
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ema má mamu, mama 
má Emu. Pamätáte na 
túto kultovú vetu zo šla-
bikára? Už tridsať rokov 
ju našich prváčikov učí 
čítať MÁRIA VIDOVÁ. 
 
▪ Po akom povolaní ste 
túžili v detstve? Líšili sa 
predstavy veľmi od to-
ho, čomu ste zasvätili 
celú profesijnú pedagogickú kariéru? 
Ako malá som chcela byť lekárkou. Neskôr som 
už chcela byť len učiteľkou. Najprv v základnej 
umeleckej škole, neskôr som chcela učiť ma-
tematiku a výtvarnú výchovu. Túto kombináciu 
však na vysokej škole neotvárali, a tak som si 
podala prihlášku na učiteľstvo pre 1 – 4. ročník. 
▪ Spomeniete si, za akých okolností ste prišli do  

Dolnej Poruby? Bola naša obec vašou prvou 
pedagogickou zastávkou? 
Po skončení vysokej školy som štyri roky učila   
v okrese Nové Zámky na štyroch školách – Dvo-
ry nad Žitavou, Semerovo, Veľký Kýr, Bánov. 
Zakaždým som len zastupovala a ja som už 
chcela učiť takpovediac bez behania. V okrese 
Trenčín mi ponúkali učiť v Starej Turej, Trenčíne 
a v Dolnej Porube. Zapáčil sa mi miestny kraj, 
príroda, a tak som sa rozhodla zostať tu. 
▪ Pochádzate zo Šurian. Mali ste predstavu, kde 
leží Dolná Poruba? Pripúšťali ste, že tu zostane-
te tri desaťročia? Cítite sa tu doma? 
Ja som ani nevedela, kde ležia Trenčianske 
Teplice. V Trenčíne som dovtedy nikdy nebola. 
Nikdy by som si nebola pomyslela, že tu budem 
tak dlho. Keď cestujem zo Šurian do Poruby, 
hovorím si, že cestujem „z domu domov“. Mám 
tu veľa priateľov a známych. 

▪ Učiteľky v prvých ročníkoch zohrávajú jednu 
z najdôležitejších úloh vo vzťahu detí a vytvá-
rania správnych školských návykov. Vnímate 
to rovnako? Držíte sa pritom nejakého kréda? 
Dieťa si musí zvyknúť na režim v škole, pravidel-
nú domácu prípravu. Keď sa to naučí hneď v 1. 
triede, je to lepšie aj pre deti, aj pre rodičov. 
Neviem, či sa držím nejakého kréda, ale hovo-
rievam, že čo nechytíš za uši, za chvost nechytaj. 
▪ Tridsať rokov na jednom mieste je úctyhodné 
číslo. Ktoré medzníky pedagogickej kariéry vám 
v súvislosti s Dolnou Porubou v pamäti zostáva-
jú s prívlastkom nezabudnuteľné? 
Je veľa momentov, na ktoré nikdy nezabudnem. 
Či už zmeny po „nežnej“ revolúcii alebo zmeny 
riaditeľov. Dosť často sa menili kolegovia. Na zlé 
veci sa snažím zabudnúť, všetko ostatné je pre 
mňa nezabudnuteľné. 

POKRAČOVANIE ROZHOVORU  NA 4. STRANE 

POZNÁME ČLENOV DOLNOPORUBSKEJ 
JEDENÁSTKY STOROČIA 
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TVORIVÉ DIELNE ČORAZ POPULÁRNEJŠIE. 
CIEĽOM JE BETLEHEM 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S JUBILUJÚCOU UČITEĽKOU V DOLNEJ PORUBE 

VÝSTUPY Z JÚNOVÉHO ZASADNUTIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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AJ ŽUPANA 
Viac na 4. a 5. strane.  
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 20. 6. 2017 (VÝŇATOK) 
 

K bodu Kontrola plnenia uznesení 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v sú-
lade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie in-
formáciu hlavnej kontrolórky obce Anny Ďurov-
covej o vyhodnotení plnenia prijatých uznesení 
OZ Dolná Poruba ku dňu 20. 6. 2017. 
V zmysle uznesenia č. 169/2017 z dňa 21. 3. 2017 
finančná komisia predložila Obecnému zastupi-
teľstvu návrh na schválenie odpredaja obecného 
pozemku rod. Zelníčkovej v k. ú. Dolná Poruba - 
parcelné číslo 800, evidovaného na LV č. 446 v 
celkovej výmere 219 m

2
 v spoluvlastníckom po-

diele 1/3 ( 73 m
2 

) za cenu určenú znaleckým 
posudkom č. 46/2017 zo dňa 14. 3. 2017. Obec-
né zastupiteľstvo schválilo odpredaj uvedeného 
pozemku žiadateľovi Rudolfovi a Oľge Zelníčko-
vej, bytom Dolná Poruba č. 59, v zmysle znalec-
kého posudku, spoluvlastníckeho podielu 1/3 vo 
vlastníctve Obce Dolná Poruba v hodnote po-
zemku 330,00 €. 
V zmysle uznesenia č. 179/2017 z dňa 21. 3. 2017 
schvaľuje žiadosť Miroslava Plešivčáka ml. by-
tom Horovce č. 199, o odkúpenie obecného 
pozemku v k.ú. Dolná Poruba – parcelné číslo 
5194, evidovaného na LV č. 444 s výmerou 44,5 
m

