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S vareškou precestoval kus 
sveta. Chutnú reklamu a dobré 
meno obce šíri dodnes. 
Dolnoporubský rodák IVAN 
HOFIERKA (1955) však musel 
o svoje miesto v kuchárskej 
brandži tuho bojovať. Najnovšie 
stojí v zákulisí takmer každého 
významného spoločenského 
podujatia v Dolnej Porube.  
 

 V poslednom období doslova  
rozmaznávate chuťové poháriky 
miestnych obyvateľov, čo cítite 
k rodnej obci? 
Hoci môj trvalý pobyt je v Rakúsku, mám k nej špecifický vzťah. 
Vyrastal som tu, a preto Dolnú Porubu často a rád navštevujem.  
 Môžete v krátkosti priblížiť Vašu kuchársku kariéru? 
Vyučil som sa v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Tam som aj 
spočiatku pracoval, potom v Sociálnych službách v Dubnici nad 
Váhom. V roku 1990 som odišiel do jedného športhotela 
v známom rakúskom stredisku St. Anton. Bol to pre mňa po 
odbornej stránke veľký skok, nakoľko v tom čase sme u nás 
z príloh poznali väčšinou len čalamádu, horčicu a kyslú uhorku. 
Naopak, tam sa už vtedy pripravovalo všetko z čerstvej zeleniny 
a ovocia. Varil som pre množstvo osobností, napríklad aj pre 
fenomenálneho lyžiara Alberta Tombu. V roku 1996 som sa ako 
šéfkuchár stiahol do Viedne, do vychytenej reštaurácie 
Fischerhaus, kde sa stretávala tamojšia smotánka na čele 
s dlhoročným rakúskym kancelárom Franzom Vranitzkym.   

 Čo musí mať kuchár z Dolnej Poruby, aby s vareškou dobyl svet?  
Okrem usilovnosti hlavne musí chcieť. Ja som spočiatku tiež 
nemal na ružiach ustlané. Prvé dva mesiace som robil len šaláty. 
V tejto oblasti som začínal doslova od piky. Nebolo to pre mňa 
jednoduché obdobie, nevedel som ani poriadne jazyk, a tak som 
so slovníkom aj spával.   
 Prezradíte základné krédo Vašej kuchárskej filozofie? 
Kuchárstvo musí byť hobby. Nepodľahnúť stereotypu, nebáť sa 
vymýšľať nové recepty a kombinovať ingrediencie.   
 Vedeli by ste vybrať najzaujímavejší zážitok z praxe? 
Do reštaurácie k nám pravidelne chodil niekdajší rakúsky 
prezidentský kandidát Richard Lugner so svojou manželkou. Rád 
taktiež spomínam, ako si každú nedeľu výhradne u mňa 
objednával špecialitu – Zürišské mäso spomínaný bývalý rakúsky 
minister financií a neskorší kancelár Franz Vranitzky.  
 Ktorá kuchyňa Vám najviac imponuje? 
Jednoznačne medzinárodná. Najlepšia kuchyňa na svete je bez 
debaty francúzska. Naopak vôbec neinklinujem k talianskej.  
 Bez čoho nedokážete variť? 
Bez lásky.  
 Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo? 
Staroslovenská kuchyňa. Konkrétne strapačky s kapustou. 
 Čo najradšej pripravujete? 
Vždy niečo nové. Keď sa veci často opakujú, časom tam môže 
začať chýbať tá najpodstatnejšia ingrediencia – srdce. 
 Ako podľa Vás súvisí varenie so stolovaním? 
Veľmi. Sú to spojené nádoby. Môžete pripraviť hocičo, ale ak to 
neviete adekvátne podať, škoda námahy. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom zasadnutí 

dňa 24. 5. 2012:   
 

SCHVÁLILO 
 záverečný účet obce za rok 2011  výrokom podľa Zákona č. 

583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
§ 16 ods. 10  nasledovne: „celoročné hospodárenie obce sa 
schvaľuje bez výhrad“, 

 rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2011 vo výške 
38,85 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu, 

 tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku 
hospodárenia za rok 2011 vo výške 3,88 €, 

 použitie zostatku prebytku hospodárenia za rok 2011 vo 
výške 34,97 € do bežného rozpočtu obce, 

 Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a pohľadávok obce a RO k 31.12.2011, 

 Zmenu rozpočtu obce rozpočtového roka 2012 rozpočtovým 
opatrením č. 2/2012, kde ide o zmenu rozpočtu v súlade 
s ods. 2 písm. b) § 14 č. 585/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov  a to 
zvýšenie príjmov na podpoložke 
rozpočtu 453 s kódom zdroja 131B 
v celkovej sume 2715,83 € vo 
finančných operáciách, čo predstavuje 
výšku nevyčerpanej dotácie 
z prenesených kompetencií na  
Základnú školu Dolná Poruba v roku 
2011 a zároveň zvýšenie výdavkov 
rozpočtu základnej školy (rozpočtovej organizácie) na 
podpoložke rozpočtu 632001 Energie s kódom zdroja 131B 
vo výške 2715,83 €, 

 dodatok č. 2  k Cenníku  poskytovaných služieb platný pre 
Obec Dolná Poruba, v ktorom je uvedený príjem za 
zapožičanie majetku obce Dolná Poruba, ide o inventár 
v kultúrnom dome – stôl 1 ks v sume 0,50 €/ deň, stolička 1 
ks v sume 0,20 € / deň,  

