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Nech Vaše srdcia napĺňa počas tohoto sviatočného času
Boží pokoj, radosť a láska. Nech Ste dobrými nástrojmi
v Jeho rukách a nech všetko dobré, čo bolo zasiate,
prináša stonásobnú úrodu.

foto: Jaro Bruncko

Spravodajstvo

Práca poslanca je niekedy neviditeľná

Príhovor

V tento sviatočný čas sa vám
prihováram, už znova, na konci dalšieho roku. Ubehol tak
rýchlo ako minulý, stretlo nás
veľa nových výziev, starostí, ale
aj radostí. Som veľmi rád, že
po turbulenciách v roku 2016
sa nám podarilo nájsť spoločné ciele, no hlavne, že sme dokázali spolu riešiť obecné záležitosti v prospech ľudí a firiem,
teda nás všetkých. Ďakujem
vám, ktorí ste prispeli ku riešeniu vecí, či už ciest, mosta,
podujatí, výchove detí a dorastu. Ďakujem jednote dôchodcov za podporu, ľuďom okolo
telovýchovnej jednoty, folkórnym nadšencom, zamestnancom úradu aj dobrovoľníkom,
ktorí zveľaďujú nielen materiálne hodnoty, ale starajú sa
i o naše duše, radosť a pokoj.
Prajem vám Bohom požehnané vianočné a novoročné dni,
pokojné prežitie voľných dní v
kruhu najbližších. Do nového
roku vám želám, aby boli vaše
skutky vnímané ako prejav
Božej lásky.

Drahí spoluobčania, Oravská
Poruba je krásna. Je krásna nielen polohou a jej okolím, pekne
upravenými domami, ale verím,
že aj dobrými ľuďmi.
Ján Amos Komenský povedal:
„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor,
že si vykonal, ale ponechaj svoje
skutky, aby hovorili za teba.“
Blíži sa posledný rok funkčného
obdobia. Od občanov som dostal dôveru, aby som sa podieľal
na fungovaní obce. Pre mňa je to
pocta, ale hlavne veľká zodpovednosť a záväzok.
Organizovali sme za tie roky pekné akcie spoločne s vami. Akcie
kultúrne i verejnoprospešné.
Niekedy bola účasť vyššia, niekedy nízka. Pri poslednej akcii

– Katarínskej zabíjačke sme my,
zainteresovaní, čakali viac ľudí,
ktorí by sa prišli zabaviť, stretnúť
s priateľmi. Veď počasie bolo ideálne, jedla bolo dostatok, výborná
muzika.
Mám pocit, že ľuďom sa nechce
vyjsť z domu a podporiť obecné
akcie. Aj napriek tomu, že na príprave sme si dali záležať.
Nielen za túto akciu, ale aj za tie
ostatné by som sa chcel z úprimného srdca poďakovať svojim kolegom poslancom. Ale nielen im.
Ďakujem všetkým, ktorí si čas našli a prispeli nielen svojou účasťou, ale aj pomocou. Ako príklad
uvediem most v Zábreži, spojili sa
podnikateľské subjekty s obcou a
práca šla od ruky.

Zmena v zbere odpadov
Od 1. januára 2018 nastanú pri zbere separovaných odpadov
zmeny, ktoré nám priniesli úpravy zákona o odpadoch. Zberová spoločnosť bude zbierať iba vyseparované plasty priamo
od domov v určené dni (19. 1., 20. 2., 20. 3., 20. 4., 22. 5., 19.
6.). Na sklo budú rozmiestnené v dedine nové kontajnery a ich
vývoz si bude zabezpečovať zberová spoločnosť. Ostatné separované odpady - papier, látky a oblečenie, elektroodpad, jedlé oleje, drobný stavebný odpad, pneumatiky a kovy môžu ľudia odovzdať na hospodárskom dvore na miesto určené pre
druh, ktorý odovzdávajú. Aj naďalej sa tam môžu odovzdávať
plasty, sklo a veľkoobjemový odpad (nie komunálny - netriedený). Zberný dvor bude otvorený tak ako tento rok, v každú pracovnú stredu od 7. do 17. hodiny. Dodržiavaním pravidiel
a dôsledným separovaním chránime životné prostredie.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
Príjmy celkom

Rozpočet

Rozpočet po zmenách

Skutočné plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov

377 744,00

447 243,12

372 355,46

377 644,00

404 842,26

372 355,46
0

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

100,00

100,00

Finančné príjmy

0

42 300,86

0

Výdavky celkom

377 744,00

446 065,12

382 987,99

359 924,00

428 868,26

367 834,81

5 000,00

4 376,86

2 376,86

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2

Peter Gálik, poslanec

Ako volila Oravská
Poruba do VÚC

Peter Hrivnák

Stav k 30. 11. 2017

Vám – budúcim kandidátom na
poslancov obecného zastupiteľstva chcem povedať, aby sa o
tento post uchádzali iba tí, ktorí
budú ochotní obetovať svoj čas,
prácu a mať chuť niečo vybudovať.
Práca poslanca je neviditeľná, nikto nevidí, čo to obnáša a nie každý vašu prácu ocení. Áno, budete
volení za rôzne politické strany či
hnutia, ale len spoločnými silami
môžete pokračovať pri zveľaďovaní obce.
Stará múdrosť hovorí: „Čo robíš,
rob múdro a pozeraj na cieľ. Rob
to s láskou.“ A ja to robím s láskou.