2
. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj 

uvedeného pozemku žiadateľovi Miroslavovi 
Plešivčákovi ml. bytom Horovce č. 199, v zmysle 
Smernice č. 3/2017 - Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Dolná Poruba. 
K bodu Predloženie Žiadosti o NFP v rámci výzvy 
pod kódom: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, OP 
Kvalita životného prostredia na realizáciu pro-
jektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej 
budovy Materskej školy v obci Dolná Poruba“ 
Starosta obce predložil poslancom OZ informáciu 
o predložení Žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy 
pod kódom: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, OP 
Kvalita životného prostredia na realizáciu projek-
tu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej 
budovy Materskej školy v obci Dolná Poruba“. 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v sú-
lade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo: 
I.   predloženie Žiadosti o NFP na SO v rámci OP 
Kvalita životného prostredia na realizáciu pro-
jektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej 
budovy Materskej školy v obci Dolná Poruba“; 
II.   výšku maximálneho celkového spolufinanco-
vania projektu zo strany obce Dolná Poruba ako 

žiadateľa o NFP vo výške 15 013,90  EUR 
z celkových oprávnených výdavkov 300 277,99 
EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov, 
o ktoré bola znížená výška celkových oprávne-
ných výdavkov v dôsledku plánovanej úspory 
energie na vykurovanie; 
III. predloženie Žiadosti o NFP pod kódom výzvy, 
t. j. OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 
K bodu Návrh na schválenie Záverečného účtu 
obce Dolná Poruba za rok 2016 
Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za 
rok 2016, ktorý bol spracovaný v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy § 16 ods. 10, zároveň 
zohľadňuje i ustanovenie zákona č. 523/2004 
a zákona č. 597/2003 o financovaní ZŠ, školských 
a predškolských zariadení. Záverečný účet obce za 
rok 2016 obecné zastupiteľstvo schválilo s výro-
kom: 
I. „Celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba 
za rok 2016 sa schvaľuje bez výhrad“. 
II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 
2016 vo výške + 29 829 EUR nasledovne: 
1. do rezervného fondu sa pridelí v zmysle zá-
kona 10% z prebytku hospodárenia t. j. vo výške 
2 983 Eur; 
2. do peňažného fondu (príjmové finančné ope-
rácie) sa pridelí 26 846 Eur. 
K bodu Žiadosti 
▪ Starosta obce predniesol poslancom OZ Žia-
dosť Základnej školy s materskou školou v Dol-
nej Porube 88 o určenie miesta osadenia exte-
riérových posilňovacích zariadení z projektu na-
dácie Volkswagen, konkrétne ide o projekt 
zameraný na pohybovú výchovu detí. Uvedené 
exteriérové posilňovacie zariadenia navrhujú 
umiestniť do areálu MŠ, v hornej časti verejného 
detského ihriska. Obecné zastupiteľstvo Obce 
Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. žia-
dosť zobralo na vedomie a schválilo. 
▪ Poslanci OZ sa zaoberali i žiadosťou Oľgy Smol-
kovej, bytom Dolná Poruba č. 90 o výmenu 
okien na obecnej bytovke. Uvedenú žiadosť 
zobrali na vedomie a navrhli pri zostavovaní 
rozpočtu obce na rok 2018 vyčleniť finančné 
prostriedky  na výmenu okien na obecnej bytov-
ke aspoň na jednom poschodí a podľa finanč-
ných možností. 
▪ Starosta obce predniesol poslancom OZ žia-
dosť Smolku Petra, bytom Dolná Poruba č. 143 

o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej 
bytovke na byte č. 5. Poslanci OZ žiadosť  jed-
nomyseľne schválili a súhlasili nájomnú zmluvu 
predĺžiť na jeden rok. 
K bodu Informácie starostu obce 
▪ Starosta obce prečítal poslancom oznámenie 
doručené od REMIX – Ďatko Maroš, Dolná 
Poruba 54 o ukončení živnosti a zániku prevádz-
ky v Dolnej Porube č. 200 ku dňu 3. 4. 2017. OZ 
uvedené oznámenie zobralo na vedomie. 
▪ Starosta obce prečítal poslancom oznam 
doručený od Základnej školy s MŠ Dolná Poruba 
o prevádzke MŠ, ŠJ a ŠKD počas letných prázd-
nin šk. roka 2016/2017, ktorý OZ zobralo na 
vedomie, a v ktorom je uvedené nasledovné: 
▪▪▪ prevádzka materskej školy a školskej jedálne 
počas letných prázdnin bude v termíne od 3. 7. 
do 14. 7 2017 vrátane v bežnom prevádzkovom 
celodennom čase, 
▪▪▪ prevádzka školského klubu bude v termíne 
od 3. 7. do 7. 7. 2017 vrátane v čase od 8.30 h 
do 14.30 h. 
▪ Starosta obce informoval poslancov OZ: 
a)  o vykonaných čistiacich prácach na verejnom 
priestranstve a kosení športového areálu v obci, 
b)  o zakúpení rádiostaníc a trofejí, ktoré sa 
použijú pri kultúrnej akcii v súťaží vo varení 
guláša, 
c)  o vykonaných prácach v areáli detského ihris-
ka pri materskej škole v obci, 
d)  o vyjadrení z RÚVZ na základe vykonaného 
štátneho zdravotného dozoru v priestoroch elo-
kovaného pracoviska – Materskej školy Dolná 
Poruba č. 63 a zistených nedostatkov, ktoré je 
potrebné odstrániť do určitého termínu. Kon-
krétne je potrebné zabezpečiť opravu poškode-
ných stien a stropov v zariadení do 30. 9. 2017 
a zabezpečiť opravu poškodenej podlahy v škol-
skej jedálni do 30. 9. 2017. 
OZ uvedené informácie zobralo na vedomie 
a uložilo starostovi obce zabezpečiť opravu 
poškodených stien a stropov a poškodenej 
podlahy v zariadení Materskej školy Dolná Po-
ruba č. 63 v školskej jedálni do 30. 9. 2017. 
K bodu Rôzne 
V danom bode sa prehodnocovali posledné 
úlohy súvisiace s kultúrnou akciou VII. ročníka 
Súťaže vo varení guláša spojenú s oslavou 45. 
výročia organizovaného futbalu TJ Slovan Dol-
ná Poruba, naplánované na 24. 6. 2017. 

Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ 
 

STANOVISKO hlavnej kontrolórky obce Dolná Poruba k návrhu Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2016 
 

Hospodárenie obce Dolná Poruba sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 75/2015. Rozpočet 
obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový, z toho bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový 
a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový. Rozpočet na rok 2016 bol zmenený päťkrát rozpočtovými opatreniami a to uzneseniami    
č. 127/2016, 128/2016, 129/2016, 130/2016, 151/2016. 
Obec ako zriaďovateľ Základnej školy, MŠ a ŠJ schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako celok. Obec zo svojho rozpočtu zabezpečuje činnosť MŠ, ŠJ, 
ŠKD prostredníctvom originálnych kompetencii. Ich použitie účtuje rozpočtová organizácia ZŠ.  V hodnotenom roku obec poskytla na uvedené prevádzky 
finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške 56 867 €. Okrem uvedeného obec zo svojho rozpočtu dofinancovala chod a prevádzku základnej školy 
v sume 41 419,50 €, nakoľko poskytnuté finančné prostriedky zo štátu nepostačujú. 
Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 129 735 € na prenesené kompetencie ZŠ z účtovného hľadiska je síce príjmom obce, avšak v plnej výške ju zasie-
lame rozpočtovej organizácii – ZŠ, ktorá o nej účtuje vo výdavkovej časti rozpočtu. 
Obec vykazuje prebytkový bežný rozpočet vo výške +26 587 EUR. Prebytok kapitálového rozpočtu je dosiahnutý vo výške +3 242 EUR a pozostáva 
z prijatého transferu na verejné osvetlenie z Ministerstva hospodárstva SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.                             ANNA ĎUROVCOVÁ 

VECI VEREJNÉ 
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OSLAVU FUTBALU V RODINNOM DUCHU VYŠPERKOVALA 
DOLNOPORUBSKÁ JEDENÁSTKA STOROČIA
 

Oslava 45. výročia organizovaného futbalu 
v Dolnej Porube vyústila do hokejového 
skóre. Miestna TJ Slovan si v rámci exhibície 
zmerala sily s výberom slovenskej ligy, ktorý 
hostiteľov deklasoval 8:2. Prehra však 
v sobotu 24. júna nikoho nebolela. 
Priaznivci klubu spod Homôlky si po piatich 
rokoch opäť vychutnali športovú lahôdku. Po 
tom, čo v máji 2012 Dolná Poruba senzačne 
zdolala ŠK Slovan Bratislava (4:1), si účastník 
oblastnej súťaže trúfal aj na mužstvo prešpi-
kované profesionálmi so skúsenosťami na 
najvyššej domácej i zahraničnej úrovni. Me-
dzi legendami sa nestratili ani najznámejší 
dolnoporubskí futbaloví rodáci na čele 
s bývalým československým reprezentantom 
a rekordérom v počte zápasov za DAC Dunaj-
ská Streda Jánom Kapkom. 
Oslavu v rodinnom duchu odštartoval mladý 
saxofonista Ľuboš Bežák, prvý rodený Dolno-
porubčan študujúci na konzervatóriu. Počas 
jeho sóla mužstvá na hraciu plochu priviedol 
Martin Dohál. Fortuna-ligový arbiter zvládol 
práve v drese Dolnej Poruby prechod od 
juniorského do seniorského futbalu, pričom 
tamojšiemu klubu na poste stredopoliara 
pomohol k triumfu v Majstrovstvách oblasti 
v sezóne 2007/08. 
Ešte pred úvodným výkopom si z rúk staros-
tu obce Miroslava Kopčana a funkcionárov TJ 

Slovan prevzali vyznamenania osobnosti, 
ktoré šírili dobré meno obce aj za hranicami 
chotára. Nechýbali medzi nimi mládežnícka 
reprezentantka a účastníčka Olympijských 
hier mládeže Laura Suchá, nepretržite pôso-
biaci člen TJ Slovan Michal Kopčan, či bývalý 
rozhodca UEFA Ľubomír Suchý, ktorý má na 
konte desať zápasov Ligy majstrov. Ako 
povedal posledný menovaný, na stretnutie 
s rodákmi sa tešil celé týždne. „Hoci pôsobím 

v Bratislave, k rodnej obci mojich rodičov sa 
hrdo hlásim. Prežil som tu podstatnú časť 
mladosti, každý rok som trávil prázdniny 
v častiach u Bežáka, u Baláža alebo na Milo-
šovej,“ dodal Ľ. Suchý. 
Veľký ohlas zaznamenala anketa, v rámci 
ktorej mohli fanúšikovia počas jari hlasovať 
za členov Dolnoporubskej jedenástky storo-
čia. Miesto v elitnej spoločnosti sa okrem 
známych ligistov ušlo aj amatérom, z ktorých 
už dvaja účinkujú v nebeskej lige. 
V samotnom exhibičnom zápase dokázala 
Dolná Poruba držať krok s favorizovaným 
súperom vyše polovicu hracieho času. Po 
zmene strán, keď sa na ihrisku vystriedali 
všetci aktéri, domáci vyrovnali na 2:2 a zdalo 
sa, že duel dospeje do dramatickej koncovky. 
Lenže výber ligy zložený z bývalých spoluhrá-
čov Antona Suchého a Pavla Kapka vzápätí 
zaradil vyšší rýchlostný stupeň a vyzývateľovi 
nasúkal ešte poltucet gólov. „O výsledok 
nešlo, chceli sme potešiť ľudí. Chalanom, ktorí 
prišli, patrí moje poďakovanie. Nebolo jedno-
duché zohnať v takomto termíne toľko kvalit-
ných hráčov. Niektorí si kvôli podujatiu do-
konca prekladali rodinné oslavy. Aj tým dali 
najavo, že vedia, kde je Dolná Poruba, odkiaľ 
pochádzajú ich kamaráti a dlhoroční spolu-
hráči,“ zhodnotil kapitán legiend A. Suchý. 

PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska 
 
 

FAKTY Z EXHIBIČNÉHO ZÁPASU 
 

TJ Slovan Dolná Poruba – Legendy slovenskej ligy 2:8 (1:2) 
Góly: Puček, Jozef Suchý – Držík 2, Múdry, Fabuš, S. Ďuriš, P. Kapko, Minárech, R. Suchý 
Dolná Poruba: Marko, Kijac, Mráz, Vlado, P. Ježík, Ján Suchý, Bližnák, Hamaňa, J. Ježík, 
Uhlárik, P. Ďuriš, Puček, D. Váni, I. Suchý, Belák, R. Kapko, J. Ďuriš, Martinák, T. Suchý, D. 
Suchý, Nedielka, T. Váni, Jozef Suchý. 
Legendy ligy: Bobot, Šmelko, Kopačka, S. Ďuriš, B. Ďuriš, P. Ďuriš, A. Suchý, M. Suchý, R. 
Suchý, V. Suchý, J. Kapko, P. Kapko, Minárech, Múdry, Ondrejík, Držík, Straka, Fabuš. 
 
 

LAUREÁTI ANKETY DOLNOPORUBSKÁ JEDENÁSTKA STOROČIA 
 

(V ZÁTVORKE POČET ŠTARTOV / GÓLOV V 1. LIGE): Jarolím Trokan in memoriam, Rudolf 
Bližniak in memoriam, Rastislav Suchý, Miroslav Matúš, Anton Hamaňa, Miloš Suchý, Roman 
Suchý, Ján Kapko (333/2), Peter Suchý (68/6), Pavol Kapko (20/0), Anton Suchý (119/9). 
 

Ťahákom sprievodného programu bola detská 
súťaž v behu s padákom. TJ SLOVAN ďakuje za 
vecné ceny, ktoré do súťaže venovali Europe 
Direct Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. 
 

AKTUÁLNA TÉMA 
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Mojimi očami 
 

Vážení spoluobčania, 
v druhom štvrťroku 
sme okrem bežnej 
agendy ťažisko našej 
práce zamerali na 
spracovanie značne 
náročného projektu 
„Zníženie energetickej 
náročnosti verejnej 

budovy Materskej školy v obci Dolná Poru-
ba“. V samotnom projekte sa uvažuje so 
zateplením obvodových stien a strechy, vý-
menou okien, výmenou elektrického vedenia, 
výmenou vykurovacieho systému, inštaláciou 
rekuperačných jednotiek a solárnych panelov. 
Kompletný projekt bol odovzdaný na Sloven-
skú inovačnú a energetickú agentúru Brati-
slava v stanovenej lehote.  
Súčasne sme budovali na športovom areáli 
multifunkčný prístrešok, ktorý bude využíva-
ný pre našich obyvateľov v rámci postupného 
vytvárania oddychových zón a na verejné 
a kultúrne podujatia. 

Taktiež máme za sebou VII. ročník súťaže vo 
varení guláša, v ktorej súťažilo 14 družstiev 
v dvoch kategóriách. Teší nás, že súťaž opäť 
zaznamenala veľký ohlas u širokej verejnosti. 
Popoludňajší sprievodný program sme tento 
raz spojili s 45. výročím založenia organizova-
ného futbalu v obci Dolná Poruba. Naše 
futbalové mužstvo odohralo exhibičný zápas 
s bývalými prvoligovými hráčmi a viacerými 
reprezentantmi. O akcii podrobnejšie infor-
mujeme na 3. strane. Toto podujatie prišiel 
podporiť aj predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) a poslanec NR SR Jaro-
slav Baška. Veľmi ocenil, že do našej súťaže sa 
už druhý rok po sebe zapojila aj Stredná 

odborná škola obchodu a služieb Trenčín, 
ktorá je práve v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK. 
Keďže pre našich žiakov skončil školský rok a 
mnohí sa rozídete načerpať novú energiu do 
života do rôznych dovolenkových destinácií 
doma i v zahraničí, želám nám všetkým šťas-
tie na cestách, pekné počasie a šťastný návrat 
domov! 
Zároveň blahoželám čerstvým rodičom k ich 
novonarodeným detičkám a touto cestou im 
prajem v našom spoločenstve plnohodnotný 
a pokojný život! 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce) 
Foto: Peter Zelíska 

 

Prebiehajúca oprava školskej jedálne                     Trenčiansky župan Jaroslav Baška (vpravo) so starostom D. Poruby počas súťaže vo varení guláša 

 
 

„ČO NECHYTÍŠ ZA UŠI, ZA CHVOST NECHYTAJ“ 
 
 

DOKONČENIE ROZHOVORU S MÁRIOU VIDOVOU, KTORÁ NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V DOLNEJ PORUBE UČÍ 30 ROKOV 
 

 