 Vnútorný predpis č. 4/2012 pre vykonanie inventarizácie 
majetku, pohľadávok a záväzkov obce, 

 žiadosti  pani Rábekovej Anny a pána Mika Ľubomíra 
o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke na jeden 
rok, 
 
ULOŽILO 

 starostovi  obce do 30 dní napísať poslednú výzvu na 
zaplatenie pohľadávok – neplatičom daní a ak tak neučinia 
v stanovenom termíne, zoznam neplatičov daní bude 
zverejnený vo vývesných tabuliach v obci, 

 
 URČILO 
 v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
podmienkach starostov a primátorov miest, v znení 
neskorších predpisov plat starostu obce vo výške 1687 € ako 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH 
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a koeficientu určeného podľa  § 4, ods. 1 
uvedeného zákona, čo pre obec Dolná Poruba  je 1,65 
násobok, zvýšeného o 30% v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Určený mesačný 
plat vo výške 1687 Eur patrí starostovi obce od 01. 01. 2012, 

 
  ZOBRALO NA VEDOMIE 
 kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ, 
 stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2011, 
 stanovisko hlavného kontrolóra obce k výsledkom 

inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce a RO 
k 31.12.2011,   

 čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012, 
 čerpanie rozpočtu RO (Základnej školy s MŠ) za I. štvrťrok 

2012, 
 žiadosť o riešenie nelegálnej skládky kovového odpadu  

(vraky motorových vozidiel ) v časti Dolinky nad pálenicou od 
Ľubomíra Sadloňa, ktorú predložil poslancom OZ starosta 
obce a zároveň uložil komisii verejného záujmu zájsť na 
uvedené miesto a danú situáciu riešiť, 

 žiadosť o opravu bočnej ulice nad obecnou pálenicou od p. 
Gallovičovej Anny a p. Ďuračkovej Jany, ktorou sa, v  prípade 
možnosti a dostatku finančných zdrojov, bude zaoberať 
neskôr, ako aj opravou ostatných miestnych komunikácií,  

o informácie starostu obce:  

 o vyčistení okolia ciest v úseku od časti u Bežákov až po 
začiatok obce pri futbalovom ihrisku, kde práce  vykonali 
Správa ciest v spolupráci s Obcou Dolná Poruba 

 o vykonaní opravy nádvoria pred základnou školou v Dolnej 
Porube spolu s opravou schodov v areáli školy počas letných 
prázdnin, 

 o plánovanom nátere múrika pri materskej škole, 
 o ďakovnom liste od p. riaditeľky Mgr. Pavlíny Vakošovej za 

poskytnutie finančného príspevku pre organizáciu Základnej 
školy s materskou školou pri príležitosti Dňa detí, za 
starostlivosť o trávnatú plochu areálu materskej školy a za 
finančný príspevok na zakúpenie žiackej výbavy pre žiakov 
prvého ročníka pre školský rok 2012/2013, 

 o zhotovení zákazových tabúľ za účelom zabránenia 
vytvárania nelegálnych skládok odpadu v obci, ktoré je 
potrebné rozmiestniť, pričom tiež navrhol, že je potrebné 
zdokumentovať tieto nelegálne skládky a zverejniť ich 
v miestnej tlači a na vývesných miestach v obci, 

 o nasledovných sťažnostiach občanov, ktoré preverí komisia 
verejného záujmu: 

a) požiadavka p. Petra Smolku na odpratanie neporiadku pri 
obecnej bytovke p. Gallovičom, 

b) sťažnosť p. Nedielku na vytvorenie skládky odpadu p. Illom 
na jeho pozemku, 

c) sťažnosť p. Trokana Jozefa na p. Žabku Jána, ktorý na jeho 
pozemkoch zasypal protizáplavový kanál na odvodnenie 
prívalovej dažďovej vody, 

d) sťažnosť p. Smolíkovej na p. Marienkovú ohľadom oplotenia. 

  
ZUZANA VÁNIOVÁ 

 
 

VECI VEREJNÉ 
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Čierne skládky v obci 
 

