
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   
 

Dolnoporubský hlas stojí na prahu štvr-
tého roka svojej existencie. Neodmysli-
teľnou súčasťou každého januárového 
čísla je rozhovor so starostom obce 
JUDr. MIROSLAVOM KOPČANOM (61). 
   
 Ako hodnotíte uplynulý rok? Bol 
v niečom iný, než ste očakávali? 
Na rok 2013 pozerám z dvoch uhlov. Dá 
sa povedať, že sme nepretržite pracovali 
na zveľaďovaní obce realizáciou projek-

tov – výstavbou prístrešku pri kultúrnom dome, zateplením stropu 
kultúrneho domu, opravou verejných mostov, budovaním autobu-
sových čakární, rekonštrukciou a prístavbou budovy obecného 
úradu, rekonštrukciou nádvoria základnej školy, opravou schodov 
na miestnom cintoríne, či množstvom ďalších prác na skrášľovaní 
našej obce. 
 Hovoríte o momentoch, ktoré zrejme potešili väčšinu spoluob- 
čanov. Čo ten druhý uhol pohľadu? 
To je tá horšia stránka. Som smutný, že vláda SR a následne aj Ná-
rodná rada SR schválila zákon, ktorý stavia našu základnú školu do 
pozície nechceného dieťaťa. Každú obec a jej obyvateľov je treba 

vnímať ako živý organizmus, ktorý na plnohodnotný život potrebuje 
všetky orgány, teda aj školu – deti, ktoré tvoria neoddeliteľnú sú-
časť života každej obce. 
 Obavy o neistú budúcnosť druhého stupňa v ostatnom čase ešte  
znásobila medializácia prípadu. 
Žiaľ, prijatím nového školského zákona sme sa dostali do pozície, 
ktorá zásadným spôsobom zmení rytmus života v obci, jeho spolo-
čenské, kultúrne aj historické návyky. To je pre mňa obrovský úder, 
z ktorého sa tak ľahko nespamätám. 
 S akými cieľmi vstupuje obec do roku 2014? 
V prvom rade s úmyslom dokončiť, čo sme začali. Čiže zrealizovať 
opravu miestnej komunikácie na Milošovej ulici, vybudovať verej-
né detské ihrisko pri materskej škole, opraviť strechu na kultúr-
nom dome, skultúrniť verejné priestranstvo pred budovou obec-
ného úradu. Podotýkam, že reč je o projektoch, ktoré sú spraco-
vané a odovzdané na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Má-
me tiež v pláne zrevitalizovať učebné priestory na základnej škole, 
opraviť schody do jedálne materskej školy, vymeniť oplotenie 
športového areálu, opraviť oplotenie miestneho cintorína. 
V prípade, že dokážeme ušetriť nejaké finančné zdroje, postupne 
máme v pláne opraviť aj miestne komunikácie v časti u Suchých 
a nad pálenicou.                                            POKRAČOVANIE NA S. 4. 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS – NOVOROČNÝ ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE 

Aktuálna téma: župné voľby 
vo výsledkoch a faktoch 

 » s. 3 
 

Stanovisko kontrolórky obce 
k rozpočtu obce na rok 2014 

 » s. 4 

 

Laura Suchá súčasťou postupu 
SR na olympijské hry mládeže  

 » s. 5 

Úspechy a rôznorodá činnosť 
žiakov z Dolnej Poruby 

 » s. 7 

Mikuláš v kostole. Foto: Peter Zelíska 
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UZNESENIE Z XV. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ PORUBA (17. 12. 2013) 
 

OZ SCHVÁLILO: 
  overovateľov zápisnice Mgr. Petra Martináka 
a Milana Suchého, 

  program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
  návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 
2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013, kde 
ide o zmenu rozpočtu v súlade s ods. 2 písm. a), 
b) § 14 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – presuny rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a 
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov, 

  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Dolná 
Poruba a rozpočtovej organizácie na rok 2014 
bez programovej štruktúry v zmysle § 4 ods. 5  
novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, 

  Rozpočet obce Dolná Poruba a rozpočtovej 
organizácie na rok 2014 zostavený podľa novely 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách, 

  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri 
OZ Dolná Poruba na rok 2014, 

  VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na území obce Dolná Poruba  

s účinnosťou od 1. 1. 2014, 
  VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na rok 
2014 na prevádzku a mzdové náklady pre 
materskú školu a školské zariadenia zriadené 
na území obce Dolná Poruba s účinnosťou od 
1. 1. 2014, 

  plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná 
Poruba na rok 2014, 

  uvoľniť z rozpočtu obce finančné prostriedky 
v hodnote cca. 1900 € na nákup kancelárskeho 
a zasadacieho nábytku na obecný úrad, 

  uvoľniť z rozpočtu obce finančné prostriedky vo 
výške 3420 € na výmenu vchodových dverí do 
budovy obecného úradu i na Poštu Partner 
v Dolnej Porube, 

  zakúpiť prenosnú ozvučovaciu súpravu 
v hodnote 390 €. 

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE: 
  kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ, 
kde uznesenia č. 26/2011, 26/2012 
a 59/2013 trvajú, 

  Rozpočet obce Dolná Poruba na roky 2015 – 
2016, 

  stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná 
Poruba k návrhu rozpočtu na rok 2014 
a nasledovné dva roky 2015 – 2016, 

  informácie starostu obce o: 

 vykonanej kontrole z Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry na zrealizovaných 
projektoch v rámci Programu rozvoja vidieka 
2007 – 2013 (Drevený prístrešok pri KD, 
Zateplenie stropu kultúrneho domu, 
Rekonštrukcia verejného priestranstva pri KD 
a Rekonštrukcia verejných mostov v obci) 
s výsledkom „pri vykonanej kontrole neboli 
zistené nedostatky“, 
 vykonanom prieskume trhu na zhotovenie 
kancelárskeho nábytku do kancelárii na 
obecnom úrade v obci a nábytku do zasadacej 
miestnosti na obecnom úrade (zasadací stôl 
a stoličky), 

výmene vchodových dverí do budovy 
obecného úradu i na Poštu Partner v Dolnej 
Porube, 
 možnosti zakúpiť prenosnú ozvučovaciu 
súpravu v hodnote 390 €, ktorá sa vyznačuje 
vysokou kvalitou zvuku, malou hmotnosťou 
a veľmi dobrou mobilitou (uvedenú prenosnú 
ozvučovaciu súpravu ponúka firma MK hlas 
s.r.o. zo Sabinova), 
 podaných projektoch na Pôdohospodársku 
platobnú agentúru, ktoré sú vo fáze 
kontroly. 

