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Škôlkari s obľubou navštevujú obecnú
telocvičňu, kde si pod dohľadom učiteliek zdokonaľujú pohybovú výkonnosť a
telesnú zdatnosť.

s. 4

Dobrovoľní hasiči vybudovali s podporou obce novú tréningovú plochu.
Z rúk Roberta Kaliňáka si prevzali kľúče
od nového vozidla Iveco Daily.

s. 5

Aktivity dôchodcov z Oravskej Poruby
dokazujú, že založenie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
bolo správnym krokom.

s. 8

Spravodajstvo
Príhovor

Vážení spoluobčania,
v tomto prvom roku po komunálnych voľbách pokračujeme
v načatých zámeroch, pripravujeme nové a snažíme sa dokončiť tie staršie. Podarilo sa
dokončiť zateplenie materskej
školy, ako aj údržbárske práce na streche objektu, opravy
a výmeny dažďových zvodov
a hromozvodu, údržbu komínov a vonkajšej elektroinštalácie. Vymenili sme niektoré
okná a dvere na celej budove.
Nepodarilo sa dotiahnuť úplne do konca zmeny a doplnky
územného plánu, na ktorých
schválení stoja aj jednoduché
pozemkové úpravy. V štádiu
schvaľovania a dokladovania je
zámer na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Ak sa ho podarí zrealizovať, budeme nielen lepšie
svietiť, ale aj upravíme vizáž
obce – odstránime staré stĺpy
a množstvo drôtov nad hlavami. Rozpracovaných máme
dosť zámerov – nový traktor,
dokončenie obecného hospodárskeho dvora, dokončenie
nájomných bytov, regulácia
toku v Zábreži a následné nové
premostenie potoka. Chcem
preto poďakovať všetkým,
ktorí pomáhali či prispeli finančne k rozvoju obce, zlepšeniu životných podmienok a
vzťahov v obci.
Prajem všetkým pohodlné a
spokojné prežitie vianočných
sviatkov a nového roka, aby
boli pripomenutím narodenia
Pána a povzbudením do ďalšieho života. Vyprosujem vám
Božiu milosť a zdravie, nech
vás sprevádza radosť a láska.
Peter Hrivnák
2

Obecný úrad informuje

Obec získa potrebné
pozemky do vlastníctva

Upozorňujeme občanov obce,
živnostníkov a právnické osoby,
že každý, kto plánuje akékoľvek
stavebné úpravy, stavby, prístavby, rekonštrukcie, zatepľovanie,
úpravy fasády, drobné stavby,
výmenu okien, oplotenie, prípojky, vybudovanie pomníku na
cintoríne či úpravy terénu má
povinnosť túto skutočnosť ohlásiť
na obecnom úrade, kde má možnosť si prevziať potrebné tlačivá
na legalizáciu (povolenie) činnosti (aj na internetovej stránke
obce), ktorú plánuje vykonať. Od
budúceho roku bude spoločný
stavebný úrad vykonávať náhodné kontroly stavebných činností a
legálnosti existujúcich stavieb, ich
úprav, prístavieb či zemných prác
a vjazdov do domov.
Žiadame občanov, aby nezabúdali na tieto povinnosti a splnili si

Vedenie samosprávy sa dohodlo s vlastníkmi na vysporiadaní pozemkov pod
ihriskom. Zhruba deväťdesiat
percent majiteľov parciel súhlasilo s predajom, s jedným
vlastníkom obec urobí zámenu pozemkov. Po plánovanom
vysporiadaní už bude môcť
investovať do rozvoja a úpravy
športoviska.
Obec sa pustila aj do vysporiadania pozemkov pod zvonicou. Historickú zvonicu plánuje oplotiť a na budúci rok
opraviť aj systém zvonenia.

ich ešte pred začatím realizácie
stavby, stavebných činností alebo
udržiavacích prác. Napríklad, po
uskutočnení drobnej stavby už
nie je možné urobiť dodatočné
ohlásenie drobnej stavby. Zlegalizovanie drobnej stavby, ale aj
každej inej stavby je možné urobiť už len dodatočným stavebným
povolením.
Správny poplatok je dvojnásobkom príslušného správneho poplatku, aj náklady na náležitosti
dodatočného stavebného povolenia sú omnoho vyššie ako pri
procese povolenia pred samotnou
výstavbou. Po zrealizovaní stavby, aj drobnej, sa stáva predmetom dane z nehnuteľností. Túto
skutočnosť je povinný stavebník
oznámiť obecnému úradu podaním čiastkového priznania k dani
z nehnuteľností.

V Zábreži vyrastajú hrádze

Obec s Povodím Váhu začali v Zábreži pracovať na úprave toku Mlynský potok v
časti, kde sa počas prívalových dažďov najviac vylievala voda. Vyrastú tam betónové hrádze, ktoré zamedzia vybrežovaniu potoka. Samospráva chce po vybudovaní hrádzí postaviť ponad potok most. Mal by nahradiť súčasný brod.

