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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S NÁDEJNOU PESNIČKÁRKOU
O hudobnej kométe
z Dolnej Poruby, ktorá zažiarila počas 34.
ročníka prestížnej
pesničkovej súťaže
Košický zlatý poklad
ste sa mohli dočítať
v predchádzajúcom
vydaní.
Tento raz sme si na
talentovanú VIKTÓRIU TARABOVÚ (16) posvietili dôkladnejšie.

bola vždy blízka. Veľmi ma v nej podporovali
rodičia. Oni mi ukázali, aká je nádherná, a že by
som to mohla skúsiť.
■ Hru na aké hudobné nástroje ovládaš?
Začínala som s flautou a postupne som skúšala
iné dychové nástroje, až ma to priviedlo ku
gitare. Tiež si rada zahrám aj na akordeóne, ale
nemôžem povedať, že tieto nástroje viem plne
ovládať. Skôr oni ovládajú mňa (smiech).
■ Čo pre teba vlastne hudba znamená? Máš
nejaký hudobný vzor alebo vyhranený hudobný žáner? Prípadne, koho hudbu máš rada?
Hudba pre mňa znamená radosť. Som veľmi
■ Spomenieš si na prvé kontakty s hudbou?
šťastná, pokiaľ sú aj ľudia okolo mňa šťastní.
Kto ťa priviedol k tejto záľube a kto ti prvýkrát
Nemám čisto vyhranený hudobný žáner, ale
povedal, že by si mala v trénovaní vytrvať?
mám veľmi rada nie len moderné, ale aj ľudové
Starší bratia hrávali na akordeóne a v rodine piesne. Taký pesničkársky štýl. Ako robí zo slomám tiež viacerých muzikantov. Hudba mi preto venských interpretov Sima Martausová alebo zo

