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Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, dobrú vôľu
a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech kráčate s láskou bok po boku.

Spravodajstvo

Výsledky volieb do
samosprávy

Predstavenie poslancov

Volebná účasť: 67,51%
Zvolený starosta:
Peter Hrivnák, SDKÚ SIEŤ.......................................... 282 hlasov
Ostatní kandidáti na starostu obce
JUDr. Vladimír Kubišta, nezávislý kandidát............... 204 hlasov
Ing. Ján Dudáš, nezávislý kandidát.................................30 hlasov
Ing. František Štajer, MOST-HÍD....................................27 hlasov
Mgr. Lucia Šuvadová, nezávislý kandidát.........................8 hlasov

Ing. Sidónia Mikušová
52 r., živnostníčka
vydatá, 2 deti

Bc. Milan Franko
29 r., hasič - záchranár
slobodný, bezdetný

Peter Bajdich
52 r., živnostník
ženatý, 3 deti

Štefan Gabri
41 r., vodič
ženatý, 2 deti

Ing. Ľubomír Maťuga
52 r., súkr. podnikateľ
ženatý, 2 deti

Jozef Diškanec
49 r., strojník
ženatý, 4 deti

Zvolení poslanci
Ing. Sidónia Mikušová, SDKÚ...................................... 221 hlasov
Peter Bajdich, SDKÚ...................................................... 210 hlasov
Jozef Diškanec, SDKÚ................................................... 205 hlasov
Bc. Milan Franko, nezávislý kandidát.......................... 202 hlasov
Štefan Gabri, nezávislý kandidát.................................. 199 hlasov
Peter Gálik, SDKÚ.......................................................... 170 hlasov
Ing. Ľubomír Maťuga, SDKÚ........................................ 170 hlasov
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
Peter Dudáš, nezávislý kandidát................................... 152 hlasov
Mgr. Miroslava Kurišová, SMER.................................. 150 hlasov
Ing. Miloš Koloušek, MOST-HÍD................................ 145 hlasov
Ing. Ján Franko, nezávislý kandidát............................. 141 hlasov
Ján Kutlík, nezávislý kandidát....................................... 126 hlasov
Marián Hollý, SMER...................................................... 123 hlasov
PhDr. Mariana Horemužová, nezávislý kandidát...... 120 hlasov
Ján Badáň, SDKÚ........................................................... 105 hlasov
Jaroslav Ratulovský, SDKÚ........................................... 103 hlasov
Miroslav Mikuš, SMER.....................................................96 hlasov
Ing. Ján Manťo, SMER......................................................85 hlasov
Jozef Callo, SMER..............................................................84 hlasov
Zuzana Papánová, MOST-HÍD.......................................64 hlasov
Kveta Hollá, MOST-HÍD..................................................59 hlasov
Ing. Daniel Lupták, SMER................................................52 hlasov
Ing. František Štajer, MOST-HÍD....................................51 hlasov
Ing. Ján Dudáš, SMER..................................vzdal sa kandidatúry
Hospodárenie obce k 30. 11. 2014
Rozpočet po
zmenách

Plnenie rozpočtu

Príjmy celkom

307.446

362.789,58

311.610,04

325.690

Bežné príjmy

265.446

301.270,98

273.903,44

283.690
42.000

Kapitálové príjmy

42.000

45.192

21.380

Finančné operácie

0

16.326,60

16.326

-

Výdavky celkom

304.859

360.202,58

252.066,81

325.690

Bežné výdavky

262.859

298.683

232.676,55

283.690

42.000

61.518

19.390,26

42.000

0

0

0

-

Kapitálové výdavky
Finančné operácie
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Rozpočet na rok
2015

