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Miroslav Kopčan (1952) má za 
sebou prvý rok vo funkcii starostu 
Dolnej Poruby. Ako čelný 
predstaviteľ obce dostal priestor 
verejne bilancovať uplynulých 
dvanásť mesiacov.  
 

• Neľutujete vstup do komunálnej 
politiky? 
Na túto otázku sa nedá odpovedať 
jednoznačne. Od samého začiatku 
sme nasadili vysoké tempo vo 
všetkých oblastiach života. Navyše, 
práca starostu je náročná na čas. 
V pohotovosti musím byť 24 hodín denne. Ďalším faktorom je 
zodpovednosť. Na obce bolo presunutých okolo 4 500 kompetencií, 
žiaľ s minimálnym finančný krytím. Len pre ilustráciu – na údržbu 
miestnych komunikácií v roku 2011 bolo obci poukázaných zo 
štátneho rozpočtu približne 43 €. Považujem to za výsmech.  
• Môžete v skratke zhodnotiť rok 2011 z pohľadu starostu obce? 
Najskôr sme museli skvalitniť komunikáciu s občanmi. 
Z technického hľadiska prostredníctvom oficiálnej webovej stránky 
www.dolnaporuba.sk, zakúpením multifunkčného zariadenia, ktorý 
uľahčuje prácu na obecnom úrade, či skrášlením pracovného 
prostredia. Popri tom sme za pochodu pracovali na projektoch 
zateplenia stropu kultúrneho domu, prekrytia jeho priľahlej plochy, 
zateplenia základnej školy a telocvične, či výmeny vykurovacieho 
systému na ZŠ. Zatiaľ sme nedostali žiaden signál, že by uvedené 
projekty boli zamietnuté. V oblasti kultúry sa môžeme pochváliť 
vydarenou verejnou fašiangovou zabíjačkou alebo organizovaním 

dosiaľ najväčšieho športovo-spoločenského podujatia, t.j. letného 
futbalového turnaja, spojeného so súťažou vo varení gulášu. Taktiež 
nesmiem zabudnúť na oslavy storočnice našej občianky pani Heleny 
Bežákovej, rod. Vániovej, ktoré môžeme smelo zaradiť 
k medzníkom v dejinách obce. Príjemne potešila aj návšteva 
chorvátskej delegácie, resp. starostu Petržalky pána Bajana.  
• Po zvolení ste deklarovali zmenu v prístupe k revitalizácii okolia. 
Prvé ovocie vidno už pri vstupe do katastra obce, na druhej 
strane, ktoré okolnosti bránia v rýchlejšom napredovaní? 
Úspešne sme realizovali projekt Revitalizácie krajiny, koordinovaný 
Úradom vlády SR. Bol ukončený v októbri spoločne s projektom 
Protipovodňovej prevencie, ktorý umožnil zamestnať osem 
občanov, evidovaných na Úrade práce v Trenčíne. V obci sme 
uskutočnili čiastočnú opravu obecného rozhlasu, vymaľovanie 
priestorov materskej školy a úpravu jej okolia, vrátane vybudovania 
chodníka, ďalej opravu Kaplnky Panny Márie Lurdskej, výstavbu 
tribúny v areáli TJ Slovan, náter zábradlia okolo koryta potoka 
Teplička, ozdravenie a bezpečnostné orezanie dvoch stromov (pri 
kultúrnom dome a na cintoríne, pozn. red.), odstránenie havárie 
vody na základnej škole, úpravu odtoku splaškovej vody pri pálenici, 
či vyčistenie vodovodnej šachty. Je však pravdou, že mi neustále 
leží na srdci čistota životného prostredia. Totiž, všade deklarujeme, 
že žijeme v krásnom malebnom údolí, no pritom si ho sami 
devastujeme. Práve tu vidím obrovské rezervy v osvete, ale i 
v myslení a výchove občanov, hlavne v samokontrole. Do budúcna 
budeme vsádzať na preventívne aktivity zo strany obce. Čoskoro 
plánujeme vykonať prieskum likvidácie stavebného a komunálneho 
odpadu a vývozu fekálií u jednotlivých obyvateľov. Dlžíme to 
prírode aj budúcim generáciám.  

