensku je zviazaná s Šaštínom,
kde sa nachádza milostivá socha Sedembolestnej
Panny Márie z roku 1564. Dala ju vyhotoviť nábožná grófka Angelika Coborová – Bakičová,
uložila ju do kaplnky, ktorá dodnes stojí vedľa
národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína
a okolitých osád prichádzala prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred Turkami.
V roku 1744 bol v Šaštíne dokončený chrám
Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je dnes
národnou svätyňou. 23. 11. 1964 pápež Pavol VI.

apoštolským listom Quam pulchram potvrdil
starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej
ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám za baziliku. V roku 1966 vyhlásil Pannu
Máriu Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska. Rok 2014 je v katolíckej cirkvi vyhlásený
za rok Sedembolestnej Panny Márie. Dôvodom je
450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny
Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska.
PETER TVRDOŇ, Zdroj: KBS
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

ŠOK po prázdninách:
KRÁDEŽ!
Školský rok 2014/15 je v plnom prúde a základná
škola naďalej plní svoju funkciu ako plnoorganizovaná, s I. i II. stupňom vzdelávania. Prvý stupeň
navštevuje 25, druhý 37 žiakov, spolu sa vzdeláva 62 žiakov. Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie 23 deťom.
Deti sa okrem nadobúdania znalostí a vedomostí
môžu tešiť z rôznych naplánovaných aktivít
a podujatí, ako exkurzie, besedy, hudobnokultúrne a divadelné predstavenia, karnevaly či
plavecké výcviky. Každodenný život školy je
zachytený na internetovej stránke s množstvom
fotografií, ktoré dokumentujú prácu žiakov
základnej a materskej školy. O uskutočnených
aktivitách sa budú môcť občania priebežne
dočítať aj prostredníctvom obecných novín.
Aj v tomto školskom roku vedeniu školy záleží na
odbornom raste zamestnancov a skvalitňovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu. Z týchto dôvodov je poskytnutá možnosť absolvovať ďalšie
vzdelávanie šiestim pedagógom ZŠ, MŠ i ŠKD
prostredníctvom projektu Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú spoločnosť s programom Aktivizujúce metódy vo výchove a vzdelávaní.
Ďalej sa Základná škola zapojila do projektu
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej
výchovy, vyhláseného Národným športovým
centrom Bratislava. V tomto projekte došlo ku
zmene frekventanta – pedagóga. Účasťou v
uvedenom projekte môžu žiaci na hodinách
telesnej výchovy využívať poskytnuté pomôcky,

napr. slackline – naťahovací pás na rovnováhu,
žinenku, sady prekážok, kužeľov a ďalšie.
Zabezpečením informačno-komunikačnej technológie z projektu Elektronizácie vzdelávacieho
systému regionálneho školstva bola materská
škola vybavená interaktívnou tabuľou s dataprojektorom, notebookom a farebnou tlačiarňou.
Z tohto istého projektu sa žiaci 9. ročníka môžu
vzdelávať prostredníctvom interaktívnej tabule
s dataprojektorom a notebookom, ktorá bola
osadená do ich triedy. Zapojením ZŠ do národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava
školu vybavil notebookom a reproduktormi, žiaľ
avizovaná interaktívna tabuľa s dataprojektorom
ešte nebola dodaná. V septembri bolo skompletizované internetové pokrytie budovy školy wi-fi
systémom, ktorý je samozrejme zakódovaný
a slúži výlučne pre účely vzdelávania.
Po odchode letného mládežníckeho tábora,
ktorý si prenajal budovu školy na časť júna, sa
začala naplánovaná revitalizácia troch tried na
prízemí. Na obnove parkiet s vymaľovaním stien
sa vo veľkej miere finančne podieľal zriaďovateľ –
Obecný úrad Dolná Poruba, spoločne so združením rodičov, s prispením Rady školy a rodičov
žiakov bývalého deviateho ročníka. Po tejto
náročnej revitalizácii bol upravený i vstupný
vchod do budovy školy, ktorý dostal novú omietku s krásne namaľovaným motívom.
Každoročne postupnými krokmi dochádza
k renovácii a revitalizácii častí a priestorov základnej a materskej školy prevažne s finančným
zabezpečením obecného úradu a združenia

