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Boh nám požehnal kňaza
V týchto dňoch sa v diecézach
konajú vysviacky kňazov. Aj farnosť vo Veličnej obdaril Boh
kňazským povolaním. V sobotu
16. júna v Spišskom seminári prijali z rúk biskupa Štefana Sečku
štyria diakoni sviatosť kňazstva.
Medzi nimi bol aj náš farník, diakon Martin Kováč z Istebného.
Vkladaním rúk a konsekračnou
modlitbou prijal veľký dar - premieňať chlieb a víno na telo a krv
nášho Pána Ježiša Krista. V nedeľu 17. júna novokňaz prvýkrát
celebroval primičnú svätú omšu
vo farskom kostole Veličná.
Je to pre našu farnosť veľká udalosť a sme Bohu vďační za nášho
novokňaza. Prajeme mu hojnosť
Božích milostí a darov Ducha

Svätého, nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky
kňazov, je navždy jeho posilou a
odmenou za jeho pastoračnú činnosť.
Anna Škutová

Výstava bude na zastávke
Dni obce budú tento rok ozvláštnené výstavou historických
fotografií zachytávajúcich Oravskú Porubu a jej obyvateľov v
minulosti. Výstava bude nainštalovaná na netradičnom mieste - v autobusovej zastávke v centre dediny. „Táto aktivita bola
podporená grantovým programom Nadácie Orange Spojme
sa pre dobrú vec pod názvom Prečo by nemohla byť z autobusovej zastávky galéria?“ povedala iniciátorka výstavy a autorka projektu Janka Tarabová.
Počas Dní obce bude prebiehať aj Otvorená výstava fotografií,
do ktorej sa obyvatelia môžu priamo zapojiť pripísaním svojich spomienok alebo údajov k jednotlivým snímkam.

Spravodajstvo
Úvodník starostu

V dobe vydania tohto obecného spravodaja začína naplno
leto, o pár dní školské prázdniny, o niekoľko mesiacov budú
komunálne voľby. Možno by
bolo potrebné bilancovať. No
nechcem počítať peniaze a
vyratávať, čo máme a čo sme
mohli mať. Vždy som viacej
vnímal atmosféru a vzťahy
medzi nami, ktorí tu žijeme
a chceme žiť. V tomto volebnom období, hlavne v prvej
polovici, sme zažili pomerne
silné turbulencie, ich pôvod a
výsledok poznáte. Som rád, že
sa atmosféra nevraživosti a podávania oznámení nepreniesla
do druhej polovice volebného
obdobia a hlavne, že sme dokázali nájsť v niektorých obecných záležitostiach aj spoločné
ciele a aj ich zrealizovať. Chcel
by som, aby sa s blížiacim termínom volieb nezmenila ku
horšiemu atmosféra medzi
občanmi, aby sme si našli ciele, ako ísť dopredu a nehľadali
v dnešnej dobe tak moderné
nedostatky, kritiku až nevraživosť, ale aby sme si uvedomili, ako dobre sa máme, hlavne
materiálne. Veď čo nám vlastne chýba?
Prajem všetkým, ktorí žijete v
tejto obci, aby základom vášho
života bola rodina, aby sme
sa dokázali na seba usmievať,
keď nie stále, tak aspoň pravidelne, a aby dobro blížnych,
susedov, spoluobčanov, detí či
dôchodcov, pracujúcich alebo
len prechádzajúcich ľudí bolo
viac ako vaše pohodlie, hrdosť
či pýcha.
Prajem vám Bohom požehnané nasledujúce obdobie a veľa
lásky.
Peter Hrivnák
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Zhrnutie volebného obdobia
Blíži sa koniec volebného obdobia, v ktorom som
bol poslancom.
Ustanovený som bol do komisie sociálnych záležitostí, aj keď je o mne všeobecne známe, že ako
vodič z povolania sa zaujímam najmä o motorizmus, stav ciest, dopravné značenia a mojimi záľubami sú šport a hudba.
Súhlasil som s opravou častí miestnych komunikácií, nákupom techniky pre potreby obce.
Aktívne som podporil rekonštrukciu verejného
osvetlenia, čím sa aspoň čiastočne skvalitnil život
našich obyvateľov. Mal som aj vlastnú predstavu o
riešení dopravy – dopravné značenia, križovatka
pred obecným úradom, parkovanie vozidiel v dedine. Z vlastnej iniciatívy som dohodol stretnutia
s dopravnými inžiniermi, s kolegom sme prešli
celú cestnú sieť v obci, z čoho sme spracovali
návrh na riešenie dopravnej situácie. Žiaľ, moje
návrhy neboli dodnes realizované.