Pokračovanie na s. 4. 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote 
v obci Dolná Poruba 
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2 Dolnoporubský hlas 

ŠTATÚT UDEĽOVANIA OCENENÍ 
OBCE DOLNÁ PORUBA 

 

Uznesením č.72 /11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na 
svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2011 schválilo Štatút udeľovania 
ocenení obce Dolná Poruba.  
Štatút upravuje podmienky výročného udeľovania ocenení 
osobnostiam a kolektívom v oblasti kultúry, športu, výchovy 
a vzdelávania a vzťahuje sa na občanov i hostí Dolnej Poruby. 
Klasifikácia udeľovania ocenení: 

 Pamätný list za osobitný prínos k rozvoju kultúry obce 
Dolná Poruba 

 Pamätný list za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva 
národa 

 Ocenenie za tvorivý čin roka 
 Pamätný list za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, 

športu, výchovy a vzdelávania. 
Plné znenie dokumentu, vrátane podmienok podávania návrhov 
na udelenie ocenení, je dostupné na oficiálnej webovej stránke 
obce www.dolnaporuba.sk.                                                                                                           
 
 

 
 

»PM« Foto: ilustračné 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom zasadnutí 

dňa 14. 12. 2011:   
 

SCHVÁLILO 
 program rokovania Obecného zastupiteľstva – jednomyseľne 
 návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2011 

rozpočtovým opatrením č. 2 (príloha č. 2) – jednomyseľne 
 rozpočet obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na rok 

2012 (príloha č. 3 a 4) 
 3 poslanci hlasovali za: Ing. Eva Bačíková, Ing. Pavol 

Gago, Milan Suchý 
 2 poslanci sa zdržali hlasovania: Mgr. Peter Martinák, 

Roman Hrbáček 
 VZN č. 1/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Dolná Poruba s účinnosťou od 01.01.2012  (príloha č. 6) 
– jednomyseľne 

 Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce 
Dolná Poruba, ktorý nadobúda účinnosť od 1. 1. 2012 
(príloha č. 7) – jednomyseľne 

 pri vykonaní riadnej inventarizácie majetku v organizácii ZŠ 
s MŠ Dolná Poruba za člena do inventarizačnej komisie 
Milana Suchého – jednomyseľne 

 termíny rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na 
rok 2012 (príloha č. 10) – jednomyseľne 

 Zmluvu o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu 
úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (príloha č. 11) – 
jednomyseľne 

 návrh Mgr. Petra Martináka na udelenie ocenenia pre 
Antona Suchého, bytom Dolná Poruba 306, pri príležitosti 
životného jubilea (40 rokov), za osobitný prínos k rozvoju 
športu v obci Dolná Poruba (príloha č. 12) – jednomyseľne 

 ZOBRALO NA VEDOMIE 
 kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ, kde uznesenia č. 

26/11,  47/11, 64/11  a 73/11 trvajú (príloha č. 1). 
 Rozpočet obce Dolná Poruba na roky 2013 – 2014 (príloha č. 

3) 
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k návrhu 

rozpočtu na rok  2012 a nasledovné dva roky 2013 – 2014 
(príloha č. 5) 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná 
Poruba na rok 2012 (príloha č. 9) 

 žiadosť ZŠ Dolná Poruba o uvoľnenie priestorov kabinetu, 
v ktorom sú umiestnené váľandy spoločne s matracmi už 
v nevyhovujúcom hygienickom stave, poslanec Milan Suchý 
bol poverený starostom obce zistiť a posúdiť stav uvedených 
váľand 

 A/ informácie starostu obce o plánovaných činnostiach na 
rok 2012, ktoré sa plánujú vykonať: 
 oprava schodov na ZŠ Dolná Poruba 
 prieskum, akým spôsobom občania v Dolnej Porube 

vyvážajú obsah žúmp 
 monitoring skutočných reálnych budov v obci a zistiť 

skutočný stav majetku každého daňovníka v obci 
 vyčistiť časť koryta potoka Teplička od súp. č. domu 230 

po súp. č. domu 362 
 natiahnuť ochranné siete na ihrisku – zábranové siete 
 uskutočniť kultúrne akcie  - Fašiangovú veselicu, 

Stavanie mája, Súťaž vo varení gulášu, Kultúrno-
spoločenskú akciu spojenú s rozlúčkou s letom 

 realizácia podaných projektov 
 B/ informácie starostu obce o prevádzkovaní Pálenice a o 

vážnom probléme s vodou, na základe uvedeného plánuje 
prerobiť techniku chladenia 

