
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Meno našej obce rezonovalo na sláv-
nostnom vyhodnotení medzinárodnej 
súťaže krásy študentiek stredných škôl. 
LENKA SUCHÁ získala titul Miss Reneta, 
v internetovom hlasovaní dostala naj-
viac - vyše tridsaťtisíc hlasov. Študentka 
agropodnikania a kynológie na Strednej 
odbornej škole v Pruskom sa vo finále 
presadila ako jediná z troch Sloveniek. 
 
▪ Čo ťa inšpirovalo k prihláseniu? 
Nápad s prihlásením do súťaže mi 
vnukla moja pani vychovávateľka Vero-
nika Štúlová. Rada skúšam nové veci a spoznávam nové miesta. 
▪ S akými ambíciami si vstupovala do projektu? 
Chcela som vyskúšať aj súťaž tohto typu. Nečakala som, že by som 
mohla postúpiť až do finálovej dvanástky, no veľmi ma to potešilo. 
▪ Priblíž, kadiaľ viedla tvoja cesta do finále prestížnej súťaže krásy. 
Slovenský casting sa konal v januári v Žiline. Pred ním sa uskutočnili 
ešte v Poľsku a v Prahe. Absolvovali sme tri disciplíny - promenádu v 
šatách, rozhovor s porotou a promenádu v plavkách. Počas prvého 

sústredenia sme fotili kolekciu Yamaha, portréty na web stránku a 
prvú tanečnú choreografiu. V rámci druhého sústredenia vo februári 
bolo predstavených dvanásť finalistiek a dve náhradníčky na hokejo-
vom zápase v Havířove proti Slavii Praha. Tretie a zároveň najťažšie 
sústredenie v marci trvalo týždeň. Navštívili sme letisko v Ostrave, 
fotili nás aj na Boltovej veži vo Vítkoviciach a vysokých peciach. Na-
hrávali sme tiež v rádiu Orion, skúšali modely od návrhárov a cvičili 
choreografie. Na poslednom sústredení v apríli sme už len všetko 
nacvičovali, skúšali a dolaďovali detaily. 
▪ V čom ti uvedené skutočnosti najviac pomohli? 
Účinkovanie v Miss Reneta mi dalo veľa nových skúsenosti. Spoznala 
som mnoho úžasných ľudí i mesto Havířov. Dostala som sa na miesta, 
kde sa tak ľahko už nedostanem. Organizátorom za to dodatočne 
veľmi pekne ďakujem. 
▪ Ako s odstupom času hodnotíš samotný galavečer a čo pre teba 
znamená zisk titulu Miss Reneta internet?  
Finálový večer som si chcela hlavne užiť. Boli sme v napätí, ktorá z nás 
vyhrá, pretože sme sa s hlasmi predbiehali a poradie sa menilo. Titul 
však nejako extra môj život neovplyvnil. Stále mám rada knihy, hud-
bu, psov, tanec a vo voľnom čase hrám futbal či florbal. 

PETER MARTINÁK; Foto: missreneta.cz 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S ÚSPEŠNOU ŠTUDENTKOU  

VÝSTAVBA OBECNÝCH BYTOV:  
OZ schválilo investičný zámer 

 » s. 2 
 

Hasičstvo v Dolnej Porube má 
90 rokov. K výročiu vyšla knižka 

 » s. 3 

 

Výsledky a fotogaléria 6. ročníka 
súťaže vo varení guláša 

 » s. 5 
 

Naša základná škola otvára 
nový predmet - PRÍBEH LESA 

 » s. 7 

 

PÚŤ DO TALIANSKA 

Všetky cesty vedú do Ríma - naši farníci navštívili večné mesto. 
 

Viac na 6. strane / Foto: archív Petra Zelísku 
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UZNESENIE Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 25. 5. 2016 

HLAVNÝ BOD PROGRAMU: SCHVÁLENIE VÝSTAVBY OBECNÝCH BYTOV 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO: 
▪▪ Obstaranie nájomných bytov bežného štan-
dardu 11 b. j. podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o 
dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 
v znení zákona č. 277/2015 Z. z. a zákona č. 
150/2013 Z. z., o Štátnom fonde rozvoja bývania 
v znení zákona č. 276/2015 Z. z. (účel - U 413 
Kúpa nájomného bytu v bytovom dome, poly-
funkčnom dome na základe kúpnej zmluvy). 
▪▪ Investičný zámer a spôsob financovania kúpy 
nájomných bytov v bytovom dome o celkovom 
počte 11 b. j. v Obci Dolná Poruba, na parcele 
registra C-KN, parcelné c. 6885, 6886, 6887 a 
6889 v katastrálnom území Dolná Poruba, od 
spoločnosti S.P.I., spol. s r. o., so sídlom Moyze-
sova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 
36 012 611 formou úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) vo výške 60% z 
obstarávacej ceny a dotácie z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
(ďalej MDVRR SR) vo výške 40% z obstarávacej 
ceny; a financovania kúpy technickej vybavenos-
ti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov 
formou dotácie MDVRR SR vo výške 70% obsta-
rávacej ceny technickej vybavenosti a 
z vlastných zdrojov Obce Dolná Poruba vo výške 
30% z obstarávacej ceny technickej vybavenosti. 
▪▪ Predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo 
ŠFRB a dotácie z MDVRR SR na kúpu nájomných 
bytov bežného štandardu v bytovom dome v 
Obci Dolná Poruba, na parcele registra C-KN, 
parcelné c. 6885, 6886, 6887 a 6889 v katastrál-

