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OBEC ZALIALA

TISÍCROČNÁ VODA
Ničivá letná búrka prepisovala rekordy!
VIAC NA 3. STRANE
Foto: archív OcÚ
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Na ihrisku roztrhol sieť. Autorom
rany však nebol futbalista...
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE
Dolnou Porubou rezonovali v uplynulých
týždňoch najmä dve témy - extrémna
prietrž mračien s výdatnosťou zrážok
vyskytujúcou sa na Slovensku raz za tisíc
rokov a výstavba bytového domu.
O aktuálne informácie sme požiadali
starostu obce MIROSLAVA KOPČANA.
▪ Obecné zastupiteľstvo v máji schválilo obstaranie nájomných bytov. V akej
fáze sa nachádza proces výstavby?
Niektoré administratívne úkony zostali
stáť na mŕtvom bode. Investor ma
ubezpečuje, že pracuje na projekte a príslušných povoleniach. Keďže schvaľovací proces sa neuberá tempom, akým sme si predstavovali, na 15. októbra 2016 zvolávame poradu s investorom, kde si
ujasníme dôvody tohto stavu. O výsledku podám informáciu obecnému zastupiteľstvu a samozrejme aj občanom.
▪ Po nájomných bytoch všeobecne na Slovensku stúpa dopyt.
Dosvedčuje to aj záujem ľudí v Dolnej Porube. Čo obec od tohto
investičného zámeru primárne očakáva?
Ako som sa už neraz vyjadril, človek by mal hľadieť dopredu. Ak
chceme napredovať, musíme v prvom rade stabilizovať klesajúci
trend demografickej krivky s akcentom na mladé rodiny. Iste všetci
viete, v akej situácii sme s druhým stupňom na základnej škole. Ide

teda o dôležitý a koncepčný krok v smerovaní života našej obce,
ktorej bohatstvo je najmä v ľuďoch a ich deťoch.
▪ Uprostred leta si Dolná Poruba vyslúžila nechcenú mediálnu popularitu, keď ničivá búrka prepisovala meteorologické rekordy. Môžete stručne konkretizovať a vyčísliť škody, ktoré v obci spôsobila?
Najviac bola postihnutá lokalita u Bežákov - Hlboká, ale i ďalšie časti,
ako Rakovec, Milošová či horná časť obce. Okrem poškodených
komunikácií, či už lesných alebo miestnych, bola neprejazdná hlavná cesta III. triedy u Bežákov. Došlo tiež k zaplaveniu viacerých
pivničných priestorov v rodinných domoch. Škody na majetku obce
sme zaznamenali hlavne v lokalitách: Hlboká, u Bežákov, Kúty,
u Koteša, u Kopčana, pri Ďuračkovi. Škody na poškodených komunikáciách odhadujeme vo výške 17 000 až 20 000 EUR.
▪ Následky tejto kalamity sú viditeľné dodnes. Ako obec postupovala pri odstraňovaní škôd?
Obecný úrad vyhodnotil situáciu ako krízovú. V rámci našich technických možností sme začali s odstraňovaním škôd na miestach, kde
to bolo najviac potrebné. Bolo zvolané stretnutie všetkých zainteresovaných užívateľov a vlastníkov lesnej cesty v Hlbokej - zástupcov
obecného úradu, urbárskej spoločnosti, zástupcu štátnych lesov
a zástupcu rodiny Kyjovských, kde bolo dohodnuté, že spoločnými
silami bude táto časť cesty sprejazdnená. V konečnom dôsledku
skoro všetky práce na odstraňovaní škôd v uvedenej lokalite zostali
na urbárskej spoločnosti a obci. Aj to o čomsi hovorí.
PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska
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VECI VEREJNÉ

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 22. 9. 2016 (VÝŇATOK)
Informácia o plnení uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná Poruba Anna Ďurovcová.
Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie za I. polrok 2016
Správu o čerpaní rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ,
Dolná Poruba 88, predniesla a bližšie vysvetlila poslancom kontrolórka obce Dolná Poruba Anna Ďurovcová.
Informácie starostu obce
Starosta obce podal poslancom informácie o:
 ústnej žiadosti o 50 % zľavu z poplatku za uskutočnenie poľovníckej
zábavy z dôvodu, že poľovníci sú nápomocní pri rôznych akciách obce,
ktorú poslanci jednomyseľne schválili;
 smernici obecného úradu o používaní pečiatok, ktorú poslanci zobrali
na vedomie;
 výsledku vykonaného prieskumu trhu na audit za roky 2014 a 2015,
ktorú poslanci zobrali na vedomie a firmu CREDIT AUDIT, s.r.o. Bratislava, ktorá vyhrala, poslanci jednomyseľne schválili;
 vyhodnotení 6. ročníka súťaže vo varení guláša;
 tisícročnej vode, ktorá sa prehnala obcou pri vzniku mimoriadnej
udalosti zo dňa 27. 7. 2016.
Návrh VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
odvoz odpadu
Poslanci jednomyseľne schválili, že VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odvoz odpadu, resp. sadzby za jednotlivé dane a poplatky zostávajú nezmenené - také, ako v roku 2016.
Schválenie zápisu rokov 2013, 2014 a 2015 do obecnej kroniky
Návrh zápisu do kroniky obce Dolná Poruba, ktorý vychádza v súlade s §
6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 30 Štatútu obce Dolná Poruba č. 5/2012 poslanci
jednomyseľne schválili.
Žiadosti občanov
 Žiadosť Belákovej Marcely, obyvateľky obecnej bytovky, ktorá žiadala
o výpoveď z nájmu obecného bytu poslanci jednomyseľne schválili
v zmysle príslušnej zmluvy. Ďalej žiadala preplatenie laminátovej podlahy, ktorú si dala urobiť na vlastné náklady. Poslanci uložili stavebnej komisii pri obecnom úrade uskutočniť obhliadku bytu, resp. podlahy do
jedného týždňa od zasadnutia OZ a následne, podľa stavu podlahy, odpustiť nájom za byt v sume jedného nájmu, t.j. 50 % z požadovanej sumy.
 Poslanci sa zaoberali žiadosťou Veroniky Čuríkovej, rod. Vavrovej,
bytom Dolná Poruba 57 a Andrey Gabrišovej, bytom Dolná Poruba
248, na pridelenie 3-izbového bytu (po výpovedi Marcely Belákovej) na
obecnej bytovke spoločne. Posúdili a rozhodli, že treba dať príležitosť
aj ďalším občanom a z dôvodu početnejšej 4-člennej rodiny vyhovejú
a jednomyseľne schvaľujú žiadosť Andrey Gabrišovej. Zmluvu treba
zostaviť s platením nájmu dvoch mesiacov vopred. Poslanci neschválili

