Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote
v obci Dolná Poruba
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS – NOVOROČNÝ ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE
Máme za sebou ďalších
dvanásť mesiacov. Nadišiel čas
predsavzatí a bilancovania. Aký
bol uplynulý rok, čo nám
priniesol a kam nás posunul?
Čitateľom Dolnoporubského
hlasu odpovedal starosta
Dolnej Poruby JUDr. MIROSLAV
KOPČAN (1952).
 Z pozície
starostu
ste
v polčase funkčného obdobia.
Čo vidíte takpovediac pri
pohľade do spätného zrkadla?
Čas je neúprosný a systematicky odkrajuje z našich životov a teda
i z funkčného obdobia. Ak by sme sa ohliadli za seba a hodnotili dva
uplynulé roky, musím jedným dychom povedať, že boli hektické, plné
viery, plánov a nádejí. Od počiatku sme kládli dôraz na spracovanie
projektov, pretože to je v súčasnosti jediná cesta, ako získať finančné
zdroje pre obec. Stanovili sme si priority podľa stupňa naliehavosti.
 Ktoré momenty v uplynulom roku najviac rezonovali?
Medzi najväčšie riziká z hľadiska prevádzky a údržby sme zaradili
základnú školu s materskou školou, kde bol havarijný stav kotolne
a v podstate s tým spojené problémy obidvoch budov školy, či

prístupových schodísk. Pohľad na okolie a budovu MŠ tiež nebol príliš
lahodiaci oku. Navyše, nánosy v koryte potoka poskytovali
hlodavcom a plazom ideálny domov. Nehovoriac o zničenej
a skorodovanej značnej časti zábradlia okolo koryta potoka. Trápi ma,
že hlavnú komunikáciu nelichotivo zdobia schátrané zastávky
verejnej dopravy a mnoho ďalších problémov, z ktorých sme zostavili
akýsi poradovník možných riešení podľa dôležitosti.
 K Vašim prioritám patrí revitalizácia krajiny formou projektov
a grantov. Čím sa ako obec môžeme v tomto smere pochváliť?
Po dvoch rokoch sa nám podarilo vymeniť vykurovací systém na ZŠ,
pričom ide o plnoautomatizovaný vykurovací systém. Zrekonštruovali
sme tiež obidve prístupové schodištia do ZŠ a na ihrisko smerom
k obecnej bytovke, na futbalovom štadióne sme opravili fasádu,
interiér, pristavili prístrešok proti nepriaznivému počasiu, vybudovali
tribúnu a ochranné siete. Počas letného obdobia sme vyčistili koryto
potoka, natreli a zreparovali niektoré zábradlia, vybudovali
protipovodňové zábrany, vykonali bezpečnostné orezania stromov
pri kultúrnom dome a cintoríne, zrekonštruovali kaplnku, opravili
ochranný múrik areálu materskej školy a vybudovali chodník vrátane
rekonštrukcie vnútorných priestorov MŠ. Ďalej sme zrenovovali
pálenicu, vyčistili potrubia pod komunikáciami a odvodňovacie
kanále, skultivovali priestor pri hájovni – studienka šťastia, vymaľovali
nocovňu a priestory obecného úradu.
Pokračovanie na s. 4
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VECI VEREJNÉ
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom
zasadnutí dňa 13. 12. 2012
SCHVÁLILO:
 overovateľov zápisnice Ing. Pavla Gaga a Milana Suchého,
 program zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
 návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2012
rozpočtovým opatrením č. 3,
 Rozpočet obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na
rok 2013,
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná
Poruba na rok 2013,
 VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Dolná Poruba s účinnosťou od 1. 1. 2013,
 Dodatok č. 3 k Cenníku poskytovaných služieb platný pre
Obec Dolná Poruba, ktorý nadobúda účinnosť od 13. 12. 2012,
 VZN č. 2/2013 o financovaní základnej umeleckej školy,
materskej školy, jazykovej školy a školských zariadení zriadených
na území obce Dolná Poruba na rok 2013 s účinnosťou od 1. 1.
2013,
 Štatút obce Dolná Poruba – vnútorný predpis č. 5/2012,
ktorý nadobúda účinnosť od 1. 1. 2013,
 VZN č. 6/2012 o ochrane verejného poriadku na území obce
Dolná Poruba s účinnosťou od 1. 1. 2013,
 plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok
2013,
 čerpanie výdavkov z rezervného fondu na prípravné práce
a predloženie projektu na Environmentálny fond s názvom
„Zateplenie obvodových stien základnej školy a telocvične
v Dolnej Porube“ vo výške 870 € a výdavkov vo výške 120 € na
vypracovanie projektu podaného cez MAS na Pôdohospodársku
platobnú agentúru (PPA) na zateplenie obvodových stien budovy
obecného úradu,
ZOBRALO NA VEDOMIE:
 kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ,
 Rozpočet obce Dolná Poruba na roky 2014 – 2015,
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k návrhu
rozpočtu na rok 2013 a nasledovné dva roky 2014 – 2015,
 Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia v časti
Ondrejičky od spoločnosti DREVOPOREZ s.r.o. Dolná Poruba na
prístupovej komunikácii, kde je vybudovaná prevádzka píly,
 Žiadosť o pripojenie do siete verejného osvetlenia pri
rodinnom dome so súpisným číslom 222 od Tomáša Bačíka,
bytom Dolná Poruba 207,
 Žiadosť pána Michala Kopčana o vybudovanie verejného
osvetlenia smerom od rodinného domu so súpisným číslom 73 po
chatu so súpisným číslom 408 pána Michala Kopčana,
 Žiadosť o zakúpenie nábytku pre deti do MŠ v Dolnej Porube
vzhľadom na nedostatočný stav detských stoličiek a stolov s tým,
že podľa možnosti finančných prostriedkov by bolo možné
v priebehu roka túto požiadavku zafinancovať z rozpočtu obce,