nom území Dolná Poruba, od spoločnosti S.P.I., 
spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 660/6, 957 01 
Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 012 611 a pred-
loženie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR na kúpu 
technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie 
nájomných bytov a výšku požadovaného úveru 
a výšku požadovaných dotácií. 
▪▪ Zachovanie nájomného charakteru bytov v 
Obci Dolná Poruba, na parcele registra C-KN, 
parcelné čísla 6885, 6886, 6887 a 6889 v katas-
trálnom území Dolná Poruba, najmenej na 30 
rokov. 
▪▪ Dodržanie podmienok podľa zákona č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a 
sociálnom bývaní v znení zákona č. 277/2015 Z. 
z. pri nájomných bytoch v Obci Dolná Poruba, 
na parcele registra C-KN, parcelné č. 6885, 
6886, 6887 a 6889, v katastrálnom území 
Dolná Poruba. 
▪▪ Dodržanie podmienok podľa zákona č. 
150/2013 Z. z., o Štátnom fonde rozvoja bývania 
v znení zákona č. 276/2015 Z. z. pri nájomných 
bytoch v Obci Dolná Poruba, na parcele registra 
C-KN, parcelné č. 6885, 6886, 6887 a 6889, v 
katastrálnom území Dolná Poruba (účel - U 413 
Kúpa nájomného bytu v bytovom dome, poly-
funkčnom dome na základe kúpnej zmluvy). 
▪▪ Zapracovanie mesačných splátok úveru zo 
ŠFRB do rozpočtu obce počas trvania zmluvného 
vzťahu so ŠFRB, a to úveru, ktorý bude poskyt-
nutý zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov v byto-
vom dome o celkovom počte 11 b. j. v Obci 

Dolná Poruba, na parcele registra CKN, parcelné 
č. 6885, 6886, 6887 a 6889 v katastrálnom 
území Dolná Poruba, od spoločnosti S.P.I., spol. 
s r. o., so sídlom Moyzesova 660/6, 957 01 
Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 012 611. 
▪▪ Zabezpečenie záväzku z úveru voči ŠFRB 
formou bankovej záruky alebo formou ručenia 
nehnuteľnosťou, a to úveru, ktorý bude poskyt-
nutý zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov v byto-
vom dome o celkovom počte 11 b. j. v Obci 
Dolná Poruba na, na parcele registra C-KN, 
parcelné č. 6885, 6886, 6887 a 6889 v katastrál-
nom území Dolná Poruba, od spoločnosti S.P.I., 
spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 660/6, 957 01 
Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 012 611. 
▪▪ Zrealizovanie záložného práva na obstarané 
nájomné byty v Obci Dolná Poruba, na parcele 
registra C-KN, parcelné č. 6885, 6886, 6887 a 
6889 v katastrálnom území Dolná Poruba, v 
prospech MDVRR SR a ŠFRB, ako formu ručenia 
úveru a nájomného charakteru bytov. 
▪▪ Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 
nájomných bytov v bytovom dome o celkovom 
počte 11 b. j. v Obci Dolná Poruba, na parcele 
registra C-KN, parcelné č. 6885, 6886, 6887 a 
6889 v katastrálnom území Dolná Poruba, so 
spoločnosťou S.P.I., spol. s r. o., so sídlom Moy-
zesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
ICO: 36 012 611, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka c. 
13277/R. 

Zapísala: DANA SUCHÁ 
 

Kvôli prebiehajúcej finalizácii administratív-
no-legislatívnych úkonov, predchádzajúcich 
fáze výstavby obecných bytov poskytneme 
podrobnejšie informácie o projekte a tech-
nickej vybavenosti v nasledujúcich číslach 
Dolnoporubského hlasu. 
Pre ilustráciu vám však teraz exkluzívne 
prinášame aspoň vizualizáciu spomínaného 
bytového domu z dielne firmy S.P.I., spol. 
s r.o., ktorá vznikla 31. 10. 1996, podniká 
v oblasti stavebnej výroby, investičnej výro-
by či lešenárskych prác. 
Výrobná činnosť spoločnosti je rozčlenená 
do niekoľkých oblastí vrátane uskutočňova-
nia stavieb, projektovania stavieb, inžinie-
ringu v oblasti stavebníctva a obchodnej 
a sprostredkovateľskej činnosti.                 PM 
 