V katastri Dolnej Poruby tikajú časované bomby. Dlhoročne 
ilegálne budované neriadené skládky odpadov sa čoraz bližšie 
približujú k obydliam občanov. Najväčší problém spočíva 
v nerešpektovaní ochrany životného prostredia. Jeho rozsiahle 
znečisťovanie ničí prírodu, spôsobuje nebezpečenstvo z hľadiska 
rozmnožovania nepríjemných parazitov, či šírenia inváznych 
druhov rastlín a výrazne ovplyvňuje kvalitu povrchových i 
podzemných vôd.   
 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pojem čierna skládka nepozná. Skládka je tu 
definovaná, ako miesto so zariadením na zneškodňovanie 
odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo 
do zeme. Takéto zariadenie musí však mať štátnou správou v 
odpadovom hospodárstve udelený súhlas na prevádzkovanie. 
Umiestňovanie odpadu mimo povolenej skládky je protizákonné 
konanie. Podľa terénneho výskumu OZ TATRY existuje v rámci 
Slovenska približne 9 až 12 000 nelegálnych skládok odpadov. 
Pôvodcami sú najčastejšie samotní občania, resp. niektoré 
podnikateľské subjekty. Ich odstraňovanie je enormne finančne 
nákladné a problematické, aj kvôli nízkemu environmentálnemu 
a právnemu povedomiu občanov. 
Občan ako pôvodca komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov má povinnosť ukladať komunálny odpad na 
miesta určené obcou a do zberných nádob, zodpovedajúcich 
systému zberu komunálneho odpadu v obci. Zákon o odpadoch 
zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na 
mieste na to určenom. V opačnom prípade občan riskuje 
vyvodenie zodpovednosti za správny delikt v zmysle § 78, kde 

pokutu do výšky 16 596,95 € uloží príslušný orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, 
ktorá neukladá komunálne odpady alebo drobné stavebné 
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou. Navyše, 
spomínaný zákon poskytuje od roku 2001 starostom obcí nové 
kompetencie voči občanom, ktorí nelegálne skládky vytvárajú, 
nakoľko „Neoprávnené nakladanie s odpadmi“ je v Trestnom 
zákone zaradené medzi trestné činy. 

Ako vysvetlila Erika Kostková z kancelárie prednostu Krajského 
úradu životného prostredia v Trenčíne, za odpad z domácností sa 
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám 
na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, 
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre 
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk. „Čierne 
skládky sú záležitosťou obce, ktorá za nakladanie s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi na svojom území zodpovedá 
v zmysle zákona o odpadoch. Pokiaľ vlastník, správca alebo 
nájomca zistí, že má na nehnuteľnosti uložený odpad v rozpore so 
zákonom, nahlási to obvodnému úradu životného prostredia 
a obci, v katastri ktorej sa tá nehnuteľnosť nachádza,“ uviedla 
Kostková. 
Pri prechádzke dolnoporubským chotárom, žiaľ, nie je problém 
natrafiť na čiernu skládku. K najviac znečisteným lokalitám patria: 
Baňa, Pod vrchami, Hoľazne, Ondrejičky, Hlboká a Opočná dolina. 
Nad vyvezenou hlinou, resp. materiálom, ktorým je možné 
spevniť niektoré lesné cesty by sa azda dalo prižmúriť oko, po 
opakovaných sťažnostiach na znečisťovanie plastom, železom, 
autosúčiastkami, textilom, chemikáliami, či interiérovými 
doplnkami však dochádza trpezlivosť aj vedeniu miestnej 
samosprávy.  
„Obec organizuje viackrát do roka zber elektrospotrebičov, 
centrálny zber železa, separujeme plasty, sklo, tak potom 
nechápem, prečo tento materiál ľudia permanentne vyvážajú do 
prírody. V konečnom dôsledku sa tým vystavujú tvrdým sankciám. 
Za účelom identifikácie znečisťovateľov začneme využívať tzv. 
fotopasce, ktoré sú schopné zachytiť a uchovať dokumentáciu 
z priestoru. Zámerne to oznamujem touto formou, aby si bol 
každý vedomý, že môže byť pri takýchto činnostiach nafotený. 
Vyzývam občanov, aby spolupracovali pri identifikovaní vinníkov 
a taktiež vlastníkov pozemkov, aby postupne zabezpečovali 
odpratávanie spomínaného odpadu. Očakávam, že do osvety 
„Bojujeme za čistú prírodu“ sa zapojí i naša základná a materská 
škola a tiež všetci, ktorým záleží na budúcnosti tohto ešte stále 
krásneho údolia,“ vyhlásil starosta obce Miroslav Kopčan.  
 

PETER MARTINÁK, Foto: autor 
 

AKTUÁLNA TÉMA 

Opočná dolina 

Pod vrchami 
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Mojimi očami 
 

Druhý štvrťrok tohto roka bol veľmi hektický, pretože nás čakalo 
viacero kultúrnospoločenských podujatí. Už tradičné stavanie 

májov v obci malo svoju 
atmosféru. Pociťujem, že stále 
viac občanov, rodákov z našej 
obce a ďalších ľudí, ktorí nám 
fandia, sa zúčastňujú na týchto 
podujatiach. Začiatkom roka sa 
zrodila myšlienka pripraviť oslavy 
výročia založenia organizovaného 
futbalu v Dolnej Porube. Od 
počiatku som si uvedomoval, že 
pôjde o náročný projekt, či už 
z organizačného hľadiska, ako 
i z hľadiska finančného. K tejto 
myšlienke postupne pribúdali 