Valné zhromaždenie Pestovateľskej pálenice s.r.o.
Dolná Poruba na rokovaní dňa 13. 12. 2012
SCHVÁLILO:
 cenu za poskytnutie služby „zapožičanie multikáry aj so
šoférom“ – majetku Pestovateľskej pálenice s.r.o. Dolná Poruba na 1
hodinu vo výške 10 € s účinnosťou od 13. 12. 2012,
 cenu za služby pri pestovateľskom spracovaní ovocných kvasov
za vypálený absolútny liter alkoholu vo výške 2,60 € s účinnosťou

 informácie starostu obce o:
 ďakovnom liste p. riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Pavlíny Vakošovej
za spoluprácu, ústretovosť, podporu a pomoc v kalendárnom roku
2012,
 vykonanej kontrole na základnej škole v Dolnej Porube
z inšpektorátu práce, ktorej výsledkom neboli zistené žiadne
nedostatky ani priestupky,
 nutnosti zakúpiť gumené obrusy do sály kultúrneho domu
v Dolnej Porube (cca 50 m),
 vykonanom prieskume na vykonávanie verejnoprospešnej
služby – odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v zimnom
období, pričom zo siedmich vyzvaných dodávateľov o predloženie
cenovej ponuky na dodanie uvedenej služby predložil cenovú
ponuku vo výške 25 € / hod. jediný dodávateľ – Belák Juraj, bytom
Dolná Poruba č. 99,
 novom sadzobníku správnych poplatkov, účinného od 1. 10.
2012,
 zaslaných informáciách z Úradu vlády SR – Uznesenie vlády
SR č. 638 z 21. novembra 2012 k Správe o niektorých problémoch
v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie,
 ďakovnom liste primátora mesta Trenčianske Teplice za
záujem a pomoc, ktorými boli sprevádzané návštevy
z partnerských miest Vrgoracu a Vsetína počas podujatia Dni
Teplíc,
 podaných projektoch cez MAS na PPA v rámci Programu
rozvoja vidieka 2007-2013 ako aj o opätovne podanom projekte
na Environmentálny fond na Zateplenie obvodových stien
Základnej školy a telocvične v Dolnej Porube,
 vyhlásení ďalšej výzvy cez MAS na PPA, v ktorej plánuje
podať projekt na výmenu okien na obecnej bytovke, zateplenie
bytovky a výstavbu detského ihriska,
ULOŽILO:
 starostovi obce vykonať prieskum na vybudovanie
a rozšírenie verejného osvetlenia v uvedených žiadostiach
a informovať poslancov OZ na ďalšom zasadnutí o výške na
zrealizovanie daných investícii ako aj o investorovi, ktorý práce
vykoná,
SÚHLASILO:
 s etickým kódexom ohľadne nadmerného požívania alkoholu
v tomto znení:
My, zástupcovia Zodpovednej obce sa snažíme:
o ochraňovať a podporovať zdravie, najmä prevenciou pred
nadmerným a nezodpovedným požívaním alkoholu,
o ochraňovať deti a mládež pred alkoholom, predísť vzniku
závislosti,
o na chránené osoby – tehotné ženy, dojčiace matky, deti,
mládež a pod. edukatívne vplývať a zamerať sa na prevenciu
pred konzumáciou alkoholu,
o podporovať zodpovednú konzumáciu alkoholu,
o vyvíjať maximálne úsilie k zamedzeniu zneužívania alkoholu.
ZUZANA VÁNIOVÁ
od 1. januára 2013,
ZOBRALO NA VEDOMIE:
 informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana
o novele Zákonníka práce a o zmene v zdravotnom a sociálnom
poistení v pracovnoprávnych vzťahoch účinných od 1. 1. 2013.
Z dôvodu odvodového zaťaženia spoločnosti bude potrebné
prehodnotiť a navýšiť cenu za služby pri pestovateľskom
spracovaní ovocných kvasov.
ZUZANA VÁNIOVÁ
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AKTUÁLNA TÉMA

Tepelná energia po novom
K päťdesiatym narodeninám dostala miestna základná škola
netradičný darček. Uhliu a polenám v jej kotolni odzvonilo.