rodičov. Tieto aktivity dokladajú, že zriaďovateľovi našich vzdelávacích inštitúcií v obci – obecnému úradu, ako aj rodičom záleží na ich fungovaní a zveľaďovaní. Po tom, čo zriaďovateľ na
seba zobral od začiatku roka 2014 neľahkú úlohu
dofinancovania prevádzky základnej školy popri
financovaní zo strany ministerstva školstva mu
patrí moje veľké poďakovanie, ktoré zároveň
adresujem všetkým rodičom z nášho združenia.
Poďakovanie patrí i spoluobčanom, priateľom a
sponzorom školy, ktorým nie je ľahostajná situácia rušenia málotriednych škôl na Slovensku.
V týchto dňoch je neprehliadnuteľný čulý ruch
pod oknami materskej školy, kde obecný úrad
realizuje projekt detského ihriska (foto na s. 3)
a naše deti už nedočkavo čakajú, kedy si budú
môcť všetky jeho časti vyskúšať, roztočiť kolotoč,
rozhojdať hojdačky a radostne sa zabávať.
Žiaľ, príspevok ukončím zlou správou, ktorá je už
všeobecne známa. Budova základnej školy sa
stala v noci z 2. na 3. 10. 2014 objektom záujmu
vykrádačov a došlo k násilnému vniknutiu do jej
priestorov. Po vylomení okna a násilnom poškodení zámkov pätoro dverí utrpela organizácia ZŠ
s MŠ Dolná Poruba materiálnu a finančnú ujmu.
Vyšetrovanie udalosti má v rukách Obvodné
oddelenie policajného zboru v Trenčianskych
Tepliciach a Odbor kriminálnej polície v Trenčíne.
Z titulu riaditeľky školy prosím všetkých, ktorí by
mohli akoukoľvek informáciou prispieť ku kladnému výsledku vyšetrovania, aby tak urobili.
Verím, že ďalšie správy zo života školy a škôlky
v tomto školskom roku budú len príjemné, kladné a radostné.
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ)

„Zemiaková“ medaila z mládežníckej olympiády
Dievčenská futbalová reprezentácia do 15 rokov sa v auguste predstavila na Olympijských hrách
mládeže v Číne. Vo výbere trénera B. Petroviča nechýbala ani Laura Suchá z Dolnej Poruby.
Dievčatá zo Slovenska v základnej skupine prehrali s Venezuelou 2:6 a vďaka výhre nad Papuou Novou Guineou 4:0 sa prebojovali do semifinále. V zápase s favorizovanou Čínou držali krok. O postupujúcom rozhodli až strely zo značky pokutového kopu. V ňom mali viac pokoja na kopačkách domáce futbalistky. V zápase o tretie miesto boli dievčatá dlho v hre o bronz, no napokon nestačili na
Mexiko (1:3). Mladý kolektív mal okrem futbalu čas aj na spoznávanie okolia. Dievčenská reprezentácia napokon obsadila nepopulárnu štvrtú priečku. „Zápasy boli po psychickej stránke náročné.
Mali sme určite na viac. Mrzieť nás môže najmä posledný zápas s Mexikom,“ zamyslela sa Laura Suchá. Rodáčka z Dolnej Poruby sa pričinila o víťazstvo nad Papuou Novou Guineou, keď v 11. min otvorila skóre a naštartovala tím k triumfu 4:0. „Po skákanom centri som predskočila protihráčku a
kolenom zakončila,“ povedala obrankyňa MŠK Slovan Trenčianske Teplice. Kto mal možnosť sledovať priame prenosy na internete, súhlasí, že Lauru bolo na ihrisku vidieť.
MJ, PM, Foto: FIFA