ZUZANA VÁNIOVÁ

 Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia Pestovateľskej pálenice s.r.o. Dolná Poruba (17. 9. 2013)
 

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan predložil valnému zhromaž-
deniu (VZ) na schválenie výročnú správu za účtovné obdobie k 31. 12. 
2012 a vyhodnotenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti s ručením 
obmedzeným Pestovateľská pálenica za rok 2012 s tým, že celkové výno-
sy boli dosiahnuté v objeme 41 355,62 € a náklady predstavujú výšku 
30 440,48 €. Spoločnosť s.r.o. vykazuje za rok 2012 kladný hospodársky 
výsledok, t.j. zisk vo výške + 10 915,14 €. V zmysle spoločenskej zmluvy je 
spoločnosť povinná doplniť rezervný fond z čistého zisku vykázaného 
v riadnej účtovnej závierke za rok 2012, a to o sumu určenú 
v spoločenskej zmluve vo výške 5 % z čistého zisku, čo predstavuje sumu 
545,75 €. Zvyšnú časť zisku vo výške 10 369,39 € valné zhromaždenie 
rozhodlo  previesť  na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. 
Účtovníčka spoločnosti Zuzana Vániová informovala prítomných 
o výrobnom liste celkovej výroby liehu počas sezóny od júla 2012 do júna 
2013. Celkovo sa vyrobilo 22 036,85 la liehu, celkové tržby z pálenia 
predstavujú výšku 174 515,21 €, spotrebná daň z liehu, ktorá bola odve-
dená štátu predstavuje sumu 118 998,99 €. Rozdiel sú tržby zaúčtované 
do výnosov spoločnosti v celkovej sume 55 516,22 €. Hospodárenie 
spoločnosti je rozdelené do jednotlivých stredísk. 
Stredisko pálenica: náklady predstavujú sumu 25 856,89 € a výnosy boli 
dosiahnuté vo výške 55 519,49 €. Rozdiel je zisk vo výške + 29 662,60 €. 
Stredisko fekálne vozidlo: náklady predstavujú výšku 3 256,38 €, výnosy 
boli dosiahnuté vo výške 5 879,17 €, rozdiel je zisk vo výške + 2 622,79 €. 
Stredisko Pošta Partner: náklady spolu predstavujú 7 411,07 €, výnosy 
boli dosiahnuté vo výške 5 838,94 €. Rozdiel je strata -1 572,13 €. 
Stredisko Multicara: náklady predstavujú výšku  859,41 €, výnosy boli 
dosiahnuté vo výške 30 €, rozdiel je strata vo výške - 829,41 €. 
Celkové hospodárenie spoločnosti s r.o. za  páleničiarsky rok 2012/2013 
Celkové náklady prestavujú sumu 37 383,75 €, celkové výnosy boli do-
siahnuté vo výške 67 267,60 €, hospodársky výsledok za páleničiarsky 
rok 2012/2013 predstavuje zisk vo výške + 29 883,85 €. 
Konateľ spoločnosti predložil VZ žiadosť Futbalového oddielu TJ Slovan 
Dolná Poruba o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 
zmiešané družstvo žiakov a mužstvo dospelých vo výške 600 €, ktorý 
bude použitý na pokrytie nákladov spojených s organizačným zabezpeče- 

ním a nákupom, resp. doplnením základného športovo-technického 
vybavenia uvedených celkov, ako aj s čiastočnou revitalizáciou hracej 
plochy. Valné zhromaždenie žiadosť jednomyseľne schválilo. 

Prehodnotenie ceny za 1 la vyrobeného alkoholu 
VZ na svojom zasadnutí prehodnotilo cenu za služby pri pestovateľskom 
spracovaní ovocných kvasov a vzhľadom k tomu, že cena za služby bola 
upravená a navýšená od 1. 1.2013 v zmysle prijatého uznesenia č. 
8/2012, naďalej zostáva nezmenená a je stanovená nasledovne: 
cena za 1 la + spotrebná daň z liehu (½)   5,40 € 
poplatok za pálenie     2,60 €  
celková cena za 1 la vyrobeného alkoholu  8,00 €  

Informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana 
Konateľ spoločnosti informoval prítomných o otvorení páleničiarskej 
sezóny 2013/2014 dňom 17. 9. 2013, o vykonaných prácach v priestoroch 
Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. pred otvorením páleničiarskej sezóny 
2013/2014 a nevyhnutných prácach vynaložených na začatie výroby 
destilátu. Okrem toho podal informácie o prijatí troch páleníkov na zákla-
de Dohody o vykonaní práce. Hlavným páleníkom naďalej zostáva Belák 
Rudolf, bytom Dolná Poruba č. 99, pomocným páleníkom zostáva Kopčan 
Jozef, bytom Dolná Poruba č. 135 a Čupalka Vladimír, bytom Dolná Poru-
ba 44. Odmena pre páleníkov za 1 la vypáleného alkoholu je 0,34 € 
a hlavnému páleníkovi patrí navyše mesačná odmena vo výške 50 € za 
vedenie agendy v zmysle pracovnej náplne pracovníka. 
Konateľ spoločnosti informoval prítomných členov VZ o zakúpení pracov-
ného stroja JCB – 2CX, ktorý je zaregistrovaný na spoločnosť Pestovateľ-
skej pálenice s.r.o. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má doplnený pred-
met podnikania o činnosti, ktoré je možné vykonávať uvedeným pracov-
ným strojom, valné zhromaždenie schválilo i cenu za práce vykonané 
pracovným strojom JCB – 2 CX nasledovne: 
1.) 15,- € / h (pre občanov s trvalým pobytom v Dolnej Porube) 
2.) 20,- € / h (pre občanov mimo Obce Dolná Poruba) 
3.) 30,- € / h (pre podnikateľské subjekty) 
V diskusii konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan informoval členov 
VZ, že systém chladenia v pálenici je naplánovaný do budúcna. Informá-
cie konateľa VZ zobralo na vedomie.                                  ZUZANA VÁNIOVÁ 

VECI VEREJNÉ 
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Výmena stráží na čele župy 
 

V pondelok 9. decembra 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vo štvrtom 
funkčnom období. Na základe výsledkov novembrových volieb do 
orgánov samosprávnych krajov zložil slávnostný sľub novozvolený 
predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a 45 novozvolených poslancov. 
Predseda TSK vo svojom prvom verejnom vystúpení v novej funkcii za 
prioritu označil prípravu zodpovedného rozpočtu na rok 2014. Pripo-
menul, že TSK ako jediný stále pracuje v rozpočtovom provizóriu a 
prvýkrát v histórii nemá schválený rozpočet. Vyzdvihol tiež potrebu 
posilňovať odborné zameranie stredných škôl, aby si ich absolventi 
našli miesto na trhu práce, nie na úrade práce. Za problém považuje 
tiež zadlženosť troch nemocníc v TSK a zdôraznil, že v oblasti sociálnej 
starostlivosti nebude kraj zvyšovať poplatky klientov zariadení sociál-
nej starostlivosti v pôsobnosti TSK. Väčšiu pozornosť potrebuje podľa 
neho oprava ciest v kraji, rovnako ako otázky dopravnej obslužnosti či 
rozvoj turizmu a cestovného ruchu s dôrazom na využitie eurofondov. 
Volebná účasť v Trenčianskom samosprávnom kraji dosiahla 17,37 %. 
Celoslovenský priemer predstavoval 20,11 %. Vyplýva to z oficiálnych 
výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Predsedu TSK si 
mohli voliť ľudia zo šiestich kandidátov. Rozhodli už v prvom kole, 
keďže Jaroslav Baška v ňom získal nadpolovičnú väčšinu. V novom 
zastupiteľstve TSK má najsilnejšiu pozíciu strana Smer-SD s 25 poslan-