zahraničných napríklad legendárny John Denver.
■ Tvoja výnimočnosť spočíva v tom, že podobne, ako hudobné vzory, ktoré si spomenula, aj
ty už v mladom veku spievaš piesne, ktoré si
sama skladáš. Ktorá múza ťa kopla skôr – tá
textová či notová? Kde hľadáš inšpiráciu?
Ono to ide v podstate samo – aj text aj hudba.
Inšpiráciou sú mi všetky veci a okolnosti v mojom živote. Všetko, čo prežívam, vkladám do
piesní. Nimi vyjadrujem svoje túžby, pocity, prosto všetko to, čo nosím v srdci.
■ Úspešní textári nosia často kožu básnikov.
Máš rada poéziu?
Poéziu mám veľmi rada. Páči sa mi, že si v nej
každý môže nájsť kúsok zo seba. Metafory sú
jednoducho nádherné.
■■■
POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 5. STRANE
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VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA Stanovisko
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 4. 12. 2018 hlavného kontrolóra
K BODU: INFORMÁCIA PREDSEDU MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A O VÝSLEDKU VOĽBY STAROSTU OBCE
Informáciu o výsledku volieb do OZ a starostu obce v Dolnej Porube podával predseda miestnej volebnej komisie Božena Smolková, ktorá prítomných informovala o počte získaných
hlasov jednotlivých kandidátov v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 10. 11. 2018.
Následne si JUDr. Miroslav Kopčan prevzal osvedčenie o zvolení za starostu obce Dolná Poruba.
K BODU: ZRIADENIE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, URČENIE NÁPLNE ICH PRÁCE,
VOĽBA PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ
Starosta obce predložil novozvoleným poslancom návrh na schválenie komisií pri Obecnom
úrade v Dolnej Porube. Poslanci ho jednomyseľne schválili. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polrok. Za predsedov a členov komisií boli zvolení:
■ FINANČNÁ A SOCIÁLNA KOMISIA
predseda: Mgr. Peter Zelíska; členovia: Ing. Pavol Gago, Bc. Zuzana Vániová
■ KOMISIA STAVEBNÁ A VEREJNÉHO PORIADKU
predseda: Ing. Pavol Gago; členovia: Milan Suchý, Daniel Bežák
■ KOMISIA KULTÚRY, TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
predseda: Milan Suchý; členovia: Mgr. Peter Martinák, Bc. Zuzana Vániová, Nina Suchá, Mgr.
Dana Suchá
■ KOMISIA VEREJNÉHO ZÁUJMU A SŤAŽNOSTÍ
predseda: Daniel Bežák; členovia: Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska
K BODU: POVERENIE POSLANCA, KTORÝ BUDE OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ ZASADNUTIA OZ
Poslanci na návrh starostu obce poverili poslanca Ing. Pavla Gagu zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
K BODU: VYHODNOTENIE PLNENIA PRIJATÝCH UZNESENÍ
Kontrolórka obce podávala spolu so starostom obce informácie o plnení uznesení.
■ Uznesenie č. 242/2018/A zo dňa 26. 06. 2018 – žiadosť p. Anny Gallovičovej, Dolná Poruba
384 o vybudovanie prístupovej komunikácie v časti Dolinky, kde obec zaraďuje vybudovanie
uvedenej miestnej komunikácie do rozpočtu obce na rok 2019.
■ Uznesenie č. 258/2018 zo dňa 25. 09. 2018 – žiadosť Emílie Kopačkovej, bytom Dubnica N/V
o doloženie LV k parcele CKN č. 862/3 v k.ú. Dolná Poruba, kde p. Kopačková LV nepredložila.
■ Uznesenie č. 261/2018 zo dňa 25.09.2018 – susedské spory: Nedielková Julianna a Ján
Matuška – poslanci uložili komisii verejného záujmu doriešiť do konca januára 2019.
■ Uznesenie č. 263/2018 zo dňa 25.09.2018 o zabezpečení uzamykania brány na základnej
škole – starosta obce informoval poslancov o tom, že sa dohodol so školníkom Štefanom
Smolkom, že bránu na ZŠ pán Smolka opraví a bude ju aj zamykať. Ďalej sa poslanci uzniesli na
tom, že stavebná komisia uskutoční obhliadku areálu školy do konca marca 2019 so zistením
možnosti oplotenia areálu v časti pri rodine Fábikovej č. 90.
K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE O POVERENÍ ZÁSTUPCU STAROSTU V ZMYSLE
ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
Starosta obce informoval poslancov OZ, že za zástupcu starostu obce poveril poslanca OZ Milana
Suchého, ktorý bude v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a následne v
zmysle § 13 b) ods. 1, 5 zákona č. 102/2010 Z.z. vykonávať funkciu s účinnosťou od 4. 12. 2018.
K BODU: ŽIADOSTI
■ Poslanci sa zaoberali žiadosťou ZŠ s MŠ Dolná Poruba o poskytnutie finančných prostriedkov na
úhradu faktúry vo výške 99,84 Eur za nákup kamery na ZŠ a inštalačného materiálu, ktorú jednomyseľne schválili. V rámci tohto bodu predniesla riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Pavlína Vakošová požiadavku za všetkých zamestnancov školy, kde sa poďakovala starostovi obce a poslancom OZ za
doterajšiu spoluprácu a zablahoželala im k ich opätovnému zvoleniu vo voľbách, pozvala ich na
Mikulášske vystúpenie do miestneho kostola. Zároveň ich informovala o súdnom spore s bývalou
učiteľkou Ragulovou. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
■ Žiadosť Veroniky Čurikovej o predĺženie nájomnej zmluvy bytu na obecnej bytovke poslanci
jednomyseľne schválili o jeden rok za podmienok uvedených v zmluve.
■ Zároveň poslanci navrhli zriadiť fond opráv na obecnej bytovke v dôsledku zvýšenia materiálnych
nákladov na bytovke, ktorého finančné prostriedky budú použité výlučne na rekonštrukciu a opravu obecnej bytovky a na budúcom zasadnutí OZ prejednať výšku nájmu za byty.
K BODU: RÔZNE
■ Poslanci sa uzniesli na prísnom dodržiavaní pochovávania zosnulých, podľa hrobových čísiel a
len so súhlasom obecného úradu Dolná Poruba. Tieto informácie odporúčajú a ukladajú starostovi obce zaliať do fólie, umiestniť a zriadiť ďalšiu informačnú tabuľu na miestnom cintoríne.
■ Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o fašiangovom termíne v roku
2019, ktorý pripadá na 2. marca 2019 a tradičná súťaž vo varení guláša na poslednú júnovú
sobotu (29. 6. 2019).
Zapísala: DANA SUCHÁ