Veľmi ma mrzí, že sme ako obec nedokázali vykúpiť pozemok pod športovým areálom Lúžok,
kde som aj ja vyrastal a kde som videl miesto na
športové vyžitie ďalších generácií. Naďalej ma
trápi situácia s rozhlasovou a satelitnou sieťou.
Okrem toho, že káble ponad cesty nebezpečne
ohrozujú najmä vodičov, je komické, ako sa každý druhý – tretí stĺp skláňa k zemi.
Prial by som si väčšiu informovanosť od vedenia
obce o vybavovaní podnetov a sťažností obyvateľov. Neraz som sa cítil trápne, keď som nevedel
odpovedať na otázku, ktorú som dostal. Možno
to spôsobuje aj to, že stretnutia obecného zastupiteľstva sa konajú raz za tri mesiace. Zdá sa mi
to málo, aj keď chápem, že poslanci sú zamestnancami rôznych organizácií. S tým však obecný
úrad i budúci poslanci musia počítať.
Štefan Gabri

Hospodárenie obce
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné plnenie
príjmov / čerpanie
výdavkov k
31.12.2017

% plnenia príjmov
/ % čerpania
výdavkov

377 744,00

457 189,21

454 070,29

99,32

377 644,00

414 788,35

412 327,57

99,41

100,00

100,00

0

0

42 300,86

41 742,72

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom

98,68

0

0

0

0

377 744,00

456 141,47

453 436,50

99,41

359 924,00

440 944,61

438 283,32

99,40

5 000,00

2 376,86

2 376,86

100,00

12 820,00

12 820,00

12 776,32

99,66

0

1 047,74

633,79

Skutočnosť k 31. 12.
2017

Rozpočet na rok
2018

Rozpočet na rok
2019

Rozpočet na rok
2020

454 070,29

396 400,00

400 357,00

404 324,00

412 327,57

396 300,00

400 256,00

404 222,00

0

100,00

101,00

102,00

453 436,50

396 400,00

400 326,00

404 300,00

438 283,32

394 400,00

398 306,00

402 260,00

2 376,86

2 000,00

2 020,00

2 040,00

12 776,32

0

0

0

z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

41 742,72

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

Spravodajstvo

Staré treba opravovať a nové pripravovať
V minulom roku sme do opráv
povrchov a daždovej kanalizácie obecných ciest investovali asi
87-tisíc eur. Tento rok bolo potrebné dokončiť povrchovú úpravu opraveného mosta v Zábreži,
opraviť povrch komunikácie ku
cintorínu a na dvoch úsekoch v
Zábreži položiť brúsenú asfaltovú
zmes, stálo to približne 15-tisíc
eur. Pri kontrole mostov smerom
na agrodružstvo a pri kultúrnom
dome sme zistili poškodenia, ktorých odstránenia pripravujeme.
Na moste pri Matlákovcoch sme
už začali s opravou oporného piliera. Vymenili sme krytinu (šindeľ) na kolibe a prístrešku, podarilo sa to urobiť v priebehu júna.
Dorobili sme odtokové zvody a
drenáže na odvod dažďovej vody,
zabezpečili sme nátery a drobné
opravy. Na priľahlom detskom
ihrisku pribudol kolotoč a budu-