Výzvy k ochrane životného prostredia 
 

▪ Obec Dolná Poruba na základe oznámenia Okresného úradu Trenčín v zmysle § 7b, ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v katastrálnom území obce Dolná Poruba na povinnosť odstraňovať 
invázne druhy rastlín zo svojich pozemkov a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu a zaburineniu. Vlastník, 
správca alebo užívateľ nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo nie je oplotená, je povinný odstraňovať burinu počas celého vegetač-
ného obdobia a zabezpečiť kosenie pozemku, resp. nehnuteľnosti. 
▪ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany pred požiarmi a pre-
venciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na 
zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Jedná sa aj 
o vypaľovanie suchých tráv a odpadu na pozemkoch občanov v období počas celého roka, zvlášť v období extrémnych teplôt a vysokých horúčav. 

VECI VEREJNÉ 
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ORGANIZOVANÉ HASIČSTVO V DOLNEJ PORUBE MÁ 90 ROKOV 
 

Keďže dobrovoľné hasičstvo dodnes zaujíma 
v kultúrno-spoločenskom živote obce výz-
namnú funkciu z hľadiska tvorby, rozvoja a 
prezentácie duchovných hodnôt, 90. výročie 
založenia miestneho hasičského zboru nás 
inšpirovalo vzdať hold osobnostiam, ktorí 
tomuto fenoménu v Dolnej Porube venovali 
a venujú kus svojho srdca. Ich odkaz je 
zhmotnený aj v brožúre, ktorá autentickými 
spomienkami inšpiruje ďalšie generácie. 
Ako priblížil autor publikácie Peter Zelíska, 
história požiarnej ochrany v našej obci sa 
začala písať podľa záznamu v obecnej kroni-
ke už v roku 1900. „Keďže v minulosti do-
chádzalo často k ničivým požiarom, začalo sa 
obecné predstavenstvo zaoberať myšlien-
kou zakúpenia ručnej striekačky na hasenie 
požiarov. Prvú ručnú striekačku objednala 
obec v roku 1902 a bola dodaná z Dolného 
Uhorska (dnešného Maďarska).  Ako prvý sa 
o ňu staral poštár Ján Šupák. Aj keď ju obča-
nia používali, stále neboli organizovaní v 
hasičskom zbore. Ten vznikol v obci až v 
roku 1926,“ doplnil Zelíska. 
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru 
Dolná Poruba sa roky pravidelne podieľajú 
na organizácii najvýznamnejších kultúrno- 

spoločenských podujatí v obci, vrátane 
fašiangovej veselice pod holým nebom, 
tradičnom stavaní májov, súťaže vo varení 
guláša, poľovníckej zábavy, rozlúčky s letom 
či futbalových exhibícií. Inak tomu nebolo 

ani počas poslednej júnovej soboty, keď 
v rámci 6. ročníka súťaže vo varení guláša 
asistovali slávnostnej spomienke na jubile-
um svojej organizácie.  
Súčasťou podujatia bola prezentácia publi-
kácie „90 rokov organizovaného hasičstva 
v Dolnej Porube“ i odovzdanie plakiet a 
pamätných listov predstaviteľom jednotli-
vých generácií tunajších dobrovoľných hasi-
čov z rúk starostu obce Miroslava Kopčana. 

PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska 

 

  
 

 

AKTUÁLNA TÉMA 

Pamätný list za vzornú reprezentáciu obce 
Dolná Poruba, šírenie pozitívnych hodnôt a 
rozvoj dobrovoľného hasičského zboru pri 
príležitosti 90. výročia organizovaného hasič-
stva v Dolnej Porube získali: 
 

 PAVOL ĎURAČKA in memoriam 
 ONDREJ GULIŠ in memoriam 
 MARTIN PÚČIK in memoriam 
 JOZEF MAREK in memoriam 
 MICHAL SMOLKA in memoriam 
 VLADIMÍR KRIŽAN in memoriam 
 EMIL VÁNI in memoriam 
 RUDOLF SUCHÝ 
 JÁN BEŽÁK 
 JOZEF ŽABKA 
 MILAN KOTEŠ 
 MARTIN BEŽÁK 
 DUŠAN ŽABKA 
 JAKUB BAČÍK 
 

Okrem vzornej reprezentácie Dolnej Poruby a 
rozvoja dobrovoľného hasičského zboru v obci 
získali pamätný list aj: 
 

 PETER ĎURAČKA - za osvetovú činnosť 
a odborné vedenie krúžku Mladý Požiarnik 

 TERÉZIA PUČEKOVÁ - najstaršia žijúca 
pamätníčka a členka ženského družstva 
dobrovoľných hasičov v obci Dolná Poruba 

 
 

PRE ZÁUJEMCOV O PUBLIKÁCIE A DOTLAČ 
 

 