ďalšie nápady – vydať knižnú publikáciu, vyznamenať a oceniť 
ľudí, ktorí sa významným spôsobom pričinili o založenie 
a samotné fungovanie tohto masového športu a tiež ľudí, ktorí 
v tomto športe dosiahli pozoruhodné výsledky. Spomeniem 
napríklad bratov Kapkovcov, či menovcov Suchých. Aby oslavy 
mali príslušnú vážnosť a nerobili sme niečo len formálne, vznikla 
myšlienka pozvať medzi nás najpopulárnejší slovenský futbalový 
klub ŠK Slovan Bratislava. Postupne sme docielili jeho účasť. 
Osobne som rokoval s trénerom Vladimírom Weissom a dohodli 
sme sa, že urobí maximum, aby u nás odohralo exhibičný zápas 
mužstvo zložené z hráčov, ktorí boli v danej chvíli k dispozícii. Hoci 
vzhľadom k dovolenkovému termínu nešlo o Slovan v plnej sile, 
osobnosti ako Samuel Slovák, Martin Obšitník, či Michal Pančík 
hovoria jasnou rečou. Z výpravy hostí obzvlášť potešila návšteva 
legendárneho petržalského obrancu Imricha „Pigiho“ Tótha. 
V ostatných rozhodnutiach sme uvažovali, že ak máme 
organizovať takéto masívne podujatie a chceme byť slušní 
hostitelia, nemôžeme priestor štadióna nechať v takmer 
schátranom stave. Preto sme načasovali na tento termín i druhý 
ročník súťaže vo varení guláša a v rámci Miestnej akčnej skupiny 
mikroregiónu Teplička turistický pochod „Cesta, ktorá spája“ 
z Trenčianskej Teplej cez Trenčianske Teplice, Omšenie až do 
športového areálu v Dolnej Porube. Pri predstave čo všetko 
musíme stihnúť do 26. mája sa mi, pravdupovediac, vynárali 
rôzne myšlienky. Musím však povedať, že enormným úsilím sa 
nám podarilo skultivovať štadión a to za minimum nákladov 
z obecných zdrojov.  Až posledný deň pred podujatím sme si 
povedali: „Teraz sa nemusíme hanbiť pozvať k nám aj 
významných hostí.“ V tejto súvislosti chcem poďakovať všetkým  

sponzorom, ktorí nielen materiálne, ale i morálne podporovali 
toto podujatie. Osobitne ďakujem našim remeselníkom, 
seniorom, deťom, ktorí nám v tomto diele pomohli. Výsledok ste 
26. 5. 2012 mali možnosť vidieť. Obrovská účasť, vysvätenie 
štadióna našim pánom farárom, dobrá nálada, vynikajúce odozvy. 
Veľké uznanie sme zožali z úst významných hostí – poslanca NR SR 
Bc. Čepáka, primátora Novej Dubnice Ing. Marušinca, primátora 
Trenčianskych Teplíc PhDr. Škultétyho, starostu mestskej časti 
Bratislava – Petržalka a podpredsedu ZMOS-u Ing. Bajana, 
starostu Trenčianskej Teplej Ing. Bereca, starostu Omšenia p. 
Marčeka, zástupcov Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne, 
zástupcov sponzorských spoločností, ako aj samotných aktérov 
podujatia, či už v súťaží vo varení guláša alebo futbalovej exhibície 
„Súboj Slovanov“. Pre mňa toto podujatie splnilo tri účely: 
1. veľmi zásadným spôsobom sme sa zviditeľnili za hranicami  
regiónu, 
2. ocenili a vzdali sme úctu ľudom, ktorí sa zaslúžili o fungovanie  
futbalu a rozvoj športu v našej obci, 
3. zhodnotili sme športový areál obce, pričom si myslím že za  
takpovediac bežného režimu by sme to len veľmi ťažko dosiahli.  

Ešte plný emócií z predchádzajúcich hodnotení však musím 
načrieť aj do iného súdka. Na jednej strane vylepšujeme obec, či 
už čistením koryta potoka, vybudovaním vodného prameňa 
v strede obce, ktorý sme pomenovali „Prameň šťastia“ 
alebo vykášaním trávy a krovín v blízkosti komunikácií a pod, na 
druhej strane si budujeme pod sebou časovanú bombu v podobe 
znečisťovania životného prostredia. Táto téma už pravidelne 
rezonuje nielen na zasadnutiach OZ, ale aj v bežnom živote. 
V rámci prevencie sme osadili dve desiatky zákazových tabúľ 
varujúce pred vyvážaním odpadu do prírody, no zdá sa, že 
niektorí obyvatelia si neuvedomujú vážnosť situácie. Nie nadarmo 
sa hovorí „V akom prostredí žiješ, taký človek si!“ Som 
presvedčený, že celý tento neporiadok sa týka každého z nás.  
Vstúpme si do svedomia a spýtajme sa sami seba: „Čo som urobil 
preto, aby príroda nedoplácala na bezohľadný hazard človeka?“ 
Pre ilustráciu uvediem niekoľko lokalít závažného znečisťovania 
životného prostredia: Baňa, Pod vrchami, Hoľazne, Ondrejičky, 
Opočná dolina. Znečistených lokalít je však v katastri obce oveľa 
viac. Z pozície starostu môžem povedať, že permanentné 
znečisťovanie okolitej prírody viac nebudeme tolerovať a v súlade 
so Zákonom č. 223/2001 Z.z. máme pripravených viacero opatrení 
na riešenie situácie. 
Záverom chcem ešte raz poďakovať našim detičkám zo ZŚ,  MŠ 
a ZUŠ za pekné vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek, pálenia 
Moreny, ako i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 
pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí v obci. Zároveň 
blahoželám rodičom našich najmladších spoluobčanov.   