▪ Mali ste nejaké učiteľské ideály? Ak áno, 
do akej miery ste o ne prišli? 
Neprišla som o žiadne ideály, vždy som chcela 
učiť deti, snažím sa to robiť najlepšie ako viem. 
▪ Tunajšie prostredie poznáte naozaj de-
tailne. Ako sa z Vášho pohľadu zmenila 
obec, škola či samotní ľudia? Zmenila sa len 
doba, alebo sú dnešní žiaci iní, ako boli ich 
rodičia? 
Obec sa zmenila veľmi, je čistejšia, uprave-
nejšia, je tu viac nových domov. Ľudia sa až 
tak veľmi nezmenili, sú priateľskí, zaujímajú 
sa o druhých. Deti sú viac ostrieľané, skú-
senejšie. Majú viac aktivít popri škole, či už 
základnú umeleckú školu alebo krúžky. 
▪ A teraz z opačnej strany. Museli ste meniť 
prístup k žiakom v rámci výchovno-vzdelá-
vacieho procesu v porovnaní s metódami a 
obdobím, keď ste sem prišli?  
Deti v Porube sú bezprostredné, otvorenej-
šie, mali od začiatku kamarátskejší vzťah 
k učiteľom ako som bola zvyknutá dovtedy. 
Tým, že máme menej detí v triede je vzťah  

učiteľ – žiak bližší. Spojené ročníky si vyža-
dujú trochu iný systém práce. 
▪ Čo je pre vás najkrajšou spätnou väzbou?  
Napríklad, keď sa o mojich bývalých žia-

koch dozviem, že úspešne dokončili školu, 
alebo, že sú úspešní vo svojej práci. 

PETER MARTINÁK 
Foto: Peter Zelíska, archív Aleny Marčekovej 

MEDZI NAMI 

M. Vidová (vľavo dole) ako súčasť volejbalového družstva pedagógov D. Poruby a Omšenia v r. 1994 
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Ďalší vydarený športovo-kulinársky sviatok v D. Porube 
 

Siedmy ročník Súťaže vo varení guláša O po-
hár starostu obce opäť potvrdil povesť jedné-
ho z najobľúbenejších zábavno-súťažných po-
dujatí v regióne. Pestrý sprievodný program 
už od rána lákal do Dolnej Poruby množstvo 
detí a dospelých. O dobrú náladu sa tradične 
starali dychové hudby, policajní kynológovia 
či dobrovoľníci v tvorivých dielňach. Výborne 
sa ujal aj školský projekt „rodinný futbal“, 

ktorého aktéri si svoju rýchlosť zakrátko otes-
tovali v behu s padákom. Odbornú úroveň 
členov poroty vrátane ich znalostí gulášových 
zákonitostí dosvedčil fakt, že kapitánkou 
víťazného družstva bola viacnásobná maj-
sterka Slovenska vo varení guláša. Skromná 
šampiónka o tomto fakte prehovorila až 
počas večernej debaty. 

PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska
 
 

VÝSLEDKY - KATEGÓRIA DOSPELÍ  
 

1. miesto: Podhorie, Bánovce nad Bebravou (Beáta Janíková, Gabriela Puterková, Anton Hruška)  
2. miesto: Záškoláci, učiteľský zbor ZŠ s MŠ Dolná Poruba (Mária Vidová, Beňo, Pagáč, Juríková) 
3. miesto: Gurmáni II, APVV Bratislava (Vladimír Brezovák, Jozef Majtán, Miroslav Kardoš) 
Cena starostu obce: PS Lukovec, Horná Poruba (Peter Chovanec, Marcel Rosa, Štefan Bachratý) 
 
 

VÝSLEDKY - KATEGÓRIA UČŇOVSKÝ DORAST (SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB, TRENČÍN) 
 

1. miesto: Frontoví kuchári (Michal Michalec, Šimon Rychtárech, Sebastián Hrbáček) 
2. miesto: Skokani (Andrej Škrovánek, Denisa Tašárová, Martin Mikušinec) 
3. miesto: Kopfovci (Laura Suchá, David Ilavský, Ondrej Nedielka) 
Cena starostu obce: Včeličky (Barbora Darnadiová, Michal Macura, René Svorada) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTÚRNY ŽIVOT 

 

VIAC FOTO: 
www.dolnaporuba.sk 
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Cesta k betlehemu vedie cez tvorivé dielne 
Cieľom tvorivých dielní a predaja výrobkov    
z nich je obnova betlehema v Kostole sv. 
Martina v Dolnej Porube. Tvorivé dielne boli 
vopred ohlásené v miestnom rozhlase alebo 
na sv. omši. Medzitým sa konali na fare 
v Omšení aj v ZŠ v Dolnej Porube. 

Spočiatku sme materiál na výrobky dostali od 
sponzorov. Vyrábali sme rôzne vianočné a 
zimné dekorácie. Potom prišla na rad výroba 
košíkov. Táto činnosť sa mnohým zapáčila, 
preto sme košíkom venovali viac času. Bolo 
treba zakúpiť potrebný materiál, avšak tieto 
výdavky sme sa snažili minimalizovať. Ná-
sledne prišlo obdobie Veľkej noci. Deti sa 
snažili využiť svoju fantáziu a zručnosť a tak 
vznikli krásne výrobky. 
Kamarátky z Košece nám ochotne ukázali 
výrobu mydielok, magnetiek, náramkov a ru-

žencov. Ak sa ku nám pridal niekto nový, pote-
šilo nás to. Naposledy sme výrobky predávali na 
ihrisku, keď bola súťaž vo varení gulášov. Mo-
mentálne pripravujeme predaj na „Omšenský 
blšák“ aj na „Súťaž vo varení halušiek“. Ak by 
ste však chceli prispieť na betlehem bez zakú-
penia nejakého výrobku, budeme radi – v tom 
prípade sa môžete sa obrátiť na Lenku Pučeko-
vú, Ivetu Ďurišovú alebo Líviu Suchú. 
Dúfame, že tento rok už deti budú môcť na 
Vianoce v kostole obdivovať nový betlehem. 