cami. Pravicová koalícia KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd, SaS, OKS, Nová 
väčšina – Dohoda obsadila v krajskom parlamente osem kresiel, nezá-
vislí jedenásť a jedno poslanec za Zmenu zdola. O štyridsaťpäť posla-
neckých miest sa uchádzalo celkovo tristo kandidátov. 
Voliči v Dolnej Porube si vyberali spomedzi 70 kandidátov obvodu 
Trenčín, ktorému patrí v krajskom parlamente osem poslaneckých 
miest. Nižšie si môžete porovnať výsledky volieb z hľadiska celého 
kraja, trenčianskeho obvodu i dolnoporubského okrsku. 

 

KANDIDÁT NA  
PREDSEDU TSK 

POLITICKÁ STRANA  
ALEBO NEZÁVISLÝ KANDIDÁT (NEKA) 

CELKOVÝ POČET 
HLASOV V KRAJI 

POČET HLASOV 
V OBVODE TRENČÍN 

POČET HLASOV 
V DOLNEJ PORUBE 

Jaroslav Baška SMER – SD 43 745  (53,45 %) 6 626 44 

Jozef Lohyňa KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS 16 111  (19,68 %) 3 382 15 

Juraj Smatana Zmena zdola, DÚ 10 058  (12,29 %) 2 224 1 

Peter Palko KSS 4 164  (5,08 %) 1 193 6 

Ľubomír Žabár NEKA 4 110  (5,02 %) 1 895 40 

Marián Herdel NEKA 3 641  (4,44 %) 795 1 
 

ZVOLENÍ POSLANCI DO ZASTUPITEĽSTVA TSK (podľa obvodov) 
Bánovce nad Bebravou: Zuzana Máčeková, Mgr. (nezávislý kandidát); 
Mária Hajšová, Ing., PhD. (SMER - SD); Rudolfa Novotná, PhDr., PaedDr. 
(nezávislý kandidát); 
Ilava: Eva Bočincová, Mgr. (KDH, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, 
OKS); Peter Marušinec, Ing. (SMER - SD); Juraj Hort, Ing. (KDH, SDKÚ – DS, 
MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS); Pavol Bagin, Ing. (SMER - SD); Viliam Cíbik, 
MUDr., PhD. (nezávislý kandidát); 
Myjava: Pavel Halabrín (nezávislý kandidát); Anna Abramovičová, Mgr. 
(nezávislý kandidát); 
Nové Mesto nad Váhom: Jozef Trstenský, Ing. (SMER – SD); Dušan Bub-
lavý, Mgr. (SMER - SD); Ján Bielik, doc., MUDr., CSc. (KDH, SDKÚ – DS, 
MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS); Anna Halinárová, Ing. (SMER - SD); Kvetos-
lava Hejbalová, PhDr. (SMER - SD); 
Partizánske: Jozef Božik, doc., PaedDr., PhD. (SMER - SD); Ing. Iveta Ran-
dziaková (SMER - SD); Erich Dvonč (SMER - SD); Mária Janíková, PhDr. 
(SMER - SD); 
Považská Bystrica: Karol Janas, doc., PhDr., PaedDr., PhD. (SMER - SD); 
Juraj Smatana, Mgr. (Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska); Igor 
Steiner, MUDr. (SMER - SD); Viera Zboranová, Ing. (nezávislý kandidát); 
František Matušík (nezávislý kandidát); 
Prievidza: Katarína Macháčková, JUDr. (nezávislý kandidát); Jozef Stopka, 
JUDr., Ing. (SMER - SD); Ján Cipov, RSDr. (SMER - SD); Mohamed Hemza, 
MUDr. (SMER - SD); Štefan Gaman, PaedDr. (SMER - SD); František Tám, 
Bc. (SMER - SD); Eleonóra Porubcová, PaedDr. (KDH, SDKÚ – DS, MOST – 
HÍD, NOVA, SaS, OKS); Štefan Mjartan, Bc. (SMER - SD); Richard Takáč, 
Ing. (SMER - SD); Ján Bodnár, Ing. (SMER - SD); 
Púchov: Milan Panáček, Ing. (SMER - SD); Marián Michalec, Mgr. (nezá-
vislý kandidát); Miroslav Kubičár, PaedDr. (nezávislý kandidát); 
Trenčín: Renáta Kaščáková, Mgr. (KDH, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, NOVA, 
SaS, OKS); Tibor Jankovský, MUDr. (SMER - SD); Tomáš Vaňo, Bc. (nezávis-

lý kandidát); Milan Berec, Ing. (SMER - SD); Ján Krátky, Ing. (KDH, SDKÚ – 
DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS); Juraj Ondračka, Ing. (SMER - SD); 
Ľuboš Chochlík, Ing. (KDH, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS); 
Štefan Škultéty, PhDr. (KDH, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS). 

VÝSLEDKY KANDIDÁTOV NA POSLANCOV ZA OBVOD TRENČÍN 
(v zátvorke celkový počet hlasov, za lomkou v okrsku Dolná Poruba) 
V abecednom poradí: Martin Adamec (2 017/7), Miloslav Baco (1 075/2), 
Juraj Bakoš (2 060/6), Martin Barčák (1 984/3), Tomáš Bečár (1 272/1), 
Daniel Beníček (1 775/4), Martina Beňovičová (775/1), Milan Berec (2 
649/34), Anton Beták (1 137/1), Danica Birošová (1 846/1), Marta Blahová 
(589/0), Milan Blaško (665/2), Peter Brázda (488/2), Patrik Burian (1 192/5), 
Ondrej Čapák (458/1), Eva Červeňanová (1 106/1), Martin Dohál (858/13), 
Drahomír Drozd (583/0), Lenka Ďurechová (592/2), Ľubomír Dvorský 
(760/0), Janka Fabová (564/0), Eduard Hartmann (1 347/16), Miroslav 
Hlinka (2 180/8), Peter Hlucháň (771/1), Ján Hradský (694/0), Jozef Hrdlička 
(1 030/1), Peter Hudec (497/0), Martin Chlapík (510/4), Ľuboš Chochlík (2 
394/3), Jaroslav Jambor (1 371/4), Tibor Jankovský (3 003/6), Ján Kanaba (1 
823/3), Renáta Kaščáková (4 018/8), Milan Kebísek (800/2), Martina Kebís-
ková (672/1), Miroslav Kopčan (841/97), Emil Košút (1 879/0), Juraj Kotleba 
(609/2), Iveta Kováčiková (1 393/5), Ľuboslav Krasňan (153/4), Ján Krátky (2 
626/4), Jozef Kristín (689/3), Michal Križan (1 099/2), Leo Kužela (1 552/1), 
Róbert Lifka (1 233/2), Juraj Maláň (2 015/3), Gabriel Martiška (534/1), 
Adela Maxonová (2 017/2), Valika Meravá (633/3), Vladimír Mojto (1 
015/6), Juraj Ondračka (2 438/5), Peter Palko (1 192/6), Stanislav Pastva (2 
201/3), Jaroslav Ridoško (1 726/13), Pavol Suško (410/0), Marta Šajbidorová 
(1 139/4), Iveta Šipošová (415/1), Štefan Škultéty (2 242/16), Jaroslav Šmíd 
(554/0), Lucia Štefancová (927/3), Ľubomír Štefánik (669/1), Juraj Štepnička 
(208/0), Dušan Štrauss (387/2), Alojz Švajda (1 128/5), Ľubomír Tunega 
(999/6), Václav Vacula (158/0), Tomáš Vaňo (2 937/10), Miroslav Zámečník 
(397/1), Ľubomír Žabár (1 888/13), Patrik Žák (2 125/1). 

