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HLAS SA PÝTA ZA VÁS – ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE
Po novembrových
komunálnych voľbách došlo
v Dolnej Porube k výmene
stráží. Novozvolený starosta
obce JUDr. Miroslav Kopčan
(1952)
má
všetky
predpoklady potvrdiť slová,
že nová metla dobre metie.
S akým
úmyslom
ste
kandidovali na post starostu
obce?
V rámci
súkromného
i
profesijného života som sa
denne stretával s ľuďmi, ktorí
boli zainteresovaní na správe
veci verejných. Rozhodnutie
vstúpiť do komunálnej politiky vyplynulo z iniciatívy pomôcť
miestny život trochu zdynamizovať. Svoj podiel na tom má aj
vývoj v obci. Myslím, že o prostriedky na budovanie a revitalizáciu
sa nebojovalo dostatočne.
Po rokoch strávených v Bratislave prichádzate späť do rodného
hniezda. Cnelo sa Vám za domovom?
Z Dolnej Poruby som odišiel v sedemdesiatych rokoch. Napriek
pravidelným návštevám, čas strávený mimo rodnej obce ma čoraz
viac utvrdzoval v presvedčení, že sa sem raz vrátim. Pôvodný plán
bol užívať si dôchodok a hobby – prírodu, hubárčenie, poľovníctvo,
vnúčatá. No situácia sa vykryštalizovala celkom inak.

Ktoré najpálčivejšie problémy a výzvy pred Vami stáli na
začiatku funkčného obdobia?
Popravde, mal som skreslené informácie ohľadom vysporiadania
obecného majetku. Trochu ma to pribrzdilo. Základ čerpania
dotácií sa totiž odvíja od vlastníctva nehnuteľností. Museli sme
pozmeniť nastolenú líniu – momentálne venujeme pozornosť
hlavne rekonštrukciám. Konkrétne školy, telocvične a jej okolia.
Postupne by mal prísť rad na obecný úrad. Ak nám budú hviezdy
priaznivo naklonené, s materskou školou máme zámer o jej
nadstavbu. Podobný prípad je modernizácia kabín na futbalovom
ihrisku. Celkovo treba vylepšiť prvý dojem už pri vstupe do
dediny. V tejto súvislosti ma mrzí najmä nadmerné znečisťovanie
životného prostredia. Pripravujeme opatrenia, aby sme problém
čiernych skládok vedeli efektívne riešiť.
Môžete vlastnými očami priblížiť prvých 100 dní vo funkcii?
Začalo sa s tým, čo bolo možné robiť ihneď. Viac-menej na
svojpomocnej báze. Zriadili sme webovú stránku, skultivovali
priestory úradu a vytvorili podmienky, aby sme vedeli promptne
reagovať na zákony a komunikovať s okolitým svetom. Aktuálne
máme podaných päť projektov, pričom pracujeme na šiestom. Za
tri mesiace reálnej práce je to celkom slušný začiatok.
V porovnaní s okolitými obcami sa snažíme, v dobrom slova
zmysle, dobehnúť zameškané. Priebežne nám však vyskakujú
nepredvídateľné problémy, ktoré treba akútne riešiť. Naposledy
havária vodovodného potrubia na základnej škole. Žiaľ, sú aj
situácie, ako napríklad v prípade hasičského auta, na ktorom
chýba brzdové obloženie. Kladiem si otázku, kto to nechal zájsť do
takéhoto stavu?
Pokračovanie na s. 4
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VECI VEREJNÉ
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom
zasadnutí dňa 25. 1. 2011:































zobralo na vedomie
informácie starostu obce o poverení poslanca M. Suchého
vykonávať funkciu zástupcu starostu obce s účinnosťou od 1.
1. 2011,
informácie starostu obce o úpravách priestorov kancelárii
v budove obecného úradu,
informácie starostu obce o prípravách na fašiangovú slávnosť
v obci, plánovanú na 5. marca 2011,
informácie starostu obce o možnosti zamestnať ľudí, ktorí sú
evidovaní minimálne 3 mesiace na úrade práce ako
nezamestnaní na vykonávanie prác súvisiacich s opatrením
na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov
mimoriadnej situácie,
informácie starostu obce o súdnom spore Vániová Oľga –
Obec Dolná Poruba, kde súdny spor stále trvá,
informácie starostu obce o nepriaznivej finančnej situácii
obce z dôvodu platenia nepredpokladaných výdavkov
a nutnom predisponovaní finančných prostriedkov z účtu
Pestovateľskej Pálenice spol. s r.o. na účet Obce Dolná
Poruba v zmysle uzatvorenia zmluvy o pôžičke vo výške
7000 €,
informácie starostu obce o možnosti čerpania finančných
zdrojov z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013,
kde obce môžu čerpať finančnú pomoc z konkrétnych
operačných programov
kontrolu plnenia uznesení z 1. slávnostného zasadnutia OZ zo
dňa 21. 12. 2010,
navrhované riešenie poslanca R. Hrbáčka o zabezpečení
finančne výhodnejšieho partnera na dodávku smažiaceho
stroja,
stav pohľadávok a záväzkov obce i rozpočtovej organizácie
k 31. 12. 2010,
príkazný list vydaný starostom obce na vykonanie
inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov v termíne od
1. 2. 2011 do 30. 6. 2011,
vytvorenie komisie pre verejné obstarávanie v zložení:
predseda – starosta obce JUDr. M. Kopčan, členovia:
zástupca starostu – M. Suchý a Z. Vániová, náhradníčka Ing.
E. Bačíková,
informácie poslanca Mgr. P. Martináka o zrealizovaní
webovej stránky obce a predložený návrh štruktúry webovej
stránky,
informácie poslanca Mgr. P. Martináka ohľadom obecných
novín a predložený rozpočet na tlač obecných novín od
dvoch dodávateľov,
zostavenie redakčnej rady v zložení: starosta obce a poslanci
OZ, kde šéfredaktorom bude Mgr. P. Martinák,
činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Porube
a predložený zoznam uchádzačov o nových členov DHZ v obci,
návrh predsedu finančnej komisie Ing. E. Bačíkovej na
prerokovanie zmeny otváracích hodín na Pošte Partner
v Dolnej Porube, s tým že tento návrh sa bude riešiť na
zasadnutí Valného zhromaždenia pálenice po ukončení
sezóny 2010 – 2011,