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce), Foto: Peter Martinák
 

    
  Futbalový areál má novú tribúnu, ochrannú sieť, fasádu i prístrešok.                                                  Vodný Prameň šťastia. 
 

MEDZI NAMI 
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S jedlom rastie chuť 
 

Futbal a guláš roky tvoria osvedčené garde. Pri príležitosti osláv 
štyridsiateho výročia založenia miestnej telovýchovnej jednoty 
zorganizovali 26. mája v Dolnej Porube druhý ročník súťaže vo 
varení guláša a exhibičný futbalový súboj domáceho Slovana 
proti tomu bratislavskému.  
 

Najstarší zachovaný doklad o prítomnosti futbalu v Dolnej Porube 
pochádza z roku 1951. Partia mladíkov si priateľsky zmerala sily s 
rovesníkmi z Trenčianskych Teplíc. Ďalšie zmienky sú datované až 
koncom šesťdesiatych rokov. Stále však zostali len v rovine 
modelovaných zápolení medzi jednotlivými osadami. Zlom nastal 
na jar 1972. Dvojica nadšencov rozhýbala stojaté vody a doručila 
prihlášku do najnižšej okresnej súťaže. Jarolím Trokan s Eduardom 
Vánim zakrátko zmobilizovali celú obec. Spomedzi okolitých lúk 
spoločne zvolili za najvhodnejšiu hraciu plochu lokalitu u Suchých. 
„Roboty bolo viac než dosť, ale nastala taká eufória, že 
brigádnikov nemusel nikto prosiť. Pomáhali starí aj mladí. 
Najväčší problém bol s ihriskom. Areál sme najprv odvodnili. 
Keďže pod dolnou bránou bol terén značne močaristý, dĺžku 
ihriska sme vtesnali do predpísaných rozmerov s odretými 
ušami,“ zaspomínal Trokan. Odvtedy tvorí futbalový areál vstupnú 
bránu obce.  

Existencia TJ Slovan je ovenčená niekoľkými pozoruhodnými 
výsledkami. Štafetu úspechov rozbehla sezóna 1989/90. 
Nechýbalo veľa a pod Homôlkou mohli oslavovať takzvané 
double. Postup do II. triedy totiž sprevádzala spanilá jazda naprieč 
vyraďovacími bojmi tradičného Pohára okresného futbalového 
zväzu. Dolná Poruba z hry postupne vyradila kvarteto papierových 
favoritov a stroskotala až v dramatickom finále s Beckovom. 
Navyše, od tohto ročníka dodnes neokúsila, ako chutí najnižšia 
liga.  
Zlatý vek dolnoporubského futbalu nadišiel s prelomom milénií. 
Nátlaková kombinačná hra, pokorená stogólová méta, pravidelné 
palcové titulky v novinách, či rekordné divácke návštevy spôsobili 
v obci nefalšovaný športový boom. Postup striedal postup a nebyť 
rozsiahlej reorganizácie slovenských futbalových líg, Slovan by 
svoje premiérové účinkovanie v 5. lige neskončil s „Čiernym 
Petrom“ v strede tabuľky. Punc výnimočnosti dodáva 
jubilujúcemu klubu rekordná štatistika bez prehry na domácom 
trávniku. Nedobytnú pevnosť v Dolnej Porube úspešne hájili 58 
zápasov, od marca 1999 do apríla 2003! Za posledných desať 
rokov sa tiež sedemkrát tešili z titulu nekorunovaného kráľa 
povodia Tepličky, keď za sebou nechali rivalov zo susedného 
Omšenia, Trenčianskych Teplíc aj Trenčianskej Teplej. 