k návrhu rozpočtu obce
Dolná Poruba na rok 2019
Podľa § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predkladám odborné stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému
rozpočtu 2020–2021.
Rozpočet na rozpočtový rok 2019 je po jeho
schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky 2020–2021 sú orientačné.
Rozpočet obce Dolná Poruba pre aktuálny rok
2019 vychádzal z vývoja hospodárenia obce
predchádzajúceho roka a očakávanej skutočnosti roka 2018, ktorého dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2019 v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. čl.9 ods.1.
Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, § 10 odst.7, kde je stanovené, že
bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet
na rok 2019 je zostavený ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona kapitálový
rozpočet môže byť postavený ako vyrovnaný
alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže
byť zostavený aj ako schodkový, ak je tento
schodok možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov
z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi
financovania (bankovými úvermi).
Návrh rozpočtu na originálne kompetencie
MŠ, ŠKD, ŠJ je zostavený podľa určenej výšky
dotácie vo VZN č. 2/2019.
V oblasti prenesenej kompetencie dotácie
štátu na ZŠ platí pravidlo „koľko pošle štát,
toľko sa na ZŠ presúva.“ Znížením počtu žiakov obec musí naďalej dofinancovať finančné
prostriedky na prenesené kompetencie na
činnosť Základnej školy s MŠ na rok 2019 vo
výške 28 410 Eur a pre činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ
rozpočtuje na rok 2019 sumu 77 562 Eur. Okrem toho ZŠ s MŠ rozpočtuje pre rok 2019
naplniť vlastné príjmy vo výške 8 405 Eur, ŠJ
rozpočtuje naplniť vlastné príjmy vo výške 15
827 Eur.
V závere je potrebné uviesť, že rozpočet po
jeho schválení je otvorený materiál, ku ktorému sa v prípade potreby možno v priebehu
celého roka vrátiť a prehodnotiť.
Spracovala: ANNA ĎUROVCOVÁ
kontrolórka obce

CELKOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE
(vrátane zdrojov z finančných
operácií) – návrh 2019
Príjmové finan. operácie:
Výdavkové finan. operácie:
Celkové zdroje:
Použitie zdrojov celkom:
Hospodárenie obce: (+/-)

62 200 Eur
0 Eur
852 747 Eur
852 747 Eur
0 Eur
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AKTUÁLNA TÉMA

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ (10. 11. 2018)
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI DOLNÁ PORUBA
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu:
Zvolený starosta: JUDr. Miroslav KOPČAN / SNS
217 hlasov

670
239
230
217

ZOZNAM ZVOLENÝCH POSLANCOV PODĽA POČTU ZÍSKANÝCH PLATNÝCH HLASOV
Ing. Pavol GAGO / nezávislý kandidát
204 hlasov
Daniel BEŽÁK / nezávislý kandidát
202 hlasov
Mgr. Peter MARTINÁK / nezávislý kandidát
189 hlasov
Mgr. Peter ZELÍSKA / nezávislý kandidát
186 hlasov
Milan SUCHÝ / nezávislý kandidát
158 hlasov
NÁHRADNÍCI, KTORÍ NEBOLI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Mgr. Zuzana GOLÁŇOVÁ / SNS
68 hlasov

TERMÍNY ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2019
V rámci bodu „Informácie o harmonograme
zasadnutí OZ na kalendárny rok 2019“ poslanci
na ustanovujúcom zasadnutí v zmysle rokovacieho poriadku OZ Dolná Poruba zobrali na vedomie informácie, ktorými sa budú riadiť počas roka 2019 o harmonograme zasadnutí
obecného zastupiteľstva nasledovne:
▲ JUDr. Miroslav Kopčan preberá z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie Boženy
Smolkovej osvedčenie o zvolení za starostu obce Dolná Poruba (december 2018)
▼(Staro)nové zloženie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube (2018 – 2022)

19. 03. 2019 / 14.00 h
25. 06. 2019 / 14.00 h
24. 09. 2019 / 14.00 h
10. 12. 2019 / 14.00 h

AKO VOLILI SUSEDIA?
ZLOŽENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OMŠENÍ
■ Starosta: Alojz Marček
■ Poslanci: Viliam Václav, Eva Bajzíková,
Daniel Václav, Pavol Krištofík, Marián Bajzík,
Ľubomír Marček, Tomáš Gašpar, Matúš Kohút,
Rudolf Dorušinec

ZLOŽENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
■ Primátor: Zuzana Frajková Ďurmeková
■ Poslanci: Monika Pšenčíková, Martin Brezovák,
Marián Takáč, Roman Krištof, Jozef Raučina,
Katarína Martinková, Maroš Greguš, Michaela
Fedorová, Katarína Holá, Miloš Lutka
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MEDZI NAMI
Vážení spoluobčania,
opäť spoločne prežívame prvé dni nového roka.
Rok 2018 bol pre nás špecifický a to i z toho dôvodu, že v ňom bolo ukončené 4-ročné obdobie
pôsobenia vo funkciách starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Začiatkom nového roka sa človek snaží bilancovať
nejaký časový úsek svojho života a práce. Nám sa
vďaka dotácii z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja podarilo v roku 2015 zrealizovať modernizáciu verejného osvetlenia. Taktiež ma teší, že sa
nám podarilo získať finančné prostriedky na
opravu strechy a výmenu okien na telocvični.
Popri tom sme stihli z vlastných zdrojov postaviť
altánok v areáli TJ Slovan Dolná Poruba, vymeniť
okná na bytovke pri základnej škole, nastaviť
systém pasportizácie cintorína a prekryť koryto

potoka Teplička v centrálnej časti obce.
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého a svojim správaním vyjadriť aj svoj úprimný vzťah k životu a svojmu okoliu.
V nastávajúcom období nás čaká ešte veľa práce,
konkrétne v oblasti náročnej rekonštrukcie materskej školy, opravy domu smútku a jeho okolia
či dokončenia úpravy centrálnej časti obce.
Úprimne chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj obce, za
nezištnú pomoc pri organizovaní rôznych akcií
a za reprezentáciu našej obce, či už v kultúre
alebo v športe.
V nadchádzajúcich mesiacoch Vám v mene svojom, v mene poslancov OZ a zamestnancov obce
Dolná Poruba želám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie

Mojimi
očami
pevného zdravia, pohody, osobných a pracovných úspechov. S mojim želaním do nového
roku chcem taktiež poďakovať všetkým, ktorí
nám dali dôveru v komunálnych voľbách.
Zároveň si vás dovoľujem pozvať na našu tradičnú fašiangovú veselicu.
MIROSLAV KOPČAN, starosta obce
Foto: Peter Zelíska

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY
Obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Dolná Poruba odštartovala rekonštrukciu miestnej materskej školy výmenou šiestich
okenných blokov. Nenávratný finančný príspevok na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v obci Dolná
Poruba“ bol poskytnutý z Operačného programu „Kvalita životného
prostredia“ z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

ZMENY V CESTOVANÍ SO SAD TRENČÍN

POTRAVINOVÉ BALÍČKY

SAD Trenčín s Trenčianskym samosprávnym krajom v novembri predstavili verejnosti nové prímestské modré autobusy, ako aj fungovanie dopravného dispečingu. Udialo sa tak v priestoroch obchodného centra Laugaricio a na priľahlom parkovisku, kde boli voľne prístupné k nahliadnutiu
v rámci Dňa otvorených dverí Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Trenčín.
Vďaka 25 novým moderným autobusom môže verejnosť v Trenčianskom kraji opäť cestovať o čosi
pohodlnejšie. Z uvedeného počtu autobusov je 15 nízkopodlažných, ktoré uľahčujú nastupovanie
a vystupovanie pre mamičky s kočíkmi a pre ľudí s hendikepom.
Prostredníctvom nových autobusov sa zvýši komfort a bezpečnosť cestujúcich. Sú vybavené modernými informačnými technológiami, modernou klimatizáciou s vykurovaním, nachádzajú sa v nich
napríklad širokouhlé informačné obrazovky, ktoré cestujúcim oznamujú údaje o najbližšej zástavke
na trase alebo čase dojazdu. Súčasťou vybavenia je aj bezplatné WiFi pripojenie na internet.
S novými autobusmi už komfortnejšie cestujú aj obyvatelia našej obce.
Nové autobusy začali svoju službu v 48. týždni roku 2018. Cestujúci ich môžu využívať v rámci liniek
v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
SPOJE, PRI KTORÝCH DOŠLO K ZMENE
■ Spoj č. 6 z Dolnej Poruby do Trenčína (Dlhé Hony) bude v pracovných dňoch a v sobotu
začínať zo zastávky DOLNÁ PORUBA - MOST v čase 4:46 h
■ Spoj č. 47 z Trenčína (SAD) do Dolnej Poruby s odchodom 15:45 h bude jazdiť v pracovných
dňoch a obsluhovať aj zástavky v Trenčianskych Tepliciach – LD ARCO a JAS REKR. STRED.
■ Spoj č. 50 z Dolnej Poruby do Trenčína (SAD), ktorý mal pôvodne odchod o 16.00 h, nahradil
v pracovných dňoch spoj s odchodom 15:20 h zo zastávky DOLNÁ PORUBA - HORNÝ KONIEC
(kvôli prípoju rýchlika z Trenčína do Bratislavy o 16:25 h).
PETER TVRDOŇ, Zdroj: tsk.sk