 
ZUZANA VÁNIOVÁ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECI VEREJNÉ 

DÔLEŽITÝ OZNAM 
 

Obecný úrad v Dolnej Porube upozorňuje občanov, ktorí 
nadobudli alebo predali, príp. darovali  
nehnuteľnosť, že sú povinní podať daňové priznanie na daň        
z nehnuteľnosti na rok 2012 do 31. 1. 2012.  
Bližšie informácie na tel. č.: 032/6597295 alebo e-mailom na: 
obecdporuba@mail.t-com.sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANA SUCHÁ, Foto: ilustračné 
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Spätné zrkadlo 
 

Väčšina členov dolnoporubského obecného zastupiteľstva zažíva 
v komunálnej politike premiérové volebné obdobie. Po roku 
nastal čas zložiť voličom prvý účet. V tejto súvislosti boli oslovení 
predsedovia všetkých komisií pôsobiacich pri obecnom úrade.  

 

STAVEBNÁ KOMISIA 
Predseda: Ing. Pavol Gago (1978) 
Členovia: Milan Suchý, Roman Hrbáček 
 

• Ako hodnotíte rok 2011 vo "Vašom" rezorte a ktoré udalosti 
v ňom najviac zarezonovali?  
Keďže stavebnej komisii predsedám už päť rokov, môžem 
porovnávať s minulosťou. V roku 2011 bolo podaných a vybavených 
najviac žiadosti o ohlásenie drobných stavieb za môjho účinkovania 
v tejto funkcii. Zvýšený počet žiadosti pripisujem jednak plánovanej 
novelizácií stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších 
úprav, v ktorej sa podstatne menia postihy vlastníkov čiernych 
stavieb (stavieb bez príslušného povolenia), kde sú priestupky 
klasifikované ako trestný čin, ale aj prejavenej dôvere voči celej 
inštitúcii obecného úradu. Touto cestou by som chcel apelovať na 
občanov, aby nepodceňovali povinnosť o ohlásenie drobných 
stavieb a predišli tak zbytočným problémom. Čo sa týka samotného 
rozvoja, v oblasti stavebníctva sme s obecným zastupiteľstvom 
podporili aktivity starostu súvisiace s možnosťou rekonštrukcie 
kultúrneho domu, vrátane výstavby dreveného prístreška, čo by 
v konečnom dôsledku zlepšilo kultúrne vyžitie celej obce.  
• Čo Vás v stavebnom sektore najviac trápi a naopak, čo teší?   
Keď sa človek prejde cez našu dedinu, určite zostane zarazený zo 
zanedbaných domov a dvorov. Mrzí ma, ako môžu vlastníci 
nehnuteľností ponechať domy, v ktorých vyrastali, zruinovať až do 
takej miery, že je len otázka času, kedy sa celá budova pôsobením 
rôznych činiteľov svojvoľné zrúti. Takýmto konaním môže dôjsť 
nielen k poškodeniu majetku susedných nehnuteľnosti, ale aj k 
ohrozeniu zdravia a bezpečnosti ľudí. Každý, kto vlastní nejakú 
nehnuteľnosť je povinný zo zákona túto nehnuteľnosť udržiavať 
a zveľaďovať. Aby som však nebol len kritický, veľmi ma teší, že sa 
nájdu aj občania, ktorí svoje rodinné domy rekonštruujú, resp. 
príbytky stavajú od základu. Ide o dobré znamenie, že ľudia chcú 
naďalej zotrvať v našej obci. 
 

FINANČNÁ KOMISIA 
Predseda: Ing. Eva Bačíková (1985) 
Členovia: Ing. Pavol Gago, Zuzana Vániová 
 

• Financie sú alfou a omegou každej samosprávy. Viete 
pomenovať najdôležitejšie medzníky uplynulého roka?  
Uplynulý rok priniesol do našej obce mnoho zmien, ktoré prispeli 
k celkovému rozvoju a zviditeľneniu obce, z môjho pohľadu až na 
regionálnej úrovni. Každá činnosť samozrejme súvisí s financiami. 