Rozpočet 2014

Peter Gálik
32 r., majster
ženatý, 3 deti

Spravodajstvo
Sviatočné slovo duchovného otca

Drahí spoluobčania,
v tomto roku sa vám druhýkrát prihováram prostredníctvom
spravodaja.
Je koniec roka, skončilo sa
volebné obdobie, absolvovali sme komunálne voľby.
Chcem preto poďakovať
všetkým, ktorí boli voliť,
no aj tým, ktorí našli v sebe
odvahu a chceli byť zvolení.
Začalo sa nové štvorročné
obdobie, v ktorom nás všetkých čaká veľa práce, ale
i nové možnosti, priestor
na rozvoj obce a vylepšenie životných podmienok a
vzťahov medzi ľuďmi. Ďakujem v mene obecného
zastupiteľstva, pracovníkov
obce, ako aj v mene svojom
za každú pomoc, ktorú ste
poskytli v prospech obce,
v prospech nás všetkých,
ktorí v Oravskej Porube žijeme. Veľké poďakovanie
patrí dobrovoľníkom – FS
Porubanka, funkcionárom,
Telovýchovnej jednote, dobrovoľným hasičom, vedúcim
záujmových krúžkov, zboru
pre občianske záležitosti za
ich činnosť. Prajem obyvateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a čo najviac splnených novoročných
prianí. Nech sú najkrajšie
sviatky v roku nielen zhodnotením, ale najmä povzbudením do ďalšieho obdobia.
Prajem vám veľa zdravia a
božieho požehnania, nech
vaše skutky sú prejavom lásky a porozumenia.

Pán farár zo Zázrivej mi niekedy v septembri povedal, že
podľa miestnych bude tohoročná zima dlhá a krutá. Nuž,
krutá ešte môže byť, ale dlhá
už zrejme nebude. Nakoniec,
celkom dobre by to zapadalo
do všeobecného presvedčenia o
globálnom otepľovaní. V histórii Zeme však dochádzalo neraz aj k opačnému teplotnému
vychýleniu. Čo je výhodnejšie,
môže byť predmetom sporu
- podľa toho, v akých zemepisných šírkach kto žije. Aj tu
vidíme, aké ťažké býva nájsť
spoločnú reč a jednotný pohľad
na vec. Pri pozorovaní atmosféry civilizácie v ktorej žijeme,
možno dochádza k úplne opačnému efektu - ku globálnemu
ochladzovaniu.
Blížia sa sviatky osláv historického príchodu Božieho Syna
na Zem. Na idylických pohľadniciach vidíme, ako zvieratá svojim dychom zohrievajú

svojho Stvoriteľa ležiaceho v
jasličkách. Z môjho pohľadu
došlo v Betlehemskej jaskyni
pred 2000 rokmi ku globálnemu otepleniu. Celkom určite
vo vzťahu ľudstva a Stvoriteľa
a možno aj vo vzťahu ľudstva k
stvoreniu.
Kdesi som čítal, že prvé umelecké prejavy človeka v Altamire a
Lascaux vznikli práve v období
globálneho oteplenia po dobe
ľadovej. Skutočnou katastrofou

Sviatočné slovo evanjelického farára
Máme rovnaké možnosti. Každý z nás, pokiaľ Pán Boh nerozhodne inak, má v roku 365 dní. Pre každého svieti slnko... Rozhodujúca však je cesta. Tú nemá každý rovnakú. Niekto kráča
pohodlnou, širokou cestou, iný sa rozhodne pre úzku cestu a
tesnú bránu. Táto cesta napokon určí aj spôsob chôdze človeka. Kiež všetci kráčame cestou Kristovou, ktorá určí aj spôsob
chôdze – života. Všetci môžeme využiť možnosť pridať sa na
túto cestu. Pozývam.
Vladimír Kunovský

pre svet by bolo ochladzovanie.
Dvojnásobne, ak by dochádzalo k nemu súbežne aj v prírode
aj medzi ľuďmi. Všetkým čitateľom Zábrežsko-Porubského
spravodaja želám pokoj, dobro, Božie požehnanie a celému
svetu globálne oteplenie na
všetkých úrovniach vzťahov,
počnúc rodinami a končiac
vládcami sveta.
Marek Bjel