Európska komisia svojim vykonávacím rozhodnutím schválila Operačný program potravinovej
a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) na
Slovensku. O distribúcii potravinových balíkov
sme už informovali aj na stránkach obecných
novín (č. 4/2016). Na základe Opatrenia 1 „Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými
opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej
deprivácie“ na balíky tento raz mali nárok aj
niektorí obyvatelia Dolnej Poruby. Harmonogram
realizácie Opatrenia 1 prebiehal v mesiacoch
november – december 2018. Distribúciu potravinových balíkov pre našu obec robil Slovenský
červený kríž dňa 7. 11. 2018.
Výber konečných príjemcov je aktualizovaný na
základe údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne, podrobnejšie informácie sú
dostupné na webe www.upsvar.sk. Súčasťou
balíkovej pomoci ľuďom v hmotnej núdzi sú
balenia cestovín, ryže, fazule, múky, cukru, ďalej
konzerva bravčového mäsa, olej, paštéty či paradajkový pretlak. PETER TVRDOŇ, Zdroj: ÚPSVR
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KULTÚRNY ŽIVOT

Dokončenie rozhovoru s pesničkárkou Viki Tarabovou
■ Ako sa vlastne zrodila myšlienka tvojho
prihlásenia do súťaže Košický zlatý poklad
(KZP)? S akými cieľmi, resp. očakávaniami si
cestovala do Košíc?
Prihlásil ma tam môj učiteľ gitary Filip Siekel.
Povedali sme si, že keď mám pár pesničiek v
šuplíku, mohli by sme nejakú vybrať a vyskúšať. Vybrali sme teda jednu z tých veselších
a rytmickejších. Ale žiadne ciele som nemala.
Bola som veľmi rada, že môžem niečo také
vyskúšať a získať nejaké skúsenosti.
■ Ktoré najkrajšie spomienky ti zostali na
finálový večer?
Asi to, že všetci boli na nás takí milí. V zákulisí sa
niesla veľmi príjemná atmosféra a všetci súťažiaci sa navzájom podporovali. To bolo veľmi
pekné.
■ Medzi úspešných finalistov KZP patrili také
esá ako Beáta Dubasová, Peter Nagy, skupina
No Name, Marián Čekovský či Peter Cmorík.
Čo pre teba znamená 2. miesto v súťaži?
Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou
Košického zlatého pokladu. Ale sebe nepripisujem žiadnu zásluhu k zisku 2. miesta. Všetko
toto som dostala ako dar, tak som šťastná, že
sa oň môžem deliť aj s ďalšími ľuďmi.
■ Začínaš reálne uvažovať o tom, že by si sa po
úspechu v prestížnej súťaži mohla hudbou živiť?
To ešte neviem, teraz som študentka trenčianskeho piaristického gymnázia. Vždy som však
chcela robiť takú prácu, ktorá by ma bavila a
napĺňala a zároveň by mohla aspoň trochu
pomôcť. Všetko ukáže čas.
■ Máš nejaké skúsenosti s nahrávaním
v štúdiu? Z kuloárov sme sa dozvedeli, že pre

Dňa 6. 1. 2019 usporiadalo mesto Dubnica nad Váhom v priestoroch
Dubnického kaštieľa trojkráľový koncert Viktórie Tarabovej, ktorá žije
v našej obci. Viktória zvládla debut na výbornú, čo sa prejavilo nielen na
zaplnenom publiku, ale i potlesku, ktorý zožala po každej piesni.

ľudí zo šoubiznisu si sa zaujímavou stala ešte
pred oznámením konečného verdiktu. Dostala si na základe úspešného účinkovania
v súťaži KZP nejaké ponuky na spoluprácu,
ktoré by mohli ovplyvniť tvoj ďalší hudobný
rast?
Veľké skúsenosti to nie sú, ale keď sme sa chceli
prihlásiť, museli sme mať oficiálne nahratú
pieseň. Takže raz som už skúšala nahrávať.
Ponuku som dostala, uvidíme, ako sa to vyvinie.
■ Text piesne „Jednoduchá“, s ktorou si sa
predstavila v Košiciach, je naozaj vyzretý
a plný pokory. Spievaš, že máš priateľov, kde
je láska viac ako stovky slov, kde sa cítiš
sama sebou a kde zrazu cítiš nebo... Môžeš