PETER MARTINÁK (zdroj: Štatistický úrad SR; TSK), Foto: TSK 

AKTUÁLNA TÉMA 

Predseda TSK v r. 2006 – 2013 
Pavol Sedláček (vpravo) blahoželá 
novému trenčianskemu županovi 

Jaroslavovi Baškovi. 
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Rozhovor so starostom obce 
(pokračovanie so s. 1) 
 

 Rok 2014 je pre Vás štvrtý a zároveň posledný vo funkcii sta- 
rostu obce v tomto volebnom období. V premiérovom rozhovo-
re pre Dolnoporubský hlas ste vyjadrili ambície zdynamizovať 
miestny život, vylepšiť prvý dojem pri vstupe do dediny, zaktivi-
zovať verejnosť, či želanie zrealizovať aspoň päťdesiat percent 
predložených projektov. Čo hovorí realita, resp. ste spokojný 
s dosiahnutými výsledkami? 
Myslím, že v oblasti posilňovania kultúrno-spoločenského pove-
domia sme urobili pokrok. Spomeniem napríklad úroveň fašian-
gových veselíc, oslavu jubilea futbalového oddielu TJ Slovan, 
atmosféru počas tradičných stavaní májov, či organizáciu súťaže 
vo varení guláša. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo zrealizo-
vať približne polovicu projektov, ktoré sme spracovali bez toho, že 
by sme z finančného hľadiska zásadným spôsobom ohrozili chod, 
resp. funkčnosť obce. Čo sa týka samotného pohľadu na skrášľo-
vanie obce, ani tu sme nezaháľali. Pri príjazdovej ceste do obce 
sme zrekonštruovali kaplnku Panny Márie Lurdskej, opravili sme 
futbalový štadión, pristavili prístrešok k priľahlým kabínam, vybu-
dovali záchytné siete za futbalovými bránkami. Ak sa nám v roku 

2014 podarí dobudovať novú ohradu ihriska, prvý dojem pri vstu-
pe do dediny bude ovplyvňovať veľmi slušný športový areál. Ob-
lasť skrášľovania obce je však beh na dlhé trate. O životné pro-
stredie sa je potrebné starať denne. To by si mal uvedomiť každý 
občan a nielen z našej obce. Iste si spomínate na akcie ohľadom 
čistenia chotára, ktoré sme organizovali spolu so skautským od-
dielom. Vtedajší záujem ľudí hovoril za všetko... 
 Skúste porovnať – za ten čas, čo ste vo funkcii starostu sa viac  
zmenila Dolná Poruba alebo váš pohľad na obec ako takú? 
Tak to by mali posúdiť hlavne obyvatelia. Moje pocity sú diamet-
rálne odlišné od obdobia, keď som nastupoval do funkcie. Už som 
to raz spomínal, na moju povahu a spôsob práce ide všetko straš-
ne komótne, vrátane rozhodovacích a schvaľovacích procesov, 
chýba mi akási symbióza medzi verejnou správou a štátnymi 
orgánmi. Narážame na neúmerné zaťažovanie obcí, nespravodlivé 
kritériá, komplikácie pri predkladaní projektov a mnohé ďalšie, 
povedal by som bariéry, ktoré sa len ťažko prekonávajú 
a v konečnej fáze stoja veľa síl a finančných zdrojov. Každopádne 
chcem záverom poďakovať všetkým občanom, ktorí nám pomá-
hali a podporovali nás v práci, taktiež učiteľom, duchovnému 
otcovi, podnikateľským subjektom, poslancom a ostatnému per-
sonálu Obecného úradu v Dolnej Porube. 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDZI NAMI 

STANOVISKO K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE 
DOLNÁ PORUBA NA ROKY 2014 – 2016 

 

Rozpočet obce Dolná Poruba pre roky 2014 – 2016 ako základný finanč-
ný plán bol zostavovaný podľa novely Zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách ako viacročný, zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami a očakávanými príjmami na základe sledova-
teľnosti vývoja príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu roka 2013 za 
obdobie január – november 2013. Výnos dane z príjmov fyzických osôb 
a právnických osôb poukázaných zo štátu je rozhodujúcim príjmom 
rozpočtu obce. Podrobný návrh rozpočtu bol predmetom decembrové-
ho rokovania obecného zastupiteľstva. Je zostavený ako prebytkový, keď 
celkové bežné príjmy predstavujú hodnotu 395 340 €, kapitálové príjmy 
81 812 €. Finančné príjmy vo výške 93 068 € pozostávajú zo zostatku 
finančných prostriedkov predchádzajúceho roka vo výške 5300 € a 7768 
€ tvorí prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu. Predpokla-
daný prijatý úver z banky vo výške 80 000 € bude použitý na vykrytie 
nákladov plánovaných projektov na rekonštrukciu miestnej komunikácie 
Milošová, verejné priestranstvo pred obecným úradom, výstavbu verej-
ného detského ihriska a rekonštrukciu strechy kultúrneho domu. 
Bežné výdavky predpokladáme čerpať v nákladoch 367 626 € 
a kapitálové výdavky vo výške 95 686 € a finančné operácie vo výške 80 
000 €. Celkové príjmy predstavujú hodnotu 570 220 € a celkové výdavky 
predstavujú náklady 543 312 € s prebytkom + 26 908 €. 
Návrh rozpočtu na originálne kompetencie materskej školy, školskej 
družiny, školskej jedálne bol zostavený podľa určenej výšky dotácie vo 
VZN č. 2/2014. Je potrebné uviesť, že očakávané vlastné príjmy základnej 
školy s MŠ v hodnote 8105 € obec v zmysle zákona o rozpočtovníctve 
nerozpočtuje, škola o nich účtuje vo výdavkovej časti rozpočtu. Tieto 
príjmy tvoria príjmy z príspevkov od žiakov, z prenájmov, z poplatkov MŠ, 
ŠKD a ŠJ. V oblasti prenesenej kompetencie dotácie štátu na základnú 
školu platí pravidlo: „koľko pošle štát, toľko sa posiela na základnú školu“. 
V závere je potrebné uviesť, že rozpočet je po schválení otvorený mate-
riál, ku ktorému sa v prípade potreby možno v priebehu celého roka 
vrátiť a prehodnotiť. Na základe uvedeného som predložila finančnej 
komisii pri OZ a Obecnému zastupiteľstvu Dolná Poruba a odporučila 
schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 s prehľadom 
skutočného čerpania rozpočtu za roky 2011, 2012, schválený rozpočet a 
očakávanú skutočnosť roka 2013. Príjmy a výdavky strednodobého 
rozpočtu na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné. 