Pamiatka na kostol
v Zábreži
Na okraji cintorína stál drevený gotický kostol sv. Alžbety
Uhorskej, vznikol v prvej polovici 15. storočia. V súčasnosti
patrí k najvýznamnejším pamiatkam Múzea oravskej dediny.
Každý rok 17. novembra na
sviatok sv. Alžbety, patrónky
kostola, sa v Múzeu oravskej
dediny slávi odpustová slávnosť. Na slávnostnej svätej omši
a následnom agape sa aj tento
rok zúčastnili farníci z Oravskej
Poruby, Veličnej a zo Zuberca.

Peter Hrivnák, starosta obce
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Spravodajstvo

Most by mal byť hotový pred letom
Stavebné práce na moste pre
peších z Bysterca na Gäcel sa
začali v novembri. Pri vhodných podmienkach na výstavbu by po ňom prví ľudia mohli
prejsť na jar budúceho roka.
Visutý most – lavica bude dlhá
143 metrov, pričom vzdialenosť
medzi dvoma hlavnými piliermi dosiahne 94 metrov. Stavbári využijú ostrov v strede Oravy,

na ktorom postavia tretí pilier.
Spojenie s ním zabráni prílišnému rozhojdaniu.
Investorom je firma Omniko,
ktorá finančne pokryje väčšinu
z 325-tisíc eur. Finančne prispela Oravská vodárenská spoločnosť. Na projekte sa podieľa
aj Oravská Poruba. Starosta
Peter Hrivnák pri slávnostnom
poklepaní základného kameňa

povedal, že spojenie oboch brehov pomôže Oravskoporubčanom aj Dolnokubínčanom.
Gäceľ totiž nie je len rekreačná
zóna, jednou z možností je využitie lokality na výstavbu rodinných domov.
V územnom pláne obce sú zapracované cyklotrasy, ktoré sa
budú napájať na nový most.

Vodári pomohli obci s kanalizáciou
V spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou obec vybudovala 60 metrov kanalizácie
v Zábreži. Odvodnili sa tak
priľahlé pozemky, ktoré ohrozovala spodná voda. Vodári
zároveň položili do zeme vodovodnú rúru, rozvod pre verejný vodovod. Obidve investície
hradila vodárenská spoločnosť.

Na budúci rok chce samospráva pokračovať vo výstavbe kanalizácie v Zábreži v chodníkovej časti až po potok. Zostáva
jej ešte dobudovať 240 metrov
potrubia. Aby sa na verejnú
kanalizačnú sieť mohli pripojiť
domácnosti, treba ešte potiahnuť tristo metrov potrubia pri
kultúrnom dome v centre obce

a 120 metrov za obecným úradom.
Na dokončenie kanalizácie treba zhruba 600-tisíc eur. Oravská Poruba sa stále pokúša
získať dotáciu z Environmentálneho fondu, projekt so žiadosťou má spracovaný. Poslednú
žiadosť obce envirofond neschválil.

Zberný dvor je presťahovaný
Žiadosť o dotáciu na vybudovanie zberného dvora obci
neprešla, preto sa pustila do
výstavby svojpomocne. Obecný pozemok v areáli družstva
upravila, spevnila povrch a
koncom novembra tam presťahovala starý zberný dvor zo Zábreže, kde uvoľnila priestor na
pozemkoch súkromných osôb.
Nové zberné miesto veľkoobjemového komunálneho odpadu
a separovaných zložiek odpadu
bolo prvý raz otvorené 26. novembra.
Prevádzkovým dňom zostáva
streda, otváracie hodiny sú od
7. h do 17. h. O chod zberného dvora sa naďalej stará obcou
poverený pracovník.
Obyvatelia môžu na zberný
dvor po novom nosiť aj zvyšky
rastlinných olejov, o ktoré sa
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Kamery sú stále v hre
Oravská Poruba žiadala dotáciu z ministerstva vnútra
na kúpu kamerového systému. Kamery mali slúžiť na
odhaľovanie tvorcov nepovolených smetísk v dedine a
jej okolí. Príspevok 14-tisíc
eur ministerstvo obci neschválilo.
Obec nevyhodí projekt na
kamerový systém do koša,
opráši ho opäť v máji budúceho roka, kedy by mala
vyjsť nová výzva na získanie
finančnej dotácie.