MINIŠTRANTI V NITRE
Miništranti z Dolnej Poruby a Omšenia sa 13.
septembra zúčastnili stretnutia miništrantov
Nitrianskej diecézy na Nitrianskom hrade. Deti
navštívili múzeum, katedrálu i seminár.
V rámci sprievodného programu sa stretli s
hokejistami Dukly Trenčín – Róbertom Petrovickým, Brankom Radivojevičom, Ondrejom
Mikulom a Nitry na čele s Jozefom Stümpelom.
V diskusii deťom odpovedali na zvedavé otázky
a na záver im rozdali podpísané samolepky.
Poobede sa zúčastnili súťaže v stolnom tenise,
niektorí mohli kresliť návrhy na miništrantský
erb. Program uzavrela omša s biskupom Viliamom Judákom. Text a foto: PETER ZELÍSKA
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INZERUJTE V DOLNOPORUBSKOM HLASE!
032/6597257, dolnoporubskyhlas@centrum.sk

Naše spoločenstvo
V období 1. 7. – 30. 9. 2014
sa medzi nás narodil: TOMÁŠKO KOVÁČIK,
navždy nás opustili: EMÍLIA KOTEŠOVÁ, ZDENKO MIKO, JOZEF
ĎURAČKA,
prisťahovali sa: JOZEF VÁNYI, OĽGA ZELNÍČKOVÁ, RUDOLF
ZELNÍČEK, ZDENKO MIKO, JOZEF ŠUPÁK, BORIS ŠUPÁK,
odsťahovali sa: JÁN DORIČKA, Mgr. MAGDALÉNA BLIŽNIAKOVÁ, IVETA KOTESOVÁ (rod. Kováčová), GABRIELA KOSIBOVÁ
(rod. Šupáková),
manželstvo uzavreli: GABRIELA ŠUPÁKOVÁ a JURAJ KOSIBA.
POČET OBYVATEĽOV: 791 (410 mužov, 381 žien).
OcÚ DP

VÝZVA a UPOZORNENIE
Obecný úrad v Dolnej Porube v súčinnosti s Kultúrnou komisiou pri OZ
prosí občanov o zapožičanie historických dokumentov a predmetov
(fotografie, listiny, dekréty, staré recepty a pod.) pri príležitosti ich digitalizácie. Výber poskytnutých prameňov bude použitý k príprave prezentačných materiálov v rámci blížiaceho sa 660. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Dolná Poruba. Podpísané príspevky môžete dočasne
nechať na obecnom úrade. Vopred ďakujeme za ochotu a spoluprácu.
Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamujú, že od 1. 11. 2014 budú novým dodávateľom vody v obci a prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií
v trenčianskom regióne. So spoločnosťou treba uzatvoriť zmluvu do 31. 10.
Bližšie informácie na obecnom úrade alebo infolinke: 0850 850 109.

PRE PÚTNIKOV ZBLÍZKA I ZĎALEKA
Na Sviatok povýšenia sv. kríža (14. 9. 2014) posvätili v Dolnej Porube
novú Krížovú cestu. Slávnostnú sv. omšu na Bukovine celebroval
rodák z Dolnej Poruby P. Emil Váni, SJ. Napriek nepriaznivému počasiu sa jej v hojnom počte zúčastnili veriaci z Dolnej Poruby, Omšenia,
Drietomy, Trenčianskej Teplej i Košíc. Prítomným sa prihovoril aj vdp.
Pavol Šiška. Nasledovalo spoločné agapé vrátane občerstvenia
a sprievodného programu pre deti. Krížová cesta bola vybudovaná v
priebehu augusta a septembra. „Táto krížová cesta bola postavená
farníkmi farnosti Omšenie – Dolná Poruba na večnú česť a slávu
Božiu a na duchovný úžitok nábožných pútnikov. Chceli sme, aby
pamiatka Kristovho utrpenia ožila v ľudských dušiach,“ uvádzajú
iniciátori na informačnej tabuli.
Text a foto: PETER ZELÍSKA

ZIMNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2014
Modré nálepky: 3. 11.; 10. 11.; 17. 11.; 24. 11.; 1. 12.; 8. 12.;
15. 12.; 22. 12.; 29. 12.; 5. 1. 2015
Ružové nálepky: 10. 11.; 24. 11.; 8. 12.; 22. 12.; 5. 1. 2015
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