Pred zápasom Slovanov, ktorých okrem mena spájajú napríklad aj 
rovnaké klubové farby, či najnovšie aj sedačky na tribúne, sa na 
ihrisku konal krst knihy „Štyridsať rokov TJ Slovan Dolná Poruba“. 
Pôvodne mal byť krstným otcom tréner Bratislavčanov Vladimír 
Weiss, no keďže kvôli neodkladným pracovným povinnostiam 
napokon neprišiel, úlohy sa zhostil bývalý slovenský reprezentant 
Samuel Slovák. Osemdesiatstranovú publikáciu pokrstil trávou z 
futbalového areálu v Dolnej Porube. Jej autorom je Peter Martinák 
a do konečnej podoby sa dostala po polročnej práci. Okrem iného 
mapuje dolnoporubský futbal ešte z čias, kedy oficiálne futbalový 
klub v obci ani neexistoval, čiže obdobie spred roku 1972. Kniha sa 
podrobne zaoberá jednotlivými futbalovými obdobiami, medzi 
ktorými dominuje najmä úspešné obdobie na prelome milénií. 
Priestor v nej dostali aj najvýznamnejší futbalový rodáci. 
Po krste boli odmenené osobnosti, ktoré v histórii futbalu v 
Dolnej Porube zaujímajú čestné miesto. Medzi ocenenými 
najväčší aplauz získal bývalý reprezentant Československa Ján 
Kapko. „Je jedno kde práve som, srdcom som stále 
Dolnoporuban,“ povedal po udelení plakety a pamätného listu so 
slzami v očiach starší z bratskej dvojice. 
OCENENÍ FUTBALOVÍ RODÁCI: Ján Kapko, Anton Suchý, Pavol 
Kapko, Peter Suchý, Miloš Suchý, Roman Suchý, Peter Suchý, 
Vladimír Suchý, Vladimír Šupák, Štefan Hamaňa. 
OCENENÍ ŽIJÚCI DLHOROČNÍ FUNKCIONÁRI TJ SLOVAN: Jarolím 
Trokan, Vladimír Suchý, Jozef Trokan, Ján Suchý, Miroslav Barinka, 
Roman Hrbáček, Michal Kopčan, František Piešťanský, Milan 
Puček, Štefan Marušinec, Milan Suchý. 
EXHIBIČNÝ ZÁPAS: Slovan Dolná Poruba – Slovan Bratislava 4:1 
V samotnom zápase si domáci futbalisti až prekvapivo hravo 
poradili s favorizovaným súperom a po pekných kombinačných 
akciách zaslúžene zvíťazili rozdielom triedy. 
Góly Dolnej Poruby: I. Suchý (11 m), Tvrdoň, Bánoš, Hoppan. 
Zostava Dolnej Poruby: Hunka, Nedielka, P. Suchý, I. Suchý, 
Uhlárik, J. Suchý, Hamaňa, Martinák, Hoppan, Tvrdoň, E. Suchý, 
striedali: Marko, D. Suchý, J. Suchý, N. Suchý, Bánoš, Matúš. 
DRUHÝ ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠA o cenu starostu obce 
odštartoval sériu množstva sprievodných podujatí. Nechýbala jazda 
na koni, kurz lukostreľby, kynologická ukážka v podaní príslušníkov 
Policajného zboru SR, či maľovanie detí na tvár. O dobrú náladu sa 
od rána starala dychovka Nedielkovci a spol., nasucho tradične 
neobišli ani miestni dobrovoľní hasiči a pre labužníkov bolo 
pripravených viacero stánkov s chutným občerstvením. Po zotmení 
atmosféru umocnila diskotéka pod holým nebom. Z 13 
prihlásených súťažných družstiev rozhodla nezávislá odborná 
porota pod taktovkou Branislava Petroviča o týchto ocenených: 
1. Cabernet (Miloš Guzoň, Róbert Bachar, Michal Slávik) 
2. Považskí Baroni (Václav Hahn, Mário Majan, Valéria Hahnová) 
3. Tiráci (Igor Suchý, Ján Kysel, Eva Beňušková) 

PETER MARTINÁK, MJ, Foto: Peter Zelíska 
 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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Jún – mesiac poľovníctva 
a ochrany prírody 

 

Príroda sa v uplynulom mesiaci naplno prebudila a obliekla do 
rúcha pestrofarebných kvetov. Na svet prichádzajú mláďatá 
vtákov i voľne žijúcej zveri, ktoré svojimi zvedavými očkami 
začínajú spoznávať okolitý svet. Je to obdobie, ktoré nás 
poľovníkov motivuje intenzívnejšie sa venovať ochrane týchto 
mláďat a zveľaďovať prostredie, v ktorom prišli na svet.  

Jún je tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Jeho 
úlohou je pripomenúť vytváranie kladného vzťahu k prírode 
a všetkému životu, ktorý sa v nej nachádza. Je to obdobie 
najdlhšieho slnečného svitu a najkrajších nocí. Slnko a pekné 
počasie láka ľudí do prírody. Nie všetci sa v nej však správajú 
šetrne a ohľaduplne. Bolo by dobré zamyslieť sa nad tým, že aj my 
ľudia sme jej súčasťou. Predovšetkým v tomto období by sme sa 