jeme ďalšie zariadenia.
Hlavným stavebným zámerom
na tento rok je úprava hasičskej
zbrojnice a zateplenie obecného
úradu. Na úpravu zbrojnice obec
získala dotáciu tridsaťtisíc eur, z
ktorých sa časť použije na interiér a časť na úpravu fasády tohto
viacúčelového obecného objektu.
Na dozateplenie prvého podlažia
bude potrebných ešte 15-tisíc

eur. Požiadali sme na to dotáciu,
no výsledok zatiaľ nepoznáme. V
tomto roku bola vyhlásená výzva
z envirofondu na obstaranie elektromobilu pre obecné úrady. Podali sme žiadosť, výsledky ešte nie
sú známe.
Zámerom, ktorý
podstatne
ovplyvní stavebnú činnosť v dedine, je už dlhšie pripravovaný
projekt jednoduchých pozemkových úprav. Po minuloročnom
schválení zmien a doplnkov
územného plánu, následnom
prieskume záujmu majiteľov pozemkov, ktoré vykonal Okresný
úrad - pozemkový a lesný odbor
v Dolnom Kubíne, obec vyhlásila
prípravné konanie na zahájenie
úprav v katastrálnych územiach
Poruba-Geceľ a Zábrež. Konanie
bude pokračovať prípravou zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav.

Po Orave s mobilom
Vďaka projektu združenia
MAS, v ktorom sú zoskupené
aj obce dolnej Oravy, vznikla turistická aplikácia a webstránka, v ktorých je detailne
zmapovaných viac ako šesťdesiat náučných chodníkov,
turistických trás, cyklotrás a
bežkárskych tratí nachádzajúcich sa na území poľskej a
slovenskej časti Oravy. Ponuka
viac ako 25 turistických trás
prevedie návštevníka aplikácie Západnými Tatrami – Roháčmi, Oravskou Magurou,
Oravskou Vrchovinou, Skorušinskými a Chočskými vrchmi.
Náučné chodníky zahŕňajú
rybníky, rašeliniská a ďalšie
zaujímavosti. Aplikácia ponúka aj možnosti kultúrneho a
športového vyžitia.
Viac informácií nájdete na
stránkach pom.masorava.sk
alebo v mobilnej aplikácii Po
Orave s mobilom.

Peter Hrivnák

Stavbársky rok
Tohtoročné leto stavbárom praje,
veď prišlo nezvyčajne skoro. Rovno po zime. Žiadne dažde, sneh
ani blato nesťažovali práce a tak
mnohí robia naplno už mesiace.
Dlhé dni a veľa hodín od svitu do
mrku sa na stavbách naplno prejavili. Stavajú sa diaľnice, domy,
obchody, penzióny, haly. Keď sú
plány a peniaze, výsledky sa v
dobrom počasí dostavia rýchlo a
je ich vidieť po celom Slovensku.
Aký je ale tento stavbársky rok
pre nás obyčajných ľudí z Oravskej Poruby? Kvitujeme pokrok

na diaľniciach, veď raz sa tadiaľ
snáď prevezieme aj my. Je fajn,
ak pribudnú budovy, čo zamestnajú či obslúžia ľudí, ale keďže je
bežnému človeku vlastná košeľa
bližšia ako cudzí kabát, viac sa
zaujímame o vlastné dedinské
stavby. Chceme vedieť, čo sa urobilo, čo pribudlo, ako sa využili či
nevyužili tieto nezvyčajne štedro
nadelené slnečné dni u nás.
Nuž, tu sa na prvý pohľad možno niet až tak veľmi čím chváliť.
Dokončili sme asfaltovanie cesty
po oprave mosta v Zábreži, vyno-