žiadosť Veronike Čuríkovej z dôvodu, že zo sociálneho hľadiska jej bolo
už vyhovené a ako 3-člennej rodine bol pridelený 2-izbový byt.
 Žiadosť Rábekovej Anny, bytom Dolná Poruba 90 o predĺženie nájmu
na obecnej bytovke poslanci jednomyseľne schválili na obdobie jedného roka. Starosta obce oboznámil poslancov, že do tohto bytu je
potrebné zakúpiť nový bojler na vodu, pretože pôvodný je poškodený
a zhrdzavený. Poslanci zakúpenie bojlera jednomyseľne schválili.
 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v budúcej novej bytovke Simony
Ahmadieh, bytom Dolná Poruba 373 a Martiny Trokanovej zo Slatinky
poslanci zobrali na vedomie s tým, že žiadosť sa zaraďuje do zámeru
projektov o výstavbu bytovky v našej obci.
 Žiadosť Oľgy Zelníčkovej a jej manžela Rudolfa, obaja bytom Dolná
Poruba 59 o odkúpenie pozemku, parcela CKN č. 800, kde v 1/3
o rozmere 73 m2 je vlastníkom Obec Dolná Poruba, poslanci uložili
stavebnej komisii pri obecnom úrade uskutočniť obhliadku pozemku
na mieste a posúdiť jeho využiteľnosť pre obec. Ďalej odporučili rodine Zelníčkovej vypracovať znalecký posudok na uvedený pozemok.
Následne po posúdení by si ho mohla rodina Zelníčková od obce odkúpiť s tým, že všetky poplatky a úkony, ktoré sa týkajú prevodu nehnuteľnosti na príslušných inštitúciách si uhradí rodina Zelníčková.
 Žiadosť Márii Bežákovej, bytom Dolná Poruba 299 o prenájom sály
kultúrneho domu (ďalej len KD) za účelom športového cvičenia občanov (ZUMBA) na jeden kalendárny rok v sume 5 Eur/mesiac na základe podpísanej zmluvy s obcou poslanci jednomyseľne schválili so
spätnou platnosťou od 18. 7. 2016.
Rôzne
 Predseda stavebnej komisie Pavol Gago informoval prítomných
o obhliadke materskej školy (ďalej len MŠ), ktorú uskutočnila stavebná
komisia pri obecnom úrade na základe žiadosti ZŠ s MŠ, Dolná Poruba
88 a zistila niektoré nedostatky, ktoré sa vyskytli na MŠ z hľadiska stavebného. Poslanci dospeli k názoru a uložili starostovi obce uskutočniť
kontrolné výkopy, kadiaľ vedie zber dažďovej vody, či toto nemôže byť
dôvod narušenia statiky podlahy a určiť ďalší možný postup prác.
 Žiadosť o riešenie situácie vzniknutej po búrkovej činnosti zo dňa 27. 7.
2016 a 31. 7. 2016 od Milana Mitického, bytom Dolná Poruba 242, t.j.
vzniknuté škody v časti rodinných domov č. 242, 243 a ďalšie, prejednávala stavebná komisia pri obecnom úrade na mieste obhliadkou, pri
ktorej boli prítomní aj Mečiar Vladimír za firmu MGTA, s.ro. a Jozef Belák za Žihlavník, s.r.o. Omšenie. Starosta obce prezentoval poslancom,
že môže ponúknuť Mitickému Milanovi návrh preskúmať riešenie, resp. urobiť na jeho pozemku odvodňovací kanál. Do pozemkov,
ktoré nie sú vo vlastníctve obce, ani pána Mitického Milana obec nemá
právomoc vstupovať, resp. uskutočňovať nejaké práce bez súhlasu
vlastníka. V tomto znení bude zaslaná aj odpoveď Milanovi Mitickému.
Zapísala: DANA SUCHÁ

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE, spol. s r. o. Z 22. 9. 2016
Vyhodnotenie páleničiarskeho roka 2015/2016
Účtovníčka spoločnosti Zuzana Vániová informovala prítomných s výrobným listom celkovej výroby liehu počas páleničiarskej sezóny júl 2015 - jún
2016. Celkovo sa vyrobilo 9 155,89 la liehu, celkové tržby z pálenia predstavujú výšku 75 078,28 EUR, spotrebná daň z liehu, ktorá bola odvedená
štátu predstavuje sumu 49 441,79 EUR. Rozdiel sú tržby zaúčtované do
výnosov spoločnosti v celkovej sume 25 636,49 EUR.
Celkové hospodárenie spoločnosti za páleničiarsky rok 2015/2016
 celkové náklady prestavujú sumu 36 839,81 EUR,
 celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške 38 524,50 EUR,
 hospodársky výsledok za páleničiarsky rok 2015/2016 predstavuje
kladný hospodársky výsledok: zisk vo výške 1 684,69 EUR.
Prehodnotenie ceny za 1 la vyrobeného alkoholu
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí prehodnotilo cenu za služby
pri pestovateľskom spracovaní ovocných kvasov a schválilo jednohlasne
návrh ceny za služby za pálenie nasledovne:
 cena za 1 la + spotrebná daň z liehu (½): 5,40 €,