Dedinu strážia kamery
Oravskej Porube sa nepodarilo získať dotáciu na kamerový systém, napriek tomu
dedinu už od leta monitoruje
šesť kamier. Najväčšie starosti
samospráve robila mládež a
deti na ihrisku. Ničili majetok
a nechávali po sebe neporiadok. Samospráva sa rozhodla
kúpiť kamery z vlastných prostriedkov. Od kamier si sľubuje
väčšiu bezpečnosť obyvateľov,
ochranu majetku ľudí aj obce
a ústup vandalizmu. Športový
areál snímajú štyri kamery,
ktoré slúžia aj na záznam zo
zápasov futbalistov, jedna kamera je umiestnená na obecnom úrade, jedna na kultúrnom dome v Zábreži. „Kamery
nám počas tých pár mesiacov
už viackrát pomohli odhaliť a
vyriešiť priestupky,“ povedal
starosta Peter Hrivnák.

Hospodárenie obce k 30. novembru 2015
Rozpočet 2015

Rozpočet po
zmenách 2015

Plnenie rozpočtu

Rozpočet na rok
2016

Príjmy celkom

325690

389808

335814,87

315883

Bežné príjmy

283690

324497

292934,87

310883

Kapitálové príjmy

42000

26500

21500

5000

Finančné operácie

0

38811

21380

0

Výdavky celkom

325690

389609

289690,72

315883

Bežné výdavky

283690

318434

238905,22

298883

Kapitálové výdavky

42000

71175

50785,5

17000

Finančné operácie

0

0

0

0

Spektrum
Mosty vítajú aj
Porubčania

Porubský drevorubač

Športoviská dostali
prednosť

Dlhoočakávaná lavica ponad
rieku Orava medzi Dolným
Kubínom a rekreačnou lokalitou Gäcel je skolaudovaná. Vybudoval ju súkromný investor
v spolupráci s obcou, mestom
Dolný Kubín a Oravskou vodárenskou spoločnosťou. Visutá lávka s dĺžkou 134 metrov
a šírkou dva metre slúži chodcom, cyklistom a korčuliarom.
Obyvatelia to majú bližšie už
aj do Istebného. Opravenú lavicu medzi Istebným a Veličnou využívajú predovšetkým
pracujúci, ktorí to majú takto bližšie do fabriky. Most je
súčasťou značených cyklotrás.
Poškodenú lavicu, ktorá už nebola bezpečná, opravili obce
Istebné, Veličná, Žaškov, Párnica, Dolný Kubín a Oravská
Poruba s podporou miestnych
urbárnych spoločností.

V tomto roku sa majstri drevorubači stretli na štvrtom ročníku
Porubského drevorubača, aby
ukázali svoju zručnosť, odbornosť a rýchlosť. Myšlienka zorganizovať súťaž vznikla pred rokmi v partii priateľov Miroslava
Gábriho, Jána Kutlíka, Jána Badáňa, Ľuba Mikuša.
Drevorubači si zmerali sily v štyroch súťažných disciplínach - pílenie jednotlivcov na čas, pílenie
na presnosť, pílenie párov a hod
budzogáňom. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách, profi a hobby trieda.
V profi triede začínal súťažiaci
založením reťaze na motorovú pílu, nasledovalo pílenie na
presnosť, stinka, kálanie sekerou. Súťaž končila odvetvovaním
kmeňa. Súťažiaci v hobby triede
ukázali svoju zručnosť v poskladaní motorovej píly, pokračovali

Do úpravy športovísk samospráva investovala tritisíc eur,
ktoré presunula z pôvodne
plánovej akcie úpravy okolia
obecného úradu. Brigádnickou
činnosťou športových nadšencov a dobrovoľných hasičov sa
podarilo ku tribúne vybudovať
prístavbu a hasičom plochu na
trénovanie a preteky.

Zabíjačkové špeciality
voňali v starej dedine
V sobotu 21. novembra žila
Poruba zabíjačkou. Pri kultúrnom dome sa podávali
zabíjačkové špeciality od výmyslu sveta, klobásy, jaternice, kapustnica, škvarky a
škvarková pomazánka, ktoré
pripravili miestni majstri.
Podával sa punč. Večer hrala
návštevníkom do tanca skoro
nová kapela zložená prevažne
z domácich hudobníkov – veteránov.Popoludnie bolo vyhradené pre tvorivé dielne. V
kultúrnom dome sa mohli naučiť modelovať, piecť oblátky,
pliesť, vyrobiť vianočné ozdoby, pozrieť sa na výrobu bábik
či záster.

koláčom, rozkálaním metrovice
na štyri časti a pílením ručnou
pílkou. Prekvapením pre divákov bola ukážka v otváraní piva
motorovou pílou. Prvenstvo v
profi triede získal Patrik Mikuš
zo Žaškova. V hobby triede patrí
prvá priečka Michalovi Šuvadovi
z Oravskej Poruby.
Vo večernom programe vystúpil
Samuel Lorinčík a hudobná skupina Dexon. Na priebeh podujatia dohliadali technickí komisári
Štefan Gábri, Miroslava Kurišová,
Miroslav Kušnierik, Martin Mikuš, Ján Vicáň ml. a Jozef Zaťko.
Výťažok a drevo z akcie, ktoré
venovali Urbárne spoločenstvo
Zábrež a firma Drevicom, organizátori použili na opravu klziska v
Lúžku.
Organizačný tím