Ako sme už čiastkovo informovali v predošlom vydaní obecných
novín, začiatkom aktuálneho školského roka došlo v areáli ZŠ k
rekonštrukcii vykurovacieho systému. Ľudský faktor využívajúci
klasické tuhé palivo nahradila moderná technológia. Výrobu tepla
odteraz zabezpečuje firma BIOMASA. Ide o neziskovú organizáciu
pôsobiacu hlavne v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Vznikla v roku
1999 a za toto obdobie sa vypracovala na lídra v oblasti
využívania biomasy na Slovensku. „Vzhľadom na havarijný stav
vykurovacieho systému na ZŠ sme hľadali náhradné riešenia,
z finančného hľadiska čo najmenej bolestivé. Po viacnásobných
rokovaniach s firmou Biomasa sme na zasadnutí obecného
zastupiteľstva rozhodli, že spustíme projekt prechodu na
vykurovanie biomasou. Za týždeň sa nám podarilo vykonať
náročné úpravy na skladovanie, zásobovanie a transport biopaliva
– zásobník peliet, elektroinštaláciu, vodu, či hygienické nátery
vrátane vybudovania nového komínového telesa a dymovodov.
Napokon sme zdarne spustili úplne nový plnoautomatizovaný
vykurovací systém, za prevádzku ktorého preberá plnú
zodpovednosť firma Biomasa. Je dôležité, že pri približne tých
istých finančných nákladoch,“ vysvetlil starosta obce Miroslav
Kopčan.
VÝBER NEBOL NÁHODNÝ
Združenie BIOMASA rekonštruovalo u svojich členov kotolne,
pôvodne spaľujúce uhlie, koks, kaly a ľahký vykurovací olej na

kotolne spaľujúce drevné pelety. Celkovo bolo zrekonštruovaných
takmer päťdesiat kotolní s kapacitou od 15 do 2 500 kW.
Pozitívne skúsenosti s týmto typom vykurovania môžu potvrdiť aj
v okolitých obciach – Horná Poruba, Dubodiel, Mojtín, Nemšová,
či Zliechov. Rekonštrukcii kotolní predchádzal energetický audit
všetkých objektov. Samotný proces rekonštrukcie pozostával z
demontáže existujúcich zariadení, stavebných a zemných prác,
rozvodov tepla medzi budovami pripojenými na centrálnu
kotolňu, prípravných prác vrátane prípojok elektrického prúdu a
vody. Stavebné úpravy v kotolni základnej školy v Dolnej Porube
mal pod palcom Milan Suchý. Ako povedal, spočiatku mu päť dní
na zhotovenie diela pripomínalo doslova šialený termín. „Podľa
projektu bolo treba vymurovať železobetónovú priečku, osadiť
zárubne pre pracovný otvor, novú elektroinštaláciu, drevený rošt
pre násypník a maliarske práce. Vďaka skúsenostiam v
stavebníctve a rýchlej dodávke materiálu sme mohli začať už v
prvý deň zadania. Za asistencie školníka, zamestnanca obecného
úradu Jána Šupáka a neodmysliteľnej pomoci verejnoprospešných
pracovníkov práce pokračovali jedna radosť. Oslovil som pána
Alojza Bežáka, ktorý ako mág či kúzelník v zrýchlenom tempe
sponzorsky zhotovil elektroinštaláciu. V piaty deň sa dokončil
násypník a maliarske práce a začala montáž vykurovacích kotlov. Z
pozície zástupcu starostu ďakujem všetkým, ktorí s radosťou a
nehľadiac na pracovný čas či odmenu pomohli vybudovať teplo
pre žiakov a budúcu generáciu našej obce,“ priblížil Suchý.

