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HLAS SA PÝTA ZA VÁS – ROZHOVOR S PREDSEDOM POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA
Tisíce ľudí na Slovensku
vlastnia
nehnuteľnosť,
ktorá
prináležala pôvodným urbariátom.
Spoločenstvá
podielníkov,
resp.
spolumajiteľov lesa, pôdy, či vodných
plôch majú korene ešte v ére Márie
Terézie. Napriek tomu široká verejnosť
činnosť pozemkových spoločenstiev
často ignoruje. Aktuálne dianie
v podmienkach
Dolnej
Poruby
predstavil
staronový
predseda
tunajšieho pozemkového spoločenstva
Ing. JÁN SUCHÝ (1957).
Na Slovensku samostatne hospodária stovky pozemkových
spoločenstiev. V čom spočíva ich podstata?
Existujú dva druhy pozemkových spoločenstiev – bez právnej
subjektivity a s právnou subjektivitou. Spoločenstvo bez právnej
subjektivity zakladajú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti
zápisom do zoznamu spoločníkov, pričom spoločníci oznámia, kto
je splnomocnený v ich mene konať navonok. Spoločenstvo
s právnou subjektivitou sa zakladá sa zmluvou o založení
spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov
spoločnej nehnuteľnosti. Tento typ zodpovedá za svoje záväzky
celým svojím majetkom.
Má v tomto smere Dolná Poruba nejaké špecifiká?
Špecifiká ani nie. Sme pozemkové spoločenstvo bez právnej
subjektivity, ktorých je v okrese Trenčín asi 65. Pre zaujímavosť
pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou je v okrese
Trenčín asi 52. Pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou

sa pravdepodobne skôr prispôsobia podmienkam pripravovaného
zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý nahradí Zákon o
pozemkových spoločenstvách č. 181/1995 Z. z.
Koľko podielnikov združuje miestne pozemkové spoločenstvo
a na akej ploche hospodári?
Pozemkové spoločenstvo Urbárska obec Dolná Poruba má k 27. 6.
2011 evidovaných na liste vlastníctva 397 podielnikov s počtom
podielov 67 560. Pozemkové spoločenstvo má založených 25
listov vlastníctva s celkovou plochou pozemkov 1 214,35 ha.
Na post predsedu urbariátu sa vraciate po desaťročnej
prestávke. S akými predstavami vstupujete do nasledujúceho
funkčného obdobia?
Mojim prvým cieľom bolo zmeniť naše spoločenstvo bez právnej
subjektivity na spoločenstvo s právnou subjektivitou. Za týmto
účelom bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8. 5.
2011, ale pre nízku účasť vlastníkov podielov sa to nepodarilo.
Škoda, mohli sme byť o krok ďalej a lepšie pripravení na nový
zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý pravdepodobne
vstúpi do platnosti v roku 2012. Medzi ďalšie ciele patrí
vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu palivového dreva pre
starších a osamotených občanov v našej obci, vypracovanie
domáceho poriadku, v ktorom bude jasne definované, aké práva
ale aj povinnosti má člen spoločenstva úmerne k výške svojho
podielu. Nakoľko v súčasnosti sa 95% vlastníkov podielov domáha
len svojich práv, ale na povinnosti akosi zabúdajú. V spolupráci
s notármi a správou katastra chcem stanoviť jednotný postup pri
prevode podielov jednotlivých vlastníkov na iné osoby, nakoľko si
myslím, že vo viacerých prípadoch došlo k porušeniu stanov
spoločenstva a podmienok vyhlásenia vlastníkov o združení,
ale aj zákona.
Pokračovanie na s. 4
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VECI VEREJNÉ
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom zasadnutí
dňa 19. 4. 2011:



