Dedina bude mať
nového pomocníka
Samospráva skončila verejné
obstarávanie na nový traktor.
Zo súťaže vzišla ako víťaz s
najnižšou cenovou ponukou
martinská firma, ktorá Porube dodá traktor značky Zetor
Proxima s príslušenstvom, nakladacím ramenom a mulčovačom. Nový stroj s príslušenstvom za približne 52-tisíc eur
bude pomáhať predovšetkým
pri zimnej údržbe ciest, kosení trávnatých plôch a parku v
Gäceli a ostatných udržiavacích prácach. Obec na kúpu
traktora našetrila z bežných
výdavkov a kúpi ho na splátky. Starý traktor, ktorý dedine
slúžil desať rokov, samospráva
predá.

Biela stopa
Pozvánka na zimný
prechod šiestimi
chotármi

Cintorín bude mať novú
zeleň
Záhradnícka firma upravuje
na cintoríne zeleň. Nahradí
staré tuje, ktoré ohrozovali
ľudí i hroby. Namiesto nich
vysadia nové kvitnúce dreviny,
ktoré budú nižšieho vzrastu.

Kedy: február 2016
Štart - cieľ: Kultúrny
dom Oravská Poruba
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Materská škola sa teší z vynovených priestorov
Každého, kto v tomto období zavíta do Oravskej Poruby, určite
zaujme vynovená budova materskej školy. V škôlke sa uskutočnila veľká prestavba. Vymenili sa
okná na pivničných priestoroch,
plastové dvere na sklade potravín i vchode do bytov, demontoval sa nefunkčný komín, strecha
dostala nový náter. Na budove sú
nainštalované nové bleskozvody.
Materská škola je kompletne zateplená a nová fasáda ju už len
nádherne rozžiarila. Aj keď práce
sa vykonávali počas prevádzky
škôlky, čo spôsobilo mnohé obmedzenia, stálo to za to.

Začiatok školského roka
V septembri sme v materskej škole privítali 34 zapísaných detí. Na
všetky žiadosti o prijatie dieťaťa
do materskej školy sme vydali
kladné rozhodnutie. Okrem vynovenej budovy nás v septembri čakali aj zmeny v organizácii
výchovno-vzdelávacej činnosti,
zapojili sme sa totiž do pilotnej
fázy zavádzania inovovaného
Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy v praxi
materských škôl. Bola to pre nás
veľká výzva. Začiatky boli ťažké a
náročné ako vždy, keď sa púšťate
do niečoho nového. Postupne sa
s novými štandardmi učíme pra-

statočnosť. Pády sú tvrdé a deti
vynaliezavé. Andrejko sa na druhé stretnutie vybavil vankúšikom
na zadok.

Na záver

covať a ako sa ľudovo hovorí, pomaly sa nám to dostáva pod kožu.
Počas spontánnych i cielených
vzdelávacích aktivít získavajú deti
poznatky aj praktické skúsenosti
z rôznych oblastí rozvoja.

Pohybom ku zdraviu
Jednou z oblastí, v ktorej sa deti
v predškolskom veku rozvíjajú, je
pohyb a zdravie. S obľubou navštevujú obecnú telocvičňu, kde
si pod dohľadom učiteliek zdokonaľujú pohybovú výkonnosť a
telesnú zdatnosť. V tomto školskom roku sme ponúkli rodičom
možnosť prihlásiť predškolákov
na korčuliarsky výcvik. Rodičia,
no najmä deti nadšene ponuku
prijali. Korčuliarsky výcvik organizuje nezisková organizácia

Korčulka na zimnom štadióne
v Dolnom Kubíne. Každý piatok
vidieť jedenásť malých športovcov z Poruby s veľkými ruksakmi
cestovať za športom. Ich odhodlanie na prvom stretnutí bolo
obrovské. Nedokážete si predstaviť, koľkokrát spadli, veď väčšina
z nich stála na korčuliach prvý
raz. Ale bojovali statočne. Semtam vypadla aj slzička, no všetci
si zaslúžia medailu za odvahu a

Deti pretvárajú úradovňu na tvorivý ateliér
Aj tento rok sa v obecnom úrade
stretávajú deti, ktoré rady kreslia, maľujú, tvoria, vymýšľajú. Na
pravidelných tvorivých sobotienkach vyrábajú darčeky, šperky,
ozdoby, hrajú sa s farbami, učia
sa nové výtvarné techniky, vymieňajú si skúsenosti. Stretávajú
sa tam malí umeleckí začiatočníci
i veľké výtvarníčky. Celkom nenápadne sa zo zasadačky pre poslancov stáva detský ateliér, steny
obecného úradu zdobia umelecké
výtvory detí. Ich zručnosti mohli obyvatelia vidieť aj počas tvorivej dielne v kultúrnom dome
pri zabíjačke. Miška Žúborová a
4