Jeden pozemok je už
predaný
Samospráve sa podarilo predať prvý z dvoch pozemkov
v lokalite Diel. Ponúkla ich
v elektronickej aukcii, aby
mohla z peňazí z predaja zatepliť budovu materskej školy. Obec teda môže pokračovať v stavebných úpravách
a zároveň začať pripravovať
dokumentáciu k rekonštrukcii za zhruba 50-tisíc eur.
Na poschodí budovy škôlky
vzniknú nájomné byty.
Jeden obecný pozemok na
výstavbu rodinného domu s
rozlohou 712 metrov štvorcových je stále na predaj.

Diery z ciest zmizli

rozšíril zoznam separovaných
zložiek.
Každá domácnosť dostane na
zlievanie oleja špeciálny lievik,
olej potom odovzdá v plastovej
fľaši.
Obec plánuje vybaviť zberné
miesto v areáli družstva novými kontajnermi, areál oplotí.

Pre domácnosti zabezpečí v
budúcom roku kompostéry.
Záujem o nádoby na kompostovanie biologického odpadu
prejavilo asi štyridsať rodín.
Oravská Poruba sa chce zapojiť
aj do projektu organizácie Priatelia Zeme na správnu likvidáciu odpadu.

Tak, ako obec plánovala,
opravila v jeseni najväčšie
výtlky v dedine. Zaplátanie
dier si vyžadovali najmä
miestne komunikácie v okolí
družstva a v hornej časti dediny. Pre nedostatok peňazí
v obecnej kase obec urobila
opravu svojpomocne najlacnejšou metódou. V oprave
výtlkov bude samospráva
pokračovať na budúci rok.
Opäť sa zameria na úseky v
najhoršom stave.

Spektrum

Porubanka má za sebou úspešné leto

Návrh územného plánu
je hotový

Folklórny súbor Porubanka má
za sebou sezónu plnú vystúpení. Koncom júna vystúpil s folklórnym pásmom Rok na dedine
na Dňoch obce, kde Porubanka
zároveň oslávila pätnáste výročie svojho pôsobenia.
O týždeň pokračovala na jarmoku vo Veličnej, potom na
Bačovských dňoch v Malatinej,
Pltníckych dňoch v Kraľovanoch, na Slávnostiach pod Ostrým vrchom v Dlhej. Zaspieva-

la aj Pucovčanom na obecných
slávnostiach a Párničanom na
Švábkobraní.
Medzitým súbor stihol zaspievať Elene Šuvadovej v jej
svadobný deň pri lúčení so
slobodou. Členky súboru ju
odčepčili a prijali medzi vydaté
ženy.
V októbri folkloristi už tradične zaspievali seniorom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Svojím spevom spríjemňovali

Prechod cez štyri
chotáre

Pozvánka

Územný plán obce je spracovaný podľa pripomienok a
zadaní občanov.
Začalo sa schvaľovacie a
pripomienkové
konanie.
Od decembra je na úradných tabuliach a internetovej stránke obce vyvesený
návrh územného plánu, ku
ktorému sa občania môžu
vyjadriť.
Návrh bude visieť 30 dní.
Občania môžu do neho nahliadnuť aj na obecnom úrade.
Samospráva robí zmenu
územného plánu na základe
požiadaviek ľudí, ktorí majú
záujem v obci stavať rodinné
domy.
Najviac sa dotkne lokality
Roveň od Pečkova, zmení
sa z pôvodne naplánovanej
priemyselnej zóny na obytnú.