 poplatok za pálenie: 3,00 €,
 celková cena za 1 la vyrobeného alkoholu: 8,40 €.
Uvedená cena za 1 la vyrobeného alkoholu (8,40 €) je platná od 1. 10. 2016.
Poznámka: 1 la (liter absolútny) vypáleného destilátu predstavuje
približne 2 litre vypáleného destilátu.
Informácie konateľa spoločnosti
Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan informoval prítomných
o otvorení páleničiarskej sezóny 2016/2017 dňa 6. septembra 2016,
o vykonaných prácach na chladiarenskom systéme v pálenici, kde bolo
vybudované pomocné chladenie zo studne a rekonštrukčné práce na
technológii na pálenie v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o.,
ktoré bolo nevyhnutné vykonať pred otvorením páleničiarskej sezóny
2016/2017. V mesiaci august 2016 bola vykonaná v pálenici výmena
rektifikačného kotla na pálenie v objeme 150 l na základe vykonaného
prieskumu trhu v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní zo dňa 20. 6. 2016, v ktorom na 1. mieste v poradí sa umiestnil uchádzač Mego-destilačné zariadenia, Karol Mego, Veľké Zálužie.
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AKTUÁLNA TÉMA

Po takomto rekorde sme netúžili:

V DOLNEJ PORUBE NAPRŠALO NAJVIAC ZA TISÍC ROKOV
V porovnaní s minulým rokom spadlo na
Slovensku cez leto výrazne viac atmosférických zrážok. Mimoriadne vlhký júl vyvrcholil
v našej obci búrkou s najvyšším denným
úhrnom vyskytujúcim sa raz za tisíc rokov.
Následky pohromy odstraňujú dodnes.
Starí Dolnoporubčania neraz prízvukovali, že
keď prichádza čierňava od Česanej hory,
počasie neveští nič dobré. V stredu, 27. júla
2016, sa vo večerných hodinách práve z tohto
smeru priblížila dažďová smršť. Obcou sa
následne prehnala intenzívna búrka, počas
ktorej spadlo úhrnne 128 milimetrov zrážok.
Extrémny krátkodobý úhrn zrážok zaznamenaný na zrážkomernej stanici Dolná Poruba
potvrdil aj Slovenský meteorologický ústav
(SHMÚ). „Hoci v historických záznamoch by
sme vedeli vypátrať niekoľko situácií, kedy
lokálna búrka a prietrž mračien vyprodukovala
omnoho vyšší denný úhrn, v prípade Dolnej
Poruby je zrážková epizóda z 27. júla 2016
výnimočná tým, že väčšia časť uvedeného
úhrnu spadla v priebehu polhodiny (91,0 mm),
resp. hodiny (110 mm),“ informuje SHMÚ.
Podľa záznamu staničného ombrografu dážď
padal v čase medzi 19:00 a 19:30 hod.
s výdatnosťou aj viac ako 3 milimetre za
minútu. Polhodinový úhrn z 27. júla 2016
významne prevyšuje maximum tridsaťminútového dažďa pre Slovensko, ktoré je stanovené na 66 mm. Podľa SHMÚ by už táto
hodnota v prípade Dolnej Poruby predstavovala denný úhrn s pravdepodobnosťou opakovania raz za 200 až 500 rokov.
Ako potvrdil starosta obce Miroslav Kopčan,

bola to hrôza, voda sa valila zo všetkých strán.
„Keď som bol na obhliadke terénu, voda
strhla aj moje auto. Búrka zničila asi päť kilometrov cesty, prehĺbila horský potok miestami až na jeden a pol metra. Máme niekoľko
zádržných systémov, ktoré časť vody zachytili,
napriek tomu voda prešla do obytnej časti
obce, potrhala asfalt a vytopilo niekoľko
pivníc.“ V obci vyhlásili mimoriadny stav a už
v štvrtok ráno začali s odstraňovaním škôd.
Pomocnú ruku však obci zatiaľ výraznejšie
podala len urbárska spoločnosť.
Dosiaľ najvyšší denný úhrn zrážok, ktorý bol

kedy na Slovensku zaznamenaný, bol výsledkom lokálnej prietrže mračien dňa 12. júla
1957 v lokalite Salka (severne od Štúrova),
kde za 65 minút spadlo 228,5 mm vody.
Predpokladá sa, že 30-minútová intenzita tam
mohla dosiahnuť hodnotu aj viac ako 110
mm. Extrémne zrážkové situácie, akou bola aj
prietrž z Dolnej Poruby, sa na Slovensku
vyskytovali aj v minulosti, no od polovice
deväťdesiatych rokov minulého storočia sa
v dôsledku globálneho otepľovania podobné
situácie vyskytujú častejšie.
PETER MARTINÁK, SHMÚ; Foto: OcÚ DP

REKAPITULÁCIA NÁSLEDKOV TISÍCROČNEJ VODY V DOLNEJ PORUBE
• Najviac postihnutá bola lokalita Hlboká.
• Koryto horského potoka bolo v niektorých miestach prehĺbené až o 1,5 m.
• Z upchaných priepustov pod vplyvom zrážok sa voda vyliala na cestu a poškodila úsek v dĺžke 5 km.
• Najviac poškodené miestne komunikácie v Hlbokej, v časti u Bežákov a pod Rakovcom.
• Zatopené pivnice v časti u Bežákov a u Suchých.
• Protipovodňové zábrany boli naplnené po okraj naplaveným materiálom (drevo, kamene, blato).
• Prvý týždeň odstraňovali následky v spolupráci s urbárskou spoločnosťou.
• Na odstraňovaní škôd pracovalo denne v priemere 5-6 ľudí.
• Pracovné mechanizmy použité pri opravách: traktor - bager a multikára.
• Škody na poškodených komunikáciách obecný úrad odhaduje vo výške 17 000 až 20 000 EUR.
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MEDZI NAMI