ANNA ĎUROVCOVÁ (kontrolórka obce) 

Ďalší krok k separácii odpadu 
 

Skladujete doma obnosené šatstvo, to-
pánky, či nepotrebné hračky? Odložte 
ich do špeciálnych kontajnerov, ktoré sa 
nachádzajú aj v našej obci. Jeden pred 
kultúrnym domom, druhý pribudol 
koncom novembra v časti u Bežákov. 
Separovaný zber prostredníctvom kon-
tajnerov Textil ECO v Dolnej Porube 
obhospodaruje firma Revenge, a.s. Na 
základe zmluvy s obecným úradom 
musí zabezpečiť na vlastné náklady 
zberné nádoby, ich rozmiestnenie, 
zber, prepravu a čistotu v okolí, pričom 
je povinná dodržiavať platné Všeobecne 
záväzné nariadenie obce o odpadoch,  

ako aj platný Program odpadového hospodárstva obce. Umiestnenie 
kontajnerov je podmienené súhlasom obce. Za túto možnosť patrí obci 
symbolická odmena vo výške dvadsať eur za jeden kontajner ročne. 
Podľa Moniky Baranovičovej zo spoločnosti Revenge, a.s. má firma 
v trenčianskom regióne približne tridsať kontajnerov. „Oslovili sme 
takmer každú obec a mesto v regióne, ale samosprávy vraj už väčšinou 
majú zbery vyriešené. Celkovo prevádzkujeme na Slovensku 300 kon-
tajnerov a ďalších 1200 v Českej republike.“ Ako dodala, kontajnery 
vyprázdňujú podľa potreby, ale zvyčajne raz za dva týždne. Výhodou 
špeciálnych nádob Textil ECO je, že sú určené na spoločný zber odevov, 
obuvi, textilu a hračiek. Nepotrebné veci do nich treba vkladať čisté 
a zabalené. Na bočnej strane kontajnerov púta pozornosť nápis 
o ekologickom využití i pomoci ľuďom. „Čím viac kontajnerov rozmies-
tnime, tým väčším množstvom materiálu disponujeme. Následne ho 
teda musí niekto spracovať a pretriediť. Malú časť vyzberaného mate-
riálu dávame do našich maloobchodných prevádzok, podporujeme 
charity, detské domovy, materské školy. Niečo vyvážame do tretieho 
sveta a zvyšok recyklujeme. Navyše, každému občanovi by malo zále-
žať na životnom prostredí,“ vysvetlila Baranovičová. 
Obsah kontajnerov z niektorých slovenských miest smeruje do veľkej 
triedičky v Poľsku. Podľa portálu puchov.sk viac ako 97 percent pretrie-
dených odevov putuje k odberateľom v Afrike, Ázii a východnej Európe, 
nepoužiteľné kusy sa ďalej spracúvajú a slúžia ako čistiaci alebo izolačný 
materiál.                                         PETER MARTINÁK, Foto: Revenge, a.s. 
 
 



 
5 Dolnoporubský hlas 

 
 
 
 

Laura Suchá v reprezentácii! 
 

Cestu z Dolnej Poruby do futbalovej reprezentácie pred ňou zvládli 
len Ján Kapko a Anton Suchý. Laura Suchá (14) 
však zostane navždy zapísaná, ako prvá žena 
s dvojkrížom na hrudi. V polovici októbra posilnila 
družstvo dievčat do 15 rokov, s ktorým vo švajčiar-
skom Nyone vybojovala historický postup Sloven-
ska na olympijské hry mládeže v čínskom Nanjin-
gu. Jej reprezentačný príbeh pripomína Cézarov 
výrok Veni, vidi, vici. Prišla, videla, zvíťazila. 

 

 Aká bola tvoja prvá reakcia na pozvánku do reprezentácie SR? 
Bol to môj prvý reprezentačný zraz a všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. 
Bola som prekvapená a tešila som sa, aj keď som mala trochu strach. 
 Kto ti oznámil nomináciu? 
O tom, že som pozvaná do reprezentácie mi povedal môj otec vo 
štvrtok večer s tým, že v piatok ráno som mala byť v Senci, kde sa 
nachádzala celá reprezentácia. Otcovi nomináciu oznámil môj tréner 
v MŠK Slovan Trenčianske Teplice Rudolf Mrázik, ktorému telefono-
val reprezentačný tréner Branislav Petrovič. Ešte v ten večer sme 
museli ísť do Trenčianskych Teplíc vypísať potrebné papiere a ráno 
ma otec doviezol do Senca, kde som sa pripojila k reprezentácií. 
 K družstvu si sa pripojila dodatočne po zranení Vagaskej. Poznala  
si predtým niektoré dievčatá? Ako ťa prijal kolektív? 
Niektoré som už poznala zo vzájomných zápasov alebo z turnajov. 
Spoluhráčky boli milé a bez problémov ma prijali medzi seba. 
 Podľa oficiálnych správ odlet z Viedne poznačila technická poru- 
cha lietadla. Vystrašila ťa táto nepríjemnosť? 
Keďže to bol môj prvý let, tak som mala dosť strach aj bez toho, čo sa 
stalo. Nastúpili sme do lietadla, istý čas sme ešte stáli na mieste. Bolo 
to podozrivé aj trénerom. Keď sme sa už rozbiehali, pilot spomalil 
a začal sa otáčať. Hneď na to nám povedali, že musíme vystúpiť 
a počkať, kým pre nás pripravia ďalšie lietadlo. A tak sme čakali ešte 
hodinu a pol na letisku. Síce som sa bála, ale po nástupe do druhého 
lietadla som bola rada, že už konečne ideme. 
 Ako hodnotíš účinkovanie Slovenska na kvalifikačnom turnaji  
v Nyone o účasť na budúcoročných olympijských hrách mládeže? 
Môžeš priblížiť zrod postupu a tvoju pozíciu v tíme? 
Keďže do kádra som sa dostala na poslednú chvíľu, tréner už mal 
viac-menej jasnú základnú zostavu. V piatok pred odletom sme si 
zahrali priateľský zápas proti družstvu dievčat Slovana Bratislava, kde 
som sa dostala na pár minút na ihrisko. V Nyone som nedostala 
príležitosť a podporovala som dievčatá len zo striedačky. Účinkovanie 
reprezentácie SR hodnotím kladne, získali sme cenné medzinárodné 
skúsenosti, ktoré nám pomôžu v budúcnosti. 
 Rumunky ste porazili 7:2, finále s Azerbajdžanom bolo podľa  
výsledku 1:0 oveľa vyrovnanejšie. Vyzeralo to tak aj na ihrisku? 
Zápas s Rumunkami bol spočiatku neuspokojivý, keďže sme už v 3. 
minúte prehrávali 0:1. Všetko sa ale v nasledujúcich minútach zmeni-
lo a dostali sme sa do vedenia. V porovnaní s Azerbajdžanom to bol 
vcelku jednoduchý zápas. Proti Azerbajdžanu sme mali neskutočne 