uložilo
uložilo starostovi obce napísať do 15 dní výzvy všetkým
dlžníkom daňových pohľadávok, ktoré sú po splatnosti,
uložilo starostovi obce napísať do 15 dní výzvu v rámci

































reklamačného konania p. Porubanovi, voči ktorému
evidujeme záväzok vo výške 663,88 €, aby dokončil práce
súvisiace s opravou strechy na budove materskej školy v obci,
poslancovi R. Hrbáčkovi vykonať do 15 dní prieskum z
kapacitného a finančného hľadiska kvôli zakúpeniu
konvektomatu, ktorý je efektívnejší ako smažiaci stroj,
poslancovi M. Suchému zabezpečiť opravu kompresora
a opäť ho sprevádzkovať,
poslancovi M. Suchému pozrieť stav vodomeru a stav
vodovodného potrubia na kabínach TJ Slovan Dolná Poruba
z dôvodu vysokej spotreby vody,
poslancovi R. Hrbáčkovi zistiť možnosť zapojenia podružného
merača a tým zabezpečiť samostatné meranie v priestoroch
kaderníctva,
starostovi obce vypracovať novú zmluvu s Monikou
Tašárovou o nájme nebytových priestorov kaderníctva, kde
mesačný poplatok bude stanovený vo výške 35 €
s účinnosťou od 1. 1. 2011 a otázkou zostáva riešenie
platenia energii,
starostovi obce napísať do 15 dní výzvu akciovej spoločnosti
SAD Trenčín na úhradu nedoplatku za nájom priestorov
nocovne za roky 2005 až 2010,
starostovi obce vypracovať novú zmluvu s SAD Trenčín a.s.
o nájme priestorov nocovne, kde mesačný poplatok bude vo
výške 50 € a štvrťročne sa bude faktúrovať spotreba vody v
nocovni s účinnosťou od 1. 1. 2011,
starostovi obce prizvať veliteľa Dobrovoľného hasičského
zboru v Dolnej Porube a požiadať ho o vysvetlenie, z akého
dôvodu DHZ v našej obci nie je funkčný,
poverilo
starostu obce spracovávať projekty v rámci čerpania zdrojov
zo štátnych dotácií,
schválilo
presun finančných prostriedkov z účtu Pestovateľskej
pálenice spol. s r.o. vo výške 7000 € na účet Obce Dolná
Poruba v zmysle uzatvorenej zmluvy o pôžičke (jednohlasne),
cenník poskytovaných služieb predložený finančnou komisiou
pri OZ Dolná Poruba s účinnosťou od 25. 1. 2011
(jednohlasne),
zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2011 vo výške 6000 € pre
TJ Slovan Dolná Poruba, s tým, že dotácia sa bude poskytovať
postupne a vyúčtovávať každý mesiac (jednohlasne),
návrh plánu zasadnutí OZ Dolná Poruba v roku 2011
(jednohlasne),
bezplatný prenájom kultúrneho domu Rímskokatolíckej
cirkvi, Farnosť Omšenie na organizovanie 1. ročníka Farského
plesu dňa 19. 2. 2011 (jednohlasne),
finančný príspevok vo výške 30 € na kultúrne podujatie
„Školský karneval“ pre Základnú školu s materskou školou
Dolná Poruba (jednohlasne),
komisiu pre verejné obstarávanie v zložení: predseda –
starosta obce JUDr. M. Kopčan, členovia: zástupca starostu
M. Suchý, referentka Z. Vániová a náhradníčka Ing. E.
Bačíková (jednohlasne),
predložený návrh štruktúry webovej stránky obce
(jednohlasne),
cenovú ponuku na tlač obecných novín – lacnejší prepočet na
300 ks výtlačkov s rozsahom 8 strán za 62 € (jednohlasne).
ZUZANA VÁNIOVÁ
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AKTUÁLNA TÉMA – REKONŠTRUKCIA KOSTOLA