AKO TO FUNGUJE?
Keďže firma BIOMASA je vlastníkom technológií umiestnených v
kotolniach a taktiež ich prevádzkovateľom, všetky prevádzkované
kotolne sú elektronicky spojené s centrálnym monitorovacím a
kontrolným systémom v CPU. To znamená obsluhu, údržbu,
kontrolu, monitorovanie a hodnotenie prevádzky na diaľku.
Apropo, pelety. Z hľadiska výbornej regulácie a komfortu sa
vykurovanie drevenými peletami približuje zemnému plynu.
Peleta je názov pre granulu kruhového prierezu s priemerom 6
alebo 8 mm a dĺžkou 30-40 mm. Vyrábajú sa z prvotriednej
drevnej suroviny – pilín alebo hoblín lisovaním, tzv. peletizáciou.
Treba pripomenúť, že horením peliet vzniká veľmi malé množstvo
popola. Z novej kotolne má nesmiernu radosť aj riaditeľka ZŠ.
„Neuveriteľné, konečne máme po toľkých rokoch komfort a teplo.
Pre niekoho je to samozrejmosť, ale ja sa z takýchto maličkostí
veľmi teším. Rovnako, ako keď sa nám nedávno podarilo ušetriť
nejaké peniažky a pre žiakov kúpiť inšpekciou vyčítanú chýbajúcu
hrazdu, nové laboratórne váhy alebo švihadlá. Síce malými, ale
postupnými krokmi sa naša malá krásna školička takto uberá
dopredu,“ uviedla Pavlína Vakošová.
PETER MARTINÁK, Foto: archív OcÚ, wikipedia
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MEDZI NAMI

Hlas sa pýta za Vás
(DOKONČENIE ROZHOVORU SO STAROSTOM OBCE ZO S. 1)
I keď by sa mohlo zdať, že je sa čím chváliť, nemôžeme byť spokojní,
pretože opakovane sme museli podať projekty na vybudovanie
prístavby pri kultúrnom dome, zateplenie jeho stropu a zateplenie ZŠ
a telocvične. Okrem iného sme riešili podnety a sťažnosti obyvateľov.
Často narážame na akúsi tvrdohlavosť zúčastnených strán, robenie si
napriek a v mnohých prípadoch bez absolútnej opodstatnenosti!
 Môžete stručne priblížiť aktuálny stav podaných projektov?
Spracované a odovzdané v rámci Miestnej akčnej skupiny
mikroregiónu Teplička sú nasledovné projekty: oprava ulice Milošová
– I. etapa, oprava ulíc Dolinky smerom ku Kotešovi a smerom na ZŠ –
II. etapa, výmena a dobudovanie autobusových zastávok v celej obci,
úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome, prístavba garáže
k obecnému úradu, rekonštrukcia interiéru OcÚ, oprava verejných
mostov – Milošová, u Bežákov, pri pekárni a smerom k ZŠ, zateplenie
budovy obecného úradu. Výhľadovo máme rozpracované ďalšie
projekty: výmenu okien na obecnej bytovke, jej zateplenie a výstavbu
detského ihriska v MŠ. Pri realizácii spomínaných projektov je
potrebné povedať, že všade prispieva obec 5 % a DPH zo svojho
rozpočtu, takže tieto financie musia byť zohľadnené v rozpočte obce.
 V tejto súvislosti sa ľady pohli v prípade ulice Milošová
podpísaním zmluvy o pokládke asfaltového betónu. Zásadná otázka
jej obyvateľov znie – kedy daná komunikácia dostane nový šat?
Musím povedať, že na môj štýl práce je celý schvaľovací proces veľmi
pomalý a pre obec, resp. spracovateľov technicky a finančne náročný
s neistým výsledkom. Ja len dúfam, že v budúcom roku 2013 budeme
postupne kolaudovať jednotlivé úseky. Vnútorne cítim, že najviac
som to dlžný ZŠ a práve obyvateľom žijúcim v ulici Milošová.
 Súhlasíte, že kultúrne povedomie občanov naberá na intenzite?
Myslím si, že slušnou formou sme naštartovali kultúrny život v obci.
Sme schopní organizovať náročné kultúrno-spoločenské a športové
podujatia, k čomu máme už primerané technické vybavenie.
Spomeniem len tradičnú súťaž vo varení guláša, oslavy 40. výročia
založenia organizovaného futbalu, fašiangy, stavanie mája a rôzne iné
podujatia organizované či už ZŠ s MŠ alebo ZUŠ. Teší ma, že našu
obec dvakrát navštívili partneri – priatelia z Chorvátska z mesta
Vrgorac, primátor a jeho zástupca, ktorí absolvovali okrem iného