Sabina Vicáňová boli pripravené
pomôcť každému a tak si deti odnášali vlastnoručne vyrobené hlinené obrázky či peknú vianočnú
pohľadnicu.
Podporovanie detských talentov
sa zúročuje nielen pri spolupráci
v dielničkách, ale aj na vystúpeniach a podujatiach. Svoje stále
miesto v programoch pre starých
rodičov, na Deň matiek alebo na
oslavách Dňa obce si našli nielen
deti z materskej školy, ale aj hudobníci, speváci, tanečníci, recitátori z radov školákov.
Janka Tarabová

Pred nami je obdobie, kedy všetci
hodnotíme a bilancujeme míňajúci sa rok. Tešíme sa z úspechov,
analyzujeme príčiny, pre ktoré
nám úspech akosi unikol. Chcela
by som aj touto cestou poďakovať
zriaďovateľovi obci Oravská Poruba za práce pri rekonštrukcii
budovy a podporu materskej školy, zamestnancom za zanietenosť
a lojalitu a všetkým, ktorí akoukoľvek formou prejavili materskej
škole podporu. Prajem všetkým
požehnané vianočné sviatky plné
lásky a pokoja a v novom roku
pevné zdravie, Božie požehnanie
a mnoho osobných aj pracovných
úspechov.
Iveta Franková

Dobrovoľní hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor - zhodnotenie uplynulého roka
Rok 2015 sme začali tradične
výročnou členskou schôdzou,
na ktorej sme zhodnotili činnosť
zboru v predchádzajúcom roku
a stanovili si ciele na nový rok.
Uplynulý rok môžeme jednoznačne považovať za najvýznamnejší
za posledné viac ako štvrťstoročie. Podarilo sa nám dosiahnuť
úspechy v hasičskom športe, postavili sme tréningovú plochu
na hasičský šport a získali novú
techniku do obecnej zbrojnice.

Súťaže
Čo sa týka súťažného roka, ako
prioritu sme si stanovili dôkladne sa pripraviť na okresnú súťaž
s cieľom obhájiť minuloročné
prvenstvo. Nakoľko bol tento
rok tzv. postupový, víťazstvo na
okresnej súťaži by nám zabezpečilo postup na krajskú súťaž.
Súťažnú sezónu tento rok zahájili
dorastenci, ktorí si zmerali sily s
rovesníkmi z celej Oravy. Súťaž sa
konala 23. mája vo Vasiľove, kde
im tesne uniklo pódiové umiestnenie. Nakoniec obsadili 4. miesto. Muži 7. júna na okresnej súťaži
v Kraľovanoch po roku opäť ukázali, že v okrese Dolný Kubín nemajú konkurenciu. Prvenstvom
si zabezpečili historický postup
na krajskú súťaž. Toto víťazstvo
bolo o to cennejšie, že družstvo
mužov Oravskej Poruby postúpilo na krajskú súťaž po takmer
tridsiatich rokoch. Krajská súťaž
sa konala 20. júna v Hliníku nad

Nové auto Iveco Daily

povinností – odborná príprava,
praktický výcvik a najmä povinnosť vykonať výjazd v stanovenom čase, pričom môžeme byť
vyslaní plniť úlohy kdekoľvek na
Slovensku. Na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia
nám finančne prispieva aj Ministerstvo vnútra SR.

Auto od ministra

Krajská súťaž v Hliníku nad Váhom. Hore zľava: Milan Franko, Jakub Michalica,
Peter Šimún, Ján Chlúda, Patrik Michalica, Dole zľava: Peter Kutaj, Miroslav
Horvát, Dominik Fiala, Ľubomír Maťuga.

Váhom. Stretli sa víťazi z jedenástich okresov Žilinského kraja.
Po nie celkom vydarenej štafete
sme obsadili vynikajúce 6. miesto. Určite sa nemáme za čo hanbiť, práve naopak, dôstojne sme
reprezentovali nielen obec, ale aj
okres Dolný Kubín.
Začiatkom roka sme sa prihlásili do Okresnej hasičskej ligy
Liptovský Mikuláš, v ktorej sme
počas leta absolvovali osem pretekov. Hlavným dôvodom prihlásenia sa do tejto súťaže bola chuť
zmerať si sily s novými družstvami a zabojovať o postup na Slovenský superpohár (neoficiálne
majstrovstvá SR v požiarnom
útoku). Viac ako polovicu sezóny
sme boli na čele tabuľky až do finálového kola, ktoré sa konalo na
Námestí mieru v Liptovskom Mikuláši. Tam sme zaváhali a v lige

sme skončili v celkovom poradí
na druhom mieste. Náš cieľ zo
začiatku sezóny sme splnili, avšak
postup na SSP nám neumožnili
družstvá štartujúce v lige, ktoré
sa nezúčastnili na niekoľkých kolách OHL. (Liga nesplnila podmienku postupu na SSP)