12 820,00

12 820,00

12 776,32

755 488,00

893 308,24

755 343,45

Počet platných hlasov na
predsedu:
Ing. Juraj Blanár
75
Ing. Erika Jurinová
164
Mgr. PhD. Anton Martvoň 23
prof. Ing. CSc. Ján Mikolaj 1
Marián Murín
40
Stanislav Pirošík
2
Peter Sagan
17
Počet platných hlasov na
poslancov:
Ing. Milada Antalová
95
Mgr. Karol Bednár
16
PhDr. Ján Beňuš
69
PaedDr. Ľubomír Bláha
75
Ján Briestenský
18
Mgr. Martin Ferančík
30
Ing. Pavol Heško
18
Peter Jonák
32
Ing. Ján Jurčo
22
Ing. Milan Klempai
1
Mgr. Jana Kožuchová
4
Mgr. Zdenko Kubáň
44
Vladimír Kuteš
31
PhDr. Michal Lavrík
61
Jozef Maťašák
3
JUDr. Matúš Mních
64
PhDr. Miriam Mokošová
2
Ing. Ján Prílepok
69
MUDr. Ján Sedliak
51
Michal Smolka
53
PhDr. Jozef Šimek
69
Ing. Ján Šimún
36
Kvetoslava Zelinová
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Spravodajstvo

Asfaltovanie (a nielen to, čo je vidieť)
Každý, kto sa aspoň raz uplynulý mesiac previezol autom, bicyklom alebo prešiel len tak peši
po niektorých úsekoch našich
obecných ciest, nemohol nevidieť a necítiť zlepšenie kvality ich
povrchu. Na šiestich miestach sa
podarilo nielen zaplátať diery,
ale natiahnuť i asfaltový koberec
v celej šírke vozovky, niekde dokonca s úpravou rigolov. Už bolo
načase, pretože posledné asfaltovanie v podobnom rozsahu sme
zažili ešte za čias bývalého starostu, niekedy pred vyše desiatimi rokmi. Zároveň treba jedným dychom dodať, že treba zaasfaltovať a poopravovať aj inde.
Roky predsa bežia, veci (aj cesty)

sa opotrebovávajú a keď sa o ne
zodpovední nestarajú, pokazia sa.
Tak v rodine ako aj vo firme či na
obecnom úrade.
Všetko ale niečo stojí a treba na
to mať. Hovorí sa, že „za peniaze
aj v Prahe dom“, teda veľa peňazí
znamená veľa asfaltov, chodníkov, kanalizácií, vecí a vybavení či
zábavy. Málo peňazí, naopak, veď
to poznáme, šetrenie, uskromňovanie sa, nedostatok čohokoľvek.
Ako sa s týmto vysporiadať, je
na každom z nás. Jeden preferuje
zobrať si pôžičku, iný radí opatrnosť. Je pravdou, že bez investícií
nie je možný rozvoj, rovnako ako
že bezhlavé zadlžovanie sa vedie
do záhuby. Pôžičky a žitie na dlh

Obec opravila most na miestnej komunikácii v Zábreži smerom do Žaškova.

Gäcelská veža možno ožije
Obec podala žiadosť o dotáciu na obnovu objektu kultúrneho
dedičstva v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou. Na fotografiách je veža v Gäceli dnes a ako by mohla
vyzerať po rekonštrukcii.

sa stalo fenoménom súčasnosti,
rodiny, firmy ba dokonca štáty
sa zadlžujú v nebývalej miere. Čo
je a čo nie je rozumné, nech rozhodne každý sám.
Filozofiou tohto vedenia obce
je zodpovednosť. Aký je príjem,
taký môže byť výdaj. Míňame len
toľko, na koľko máme. Nespoliehame sa na mimorozpočtové
zdroje, na žiadne dotácie či stimuly, veď tieto málokedy bývajú
zadarmo. Obec radšej nekúpi, nepostaví, neopraví, ako by sa mala
zadĺžiť. Ľudia nevidia, odkiaľ sú
peniaze, vidia len námestia, fasády, chodníky. Tie naše sú opravené za vlastné, rokmi našetrené
a na iné neminuté. Rámcovo ide
o desaťtisíce eur, o najväčšiu investičnú akciu realizovanú len z
vlastných peňazí. Bez spolufinancovania kýmkoľvek, bez akýchkoľvek skrytých verejnosťou nevidených podmienok.
Kedy sa bude s asfaltovaním pokračovať? Netuším. To je otázka
na niekoho iného, na toho, v ktorého kompetenciách je zabezpečovanie a spravovanie peňazí potrebných na chod obce. Možno to
bude o rok, možno o päť, možno
o desať. Uvidíme.
Ľubo Maťuga