Finančná komisia pri OZ Dolná Poruba zastáva predovšetkým 
funkciu poradného a kontrolného orgánu. Hlavnými úlohami FK je 
navrhovať koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce, posudzovať 
rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj, 
prerokovávať výsledky plnenia rozpočtu, ako i účelovosť 
a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov. Našou prioritou 
je hľadať riešenia, ktoré napomáhajú k efektívnejšiemu 
hospodáreniu obce, či už vo vzťahu k jednotlivým občanom, alebo 
iným subjektom, s ktorými obec spolupracuje. Problémy, ktoré rieši 
finančná komisia sa teda týkajú bežného chodu obce. Za 
najdôležitejšie však považujem prerokovanie návrhu rozpočtu obce 
pre nasledujúce obdobia. V súčasnej dobe, kedy má každá 
samospráva k dispozícii obmedzené zdroje a príjmy, museli sme aj 
my pristúpiť k nepopulárnym opatreniam, ako je návrh na zvýšenie 
daní a poplatkov. Treba však podotknúť, že určitú časť financií obec 
získala prostredníctvom realizácie projektov, ktoré okrem iného 
prispeli k čiastočnému zvýšeniu úrovne zamestnanosti v našej obci. 
Za pozitívum považujem aj sprísnenie kritérií pri vymáhaní 
pohľadávok, nakladaní s majetkom obce s cieľom zabezpečiť 
efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu.   
• S ekonomickou krízou sa dnes stretávame na každom kroku, 
aký konkrétny dopad má na Dolnú Porubu? 
Znepokojuje ma súčasná ekonomická situácia, ktorá sa dotýka 
nielen samosprávy, ale každého jednotlivca, a s tým spojené 
obmedzené finančné prostriedky, ktoré má obec k dispozícii. 
Problematickú vidím tiež otázku národných projektov a ich neisté 
financovanie vzhľadom na súčasnú politickú situáciu. Implementácia 
týchto projektov je z časového hľadiska zdĺhavá a náročná.  
 

KULTÚRNA KOMISIA 
Predseda: Milan Suchý (1961) 
Členovia: Mgr. Peter Martinák, Iveta Ďurišová, Dana Suchá 
 

• Kultúra býva často odsúvaná na pokraj záujmu, predstavuje 
Dolná Poruba azda výnimku? 
Ako najdlhšie pôsobiaci, či najstarší člen obecného zastupiteľstva 
vidím zásadné zmeny. Starosta je na poslancov náročnejší, čo do ich 
snaženia vnieslo nový vietor. Začali sme pre občanov organizovať 
viac kultúrnych akcií pre každú vekovú kategóriu. Myslím, že 
po prvom roku pôsobenia máme latku nastavenú dosť vysoko. 
• Kde osobne vidíte najväčšie rezervy, resp. ktoré aspekty 
mimoriadne zaujali? 
Okúzľujúco rozhodne nevyzerajú niektoré spustnuté objekty v našej 
obci. Pozitíva zase vidím v chuti občanov zúčastňovať sa na 
spomenutých kultúrnych podujatiach. Pri ich organizácii nám 
vzorne pomáha nový kolektív dobrovoľných hasičov. Ako verný 
fanúšik dúfam, že radosť budú ľuďom rozdávať aj naši futbalisti 
a čoskoro postúpia späť do majstrovstiev oblasti.  

 

 KOMISIA VEREJNÉHO ZÁUJMU
Predseda: Roman Hrbáček (1976) 
Členovia: Ing. Eva Bačíková, Milan Suchý 
 

• Môžete priblížiť špecifiká občianskeho spolunažívania v obci 
očami predsedu komisie verejného záujmu? 
K najzávažnejším podnetom, ktoré sme v rámci komisie museli 
v roku 2011 riešiť, boli sťažnosti občanov, týkajúce sa voľného 
pohybu psov, ohrozovania psami, resp. narúšania občianskeho 
spolunažívania a nočného kľudu brechotom psov, čo môže viesť 
k dlhodobému znižovaniu kvality života obyvateľov. Aj preto sme 
v auguste na zasadnutí obecného zastupiteľstva schváli Dodatok č. 
1/2011 k VZN č. 3/2004, ktorý nám snáď v budúcnosti pomôže 
podobné priestupky eliminovať. Taktiež dúfam, že v susedských 
vzťahoch napokon zvíťazí ľudský prístup a zdravý rozum.  
 