vili sme cestu ku domu smútku a
cintorínu v Porube. Podarilo sa
zreparovať autobusovú zastávku
v Zábreži a nanovo prekryť salaš
s prístreškom pri amfiteátri. Dosť
alebo málo za pol roka? Nech posúdi každý sám. Ale tak, ako je
predčasné súdiť deň pred večerom či futbal po polčase, tak nehodnoťme rok v júni. Počkajme si
na jeho záver.
Počas zvyšných šiestich mesiacov
plánujeme veľkú rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice pod obecným
úradom, zateplenie budovy obec-

ného úradu a úpravu jeho okolia.
Chceme vybudovať sociálne zariadenia so šatňami na hospodárskom dvore, aspoň sčasti dokončiť byty nad materskou školou,
opraviť ďalšie zastávky a zveľadiť
detské ihrisko pri amfiteátri. Plány sú, zdá sa, že konečne budú aj
peniaze, už len, aby vydržalo to
počasie. Potom sa bude dať niekedy koncom decembra hodnotiť
celý rok.
Ľubo Maťuga
predseda stavebnej komisie
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Spektrum

Kamery budú strážiť odpad
Od 1. januára tohto roka nastali
v zbere separovaných odpadov
zmeny. Zberová spoločnosť zbiera vyseparované plasty priamo od
domov v určené dni, na nasledujúce obdobie sú to tieto dni: 27. 7.
piatok, 24. 8. piatok, 21. 9. piatok,
19. 10. piatok, 28. 11. streda, 28.
12. piatok.
Vrecia s plastmi je potrebné vyložiť do 6. h pred dom. Na sklo sú
po obci rozmiestnené kontajneri
a ich vývoz si zabezpečuje zberová spoločnosť.
Ostatné separované odpady - papier, látky a oblečenie, elektroodpad, jedlé oleje, drobný stavebný
odpad, pneumatiky a kovy môžu

obyvatelia 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). Zberné miesto je v prevádzke
každú pracovnú stredu od 7. do
17. hodiny.
Pre nedodržiavanie pravidiel separovania na zbernom mieste
(vývoz odpadov bez vytriedenia,
neuloženie na miesto na to určené, nerešpektovanie prevádzkového času na zbernom mieste,
vstup osôb bez bydliska v obci)
tam budú čoskoro rozmiestnené
kamery.

Seniori žili kultúrou aj športom
Dôchodcovia sa stretávajú naďalej jedenkrát mesačne, strávime
vždy spoločne pekné odpoludnie.
Tiež si užívajú zaslúžený odpočinok spoznávaním nových miest.
Začiatkom roka sme vycestovali
do Vysokých Tatier prehliadnuť
si ľadové sochy. Vo februári sme
poriadali fašiangový ples pre dôchodcov dolnej Oravy. Akcia sa
nám vydarila, veríme, že všetci
hostia boli spokojní. V marci sme
opäť navštívili zimné Vysoké Tatry, konkrétne Bachledovu dolinu
a nádherný drevený mostík. V
apríli sme sa vybrali na šútovský
vodopád. Ďalší výlet bol do priehradného múru na Oravskú priehradu. Pre všetkých to bola zaujímavá a poučná exkurzia. Potom
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nám dobre padlo ponoriť sa do
termálnych kúpeľov v Chocholowe.
Ďalšiu turistiku sme nasmerovali do Čutkovskej doliny, o týždeň sme sa vybrali na Popradské
pleso. Naše veľhory vždy udivujú
svojou krásou, vzbudzujú úctu a
dopĺňajú energiu. Koncom mája
sme vycestovali do Brna a okolia. Bohatý program, ktorý sme
absolvovali, nás unavil, ale videli
sme veľa z histórie mesta aj prírodných krás Brna a okolia. V
júni sa už tradične zúčastňujeme
okresných športových hier. Tentokrát boli v Dlhej. Získali sme
štyri strieborné medaily.
Mária Šustrová