Vo volebnej miestnosti sme
objavili raritu
V Oravskej Porube používajú
dlhé desaťročia na voľby starú kovovú urnu. Ako prenosnú majú
tiež raritu - drevenú. Sú ešte z čias
socializmu. „Drevenú prenosnú
urnu využívali ešte za čias, keď
môj otec robil tri volebné obdobia predsedu Miestneho národného výboru (MNV) v šesťdesiatych rokoch,“ povedala Mária
Babiaková, ekonómka obecného
úradu. „Pamätám si ju, keď som
chodila pomáhať mame na MNV
upratovať.“ Spomína si aj na starú
kovovú, do ktorej voliči hádžu
lístky dodnes. „Na obecnom úrade som začala pracovať v roku

1992 a už tu bola. Určite je staršia.“ Tvrdí, že obidve sú oveľa lepšie ako papierové, ktoré pri každých voľbách nafasujú. „Tie naše
sú výborné, praktické, po voľbách
ich vždy odložím hore do archívu. Papierové využívame len na
zber starého papiera.“ V archíve uchovávajú ešte jednu raritu.
„Mám tam ešte veľkú starú drevenú urnu, takú istú starú, ako je
tá prenosná. Používali ju v čase,
keď Oravská Poruba mala dva
volebné obvody. Dúfam, že mi ju
starosta nevyhodil.“
Martin Pavelek, MY Oravské noviny
3

Cirkev

Rekonštrukcia kostola
Sv. Michala Archanjela
Nielen obyvatelia Oravskej Poruby, ale aj okoloidúci cestujúci si
určite všimli, že na rímskokatolíckom kostole vo Veličnej prebehli rekonštrukčné práce. Fasáda
kostola trpela už dávnejšie nielen
navĺhaním muriva, ale aj mechanickými a poveternostnými poškodeniami. Opravila sa fasáda
veže i celého kostola, vymenili sa
ríny, nový náter dostali aj okná.
Strecha na veži vysokej 42 metrov
má tiež nový náter vďaka horolezcom. Drevený šindeľ typický
pre kostol sa podarilo vymeniť
už v roku 2007. Oprava plota, kedysi obranného múru, prispela k
celkovému dobrému dojmu z rekonštrukcie. Tento rok prebehli
na kostole aj ďalšie opravy, ktoré
farníci hradili z farských zdrojov. Práce sa uskutočnili svojpomocne i s pomocou odborníkov.
Kostol sv. Michala Archanjela
patrí medzi najstaršie kultúrne
pamiatky Veličnej. Vznikal v 14.
storočí pôvodne v gotickom slohu, po požiari v 17. storočí bol
znovu vystavaný na pôvodných
základoch v zmenenej podobe.
V minulosti vo farnosti pôsobili
významné osobnosti ako profesor, básnik, dramatik, prekladateľ a kňaz Ignác Grebáč Orlov či
básnik Pavol Ušák Oliva. Snáď
najvýznamnejšou
osobnosťou
bol kňaz Ján Vojtaššák, ktorý vo
farnosti pôsobil od roku 1908 do
roku 1919. Dva roky po odchode
z Veličnej sa stal biskupom. Farský kostol vo Veličnej je zasvätený
sv. Michalovi Archanjelovi. Keď-

Priestor okolo kostola dodnes obklopuje oplotenie, kedysi obranný múr.
Veža vysoká 42 metrov dostala nový
náter vďaka horolezcom.

že oltár sv. Michala Archanjela
je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky, v rokoch 2014 –
2017 ho zreštaurovali s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Obnovme si
svoj dom. Dotácia mala výšku
44-tisíc eur, farnosť sa podieľala
na financovaní 10 percentami.
Akékoľvek financovanie opráv
kostolov bolo od nepamäti možné najmä vďaka ľuďom ochotným
prispieť svojou vlastnou prácou,
a rovnako aj sponzorom. Je zodpovednosťou kresťana starať sa
o kostol aj po materiálnej stránke. Naším úmyslom je obnoviť
a zachovať kostol, jeho krásu a
duchovné bohatstvo do ďalších
rokov pre budúce generácie.