Mojimi očami
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som
zhodnotil dianie v našej obci za tretí štvrťrok 2016. Určite mi
dáte za pravdu, že
najviac zasiahla do
našich životov záplavová voda dňa 27. 7.
2016 vo večerných hodinách, kedy napršalo
v priebehu hodiny v našom katastri viac ako
128 milimetrov zrážok, čo sa v odborných
kruhoch za uvedený časový interval označuje
termínom tisícročná voda. Štatistické údaje
vychádzajú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Aby toho nebolo málo, o pár
dní nás zasiahla ďalšia, avšak už slabšia, prívalová vlna.
Obecný úrad vyhodnotil danú situáciu ako
krízovú. V rámci našich technických možností
sme napáchané škody začali odstraňovať na
miestach, kto to bolo najviac potrebné. Keďže
prívalová vlna postupovala zo strany od Bánoviec nad Bebravou smerom na Dolnú
Porubu, najviac bola postihnutá lokalita
u Bežákov - Hlboká, ale i ďalšie časti obce, ako
sú Rakovec, Milošová či horná časť obce.
Okrem poškodených komunikácií, či už lesných alebo miestnych, bola neprejazdná
hlavná cesta III. triedy u Bežákov a ďalšie.
Teda značnú časť našej práce sme venovali
odstráneniu nánosov, ktoré upchali priepusty
pod cestami, následkom čoho voda vytvárala
nové korytá.
Následne po záplavách bolo zvolané stretnutie všetkých zainteresovaných užívateľov
a vlastníkov lesnej cesty v Hlbokej (obecný
úrad, Urbárska spoločnosť, zástupca štátnych
lesov a zástupca rodiny Kyjovských), kde bolo
dohodnuté, že spoločnými silami bude táto

POTRAVINOVÉ BALÍKY Z EÚ
Európska únia odklepla pre Slovensko v rámci
operačného programu potravinovej a základnej
materiálnej pomoci (FEAD) potravinové balíčky
pre sociálne slabších obyvateľov. Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) začalo rozdávať
potravinové balíčky od polovice júla 2016, ktoré
obsahovali 21 druhov potravín vrátane múky,
cukru, ryže, cestovín, oleja či instantných polievok
v hodnote 33,66 Eur. Na potravinové balíky majú
nárok len poberatelia pomoci v hmotnej núdzi.
Poberatelia balíčkov dostanú od Partnerskej
organizácie vopred oznámenie, že im budú balíky
doručené, ak ho nedostanú, tak nie sú v tejto
cieľovej skupine a balíky nedostanú.
Výber konečných príjemcov potravinových balíčkov je zostavovaný z aktualizovaných administratívnych údajov ÚPSVR a prebieha minimálne päť
pracovných dní pred vyhotovením objednávky
dodávateľovi z tých občanov, ktorí k termínu

časť cesty sprejazdnená. V konečnom dôsledku skoro všetky práce na odstraňovaní škôd v
uvedenej lokalite zostali na Urbárskej spoločnosti a obci. Aj to o čomsi hovorí...
Tieto škody iste dodatočne vyčíslia zainteresované subjekty. Nateraz nám zostáva dočistiť a upraviť poškodené cesty u Bežákov, ako
i ďalšie. Opakovane sa ukázalo, že je nevyhnutné ešte v tomto roku vybudovať odvodňovací rigol na prístupovej ceste k pánovi
Ďuračkovi a pani Kotešovej.
Z informácií, ktoré sme zosumarizovali, možno skonštatovať, že statika rodinných domov
nebola ani v jednom prípade narušená, aj
napriek tomu, že došlo k zaplaveniu viacerých
pivničných priestorov v rodinných domoch na
Milošovej, v Hlbokej ale i v hornej časti obce.
Škody na majetku obce sme zaznamenali
v lokalitách: Hlboká, u Bežákov, Kúty,
u Koteša, u Kopčana, pri Ďuračkovi a pod.
Škody na poškodených komunikáciách odhadujeme v intervale 17 000 - 20 000 Eur.
Na základe vyhodnotenia situácie krízovým
štábom bolo rozhodnuté, že záverečná správa bude spracovaná a zaslaná na príslušné
ministerstvo, prípadne úrad vlády, so žiadosťou o finančnú výpomoc pri oprave ciest.
Vrátim sa ešte k minulému článku, kde som
vás informoval o plánovanej výstavbe obecných bytov, kde obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, teda podporilo tento projekt.
Musím však povedať, že administratívny proces
sa neuberá tempom podľa našich predstáv.
Niektoré administratívne úkony zostali stáť na
mŕtvom bode, pričom investor ma ubezpečuje,
že pracuje na projekte a príslušných povoleniach. Keďže schvaľovací proces sa neuberá
tempom akým by sme si predstavovali, na 15.
októbra 2016 zvolávame poradu s investorom
a ujasníme si dôvody tohto stavu. O výsledku
rokovania podám informáciu zastupiteľstvu
a samozrejme aj vám.
Pevne verím, že všetko bude vysvetlené

a uvedené na pravú mieru, prípadne rozhodneme inak. Nechcem však prejudikovať možný výsledok. Pre bytový dom v lokalite na
parcele registra C-KN, parcelné č. 6885, 6886,
6887 a 6889 v katastrálnom území Dolná
Poruba sme sa rozhodli preto, že práve tam
investor odkúpil pozemok a obecné zastupiteľstvo následne odsúhlasilo zámer postaviť
obecné byty. V prípade aktuálnosti schvaľovacieho procesu budú k rokovaniu prizvaní
všetci účastníci konania a budú im vysvetlené
všetky dôvody a pohnútky takéhoto postupu.
Iste ste si všimli, že v našej obci začali inštalovať nové zábradlia a vymieňať poškodené
a zdeformované. Tieto práce sú realizované
pracovníkmi Trenčianskeho samosprávneho
kraja (TSK), odboru dopravy, na žiadosť
Obecného úradu Dolná Poruba.