prezradiť, či ide len o metaforu alebo takéto
miesto v tvojom svete reálne existuje?
Môžem s istotou povedať, že takéto miesto
existuje. Aspoň malinké nebo na zemi môže mať
každý. Stačí ho len vidieť – nie očami, ale srdcom. Pri svojich najbližších sa nemusím pretvarovať, poznajú ma so všetkými nedokonalosťami
a aj tak ma ľúbia. Oni sú pre mňa tým nebom.
■ Povedal ti už niekto, že tvoja hudba pripomína príbeh Simony Martausovej?
Áno, hovoria mi to viacerí (smiech). So Simou
som sa už pár krát stretla a mám ju veľmi rada
aj ako hudobníčku, ale aj ako človeka. Jej texty
sú pre mňa ozajstným umeleckým dielom.
PETER MARTINÁK, Foto: SZUŠ, Peter Zelíska

VIKI A HĽADAČI TALENTOV
„Košický zlatý poklad jej otvoril dvere, ktoré pre mnohých umelcov ostávajú zatvorené. Napriek tomu, že nevyhrala,
bola jediná, o ktorú ihneď po vystúpení prejavili záujem takzvaní hľadači talentov a producenti,“ prezradil riaditeľ
Súkromnej základnej umeleckej školy v Omšení (SZUŠ) VLADIMÍR ĎATELINKA.

OBĽÚBENÁ V KOLEKTÍVE
„Viktória bola a je istota. Istota nielen dobrých známok, trefných slovných poznámok a smiechu v jej podaní,
ale hlavne pomoci, ústretovosti či radosti zo života. Vynikajúce vzdelávacie výsledky, doplnené o zodpovednosť,
dobrosrdečnosť, šikovnosť, láskavosť, ochotu vždy pomôcť druhým, ale i pokora a skromnosť odzrkadľujú v jej
osobe to, ako sme ju všetci vnímali,“ spomína riaditeľka Základnej školy v Dolnej Porube PAVLÍNA VAKOŠOVÁ.
Vianočný koncert žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy
v sále kultúrneho domu v D. Porube. Foto: Peter Zelíska
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HARMÓNIA TELA A DUCHA
BETLEHEMCI OPÄŤ VYZBIERALI

REKORDNÚ SUMU
Počas uplynulých vianočných sviatkov naše
domácnosti opäť navštevovali tzv. betlehemci,
ktorí zvestovali biblický príbeh o narodení Ježiša
Krista. 24. ročník koledovania detí „Dobrá novina“ bol tradične spojený so zbierkou pre núdznych v treťom svete, predovšetkým na pomoc
chudobným deťom v Afrike. Téma ostatnej
koledníckej zbierky vychádzala z práce komunít
a partnerov v Ugande.
Mestečko Nkokonjeru sa nachádza v okrese
Buikwe v centrálnej Ugande, v ktorom žije
vyše 430-tisíc obyvateľov. V samotnom Nkokonjeru žije 14-tisíc obyvateľov, pričom do
miestnej katolíckej farnosti patrí až 45-tisíc
veriacich.
Dom prozreteľnosti (angl. Providence Home)
vedú sestry z kongregácie Malých sestier sv.
Františka z Assisi od jeho založenia v roku
1928. Snahou sestier je zlepšovať život detí
s postihnutím v miestnej komunite a prispieť
k transformácii inštitucionálnej starostlivosti
na domácu starostlivosť. Vďaka neúnavnej
práci sestier sa za uplynulý rok podarilo reintegrovať naspäť do rodín 4 deti. Dnes tu svoj
druhý domov nachádza 48 detí s rôznym dru-

hom postihnutia. V areáli centra sa nachádza
aj dom pre seniorov, malá farma s hospodárskymi zvieratami a pekáreň. Centrum zamestnáva dvoch terapeutov, ktorí sa deťom
venujú v novo zrekonštruovanej miestnosti
s moderným vybavením. Každý týždeň sem
prichádzajú rodičia so svojimi deťmi, aby
s nimi cvičili a naučili sa, ako sa o deti so špeciálnymi potrebami starať.
Okrem pravidelných výjazdov za rodinami
týchto detí, sestry pozývajú na tzv. pravidelné
mobilné kliniky a odborné vyšetrenia odborníkov z partnerských nemocníc. Deti tak nemusia cestovať do vzdialených miest. Vyšetrenia očí, uší či nervového systému tak môžu
absolvovať priamo v Nkokonjeru. Nakoľko je
miestna komunita pomerne chudobná, na po-