Oltár sv. Michala Archanjela pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii
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Hráčsky káder futbalistov sa výrazne omladil

HRFV

Nakoľko sa v kádri uskutočnili veľké zmeny, družstvo sa výrazne omladilo, sme s umiestnením v tabuľke spokojní, aj keď
niektoré straty bodov nás mrzia. Nemrzia remízy, v ktorých
bola úroveň hry dobrá. Najlepším zápasom bol remízový zápas s Martinom “B”, kde nám hostia ukradli body v poslednej
minúte. Zápas s Blatnicou patril k priemerným. Stretli sa dve
vyspelé mužstvá, kde sme nepremenili dve vyložené šance, čo
nás stálo dva body. K zápasu s Jasenicou by som sa najradšej
nevyjadroval, môžeme byť radi, že sa vôbec dohral. Ale najviac nás mrzí slabý výkon v Nižnej, kde sme zaslúžene prehrali.
Štatistika najlepšej obrany nás teší, čo potvrdzujú aj výsledky zápasov odohrané na súperových ihriskách. Naopak stále
máme čo zlepšovať v ofenzíve a hlavne v premieňaní gólových
šancí. Neplánujeme veľké hráčske zmeny, avšak pri pohľade
na súpisku mužstva potrebujeme káder doplniť. Pri pohľade
na tabuľku môžeme konštatovať, že postúpiť, ale aj vypadnúť
môže každý do 10. miesta v V. lige skupiny B. Jarná časť bude
pre veľkú vyrovnanosť mužstiev veľmi zaujímavá.
Vladimír Sopúch
Muži - V. liga skupina B
Z

V

R

P

S

B

+/-

1

Klub
FK Nižná

13

8

1

4 34:23

25

7

2

TJ Tatran Chlebnice

13

7

3

3 25:15

24

3

3

MŠK FOMAT Martin B

13

7

2

4 30:17

23

2

4

TJ Družstevník Blatnica

13

7

2

4 26:18

23

5

5

TJ Družstevník Oravská Poruba

13

5

6

2 25:12

21

0

6

ŠK Olympia Bobrov

13

5

5

3 24:16

20

-1

7

FC 34 Lipt. Mikuláš - Palúdzka

13

6

1

6 28:27

19

1

8

Oravan Oravská Jasenica

13

5

4

4 28:27

19

-2

9

ŠK Turčianska Štiavnička

13

5

2

6 20:24

17

-1

10 1. OFC Liptovské Sliače

13

5

1

7 21:27

16

-2

11 ŠK Agro Baník Dúbrava

13

4

3

6 17:24

15

-6

12 OŠK BEŠEŇOVÁ

13

4

2

7 18:26

14

-4

13 TJ Sokol Zubrohlava

13

3

2

8 13:21

11 -10

14 FO Tatran Sučany

13

2

2

9 15:47

8 -10

Z

V

R

P

S

B

+/2

U13 (Mladší žiaci - Malý Futbal) skupina C
Klub
1

TJ Družstevník Oravská Poruba

12

6

2

4 42:36

20

2

TJ Fatran Zázrivá

12

5

4

3 36:23

19

1

3

OFK Družstevník Žaškov

12

4

2

6 25:34

14

-4

4

OŠK Istebné

12

4

2

6 21:31

14

-4

Táma, Spoločenská rubrika

Jednoduché pozemkové úpravy
– prečo áno a prečo nie
V minulosti bola pôda zdrojom
obživy. Ľudia ju stáročia obhospodarovali, snažili sa ju zveľadiť
a znásobiť.
V dnešnej industriálno-konzumnej spoločnosti je pôda pre mnohých hlavne zdrojom potenciálneho zbohatnutia, málokoho zaujíma jej pôvodné využitie. To,
čomu starí a prastarí rodičia zasvätili svoje životy v snahe odovzdať niečo naozaj cenné svojim
deťom a vnukom, leží dnes bez
väčšieho záujmu rozkúskované
a opustené bohviekde. Dedením
rozdrobené políčka sa stali skôr
zdrojmi svárov medzi ich majiteľmi než zdrojom bohatstva. Len
málokde sa dokázali bratranci či
sesternice z x-tého pokolenia dohodnúť na výmene, darovaní či
odkúpení týchto podielov medzi
sebou.
Ktovie, čo si o tomto našom vzťahu k pôde a medzi sebou navzájom myslia spomínaní prarodičia. Pravdepodobne vidia náš svet

z inej perspektívy a dosť ťažko
znášajú, že asi najschodnejším
riešením, ako dať ich milované
role zasa dokopy, sú práve drobné
pozemkové úpravy. Nebudú bezbolestné.
Ak sa väčšina rozhodne v istom
kúte dediny prevádzať JPÚ, nikoho nebude zaujímať názor
menšiny. Keď sa rúbe les, lietajú
triesky. Vás alebo nás, menšiny,
sa nikto nebude pýtať, či sa to
vám (alebo nám) páči. Väčšina
sa rozhodne a basta. Do novovytvorených oblastí určených
na výstavbu prispejete približne desiatimi percentami svojej
výmery a zaplatíte stanovený
poplatok úmerný vašej výmere.
To je jedno, že s tým nebudete
súhlasiť a budete sa odvolávať
na nedotknuteľnosť súkromného
vlastníctva podľa ústavy. Väčšina
rozhodne a basta. Nepáči sa mi
to, ale čo s tým.
Treba nám JPÚ vôbec? Áno. Vidím ich ako trest za to, že sa rodi-