Spoločné dielo
Stojí v centre obce a právom tvorí jej historickú
dominantu. Rímsko-katolícky kostol sv. Martina v Dolnej Porube
prešiel v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou. Všetkým
prácam však nie je koniec.
Kostol bol postavený v klasicistickom štýle v roku 1790.
Pravdepodobne nadviazal na
tradíciu pôvodného Božieho
stánku s letopočtom vzniku
1321, objaveným na starom
chóre.
Je
zasvätený
sv.
Martinovi Tourskému, ktorého
cesta viery viedla od vojenskej
služby až po vysviacku za
biskupa. O tom, že úctu
k svojmu
patrónovi
v obci
prejavovali
ešte
pred
postavením nového chrámu,
svedčí najstaršia obecná pečať
z roku 1715. Svätca vyobrazuje
na koni, ako sa delí o plášť so žobrákom.
TAJOMSTVO ÚSPECHU
Objekt nie je zapísaný v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu a nepodlieha ani pamiatkovej ochrane.
Dnešnú podobu nadobudol v päťdesiatych rokoch minulého
storočia. „Moji predchodcovia kostolu venovali veľkú pozornosť.
Či už prístavbou sakristie, renováciou veže alebo úpravou fasády,“
hovorí Miroslav Lysičan. Kňaz, pôsobiaci v tunajšej farnosti štvrtý
rok. S jeho príchodom veci nabrali rýchly spád. „Zvonku bol
v dobrom stave. Lenže vnútri ľudí dlhodobo trápili zavlhnuté
múry,“ vysvetlil farár – rodák z Terchovej. Ako dodal, všetko ide
ľahšie, keď veriaci považujú kostol za svoju stavbu.
Vonkajšie práce odštartovali v jeseni 2007. Na prvú
brigádu dorazilo vyše tridsať mužov. Úloha znela: odtiahnuť vodu
z dažďových zvodov do kanála. „Chlapi začali robiť s takým
entuziazmom, že po troch hodinách bolo všetko hotové.
Odpadové rúry sme poobede stihli aj zakopať. Na túto sobotu
budem dlho spomínať. Vtedy som pochopil, že ľudia sú tu
ochotní, len ich stačí dať trochu dohromady,“ priblížil M. Lysičan.
VÝZVA MENOM INTERIÉR
Po zavedení drenáže a nanesení sanačnej omietky sa
pozornosť zvonku upriamila na komplexnú rekonštrukciu
interiéru. V období 2008 – 2009 bol najprv odstránený drevený
obklad stien. Potom zavlhnutá omietka. Ešte pred aplikáciou
nových omietok došlo k obmene elektroinštalácie.

K najproblematickejším zásahom patrila výmena okien.
Pri osádzaní trinástich lomených kusov, tzv. gotických, totiž
vykazoval každý okenný otvor iný rádius. Nasledovalo vnútorné
vymaľovanie kostola. „Vzhľadom k rozdielnym farebným motívom
sme celkový vzhľad konzultovali s architektkou Lýdiou
Pšenčíkovou zo Žiliny. Maľby zostali zachované. Hlavným cieľom
bolo prostredie zútulniť, presvetliť a zjednodušiť,“ objasnil
duchovný otec farnosti. Priestor je momentálne vykurovaný
elektrickým kotlom. Pôvodne slúžil vo farskej budove a nahradil
neefektívne akumulačné kachle. Otázka zdroja tepla na tuhé
palivo pritom zostáva naďalej otvorená. Čo sa týka sakrálneho
nábytku, situácia si vyžiadala zakúpenie nového obetného stola,
Bohostánku, či kazateľnice.
AKO ĎALEJ?
Hoci na prvý pohľad vyzerá byť všetko hotové, zdanie
klame. Vlani započatá úprava okolitého terénu vstúpi zakrátko do
druhej fázy. „Celé naše úsilie by som prirovnal k horskej túre.
Máme za sebou kus cesty, končiar už nie je ďaleko, ale posledný
úsek býva vždy najťažší,“ obrazne poznamenal M. Lysičan. V praxi
to znamená zastrešenie nových schodov, osadenie kovaného
plotu a obloženie oporného múru. Ak pôjde všetko podľa plánu,
čerešničku bude symbolizovať slávnostná vysviacka spojená
s agapé po vzore prvých kresťanov, čiže radostným pohostením
pre všetkých zainteresovaných.