i exkurziu v našej pálenici spojenú s ochutnávkou destilátov.
 Obecnému zastupiteľstvu ste na schválenie predložili VZN
o ochrane verejného poriadku na území obce. Aké výsledky si
sľubujete od tejto právnej normy?
Je to predpis, ktorý bude využiteľný na riešenie viacerých
problémových oblastí hlavne na úseku dodržiavania verejného
poriadku, resp. ochrany životného prostredia, verejných
priestranstiev, verejnoprospešných zariadení a spolužitia občanov.
Poslúži aj ako nástroj proti vytváraniu nelegálnych skládok odpadu.
Verejným priestranstvom v zmysle tohto VZN treba rozumieť: cesty,
miestne komunikácie, ulice, chodníky, námestia, mosty, nábrežia
potokov, parky, verejnú zeleň a účelové plochy pre športovanie,
okolie podnikov, organizácií a rodinných domov, priestranstvá
občianskej vybavenosti a parkoviská, areál školy, okolie kostola a
cirkevnej budovy a iné verejné priestranstvá, ktoré slúžia na verejné
užívanie, resp. sú verejne prístupné.
 Hnuteľný majetok obce je bohatší o multikáru. Aké výhody z toho
vyplývajú pre občanov?
Tu by som sa pozastavil a oznámil našim občanom, že sme zakúpili do
prevádzky pálenice multikáru. Čiže viacúčelové motorové vozidlo –
sklápač, ktoré môžu využívať obyvatelia pri prevoze svojho kvasu
a tiež na drobný odvoz rôzneho materiálu za dodržania stanovených
podmienok. Bude to značná pomoc i pri zveľaďovaní obce.
 Hovoríme, že deti sú budúcnosť. Má dnešná mládež v Dolnej
Porube dostatočný priestor na realizáciu?
Do budúcna sa musíme veľmi vážne zamýšľať, ako napĺňať voľný čas
našej mládeže. Či má dostatočné možnosti realizovať svoje potreby,
resp. záujmy. Ďakujem všetkým, ktorí zapojili do najpopulárnejšieho
športu našich žiakov. Toto je však len jedna lastovička. Oceňujem, že
sa deti môžu realizovať i v oblasti hudobného vzdelávania a iné
záujmové oblasti v rámci ZUŠ aj turistického krúžku. Možno by sme sa
mali zamýšľať, ako využiť ďalšie oblasti, napr. ochrana prírody,
živočíchov a pod. Zároveň chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí
nám nezištne pomohli pri realizácii našich cieľov. Úprimná vďaka
patrí pedagógom a zamestnancom ZŠ a MŠ, pánovi farárovi Mgr.
Miroslavovi Lysičanovi, podnikateľom, remeselníkom. Úcta a hlboká
poklona patrí aj našej najstaršej generácii a rodičom. Zároveň chcem
všetkým spoluobčanom popriať veľa zdravia, šťastia, osobných
a pracovných úspechov v roku 2013.
PETER MARTINÁK, Foto: autor

Stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2013
Rozpočet obce Dolná Poruba pre rok 2013 až 2015 ako základný finančný plán bol zostavovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách § 9 ods.1 ako viacročný, programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými
príjmami na základe sledovateľnosti vývoja príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu roka 2012 za obdobie január – november 2012 .
V súčasnosti, keď sa stretávame s dopadmi hospodárskej krízy a neustálymi tlakmi do znižovania nákladov so zefektívnením vynaložených
zdrojov, hodnotím predložený návrh rozpočtu ako čiastočne napätý. Výnos dane z príjmov FO a PO poukázaných zo štátu je rozhodujúcim
príjmom rozpočtu obce. Dôsledky výrazného prepadu budú nepriaznivo vplývať na hospodárenie obce. Na základe opatrení Memoranda
medzi vládou SR a ZMOS na rok 2013 obec rešpektuje financovanie výdavkov v zákonných povinnostiach a ostatné výdavky budú
prispôsobené možnostiam rozpočtu. Výdavky v investičnej činnosti smerujú do oblastí, ktoré prinesú obci rýchlu úsporu bežných
výdavkov ako napr. zatepľovanie kultúrneho domu, obecného úradu a základnej školy. V roku 2013 bude potrebné z dôvodu nárastu cien
energii prehodnotiť rozpočtované výdavky v oblasti energií a následne zmlúv z prenájmov. Bude potrebné konsolidovať tieto príjmy
z prenájmov s ohľadom na vynaložené minulé a budúce náklady a efektívnosť návratu príjmov ako napr. nájomné bytovka, prevádzka
kaderníctva a pod. Podrobný návrh rozpočtu bol prerokovávaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Je zostavený ako prebytkový, keď
celkové bežné príjmy predstavujú hodnotu 369 741 € a 16 958 € je zostatok finančných prostriedkov, z toho 8200 € je zostatok finančných
prostriedkov z predchádzajúceho roka a 8758 € prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky. Výdavky
predpokladáme čerpať v nákladoch 369 741 €.
Návrh rozpočtu na originálne kompetencie MŠ, ŠKD, ŠJ bol zostavený podľa určenej výšky dotácie vo VZN č. 2/2013. V oblasti prenesenej
kompetencie dotácie štátu na ZŠ platí pravidlo „koľko pošle štát, toľko sa na ZŠ posiela“. 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. Príjmy a výdavky
strednodobého rozpočtu na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné.
ANNA ĎUROVCOVÁ, kontrolórka obce
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KULTÚRNY ŽIVOT