Spoločenská kronika

na nedokáže dohodnúť. Že radšej
predá svoj podiel cudziemu, ako
ho má ponúknuť či pýtať od svojho. Bratranca, sesternice, prastrýka, vzdialeného synovca. Kohokoľvek z rodiny.
Tí, ktorí nás predišli tam niekde
na druhú odvrátenú stranu života, musia mať zmiešané pocity.
Reči o tom, že ide o rozvoj obce,
považujem len za marketingový ťah či akési ospravedlnenie sa
pred sebou samým. Primárne ide
o to, dostať za svoj dnes nevyužívaný pásik zeme kdesi v poli peniažky.
Keď tam nebudeme, ako svojho
času poradil obyvateľom Tepličky nad Váhom bývalý primátor
Žiliny pestovať mrkvu, ale ich
predáme ako stavebné pozemky,
dostaneme na ruku tisíce a tisíce
európskych peniažkov.
A tie sa predsa dajú využiť oveľa
lepšie ako nejaká pôda.

Narodení k 25. 11. 2017
• Eliška Moravčíková
• Noemi Kvietková
• Mária Tabaková
• Tamara Marová
• Tina Chlúdová
• Richard Šimon
• Damián Urban
• Natália Makúchová
• Max Matlák
Zomrelí k 25. 11. 2017
• Mária Holubová
• Elena Bruncková
• Adam Kotlár
Sobáše k 25. 11. 2017
• Bc. Veronika Vicáňová
a Ing. Rastislav Urban
• Michaela Mikušová
a Marian Kovár
• Katarína Fialová
a Mgr.Michal Janiga
• Samuel Mendel
a Daniela Gazdíková
• Martina Fedorová
a Martin Šolc
• Mgr. Zuzana Furielová
a Richard Charles Taylor

Ľubo Maťuga

Ako pomohli drobné pozemkové úpravy Zubercu
Pohľad starostu obce Zuberec Vladimíra Šišku na drobné pozemkové úpravy, ktoré už v tejto dedine prebehli.
Pred piatimi rokmi ste ukončili drobné pozemkové úpravy.
Aké boli hlavné dôvody, prečo
ste sa pre pozemkové úpravy
rozhodli?
V prvom rade je dôležité povedať, že keď chce obec zabezpečiť
rozvoj, je nevyhnutné vytvoriť
aj podmienky pre individuálnu
bytovú výstavbu. Toto bolo potrebné v minulom období a je to
potrebné aj dnes. Je dôležité, aby
mladí ľudia mali dôvod v obci zostať a zabezpečiť si vlastné bývanie. V minulosti boli tieto procesy
veľmi náročné. Pre vysporiadanie
pozemkov pre IBV sa obce borili s mnohými administratívnymi
prekážkami a aj niekoľko drobných vlastníkov dokázalo zablokovať niekoľkoročné úsilie. Dnes
je možnosť práve prostredníc-

tvom DPÚ vysporiadať rozdrobené a teda nepoužiteľné pozemky za prijateľných finančných
podmienok. Ale čo je najdôležitejšie, tento spôsob je férový a
spravodlivý pre majiteľov vstupujúcich do procesu so svojím
podielom.
V akom rozsahu boli vykonané?
U nás sa pozemkové úpravy vykonali na výmere takmer 60 hektárov.
Stretli ste sa aj s nesúhlasným
stanoviskom?
Áno, na začiatku ich bolo viacej,
ale ich stanoviská vychádzali skôr
z nedostatku informácií a poznania výhod, ktoré môžu získať.
Na konci samotného procesu ich
zostalo asi 5 %. Jednalo sa o majiteľov pôdy, ktorí boli vlastníkmi rádovo v desiatkach metrov

štvorcových, pre ktorých sa možno aj oprávnene význam DPÚ
strácal.
Vyskytli sa aj problémy pri prideľovaní parciel?
Problémy vznikli, tým sa vyhnúť
nedá, treba ich riešiť. My sme
DPÚ rozdelili do piatich blokov a
každý účastník mal pridelené alebo sme sa snažili prideliť mu pozemok v bloku, kde sa nachádzala
jeho parcela. Samozrejme, vždy
sa to nepodarí na stopercent. Terén bol komplikovaný, niekto dostal na parcele dve medze, niekto
päť medzí. Ale je prioritou obce
pomôcť v čo najväčšom rozsahu
pri budovaní prístupových ciest
a inžinierskych sietí ku všetkým
pozemkom.
Akým spôsobom financujete
cesty a inžinierske siete?
Je to dlhodobejší proces. Snažíme sa získať peniaze z eurofondov, prípadne rôznych enviro-