Oznamujeme, že na obecnom úrade sú 
k dispozícii tituly vydané obcou vrátane publiká-
cie k 90. výročiu hasičstva a DVD z osláv 660. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci D. Poruba. 
Kvôli plánovanej dotlači monografie obce je 
taktiež možné nahlásiť záujem a počet kusov. 
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Mojimi očami 
 

Vážení spoluobčania, 
ani sme sa nenazdali, ocitli sme sa na rozhraní 
roka 2016 a prehupli sa do jeho druhej polovice. 
Druhý kvartál sme začali stavaním májov, vyká-
šaním trávy v areáli základnej školy, ako 
i verejných priestranstiev. Podarilo sa nám 
dohodnúť so správcom potoka Teplič-
ka, Povodím Váhu, na čistení koryta v úseku od 
časti u Bežákov po centrum obce. 
Značný časový úsek sme venovali príprave 90. 

výročia organizovaného dobrovoľného hasičstva v Dolnej Porube 
a príprave 6. ročníka súťaže vo varení guláša. Tento ročník bol obohatený 
tým, že sme vytvorili priestor pre študentský dorast z odborov gastronó-
mie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Celý realizačný štáb, ale aj súťažiaci a účastníci osláv sa 
museli vyrovnať s extrémnymi  zmenami počasia, keď teplota vystúpila až 
nad 30°C. Na tomto mieste chcem ešte raz poďakovať organizačnému 
tímu, ktorý pracoval na príprave tohto podujatia aj sponzorom, ktorí 
prispeli, či už finančne, materiálne alebo svojou účasťou k zdarnému 
priebehu oboch spomenutých ťažiskových aktivít. Za zabezpečenie zdra-
votnej služby osobitne ďakujem pani Bačíkovej, ktorá si u zamestnávateľa 
kvôli nášmu celodennému podujatiu dokonca vymenila pracovnú zmenu. 
Z potoka v Hlbokej sme odstraňovali betónový zával, ktorý mohol pri 
prívalových vodách spôsobiť prehradenie potoka a presmerovanie vody  

na komunikáciu. 
Značný čas sme venovali tiež údržbe budovy pálenice a prívodu vody 
v Dolinkách. Ešte do začiatku páleničiarskej sezóny musíme zabezpečiť 
výmenu rektifikačného kotla (ktorý sme počas minulej sezóny dvakrát 
opravovali), čistenie chladičov, montáž meračov teploty vody. 
K podaným projektom zatiaľ nemáme spätné informácie, v akom štádiu je 
ich posudzovanie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Avšak zare-
gistrovali sme, že ide o celoplošný jav. 
Vážení spoluobčania, nastal čas prázdnin a dovoleniek, určite väčšina z vás 
má v úmysle si zaslúžene oddýchnuť či už na území Slovenska, ale 
i v zahraničných destináciách. Prajem vám preto pohodové pobyty, aby 
ste nabrali opäť novú energiu a chuť do života a hlavne šťastný návrat 
domov! 
S potešením vás chcem informovať, že na mimoriadnom zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva dňa 25. mája 2016 poslanci OZ jednomyseľne schválili 
výstavbu nájomných bytov, ktoré budú po skolaudovaní odkúpené obcou 
zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania (60 %) a nenávratného prí-
spevku z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (40 %).  
V závere mi dovoľte privítať v našej komunite nových spoluobčanov, či už 
narodených alebo prisťahovaných. Novomanželom zároveň želám veľa 
šťastia na spoločnej ceste životom. 
Samostatnú spomienku chcem venovať bývalej pani kostolníčke Márii 
Ďatkovej, ktorá nás navždy opustila v polovici júna. V mene svojom 
i všetkých spoluobčanov si dovolím tvrdiť, že vďaka jej nezištnej službe 
Bohu i spoločenstvu, obetavosti, dobrosrdečnosti a láskavosti zostane žiť 
večne aspoň v našich spomienkach. 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce); Foto: Peter Zelíska
 

 

Rodinné  

STRETNUTIE SUCHÝCH 
 

Dnešná doba neumožňuje rodinám často sa 
stretávať. Buď nemajú čas, sú unavení po práci 
alebo zo zdravotných dôvodov. V minulosti sa 
rodiny stretávali na svadbách. Teraz veľké 
svadby nebývajú, tak sa nestretávajú. Iba ak už 
len na pohreboch. Dňa 29. 4. 2016 sa uskutoč-
nilo v našej obci stretnutie rodín po Vincentovi 
a Pavlíne Suchej z Dolnej Poruby. V sále kultúr-
neho domu sa stretli deti, vnúčatá a pravnúčatá 
so svojimi rodinami. Po slávnostnom príhovore 
bol všetkým graficky zobrazený celý rodostrom, 
z ktorého vychádzalo desať vetiev. Z desiatich 
súrodencov žijú už len dvaja, a to Ján a Štefan. 
Na prvom stretnutí sa zúčastnilo okolo štyridsať 
rodinných príslušníkov. Do tanca im hrala cim-
balová hudba, členovia predviedli svoje spevác-
ke a tanečné variácie. Zorganizovať takúto akciu 
nie je jednoduché. Na tom sa s nami zhodla aj 
hlavná organizátorka, ako inak pani Suchá. 