zobralo na vedomie
žiadosť o oprave prístupového chodníka a zakúpenie kosačky
do MŠ s tým, že v rámci rekonštrukcie betónového múrika sa
natrie zábradlie v MŠ a v prípade dostatku finančných
prostriedkov sa zakúpi kosačka do MŠ,
kontrolu plnenia uznesení z 21. 1. 2011, kde uznesenie č.
19/11, 24/11,23/11, 26/11 trvá a ruší uznesenie č. 43/2010
so spätnou platnosťou (jednohlasne),
nové zloženie DHZ Dolná Poruba a schválilo zakúpiť pracovné
rovnošaty pre hasičov (jednohlasne),
realizáciu projektov, ktoré obec podala,
podanie projektov do budúcna,
informácie o oprave a úprave okolia kaplnky na začiatku
obce,
zverejnenie neplatičov daní a miestneho poplatku za odvoz
odpadu na úradnej tabuli,
rozhodnutie, že prevádzka MŠ a ŠJ bude počas Veľkonočných
prázdnin zatvorená,
poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ za pomoc pri odstraňovaní
havárie vody pri budove školy a telocvični p. Milanovi
Suchému a starostovi obce,
poďakovanie PhDr. Jána Kopčana za zviditeľnenie obce na
internete – vytvorenie webovej stránky obce Dolná Poruba,
pozvánku Mesta Trenčianske Teplice a odporúčilo riaditeľke
ZŠ s MŠ uvoľniť žiakov ZŠ na futbalové zápasy na 3. 5. a 6. 5.
2011,
inšpekčnú činnosť, ktorá prebehla na ZŠ s MŠ Dolná Poruba,
vyjadrenie poslanca Milana Suchého, ktorý sa poďakoval
starostovi obce za doterajšiu prácu pre obec Dolná Poruba
a poprial mu, aby mal trpezlivosť a silu v tejto práci i naďalej
pokračovať,

























odporučilo
vymaľovať priestory kuchyne a priestory pri sklade v školskej
jedálni v prípade disponovania dostatku financií obce,
aby zasadla Rada školy pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba s prizvaním
starostu obce, aby sa situácia doriešila nielen s p. uč.
Kroulíkovou ale aj so špeciálnou pedagogičkou p. uč.
Cucorovou,
starostovi obce zapracovať do budúceho VZN obce
o poplatkoch za odvoz odpadu, že v prípade osobitného

UPOZORNENIE
Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ako orgán
ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004
a 245/2003 Z.z. upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov
a užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky poľnohospodárske
i nepoľnohospodárske v nezaburinenom stave pravidelným
a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na
susedné pozemky.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobil zaburinenie
poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho
pozemku dopustí sa priestupku, za ktorý mu môže pozemkový
úrad uložiť pokutu do výšky 331,93 Eur, resp. 995,81 Eur,
podnikateľovi od 165,96 do 331,91 Eur




zreteľa, môže byť režim odpadu prejednávaný individuálne
so starostom obce,
starostovi obce napísať list firme Marius Pedersen, a.s.
o vyriešenie problému s odvozom komunálneho odpadu,
starostovi obce napísať žiadosť Krajskému školskému úradu
o prefinancovanie havárie úniku vody na ZŠ,
uložilo
kontrolórke obce preveriť a vyčísliť minuloročné /spätne 2
roky/ náklady na prevádzku MŠ a ŠJ počas letných školských
prázdnin,
starostovi obce zverejniť oznam na funkciu minimálne dvoch
páleníkov do pestovateľskej pálenice v obci, na budúce
obdobie,
starostovi obce napísať p. Langerovej Silvii upozornenie
ohľadom jej psa, ktorý neustále ohrozuje občanov,
schválilo
otvorenie MŠ a ŠJ prvé 2 júlové týždne nezávisle od počtu
prihlásených detí počas letných prázdnin (jednohlasne),
finančný príspevok z rozpočtu obce v sume 1 Euro na 1 žiaka
ZŠ aj MŠ na oslavu MDD (jednohlasne),
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná
Poruba na rok 2011,
vyhodnotenie prijatých uznesení OZ Dolná Poruba,
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Dolná Poruba za rok 2010,
vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010,
záverečný účet obce Dolná Poruba za rok 2010
(jednohlasne),
použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške
12104 Eur na tvorbu rezervného fondu (jednohlasne),
VZN č. 3/2011 o povodňových a záchranných prácach obce
Dolná Poruba (jednohlasne),
v prípade ak sa SAD nevyjadrí k ubytovni v našej obci, ukončiť
s SAD zmluvu, príp. by sa ubytovňa po rekonštrukcii prenajala
niekomu ako bytová jednotka (jednohlasne),
žiadosť p. Ľubomíra Mika o predĺženie nájomnej zmluvy na
obecnej bytovke na 1 rok (jednohlasne),
v prípade dostatku finančných prostriedkov obce zakúpiť
konvektomat do ŠJ (jednohlasne),