Charizmatický
farár
vzápätí
vyslovil
úprimné
poďakovanie: „Patrí všetkým majstrom a pomocníkom, ktorí
prispeli materiálne i finančne. Za vykonanú prácu si nikto
z robotníkov nezobral žiadnu odmenu! Taktiež oceňujem postoj
obecného úradu, že sme istý čas mohli slúžiť sväté omše
v kultúrnom dome. Osobitné uznanie venujem obetavej pani
kostolníčke Márii Ďatkovej.“
Kostol je srdcom obce. Buďme vďační, že máme milosť
stáť pri jeho obnove. Podobný osud by čoskoro mohol postihnúť
Kaplnku panny Márie Lurdskej z roku 1912.
ROZPIS CELKOVÝCH NÁKLADOV
POLOŽKA
SUMA
vnútorné osvetlenie ...................................................... 2 555 €
vykurovanie ....................... .............. .............. ............. 5 869 €
výmena okien .............................................................. 13 941 €
sakrálny nábytok ............................................. ............. 6 400 €
vnútorné vymaľovanie a murárske práce ..................... 9 000 €
omietky, dlažba, schody .............................................. 13 500 €
SPOLU ......................................................................... 51 265 €
PETER MARTINÁK, Foto: autor, archív FÚ
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MEDZI NAMI

Hlas sa pýta za Vás
Dokončenie rozhovoru so starostom obce zo s. 1
Dolná Poruba je malá obec, každý každého pozná. Napriek tomu
si ľudia k sebe často nevedia nájsť cestu. Dá sa to nejako zmeniť?
Na tohtoročných fašiangových oslavách ma milo prekvapilo, ako
sa verejnosť dokáže zaktivizovať. Bolo to niečo nové a na Dolnú
Porubu aj odvážne. Samozrejme, bez sponzorov a osvety by to
nebolo možné, ale práve tu treba hľadať cestu, aby ľudia medzi
sebou komunikovali a otvorili sa jeden druhému. Taktiež vzniká
priestor na ďalšiu spoluprácu.
Čo čaká obec v najbližšom období a čo je hudba budúcnosti?
Moje želanie je, keby sa nám podarilo zrealizovať aspoň 50 %
projektov, ktoré za štyri roky predložíme. Vrátane výstavby domu

sociálnych služieb pre miestnych rodákov, ktorí sú na to najviac
odkázaní, alebo viacerých športových ihrísk. Naše deti a mládež
takisto potrebujú nové možnosti na realizáciu. V talóne máme aj
rôzne kultúrne podujatia so zaujímavým sprievodným
programom. Cieľom je, aby sa takpovediac stále niečo dialo.
Lenže ako úspešne bojovať proti nevysporiadaným pozemkom?
Obvodnému úradu v Trenčíne som adresoval požiadavku na
prednostné zaradenie do sceľovania pozemkov. Ide o boj
s veternými mlynmi. Určite u niektorých občanov nebudem
populárny, ale podľa mňa, toto je jediné reálne riešenie na úkor
zdĺhavých geometrických plánov a nekonečného vyplácania
zlomkov pôdy. Nerobím to pre seba. Profitovať z toho budú
najmä budúce generácie.
PETER MARTINÁK, Foto: autor

Sčítanie
obyvateľov,
domov a bytov 2011 je
akcia
mimoriadneho
významu. Vykoná sa na
celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011.
Toto
najrozsiahlejšie
štatistické
zisťovanie
poskytne opäť po desiatich
rokoch nielen nové údaje o
počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o
ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a
ekonomickej štruktúre. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov,
domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských
štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve
porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Odpovedať na všetky
otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o
byte, C. Údaje o dome) je pre občanov Slovenskej republiky
povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o
sčítaní obyvateľov, domov a bytov.

Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad
SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými
úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Toto štatistické
zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov
požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Samotné sčítanie
vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti majú na
starosti obce. Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011
navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu.
Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie
tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po
prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte
v listinnej podobe alebo elektronicky. Elektronické sčítanie bude
možné prostredníctvom internetovej stránky www.scitanie2011.sk.

Cenník služieb

Apríl – mesiac lesov

poskytovaných obecným úradom
Zapožičanie majetku obce Dolná Poruba:
prívesný vozík
5 €/deň (SR), 10 €/deň (zahraničie)
miešačka
5 €/deň
kompresor
4 €/pol dňa, 8 €/deň
Ambulantný predaj:
vyhlasovanie v miestnom rozhlase
predaj verejného miesta

3€
4€

Prenájom sály kultúrneho domu:
kar pre miestnych občanov (+ náklady za el. energiu)
kar pre občanov inej obce (+ náklady za el. energiu)
predaj tovaru (+ náklady za el. energiu)
zábava, diskotéka, svadba (+ náklady za el. energiu)
oslava pre miestnych občanov (+ náklady za el. energiu)
schôdza obecnej organizácie (+ náklady za el. energiu)

Ostatné služby:
fax
kopírovanie
členský poplatok do knižnice

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Obecný úrad Dolná Poruba vyhlasuje výberové konanie na funkciu
SČÍTACIEHO KOMISÁRA.
Prihlásiť sa môžete osobne v sídle OcÚ do 8. apríla 2011.
Požadujeme znalosť práce s PC, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne
úkony a minimálny vek 18 rokov.