PETER TVRDOŇ; Foto: Lívia Suchá 

 

URBÁRSKA SCHÔDZA 
 

Tak, ako každý rok, dňa 8. 5. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch kultúr-
neho domu Valné zhromaždenie Urbárskej obce, pozemkového spo-
ločenstva Dolná Poruba.  
Predpoludním pred zhromaždením boli v strede dediny, pred kosto-
lom a popri hlavnej ceste rozhádzané letáčiky, ktoré si obyvatelia 
a podielnici všimli. Boli na nich napísané obvinenia na adresu firmy 
IBO lesy. 
Schôdzu otvoril a prítomných podielnikov privítal predseda výboru 
pán Ing. Ján Suchý a oboznámil ich s programom schôdze. Bol predlo-
žený návrh na zloženie komisií – návrhovej a mandátovej a na overo-
vateľov zápisnice. Keď začala schôdza, tak začalo obviňovanie kvôli 

vytlačeným letáčikom. V sále bola dusná atmosféra, ako sme si už 
zvykli každý rok. Predseda predniesol vyhodnotenie plánu práce 
a o činnosti výboru spoločenstva za rok 2015 a návrh plánu práce na 
rok 2016. Vystúpil aj odborný lesný hospodár Ing. Miloslav Mihal. 
Musela sa uskutočniť aj voľba nového výboru, keďže starému výboru 
skončil mandát po piatich rokoch. Podielnici si do vedenia zvolili tých 
istých členov výboru:  
 predseda výboru: Ing. Ján  Suchý 
 podpredseda výboru: JUDr. Miroslav Kopčan 
 predseda dozornej rady: Rudolf Nedielka 
 členovia DR: Milan Koteš, Dušan Ďuračka 
 členovia výboru: Emil Váni, Jaroslav Bačík, Rudolf Belák, Jozef 

Hrbáček, Jozef Tvrdoň 

 hájnik: Jozef Tvrdoň                                                     PETER TVRDOŇ 

MEDZI NAMI 
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6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠA (25. 6. 2016) 
 

Posledná júnová sobota patrila v areáli TJ Slovan jednému z najobľú-
benejších letných spoločenských podujatí v regióne. Šiesty ročník 
súťaže vo varení guláša o pohár starostu obce Dolná Poruba spojil 
milovníkov tradičnej slovenskej kuchyne, vo víre ľudovej zábavy a 
pohody však uspokojil aj športových nadšencov, priaznivcov živej 
hudby, najmladšiu generáciu či pamätníkov. Ako informujeme na 3. 
strane, k vrcholom dňa patrila slávnostná spomienka pri príležitosti 
90. výročia organizovaného hasičstva v Dolnej Porube. Momentky zo 
súťaže vo varení guláša si môžete pripomenúť v tejto fotogalérii, ako 
aj na oficiálnych webových stránkach obce www.dolnaporuba.sk. 
VÝSLEDKY 6. ROČNÍKA SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠA 
Hodnotiaca komisia: predseda - Branislav Petrovič, členovia - Ján Púček, 
Radoslav Meravý, Peter Ondrášek. 
KATEGÓRIA DOSPELÍ 
1. PS Lukovec (Dubnica n/Váhom): predseda - Peter Chovanec, členovia - 

Marcel Rosa, Jozef Škunda. 
2. Klub priateľov polície (Trenčín): predseda - Roman Guričan, členovia - 
Eva Guričanová, Samko Guričan. 
3. Omšenskí šohaji (Omšenie): predseda - Pavol Homola, člen - Ivan Horňák. 
KATEGÓRIA UČŇOVSKÝ DORAST 
1. Kopfovci: predseda - Laura Suchá, členovia - David Ilavský, Ondrej 
Nedielka. 
2. Šikovné ručičky: predseda - Matej Čupalka, členovia - Denisa Tašáro-
vá, Kristián Suchý. 
3. Skokani: predseda - Andrej Škrovánek, členovia - Martin Mikušinec, 
Martin Žitňan. 
Poznámka: družstvá na 2. a 3. mieste dosiahli rovnaký počet bodov, o 
ich konečnom poradí rozhodol los. Súťažiaci v tejto kategórii študujú 
na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Trenčín. 

PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska 
 

 
 

 
 

 

KULTÚRNY ŽIVOT 

OBEC D. PORUBA ĎAKUJE SPONZOROM 
6. ROČNÍKA SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠA: 
 

Pekáreň Homolka (výrobky v sume 101,20 €); 
Poľovnícka spoločnosť Homôlka Dolná Poru-
ba (materiálna a organizačná pomoc v sume 
100,00 €); Marius Pedersen, a.s. (100,00 €); 
MAS Stražovské vrchy (ceny víťazom a zapoži-
čanie hradu); IBO, s.r.o. (ceny víťazom v sume 
100,00 €); Šimunič Martin (nealkoholické 
nápoje Mojitíno); VODAX, s.r.o. (nealkoholické 
nápoje Lucka); hudobná skupina Nedielkovci 
(hudobná produkcia); Mäsiarstvo Hrbáček 
(mäsové výrobky); Kúpele Trenčianske Teplice 
(ceny v hodnote 200,00 €). 
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Naša pamätná 

PÚŤ DO TALIANSKA 
 

Rok 2016 bol pápežom Františkom vyhlásený 
za Svätý rok milosrdenstva. Je rokom, 
v ktorom je každý z nás pozvaný objaviť ra-
dosť z toho, že nám Boh odpustil. Pri tejto 
príležitosti sa v dňoch 15.-22. 5. 2016 veriaci 
z našej farnosti zúčastnili púte do Talianska. 
Tri nezabudnuteľné dni sme strávili v Ríme, 
prešli svätými bránami štyroch pápežských  
bazilík - Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, Baziliky 
sv. Jána v Lateráne, Baziliky sv. Pavla za hrad-
bami, Baziliky Panny Márie Väčšej. Okrem 
toho sme si počas putovania prezreli aj ďalšie 
chrámy a pamätihodnosti mesta. V stredu, 
18. 5. 2016, sme sa zúčastnili na generálnej 
audiencii u sv. otca a popoludní navštívili 
rodný dom sv. Márie Goretti, ako i kostol sv. 
Márie Goretti, nachádzajúci sa v prímorskom 
mestečku Nettuno. 
„Vianoce v máji“ sme oslávili v malebnom  

mestečku Greccio, ktoré je charakteristické 
veľkým počtom väčších či menších betlehe-
mov, ktoré nám pripomínajú udalosti, keď sv. 
František vytvoril prvý živý betlehem. Čaro 
Greccia dotvára krásne prostredie. Svätú 
omšu z tohto čarovného miesta sme ukončili 
piesňou „Tichá noc...“. 
Ďalšou zastávkou bolo mestečko Cascia, ktoré 
je späté so životom sv. Rity - patrónky 
v beznádejných situáciách, patrónky veci 
nemožných. Toto mestečko patrí k najväčším 
pútnickým miestam v Taliansku. Cestou do 
Assisi sme navštívili Baziliku Panny Márie 
Anjelskej, v ktorej sa nachádza Porciunkula 
(„kúsoček“) - malá, nenápadná a skromná 
kaplnka, v ktorej sv. František strávil veľkú 
časť svojho života. Svätá omša slávená 
v tomto maličkom priestore mala zvláštne 
čaro. 
Návšteva Asissi zanechala vo všetkých zú-
častnených hlboký dojem. Toto historické 
mesto, pútnické miesto a turistické stredisko 
sa nachádza v strednej časti Talianska, 

v Umbrii. Je známe najmä ako rodisko sv. 
Františka z Assisi. Bazilika sv. Františka pozos-
táva z hornej a dolnej baziliky, v podzemí sa 
nachádza hrob tohto obľúbeného svätca. 
Počas návštevy sme navštívili i Baziliku zasvä-
tenú sv. Kláre, ktorá bola vernou spoločníč-
kou sv. Františka  a ďalšie významné miesta 
a pamiatky spojené s týmito svätcami. 
Poslednou zastávkou v Taliansku bola Pado-
va, kde sme svätou bránou vstúpili do Baziliky 
sv. Antona Paduánskeho. V tomto meste sme 
navštívili aj kostol sv. Leopolda Mandiča, 
vynikajúceho kňaza a spovedníka. 
Putovanie sme ukončili svätou omšou vo 
farskom kostole v Omšení. V mene vďačných 
pútnikov chcem aj touto cestou poďakovať 
vdp. Miroslavovi Lysičanovi a vdp. Michalovi 
Laššovi, ktorí nás sprevádzali, celý pobyt 
organizovali a každodenne vysluhovali pre 
nás sv. omše. K dôstojnému sláveniu eucha-
ristií prispeli i naši miništranti Jakub Ďatko 
a Adam Zelíska. 