DANA SUCHÁ
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AKTUÁLNA TÉMA – REVITALIZÁCIA OBCE

Prvé lastovičky
Revitalizácia.
Odborný
výraz
pre
obnovu
a sfunkčňovanie zanedbaného prostredia. Mnohé obce jeho
význam v praxi dostatočne nepoznajú. Našťastie, v prípade
Dolnej Poruby začíname evidovať hneď niekoľko hmotných
dôkazov o opaku.
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. Tou prvou
však možno nazvať práce v rámci protipovodňovej ochrany. Ich
výsledkom je úspešne ukončená úvodná fáza čistenia koryta
Tepličky. Po centre obce bude najbližšie pozornosť upriamená na
bezprostredné okolie potoka v dolnej časti. „Tento úsek nebude
možné vyčistiť bez použitia špeciálnej techniky. Rokovania so
správcami toku nezaručujú, že môžeme dúfať v poskytnutie
mechanizmov i na tieto práce. Avšak z pohľadu protipovodňovej
prevencie môžem vysloviť určitú dávku spokojnosti,“ zhodnotil
starosta obce Miroslav Kopčan.

REKONŠTRUKCIA KAPLNKY
Kaplnka Panny Márie Lurdskej patrí k najvýznamnejším
kultúrnym pamiatkam obce. Pochádza z roku 1912. Je umiestnená
mimo zastavaného územia,
oproti Opočnej doline, tesne
vedľa príjazdovej cesty z
Omšenia. Vďaka zaujímavej
polohe ponúka okoloidúcim
priestor na krátke zastavenie
alebo duchovné zamyslenie.
K oslave
svojej
storočnice
dostala
prednedávnom
predčasný
darček – novú fasádu.
Miernou úpravou prešla aj
priľahlá zeleň s kvetinovým
záhonom.
Rekonštrukciu
objektu ocenil aj duchovný
otec tunajšej farnosti. „Kríže
a kaplnky pri cestách, či v chotároch obcí hovoria o viere našich
predkov. Cestou na pole sa na chvíľu zastavili, vyslovili krátku
modlitbu, poprosili o Božie požehnanie a išli ďalej. Určite aj
kaplnka Lurdskej P. Márie plnila tento cieľ. S radosťou som prijal
správu o jej obnove. Chcem úprimne poďakovať za vykonanú
prácu. Nech každý návštevník Dolnej Poruby vie, že tu žijú ľudia,
ktorí sa vedia postarať o sakrálne stavby. Mám nádej, že toto
miesto nás povzbudí k modlitbe a k uvažovaniu o duchovných
hodnotách,“ priblížil farár Miroslav Lysičan.
TRIBÚNA POKRSTENÁ VÍŤAZSTVOM
Na sklonku uplynulej futbalovej sezóny 2010/2011 zažil
TJ Slovan Dolná Poruba milú udalosť. Po niekoľkotýždňových
stavebných prácach v športovom areáli starosta obce M. Kopčan
slávnostne prestrihol pásku na tribúne, ktorá pojme bezmála
stovku fanúšikov. Domáci hráči sa pri tej príležitosti v zápase 24.
kola odvďačili diváckej kulise výhrou 3:1 nad Neporadzou.

AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY V NOVOM ŠATE
Záver aktuálneho školského roka mal pre miestnych
škôlkarov pestrofarebnú príchuť. Doslova a do písmena. Opravený
múrik s oplotením areálu materskej školy totiž oživil pôsobivý
náter v znamení dúhy. Celá akcia by sa dala charakterizovať ako
tímová práca. Deti si jednotlivé farby vyberali sami, čiže za
každým odtieňom pomyselne vidno konkrétnych žiačikov. Vstup
do budovy, ktorej základný kameň položili v roku 1979 a ktorej
súčasťou je aj školská jedáleň navyše ozdobil vynovený chodník.
Jeho povrch tvorí čerstvo položená zámková dlažba.
Základ tribúny má za sebou bohatú minulosť. Jej
konštrukcia pochádza z futbalového štadióna za bratislavským
Starým mostom, kde svoje domáce stretnutia donedávna hrávala
Petržalka. Netreba zdôrazňovať, že pamätá množstvo
nezabudnuteľných
prvoligových
zápolení.
Prívlastok
dolnoporubská získala vďaka kontaktom starostu. „Povedal by
som, že každý má určitý podiel na tom, že je táto extraligová
tribúnka u nás postavená. Spočiatku asi ja, potom skupina
chlapcov zo športového klubu TJ Slovan a v záverečnej etape
pracovníci obecného úradu, dobrovoľníci a ďalší, ktorí nezištne
pomohli pri jej inštalácii. Ale najdôležitejšie je, že bude slúžiť nám
všetkým,“ uviedol M. Kopčan.
PETER MARTINÁK, Foto: autor, archív OcÚ
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MEDZI NAMI

Mojimi očami
Čas neúprosne plynie. Ani si ho niekedy neuvedomujem
pri množstve povinností a problémov, ktoré treba riešiť či už
systémovo alebo ako sa hovorí za pochodu. V prvom rade musíme
pri organizovaní prác reagovať na
vrtochy počasia. Zdá sa, že príroda
začína ľudovo povedané úročiť to,
ako sa človek správa k nej.
Konečne sa nám v rámci
povodňovej prevencie
podarilo
ukončiť v centre obce vyčistenie
koryta Tepličky. Čaká nás však veľa
ďalšej práce v pokračovaní na
vodných prítokoch a revitalizačných
opatrení vo vybraných lokalitách. Tu
doťahujeme administratívne úkony
s úradom
vlády
SR.
Chceme
realizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu v úseku od pána
Nedielku až po časť u Bežákov. Za pochodu sme riešili aj opravu
našej kaplnky, ktorá si už zaslúžila opravu, pretože bola
v katastrofálnom stave. Obdobnú situáciu sme riešili i v areáli
materskej školy. Po jeho revitalizácii musí každý uznať, že pohľad
na okolie MŠ je pôsobivé.

Hlas sa pýta za Vás
Dokončenie rozhovoru s predsedom pozemkového spoločenstva
Urbárska obec Dolná Poruba zo s. 1
V neposlednom rade dodržiavať transparentnosť pri výbere
uchádzačov o prácu v lese a odpredaji drevnej hmoty. Je toho
veľa, čo musíme vylepšovať, aby nám hospodárenie s majetkom
prinášalo zisk a nie stratu.
Už ste to načrtli, takže čo patrí medzi základné práva
a povinnosti vlastníkov podielov?
V zmysle stanov, ktoré máme prijaté, má každý člen spoločenstva
právo byť volený do všetkých funkcií spoločenstva, zúčastňovať sa
zasadnutí valného zhromaždenia a výboru spoločenstva, podieľať
sa na ziskoch a právo na to, aby jeho podiely spoločnej
nehnuteľnosti zdedili rodinní príslušníci – t. j. členstvo nezaniká
úmrtím člena, ale je dedičné. Ak niekto o sebe tvrdí, že je
spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti, alebo má k nej iné
právo a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou,
spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom. Do skončenia
konania pred súdom domnelý spoluvlastník nie je členom
spoločenstva. Členovia spoločenstva majú predkupné právo na
podiely tých členov spoločenstva, ktorí sa ich rozhodli predať. Za
základné povinnosti vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti
možno považovať účasť na valnom zhromaždení, ďalej podieľať sa
na všetkých aktivitách, ktoré je potrebné vykonať na splnenie
lesného hospodárskeho plánu v danom roku, úmerne k výške
svojho spoluvlastníckeho podielu. Plnenie povinností vo väčšom
rozsahu, ako zodpovedá spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti
podľa veľkosti jeho podielu, môže spoluvlastník prevziať na seba
len dobrovoľne. Člen spoločenstva je povinný zdržať sa konania,
ktoré by vytváralo spoločenstvu škodu, ako majetkovú tak
i nemajetkovú.
Jedným zo sprievodných javov sú zaiste dedičské konania.
Ak je viac dedičov alebo spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti,
ten, kto je nadobúdateľom spoločnej nehnuteľnosti, je povinný