Poľovnícka spoločnosť Homôlka Dolná Poruba
upozorňuje občanov, že u lesnej zveri v jarných mesiacoch
nastáva obdobie plodenia mláďat a zhadzovanie parožia.
Zákon NR SR č. 274/2009 o poľovníctve zakazuje pri
ochrane životných podmienok v lese žijúcej zveri akýmkoľvek
spôsobom zložiť zver, privlastňovať si trofeje nájdenej uhynutej
zveri, zbierať parožie ako i privlastňovať nájdené mláďatá zveri.
Taktiež jazdiť po poľovníckom revíri na motorových vozidlách,
motocykloch alebo púšťať psov. V prípade porušenia tohto
zákona hrozí sankcia v podobe finančnej pokuty.

9 €/h
12 €/h
12 €/deň
100 €
35 €
4€

0,50 € (SR), 1 € (zahraničie)
0,1 €/A4, 0,20 €/A3
0,50 € - 1 € (podľa veku)

DANA SUCHÁ, Foto: Helena Matuščinová
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KULTÚRNY ŽIVOT

Fašiangy spestrila zabíjačka
Prvá marcová sobota mala pre Dolnú Porubu prívlastok
výnimočná. Koniec fašiangového obdobia si miestni obyvatelia
pripomenuli veselicou s bohatým kultúrnym programom.
Tanec, hudba, spev a dobrá nálada pulzovali obcou už
od skorého rána. Zlatý klinec podujatia predstavovala ukážka
príprav zabíjačkových špecialít.
Podľa spomienok skôr narodených Dolnoporubčanov
v minulosti zvyklo obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu
vyvrcholiť v poslednom týždni ľudovou zábavou. Takmer nikdy sa
nezaobišla bez symbolickej obchôdzky so slameným medveďom
alebo inou maškarou. Mládenci oblečení do krojov chodili po
dedine, vystrájali rôzne žarty a v každom dome si s gazdinou
zatancovali. Podobný fašiangový sprievod oživili pred časom
partnerské obce mikroregiónu Teplička. Tohtoročné slávnosti
v Dolnej Porube však dostali nový rozmer. „V podstate nebolo
treba vymýšľať nič prevratné. Oprášili sme tradíciu miestnych
ľudových zvykov. Našim cieľom bolo vylepšiť medziľudské vzťahy
a vniesť medzi občanov pocit spolupatričnosti,“ priblížil starosta
Miroslav Kopčan. Akcia splnila účel. Cestu do centra obce meralo
takmer 500 ľudí.
Hlavný sprievod masiek dorazil do Dolnej Poruby
z Trenčianskej Teplej. Predvoj mu robili dychové kapely z blízkeho
okolia. Rytmus udávali Omšeňanka, Dobranka i talentovaní umelci
reprezentujúci domácu
muzikantskú
liaheň.
Atmosféru
vygradovalo vystúpenie folklórneho súboru Nadšenci. S ich
príchodom hýrilo nádvorie kultúrneho domu všetkými farbami.
V nastolenom trende pokračovali žiaci tunajšieho folklórneho

Plesalo sa do rána
Tohtoročná plesová sezóna neobišla ani našu obec.
Svoju premiéru tu mal 19. februára 1. farský ples, organizovaný
pod záštitou Farskej rady v Dolnej Porube.

Prvý ročník Farského plesu sa organizátorom vydaril na
výbornú. V duchu priateľstva a spolupatričnosti bol určený nielen
pre miestnych občanov. Už slávnostná výzdoba, dámy v krásnych
šatách a páni v oblekoch prezrádzali, že nepôjde o hocijakú

Oficiálny web je realitou
Dolná Poruba prekročila vlastný tieň. Od polovice februára
môžete navštíviť jej internetové sídlo www.dolnaporuba.sk.
Prehľadná štruktúra webu uľahčuje občanom kontakt so samosprávou