tvorby zoznamu sú v hmotnej núdzi. Ide o osoby
žijúce v domácnostiach a také osoby, ktorým je
poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy. Primárne
hľadisko pri výbere príjemcov potravinových
balíčkov je:
 rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 príjemca pomoci v hmot. núdzi, ktorý dovŕšil
vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a
nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
 príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý je
invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
 príjemca pomoci v hmotnej núdzi s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo
zárobkovej činnosti.
Dolná Poruba na zozname distribuovaných balíkov nebola. Naši občania, ktorí sú na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne vedení ako
občania v hmotnej núdzi a v našej obci pracujú
v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. totiž do

tejto kategórie nespadajú, resp. nespĺňajú cieľové
podmienky. Obecný úrad v Dolnej Porube požiadal o overenie informácie Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenský červený kríž
v Bratislave a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne. Jednotlivé inštitúcie potvrdili, že
občania obce Dolná Poruba vedení na ÚPSVaR
v Trenčíne ako občania v hmotnej núdzi nárok na
potravinové balíčky nemajú.
Podobné podmienky sú vyhlásené z operačného
programu FEAD aj na balíčky s hygienickými
potrebami. Ich obsahom sú zubné kefky, zubná
pasta, mydlo a šampón. Prideľovanie balíčkov
s hygienickými potrebami začne od polovice
októbra a potrvá do konca novembra 2016.
Momentálne nám Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne nevie garantovať, či do tejto
kategórie budú spadať aj naši občania v hmotnej
núdzi, aj keď by si to niektorí plným právom so
všetkou úctou zaslúžili.
DANA SUCHÁ, PETER TVRDOŇ; Zdroj: ÚPSVR

Nové zvodidlá

TSK má v pláne opraviť ďalšie časti, ktoré neplnia účel z hľadiska jeho výšky alebo poškodenia.
Záverom chcem všetkým popriať pevné zdravie, pokoj v rodinách a v susedských vzťahoch.
Naplnenie zmyslu života okrem iných atribútov
spočíva v úcte k sebe samému, človeka
k človeku a k okoliu, viera v dobro, pretože so
schopnosťou sebareflexie a odpúšťania je život
určite krajší a radostnejší. Preto vám všetkým
želám úsmev na perách i v ťažkých životných
situáciách!
Taktiež blahoželám a šťastie prajem našim
novomanželom! Srdečne medzi nami vítam
prisťahovaných a narodených spoluobčanov.
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce)
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák
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KULTÚRNY ŽIVOT

PORUBKA V KNIHE ZÁZRAKOV alebo SPRÁVA O ZÁZRAČNOM UZDRAVENÍ
Publikácia „Dubnická kniha zázrakov“
(2012), venujúca sa histórii farnosti a kostola
sv. Jakuba a pútnickej tradícii Dubnice, uvádza aj početné prípady zázračných uzdravení
pútnikov a ich detí z neliečiteľných a vážnych
ochorení.
Jeden z nich má nasledujúce znenie: „Ja
i niže podpisana Susanna, cera Miša Mulinky
z Porubky, na ten čas manželka Miša Smolky, obyvatele tež z Porubky, vyznavam vobec
pod mojim dobrym svedomim, že ja majice
chlapčeka jednem v roce a v jednom mesiaci,
kteremušto preskažala nemoc paduci, jak
bolo stare ve troch mesicoch a nemohla sem
jemu spomoct žadnym spusobom ani
s apateku. Až uslyšice o milostivem obrazu
Blahoslavenej Panenky Marije Dubnickej
a k ni se utikajice a za milosrdenstvi nad tym

ditetem žadajice, to jest o slavnosti Vskrišeni
Krista Pana jej presvaty obraz navštivice
a z gratie jeho milosti pana patra košelku
z tohože ditete k jeji presvatemu obrazu sem
pritikati dala a potom na to dite sem oblekla, zvyš psana nemoc jemu prestala, zač bud
Panu Bohu a Preblahoslavenej Panne Marii
čest a chvala. Nač pre lepšu jistotu tuto
rekognitiu ze seba davam, vlastnym jmenem
mojim podpisana a križikem misto piečete
potvrzujem. Die 6. julii 1760. Susanna Mulinkova.“
Autor knihy, respektíve poznámok pod
čiarou sa domnieva, že „azda ide o Porúbku,
dnes súčasť mesta Žiliny“ (s. 92, pozn. 108).
Predpoklad je však nesprávny. Priezviská
Smolka, Mulinka však dokazujú, že táto
Porúbka je obec Dolná Poruba (v tom čase

oficiálne zvaná Kis čiže Malá Poruba). Už
vtedy, v 18. storočí, tu bola usadená rodina
Smolkovcov (potomkovia žijú dodnes)
a taktiež rodina s priezviskom Mulina (resp.
Mulinka, vymretá).
Michal Smolka je v niektorých matričných
záznamoch uvedený ako Michal Gregor
alebo Gregorech (pravdepodobne ide
o prímeno), jeho manželka Zuzana je uvedená aj (zrejme nedopatrením) ako Anna.
Zuzana bola akiste dcérou Michala Mulinku
a Kataríny Dolinskej (zaznamenaní ako krstní
rodičia Kataríne Šupákovej, narodenej
1754). Ich deťmi boli Ján (krstený 25. 11.
1756) a Michal (krstený 1. 5. 1759). Podľa
citovanej informácie by uzdraveným chlapcom mohol byť Michal Smolka - Gregor ml.
MARTIN MALO