Na druhej strane existuje zopár vecí, z ktorých rozhodne
radosť nemám. Napríklad správanie človeka k prírode. Neustále
prízvukujem túto problematiku na rôznych zhromaždeniach,
poradách a pod. Je mi skutočne veľmi ľúto, že aj v našej obci sú
ľudia, ktorí svojou bezohľadnosťou k prírode ničia krásu tejto
nádhernej doliny.
Ďalší problém predstavuje určitá dávka nezáujmu
o čistotu obce a hlavne svojho okolia. Tým mám na mysli
ľahostajnosť ku všetkému, čo nie je moje. Spomeniem len také
zdanlivé banality ako je údržba, kosenie predzáhradiek, čistenie
odtokových žľabov a pod. Myslím si, že ak by každý majiteľ
nehnuteľnosti mával poriadok na svojej predzáhradke, prípadne
ak by na nej vysadil kvety, určite by sme sa lepšie cítili aj my
všetci, nehovoriac už o návštevníkoch obce. Bol by som však zlý
hospodár, keby som nepochválil tých, ktorých dom, dvory, či
predzáhradky sú vzorne až umelecky upravené. Za to Vám
ďakujem.
Na záver všetkým želám príjemné leto, mnoho zdravia,
šťastia v osobnej i pracovnej oblasti. V mesiaci august si
pripomenie krásne životné jubileum – 100 rokov pani Helena
Bežáková.
Úprimne
gratulujem
k prekrásnemu
veku.
Novorodencom Tomášovi Križanovi a Vanese Suchej ako aj
ich rodičom zase prajem krásny a úspešný život!
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce), Foto: Peter Martinák
vysporiadať sa s ostatnými dedičmi alebo spoluvlastníkmi
dohodou do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
súdu o dedičstve alebo o vysporiadaní spoluvlastníctva. Ak sa
dedičia alebo spoluvlastníci v stanovenej lehote nedohodnú,
môže každý z nich alebo jeho právny zástupca podať návrh na
súd, aby rozhodol o spoločnej nehnuteľnosti a to najmä vtedy, ak
vznikol vlastnícky podiel menší ako 2 000 m2.
Je podľa Vás záujem podielnikov o činnosť spoločenstva
dostatočný?
Absolútne nie. K zvýšeniu záujmu podielnikov o činnosť
spoločenstva musí prijať účinnejšie opatrenia aj výbor
spoločenstva
a to
hlavne
propagáciou, informovanosťou
a trpezlivým výkladom ich práv a povinností. Myslím, že sa to
zlepší aj prijatím už spomínaného domáceho poriadku.
Môžete načrtnúť ideálny scenár, ako by sa malo spoločenstvo
starať o svoj majetok?
V prvom rade rukou správneho hospodára. Len správna
starostlivosť o to, čo sa zasadí môže priniesť aj úrodu. A keď je
úroda dobrá, treba ju hospodárne spracovať a výhodne predať.
Platí to nielen v poľnohospodárskej činnosti, ale aj v lesníckej.
PETER MARTINÁK

Personálne zloženie výboru pozemkového
spoločenstva Urbárska obec Dolná Poruba,
zvoleného na 5 rokov v máji 2011
Predseda: Ing. Ján Suchý
Podpredseda: JUDr. Miroslav Kopčan
Dozorná rada: Rudolf Nedielka, Jozef Tvrdoň
Členovia: Jaroslav Bačík, Rudolf Belák, Jozef Hrbáček,
Mgr. Irena Markovičová, Emil Váni
Hájnik: Jaroslav Bačík
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KULTÚRNY ŽIVOT