  PETER MARTINÁK, Foto: autor 

AKTUÁLNA TÉMA – ROK 2011 OČAMI POSLANCOV OZ 
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Hlas sa pýta za Vás 
 

(DOKONČENIE ROZHOVORU SO STAROSTOM OBCE ZO S. 1) 
 

• Turbulentné obdobie zažila miestna pestovateľská pálenica. 
V minulých mesiacoch pripomínala skôr horúci zemiak v rukách 
obecného úradu ako profitujúcu spoločnosť. Čo očakávate od 
zmien v jej vedení, personálnom obsadení, predmete činnosti, či 
samotnom smerovaní? 
Nemyslím, že je potrebné popisovať v akom stave bola pálenica, 
keď som ju takpovediac dostal do vienka. Viacnásobné hygienické 
nátery, čistenie a technické opravy zabrali tri týždne nepretržitej 
práce. V prvom rade bude teraz potrebné vrátiť dôveru klientovi. 
Konečne a s definitívnou platnosťou sa musíme vysporiadať s 
technickým riešením systému chladenia. Verím, že postupne 
získame kredit pálenice, ktorá poskytuje kvalitné služby, čo sa 
v konečnom dôsledku odrazí i na hospodárskom výsledku. V 
prípade, že by občania, príp. podnikateľské subjekty potrebovali 
realizovať stavebné práce, služby v poľnohospodárstve, či lesníctve, 
je možné tieto práce realizovať cez pestovateľskú pálenicu, kde by 
bolo možné zamestnať našich občanov, ktorí sú evidovaní na Úrade 
práce. Môže ísť o rôzne búracie a výkopové práce, práce pri ťažbe a 
dovoze dreva pre starších občanov, ošetrovanie a sadenie, čistenie 
a úpravu lesných ciest a priepustov a podobne. 

• Spĺňa zlepšenie komunikácie vnútri obce i jej prezentácia 
v regióne Vaše očakávania? 
Obrovský posun sme urobili v informovanosti občanov a vo 
vzájomnej komunikácii. Už samotné vydávanie obecných novín, 
časté verejné spoločenské a kultúrne podujatia dávajú dobrý základ 
na to, aby ľudia mali záujem o to, čo sa v obci deje. Máme niekoľko 
mediálnych výstupov v Trenčianskej televízii,  Trenčianskych 
novinách a Teplickej televízii. Takže sa dá povedať, že v tomto sme 
prekročili prah mikroregiónu. V znovuzrodenom dobrovoľnom 
hasičskom zbore sa takisto postupne buduje dobrá partia chlapov – 
držím im palce. 
• Čo považujete za najdôležitejšie priority v roku 2012 z pohľadu 
starostu, ako aj občana Dolnej Poruby? 
Musím vyjadriť sklamanie zo slimačieho tempa pri presadzovaní 
pôvodných projektov. V súčasnosti sme oživovali jednotlivé žiadosti 
a povinné doklady. Takže dúfam, že v roku 2012 ich doriešime. 
Všetko sa však bude odvíjať od ekonomickej stability štátu 
a schopnosti riešiť reálnu potrebu rozvoja obcí. V závere mi dovoľte 
poďakovať všetkým občanom, podnikateľom, poslanom obecného 
zastupiteľstva, ako aj hosťom Dolnej Poruby za obetavú prácu 
a nezištnú pomoc pre našu obec. Zároveň všetkým prajem pohodu 
a úspešný štart do nového roka. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: autor

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDZI NAMI 

Ocenený Milan Suchý 
 

Na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
udeľovali v stredu, 23. novembra, ocenenia kolektívom a 
jednotlivcom za prínos v oblasti kultúry. Zastúpenie na 
slávnostnom ceremoniáli mala aj Dolná Poruba. 

Pamätný list Trenčianskeho osvetového strediska za 
dlhoročné pôsobenie získal Milan Suchý (1961). Predsedu 
kultúrnej komisie pri Obecnom úrade v Dolnej Porube, známeho 
tiež pod nezameniteľným pseudonymom „Šalát“, nominovali na 
ocenenie poslanci OZ počas augustového zasadnutia, pri 
príležitosti jeho životného jubilea.        

                »PM«, Foto: TSK 

KOMENTÁR 
 Žiaľ, už aj vrabce čvirikajú, že miestna základná škola neťahá za jeden koniec povrazu. V pomyselnom trojuholníku učitelia – žiaci – 
rodičia absentuje potrebná „chémia“. Povedané Hamletovskou terminológiou – niečo hnije v kráľovstve Dolnoporubskom... Pedagogický 
zbor na našej škole pôsobí ako rozladený orchester. Hádky, ponižovanie, napätá atmosféra, či intrigy dokonca prekročili hranice zborovne. 
Situácia je vážna, no nie beznádejná. Rada školy na mimoriadnom zasadnutí prijala príslušné opatrenia. Na ťahu je vedenie školy. 