Text a foto: LÍVIA SUCHÁ 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÁZDNINOVÉ TIPY NA VÝLETY 
Premýšľate, kam s deťmi cez letné prázdniny? Ak 
máte chuť a voľný čas na celý deň alebo rovno 
voľný víkend, môžete sa inšpirovať a spoločne si 
užiť tam, kde sa zabaví celá rodina. Trenčiansky 
kraj má veľa obľúbených a vyhľadávaných pa-
miatok, ktoré stoja za návštevu. 
Bojnický zámok patrí k najstarším a najvýz-
namnejším pamiatkam na Slovensku. Stojí na 
travertínovej kope nad mestom. Prvá písomná 
zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine 
zoborského opátstva. Pôvodne bol hradom 
dreveným a vyvinul sa zo staršieho hradiska. 
Koncom 13. storočia sa ho zmocnil uhorský 
veľmož Matúš Čák a patril mu do roku 1321. Kráľ 
Ferdinand I. daroval v roku 1527 hrad Turzov-
com, ktorí hrad upravili a prestavali na pohodlné 
renesančné sídlo. Po vymretí rodu hrad pripadol 
korune. Gróf Pálfi sa rozhodol prestavať hrad na 
romantický zámok. Sám Pálfi kreslil, navrhoval 
a riadil všetky práce. Posledná prestavba trvala 
22 rokov. Gróf Pálfi sa dokončenia nedožil, zo-
mrel vo Viedni ako starý mládenec. V roku 1923 
bola uzavretá priateľská dohoda medzi dedičmi 
grófa Pálfiho a československým štátom. V roku 
1939 zámok a pozemky kúpila firma Baťa. Po 
vojne na základe Benešových dekrétov pripadol 
majetok štátu. Od roku 1950 je v zámku defini-
tívne umiestnené múzeum, ktoré je dnes súčas-
ťou Slovenského národného múzea. 
V Bojnickom zámku sa nachádza najcennejšie 
dielo Bojnický oltár od florentského majstra 
Narda di Cione Ortagna z polovice 14. storočia 
a veľký gobelín „Jozef a jeho bratia“, ktorý bol 
utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia. 
Pod zámkom sa nachádza hradná jaskyňa –  

prírodná travertínová jaskyňa s priemerom 22 m 
a výškou 6 m. Nachádza sa 26 m pod úrovňou 
štvrtého nádvoria. Vznikla účinkom atmosféric-
kých zrážok vody, ktorá sem vtekala kráterom 
a vonkajšími puklinami do stredu travertínovej 
kopy. V jaskyni sa nachádzajú 2 jazierka, ktoré sú 
spojené s inými podzemnými priestormi.  
Okolo Bojnického zámku sa nachádza park, 
s viacerými vzácnymi a zaujímavými stromami. 

Najznámejšia je Lipa kráľa Mateja – je to najstar-
ší strom nielen u nás, ale aj v Európe.  
Podľa povesti ju zasadil pán Bojníc Matúš Čák 
Trenčiansky. Uhorský kráľ Matej Korvín pod 
touto lipou poriadal snemy a oslavy, preto sa 
zaužíval názov Lipa kráľa Mateja. Strom dosaho-
val impozantné rozmery: výška 30 m, obvod 12,5 
m a priemer koruny 36 m. 
ZOO Bojnice patrí k všeobecnému typu bez 
vyhranej špecializácie. V súčasnosti sa snaží 
zameriavať na vzácne a ohrozené druhy. Založe-
ná bola v roku 1955 s rozlohou 41 ha. Expozičná 
časť je 20 hektárov. Je najstaršou a najnavšte-
vovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. 
Je umiestnená v okolí Bojnického zámku. Areál je 
predurčený na rekreáciu a oddych. Prechádzky 
po ZOO vedie medzi zalesnenými plochami 

pôvodným karpatským lesom. Má najväčší počet 
zvierat až 390 druhov z toho 2630 jedincov. 
V ZOO sú chované najvýznamnejšie druhy zvierat 
ako: veľhad kubánsky, leguán fidžijský, orliak 
morský, leopard perzský, či slon africký. 
Pre deti je k dispozícii sedemmetrová vyhliadko-
vá veža, z ktorej sa môžu spustiť po šmýkačke 
medzi domáce krotké zvieratá. 
Keď už budete mať poprechádzaný zámok 
a ZOO, navštívte aj Múzeum praveku Slovenska. 
Je v areáli Prepoštskej jaskyne. Ide o náučnú 
expozíciu priamo v prírode, kde žil neandertálsky 
pračlovek na území SR. Okolie Prepoštskej jasky-
ne je jedinečným prírodným územím, ktoré si 
zachovalo napriek svojej polohe (leží v samom 
centre Bojníc) ráz divokej prírody. 
Chcete si vyskúšať prácu pod zemou ako baníci? 
Navštívte Hornonitriansky banský skanzen – 
baňu Cigeľ. Nachádza sa 5 km juhovýchodne od 
Prievidze. Prehliadková trasa začína jazdou ban-
ským vláčikom v dĺžke 2312 m do hnedouhoľnej 
bane. Pokračuje pešou prehliadkou podzemnými 
banskými priestormi v min. hĺbke 80 metrov pod 
povrchom v bývalej časti II. ťažobného úseku.  