krytie nákladov za poskytnuté služby prispieva len nepatrne, zväčša vo forme naturálií
(múkou, obilím, kukuricou či sliepkami).
Okrem podpory centra v Nkokonjeru podporí
Dobrá novina v roku 2019 aj ďalšie rozvojové
projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii,
Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a
Tanzánii.
Ako informovali koledníčky Iveta Ďurišová
a Kristína Bavlnková, prostredníctvom vianočného koledovania Dobrá novina sa v 58 domoch
v Dolnej Porube podarilo 25 koledníkom vyzbierať rekordných 1010 eur. Je to o 84 eur viac než
vlani. V susednej farskej obci Omšenie vykoledovali v 42 domoch sumu 1100 eur.
PETER MARTINÁK; Foto: PM, Danica Olexová
Zdroj: dobranovina.sk

TJ SLOVAN ZIMUJE
UPROSTRED PELOTÓNU

Aj počas aktuálnej zimy patrilo k obľúbeným športovým aktivitám tradičné farské
korčuľovanie na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom. Foto: Peter Zelíska

Futbalisti Dolnej Poruby majú za sebou rozpačitú jeseň. Napriek sľubnému štartu postupne
zostali dlžní svojej povesti a predvádzali kolísavé
výkony. V jarných odvetách VII. ligy SEVER teda
bude čo doháňať. Snáď im v tom nebudú brániť
početné zranenia, ktoré dlho decimovali káder TJ.
Klub
Z V R P Skóre B
1. Slovan Dolná Súča
15 12 0 3 61:18 36
2. Družstevník Dubodiel 15 11 2 2 61:23 35
3. Cementár Horné Srnie 15 11 2 2 55:20 35
4. Slovan Neporadza
15 10 0 5 41:37 30
5. Trenč. Stankovce B
15 9 2 4 57:24 29
6. Družstevník Mn. Lehota 15 9 2 4 46:27 29
7. Slovan Horňany
15 6 5 4 23:23 23
8. Slovan Dolná Poruba 15 7 2 6 36:38 23
9. OFK Drietoma
15 7 0 8 39:38 21
10. Tatran Bobot
15 5 3 7 37:45 18
11. OŠK Soblahov
15 5 2 8 22:34 17
12. Štart Svinná
15 4 4 7 35:38 16
13. OŠK Selec
15 5 1 9 18:35 16
14. OFK Slovan Skalka n/V 15 3 0 12 29:56 9
15. Považan Ivanovce
15 1 2 12 20:72 5
16. Žihlavník Omšenie
15 1 1 13 23:75 4
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

VO VIANOČNEJ PEKÁRNI
NAPEČIEME ZA PÁR DNÍ
ŠTRÚDLE, PERNÍKY AJ VETERNÍKY
TU SA NEZATVÁRA PRED NIKÝM.
Týmito zhudobnenými veršami predstavili naši
škôlkari svoje umelecké pásmo počas tradičnej
vianočnej besiedky. Po príhovoroch pedagógov
MŠ, riaditeľky ZŠ s MŠ Pavlíny Vakošovej a starostu obce Miroslava Kopčana sa okrem hračiek
a učebných pomôcok deti potešili aj novým plastovým oknám (na fotografii brigáda po osadení).
Vo zveľaďovaní budovy materskej školy bude
obec priebežne pokračovať až do letných prázdnin. Poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku na rekonštrukciu škôlky je Ministerstvo životného prostredia SR (EŠIF).
PM

Sviatočný program v rámci stretnutia detí s Mikulášom
v kostole sv. Martina v Dolnej Porube (6. 12. 2018)
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MOZAIKA

FAŠIANGOVÁ VESELICA

V DOLNEJ
PORUBE

2. 3. 2019 • od 11.00 h • nádvorie kultúrneho domu
PODUJATIE PLNÉ HUDBY, TANCA, ĽUDOVÝCH ZVYKOV A ZÁBAVY
 kultúrny program  masky  príprava tradičných zabíjačkových výrobkov 
 grilované špeciality  guláš  kapustnica  fazuľovica  grog  pálenka 