Vzácna návšteva
V piatok 13. mája navštívila našu obec zaujímavá
delegácia z Bratislavy. Pozvanie starostu JUDr. Miroslava
Kopčana na priateľsko-pracovné stretnutie prijali osobnosti
slovenského politického i športového života.
Nechýbali medzi nimi starosta mestskej časti Bratislava –
Petržalka a bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Ing. Vladimír Bajan, či legendy petržalského futbalu Ing. Peter
Pavlovič a Imrich Tóth. Kvinteto hostí doplnili Ing. Miroslav
Skovajsa s Jánom Ďuranom. Ako priblížil starosta M. Kopčan,
hlavným cieľom návštevy bolo odovzdávanie skúseností v oblasti
komunálnej politiky a ich uplatnenie v širšom spoločenskom
kontexte.
PETER MARTINÁK, Foto: archív OcÚ

.

Nádejní umelci
Dňa 8. - 9. júna sa konala Euromusette-Golden tango,
mezinárodná sútaž v akordeonovej hre v Rajeckých Tepliciach,
ktorej sa zúčastnili aj žiaci SZUŠ v Omšení pod vedením pani
riaditeľky Eleny Buranovej.
Žiaci z Dolnej Poruby sa v silnej medzinárodnej
konkurencii nestratili. V nultej kategórii do 7 rokov sa na 1. mieste
umiestnil Adamko Zelíska, v prvej kategórii sa Peťko Bielik
umiestnil v zlatom pásme a v bronzovom pásme sa umiestnilo
duo dievčat Lenka Suchá a Janka Uherková. V striebornom pásme
sa umiestnili Terezka Uherková a Helenka Kvocková a v 6.
kategorii sa v zlatom pásme umiestnil Peter Jergus Parnica.
Všetkým k dosiahnutým výsledkom gratulujeme!
PETER ZELÍSKA, Foto: autor

Znovuzrodenie DHZ
Ako informuje oficiálna internetová stránka obce,
dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) má v Dolnej Porube dlhoročnú
tradíciu. Počas tohto dlhého obdobia prešiel obdobiami rastu,
ale aj stagnácie. Bohužiaľ, posledné roky sa radili medzi roky
stagnácie.
Po
oslovení
starostu
obce
o znovuzrodenie
dobrovoľného hasičského zboru sa s nadšením združilo súčasných
13 členov, ktorí tvoria jeho členskú základňu. Na technike, ktorá
je umiestnená v garáži obecného úradu, sa naplno prejavil zub
času a doba nepožívania. Preto v súčasnej dobe stojí pred nami tá
ťažšia úloha – oživiť a vrátiť techniku ako aj samotné priestory
hasičskej zbrojnice do pôvodného, funkčného a akcieschopného
stavu. Oprava prenosnej hasičskej striekačky PS12 je takmer
úspešne ukončená, nákladný cisternový automobil Škoda 706
RTHP je síce plne pojazdný, ale opravy sú aj na ňom nevyhnutné.
Teší nás fakt, že sa zachoval aj historický kúsok z päťdesiatych
rokov v podobe prenosnej motorovej striekačky PS8, ktorú by
sme časom taktiež radi spojazdnili a dali ju do stavu, ktorá jej
prináleží.
Život a poslanie dobrovoľného hasiča obce nie je len
pomoc v núdzi, ale má to aj veselšiu stránku, akou sú okresné
či krajské hasičské súťaže, ktorých by sme sa radi v blízkej
budúcnosti zúčastnili. Netreba zabúdať ani na aktívnu spoluprácu