Prišiel medzi nás Mikuláš
Kvôli veľkému množstvu poslušných detí na celom svete sa
príchod svätého Mikuláša do Dolnej Poruby v decembri mierne
oneskoril. Dvojdňové manko však našim ratolestiam vynahradil
plnou nošou darčekov. Žiaci základnej a materskej školy mu na
oplátku v miestnom rímsko-katolíckom kostole pripravili pestrý
kultúrny program popretkávaný koledami a vianočnými veršami.
Hudobne ich pri tom sprevádzala skupina Adama Vakoša. Podujatie
bolo možné zorganizovať vďaka nezištnej pomoci rodičov,
pedagógov, obecného úradu, farského úradu i sponzorskému
príspevku starostu obce a rodiny Ďatkovej. Prvou Mikulášskou
nádielkou bol obdarovaný aj najmladší účastník Tomáško Cucor.
PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska, autor

Nájdite sa na mape Google
Koncom októbra rozšíril internetový gigant Google pokrytie 360stupňových panoramatických snímok v obľúbenej službe Street
View aj o územie Slovenskej republiky. Malé autíčko s veľkým
fotoaparátom na streche začalo Slovensko fotiť 11. apríla 2012.
Ako informuje portál zive.sk, pôvodným cieľom bolo nasnímať len
19 historicky a kultúrne dôležitých miest. Pre veľký záujem
verejnosti aj miestnych samospráv o túto službu napokon Google
svoj zoznam výrazne rozšíril. Slovensko je pritom len 15.
európskou krajinou, v ktorej bolo pomocou Street View
technológie nasnímané takmer celé územie. Podľa aktuálnej
mapy pokrytia na webe www.maps.google.sk sú v Street View
zachytené všetky veľké a väčšie mestá a takmer všetky
významnejšie cesty po celom Slovensku. Google nafotil aj mnoho
menších obcí, no v ich prípade sú k dispozícií len snímky z hlavnej
cesty, ktorá cez obec prechádza. To je tiež prípad Dolnej Poruby.
Tu je krátky návod, ako službu aktivovať v počítači: funkcia Street
View je implementová priamo v Google mapách a spustite ju
potiahnutím oranžového panáčika, ktorý sa nachádza v ľavej časti
nad ovládacím panelom s približovaním, na vybrané miesto na
mape. Ak je daná časť nasnímaná, objaví sa modrá plocha, na
ktorú môžete panáčika presunúť. Získane fotografie v Street View
boli ešte pred uverejnením spracované špeciálnym softvérom,
ktorý na nich rozmazal tváre ľudí a poznávacie značky áut tak, aby
ich nebolo možné identifikovať. Ak ste sa ale na niektorej snímke
našli a nemáte napríklad rozmazanú tvár či dokonca sa z nej
chcete úplne odstrániť, môžete o to Google dodatočne požiadať.
Firma môže na žiadosť používateľa z fotky do niekoľkých hodín
vymazať osobu, auto a dokonca aj celý dom.
PM, Zdroj: zive.sk, Foto: Google, aktuality.sk
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Slovan bilancoval a oceňoval
Po letných oslavách štyridsiateho výročia založenia miestnej
telovýchovnej jednoty sa v podobnom duchu niesol aj záver
roka 2012. Slávnostnú bodku za jesennou časťou prebiehajúcej
sezóny napísali hráči, realizačný tím, funkcionári a priatelia
dolnoporubského futbalu na spoločenskom posedení v klubovej
miestnosti športového areálu. Za účasti starostu obce najprv
predseda TJ Roman Hrbáček vyhodnotil prvú polovicu súťažného
ročníka 2012/2013. Ako povedal, oproti ostatným rokom klub
zimuje veselšie, keďže do kádra vhodne zapadli noví hráči na čele
s bývalým slovenským reprezentantom Antonom Suchým a špica