Aj tento rok v septembri sa
milovníci turistiky a prírody stretli na spojnici štyroch
chotárov – porubského, žaškovského, jasenovského a
komjatnianskeho.
Obec Oravská Poruba mala
na horizonte Hrádku asi
tridsať zástupcov.
Už tradične bol pre turistov
pripravený krátky kultúrny
program a niečo teplé pod
zub.
Organizátori podujatia veria, že na budúci rok už
bude podujatiu konečne
priať počasie a prechod cez
štyri chotáre privíta oveľa
viac ľudí.

atmosféru aj na obecnej zabíjačke, ktorá sa konala 29. novembra.
„Myslím si, že Porubanka
má za sebou úspešný rok. Do
toho nasledujúceho si prajeme
hlavne veľa zdravia, aby sme s
novou energiou nacvičili ďalšie pásmo, ktoré už má v hlave Anička Manťová, a ktorým
chceme potešiť našich verných
priaznivcov,“ povedala Sidónia
Mikušová.

Srdečne vás pozývame na tretí ročník stolnotenisového turnaja Memoriál Jaroslava Benka, ktorý sa koná na počesť bývalého
dlhoročného starostu a stolného tenistu.
Podujatie sa bude konať v sobotu 27. decembra v kultúrnom dome
v Oravskej Porube.
Mládež do 15 rokov a ženy - 10. h
Neregistrovaní hráči a registrovaní veteráni – 13. h
O občerstvenie je postarané.

Stolní tenisti nastúpili
do novej sezóny

Oravské deti sa vydali po stopách Martina Kukučína
Na pozvanie družobného mesta Selc na ostrove Brač v Chorvátsku sa 21. septembra vydali
na cestu skupiny detí so svojimi vedúcimi z obcí Oravská
Poruba, Vyšný Kubín, Žaškov
a Pucov. Cestovali po stopách
oravského rodáka, spisovateľa
Martina Kukučína. Počas siedmich dní si užili slnko a more,
spoznali krásy prírody a pamiatky ostrova Brač. Navštívili
ambulanciu Martina Kukučína,

úrad starostu a základnú školu
v Selci, kostol v Škripe s pamiatkami z rímskeho obdobia, zoo
v národnom parku a prezreli

si historickú časť mesta Split.
Samozrejme, že sa vykúpali na
najkrajších plážach Chorvátska
na Makarskej riviére a na Zlatom ráde. S prekrásnymi spomienkami, zážitkami a novými
priateľstvami sa vrátili domov.
Už teraz sa tešia na stretnutie so
žiakmi základnej školy v Selci,
ktorí prídu na výmenný pobyt
spoznávať oravskú zimu.
Janka Tarabová

Po úspešnom zavŕšení sezóny 2013/2014 sa začiatkom
októbra stolní tenisti zapojili
do nového súťažného ročníka.
V kádri došlo k jednej zmene, J. Kačníka z Ružomberka
nahradil skúsený dlhoročný
hráč a tréner Dolného Kubína Adam Záň st.
V najvyššej regionálnej lige
sa stolným tenistom zatiaľ
darí striedavo. Nepodarilo
sa im v niekoľkých zápasoch
nastúpiť v najsilnejšej zostave, čo malo vplyv na výsledky.
S najväčšími favoritmi súťaže utrpeli tesné smolné prehry.
Obec reprezentujú: J. Sitár,
A. Hanko, O. Dudáš, A. Záň
st., V. Barabáš, D. Kurčina,
D. Bajdich, A.Čipčala
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Zo života obce