pri organizovaní kultúrnych podujatí. Hasičskou zábavou a
stavaním mája sme úspešne odštartovali našu obnovu.
Do budúcna sú naše priority stanovené jasne. Hlavnou
úlohou je mať funkčný akcieschopný hasičský zbor, ktorý
v prípade mimoriadnej udalosti bude schopný zasiahnuť v boji
s ohňom a živelnými pohromami. Radi by sme sa zúčastnili
okresných súťaží previerky pripravenosti a porovnali naše sily
s ostatnými zbormi okolitých obcí. V neposlednom rade by nás
veľmi potešilo zväčšenie našich radov o družstvo dievčat, ktoré
by určite bolo
jeho
veľkým
spestrením.
Obecný
dobrovoľný
hasičský zbor má
pred
sebou
vytýčené ciele.
Čaká nás síce
veľa práce, ale
veríme,
že
spoločnými
silami to zvládneme a nasledujúce roky nebudú rokmi stagnácie,
ale len rokmi rastu a rozvoja.
DUŠAN ŽABKA, Foto: archív OcÚ
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HARMÓNIA TELA A DUCHA
KONEČNÉ TABUĽKY
sezóna 2010/2011
II. TRIEDA – SEVER
dospelí (vľavo), dorast (vpravo)

Absolventská prax
V súčasnosti je získanie dobrej pracovnej pozície bez
praxe veľmi zložité. Absolventom škôl chýbajú skúsenosti, bez
ktorých ich zamestnávatelia nechcú zamestnať. Istou formou
nadobudnutia týchto skúseností je aj absolventská prax.
Absolventi vo veku do 25 rokov môžu získať u zamestnávateľov
odborné zručnosti a praktické skúsenosti zodpovedajúce
dosiahnutému stupňu vzdelania. Absolventská prax sa vykonáva
najmenej tri a najviac šesť mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne.
Pred tým, ako začne absolvent vykonávať absolventskú prax, musí
byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce
najmenej tri mesiace. Počas tejto praxe absolvent naďalej ostáva

Slovo do duše
Milí priatelia,
konečne je tu leto a s ním vytúžený dovolenkový a prázdninový
čas. V ňom pociťujeme všetci veľkú potrebu pokoja a oddychu,
ktorá spočíva v zmene prostredia, v možnosti myslieť na iné veci,
ležať bezstarostne na
slnku, spoznávať nové
krajiny... Sám Ježiš cítil
potrebu uvoľnenia a
oddychu.
Apoštolom
hovorí: „Poďte niekam na
osamelé miesto a trochu
si odpočiňte!“ Boli tiež
unavení po misijnej ceste
a mali toľko starostí, že sa
nemohli ani najesť. Túto ponuku oddychu radi počujeme i my.

v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Príslušný úrad práce
vypláca absolventovi na praxi mesačný príspevok vo výške
životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 185,38 EUR.
Absolventská prax je taktiež podnetom pre
zamestnávateľov, ktorí majú záujem o absolventa, musia však
podpísať dohodu s úradom práce o povolení absolventa
vykonávať u nich prax. Firma týmto spôsobom získa možnosť
otestovať mladého človeka bez nákladov, v prípade záujmu ho
môže po skončení praxe zamestnať.
Bližšie informácie poskytne absolventom, prípadne
zamestnávateľom príslušný úrad práce. V našej obci túto možnosť
využil aj obecný úrad a taktiež Základná škola s materskou školou.
EVA BAČÍKOVÁ

Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., nám o oddychu hovorí
toto: „Je to ako so soľou v polievke – chutí len vtedy, keď je v
primeranom množstve. Keby chcel človek jesť výlučne len soľ, bol
by blázon. Práve tak by bol hlúpy človek, ktorý by trávil svoje roky
iba zábavami, ktorý by sa ponáhľal z podujatia na podujatie, z
oslavy na oslavu, z výletu na výlet a od náboženstva by žiadal len
príjemnosť a povzbudenie. Takému životu chýba veľkosť a
spoločenská prospešnosť.“
Preto každý z nás potrebuje na chvíľu „vypnúť z práce“,
oddýchnuť si a načerpať nových síl. Nezabudnime však, že nestačí
len fyzicky regenerovať, ale potrebujeme nájsť aj pokoj pre svoju
dušu, aby sme nestratili chuť do života. Nedá sa správne
oddychovať bez Pána Boha. On bude s nami všade, kam pôjdeme.
Bude nám vždy nablízku. Preto nezabúdajme na Jeho prítomnosť.
Všetkým vám želám pekné dovolenkové a prázdninové
dni prežiarené slnkom a predovšetkým Božou milosťou.
MIROSLAV LYSIČAN (farár), Foto: ilustračné
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