Nové tréningové možnosti
Pri futbalovom ihrisku pribudla
pre hasičov nová tréningová plocha, ktorú sme postavili vlastnými silami s finančnou podporou
obce. Za uplynulé roky sme posunuli hasičský šport v dedine na
vysokú úroveň, také množstvo
tréningov, ktoré musíme absolvovať pre prípravu na súťaže, už
nie je možné vykonávať na trávnatom podklade.
Samozrejme, „hasičina“ nie je
len o súťažiach, ale v prvom rade
sme tu preto, aby sme dokázali
poskytnúť pomoc v núdzi. Počas
roka sme absolvovali niekoľko
výcvikov a previerkových cvičení,
aby sme boli čo najlepšie pripravení poskytnúť účinnú pomoc. V
júni sme sa zúčastnili taktického
cvičenia požiaru hotela Orava v
Srňacom, v auguste sme si v Žaškove precvičili diaľkovú dopravu
vody v ťažko prístupnom teréne.
DHZ Oravská Poruba je v rámci
celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek v SR zaradený do tzv. „B“
kategórie. Z členstva v tejto kategórii nám vyplýva množstvo

V závere roka nás potešila informácia, že Oravská Poruba dostane do užívania nové hasičské
vozidlo a protipovodňový vozík.
Dňa 14. novembra sme si z rúk
podpredsedu vlády a Ministra
vnútra SR Roberta Kaliňáka prevzali kľúče od nového vozidla
Iveco Daily. Po tridsiatich rokoch
nám do výzbroje pribudla nová
hasičská technika. Vďaka novému
vozidlu, výzbroji a výstroji, ktorú
sme dostali do užívania, sme lepšie pripravení poskytnúť účinnú
pomoc nielen obyvateľom Oravskej Poruby a okolitých obcí, ale
aj vzdialenejším mestám či obciam. Momentálne disponujeme
čerpadlami s čerpacou kapacitou
takmer 10 000 l/min1 a dokážeme dopravovať vodu na vzdialenosť 700 m.

Na záver
V mene hasičského zboru chcem
poďakovať všetkým, ktorí počas
uplynulého roka prispeli k rozvoju dobrovoľného hasičstva v obci,
všetkým, ktorí sa vo svojom voľnom čase zúčastňovali na brigádach, výcvikoch, údržbe techniky,
ale aj pri reprezentovaní na súťažiach. Poďakovanie patrí aj obci
Oravská Poruba, ktorá nám zabezpečuje materiálne podmienky,
sponzorom a fanúšikom, ktorí
nás počas sezóny hnali vpred.
Všetkým prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa
zdaru do nového roka. Aby sa nasledujúci rok zaobišiel bez úrazov,
nehôd, požiarov, aby ste ho prežili
v zdraví a šťastí v kruhu rodiny a
priateľov.
Milan Franko
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Šport

Telovýchovná jednota Oravská Poruba
Vážení športoví priatelia a spoluobčania, dovoľte, aby som sa
vám s končiacim rokom prihovoril a v krátkosti zhodnotil činnosť
telovýchovnej jednoty.

Tradičné zimné akcie
Rok 2015 bol pre nás úspešným
nielen po športovej, ale aj kultúrno-spoločenskej stránke. Ako je
už dobrým zvykom, našu pestrú
činnosť začíname najmasovejšou
akciou a tou je Prechod cez 6 chotárov. Do poslednej chvíle sme
všetci tŕpli, či pôjdeme na lyžiach
alebo peši. Nakoniec to dobre dopadlo a dva dni pred prechodom
nám napadlo 50 cm snehu, ktorý
sme vďaka obetavosti usporiadateľov v sobotu spracovali a pripravili stopy, na ktoré sa v nedeľu
vydalo 350 snehuchtivých účastníkov. V doterajšej histórii to je
rekord. K vydarenej akcii prispela
už tradične dobrá prezentácia a
posedenie s pohostením v kultúrnom dome.
Za obetavosť pri príprave chcem
menovite poďakovať Ľubomírovi a Dušanovi Sopúchovcom,
Jaroslavovi Brunckovi, Petrovi
Gondovi, Janovi Badáňovi a ďalším, ktorí sa do prípravy akcie
zapojili.
Ďalším podujatím, ktoré organizujeme a je výlučne závislé na
snehu, sú preteky v zjazdovom
lyžovaní. Tento rok sa uskutočnili 14. februára v Nových Lazoch. Pochváliť treba pretekárov
všetkých vekových kategórií za
predvedené výkony a pružných
usporiadateľov vedených Jánom
Badáňom, Milanom Brunckom
ml., Ľubomírom Sopúchom a
Mariánom Laštíkom, ktorým
patrí vďaka.
Medzi už tradičné zimné športy patrí aj ľadový hokej, ktorý sa
v Oravskej Porube hráva dlhšie,
avšak súťažne len uplynulých päť
rokov. Družstvo pôsobí v Oravskej hokejovej súťaži a minulý rok
sa umiestnilo na 11. mieste. Tento
šport je finančne náročný, nielen
z hľadiska športovej výstroje, ale
aj technického zabezpečenia. Tréningová a hracia plocha, za ktorú
6

si hokejisti platia, stojí nemálo finančných prostriedkov.
Poďakovať treba Ladislavovi a
Mariánovi Holému, Štefanovi
Gábrimu, Ľubovi Maťugovi, ktorí
boli hlavnými ťahúňmi na ľade,
ale aj mimo neho.