Najväčší problém spočíva v tom, že rukojemníkmi celej kauzy sú deti. Podliehajú zákulisným hrám, urážajú seba i okolie, 
ba dokonca sa neštítia sabotovať vyučovanie. Žiaľ, baví ich to, lebo zakázané (nepoznané) ovocie človeku najviac chutí. V konečnom 
dôsledku však utrpí ich vedomostná úroveň, resp. meno školy. 
 Prípad má širší kontext. Odhliadnuc od bremien, ktoré musia uniesť kompetentní na čele s riaditeľkou ZŠ, chcem apelovať na 
rodičov. Milí rodičia, viete, čo robia vaše ratolesti vo voľnom čase? Uvedomujete si, že žiaci druhého stupňa stoja jednou nohou na strednej 
škole, kde im život vystaví objektívne zrkadlo, pričom nebude nikoho zaujímať, koľko času venovali príprave na hodinu alebo či súhlasia s 
písaním písomky? Viete o tom, že lojálnosť učiteľa nespočíva v jeho ochote vyjednávať?  

Kedysi vraj bola iná doba. Dnes deti bojujú za svoje práva. OK, ale stále majú aj povinnosti! Napríklad učenie. Patrím ku 
generáciám Dolnoporubčanov, ktorí sa nikdy nemuseli hanbiť za miesto a kvalitu dosiahnutého základného vzdelania. Na rozdiel od 
dnešnej „facebookovej“ éry sme do školy chodili najmä kvôli učeniu a nie kvôli rôznym žabomyším vojnám. Na druhej strane, spoločnosť si 
učiteľa vážila. Preto treba začať s upratovaním na vlastnom piesočku. Deti si totiž výchovu a návyky (vrátane učebných) do školy prinášajú 
z domu. Keď tam necítia rešpekt voči pedagógovi, v kolektíve od nich možno zakrátko očakávať reakciu hodnú anarchie. Netreba zabúdať, 
že práve učitelia nás naučili písať a čítať. Po skončení povinnej desaťročnej školskej dochádzky bude potom otázne, či sa so svojim dieťaťom 
budete o jeho povinnostiach dohadovať. Apropo, facebook. Rodičia, skúste sem-tam skontrolovať virtuálne profily vašich detí. Pikantné 
vyjadrenia a „úroveň“ pravopisu vám určite rozšíria obzor o ich „znalostiach“ materinského jazyka ešte pred jarným monitorom.  

Riešenie kontroverznej situácie vyžaduje dohodu všetkých zainteresovaných strán. S prinavrátením úcty, morálky a dodržiavaním 
prirodzených pravidiel môžeme začať u seba. Profesionalita učiteľského zboru tvorí druhú stranu mince. A tá leží takpovediac na katedre...  

 

PETER MARTINÁK 
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 Country rozlúčka s letom 
 

Z hľadiska cestnej infraštruktúry spája Dolnú Porubu 
s Valaskou Belou len turistický chodník. Obyvatelia susedných 
obcí však medzi sebou dlhodobo pestujú nadštandardné 
medziľudské vzťahy. Najnovšie spoločne zorganizovali futbalovú 
exhibíciu a country zábavu na otvorenej scéne. 
 V areáli Telovýchovnej jednoty Slovan Dolná Poruba sa 
uprostred októbra výnimočne nesúperilo o ligové body. Slnečné 
lúče babieho leta priali najmä futbalovým internacionálom. Skôr 
narodení reprezentanti obcí, ležiacich na protiľahlých stranách 
Homôlky, oprášili loptové majstrovstvo zo zelených trávnikov. 
Exhibícia mala všetko, čo k správnemu derby zápasu patrí – náboj, 
prestíž i technické finesy. Núdza nebola ani o zábavu. Ešte pred 
samotným výkopom prítomných naladilo meranie síl v žiackej 
kategórii. S patričnou dávkou recesie musel kapitán domáceho  

celku najprv zložiť slávnostný sľub poctivého futbalistu. Za 
všetkých aktérov verejne prehlásil, že minimalizujú akékoľvek 
techniky zvádzania dievčat v zmiešanom tíme.  