Opäť úspešní
Pri
príležitosti
ukončenia
environmentálneho
vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodovodu“ sa naši žiaci
umiestnili v súťaži o najkrajšiu fotografiu a najlepší nápad na
prvom mieste.
Zúčastnili sme sa Slávnostnej detskej konferencie o vode
a rautu pod záštitou Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti
a.s. Ako vidno na víťaznej fotografii, každý z aktérov zdvihol nad
hlavu jedno písmeno, ktoré tvorilo súčasť sloganu „Dnes, zajtra
a každý deň vody z vodovodu sa napijem“.
TOMÁŠ VÁNI A ERIK ČUPALKA

Olympiáda MŠ
Dňa 7. 6. 2011 naše deti úspešne reprezentovali rodnú
obec v Omšení, kde sa zúčastnili športovej olympiády.
V konkurencii 5 družstiev v rámci materských škôl
mikroregiónu Teplička si dolnoporubskí škôlkari merali sily
v rôznych pohybových súťažiach. Celkovo absolvovali štyri
disciplíny.
Víťaznému družstvu bol odmenou zlatý pohár a obrovský
potlesk fanúšikov.
DANIELA MARUŠINCOVÁ

Záhadná škola
Raz bola jedna pekná malá škola. Jedného dňa zrazu
začala byť v škole tma. Deti sa zľakli a rozutekali sa kade ľahšie.
Asi týždeň sa k nej nikto nepriblížil. No potom to už starostu
nahnevalo a zvolal mestskú radu.
Dohodli sa, že tam musí niekto ísť a zistiť, o čo ide.
Každý sa však hrozne bál, že tam sú duchovia. Jediný odvážny
Ferko sa nebál a súhlasil, že pôjde. Keď už bol v škole, trochu sa
triasol, ale premohol sa. Najprv obhliadol všetky triedy, potom
kabinety, ale nič podozrivé nenašiel. Nakoniec bola na rade
riaditeľňa. Keď vošiel do miestnosti, nič sa mu nezdalo divné, no
bol zvedavý, tak začal prezerať haldy listov. Potom uvidel niečo
zaujímavé. Nezaplatený účet za elektrinu. Tak to všetko
vysvetľuje. Žiadni duchovia, to len odpojili školu pre nezaplatenú
elektrinu.
Na druhý deň starosta uhradil faktúru a v škole bolo
zase svetlo a veselo.
ANDREJ ŽABKA, Foto: ilustračné

Deň matiek
Som len malé pierko,
unášané vánkom.
Som len malá skrinka,
uzamknutá zámkou.
Som len kvapka dažďa,
jedna z milióna.
Som len malý kvietok,
ktorý slabo vonia.
Pre púšť som len zrnko piesku,
pre lúku len jeden kvet,
pre nebo len jedna hviezda,
no pre mamu celý svet.

DIETKY ZO SEDMIČKY

Kresba:
MAGDALÉNA
KOPČANOVÁ
***
Magdalénkine
rozprávky
pre najmenších
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MOZAIKA

Naše spoločenstvo
V období 1. 4. – 30. 6. 2011 sa medzi nás narodili:
TOMÁŠ KRIŽAN
VANESA SUCHÁ
a navždy nás opustili:
ERVIN KOŽEJ
MILAN ŽABKA
Počet obyvateľov obce k 21. 6. 2011 predstavuje: 804.
DANA SUCHÁ

TAJNIČKA: Poslední majitelia Dolnej Poruby v 19. storočí.

POĎAKOVANIE
Obecný úrad v Dolnej Porube ďakuje všetkým partnerom,
ktorí prispeli k posilneniu kultúrneho povedomia v regióne
v súvislosti s organizáciou tohtoročnej fašiangovej veselice.
AUTOSERVIS Štefan Suchý, DREVOPOREZ, s.r.o., LUBEX,
Maliarske a natieračské práce MILAN SUCHÝ, Pekáreň HOMÔLKA,
Poľovnícke združenie HOMÔLKA, REAL DACH, REMIX,
BEŽÁK Milan st., HOFIERKA Ivan, JUDr. KOPČAN Miroslav
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