Mosty a cesty spájajú
„Len spojiť sily“ sa spieva v piesni Simony Martausovej. Je to
pravda. Lebo, keď sa spoja podnikatelia, spoluobčania a obec,
môžeme vidieť výsledky. Most, cesty a autobusová zástavka v
Zábreži sú príkladom toho, že aj za málo peňazí sa dá veľa
urobiť. Na jeseň sa nestihol položiť asfaltový koberec na moste v Zábreži, pretože pri položení asfaltového koberca nesmie
klesnúť teplota pod 10 °C. Práce sa preto skončili na jar tohto
roku. Prácu vykonávala firma Doprastav, ktorá spolu s mostom urobila i cesty pri pánovi Gálikovi a pani Stančekovej.
Novú strechu a vnútorný šat dostala i autobusová zastávka.
Dúfam, že mladí ju nepopíšu, veď sa na nej nenarobili a slúži
všetkým. Za práce na moste v Zábreži patrí vďaka Vladimírovi
Sopúchovi, p. Papánovi, Škerdovi a Štajerovi. Pri stavbe ciest
patrí vďaka rodine Gálikovej, Mišekovej, Hagarovej, Kubišovej, p. Stančekovej a Vladimírovi Sopúchovi.
Jozef Diškanec

Spektrum

Materská škola vynovila triedu a ihrisko
V decembrovom Porubsko-zábrežskom spravodaji sme vám
predstavili náš plán rekonštrukcie
veľkej triedy, na ktorý sme sa dlho
pripravovali. Teší nás, že sa nám
ho podarilo naplniť. Vymaľovali
sme triedu, vymenili svietidlá. Z
výťažku zo školského plesu sme
kúpili nový nábytok, detskú sedačku a kryty na radiátory. Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým darcom a sponzorom,
ktorí svojou štedrosťou prispeli
do tomboly a tým podporili materskú školu. V školskej záhrade
nám pribudli nové atrakcie pre

deti - pirátska loď i domček so
šmýkačkou. Nebola to už naša
zásluha, ale iniciatíva oteckov - P.
Gálika a P. Habovštiaka. V mene
všetkých detí ďakujeme.
I keď sa školský rok pomaly končí, nás čaká ešte množstvo aktivít.
Únia otcov pri MŠ Oravská Poruba pripravuje tradičné stretnutie
rodín pri guláši. Je veľká škoda, že
o spoločné stretnutia rodičia prejavujú čoraz menší záujem. Ale s
týmto problémom sa stretávajú
viacerí organizátori akcií. Pred
nami je ešte noc v škôlke. Tento rok pani učiteľky pripravujú

zaujímavú tému - Cesta do praveku. Svet dinosaurov je pre deti
príťažlivý a zaujímavý. A také by
mali byť aj pripravované aktivity.
O zážitky sa s vami podelíme v
nasledujúcom spravodaji.
Z materskej školy sa v tomto čase
intenzívnejšie ozýva spev detí.
Pripravujeme program pre na
Dni obce. Aj takouto formou deti
poznávajú a utvárajú si vzťah k
folklóru a ľudovým tradíciám
nášho kraja. Veľká slávnosť čaká
aj predškolákov. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzde-

lávania v Materskej škole Oravská
Poruba si za účasti rodičov prevezme jedenásť detí. Prajem im v
škole veľa šťastia, sily, kamarátov
a hlavne dobrých pedagógov, ktorí budú podporovať a rozvíjať ich
chuť a lásku k poznávaniu a učeniu sa.
Všetkým prajeme leto plné slnka
a zážitkov. Aby sme sa v novom
školskom roku 2018/2019 stretli
oddýchnutí, plní očakávaní a pracovného elánu.
Iveta Franková