PETER ZELÍSKA 
 

 
  
 

NEZABÚDAME NA ZBERATEĽKU 
ĽUDOVÝCH PIESNÍ Z D. PORUBY 
 

Nadchádza výročie úmrtia 
moravskej zberateľky ľu-
dových piesní Františky 
Kyselkovej. S Drahomírou 
Stránskou v rokoch 1922–
1923 zaznamenala v Dol-
nej Porube 126 piesní. 
Františka Klimešová prišla 
na svet 27. marca 1865 
v Kamenici u Jihlavy. Vyštudovala učiteľský ústav 
v Brne a po krátkom pedagogickom pôsobení sa 
vydala za učiteľa a hudobníka Františka Kyselku 
(1859–1949). Zberateľskej činnosti sa venovala 
od roku 1894, zapísala cez 3 000 ľudových piesní 

z rôznych oblastí Moravy a 1 000 zo Slovenska 
(krásu slovenskej piesne objavila vďaka sezón-
nym robotníčkam zo Slatiny nad Bebravou, 
Omšenia atď., pracujúcim v Modřiciach).  
Spolupracovala s jedným z najvýznamnejších 
českých hudobných skladateľov Leošom Janáč-
kom, ktorý si ju veľmi vážil.  
Ako jedna z prvých nahrávala piesne na fono-
graf. Zomrela v Brne 23. 7. 1951. Jej vnučka 
Marie Kyselková je dobre známa ako princezná 
Lada z vychýrenej filmovej rozprávky Princezna 
se zlatou hvězdou (1959). 
Popredná slovenská etnomuzikologička Eva 
Krekovičová vo svojej štúdii uvádza nasledujúce 
príklady piesní z Kyselkovej zbierky: „Načo som 
vám má mamičko“ od Ozefy Nedjelkovej (1905–
1961), „Hrdielenko mojä“ od Hrehora Bližniaka 

(1893–1970) a „Uš som sa ožeňel“ od Anny 
Chalupníkovej (1888–1961). 
E. Krekovičová dôsledným porovnávacím vý-
skumom konaným v Dolnej Porube v roku 1983 
zistila, že v pamäti informátorov zostali už iba 
máloktoré piesne zapísané Kyselkovou. Mária 
Trokanová (1905–1992), ktorá výskumníčke 
počas dvoch dní zaspievala 150 piesní, poznala i 
pieseň „Uš som sa ožeňel“. 
Františka Kyselková zostáva nanešťastie 
osobnosťou pomerne nedocenenou, jej prí-
nos pre slovenskú etnomuzikológiu nebol 
doposiaľ komplexne zhodnotený a určite si 
nezaslúži zostať na okraji záujmu širokej 
verejnosti i vedeckej obce. 

MARTIN MALO 
Foto: wikipedia.org 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

V nedeľu, 5. 6. 2016, prijalo šesť detí z našej 
obce prvýkrát Telo Kristovo. Počas školského 
roka si pod vedením pána farára Miroslava 
Lysičana prehlbovali náboženské vedomosti 
a pripravovali sa na sviatosť zmierenia a sláv-
nosť prvého sv. prijímania. Deti verejne zložili 
krstný sľub, čím sa prihlásili ku viere, hodnotám 
a spôsobu života kresťana. Na fotografii s pani 
učiteľkou Vidovou a vdp. Lysičanom, zľava: 
Dominika Suchá, Michal Suchý, Filip Bačík, 
Nicolas Trokan, Peter Váni a Viktória Pučeková. 

*** 

Dňa 25. apríla 2016 sa v našej obci konalo 
modlitbové stretnutie s TERKOU GAŽIOVOU - 
rodáčkou z Hornej Súče, pôsobiacou v zná-
mom pútnickom mestečku Medžugorie. Prog-
ram začal pobožnosťou krížovej cesty na Buko-
vinu, pokračoval modlitbou sv. ruženca v areáli 
Panny Márie Kráľovnej Pokoja, sv. omšou 
a rozhovorom a svedectvami T. Gažiovej. 
Vydarenej akcie sa zúčastnili veriaci z našej 
obce, ale i Omšenia, Dubnice n/V., Valaskej 
Belej a kúpeľní hostia z Trenčianskych Teplíc. 

Text a foto: PETER ZELÍSKA 
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BOLA RAZ JEDNA TRIEDA 
 

S koncom školského roka tradične prichádza bilancovanie uplynulých 
mesiacov. Pre tých, ktorí už dávno nie sú školopovinní, toto obdobie 
taktiež určite aspoň na chvíľu vyvolá pocit nostalgie a oživí spomienky 
na čas prežitý v školských laviciach. V roku 1996 vykročili zo základnej 
školy v Dolnej Porube do veľkého sveta žiaci, ktorí sa po dvoch desať-
ročiach rozhodli vrátiť na miesto činu. Svoju stretávku začali netradič-