krúžku Porubanček pod vedením Pavlíny Vakošovej, ktorí si na
premiérový
ročník
fašiangovej
veselice
pripravili pásmo pesničiek
a veselých riekaniek.
Najväčší
ohlas
verejnosti
vzbudila
zabíjačka na otvorenej
scéne. Názornú ukážku
príprav
bravčových
pochúťok
koordinoval
najkrajšie
spievajúci
mäsiar Rudolf Nedielka.
Jeho tím začal pracovať už
za svitania. „Prasiatko sme
najprv zavesili, dôkladne
vyumývali a potom vytiahli
vnútornosti. Po rozseknutí nasledovalo rozrábanie rôznych častí
mäsa – lopatky, slaniny, karé, či stehna. Tieto veci sa dali potom
variť do kotla a tvorili nosnú časť výrobkov ako sú jaternice,
tlačenka, zabíjačková kaša alebo kapustnica,“ opísal Nedielka
priebeh kedysi typickej dedinskej záležitosti. Osud väčšiny
spomenutých surovín bol spečatený na vedľajšom grile.
Omamná zmes vôní nemala len bravčový charakter. Celé
menu sa pritom nieslo v duchu fašiangovej recesie. Medzi
obľúbené kulinárske špeciality patril napríklad guláš á la
zamilovaný poľovník. Ako prezradil kuchár s krycím menom Ján,
jeho základ pozostával z diviaka, ochuteného kmínom, paprikou
a majoránom.
PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska
zábavu. Pri príchode do sály kultúrneho domu každého hosťa
osobne privítal dôstojný pán farár Miroslav Lysičan. Pozvanie
prijali aj starosta obce Miroslav Kopčan a riaditeľka základnej
školy Pavlína Vakošová. Slávnostným večerom sprevádzal
moderátor Milan Suchý. Takmer stovke tanečníkom hrala do
tanca hudobná skupina Imperial z Omšenia. Ples bol zahájený
tradičným valčíkom. A zábava mohla začať!
Príjemnú atmosféru umocňovala výborná nálada.
Plesajúci hostia, posilnení chutnou večerou, nenechali tanečný
parket ani na okamih prázdny. Kapela ponúkla rôzne piesne zo
svojho bohatého repertoára. Skrátka, na svoje si prišiel každý.
Tanečníci si oddýchli až okolo polnoci počas žrebovania tomboly.
V nej bolo možné vyhrať deväťdesiat rozmanitých cien, od fľaše
sektu až po paletu dreva. Treba zdôrazniť, že finančný výťažok
z celého plesu bol darovaný pre potreby miestneho rímskokatolíckeho kostola sv. Martina. Skvelá hudba tanečníkov
následne zabávala až do skorých ranných hodín. Milým
spestrením podujatia bolo oslávenie narodenín všetkých
prítomných, pri ktorom si pán farár s každým pripil na zdravie. Na
záver plesu všetci muži spoločne zaspievali pieseň Na Kráľovej
holi, ktorú venovali svojím ženám a priateľkám. Veríme, že táto
tradícia v našej obci pretrvá a už dnes sa tešíme na ďalší ročník
farského plesu.
EVA BAČÍKOVÁ, Foto: Gabriel Marček
a zároveň sprístupňuje aktuálne kultúrno-spoločenské dianie.
K základným cieľom tejto formy prezentácie však patrí aj podpora
turizmu. Ako inšpirácia slúži fotogaléria, vrátane zaujímavých tipov na
výlety do okolia. Priaznivcov regionálnej histórie na stránke určite
poteší pohľad do zákulisia ľudových tradícií, či dolnoporubské desatoro
zložené z významných letopočtov.
PETER MARTINÁK
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Turisti vyrazili na Baske
V jeden slnečný deň (26. 2. 2011) sa uskutočnil tradičný zimný
zraz turistov trenčianskeho regiónu. Všetky cesty viedli na Baske.

Hlavná
trasa
viedla
z omšenského
námestia
cez
Dolinky po serpentínach. Väčšine
turistov nielen z okolitých obcí
trvala cesta približne dve hodiny.
Po príchode do cieľa, položeného
955 metrov nad morom, sa
v priestoroch
priľahlej
chaty
registrovala
účasť.
Bonus
predstavovala možnosť zakúpenia
pamätného odznaku. Vonku bolo návštevníkom k dispozícii
ohnisko. Pri opekaní vlastných zásob vznikol priestor aj na
zaujímavé debaty. Spiatočná cesta viedla cez malebný chotár
Dolnej Poruby.
ZUZANA HOŠTÁKOVÁ, Foto: Daniel Suchý

Zima v podaní TJ Slovan
V rámci prípravy pred jarnou časťou sezóny 2010/2011
štartovali futbalisti Dolnej Poruby na prvom ročníku Omšenskej
minilgy.
Počas celého turnaja si počínali suverénnym spôsobom.
Žiaľ, jediné zaváhanie na miniihrisku s umelým trávnatým
povrchom ich postretlo v najnevhodnejšej chvíli - vo finále. V
konkurencii desiatich tímov sa nestratili ani dolnoporubskí
dorastenci a obsadili konečné ôsme miesto.
PETER MARTINÁK, Foto: Peter Bežák

Slovo do duše
Milí priatelia!
Prežívame dobu pôstu, v ktorej sa máme pripraviť na
slávenie sviatkov Veľkej noci. Sú to najdôležitejšie sviatky pre
všetkých kresťanov. Celá sila kresťanstva spočíva vo smrti,
vzkriesení a oslávení Ježiša Krista. Obdobie štyridsiatich dní pred
samotnou Veľkou nocou sa nazýva pôst.
Pôstna doba sa vyvinula z intenzívnej prípravy dospelých
katechumenov na krst, ktorý sa konal na Veľkú Noc. Bola tiež
prípravou na opätovné prijatie tých, ktorí spáchali nejaký veľmi
ťažký hriech a na určitú dobu boli vylúčení z užšieho spoločenstva
Cirkvi. Tieto udalosti prežívali všetci spoločne. Tak sa táto doba
stala spoločnou prípravou na Veľkú Noc.
Pôst je tým
správnym
časom
k obnoveniu chápania
kresťanského
života
ako veľkého putovania
k nášmu nebeskému
Otcovi. Toto obdobie
začína sypaním popola
na hlavu s výzvou:
“Obráťte sa a verte
evanjeliu“
(alebo
Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš). Týmito slovami začal
Ježiš svoje poslanie na zemi, aby zmieril ľudstvo s Otcom a aby
priviedol každého na cestu života.