Škôlkari majú pestrý program
V čase letných prázdnin bolo
v materskej škole veľmi rušno.
Budovali sa nové sociálne zariadenia pre deti mladšej triedy, kabinet učebných pomôcok, urobila sa rekonštrukcia
šatní detí mladšej triedy. Z
nových účelných a estetických
priestorov majú všetci obrovskú radosť. K 15. septembru je
v dvoch triedach zapísaných
36 detí vo veku od 2 do 6 rokov, z toho 9 detí sa pripravuje na vstup do základnej školy.
Kapacita škôlky je naplnená,
v priebehu školského roka už
deti prijímať nebude.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť
materská škola doplnila aj o

krúžky. Minulý rok sa deti zdokonaľovali v pohybovej a tanečnej príprave v krúžku Škola tanca. Tento rok môžu deti
navštevovať i krúžok zameraný

na vytváranie vzťahu k učeniu
cudzieho jazyka, uvádzanie do
základov angličtiny hravou a
zábavnou formou Veselá angličtina. Pod vedením externej

lektorky Danky Črepovej pracuje pätnásť detí.
Plán práce je bohatý na mnohé mimoškolské aktivity. V
októbri deti pozdravili programom starších spoluobčanov na
stretnutí dôchodcov. V spolupráci s obecným úradom pripravila škôlka pre všetky deti z
obce Stretnutie s Mikulášom v
kultúrnom dome. V decembri
ich ešte čaká Vianočná besiedka. Deti si už pripravujú pre
rodičov pásmo piesní, kolied
a vinšov, no najviac sa tešia na
spoločné posedenie pri rozžiarenom stromčeku.
Iveta Franková

Sobotienky v deťoch prebúdzajú tvorivosť a hravosť
Každú druhú sobotu v mesiaci
sa zasadačka obecného úradu v
Oravskej Porube mení na tvorivý ateliér. Stretávajú sa tam
deti, ktoré rady tvoria, maľujú,
vymýšľajú.
Za vznikom centra pre deti
s názvom Tvorivá dielnička
- sobotienka stojí bývalá pracovníčka Centra voľného času
v Dolnom Kubíne Janka Tarabová. Presadzuje myšlienku, že
deti nemajú sedieť doma pred
počítačom, ale venovať sa zmysluplných, produktívnym činnostiam, majú rozvíjať tvorivé
myslenie či fantáziu. Pod jej
6

vedením vychádzajú spod rúk
detí darčeky pre rodičov k Vianociam, valentínske pozdravy,
karnevalové masky, darčeky na
deň matiek, ozdôbky, maľované

šáločky, mydielka. Neformálnymi rozhovormi s deťmi a
hrami zisťuje ich potreby, podporuje ich záujem o dianie v
obci a práve preto sa tieto deti

podieľajú na kultúrnych programoch pre matky, deti, pri
koledovaní.
Počas letných prázdnin sa skupinka starších detí zúčastnila
projektu Ako sa žilo v praveku
s českou ekologickou organizáciou Lipka. Začiatkom septembra kráčali po stopách Martina
Kukučína až na ostrov Brač.
Tvorivé sobotienky pokračujú aj tento rok. Srdečne na ne
všetkých pozývame a tešíme sa
na spoločne strávené chvíle v
tvorivej atmosfére.
Janka Tarabová

História

Najstaršie porubské a zábrežské rodiny
(pokračovanie z minulého čísla)

Podľa rituálu sa malo v každom
kostole viesť päť druhov farských kníh; kniha pokrstených,
birmovaných, sobášených, zomrelých a kniha o stave veriacich. V knihe pokrstených sa
predpisovalo okrem dátumu
krstu zapísať aj dátum narodenia, nielen meno krstné ale tiež
rodové (rodinné) meno, čiže
priezvisko. Tu sa po prvýkrát
stretávame so zavedením rodových mien - priezvísk pre všetkých veriacich.
Priezvisko je rodové meno
osoby ktoré sa povinne dedí
v mužskej línii; ženy pokiaľ
sú slobodné používajú otcovo priezvisko, keď sa vydajú
prijmú a používajú priezvisko
manžela.
Podľa Rituale Romanum sa na
príkaz ostrihomského arcibiskupa vypracovalo tzv. Rituale
Strigoniense (Rituál Ostrihomský), ktoré sa stalo záväzným pre všetkých katolíkov v
Uhorsku. Diecézna synoda v
r. 1629 opäť prikázala farárom
aby podľa vzoru uvedeného