veľa šancí, ktoré sme nepremenili, ale nebolo to tak iba z našej stra-
ny. Azerbajdžan má určite tiež dosť kvalitných hráčok, s ktorými sme 
bojovali do poslednej minúty. Súperky však prehru celkom nezvládli. 
Boli mierne agresívne a celú situáciu musel dokonca riešiť pracovník 
SBS služby, ktorý sa postavil medzi šatne a upokojoval Azerbajdžanky. 
 Sníva sa ti o čínskom Nanjingu? Ako vidíš svoje šance štartovať na  
OH mládeže 2014? 
Všetko je v rukách trénera. Som vďačná i za to, kde som mohla byť 
doposiaľ a pokiaľ sa tréner rozhodne aj pre mňa, budem veľmi rada 
a budem sa snažiť čo najlepšie reprezentovať. 
 Čo osobne ti dala táto reprezentačná skúsenosť? 
Mohla som vidieť a vyskúšať si, čo znamená byť reprezentantkou. Je 
to veľká zodpovednosť. Pozitívne ma prekvapila aj návšteva sídla 
UEFA, kde sme sa zúčastnili prednášky o dopingu a manipulovaní 
zápasov. Ubytovanie bolo veľmi uspokojivé. Na tréningy sme chodili 
asi 11 kilometrov od hotela autobusom, ktorý nám poskytli. Trénovali 
sme v areáli s viacerými ihriskami, hneď vedľa sídla UEFA. 
 Prečo si sa rozhodla pre futbal? Spájaš s ním svoju budúcnosť? 
Ťažko povedať, čo bude v budúcnosti, ale určite by som sa mu chcela 
venovať. Futbal ma už od malička veľmi zaujímal. Môj otec, obaja 
strýkovia, taktiež ujo i bratranec žijú futbalom, takže i mne sa to 
nejako dostalo do krvi. Za to, kam som sa dostala, vďačím predovšet-
kým rodičom, ktorí ma podporujú a umožňujú mi futbalovo rásť. 
Poďakovanie patrí zároveň trénerom TJ Slovan Dolná Poruba a MŠK 
Slovan Trenčianske Teplice, kde som doposiaľ získavala futbalové 
skúsenosti. Ďakujem i reprezentačnému trénerovi, ktorý si ma všimol 
a umožnil mi byť súčasťou reprezentácie SR. A samozrejme nemôžem 
zabudnúť ani na podporu zo strany pána starostu obce Dolná Poruba 
Miroslava Kopčana i zástupcov základnej školy, ktorým by som sa 
chcela týmto spôsobom za všetko poďakovať. 
 Hrávaš striedavo sa zmiešané družstvo žiakov Dolnej Poruby  
a prvoligové družstvo junioriek Trenčianskych Teplíc. Dajú sa po-
rovnať zápasy proti chlapcom a dievčatám? 
Momentálne sa to nedá porovnať, pretože minulý rok opustilo druž-
stvo žiakov Dolnej Poruby veľa hráčov. Vek im už totiž nedovoľoval  
pôsobiť ďalej v tíme. Zvyšok je veľmi mladý, ťažko sa vytvárajú nejaké 
akcie, kombinácie alebo štandardné situácie. Naopak v Trenčianskych 
Tepliciach sme vekovo vyrovnanejšie, takže si viac herne rozumieme. 
 Máš nejaký futbalový vzor? 
Áno, zo začiatku som mala vzor Vladimíra Weissa ml., ale teraz sa mi 
veľmi páči hra Barcelony, najmä Neymara a Messiho. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: futbalsfz.sk; ISSF

 
 

 
SÚŤAŽ DEDINA ROKA 2013 
 

Celkovým víťazom siedmeho ročníka súťaže 
Dedina roka sa stala obec Malé Dvorníky v 
okrese Dunajská Streda. Súťaž vyhlásilo Minis-
terstvo životného prostredia SR spoločne so 
Slovenskou agentúrou životného prostredia, 
Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest 

a obcí Slovenska. Obec Malé Dvorníky bude v 
roku 2014 reprezentovať Slovenskú republiku v 
európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dedi-
ny. Druhé miesto obsadila obec Špania Dolina v 
okrese Banská Bystrica a tretie miesto obec 
Pruské v okrese Ilava. Do súťaže za zapojilo 27 
obcí zo siedmich krajov Slovenska. „Aj počas 
aktuálneho ročníka tejto súťaže sme boli sved-

kami toho, že naše dediny dokážu aj v neľahkých 
podmienkach intenzívne pracovať na svojej 
obnove. Hospodársky rast Slovenska spočíva aj v 
schopnosti využiť zdroje, ktorými vidiek a vidiec-
ka krajina disponujú, k čomu už 15 rokov pri-
spieva aj Program obnovy dediny,“ povedal 
riaditeľ kancelárie ministra MŽP SR Vladimír Rak.  

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska 

KULTÚRNY ŽIVOT 

Vedenie TJ Slovan Dolná Poruba so starostom obce Miroslavom Kopčanom venovali Laure Suchej za vzornú reprezentáciu obce i klubu dve 

futbalové lopty zn. Adidas. Finančným darom v hodnote 100 € na nákup športových a futbalových potrieb ju podporil sponzor Ing. Ján Suchý. 
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Teraz si kúpele môže užiť každý 
 