V čom pre nás môže byť zmysel pôstnej doby? Život
kresťana obsahuje tri základné vzťahy: - k Bohu - k blížnemu k sebe samému. A tieto vzťahy potrebujú uzdravenie. To, ale
nezačne tým, že si tvrdo niečo odrieknem a budem stále myslieť
na to, ako mi to chýba. Pôstom ani zďaleka nie je myslené len
odoprenie si jedla. Pôst je zrieknutie sa hocičoho, čo je v našom
živote zbytočné. Skrze pôst dávame vo svojom živote väčší
priestor Bohu a máme možnosť viac spoznať samých seba.
Zrieknutie znamená, keď pokušeniu „musieť mať“
povieme nie. Zrieknutie sa znamená viesť slobodný a zodpovedný
život.
Pravým motívom k pôstu nám má byť Kristov príklad. On
sa postil, aby sa pripravoval na svoju úlohu. Jeho úlohou bola
naša záchrana. I my sa máme pripraviť. Na to, aby sme záchranu,
ktorú nám On sprostredkoval, prijali. A to je úloha na celý život.
Pôstna doba je prípravou na chvíľu, keď sa pri
Veľkonočnej vigílií zriekame všetkého zla a vyznávame svoju vieru
v Kristove i naše vzkriesenie. Stojí teda za to porozmýšľať, akého
konkrétneho zla v našom živote sa chceme zriecť. Uvedomiť si, od
čoho sa chceme odvrátiť a aké kroky môžeme urobiť, aby naše
obrátenie ku Kristovi a naše zvolanie „verím“ bolo skutočné
a úprimné.
Často uvažujme o tom, že za naše duše na Kalvárii sám
Ježiš obetoval svoj život. Úprimnosť pod Ježišovým krížom nás
zaiste privedie k rozhodnutiu konať pokánie a odčiniť krivdy
spáchané voči Bohu a ľuďom.
Prosím a modlím sa za Vás, aby ste nepremárnili tento milostivý
pôstny čas...
MIROSLAV LYSIČAN (farár), Foto: ilustračné
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

Škola, základ života!
Školstvo je pre každú obec život a kultúra. Je to
organizmus, ktorý si žije vlastným životom. Pre mnohé oči
neviditeľným.
Školy sú ako ľudia. Majú svoje mená, svoj charakter,
povahové črty, sú pekné i ošarpané, mladé i starnúce. Niektoré
zapadnú prachom zabudnutia, o iných sa dočítame i v histórii ako
o kráľovnách.
Hoci je naša škola a škôlka na konečnej z ciest, je
nádherná svojimi úžasnými žiakmi, ktorým náš tím učiteľov dáva
zo seba to najcennejšie – vedomosti, lásku a pochopenie, aby po
absolvovaní ďalších stupňov vzdelávania boli uplatniteľní na
pracovných trhoch Európskej únie. Dobrá škola robí človeka
lepším a v každom našom žiakovi zostane pečať jeho učiteľa.
Nič sa nedá dosiahnuť bez ľudí, je v nich potenciál a za všetko, čo
pre školu urobili a robia, im patrí moja vďaka.
Školský rok 2010/2011 je pokračovaním začatého
zlepšovania
materiálno-technického
vybavenia
školy,
modernizácie interiérových priestorov na vzdelávanie. Prostredie
vychováva a verím, že je prínosom aj pre našich žiakov. V tomto
školskom roku prebehlo veľa mimoškolských aktivít. K
najvydarenejším určite patria Mikulášsky koncert, futbalový
turnaj, vystúpenia folklórneho krúžku Porubanček na kultúrnych
akciách obce, Školský fašiangový karneval, Kynologický deň s

Zo života materskej školy
Materská škola v Dolnej Porube sa nachádza v krásnom
prírodnom prostredí. Napriek tomu, že je to dedinská materská
škola a tvorí ju iba jedna trieda s počtom detí 19 vo veku 2 – 6
rokov, realizuje sa v nej mnoho aktivít, ktoré potešia nejednu
detskú dušičku.
V tomto školskom roku naše šikovné deti spolu s pani
učiteľkami piekli medovníčky, ktorými vyzdobili vianočná
stromček v kostole. Sviatočne naladení následne privítali
Mikuláša, ktorý ich za usilovnosť sladko odmenil.
V mikroregióne Teplička je každoročnou tradíciou súťaž
Vianočná hviezdička. Tento rok sa dolnoporubská materská škola

ukážkami záchranárskych psov Policajného zboru SR, turistické
akcie Fénixu, či aktivity spojené s projektom Zelená škola, výlety
za kultúrou do divadla v Žiline, Bratislave a Trnave.
Budúcnosť ukáže, či cesta, ktorou kráčame, je tá
správna. Náš cieľ je vytvoriť pre vaše deti tie najlepšie podmienky
pri získavaní vedomostí a zážitkového vzdelávania. J. A. Komenský
povedal: „Nie je v moci nikoho, aké deti sa rodia. V našej moci je
však, aby sa správnou výchovou stali dobrými“.
Sme vďační rodičom, že do našich rúk zverujú to
najdrahšie, čo majú – svoje deti.
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ, Foto: Peter Zelíska