programov, sledujeme výzvy, ale
samozrejme, musia tam plynúť
financie aj priamo z rozpočtu
obce. Prioritne sa riešia časti, kde
už prebieha výstavba rodinných
domov.
Ako hodnotíte DPÚ s odstupom času? Ako ich hodnotia
občania?
Aj s odstupom piatich rokov to
zainteresovaní berú ako dobrú
vec. Finančne zvládnuteľné scelenie a zhodnotenie drobných a
roztrúsených parciel, ktoré boli
pre mnohých majiteľov z hľadiska IBV alebo poľnohospodárskeho, nepoužiteľné. Boli aj takí,
ktorí chceli dať pozemky na predaj. Je to ich právo. Ale tí, ktorí
chceli stavať, boli veľmi vďační.
A samozrejme, vysporiadaním
pozemkov získala aj obec a tým
vlastne všetci občania.
Peter Bajdich
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DHZ

Rok 2017 v Dobrovoľnom hasičskom zbore
Koniec roka sa nezadržateľne blíži a nadišiel čas zhodnotiť už 93. rok činnosti dobrovoľných hasičov v Oravskej Porube. V uplynulom roku sme toho stihli urobiť naozaj veľa, v nasledujúcich
riadkoch sa dočítate, čím žili dobrovoľní hasiči počas tohto roka.

Zásahy a výcvik

Počas roka sme boli vyslaní na
zásah k niekoľkým udalostiam.
Požiar rekreačnej chaty na Kubínskej holi 21. januára pomáhalo profesionálom z Dolného
Kubína likvidovať desať členov
DHZO Oravská Poruba. Počas
výdatných letných dažďov sme s
technikou viackrát odčerpávali
vodu zo zatopených pivníc, garáží
a pomáhali pri čistení priepustov,
ktoré ostali po dažďoch upchaté. Cez letné prázdniny sme boli
požiadaní o asistenciu pri pátraní
po nezvestnej osobe v rieke Orava. Štyria naši členovia brodením
prehľadávali ľavý breh rieky od
mosta v Zábreži po lavicu za OFZ
Istebné. Aby sme boli čo najlepšie
pripravení poskytnúť pomoc, absolvovalo dvanásť členov DHZO
kurz prvej pomoci, kde si prakticky precvičili záchranu života. V
septembri sme sa zúčastnili taktického cvičenia na tému Požiar
lesného porastu so zameraním na
diaľkovú dopravu vody. Cvičenia
sa zúčastnili všetky zbory z nášho
okrsku – Kraľovany, Párnica, Žaškov, Zázrivá, Istebné, Veličná.

Súťaže

Keď sme v máji v obecnom rozhlase a na internete zverejnili informáciu, že robíme nábor detí
do súťažného družstva Plameň,
nečakali sme, že sa na prvé stretnutie dostaví viac ako 20 chlapcov a dievčat vo veku 8-15 rokov.
Kedže počas roka zažili toho veľa,
venovali sme im v spravodaji sa-
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Poruby (19,35 s). V mužsko-ženskej kategórii sa zúčastnilo až 25
družstiev. Najrýchlejšie rozsvietili červené svetlá terčov ženy z
Vasiľova (21,59 s) a domáce mužstvo Oravskej Poruby „A“ (15,89
s). Skvelý výkon predviedli aj naši
chalani z „B-čka“ (19,55 s), skončili tretí.
Muži sa zúčastnili počas leta na
niekoľkých súťažiach na Liptove
a Orave, odkiaľ si priniesli trofeje
za prvé miesto 7x, druhé miesto
1x a za tretie miesto 3x. Do našej
vitríny pribudli tri putovné poháre, ktoré budeme chcieť budúcu
sezónu obhájiť.

Plánujeme

V lete sme reagovali na výzvu Ministerstva vnútra SR na dotácie
(max. 30-tisíc eur), ktoré môžu
byť použité na rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Dúfame, že budeme v žiadosti úspešní a podarí
sa nám získať prostriedky na obnovu zbrojnice.