Futbal a plážový volejbal
Futbal zažíva v Oravskej Porube
za uplynulé roky stúpajúcu úroveň. Po jesennej časti ročníka
2014/2015 viedla Poruba druhú
triedu Oravskej futbalovej súťaže
s náskokom 8 bodov. Všetci verili, že postúpi do vyššej súťaže. To
sa nakoniec podarilo a súťaž sme
vyhrali s celkovým počtom 59
bodov a s aktívnym skóre 82:15.
Boli sme suverénnym lídrom
súťaže, pred druhým postupujúcim sme vyhrali s náskokom 21
bodov.
Hrali sme pekný technický futbal so zabezpečenou obranou a
naša hra uspokojila aj náročných
divákov. Z celkového počtu 22
zápasov sme 19 zápasov vyhrali,
2 zápasy remizovali a 1 prehrali.
Mužstvo viedol hlavný tréner Jozef Blažko, asistenta mu robil Dušan Sopúch, vedúci mužstva bol
Peter Gonda, zdravotníka robil

Jozef Kacko. Na postupe do vyššej súťaže sa podieľali títo hráči:
Lukáš Šimánek, Ján Otruba, Ivan
Dauda, Peter Halák, Filip Maslo,
Michal Gajdoš, Marián Katreniak, Támáš Jašica, Peter Dudáš,
Milan Dudáš, Roman Sopúch,
Milan Lacko, Marek Pavlík, Marek Sojka, Dušan Sopúch, Tomáš Kuriš a Michal Holub. Túto
úspešnú sezónu sme zakončili
futbalovým turnajom, ktorý sa
konal 27. júna pri príležitosti Dní
obce, hrali sme o pohár starostu.
Turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá - MFK Dolný Kubín (2. liga),
FK Sokol Brävacovo (5. liga),
Slovan Magura Vavrečka (6. liga)
a TJ Družstevník Or. Poruba (6.
liga). Turnaj mal vysokú športovú úroveň. Konečným víťazom sa
stal MFK Dolný Kubín. Po skončení turnaja sa konala tanečná
zábava.
Začiatkom augusta sme usporiadali ulično-rodinný turnaj v
plážovom volejbale. Oproti iným
ročníkom bol len jednodňový.
Zúčastnilo sa ho desať družstiev,
ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín. Dve najlepšie družstvá
zo skupiny si zahrali o umiestnenie. Ako prvé skončilo družstvo HAFRA – PIVNIČISKO,

druhí boli SOPUŠIACI – rodina
Ľubomíra Sopúcha, tretí skončili MIKUŠOVCI, ako štvrtí sa
umiestnili VÍŤAZI NAD SEBOU.
Po turnaji sa uskutočnila diskozábava, na ktorej sa všetci príjemne
zabavili.

Stolný tenis
Ďalším družstvom, ktoré reprezentuje Porubu, sú stolní tenisti.
Počas ročníka 2014/2015 boli
účastníkmi 5. ligy OSST Dolný
Kubín.
V tejto súťaži pôsobilo jedno
družstvo, ktoré skončilo na peknom 5. mieste. Na tomto výsledku mali podiel nasledujúci hráči:
Vladimír Barabáš, Ondrej Dudáš, Július Sitár, Andrej Hanko a
Adam Záň. Družstvo pravidelne
trénuje, majstrovské zápasy hráva
v Zábreži. Tvorí vzornú partiu,
ktorá si zaslúži poďakovanie a
určite väčšiu pozornosť výboru
Telovýchovnej jednoty, ale aj širšej verejnosti. Zároveň organizuje
počas vianočných sviatkov stolnotenisový turnaj Memoriál Jaroslava Benku, na všetkých priaznivcov srdečne pozývame.
Vladimír Sopúch