Čo môže byť príjemnejšie, ako si počas zimných mesiacov oddých-
nuť v termálnej vode a nechať sa rozmaznávať čarovnou atmosfé-
rou kúpeľného mesta? 
Kúpele Trenčianske Teplice, 
a. s. ponúkajú pre všetkých 
možnosť vyskúšať si kúpeľnú 
atmosféru na vlastnej koži. 
Spoločne s mestom Tren-
čianske Teplice a ďalšími 
mestami v kraji sa zapojili do 
jedinečného projektu Kúpele 
v regióne. Vďaka nemu sa 
stávajú jedny z najznámejších kúpeľov na Slovensku dostupné aj pre 
ľudí, ktorí ich vnímajú ako drahé. Od 17. novembra 2013 do 28. 
februára 2014 totiž môžu obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho 
kraja prísť relaxovať do všetkých termálnych bazénov za polovičnú 
cenu. Oddýchnuť si môžu aj vo vonkajšom bazéne Grand, z ceny 
ušetria až 30 percent.  
„Očakávame, že návštevník využívajúci túto ponuku strávi čas nielen 
v bazéne, ale pôjde aj do reštaurácie či kaviarne, prípadne sa krátko-
dobo ubytuje,“ vyjadril sa primátor mesta Trenčianske Teplice Štefan 
Škultéty. „Aj preto pri zakúpení bazénu so zľavou dostane klient ďalší 

zľavový kupón platný vo vybraných reštauráciách.“ Projekt tak pred-
stavuje jedinečnú možnosť vyskúšať si, aké to naozaj za bránami 
kúpeľov je. Mnohí si totiž často krát mylne spájajú kúpele len so 
staršími ľuďmi, ktorí majú zdravotné ťažkosti. Kúpele sú však otvore-
né pre všetkých, ktorí chcú pocítiť blahodarný účinok termálnych 
prameňov. 
„V prvom rade kladieme dôraz na prevenciu, na ktorú sa zabúda 
najmä z finančných a časových dôvodov. Zimné mesiace sú ideálne 
na vyskúšanie kúpeľnej liečby a v kombinácii s výbornou cenou sú 
zaujímavé aj pre menej solventných obyvateľov kraja,“ hovorí Andrea 
Puskailer, generálna riaditeľka spoločnosti Kúpele Trenčianske Tepli-
ce, a.s. Do projektu sa zapojili mestá Trenčín, Ilava, Dubnica nad 
Váhom, Nová Dubnica, Nemšová, Trenčianske Teplice, Nové Mesto 
nad Váhom a obce Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba, Horné 
Srnie, Motešice, Bzince pod Javorinou a Krásno. 

VÝNIMOČNOSŤ TRENČIANSKO-TEPLICKÝCH KÚPEĽOV 
Kúpele Trenčianske Teplice majú k dispozícii šesť prírodných liečivých 
zdrojov, ktoré sa využívajú na vonkajšiu a vnútornú balneoterapiu. 
Sírne termálne liečivé pramene majú rovnaké chemické zloženie, líšia 
sa len teplotou vody. Voda pre liečebnú terapiu sa vyznačuje opti-
málnou balneologickou teplotou od 35,5 °C do 39 °C. Vďaka tomu sa 
nemusí ochladzovať ani ohrievať, ale používa sa priamo na kúpeľ či 
iné tradičné procedúry. Okrem liečebných procedúr ponúkajú Kúpele 
Trenčianske Teplice aj rozličné wellness a relaxačné pobyty. 

MIROSLAVA ONDRUŠOVÁ, Foto: MAS Teplička
 

 

 
 

Moje oskoruše (GLOSA OCHRANÁRA PRÍRODY)  
 

Za prežité roky môjho života som pomáhal úctyhodnému počtu 
študentov pri spoznávaní zákonitostí Prírody. Ich ročníkové práce, či 
diplomovky sú dôkazom mojich snáh neviditeľným magnetom 
spojiť lásku so snahou a umom k Prírode. V tejto láske osobitné 
miesto majú stromy. Vždy pri exkurzii vysvetľujem na pomyselnom 
náučnom chodníku – toto je môj les. Všetci rýchlo pochopia, prečo 
mu vravím môj. Lebo v ňom je naozaj všetko. Stromy semenáčiky, 
velikánske bohatieri, no i krivé haťáre. A vôkol nich žijú zvieratá. Od 
svätojánskej mušky, cez fúzača až po srnku či jeleňa. V tomto les-
nom chráme si ctím brekyne i oskoruše. V prírodnom prostredí 
majú veľký význam stromy, ktorým skončila púť zeleného žitia, aby 
sa spráchnivené zmenili na blahodarný humus.  
Poslednú oskorušu v rodnom chotári – v Machnáči dávno vyťali. 
A tak už dávno som usilovne robil pokusy s pestovaním. Za desiatky 
rokov som ich veľa vypestoval a keby som ich od začiatku predával, 
bol by som veľmi bohatý. Oskoruše zbožňujem, keď kvitnú, túlim sa 
k nim, keď dozrievajú a zlatožlté lístie platí letu, keď príde jeseň.  

Oskoruša je strom z čeľade ružovitých. Jeden liter oskorušovice 
vydražili na Morave za 2300 korún českých. Tento strom mám tiež 
rád preto, lebo plody sú aj v lekvári. Nie sú síce všeliekom, no keď 
spočítam, koľko úžitku je 
z tohto stromu, zatúžime 
mať ho vo svojej záhra-
de. Oskorušu si ctia 
i včelári. A z jej dreva sú 
aj veľkonočné klepáče 
v kostoloch a veľa iných 
predmetov, veď naprí-
klad ovocinársky lis mal 
kedysi „šrób“ z oskoruše. 
Teraz, keď sa stromy 
vyzliekli zo zlatožltého 
šatu, prezerám po chotároch pri mapovaní ovocných stromov ich 
úžasný habitus – vzhľad, tvar a pritom si mlčky uctievam umenie 
dedovizne. My Slováci musíme byť na toto dedičstvo pyšní.                                    

ALFONZ LIŠKA (predseda OV Slovenského  
zväzu ochrancov prírody a krajiny v Trenčíne), Foto: wikipedia.org 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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V nedeľu 8. 12 2013 náš rímskokatolícky kostol sv. Martina navštívil Mikuláš. Deti z miestnej základnej i materskej školy sa už naňho veľmi 
tešili a pripravili si pre neho krásne pesničky, ktoré mu zaspievali v sprievode ľudovej hudby Adama Vakoša. Sv. Mikulášovi sa program 
páčil a deti odmenil štedrými balíčkami, ktoré mu priniesli jeho pomocníci – anjeli.                                        Zdroj: web ZŠ, Foto: Peter Zelíska 
 

Vianočná besiedka v materskej škole 
 

V pondelok 16. decembra si detičky 
z MŠ pripravili so svojimi pani učiteľ-
kami Zuzkou a Lenkou Vianočnú 
besiedku pre svojich rodičov, sta-
rých rodičov a pre Mikuláša, ktorý aj 
keď už bol unavený z toľkého cho-
denia po svete, našiel si čas a za 
nádherný program odmenil šikov-
ných škôlkarov pekným darčekom a 
sladkým balíčkom. Deti si pod krás-
ne vyzdobeným stromčekom našli aj 
nové hračky, s ktorými sa budú         
v škôlke hrávať.            Zdroj: web ZŠ 
 