ne, no o to vrúcnejšie, na tunajšom cintoríne, kde medzitým našli 
miesto večného odpočinku ich dvaja spolužiaci - Miloš Kohút a Michal 
Suchý. Následne sa partia presunula na spoločenské posedenie do 
Trenčianskych Teplíc, kde organizátori akcie Daniel Suchý s Marekom 
Kotešom pripravili pre ostatných prekvapenie v podobe bývalej tried-
nej učiteľky Márie Milanovičovej. Ako prezradila, keď sa jedného dňa 
vracala domov z centra Dubnice nad Váhom a išla si skontrolovať 
poštovú schránku, našla v nej okrem bežných poštovín aj lístok 
s odkazom - Dobrý deň pani učiteľka, som Vás hľadal, ale nebola ste 
doma, zavolajte mi, Dano Suchý (Dolná Poruba). Pani učiteľka zavolala 
a potvrdila účasť. 
„Hneď som vedela o koho ide... Bolo to veľmi príjemné posedenie, privítali 
ma veľkou kyticou. Na niektoré mená som si už nevedela spomenúť, ale 
tváre som poznala. Po prípitku sa rozprúdila debata, každý povedal, čo sa za 
dvadsať rokov stalo v jeho živote. Ústa sa nikomu nezastavili. Postupne som 
si spomínala na všetko, o čom hovorili. Toľko som sa nasmiala, až mi slzy 
tiekli. Boli zábavní, veselí. Vyrástli z nich mladí ľudia, ktorí sa dokážu o seba 
postarať. Za žiactva to boli loptoši, žilky im len tak hrali, ale s dobrým srdieč-
kom. Dnes vyrástli na pekných a zodpovedných mladých ľudí. Bola som 
rada, že som sa s nimi stretla a že sú, akí sú,“ doplnila dojatá Milanovičová. 

PETER MARTINÁK; Foto: archív Daniela Suchého 
 

 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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POĽOVNÍCKA ZÁBAVA 
 

27. 8. 2016  19.00 h 
 

KULTÚRNY DOM V DOLNEJ PORUBE 
 

GULÁŠ  TOMBOLA  ŢIVÁ HUDBA  VOĽNÝ VSTUP 
 

 

MOZAIKA 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 8. 4. - 30. 6. 2016 
 

sa medzi nás narodil: ŠIMONKO KRAXNER; 
 

navždy nás opustili: MARIÁN KAPKO; MÁRIA ĎATKOVÁ, rod. 
Marienková; 
 

sa zosobášili: VERONIKA VAVROVÁ a JAKUB ČURIK; SIMONA 
MARUŠINCOVÁ a ACHRAF AHMADIEH; 
 

sa odsťahovali z obce: KATARÍNA HLADKÁ (do Hrabovky), JÁN 
ANDREJCO (do Trenčianskych Teplíc); 
 

sa prisťahovali do obce: ACHRAF AHMADIEH (občan Libanonskej 
republiky); 
 

bol pochovaný v obci: PAVOL CÍBIK. 
 

POČET OBYVATEĽOV: 785 (409 mužov, 376 žien).                  OCÚ DP 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

 

032/6597257 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk 

 

NOVINKY V TJ SLOVAN V ZNAMENÍ 
„KRÁSNEJ HRY“ 

 

Hoci futbalové majstrovstvá 
Európy, ktoré sa konali vo Fran-
cúzsku (10. 6. - 10. 7. 2016), sú už 
minulosťou, kontexty prestížne-
ho turnaja siahajú aj do Dolnej 
Poruby. Vďaka sponzorovi Vla-
dimírovi Mečiarovi hráva TJ 
Slovan od polovice jarnej časti 
uplynulej sezóny domáce zápasy 
 s oficiálnymi loptami kontinentálneho šampionátu. Krásna hra 
(„Beau Jeu“), tak znie v preklade názov oficiálnej lopty futbalového 
EURO 2016. Podľa jej tvorcov je stvorená pre skutočný let, držanie 
a presnosť. Pochvalné slová na adresu lopty vyjadrili nielen hráči, 
ale aj brankári, ktorí sa väčšinou nových lôpt na šampionátoch 
obávajú. „Som hrdý, že môžem prezentovať 'Beau Jeu' ako oficiál-
nu loptu šampionátu,“ uviedla na slávnostnej prezentácii legenda 
francúzskeho futbalu Zinedine Zidane.                      PM; Zdroj: TASR 
 

 

STARÍ PÁNI EŠTE NEPREHRALI 
 

S príchodom leta odštartovali sezónu aj „starí páni“ TJ SLOVAN 
Dolná Poruba. Do konca júna stihli odohrať dva zápasy s tradič-
ným rivalom a chotárnym susedom z Valaskej Belej. Obe merania 
síl sa skončili zhodne 1:1, keď najprv remizovali na pôde TJ Štart 
Krištáľ. Doma sa rozišli zmierlivo v rámci sprievodného programu 
6. ročníka súťaže vo varení guláša.              PM; Foto: Peter Zelíska 

LETNÝ VÝVOZ 
KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2016  

 

MODRÉ NÁLEPKY: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 
10. 10., 24. 10. 2016.  
Zimný vývoz začne 7. 11. 2016. 
 

RUŽOVÉ NÁLEPKY: 18. 7., 29. 8., 26. 9., 24. 10.  
Zimný vývoz začne 14. 11. 2016. 
 

 