stala organizátorom. Pre päť materských škôl sme prichystali
príjemný deň s radostnou atmosférou. Deti predviedli svoje
spevácke talenty, za ktoré boli ocenené diplomom
a hviezdičkovým perníkom.
Druhý školský polrok sme odštartovali ďalšími
zaujímavými akciami. V období fašiangov miestnu škôlku neobišiel
karneval, na ktorom sme si len ťažko spoznali pod maskami naše
deti. Vo februári k nám zavítala aj špeciálna jednotka policajného
zboru, ktorá nám predviedla ukážky so služobnými psami. Keďže
je v našej triede veľa výtvarne nadaných detí, navštívili sme
Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne. Tu sa stali deti malými
maliarmi. Dielka, ktoré zhotovili, zdobia priestory materskej školy.
PEDAGÓGOVIA MATERSKEJ ŠKOLY

Karneval v ŠKD
Tradične už tretí rok sme organizovali fašiangový
karneval v Školskom klube detí (ŠKD).
Masky boli opäť neopakovateľné, ba z roka na rok krajšie
a zaujímavejšie. Promenádu, ktorú sprevádzal veľký potlesk
zamestnancov školy, vystriedala tanečná zábava pri výbornej
hudbe.
Vhod padlo vlastnoručne pripravené občerstvenie, ako
aj koláče a osviežujúci džús. Z pekne prežitého popoludnia
všetkým žiarili radosťou očká.
KATARÍNA BLIŽNÁKOVÁ, Foto: archív ZŠ
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MOZAIKA

Moje hračky v noci
Raz ma v noci zobudil akýsi
hrmot. Postavil som sa z postele, obul si
papuče a vyšiel von. Na chodbe som
uvidel niečo, čomu by som nikdy
neuveril, keby som to nevidel na vlastné
oči. Môj plyšový medvedík sedel pri
počítači. Podídem bližšie a čo nevidím?
Môj macík je na Facebooku!!! Chvíľu
som rozmýšľal, ale nakoniec som sa
rozhodol, že zistím, čo to stvára. Urobil
som krok k nemu a spýtal sa: „Ahoj,
môžeš mi vysvetliť, ako to, že si živý?“
Macík sa otočil a povedal: „Nie som
jediný, ktorý ožil,“ pričom labkou ukázal
smerom do obývačky. Pozrel som sa tam
a uvidel, ako moje hračky pozerajú
televízor. „Ako to, že ste všetci živí?“
opýtal som sa znova. „To vďaka mobilu,
ktorý si dostal na Vianoce. Vyžaruje
elektromagnetické vlny, ktoré nás
oživujú.“
Fakt?
„Vážne,“
odvetil
medvedík.
Chvíľu som premýšľal a potom
som si uvedomil, že sa rozprávam
s plyšovou hračkou. Pretrel som si oči
a zistil, že to celé bol iba jeden sen.

Autor:
RUDOLF
NEŠŤUK

Pozemok

Uzbecký
tenista

EČV
Kežmarok

POMÔCKY:
Oise, Fan,
Oparin, Yn

Vrch po
rusky

2. časť
tajničky

Pýtať sa
(angl.)

Francúzska
rieka
----------------1. časť
tajničky

Slovenský
politik

Bývalý
predseda
OSN

Messiho
meno

V období 1. 1. 2011 – 31. 3.
2011 sa medzi nás narodil:
JAKUB FARULA
a navždy nás opustili:
ŠTEFÁNIA HÍREŠOVÁ
EMÍLIA PÚČIKOVÁ
JÚLIA URÍČKOVÁ
Počet obyvateľov obce k 31. 3. 2011
predstavuje: 811.
DANA SUCHÁ

Rojko

Patriaca
hrdinovi
románu A.
Jiráska

Južné plody
----------------Kyprila pôdu

Staročeské
zámeno

Ruský biológ
Japonská
----------------národná hra
Elektrónvolt

Severovýchod
----------------Pretrhávala

Varí na
povrchu

Naše spoločenstvo

Yeoman

Fanúšik
(angl.)
---------------Poľské umelé
vlákno

Zátopkovo
meno

*

Rímska
číslica 6

Predložka
----------------Románik

Francúzsky
maliar

Staroba
hanlivo

ANDREJ ŽABKA

Bývalý
brankár
Lokomotívy
Košice

Sen (angl.)
----------------Rieka (špan.)

Rapid transit

*

Družstvo na
asanáciu

Pozostatky
kmeňov
----------------Akadémia
múz. umení

Značka
Čínske muž.
staršieho
meno
sovietskeho ----------------televízora
Valec (angl.)

Bývalý
slovenský
futbalový
brankár
Internetová
národná
doména
Estónska

Odvážne
----------------Chemická
značka
radónu

Bývalý
sovietsky
poradca v
ČSR

Naplnený

Slovko úcty v
strednej Ázii
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