Záver

mostatný článok. O tom, ako sa
mužom darilo na okresnej súťaži v Dolnom Kubíne (1. miesto)
a nedarilo na krajskej súťaži v
Liptovskom Hrádku (požiarny
útok 2xN), sme vás informovali
v predchádzajúcom vydaní spravodaja.
Tento rok sme zorganizovali v
poradí III. ročník denno–nočnej

hasičskej súťaže Porubský výstrek do tmy, ktorej súčasťou bol
aj Oravský superpohár – Plameň.
Súťaže sa zúčastnil rekordný počet 37 družstiev, diváci videli 62
požiarnych útokov. V kategórii
Plameň súťažilo 12 kolektívov.
Prvé miesto obsadili vo svojich
kategóriách chlapci z Vasiľova
(18,05 s) a dievčatá z Oravskej

Chcem poďakovať všetkým členom DHZ, ktorí rozvíjajú dobrovoľné hasičstvo v našej obci a
pomáhajú zachovať odkaz predkov, ktorí v roku 1924 začali zbor
budovať. Poďakovanie patrí obci
Oravská Poruba za vytváranie
podmienok pre našu činnosť,
taktiež sponzorom a fanúšikom
za podporu na súťažiach.
V mene DHZ Oravská Poruba
prajem všetkým pokojné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu najbližších a veľa zdaru do nového
roka.
Milan Franko

Rôzne

V Oravskej Porube rastie ďalšia generácia hasičov
Pred začatím športovej sezóny
hasičov sme sa rozhodli spraviť
nábor detí a rozšíriť tak počet
družstiev pre tento zaujímavý
šport.
Nad očakávania sa nám podarilo
zaujať chlapcov aj dievčatá. Spolu
tak k hasičskému športu v roku
2017 vedieme dve desiatky detí
vo veku od 7 do 15 rokov. Prvé
stretnutia s mladými hasičmi boli
zamerané na oboznámenie detí
s náradím, vecnými prostried-

kami a všeobecnými pravidlami
pre súťažné disciplíny. Súťaže sa
nezadržateľne blížili, preto obe
družstvá pristúpili k tréningom
odhodlane a zodpovedne.
Prvej súťaže sa naši Plameniaci
zúčastnili vo Veličnej 24. júna,
kde sa konala okresná súťaž mladých hasičov v celoštátnej hre
Plameň.
Družstvá súťažili v disciplínach
požiarny útok s vodou, štafetový beh 8x50 m a požiarny útok

CTIF. Obe naše družstvá disciplíny zvládli a nasledovalo vyhodnotenie súťaže bodovým
hodnotením časov získaných v
jednotlivých disciplínach a bodov
za vekový priemer súťažiacich.
Družstvo dievčat sa umiestnilo
v konkurencii rovesníčok z celej
Oravy na 5. mieste, avšak v okrese
Dolný Kubín obsadili 1. miesto.
Chlapcom sa darilo menej a nakoniec sa umiestnili na spodnejších priečkach.

Súťaž bola obrovskou motiváciou
najmä pre dievčatá, ktoré chceli
neustále trénovať a zlepšovať sa.
Počas leta absolvovali nespočetné
množstvo tréningov na ihrisku, v
nepriaznivom počasí v telocvični.
Ukázalo sa, že dobrý kolektív a
poctivé tréningy priniesli ovocie
vo forme 1. miesta dievčat v Istebnom a 2. miesto v Žaškove. Na
domácej súťaži Porubský výstrek
štartovali dievčatá aj chlapci.
Dievčatá opäť bodovali a pred
očami hojného domáceho publika vybojovali 1. miesto. Chlapci
sa umiestnili na 6. mieste. Nasledovali ďalšie pohárové súťaže,
v Párnici 3. miesto, Zuberci 1.
miesto a v Trstenej 4. miesto. V
Párnici štartovalo za Oravskú Porubu zmiešané družstvo chlapcov
a dievčat, pretože tri dievčatá a
dvaja chlapci navštívili hasičský
tábor pre mladých hasičov v Jánskych kúpeľoch v Českej republike.
Patrik Michalica

Protipožiarne kontroly majú význam

Zbiera a uchováva
históriu

Základným cieľom Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR je ochrana
pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi
udalosťami. Na dosiahnutie tohto
cieľa neplnia dobrovoľní hasiči
len úlohy pri zdolávaní požiarov,
záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ale taktiež vychovávajú obyvateľstvo v oblasti
prevencie vzniku požiarov. Požiare sú každodennou súčasťou
nášho života. Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť,
je obdobie vykurovacej sezóny,
kedy narastá pravdepodobnosť
vzniku požiarov v dôsledku toho,
že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole
a čisteniu komínov. V priebehu
roka osemnásť členov DHZ Oravská Poruba absolvovalo odbornú prípravu kontrolných skupín.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle

Janka Tarabová sa pustila do
zberu starých fotografií zachytávajúcich dedinu, obyvateľov
a jej život v minulosti.
Fotografie chce spracovať a
potom z nich vytvoriť výstavu
v priestoroch kultúrneho
domu.