K PASPORTIZÁCII CINTORÍNA...
VÝZVA PRE OBČANOV OBCE DOLNÁ PORUBA
V zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vyzývame občanov,
aby sa dostavili na Obecný úrad Dolná Poruba v dňoch, ktoré budú
vyhlasované miestnym rozhlasom – podľa čísla domu, v čase od 8.00 do
14.00 h za účelom uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta na cintoríne v Dolnej Porube.
V zmysle zákona o pohrebníctve môže byť v prípade neuzatvorenia
nájomnej zmluvy hrobové miesto pridelené k pochovaniu pozostatkov
zosnulých iným, resp. platiacim nájomcom. Ďakujeme za pochopenie.
●●●

VÝZVA PRE NÁJOMCOV HROBOVÉHO MIESTA Z INÝCH
MIEST ALEBO OBCÍ
V zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vyzývame nájomcov
hrobového miesta – občanov z iných miest alebo obcí, aby sa dostavili
na Obecný úrad Dolná Poruba každú stredu v čase od 8.00 do 16.00 h
za účelom uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta na cintoríne
v Dolnej Porube.
V zmysle zákona o pohrebníctve môže byť v prípade neuzatvorenia
nájomnej zmluvy hrobové miesto pridelené k pochovaniu pozostatkov
zosnulých iným, resp. platiacim nájomcom. Ďakujeme za pochopenie.

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 23. 10. 2018 – 18. 1. 2019...
▪ sa medzi nás nikto nenarodil;
▪ nás navždy opustili: EMÍLIA KOTEŠOVÁ (rod. Belobradová),
MÁRIA HORŇÁKOVÁ, JURAJ KRÁĽOVIČ, EMÍLIA TVRDOŇOVÁ
(rod. Grambličková), MÁRIA LOKAJOVÁ (rod. Potočná), JAROLÍM
SMOLKA;
▪ sa prihlásili na trvalý pobyt v obci: TIBOR MIKUŠ, LUCIA MIKUŠOVÁ
(rod. Pištová), ERIK MIKUŠ, SEBASTIAN MIKUŠ – všetci z Trenčína, JÁN
DORIČKA, EVA DORIČKOVÁ, JURAJ DORIČKA – všetci z Novej Dubnice,
JOZEF VLADO z Trenčína;
▪ sa odsťahoval z obce: ĽUBOMÍR KOPČAN do Omšenia;
▪ sa nikto nezosobášil.

POČET OBYVATEĽOV: 807 (426 mužov, 381 žien).

OCÚ DP

DANE – CENY, ZMENY, PRIZNANIA
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019 na daň z nehnuteľnosti, psa
a miestny poplatok za odpad na rok 2019 bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom Dolná Poruba a je k nahliadnutiu vo vývesnej tabuli
pri Obecnom úrade v Dolnej Porube a na webovej stránke obce
www.dolnaporuba.sk. Zostáva v platnosti tak, ako v roku 2018.
Žiadosti o úľavu na daň z nehnuteľnosti na rok 2019 môžete predložiť len do 31. 1. 2019. Po uvedenom termíne žiadosti z dôvodu počítačového spracovania nebudú brané do úvahy.
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli akúkoľvek
nehnuteľnosť dedením, kúpou, kolaudáciou, pristavili alebo nadstavili, zmenili, či inak, že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2019
na základe nového listu vlastníctva do 31. 1. 2019. Tlačivá si môžete
vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolnej Porube.
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny, týkajúce
sa vlastníctva psa (nový pes, utratenie psa) najneskôr do 31. 1. 2019.

INZERUJTE
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!
032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk

O NEDOPLATKOCH A SEPAROVANÍ
Opätovne upozorňujeme neplatičov za minulé roky, aby si ich prišli zaplatiť v čo najkratšom čase, pretože im budú narátavané aj penále za oneskorené uhradenie z dôvodu prechodu programu celoslovenského charakteru tzv. DCOM. Každoročne ide približne o tých istých občanov...
Ďakujeme za pochopenie.
OBECNÝ ÚRAD V DOLNEJ PORUBE

●●●
Dôrazne upozorňujeme občanov, aby plastové fľaše vhadzovali do určených kontajnerov stlačené na čo najmenší obsah. Toto upozornenie platí
aj pre návštevníkov Dolnej Poruby a chatárskych oblastí. Ďakujeme za
pochopenie, že udržujete čistotu a krásu našej prírody.
OCÚ DP

ZIMNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2019
MODRÉ NÁLEPKY: 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2.,
25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. 2019. Letný vývoz začne 8. 4. 2019.
RUŽOVÉ NÁLEPKY: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3. 2019.
Letný vývoz začne 8. 4. 2019.
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