mali snažiť, aby zver mala pokoj pri hniezdení a rodení. Nemali by 
sme ju rušiť hlučným správaním a voľným venčením svojich 
miláčikov. Všetky mláďatá sú totiž bezbranné a nedokážu sa 
ubrániť predátorom. Príroda sa dokáže odvďačiť tým, že nám 
poskytne oázu pokoja a oddychu, ktorý v tomto 
pretechnizovanom svete potrebujeme a vyhľadávame. 
Aj my, členovia Poľovníckej spoločnosti Homôlka Dolná Poruba, 
robíme každoročne vo svojom voľnom čase všetko pre 
starostlivosť o voľne žijúcu zver, jej chov, ako i ochranu a často aj 
záchranu jej životného prostredia. Ide o dobrovoľnú, ale pritom 
zanietenú starostlivosť o prírodu a zver. Prirodzenou súčasťou 
poľovníctva je aj selektívny lov zveri, ktorý má svoj presne 
stanovený rozsah a pravidlá stanovené zákonom. Ide 
o chovateľské zásahy do stavov voľne žijúcej zveri s cieľom 
regulovať jej početnosť, vekovú a pohlavnú štruktúru, vyraďovať 
z chovu prestarnuté alebo zdravotne, či geneticky nevhodné 
jedince. Pri zodpovednom vykonávaní práva poľovníctva sa nám 
v našom revíri už dlhé roky darí zachovať populáciu jelenej, srnčej 
a diviačej zveri. S radosťou sledujeme rastúce stavy zajacov 
a občasný výskyt zveri muflonej a danielej. Konštatovať však 
musíme už aj výskyt najväčšej šelmy na Slovensku – medveďa. 
Poľovnícka spoločnosť Hômôlka Dolná Poruba má v súčasnosti 25 
členov a dvoch čestných hostí. Právo poľovníctva vykonáva 
v uznanom poľovnom revíri Dolná Poruba na rozlohe 2 078 ha. 
V rámci svojej činnosti sa stará o 20 ks krmelcov, 21 ks soľníkov, 4 
zariadenia na prikrmovanie diviačej zveri, 13 ks posedov a dve 
poľovnícke zariadenia. 
Vážení poľovníci, občania Dolnej Poruby, ale aj všetci návštevníci 
krásnej prírody, ktorá túto obec obklopuje, urobme všetko pre to, 
aby sme spoločným úsilím a starostlivosťou zachovali pestrú flóru 
a faunu našej obce aj pre budúce generácie.  
Pri príležitosti mesiaca poľovníctva som sa Vám z pozície 
tajomníka PS Homôlka prihovoril v mene všetkých členov 
spoločnosti. 
 

JÁN SUCHÝ, Foto: Eva Bačíková
 

 
 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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ZUŠ v Bratislave 
 

Súkromná základná umelecká škola v Omšení pod vedením 
riaditeľky Buranovej usporiadala 21. 5. 2012 výlet do Bratislavy na 
muzikálové predstavenie Mozart, ktoré naštudovali študenti 4. 
ročníka konzervatória v Bratislave. Predstavenie sa našim deťom 
páčilo a malo veľký ohlas u publika. Po predstavení sa žiaci SZUŠ 
presunuli na Františkánske námestie, kde navštívili galériu umenia 
v Mirbachovom paláci. Nakoniec pred odchodom z Bratislavy deti 
zamávali našim hokejistom, ktorí sa práve vrátili z úspešného 
pôsobenia na MS v hokeji. 

PETER ZELÍSKA, Foto: autor 

 

 

Sviatok všetkých detí 
 

Dňa 31. 5. žiaci 1. a 3. ročníka navštívili HAZZ v Trenčíne. Hasiči 
nás oboznámili so svojou náročnou prácou. Videli sme ich priamy 
výjazd do terénu na zásah. Ukázali nám hasičské autá, vysielačky, 
odev, obuv na pracovné poslanie. Prakticky sme si vyskúšali i prvú 
pomoc so všetkým potrebným výstrojom. Potom sme navštívili 
Galériu M. A. Bazovského a tvorivé dielne. Domov sme odchádzali 
plní dojmov, zaujímavých, nových informácií a  krásnych    
 

výtvarných prác, ktoré skrášľujú naše školské priestory. MDD žiaci 
2. a 4. ročníka ŠKD oslávili svoj sviatok športovo v CVČ a Sport 
Spartak centrum v Dubnici nad Váhom. Pozreli sme si zaujímavé 
mini ZOO, povozili sa na poníkoch. Najväčší zážitok sme mali 
z kŕmenia pštrosov. Cestou do športového centra sme mali 
možnosť vidieť  Dubnické múzeum a Grottu. Naše športové vyžitie 
sme naplno využili pri hre squashu, stolného tenisu, a skákaní na 
trampolíne. Vyšantili sme sa i na detskom ihrisku, ktoré by sme 
radi privítali i u nás. 

KATARÍNA BLIŽNÁKOVÁ

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Naši malí „olympionici“                                                                        „Varenie“ v materskej škole

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

Zažili sme v našej dúhovej 
materskej škole 

 

Blížil sa zápis do ZUŠ a pani riaditeľka Buranová sa rozhodla, že 
pripraví spolu s deťmi, ktoré ZUŠ navštevujú, krátky kultúrny 
program pre deti MŠ. Všetkým sa veľmi páčil. Počuli sme krásne 
znejúce tóny z čarovných nástrojov, videli kúsok z folklóru a jeho 
tradícií. Po tomto zážitku mali deti lepšiu možnosť rozhodnúť sa, 
či chcú aj ony ZUŠ navštevovať. 
MDD sme oslávili trošku  netradične. V MŠ sme si zorganizovali 
parádnu párty. Prišli tety, ktoré nám ukázali, ako si môžeme sami 
jednoducho a rýchlo pripraviť rybaciu nátierku, tortu alebo 
ľadovú kávu pre maminu. A potom sme si spravili „mňam“ 
hostinu! 
7. 6. 2012 bol pre nás veľký deň. Zúčastnili sme sa športovej 
olympiády mikroregiónu Teplička. A viete, akí sme my šikovní? 
Získali sme strieborné medaile! Takto zmysluplne trávia čas deti 
v materskej škole. 