Slovo do duše
Milí farníci,
náš život obsahuje svetlá i tiene. Nech Pán Boh posúdi, čo
prevládalo v našom konaní v
uplynulom roku. Verím, že Boh
má pre každého z nás stále
pripravený plán, v ktorom je
zarátané
jedno
i
druhé.
Obhliadnutie sa za starým rokom
mi hovorí, že sme zažili chvíle
pekné i bolestné. Je samozrejmé,
že si do Nového roka prajeme to
najlepšie, budúcnosť je však plne
v Božích rukách, našťastie. Keby
nám
niekto
na
začiatku
predchádzajúceho roka povedal, čo všetko sa stane, neuverili by
sme. Aj to dobré aj to zlé sa mi javí ako neuveriteľné. Ani to dobré

tabuľky je taktiež stále na dohľad, nakoľko TJ Slovan stráca na
vedúce Zamarovce štyri body, má však menej odohraných
zápasov. Následne si ďakovné listy za dlhoročné pôsobenie vo
futbalovom mužstve Dolnej Poruby prevzala osmička hráčov (v
zátvorke za menom je uvedený počet rokov odohraných v drese
TJ Slovan): Pavol Kapko (10), Peter Martinák (10), Peter Šlesárik
(10), Peter Suchý (13), Ivan Suchý (20), Jozef Suchý (20), Rastislav
Suchý (20) a Martin Uhlárik (20). Za rozvoj športu v obci
a mimoriadne úsilie pri organizácii osláv 40. výročia založenia TJ
Slovan Dolná Poruba prítomní na záver poďakovali starostovi
obce JUDr. Miroslavovi Kopčanovi, ktorý z rúk funkcionárov TJ
prevzal pamätnú plaketu.
PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska

som nečakal až v takej miere, ako prišlo, ani to ťažké tak, ako sa
stalo. Za to dobré sa dá iba ďakovať, pri tom zlom iba ostať ticho a
čakať na Božiu odpoveď, ktorá raz príde. Nemáme nič vo svojich
rukách a predsa sa máme usilovať žiť, ako najlepšie vieme, ba i
lepšie, lebo Boh nám ukazuje cestu, ako máme alebo môžeme žiť.
Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy, hovorí sv. Ján evanjelista. S
Bohom v našom živote môžeme vždy rátať. Môžeme napraviť, čo
sme pokazili.
Niekedy môžeme začať i nanovo, ak sme zblúdili. Vždy je cesta.
Cesta, na ktorej Boh ráta i s našimi omylmi, meškaním i
odchodmi. Boh je neuveriteľne trpezlivý s človekom, ale nikdy
nemešká so svojim konaním. Je blízko i ďaleko, ale vždy tam, kde
má byť.
Prajem sebe i Vám, aby sme boli na svojich miestach tým, čím
máme byť. Vtedy budeme mať v sebe svetlo, ktoré pochádza od
Boha.
Prajem vám požehnaný Nový rok!
MIROSLAV LYSIČAN (farár), Foto: Peter Martinák
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

Učitelia štrajkovali
Učitelia zdvihli varovný prst a opakovane vyšli do ulíc. Využili
legitímnu formu protestu, počas ktorej prestali pracovať, aby
dosiahli presadenie svojich požiadaviek – posilnenie statusu učiteľa
v spoločnosti, navýšenie miezd a skvalitnenie koncepcie školského
systému. Štrajk učiteľov zasiahol aj našu obec. Exkluzívne vám
prinášame stanovisko riaditeľky ZŠ s MŠ v Dolnej Porube Mgr. Pavlíny
Vakošovej: „V spoločnosti dlhšiu dobu rezonovala nespokojnosť
pracovníkov školstva, ktorá vyústila do štrajkovej pohotovosti. Aj naši
učitelia a niektorí nepedagogickí zamestnanci využili právo na štrajk
a pripojili sa k celoslovenskému štrajku zamestnancov školstva.
V septembri sa pripojili k jednodňovému protestu a v mesiaci

november sa rozhodli podporiť štrajkujúcu platformu zamestnancov
školstva dvojdňovým štrajkom. Zatvorenie prevádzky ZŠ s MŠ, ŠJ
a ŠKD bolo včas avizované zriaďovateľovi, ako i zákonným zástupcom
žiakov a detí. Kolegovia však nešli do neobmedzeného štrajku, lebo
sú zodpovední aj smerom k rodičom, ktorí sú tiež zamestnaní. Je to
začarovaný kruh, ale týmto naši zamestnanci podporili nielen
nespokojnosť s nedôstojným postavením učiteľa v spoločnosti a jeho
neadekvátnym finančným ohodnotením, ale aj požiadavku o zvýšenie
objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do oblasti
školstva. Zároveň podporili požiadavku skvalitnenia školskej
legislatívy a zohľadnenie právnych istôt riešiť novelizáciou zákonov
tak, aby sa vytvorili podmienky na skvalitnenie vzdelávania, na väčšie
finančné zabezpečenie školských zariadení, ako aj nárast miezd.“
PM, PV