Futbal

Futbalisti sa v novej súťaži predviedli výborne
Vo futbalovej sezóne 2015/16
mužstvo dospelých postúpilo do
I. triedy (6. ligy) najvyššej oravskej súťaže, kde ho čakalo štrnásť
účastníkov.
S novým ročníkom pribudli ďalšie starosti. Ak chce mužstvo dospelých účinkovať v 6. lige, musí
mať povinne mládežnícke družstvo hrajúce v súťaži. Porube sa
však v ročníku 2013/2014 rozpadlo družstvo mladších žiakov pre
nedostatočný počet hráčov.
Vedenie stálo pred otázkou, aké
družstvo mládežníkov založí.
Po krátkych počtoch to vyšlo na
družstvo dorastencov. Podarilo sa zozbierať 12 dorastencov z
Poruby, k nim sa pripojili chlapci
hrajúci v minulom ročníku za B
družstvo žiakov Istebné, ktorých
pomohol dotiahnuť Marián
Katreniak. Dorast sa nakoniec
prihlásil do piatej ligy skupiny B
Oravskej futbalovej súťaže s ôsmimi družstvami.
Obdobie pred začiatkom súťaže
bolo veľmi hektické. Bolo potrebné vytvoriť novým hráčom registračné preukazy, zohnať trénera
a vedúceho družstva, zaobstarať
športovú výstroj. Nakoniec sa
to všetko úspešne podarilo a na
prvý majstrovský zápas mužstvo
nastúpilo 2. augusta proti Oravskému Podzámku. Pred týmto
majstrovským zápasom odohrali
Porubčania dva prípravné zápasy.
Po jesennej časti súťaže sa umiestnili na 8. mieste so ziskom 3 bo-

dov a skóre 11:41, 6 zápasov prehrali a 1 vyhrali. Mužstvo hralo
na nováčika súťaže dobré zápasy,
ale aj zápas, kde úplne prepadlo.
Napriek tomu treba chlapcov pochváliť za snahu, prístup k tréningu a zároveň ich prísť povzbudiť
počas majstrovských zápasov.
Zlepšiť treba tréningový proces,
viac počúvať pokyny trénera a
snažiť sa čo najlepšie zrealizovať
jednotlivé herné cvičenia, nerozptyľovať sa inými vecami. Toto
všetko určite pomôže futbalovému rastu a lepším výsledkom.
Družstvo viedol v jesennej časti
tréner Dušan Sopúch, vedúcim
družstva bol Vladimír Sopúch.
Družstvo dorastencov tvorili hráči Matej Mačejko, Andrej Vrábeľ,
Ferdinand Bober, Milan Holub,
Tomáš Lešťák, Peter Kutaj, Maroš

Mikuš, Dominik Fiala, Ondrej
Grísa, Dušan Grísa, Peter Šimún,
Dominik Šebo, Ján Šebo, Adrián
Hrabala, Tomáš Šimko, Tomáš
Slosarčík, Jakub Svetlák, Filip
Svetlák, Ivan Rozenberg, Peter
Piňák, Tomáš Kiska a Rastislav
Záhradník. Keďže nastúpilo aj
mládežnícke družstvo, dospelí
si mohli zahrať v I. triede, kde sa
nestratili. Po jesennej časti súťaži
vedú s počtom bodov 34 a aktívnym skóre 52:11. Pred druhým
Klinom majú 5-bodový náskok.
Z 13 zápasov 11-krát vyhrali,
1-krát remizovali a 1-krát prehrali. Družstvo má najlepších
strelcov v súťaži a to Vladimíra
Jašicu s 23 gólmi a Milana Dudáša s 15 gólmi, zároveň najlepšiu
obranu, ktorá inkasovala len 11
gólov. Toto všetko svedčí o dobrej

výkonnosti, hernej pohode a sile
kolektívu, dobrej práce celého realizačného tímu.
Vďaka patrí všetkým sponzorom,
obecnému úradu, jednotlivcom a
fanúšikom za podporu pri športových podujatiach a majstrovských zápasoch. Jesennú sezónu
hráči ukončili kultúrno-poznávacím zájazdom Telovýchovnej
jednoty v Krakove, kde si všetci
zaslúžene oddýchli po náročnej
sezóne.
Osobitne treba poďakovať Obecnému úradu v Oravskej Porube,
sponzorom, hráčom, funkcionárom a spoluobčanom, ktorí
pomohli aj pri pracovných aktivitách na údržbe, zveľaďovaní a
budovaní športových stánkov.
Vladimír Sopúch

Stredisko Evanjelickej diakonie, Domov sociálnych služieb Archa a Hokejový oddiel Oravská Poruba
vás pozývajú na

Archa bál
Kultúrny dom Oravská Poruba
9. január 2015, 19. h
Vstupné: 25 €

Program:
Vystúpenie Šumná štyrka z Humenného, Kapela LEGO, Tombola, Bazárik
Svojou účasťou podporíte činnosť našej organizácie. Ďakujeme.
Kontakt: Štefan Gabri 0905 686 092, Miroslava Kurišová 0905 832 854
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Spoločenská kronika, Spektrum
Spoločenská rubrika
K 30. 11. 2015 má obec Oravská Poruba 1 050 občanov.
Zomrelí za 2. polrok 2015
Zuzana Kutlíková
Viera Kurišová
Narodení za 2. polrok 2015
Šimon Zvara
Matúš Kurčina
Strieborné sobáše za rok
2015
• Albín Michalica
+ Edita rod. Bučkuliaková
• Jozef Diškanec
+ Eva rod. Greschnerová
• Eugen Pecho
+ Ľubomíra rod. Macangová
• Pavol Majchrák
+ Ľubica rod. Bajdichová
• Dušan Bruncko
+ Danka rod. Kliačiková
• Vladimír Šuvada
+ Darina rod. Vicáňová
• Ján Habánik
+ Libuša rod. Grochálová
• Ľubomír Mikuš
+ Dáša rod. Kršková
• Ján Kubačka
+Margita rod. Kapinová
• Dušan Sopúch
+ Tatiana rod. Tatárová