DANIELA MARUŠINCOVÁ 
 

Začiatkom mája zavítali „fénixáci“ z Dolnej Poruby do českej 
metropoly a po prehliadke „stovežatej“ Prahy spoločne 
zapózovali na Václavskom námestí. 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 31. 3. – 30. 6. 2012 sa medzi nás narodili:  
 

PETER SMOLKA 
TOMÁŠ CUCOR 

 
 

 

a navždy nás opustili:  
 

PAVLÍNA KOTEŠOVÁ, rod. BARINKOVÁ 
JAROLÍM TROKAN 

JÁN GULIŠ 
 

Taktiež zomrel dolnoporubský rodák JOZEF ČUPALKA a na 
miestnom cintoríne bol pochovaný PAVEL BARTALOS 
z Novej Dubnice.  
 

Sviatosť manželstva uzavreli ROMAN BEŽÁK a MÁRIA 
TINKOVÁ.  
 

Počet obyvateľov obce k 30. 6. 2012 predstavuje: 810, z toho 
394 žien a 416 mužov.   
 

DANA SUCHÁ, ZUZANA VÁNIOVÁ 
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Ste literárne NADANÝ, kopla Vás MÚZA 
alebo máte zaujímavý TIP NA REPORTÁŽ? 

Dajte nám o sebe vedieť a staňte sa 
externým REDAKTOROM obecných novín! 

 

Kontakt: 032/6597257 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk 

POCHVÁĽTE SA ZÁŽITKOM 
Z DOVOLENKY! 

 

Letné prázdniny sú synonymom cestovania, spoznávania 
nových krajín, či výletov do prírody. Dolnoporubský hlas 
ponúka priestor, aby ste sa o svoje zážitky podelili 
s ostatnými. Krátke príspevky s fotografiou posielajte do 7. 
septembra 2012 na e-mailovú adresu redakcie: 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk.  
Tešíme sa na vaše príspevky. Šťastné cesty a slnečné leto! 

        Živio, pán starosta! 
 

V uplynulom štvrťroku sa významného životného jubilea dožil starosta obce Dolná 
Poruba JUDr. Miroslav Kopčan (1952). Pri tejto príležitosti sa ku gratulantom dodatočne 
pripája aj redakcia Dolnoporubského hlasu. Spoločne s poslancami OZ a zamestnancami 
obecného úradu želá oslávencovi pevné zdravie a správny kurz pri kormidle obce. 
 

Čože je to šesťdesiatka, 
aká je to výšina? 

Z nej sa len kus kraja vidí, 
výstup iba začína. 

Na smútok a na únavu 
nie je vážna príčina! 

 

Turistika na domáci spôsob 
 

K letu neodmysliteľne patrí turistika. A keďže významnou zložkou jubilujúcej 
Telovýchovnej jednoty Slovan Dolná Poruba bol istý čas aj turistický oddiel (TO), stojí 
za zmienku pripomenúť si zopár faktov z jeho zaujímavej histórie. Navyše, niektoré 
z nich vás možno inšpirujú k aktívnemu spoznávaniu nášho malebného chotára.  
Turistický oddiel pod vedením predsedu Alojza Marjenku bol založený koncom roka 
1978. Spočiatku mal 36 členov.  

 

Podľa záznamov obecnej kroniky medzi prvými funkcionármi figurovali: podpredseda – Milan Čupalka, tajomník – Jarmila Bližniaková, 
hospodár – Rudolf Trokan, zdravotník – Anna Marušincová, kultúrny referent – Ján Kopčan, športový referent – Marián Dorička. 
Februárová túra na Baske znamenala prvú etapu po hranici chotára. Trasa viedla z Dolnej Poruby cez Hlbokú, Zrazy, Baske, Žihľavník, 
Omšenie späť do Dolnej Poruby (25 km). Druhá etapa sa uskutočnila 17. marca 1979: Dolná Poruba – Uhliská – Česaná – Polome – 
Kremenisté – Homôlka – Dolná Poruba. Tretiu etapu pochodu organizoval TO na počesť oslobodenia obce, dňa 8. apríla 1979, z Dolnej 
Poruby cez Hoľazne, Vlčanskú, Babu do Omšenia. O týždeň neskôr členovia turistického oddielu spoločne vystúpili na majestátny Vápeč. 
Takzvanú hviezdicu po hranici chotára uzavreli pochodom: Dolná Poruba – Bukovina – Štefanec – Cigánka – Homôlka – Dolná Poruba. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: autor  
 