Záložka spojila školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri
príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc
celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“
pre základné a stredné školy. Cieľom projektu bolo nadviazanie
kontaktov medzi slovenskými základnými a strednými školami,
ktoré môžu školy využiť na vzájomnú spoluprácu a poznávanie
života žiakov z rôznych kútov Slovenska. Projekt podporuje čítanie
žiakov prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia
ľubovoľnou technikou. Na základe prihlášky boli zo slovenských škôl
vytvorené dvojice podľa typu školy a počtu prihlásených žiakov.
Našou partnerskou školou sa stala ZŠ Trstené pri Hornáde
v Košickom kraji. Celoslovenský projekt bol ukončený 31. októbra
2012. Celkovo sa do neho prihlásilo 489 škôl s celkovým počtom
žiakov 54 528, z toho bolo 396 základných škôl s celkovým počtom
49 284 žiakov a 93 stredných škôl s celkovým počtom 5 244 žiakov.
Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a s rozmanitými motívmi počas
vyučovacích hodín, v školskom klube detí, v rámci krúžkovej
činnosti alebo doma. Mladší žiaci na zadnú stranu záložiek napísali
svoje poštové adresy. Starší žiaci tam uvádzali mailové adresy a
kontakty na sociálne siete. Väčšina základných škôl a stredných škôl
do balíka so záložkami pribalila priateľské listy, fotografie žiakov,
ktorí vyrábali záložky, školské časopisy, propagačné materiály,
darčekové predmety alebo knihy svojich rodákov. Žiaci písali v
listoch o svojich školách, obciach alebo mestách, o podujatiach v
školských knižniciach a taktiež aj o sebe.
PM, Zdroj: web ZŠ Dolná Poruba, spgk.sk

ČO NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE?
Do našej MŠ nastúpila koncom októbra nová pani učiteľka Jana
Kubalošová z Omšenia, ktorá zastupuje učiteľku na materskej
dovolenke. Dúfam, že sa jej na novom pracovisku bude páčiť.
Gazdinky z dediny nám darovali rôzne tekvice, ktoré sme s deťmi
vydlabali a urobili z nich jesenných svetlonosov. Každoročne sa
zúčastňujeme speváckej súťaže mikroregiónu Teplička „Vianočná
hviezdička“. Ani tento rok nebol výnimkou. Našu MŠ
reprezentovali v Trenčianskych Tepliciach dňa 11. 12. 2012
Dominika Suchá a Viktória Púčeková. V kostole sme s deťmi
privítali Mikuláša a predviedli mu krátky kultúrny program. Na
záver kalendárneho roka sme spolu s deťmi pripravili „Posedenie
pod jedličkou“ a v našich priestoroch privítali rodičov, pána
starostu a pani riaditeľku ZŠ. Samozrejme, že neoddeliteľnou
súčasťou programu bol Mikuláš, ktorý deťom nadelil nové hračky.
DANIELA MARUŠINCOVÁ
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MOZAIKA

PF 2013

Všetko najlepšie v roku 2013 praje redakcia Dolnoporubského hlasu!

SPÄTNÉ ZRKADLO
 Od 1. 10. 2012 je oficiálne spustený nový vykurovací systém
budovy ZŠ.
 Na sklonku októbra 2012 rozšíril internetový prehliadač
Google vo svojich mapách funkciu Street View o územie
Slovenskej republiky. Panoramatické snímky boli v apríli
nasnímané aj v Dolnej Porube.
 Futbalové mužstvo dospelých TJ Slovan Dolná Poruba
obsadilo po jesennej časti sezóny II. triedy Sever štvrtú
priečku s bilanciou 10 – 0 – 4 a skóre 40:20.
 Obnovenému družstvu starších žiakov priebežne patrí v II.
triede (skupina „A“) siedme miesto s bilanciou 4 – 0 – 6
a skóre 22:42.
 V sobotu 10. 11. 2012 zorganizovala miestna základná škola
tradičnú hodovú zábavu.
 V dňoch 26. – 27. 11. 2012 sa k celoslovenskému štrajku
učiteľov pridali aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube.
 Na Prvý sviatok vianočný zavítali do nášho kostola farníci –
koledujúci betlehemci s krátkym kultúrnym programom.

Naše spoločenstvo
V období 1. 10. – 31. 12. 2012 sa medzi nás nikto nenarodil
a navždy nás opustili:

MÁRIA KOPČANOVÁ,
ALŽBETA ČUPALKOVÁ,
VILMA KOLLÁROVÁ.
Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2012 predstavuje: 800,
z toho 384 žien a 416 mužov.
DANA SUCHÁ

Ste literárne NADANÝ, kopla Vás MÚZA alebo máte
zaujímavý TIP NA REPORTÁŽ? Dajte nám o sebe vedieť
a staňte sa externým REDAKTOROM obecných novín!

Kontakt: 032/6597257
dolnoporubskyhlas@centrum.sk
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