Seniori majú za sebou množstvo aktivít
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Oravskej Porube sa úspešne rozbehla
vo svojej činnosti. V súčasnosti
má 51 členov. Všetci sa stretávajú radi, tešia sa na ďalšie akcie, je
zrejmé, že založenie organizácie
pre seniorov bolo správnym krokom.
Seniori sa stretávajú raz za mesiac, jedenkrát do mesiaca cestujú alebo idú na ľahšiu turistiku.
Vďaka obecnému úradu môžu
bezplatne využívať priestory na
stretávania sa, v lete pri amfiteátri, v zime v kultúrnom dome.
Obec poskytla seniorom aj finančný príspevok na kultúrne aktivity. V lete opekali, varili guláš,
naposledy varili kapustnicu pri

živej hudbe. Za pol roka svojej
existencie dôchodcovia absolvovali trojdňový výlet do Prahy,
prehliadku mesta Trnavy, prehliadku mesta Levoče a Spišského
hradu, výlet do historickej časti
Viedne, bazén v Lúčkach, relax v

Tatralandii a nenáročnú turistiku
vo Vrátnej. Šesť členov si užívalo týždenný relaxačný pobyt v
hoteli Harmónia Piešťany. Folklórny spevácky súbor Porubanka
zastupoval v júli organizáciu na
podujatí speváckych skupín seniorov v Martine. Do konca roka
chcú dôchodcovia absolvovať
výlet vlakom do predvianočnej
Bratislavy a Košíc. V priebehu
zimy majú prisľúbenú návštevu
lekára, budú sa môcť orientovať
aj na záujmové činnosti. V budúcom roku budú pokračovať vo
výletoch po Slovensku, možností
je veľmi veľa, radi si pozrú rôzne
kúty Slovenska.
Mária Šustrová

Poľovníci predstavujú svoje združenie
Poľovnícke združenie Oravská
Poruba - Pečkov vzniklo rozdelením bývalého PZ Choč Vyšný
Kubín. V súčasnosti má revír
2050 ha, jeho dominantou je vrch
Pečkov nad Oravskou Porubou.
Rozkladá sa na katastroch Oravská Poruba-Gäcel, Zábrež, Medzihradné a čiastočne Veličná a
Veľký Bysterec.
Jeho severozápadnú hranicu tvorí
rieka Orava, ďalej pokračuje hranica potokom Trsteník až na hranice Oravskej Poruby s Jasenovou, popri budove veterinárneho
ústavu na Medzihradné, ďalej po-

nad Brezovec a Štrbičným jarkom
sa vracia k rieke Orave.
Revír je zaradený do jelenej oblasti IV. bonity, čo znamená, že sa
zameriava hlavne na chov jelenej
zveri, no poľovníci chovajú a lovia i srnčiu a diviačiu zver. V lesoch sa sezónne vyskytuje rys aj
medveď, taktiež sú zaznamenané
úlovky vlka.
Z chránených druhov tam hniezdi Bocian čierny či Orol krikľavý.
Raritou sú úlovky psíka medvedíkovitého. V obci má združenie
zriadenú vitrínu, ktorá informuje verejnosť o svojich aktivitách.

Poľovníci každoročne spolupracujú s vlastníkmi lesných pozemkov na lesopestovateľských
prácach.
Od roku 1993 sa zloženie členov
PZ čiastočne zmenilo, aj výbor
prešiel zmenami. No hlavnou
úlohou zduženia stále zostáva starostlivosť o zver, najmä v
zimnom období, a jej celoročná
ochrana. Ustanovujúcu schôdzu
20. marca 1993 viedol tajomník
Okresnej organizácie SPZ Dolný
Kubín Orava Ján Rešutík a predseda Ján Dudáš.
Z 23 žiadostí bolo verejným hla-

sovaním a na základe vlastníckych vzťahov prijatých 16 členov:
Blažko Ján, Bruncko Ján, Ing.
Bruncko Milan, Callo Jozef, Čipka Branislav, Hládek Štefan, Kupčulák Ján, Lazorík Ján st., Lazorík
Ján, Lazorík Miloš, Mačuha Juraj,
Obrcian Miloš st., Obrcian Miloš,
Vician Ján, Vicáň Milan, Vicáň
Milan ml.
Výbor bol zvolený v zložení:
predseda - Ján Vician, tajomník
- Milan Vicáň st., poľovný hospodár - Ján Lazorík, finančný hospodár - Ján Blažko a podpredseda
Miloš Obrcian.
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