PETER TVRDOŇ; Foto: wikipedia.org  

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

TJ SLOVAN ZBROJÍ NA VŠETKÝCH POSTOCH 
Dolná Poruba vstupuje do novej sezóny s dvoma 
tímami. Prípravka cibrí futbalovú abecedu v spo-
ločnom družstve s Trenč. Teplicami. Mužstvo dos-
pelých, ktoré bude obhajovať 2. miesto, chce byť 
ešte viac konkurencieschopné. Vedenie TJ káder 
vystužilo Michalom Korčekom z Častkoviec a Da-
liborom Mrázom z Omšenia. V tíme nechýbajú T. 
Suchý, hrajúce legendy P. Kapko s A. Suchým, ani 
bratia Ježíkovci z Dubnice. Do prípravy sa zapojili 
mladí odchovanci i nestarnúci Patrik Dorička.   PM 
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ŠKOLSKÝ ŽIVOT 
Z PRVEJ RUKY 
 

Ako rýchlo ubehli posledné tri mesiace školské-
ho roka! Boli plné nielen záverečných hodnotení 
vzdelávania, ale i nezabudnuteľných aktivít 
základnej i materskej školy. 
Po programe ku Dňu matiek, ktoré pripravili 
pani učiteľky so svojimi deťmi i žiakmi, všetci 
zúčastnení cítili tu pravú atmosféru „Našej 
školy“. Nie je to len názov nášho školského 
vzdelávacieho programu, ale aj pomenovanie 
pocitov, zážitkov a aktivít. 
Ku Dňu detí pripravili pedagógovia ZŠ s MŠ 
deťom nielen tradičné zábavné aktivity, ale 
i zážitkové zábavné vzdelávanie o vesmíre pro-
stredníctvom mobilného planetária, kde nielen 
obraz a zvuk, ale i pocit prispeli spoločne s veku 
primeranou úrovňou prezentácií ku inovatívne-
mu spôsobu vzdelávania. 
Deti ZŠ a MŠ absolvovali veľké množstvo vý-
chovných a vzdelávacích aktivít, z ktorých vybe-
ráme: účasť predškolákov MŠ na regionálnej 
športovej olympiáde (3. miesto), ukončenie 
projektu Dentalalarm (vzdelávanie v oblasti 
dentálnej hygieny detí), predplavecká príprava 
detí MŠ v Trenčianskych Tepliciach, žážitkové 
vzdelávanie Motýlia záhrada (vývinové štádiá 
živých motýľov od húseníc), Noc v škole a škôlke 
s opekačkami, ukončenie projektu Zippyho 
kamaráti pre žiakov 1. ročníka (prosociálne 
cítenie, empatia), exkurzia žiakov II. stupňa do 
výstavných zrekonštruovaných priestorov Dub-
nického kaštiela, exkurzia žiakov na Čachtický 
hrad, výlet žiakov I. stupňa do jaskyne Driny a na 
hrad Červený Kameň, výlet detí MŠ na farmu do 
Lubiny, výlet žiakov II. stupňa po železnici do 
najmodernejšieho interaktívneho Múzea príro-

dy a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, špor-
tovo zábavné aktivity ŠKD, kynologické ukážky 
so psíkom pre deti a žiakov ZŠ s MŠ. Ďalšie 
aktivity s fotodokumentáciou sú prístupné na 
webovej stránke školy. 
Nový predmet Príbeh lesa umožnil žiakom 
v teréne spoznávať rastliny v našom najbližšom 
okolí, návštevu útulku pre psov v Novom Meste 
nad Váhom i ukážku výcviku psa. 
Poslednú júnovú sobotu sa ZŠ pripojila do osláv 
45. výročia organizovaného futbalu v Dolnej 
Porube prostredníctvom projektu Rodinný 
futbal. Za hlasného povzbudzovania fanyniek 
rodinní príslušníci spolu so žiakmi odohrali 
futbalový zápas. Odmenou neboli len zlaté 
a strieborné medaile so sladkosťou, ale pocit 
spoločne strávenej chvíle na futbalovom ihrisku, 
kde víťaz bol jediný – a to futbal pre zábavu 
a spoločné športové vyžitie. Pri tejto príležitosti 
prichystali pani učiteľky nielen pre našich žiakov 
a deti tvorivé dielne, ktoré sa stretli taktiež 
s veľkým ohlasom u rodičov a návštevníkov 
podujatia podobne, ako i rodinný futbal. Deti za 
trpezlivosti pani učiteliek maľovali, strihali, lepili 
a tvorili darčeky pre svojich blízkych alebo ka-
marátov. Krásny letný deň s množstvom aktivít 
zavŕšilo 2. miesto družstva Záškolákov (pani 

učiteliek prvého stupňa s pomocníkmi) v VII. 
ročníku Súťaže vo varení guláša. Všetkým, ktorí 
sa podieľali na zabezpečení organizácie tohto 
dňa veľmi pekne ďakujem s pocitom, že veľa 
dobrých ľudí dokáže spoločne veľa dobrého 
nielen urobiť, ale i prežiť. 
Posledný júnový deň priniesol nielen odovzdanie 
osvedčení o ukončení predprimárneho vzdeláva-
nia ôsmim deťom MŠ, odovzdanie vysvedčení 
žiakom ZŠ, ale i veselý program plný tanca, hudby 
a spevu, počas ktorého sa lúčili so ZŠ deviataci. 
Prajeme im všetci všetko dobré v ich ďalšom 
štúdijnom napredovaní  na stredných školách! 
Záverom mi dovoľte vysloviť veľké poďakovanie 
všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ, ktorí zabezpe-
čovali proces vzdelávania a prevádzky za ich 
prácu v tomto školskom roku, často nad rámec 
svojich pracovných povinností. Poďakovanie 
patrí i Združeniu rodičov pri ZŠ s MŠ a Obec-
nému úradu. 
Školský život bol i v školskom roku 2016/2017 
súčasťou života obce Dolná Poruba.  
Už teraz, počas prázdnin sa pripravuje nový 
školský rok, plný ďalších krásnych zážitkov, 
nových vedomostí a spoznávania. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka školy) 
Foto: Peter Zelíska 