Výsledok tento raz nebol dôležitý. Zaujímavú 
konfrontáciu susedných obcí z rôznych okresov ale napokon 
lepšie zvládli hostia z Valaskej Belej. Po zbabranom prvom polčase 
potvrdili výbornú formu a priklonili misky váh na svoju stranu.  
 Súbežne so športovými zápoleniami sa o dobrú náladu 
starala country kapela. V podobnom duchu prebiehali i ďalšie 
sprievodné podujatia. Údolie Tepličky tomuto hudobnému žánru 
pristane. „Zvyky a dobré vzťahy treba udržiavať. Zároveň niet nad 
dobrého suseda. V prípade Valaskej Belej to platí dvojnásobne, 
keďže množstvo občanov z oboch samospráv spájajú rodinné 
väzby. Našim cieľom bolo spestriť kultúrny život a na záver letnej 
sezóny poskytnúť priestor aj futbalovým vyslúžilcom nad 35 
rokov,“ zhodnotil starosta Dolnej Poruby Miroslav Kopčan.   

 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 
 

 

Mikulášsky večierok 
 

Hoci svätý Mikuláš žil na prelome 3. a 4. storočia, jeho 
odkaz otvára ľuďom srdcia aj v dnešnej uponáhľanej dobe. 

Mikuláš sa v mladosti podujal na cestu do Jeruzalema, 
kde si pozrel zvyšky Kristovho kríža a Kristov hrob. Podľa legendy 
študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry (grécke 
mesto v Mikulášovej rodnej Lýkii v Malej Ázii) údajne zachránil 
muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v 
meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli 
vybrať "muža, ktorý víťazí" (gr. Νίκη, Niki = víťazstvo). Keď sa to 
dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za 
biskupa vybraný obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno víťaza. Ako 
biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády 
Diokleciána  

Počas druhej adventnej nedele si pamiatku sv. Mikuláša 
uctili veriaci v rímsko-katolíckom kostole v Dolnej Porube. Pútavý 
kultúrny program pripravili naši najmenší talentovaní umelci – 

členovia Folklórneho súboru Porubanček, žiaci miestnej základnej 
i materskej školy – v spolupráci s cimbalovou kapelou Adama 
Vakoša. Vďaka sponzorským príspevkom zo strany sympatizantov, 
rodičov i obecného úradu si mohli všetky prítomné deťúrence 
pred zrakmi zaplneného publika prevziať darčekové balíčky.     

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 

KULTÚRNY ŽIVOT 

Hodová agapé 
 

Agapé alebo hody lásky bola slávnosť u prvých kresťanov 
spojená s bohoslužbami.  Jednou z najdôležitejších funkcií hodov 
dodnes ostáva príležitosť na upevňovanie lokálneho povedomia 
obyvateľov obce, obnovu spoločenských kontaktov a nadväzovanie 
nových známostí. Hodová slávnosť zvykla trvať aj viac dní.  

V duchu tejto symboliky sme si na počesť nášho patróna 
umocnili hodovú náladu zábavou i slávnostnou bohoslužbou, ktorú 
celebroval novokňaz Miroslav Šidlo z Hornej Breznice.    

 

PETER MARTINÁK, Foto: autor 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Myra&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://sk.wikipedia.org/wiki/Diokleci%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
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Husársky kúsok poľovníkov 
  

Zatúlaná šesťročná samica orla skalného uletela 
majiteľovi z Púchova počas rutinného výcviku. Po deviatich dňoch 
ju našli poľovníci v Dolnej Porube. Nálezcom uľahčili odchyt 
predátora premočené krídla a šok z neznámeho prostredia. 
 Dvojici dolnoporubských poľovníkov Miroslavovi 
Kopčanovi a Jánovi Pučekovi pribudla na konto unikátna trofej. Pri 
kontrole revíru im cestu skrížil najväčší slovenský pernatý dravec. 
Rešpekt si však vyslúžili vďaka reakcii, v ktorej zvýraznili základné 
princípy ochrancov prírody.  
 Výskyt orla skalného je v oblasti Strážovských vrchov 
ojedinelý. Početnosť populácie tohto zriedkavého druhu tvorí na 