v rituáli venovali pozornosť
matrikám. Pri preberaní fary
novým farárom bol odchádzajúci farár povinný osobitne
odovzdať inventár fary spolu
s matrikami pokrstených, birmovaných a sobášených. V nepokojnej dobe sa matriky len
pomaly zavádzali; až koncom
17. storočia sa katolícke matriky zaviedli takmer vo všetkých
farnostiach. Evanjelikov zapisovali do katolíckych matrík
s poznámkou o príslušnosti k
evanjelickej cirkvi.
Rozšírenie matrík vzbudilo
záujem štátu o ne. Panovníčka
Mária Terézia vydala niekoľko
nariadení o ochrane matrík; farári boli povinní dobre ich opatrovať, nikomu nevydať originál, poskytovať výpisy z matrík.
Jozef II. osvietenský absolutistický panovník v súlade s centralizačnými reformami výrazne zasiahol do záležitostí cirkví. V roku 1781 vydal Tolerančný patent ktorým zabezpečil náboženskú slobodu
evanjelikom a kalvínom, a
oficiálne uznanie pravosláv-

nym. V krátkom čase vznikli
nové protestanské fary, stavali sa nové kostoly a začali sa
viesť samostatné evanjelické
matriky. Jozef II. pochopil význam matrík ako evidencie
obyvateľstva najmä z hľadiska
verejnej správy, pre účely hospodárske, vojenské i štatistické. Patentom z r. 1781 vyhlásil
matriky za právoplatné verejné
knihy, neskôr určil aby každý
druh matrík sa viedol v osobitnej knihe podľa predpísaných
rubrík. Manželský patent vydaný 6.marca 1786 zaväzoval každého farára aby vlastnou rukou
zapísal do matriky sobášených
všetky manželstvá uzavreté v
jeho farnosti pričom mal zreteľne zaznačiť mená manželov,
svedkov, miesto sobáša a svoje
meno, aby uzavreté manželstvo
malo aj právnu platnosť.
Od roku 1788 Jozef II. umožnil Židom usadiť sa v mestách
a obciach, povolil im zriadiť si
modlitebne a synagógy, nariadil aby všetci Židia prijali rodové mená a nariadil rabínom aby
v nemeckej reči viedli vlastné

matriky narodených, sobášených a zomrelých. Odvtedy sa
postupne začali viesť osobitné
židovské matriky.
Priezviská obyvateľov Poruby a Zábreže od r. 1689
Poruba ani Zábrež nemali
vlastnú farnosť a boli evanjelického vyznania, preto boli
zapisovaní do katolíckej matriky vo Veličnej kam matrične patrili s poznámkou o príslušnosti k evanjelickej cirkvi
(luth.), uchovávanej v Štátnom
archíve v Bytči. Je to malá v
koži viazaná kniha, dobre zachovalá. Vedená bola od roku
1689 a v knihe sa viedli: Matrika pokrstených - Matricula
baptisatorum, Matrika sobášených - Matricula copulatorum,
Matrika zomrelých - Matricula
defunctorum.
Najstaršie matriky sú písané po
latinsky, a záznamy majú ustálenú formulku, ktorá sa iba po
dlhom čase postupne menila a
za vlády Jozefa II. sa matriky
zákonom zjednotili a zaviedli
sa pevné rubriky.