V Strážovských vrchoch objavili miesto
keltských rituálov s ľudskými obeťami
Pradávni obyvatelia tohto územia tu v minulosti prinášali svojim bohom materiálne,
zvieracie a dokonca aj ľudské obete.
Archeológovia našli neďaleko hranice katastra
Dolnej Poruby ľudské aj zvieracie kosti, zhorené zvyšky šperkov, kovových ozdôb
odevu i vzácnych antických bronzových
nádob. Objavili obetnú jamu aj miesto,
kde stál obetný stĺp. V súčasnosti tu
prebieha archeologický výskum. Nálezisko sa nachádza pri obci Slatina nad
Bebravou, asi 1,5 kilometra od významného keltského centra na vrchu
Udrina.
„Nálezy pochádzajú z konca tretieho
storočia pred Kristom, keď prichádzala
na naše územie nová vlna Keltov, pravdepodobne zo severnej Itálie, odkiaľ ich
vytlačili Rimania,“ povedal zástupca riaditeľa
Archeologického ústavu v Nitre Karol Pieta. Na
miesto nálezu upozornil občan, záujemca o históriu,
ktorý si všimol v lese zhorené miesta a prepálené kovové predmety.
Keltské svätyne a obetiská sú jednou zo zvláštností keltskej civilizácie na Slovensku, ktorá
nemá obdobu v okolitých krajinách. Doteraz sa u nás našli len tri, najznámejšia je na Havránku pri Liptovskej Mare. „Keltské rituály sú pomerne známe z antických prameňov, boli
dosť drastické. Často sa vykonávali aj ľudské obety. V rámci rituálneho kanibalizmu boli
dokonca ľudia symbolicky konzumovaní, zvyšky sa spálili,“ hovorí Pieta.
Na hranici spaľovali Kelti rôzne predmety, ktoré najprv rozbíjali a lámali, aby sa uvoľnil duch
predmetu. V rámci rituálu vypili nápoj a nádobu, z ktorej pili, hodili do vatry. Zo zvierat obetovali väčšinou mladé jedince domácich zvierat - ovce, kozy, niekedy prasiatka, výnimočne i
kone. Na obetu používali zvyčajne nekonzumovateľné časti ako boli hlavy a paprčky. Aké
zvieratá Kelti spaľovali v Strážovských vrchoch a či obetovali ženy alebo mužov, ukážu analýzy kostí v laboratóriách. Na Liptovskej Mare obetúvali napríklad výlučne ženy. „Z desiatich
obetovaných žien boli tri mrzáčky. Vyberali teda zrejme menej hodnotných jedincov pre
spoločenstvo. V Prosnom pri Púchove boli zastúpení muži aj ženy,“ povedal Pieta.
Kelti žili na našom území od 5. storočia pred Kristom až do prelomu letopočtu, pričom v
niektorých častiach Slovenska žili až do druhého storočia po Kristovi. Zanechali tu po sebe
okrem významnej materiálnej kultúry aj viaceré zemepisné názvy.
PM; Zdroj: TASR, www.trencin.sme.sk; Foto: www.wikipedia.org

Aby viac nekradol...!
Urbárska obec Dolná Poruba pozemkové
spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom
a občanom, že v poslednej dobe došlo v obci
Dolná Poruba k nelegálnej ťažbe stromov
na pozemkoch v správe Urbárskej obce.
Výbor urbárskej obce upozorňuje občanov
a členov urbáru na porušenie Zákona
o ochrane prírody číslo 198/2017 Zbierky z.,
v prípade ťažby dreva mimo lesa a Zákon
o lesoch č. 326/2005 Z.z. v prípade ťažby
dreva na lesných pozemkoch. Odvezením
dreva z nelegálnej ťažby došlo krádeži zo
spoločnej nehnuteľnosti.
Krádež dreva bude riešená podaním trestného oznámenia na Polícií SR. Zároveň bude
podaný Výborom urbárskej obce podnet na
konanie vo veci porušenia Zákona o ochrane
prírody a Zákon o lesoch.
Urbárska obec si plní v plnom rozsahu záväzok predaja palivového dreva podielnikom
za zvýhodnenú cenu. Preto nie je dôvod na
porušovanie zákona nelegálnym výrubom či
už na zarastených pasienkoch, tak aj v lesných porastoch.
Žiadame občanov obce ako aj podielnikov
urbáru o zvýšenú ostražitosť. V prípade zistenia nelegálnej ťažby je potrebné ihneď
informovať výbor alebo hájnika.
ZA VÝBOR URBÁRSKEJ OBCE:
predseda výboru: Ing. JÁN SUCHÝ
predseda dozornej rady: RUDOLF NEDIELKA
Foto: internet
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Od začiatku novej sezóny 2016/17 pôsobí v mládežníckych súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín spojené družstvo žiakov (prípravka)
Dolná Poruba - Trenčianske Teplice. TJ Slovan, resp. naša obec v ňom má sedemčlenné zastúpenie (Peter Cucor, Maximilián Gago, Dávid Mráz,
Michal Suchý, Matej Tašár, Henrich Trokan, Peter Váni). Je potešiteľné, že rastúci futbalový boom od leta zasiahol a čoraz intenzívnejšie oslovuje aj
rodinných príslušníkov našich žiačikov, ktorí ich povzbudzujú a podporujú počas domácich zápasov i na ihriskách súperov. PM; Foto: Pavol Gago

ZDRAVOTNÁ POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH PRESŤAHOVANÁ
Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že od 1. 8. 2016 je Lekárska služba prvej pomoci pre dospeNa sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. 9. 2016) sa na Bukovine lých v Trenčíne presťahovaná z Legionárskej 24 na Ul. Jesenského 599/33
konala pobožnosť krížovej cesty a slávenie sv. omše. Foto: Peter Zelíska (sivá budova oproti lekárni ARNICA).
Text a foto: PETER TVRDOŇ