Rôznorodá činnosť žiakov z Dolnej Poruby 
 

Na našej škole v Dolnej Porube sme sa veľmi snažili o aktívnu účasť na 
rôznych športových alebo vedomostných súťažiach a exkurziách. Žiaci 
sa zúčastnili celoslovenského testovania Komparo a Pytagoriády, z 
ktorej vzišli úspešní riešitelia – Bibiana Hoštáková, Adam Zelíska, Vi-
liam Kopčan, Andrej Žabka, Magdaléna Kopčanová, Jessica Trokanová, 
Juraj Taraba, Tašár a postupujú do okresného kola.  
Žiačky druhého stupňa sa umiestnili na 3. mieste vo florbale. Deviataci 
navštívili v Trenčíne prezentáciu stredných škôl – Stredoškolák. Boli 
sme veľmi spokojní a prekvapení z reakcie a záujmu našich detí. Pre-
zentácia bola zaujímavá v rôznych odboroch. Výcvik psov, módne 
prehliadky, mažoretky, spevokoly, rôzne profesijné  zamerania. Ponu-
ka vzdelávacích programov bola veľmi široká, čo nasmerovalo i budúci 
výber strednej školy. Pre potešenie spolužiakov žiaci 9. ročníka pripra-
vili zaujímavé mikulášske prekvapenie, spojené s čertovským unáša-
ním, anjelským pohladením, mikulášskou odmenou. Ďalšou aktivitou 
našich žiakov bol futbalový turnaj, kde sa postavili proti športovému 
gymnáziu a ZŠ Omšenie. Tvorivé dielne v Trenčíne boli pre žiakov 
prvého stupňa zábavou, pri ktorej rozvíjali svoje umelecké a tvorivé 
schopnosti. Naša škola je inštitúciou, ktorá pre svojich zverencov 
rozvíja požadovanú  vedomostnú úroveň. Podporuje kreatívnosť, 
aktivitu, vysoké tempo vzdelanostnej prípravy na pokračovanie žiakov 
v stredoškolskom štúdiu.  
Na celkovú činnosť žiakov sme hrdí a tešíme sa z doposiaľ chvályhod-
ných výsledkov.                                                      KATARÍNA BLIŽNÁKOVÁ 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

Koncert základnej umeleckej školy 
 

Dňa 17. 11. 2013 sa v Omšení konal koncert žiakov tamojšej 
Súkromnej základnej umeleckej školy venovaný mesiacu úcty k 
starším, v rámci ktorého vystúpili aj žiaci z Dolnej Poruby.  
Koncert mal veľmi dobrú úroveň. Sála bolo zaplnená do posled-
ného miesta. Diváci mali možnosť vidieť aj vystúpenie malých 
tanečníkov v ľudových krojoch. Zaujímavosťou bolo vystúpenie 
Luba Bežáka, ktorý nám predviedol hru na saxofón.  
Z vystúpení mali dobrý pocit nielen účinkujúce mladé umelecké 
talenty, ale predovšetkým ich rodičia a starí rodičia, ktorí ich 
ocenili veľkým potleskom.                     PETER ZELÍSKA, Foto: autor 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 1. – 28. 12. 2013  
sa medzi nás narodili: ELLA TROCHANOVÁ, ALEXANDRA GA-
GOVÁ, ALEX ĎURAČKA, TOBIAS BEŽÁK, MARTIN SUCHÝ, DA-
NIEL BEŽÁK, ALŽBETA MARUŠINCOVÁ, 
navždy nás opustili: ANNA ANDELOVÁ (rod. Suchá), VLADIMÍR 
SUCHÝ, JOZEF SMOLKA, JOZEF ČUPAN, JÁN SMOLKA, MILAN 
NEDIELKA, PAULÍNA PAJÚNKOVÁ, JÁN ĎATKO, JOZEF BAVLN-
KA, PAULA DORUŠINCOVÁ (rod. Tvrdoňová), JÁN KAPKO, 
JÚLIA PIEŠŤANSKÁ (rod. Marušincová), ŠTEFAN ČUPALKA, 
sviatosť manželstva uzavreli: IVETA KOVÁČOVÁ A LUKÁŠ KOTESA 
z Trenčianskej Teplej, VERONIKA DORUŠINCOVÁ A BRANISLAV 
BILANOVIČ z Novej Dubnice, Ing. EVA BAČÍKOVÁ A Ing. PAVOL 
VIDIŠ z Hrabušíc, ANDREA BEŽÁKOVÁ A ONDREJ CMARKO z 
Neporadze, 
k trvalému pobytu v obci sa prihlásili: Ing. JURAJ JAMRICH, 
Mgr. NATÁLIA JAMRICHOVÁ, RUDOLF TROKAN, PATRIK KO-
TEŠ, MATILDA JANKOVIČOVÁ, VLASTA ĎURAČKOVÁ,  
z trvalého pobytu v obci sa odhlásili: JURAJ HOMOLA, EMIL 

KOPČAN, ANNA KOPČANOVÁ.                   OcÚ DOLNÁ PORUBA 
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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 

K separácii a odvozu odpadu 
 

Obecný úrad v Dolnej Porube pripomína občanom, že pri 
kultúrnom dome a v časti u Bežákov sú umiestnené kontajne-
ry na zber šatstva a obuvi. V rámci separácie odpadu sú 
v rôznych častiach obce umiestnené aj zberné nádoby na 
sklenené a plastové fľaše. V tejto súvislosti žiadame občanov, 
aby plastové fľaše vhadzovali do určených kontajnerov stlače-
né na čo najmenší obsah. Zároveň dôrazne upozorňujeme, že 
kontajner pri cintoríne slúži výlučne na odpad z cintorína. 
Ďakujeme, že pomáhate udržiavať svoju obec v čistote.  
Naplánovaný týždňový (zimný) cyklus vývozu smetných nádob, 
resp. odvozu komunálneho odpadu v prvom štvrťroku 2014 sa 
uskutoční v nasledovných dňoch: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1.,       
3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. (ná-
doby označené modrou nálepkou), resp. 6. 1., 20. 1., 3. 2.,     
17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3. (nádoby označené ružovou nálepkou).  
Letný dvojtýždňový cyklus začína 14. 4. (modré nálepky), resp. 
28. 4. 2014 (ružové nálepky).  
Firma Marius Pedersen, a.s. oznamuje občanom, že 
v nepárnych týždňoch sa môže vývoz odpadu v zimnom období 
posunúť na utorok.  

OcÚ DOLNÁ PORUBA 
 

 

VZN O MIESTNYCH DANIACH 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schválilo Všeobecne záväz-
né nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Dolná Poruba. Oproti predchádzajúcemu roku sa zmena týka dane 
za psa. Sadzba  dane je 7 € za jedného psa a kalendárny rok. Aj 
vzhľadom k narastajúcemu počtu sťažností na voľný pohyb psov 
bola za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka za kalendár-
ny rok stanovená sadzba dane 10 €.                  OcÚ DOLNÁ PORUBA 
 

Nech nový rok splní vaše tajné priania, nech anjeli vaše cesty chránia a problémy nech sa vás stránia! 
Šťastný nový rok našim čitateľom praje redakcia Dolnoporubského hlasu a pracovníci Obecného úradu v Dolnej Porube. 

 