zákona o ochrane pred požiarmi poverilo vykonať preventívne
protipožiarne kontroly v obci. Tie
sa v rodinných domoch uskutočnili 25. novembra. Za prítomnosti majiteľa alebo užívateľa nehnuteľnosti členovia kontrolných
skupín skontrolovali 212 objektov. Vo väčšine rodinných domov
neboli zistené žiadne viditeľné
nedostatky, avšak našli sa aj také,
kde chyby boli. Zväčša šlo len o
drobné nedostatky, najmä chýbajúce kryty svietidiel v hospodárskych budovách, kotolniach,
priestoroch určených na uskladnenie paliva, neporiadok okolo
vykurovacích telies. V 66 objektoch sa nepodarilo členom kontrolných skupín vykonať kontrolu
z dôvodu neprítomnosti majiteľa.
Písomnou formou budeme informovať majiteľov neskontrolovaných objektov o dátume a čase
následnej kontroly. Podľa štatistík MV SR sú najčastejšou príči-

nou vzniku požiaru v rodinných
domoch požiare komínov. Pri
preventívnej kontrole sme každému majiteľovi poskytli informačnú brožúru, v ktorej si môžu
prečítať užitočné informácie, ako
predchádzať požiarom.
Počas kontrol sme sa v drvivej väčšine stretli s pozitívnym
prístupom majiteľov domov,
ktorí nám umožnili riadne skontrolovať ich nehnuteľnosti a so
záujmom si vypočuli naše rady.
Našli sa však aj takí, ktorí nemali pre našu činnosť pochopenie a
doslova nám zatvorili dvere pred
nosom. Títo ľudia by si mali v prvom rade uvedomiť, že to robíme
dobrovoľne, na úkor svojho voľného času, bez nároku na odmenu. Ide o vaše zdravie a majetok,
my sme tu na to, aby sme poradili
čo a ako robiť, resp. čomu sa vyhnúť.
Ján Chlúda ml.
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Život v obci

Škôlkari nastúpili do nového školského roka
Ako rýchlo čas uteká si uvedomíme i vtedy, keď nás oslovia o príspevok do našich obených novín.
Čo sa zmenilo od posledného
vydania Porubsko-zábrežského
spravodaja v materskej škole? V
júnovom čísle sme vás informovali o tom, že plánujeme vybudovať a osadiť v záhrade nové preliezačky. Podarilo sa nám to vďaka
ochotným rodičom, ktorým
chcem poďakovať za ochotu a
štedrosť - rodine Habovštiakovej,
Pirohovej, Gálikovej.
Prerušenú prevádzku v čase letných prázdnin sme využili na
údržbu interiéru školy. V septembri tak 41 detí privítali vymaľované a vynovené priestory
malej triedy a chodieb. V tomto
školskom roku sa plánujeme pustiť do rekonštrukcie veľkej triedy.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v
tomto školskom roku realizujeme v dvoch triedach - mladší sú
Krtkovia, starší zvedavé Slniečka. Trápi nás však nepravidelná
dochádzka detí zapríčinená zvýšenou chorobnosťou. Snažíme sa
predchádzať chorobám zdravou
výživou, výchovou k zdravému
životnému štýlu, motivujeme
deti k pohybu a pohybovým aktivitám. Jednou z takýchto aktivít
bol aj Deň materských škôl. Na
prípravu športových stanovíšť
sme so súhlasom vedenia obce
využili novú vyasfaltovanú cestu pri materskej škole. Takže ak
sme vás 10. novembra obmedzili
v doprave - prepáčte. Ale môže
vás tešiť, že deti si to i napriek
chladnému počasiu užili. Pretekali v kolobežkovaní, bicyklova-

ní, preukázali zručnosti pri rôznych pohybových labyrintoch.
Oslava pokračovala spoločným
slávnostným obedom, súťažami a
aktivitami v triedach. Myšlienka
usporiadať Deň materských škôl
na Slovensku vznikla z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). Významným
medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa
stal práve 4. november 1829, kedy
bola založená v Banskej Bystrici
prvá detská opatrovňa na území
Slovenska. Tento významný deň
sa bude organizovať každoročne
4. novembra. Prípravou rôznych
aktivít si ho budeme pripomínať
aj my.

Pomaly sa míňa rok 2017 a my
hodnotíme, aký bol. Čo sa nám
podarilo, s čím sme sa mohli
popasovať viac, na čo nezabudnúť pri plánovaní nového roku.
Ja chcem poďakovať všetkým za
spoluprácu a ochotu podporiť
materskú školu, či je to finančná, materiálna alebo brigádnická
pomoc, ale i morálna podpora
a účasť na organizovaných aktivitách. Všetkým spoluobčanom
prajem pokojné predvianočné
obdobie, vianočné sviatky plné
lásky a radosti a do nového roku
pevné zdravie, Božie požehnanie
a čo najviac naplnených predsavzatí.

Udialo sa

Obecný úrad a miestna organizácia ZPOZu zorganizovali 15. novembra uvítanie nových občanov a posedenie s manželskými pármi, ktoré
mali v tomto roku výročie svadby. V Oravskej Porube pribudlo 16 detí - 9
dievčat a 7 chlapcov. Pripomenuli sme si dva zlaté (50 rokov) a tri strieborné (25) sobáše.

Stretnutie štyroch chotárov
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