 

ŠKÔLKARI UČILI ŽUPANA BEZPEČNE BICYKLOVAŤ 
 

Deti z našej materskej i základnej školy mali 
možnosť 7. júla 2017 privítať v našej obci 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslava Bašku. Nešlo o obyčajnú návštevu. 
Z Dolnej Poruby totiž štartoval pelotón v rámci 
2. etapy TOUR DE BAŠKA. 
Bašku a spol. privítal starosta Miroslav Kopčan, 
ktorý sa poďakoval za podporu TSK pri nedáv-
nej súťaži vo varení guláša. 
Napriek tomu, že si už školáci užívajú prázdni-
ny, pripravili originálny program, ktorý zaujal i 
zabavil. Mal tiež edukatívny nádych, keď Jaro-
slava Bašku poučili o novom spôsobe jazdy na 
dvoch kolesách. „Konečne som sa naučil bicyk-
lovať," zakontroval trenčiansky župan.  
Nadšenie našich detí naučiť všetkých bezpečne  

bicyklovať, neodradilo ani nepriaznivé počasie. 
Riekanka o bicyklovaní predsedu TSK natoľko 
zaujala, že sa pridal k škôlkarom a na zemi pod 
prístreškom vedľa kultúrneho domu cvičil spo-
lu s nimi. Žiaci základnej školy sa taktiež nedali 
zahanbiť. Zostali verní téme a zaspievali pieseň 
od IMT Smile – Cesty II. triedy. 
Jaroslav Baška sa všetkým poďakoval za prog-
ram a srdečné privítanie. Vzápätí vyhodnotil 
činnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v rôznych oblastiach vrátane školstva, či cest-
nej infraštruktúry. V tejto súvislosti sa riešila 
i budúcnosť cesty v našej obci. Župan informo-
val, že v blízkej budúcnosti bude realizovaná 
oprava cesty III. triedy v Dolnej Porube. 

DANIELA MARUŠINCOVÁ; Foto: archív OcÚ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

 
 
 
 
 
 

 

KONCERT ZUŠ 
 

V nedeľu 11. júna 2017 sa v Dolnej Porube 
uskutočnil záverečný koncert našich žiakov, 
ktorí navštevujú Súkromnú základnú umeleckú 
školu v Omšení (SZUŠ). Naše deti predviedli 
rodičom, čo sa naučili za posledný rok. Súčas-
ťou koncertu bola aj výstava výtvarných prác 
žiakov. Na záver mala príhovor Elena Buranová, 
ktorá SZUŠ založila a ktorá končí ako riaditeľka 
SZUŠ, ale ak jej to zdravie dovolí, bude  deti  
učiť hru na akordeon aj v nasledujúcich rokoch. 
Nám nezostáva nič iné, len jej poďakovať za 
doterajšiu prácu a popriať jej veľa zdravia. 

Text a foto: PETER ZELÍSKA 

 

Účastníci projektu Rodinný futbal 



 
8 Dolnoporubský hlas 

 
 

 

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HOMÔLKA POZÝVA: 
 

POĽOVNÍCKA ZÁBAVA 
 

2. 9. 2017  19.00 h 
 

KULTÚRNY DOM V DOLNEJ PORUBE 
 

POĽOVNÍCKY GULÁŠ  TOMBOLA  VOĽNÝ VSTUP 

ŽIVÁ HUDBA: SKUPINA IMPERIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOZAIKA 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 14. 4. - 24. 7. 2017... 
 

▪ sa medzi nás narodili: SABÍNA ŠUPÁKOVÁ, DAMIÁN UHERČÍK, 
SOFIA MARTIŠKOVÁ;  
 

▪ navždy nás opustila: KATARÍNA KONÍČKOVÁ (rod. Trokanová); 
 

▪ sa prisťahovali do obce: MAREK TROKAN (z Trenčianskych Bo-
huslavíc), STANISLAV ŠEDIVÝ (zo Soblahova), ZUZANA ČONKOVÁ 
(z Beharoviec); 
 

▪ sa odsťahovali z obce: ANNA VĚTŘÍČKOVÁ, rod. Marušincová 
(do Dubaja / SAE), MICHAL MARIENKA (do Stockerau / Rakúsko); 
 

▪ sa zosobášili: OĽGA BUDINSKÁ a PETER SMOLKA. 
 
 

▪ POČET OBYVATEĽOV: 798 (415 mužov, 383 žien).    OCÚ DP 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

032/6597257 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk 

 

LETNÝ VÝVOZ 
KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2017  

 

MODRÉ NÁLEPKY: 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10. 2017. 
Zimný vývoz začne 6. 11. 2017. 
 

RUŽOVÉ NÁLEPKY: 28. 8., 25. 9., 23. 10. 2017. 
Zimný vývoz začne 13. 11. 2017. 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V R. 2017 
 

21. 3. | 20. 6. | 26. 9. | 14. 12. (všetky o 14.00 h) 

 

 O titul DEDINA ROKA 2017 zabojuje 20 obcí 
 

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s  20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých 
pri ich obnove a rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, 
Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, 
Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany. 

Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medziná-
rodnej úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2017, ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú repub-
liku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. 
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v auguste 2017. Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk.       ZMOS 
 

http://www.e-obce.sk/