Pozvánka
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Spoločenská rubrika, Udialo sa
Spoločenská kronika
K 30. 11. 2014 má Oravská
Poruba 1 042 občanov.
Zomrelí za druhý
polrok 2014
• Mária Viciaňová
• Anna Kotlárová
Pozostalým vyjadrujeme
úrimnú sústrasť.
Narodení za druhý
polrok 2014
•
•
•
•

Liliana Hrúziková
Martin Šusta
Matúš Badáň
Nina Lejková

Bábätkám prajeme veľa
zdravia!
Uzavreté sobáše
za prvý polrok 2014
• Zdenka Horvátová
a Ondrej Zemenčík
• Mgr. Martina Múčková
a Peter Trnovský
• Kristína Guothová
a Bernard Hunčaga
• Mária Majchráková
a Miroslav Guričan
• Veronika Pirohová
a Martin Štajer
• Ing. Emília Mäsiarová
a Matej Matlák
• Mgr. Eva Hrúziková
a Ing. Martin Hucko
• Lenka Lehotská
a Michal Zvara
• Monika Almášyová
a Tomáš Vicáň
• Tatiana Mikušová
a Ján Majdiš
Mladomanželom srdečne
blahoželáme a želáme veľa
lásky, zdravia a šťastia.

Šesť párov oslávilo výročie sobáša
V ten istý deň, keď obec uvítala
do života novorodencov, hostil
kultúrny dom aj jubilantov. Šesť
manželských párov z Oravskej
Poruby oslávilo okrúhle výročie svadby. Ceremoniál viedol
zástupca starostu Peter Bajdich,
Peter Hrivnák s manželkou totiž patril k oslávencom.
Strieborného jubilea, 25 rokov
spoločného manželstva, sa dožili Ivan a Sidónia Mikušovci,
Peter a Blanka Hrivnákovci,
Roman a Iveta Uhričíkovci,
Vladimír a Iveta Sopúchovci. Zlatú svadbu, rovných 50
rokov, oslávili manželia Ján a
Zuzana Sopúchovci a Milan a
Zuzana Kubačkovci.
A aký je recept na šťastné
manželstvo podľa jednej zo
strieborných oslávenkýň? „Recept na dobré manželstvo ne-

poznám, asi len vydržať, ako
hovoril dedko Repa,“ povedala
Sidónia Mikušová. „A snáď po
každej nezhode si pripomenúť,
čo sme na svojom partnerovi
pred tými 25 rokmi videli. A
keby ani to nepomáhalo, tešiť
sa, že na hádkach je vždy najlepšie udobrovanie.“

Obec uvítala do života najmenších obyvateľov
Začiatkom novembra obec uvítala do života jedenásť nových
obyvateľov. Každá rodina, ktorej tento rok pribudlo doma
bábätko, dostala od samosprávy príspevok päťdesiat eur.

Nechýbal ani darček na pamiatku, kvet a občerstvenie, pri
ktorom si posedeli novopečení
rodičia. Hosťom v kultúrnom
dome spestrili program svojím
vystúpením deti zo škôlky.

Jubilantom zahral na harmonike Pavol Macák, deti zo škôlky
si pripravili pekný program.
Milan Kubačka, zlatý oslávenec, sa prejavil ako skvelý zabávač a recitátor.
Manželské páry sa spolu výborne bavili do neskorých nočných
hodín.

Seniori sa stretli na
spoločnom podujatí
Viac ako sto dôchodcov sa
zišlo 19. októbra v kultúrnom dome, aby spoločne
oslávili mesiac úcty k starším. Obec pripravila pre
starkých kultúrny program,
občerstvenie a praktický
darček v podobe kuchynských utierok. Dôchodcom
sa prihovoril starosta Peter
Hrivnák a poďakoval im za
celoživotnú prácu. O veselú
náladu a skvelú hudbu sa
postarali folklórny súbor
Porubanka a kapela Milana
Kuriša. Predstavili sa aj deti
z materskej školy.
O každoročnej spokojnosti oslávencov a popularite
podujatia svedčila plná sála
kultúrneho domu.
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