* TELEGRAFICKY ZO ZÁKULISIA TJ SLOVAN *
• Okrem najmladších futbalových nádejí nám robia radosť aj traja dorastenci
(Rastislav Belák, Matej Čupalka, Kristián Suchý), ktorých si do kádra vlaňajšieho víťaza IV. dorasteneckej ligy TJ Iskra Borčice vybral tréner Štefan Grendel.
• Pred začiatkom jesennej časti čakalo na futbalistov v areáli TJ nemilé
prekvapenie v podobe roztrhanej obvodovej ohrady pri potoku. Škodu

spôsobila dezorientovaná vysoká zver, hľadajúca možnosť úniku z priestoru
ihriska. Túto skutočnosť potvrdil aj svedok, ktorý na protiľahlom svahu
zbieral nad ránom huby. Jeleň podľa jeho slov pretrhol ochrannú sieť na
jeden pokus, pričom poškodil aj napínací drôt a vychýlil zabetónovaný stĺp.
• Na hosťovanie do Omšenia odišiel na vlastnú žiadosť hráč Jakub Koteš.
• „Starí páni“ TJ Slovan vyhrali v sobotu, 1. 10. 2016, vo Valaskej Belej 2:1.
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

ŠKOLSKÝ ŽIVOT
Deväť prázdninových týždňov ušlo rýchlo
a opäť je tu nový školský rok. Základná škola
privítala osem prváčikov (Lindu Bežákovú,
Teréziu Daridovú, Denisa Ďuračku, Daniela
Homolu, Samuela Kopčana, Marca Marušinca,
Megan Swierkovú a Karin Natáliu Tašárovú).
Školský rok 2016/2017 so sebou priniesol
niekoľko zmien vo vzdelávaní. Materská škola
(po ročnom zapojení sa do pilotnej fázy zavedenia Inovovaného štátneho vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách do praxe materských škôl
pod metodickým a didaktickým usmernením
Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave)
vytvorila a následne od septembra realizuje
prostredníctvom vyučujúcich nový školský
vzdelávací program.
Zmeny nastali i vo vzdelávaní na základnej
škole, kde sa podľa Inovovaného štátneho
vzdelávacieho programu začali od septembra
vzdelávať žiaci 1., 2. a 5., 6. ročníka. V prvom
i druhom ročníku sa opätovne vyučuje predmet Prvouka. Okrem už zabehnutého overovania si vedomostí žiakov 9. ročníka Testovanie
- 9 čaká už v novembri žiakov 5. ročníka taktiež
testovanie z predmetov slovenský jazyk
a matematika, kedy jeho výsledky majú byť
odrazom pripravenosti žiakov na prechod z 1.
na 2. stupeň ZŠ a vstupnou informáciou, ako

postupovať v ďalšom výchovno-vzdelávacom
procese.
Ďalej niekoľko čísiel: pri nenaplnenej kapacite
MŠ je v obci predprimárne vzdelávaných 20
detí, na I. stupni ZŠ v spojených ročníkoch 28
žiakov, druhý stupeň navštevuje 30 žiakov
(z toho 1 žiačka je vzdelávaná v zahraničí). Tak,
ako minulý rok je prevádzka ŠKD do 15.45 h
kompatibilná s koncom prevádzkovej doby
materskej školy. Teší ma, že v ŠKD sa deťom
páči a k 15. 9. ho navštevuje 21 žiakov.
Ako i ten minulý, tak i školský rok 2016/2017 je
plný legislatívnych zmien, náročných úloh
a výziev nielen pre žiakov, ale i pre pedagógov
a rodičov. Zmenou v našom školskom vzdelávacom programe „Naša škola“ je zavedenie
nového predmetu pre 6. - 9. ročník II. stupňa
s názvom „Príbeh lesa“. Vyučujúce pripravili
v rámci disponibilných hodín a profilácie našej
školy predmet, ktorého obsah je z prevažnej
časti postavený na zážitkovom vzdelávaní,
bádaní a prírodovednej gramotnosti s minimalizovaním teórie. Predmet bude realizovaný
blokovým vyučovaním. Viac sa dozviete
z článku mojich kolegýň.
ZŠ sa zapojila do projektu „Moja prvá škola“,
kedy vyškolené vyučujúce I. stupňa budú žiakov vzdelávať prostredníctvom interaktívnej
tabule pomocou vzdelávacieho portálu Kozmix, ktorý obsahuje lekcie z animáciami, interaktívnymi cvičeniami a pracovnými listami