Hej, hej sokoly...
...si pravidelne každý štvrtok s radosťou spievajú deti z Porubčeka.
Už tretí rok sa schádzame na spoločných nácvikoch v kultúrnom
dome. A ubehol rok, odkedy sme
sa prihovorili cez obecný časopis
všetkým obyvateľom našej krásnej dediny.
Máme za sebou nácvik niekoľkých programov, no najväčšmi
nám k srdcu prirástol ten vianočný, na ktorý sme tentoraz prizvali
aj niekoľkých škôlkarov. Deti obetovali svoj voľný čas z vianočných
prázdnin a spoločne s pomocou
rodičov sme spolu absolvovali tri
vianočné vystúpenia s názvom
Vstávajte pastieri hore! Snáď
najdojímavejšie vystúpenie nás
čakalo v Domove dôchodcov v
Zázrivej, kde sme chceli spríjemniť vianočné chvíle tým najstarším a najosamelejším.

Okrem Vianoc sme radi potešili
svojím programom našich dôchodcov, postavili sme v obci máj,
zaspievali sme mamičkám i babičkám. Teraz sa už pripravujeme
na festival folklórnych súborov v
Dolnom Kubíne.
Ďakujeme rodičom detí za aktívnu spoluprácu a obecnému úradu
za ústretovosť. V súčasnosti chodí do súboru trinásť detí. Dokonca, čo je nezvyčajné, prevládajú
chlapci. Veríme, že v jeseni sa rozrastieme o nových členov, o malých prváčikov. Ešte stále je veľa
detí, ktoré majú nielen talent, ale
aj chuť podieľať sa svojou trochou
na kultúrnom živote obce. Samozrejme, bez podpory ich rodičov
to nejde. A preto aj im patrí veľká
vďaka.
Janka a Júlia
5

Šport

Dievčatá aj muži po roku opäť najlepší v okrese
V prvom polroku nás zásahy našťastie obchádzali a my sme sa
tak mohli viac venovať práci s
mládežou. Počas zimy pravidelne trénovali chlapci a dievčatá v
kultúrnom dome v Zábreži, kde
ich Peter Šimon, Jozef Kacko ml.
a Patrik Michalica pripravovali na územné kolo hry Plameň.
Súťaž sa konala 9. júna v Rabči,
kde nás reprezentovali len dievčatá. Chlapci sa najmä pre školské
povinnosti nedokázali vytvoriť
vlastné družstvo. V konkurencii
20 družstiev sa nestratili a ukázali, že patria na Orave k špičke. V
rámci Oravy obsadili pekné piate
miesto a v okrese Dolný Kubín
obhájili vlaňajšie 1. miesto. Víťazstvom si zabezpečili postup na
krajské kolo, ktoré sa bude konať
23. júna v Krásne nad Kysucou,
kde si zmerajú sily s najlepšími v
Žilinskom kraji. Držíme im palce a veríme, že sa domov vrátia

s medailou. Mužom sa na okresnú súťaž moc nechcelo. Nedeľné
ráno 3. júna a zraz v zbrojnici o
8.45 h. Pri pohľade na oblohu
padlo pár návrhov, že nejdeme
nikam. Nakoniec sme sa predsa
len zbalili, zobrali prístrešok, lavice, cestou kúpili niečo na gril a
ponáhľali sa do Bzín. Tréning sme
pre pracovné povinnosti nestihli
ani jeden a pre niektorých to bola
prvá súťaž v tomto roku. Na nástupe Patrik vyžreboval číslo 29,
čo znamenalo, že najskôr odbehneme štafetu a potom útok. Dážď
a mokrý trávnik zaručoval, že o
pády núdza nebude . Tak tomu
bolo aj v našom prípade. Pád v
druhej dráhe a strata štafetového
kolíka v tretej zapríčinili, že sa
časomiera zastavila až na 88,85
sekunde a na prvú Sedliacku Dubovú sme v štafete strácali 60 stotín. Pred útokom sme sa posilnili
grilovaným mäsom, ktoré Dávid