z rôznych predmetov.
Ďalším projektom, ktorý súvisí so zdravím
žiakov, je zapojenie sa školy do projektu „Zdravá chrbtica“. Prostredníctvom cvičenia pod
vedením zaškoleného pedagóga v rámci predmetu Telesná a športová výchova sa budú žiaci
učiť starať sa o svoju chrbticu. Projekt zastrešuje OZ Za zdravší život, ktorého odborným
garantom a predsedom je neurochirurg Neurochirurgickej kliniky ÚV Nemocnice Ružomberok Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.
Počas prázdnin boli za finančného prispenia
Združenia rodičov zrenovované parkety a vynovená maľovka v ďalšej triede, svojpomocne
vymaľované priestory ŠKD, v niektorých triedach osadené nové dvere. Počas minulého
mesiaca bola v časti herne materskej školy
položená nová podlahová krytina. Každým
rokom, krok za krokom, sa snažíme o to, aby
priestory MŠ a ZŠ boli v našej obci miestom
nielen plnohodnotného vzdelávania a výchovy,
ale i miestom, kde sa všetci cítia jednoducho
dobre. Myslím, že sa nám to spoločne už niekoľko rokov darí. Preto mi dovoľte vysloviť
poďakovanie všetkým, ktorí sa o spoločnú
myšlienku „Našej školy a škôlky“ usilujú. Všetkým nám, žiakom, pedagógom, rodičom, zriaďovateľovi i priateľom školy prajem užitočný,
naplnený, zaujímavý a náučný školský rok
2016/2017!
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka školy)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOLNÁ PORUBA - ŠKOLA V PRÍRODE PO CELÝ ROK
NÁVRAT K PRÍRODE: pošlite svoje deti od počítača priamo k nám!
K novému školskému roku 2016/2017 pripravili
pedagógovia ZŠ nový vzdelávací predmet
s názvom „PRÍBEH LESA“, ktorý bude nielen
zatraktívnením vyučovania pre žiakov 6. - 9.
ročníka II. stupňa, ale aj profiláciou ŠKVP.
Obsah učiva je minimalizovaný do teoretickej
časti, pedagógovia sa pri tvorbe učebných osnov
zamerali predovšetkým na praktickú činnosť
a zážitkové vyučovanie v našej okolitej krásnej
prírode (napr. spolupráca s poľovníkmi, kynológia, lesníctvo, sokoliarstvo...)
Organizačnou formou bude blokové vyučovanie štyroch spojených hodín raz mesačne.
Niektoré aktivity sú pripravované v spolupráci
s pánom starostom JUDr. Kopčanom. Veríme,
že nový predmet obohatí konkrétne vedomosti
žiakov o prírode a prehĺbi ich vzťah k prostrediu, v ktorom vyrastajú.
Nový predmet ponúka starostlivosť o les
v spolupráci s miestnou poľovníckou spoločnosťou, aktívne programy počas celého roka priamo
v teréne („Žabie taxi“, ukážky canisterapie,
mapovanie biotopu CHKO Strážovské vrchy),
spoluprácu s miestnymi včelármi či spoluprácu
so ZŠ Štiavnické Bane zameranú na sokoliarstvo.
Dňa 16. 9. 2016 našu školu navštívili sokoliari
z Považskej Bystrice. Žiaci sa dozvedeli veľa
o dravcoch, výcviku, niečo o umení lovu a pod.
Medzi druhmi nechýbala naša sovička, vraj najkrajšia na svete - plamienka driemavá, výr skalný.
Najväčším spomedzi dravcov bol orol kráľovský.

Žiaci si dravcov mohli pohladiť či podržať na ruke, jú len tento životný štýl. Takto cvičené dravce by
taktiež sa s nimi vyfotiť. Báť sa ich nemuseli, na vraj mali problém vrátiť sa späť do prírody.
ľudí sú zvyknutí. Všetky druhy sú odchované v
JANKA SÁDECKÁ, KRISTÍNA CUCOROVÁ;
zajatí už niekoľko generácií po sebe, takže poznaFoto: archív ZŠ Dolná Poruba
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MOZAIKA

TJ SLOVAN DOLNÁ PORUBA POZÝVA FANÚŠIKOV NA ZÁPAS ROKA 2016:

TJ SLOVAN DOLNÁ PORUBA verzus TJ DRUŽSTEVNÍK ZÁBLATIE
OČAKÁVANÝ SÚBOJ
DVOCH NAJLEPŠÍCH
TÍMOV 7. LIGY SEVER

23. 10. 2016 ● 10.30 h ● ŠTADIÓN TJ SLOVAN
PRÍĎTE POVZBUDIŤ A PRIPRAVIŤ HOSŤOM PRVÚ PREHRU V JESENNEJ ČASTI!

INZERUJTE
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!

032/6597257

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Na základe stavebného zákona (č.50/1976 Zb.) a uznesenia Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba (č. 36/2014) upozorňujeme občanov
a návštevníkov cintorína, že každú stavbu, drobnú stavbu, stavebné
úpravy a udržiavacie práce je nutné vždy vopred nahlásiť vlastníkovi
cintorína - Obci Dolná Poruba, resp. na Obecný úrad v Dolnej Porube.
Uvedené práce je možné uskutočniť až po vydaní povolenia Obecného úradu v Dolnej Porube. Za nedodržanie zákona a uznesenia OZ
Dolná Poruba hrozí pokuta až do výšky 331 Eur.

dolnoporubskyhlas@centrum.sk

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o prácu v pestovateľskej
pálenici v Dolnej Porube na výkon funkcie páleníka, nech sa prihlásia
osobne na Obecnom úrade v Dolnej Porube alebo na tel. č. 032/6597257.

NAŠE SPOLOČENSTVO

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV ZA OSVEDČOVANIE:
▪ a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise: 1,50 € za každý podpis,
▪ b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu: 5 € za každý
odtlačok a za každý podpis.
▪ Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v
žiadosti o odpis registra trestov: 1,50 €.
Obec, ako správny orgán v súlade so splnomocnením stanovuje:
▪ za urýchlené vybavenie, t.z. na počkanie v príp. osvedčenia viac ako
5 podpisov: á = 2 €,
▪ za urýchlené vybavenie, t.z. na počkanie v príp. osvedčenia viac ako
10 podpisov: á = 3 €,
▪ mimo úradnej miestnosti (1 podpis): 2 €.

V období 1. 7. - 30. 9. 2016
▪ sa medzi nás narodil: OLIVERKO AHMADIEH;
▪ navždy nás opustil: JOZEF JURENKA (v Kostolnej-Záriečí);
▪ sa zosobášili: MICHAELA ŠKROVÁNKOVÁ a LUKÁŠ MARTIŠKA;
RADKA MARTINÁKOVÁ a MILAN UHERČÍK;
▪ sa prisťahovali do obce: GABRIELA KOSIBOVÁ, rod. Šupáková;
JURAJ KOSIBA; TOMÁŠ KOSIBA (všetci z Trenčianskych Teplíc);
▪ sa prisťahovali do obce na prechodný pobyt: HEDVIGA BUBELÍNYIOVÁ, NICOLAS HROTKO (obaja z Trenčína).
▪ POČET OBYVATEĽOV: 788 (410 mužov, 378 žien).

Už tri mesiace slúži sála kultúrneho domu na tanečný tréning Zumba.

OCÚ DP

ZIMNÝ VÝVOZ
KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2016
MODRÉ NÁLEPKY: 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12.,
12. 12., 19. 12., 26. 12., 2. 1. 2017.
RUŽOVÉ NÁLEPKY: 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 26. 12., 9. 1. 2017.
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