skvele spálil. Prestalo nám pršať,
tak sme si povedali, že ideme
naplno a buď to sadne, alebo to
ukončí Dominik červeným vypínačom na stroji. Pripravili sme si
základňu, postavili sa na štartovú
čiaru a netrpezlivo čakali. Zaznel
výstrel a vybehli sme na trať. Po
pár krokoch niekto z „divákov“
zakričal „Stoj“, na čo zareagoval a
zastal strojník, lebo si myslel, že to
bol niekto z nás alebo rozhodca.
Našťastie sa rýchlo spamätal a stihol to dobehnúť. Jakub excelentne
zhodil ľavý terč asi treťou kvapkou, ktorá vyšla z prúdnice. Maťo
nám na pravom terči predviedol
svoje maliarske umenie a zastavil
časomieru v 18,48 s. Súčet časov
oboch disciplín 107,33 s stačil,
aby sme sa po roku opäť stali víťazmi okresného kola.

Budeme modernizovať
V predchádzajúcom čísle porubského spravodaja sme vás informovali o tom, že obec požiadala
Ministerstvo vnútra SR o dotáciu
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Začiatkom tohto roka nás
potešila informácia, že nám
bola schválená dotácia vo výške
takmer 30-isíc eur. Vďaka finančnej podpore vylepšíme priestory
zbrojnice, čo výrazne prispeje k
skvalitneniu najmä zásahovej čin-

Uličný hokejový turnaj sa hral až v marci
Už to vyzeralo tak, že zima prejde
a budeme na ňu spomínať ako na
pomerne teplú, keď sa nedal urobiť ani hokejový turnaj. Na záver
februára však prišli silné mrazy a
tak osvedčená partia hokejových
nadšencov nezaváhala a zorganizovala ďalší ročník Uličného
hokejového turnaja. V marci sme
turnaj veru ešte nemali. Ktovie, či
preto, že turnaj bol zvolaný bez
dlhodobejšieho ohlasovania, ale
v tomto roku sa ho zúčastnili len
štyri mužstvá. Našťastie, ukazuje
sa, že v Porube vyrastá početná
hokejová omladina, tak sa dá čakať, že o budúcich účastníkov a
6

vôbec hokej v Porube sa netreba
obávať. Úvod turnaja zabezpečil
exhibičný zápas mladých hokejistov. Boli rozdelení na dve mužstvá, ale už si veru nepamätám,
ktoré z nich vyhralo. Viem, že to
bolo tesné, v riadnom hracom
čase bola remíza a o konečnom
výsledku rozhodli samostatné nájazdy. Potom už nastúpili prihlásené mužstvá na „hlavnej časti“
turnaja. Boli štyri a hrací systém
bol „každý s každým“. Víťazstvo si
nakoniec odniesli Žäškovci, ktorí
vyhrali všetky zápasy.
Jaroslav Bruncko

nosti. Plánujeme výmenu garážových dverí, nové podlahy, vymeniť osvetlenie a elektroinštaláciu,
namontovať odsávanie výfukových plynov a kúpiť zariadenie na
automatické vyhlasovanie poplachu a zvolávanie členov DHZ na
zásahy. Momentálne prebieha výber dodávateľa rekonštrukčných
prác. Veríme, že nasledujúce číslo
porubského spravodaja budeme
písať vo vynovených priestoroch
zbrojnice.
Na záver vás chceme pozvať na
IV. ročník Porubského výstreku
do tmy, ktorý je naplánovaný na
sobotu 28. júla. O 13. h štartuje
súťaž pre chlapcov a dievčatá v
kategórii Plameň a od 18. h je na
programe súťaž žien a mužov. Už
tradične je pre divákov pripravená bohatá tombola, atrakcie pre
deti a po skončení súťaže tanečná
zábava.
Milan Franko

Zo života obce

Udialo sa – zachytené fotoaparátom

Bežky

Deň detí

Deň matiek

Máj
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