Slovensku približne 250 jedincov. 
Prekvapení poľovníci preto spočiatku 
neverili vlastným očiam – orlica 
nehybne sedela na lúke. Potenciálne 
nebezpečenstvo chcela vyriešiť 
mávnutím krídel, no jej chabý let 
skončil kvôli mokrému periu 
v neďalekom tŕní. „Nevedeli sme, či 
náhodou nie je zranená, preto bola 
potrebná veľká dávka opatrnosti. Pre 
lepšiu manipuláciu nám poslúžil 
kabát,“ priblížil Puček. Zakrytého vtáka následne odniesli domov, 
zatvorili do voliéry a nakŕmili surovými kuracími stehnami. Ako 
doplnil druhý nálezca, riskantný manéver sa nezaobišiel bez 
komplikácií. „Zakliesnený orol zaujal pri chytaní obrannú pozíciu. 
Otvoril zobák, zježil hlavu, pričom kolegovi pazúrmi roztrhol 
čižmu,“ prezradil Kopčan.    
 Poľovníci nezaháľali a podľa identifikačného krúžku 
pátrali po majiteľovi. Prostredníctvom pracovníkov záchrannej 
stanice pre indisponovaných živočíchov zo Zázrivej kontaktovali 
Vladimíra Rojka. Profesionálny sokoliar z Púchova neskrýval pri 
preberaní hendikepovaného dravca obrovskú radosť. Šesťročného 
operenca vníma ako člena rodiny. „Chodím s ňou oficiálne loviť. 
Predovšetkým líšky a zajace. Náš tréning v revíri v Horných 
Kočkovciach narušili motocyklisti. Keďže orlica nebola 
v optimálnej kondícii, vyplašila sa a vzápätí odletela smerom na 
Ilavu. Jej hodnotu nedokážem vyčísliť, preto by som touto cestou  
ešte raz veľmi rád poďakoval nálezcom, ktorí z danej situácie 
neskúšali vytĺcť kapitál, ale naopak reagovali vysoko 
profesionálne,“ zhrnul Rojko.    
 

PETER MARTINÁK, Foto: Igor Boledovič 

 

Čriepky o Novom roku 
 

Nový rok je sviatok začiatku nového roka. Podľa celosvetovo 
najrozšírenejšieho gregoriánskeho kalendára pripadá na 1. januára. 
Nový rok je v SR, ale aj v ďalších krajinách sveta štátnym sviatkom. 
Podľa iných kalendárov pripadajú oslavy nového roka na iné dni – v 
juliánskom kalendári, ktorý používa pravoslávna cirkev, pripadá 
Nový rok na 14. januára podľa gregoriánskeho kalendára. 
Moderné oslavy nového roka - január 
1. január – prvý oficiálny deň v roku Gregoriánskeho kalendára, 
používaný najväčším počtom krajín. 
Vo Východných ortodoxných cirkvách začína Nový rok 14. januára 
(1. január Juliánskeho kalendára). V mnohých krajinách, kde 
prevláda pravoslávie sa slávia oba sviatky Nového roka, ako 
Gregoriánsky, tak aj Juliánsky. Gregoriánsky Nový rok je civilným 
sviatkom, zatiaľ čo Juliánsky, nazývaný “Starý Nový rok” je 
cirkevným sviatkom. Vlastný cirkevný liturgický kalendár začína 1. 
septembra, ďalej pokračuje každoročne oslavami narodenia Ježiša 
Krista v zime (Vianoce), jeho smrti a zmŕtvychvstania na jar 
(Pesach/Veľká noc), k jeho nanebovstúpenie v lete až po 
nanebovzatie jeho matky (Dormition Theotokos/Panna Mária) na 
jeseň. Osem z dvanástich najväčších východných ortodoxných cirkví 
prevzali administratívne revidovaný Juliánsky kalendár a zladili s 
ním civilné a náboženské sviatky. Ortodoxné obyvateľstvo 
Bulharska, Cypru, Egypta, Grécka, Poľska, Rumunska, Sýrie a 
Turecka oslavujú Nový rok 1. januára. Ortodoxné cirkvi Gruzínska, 
Jeruzalema, Ruska a Srbska stále ešte používajú Juliánsky kalendár. 
Čínsky nový rok, tiež známy ako Lunárny nový rok, pripadá 
každoročne na nov prvého lunárneho mesiaca, štyri až osem  
týždňov pred jarou (Lichun). Presný dátum môže pripadnúť na 

ktorýkoľvek deň medzi 21. januárom a 21. februárom (vrátane) 
Gregoriánskeho kalendára. Pretože lunisolárny čínsky kalendár je 
astronomicky definovaný, nie ako Gregoriánsky kalendár, môžu 
vďaka precesii zemskej osi meniť ročné obdobia svoju dĺžku. Každý 
rok je symbolizovaný jedným z 12. zvierat a 5 elementov, cyklujúcich 
každých 60 rokov. Ide o najdôležitejší čínsky sviatok roka. 
Tibetský nový rok sa nazýva Losar a pripadá na január až marec.  

WWW.NOVYROK.SK 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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Dobro vidíme len srdcom 
 

Ľudia robia chyby, že sa na svet pozerajú 
očami a nie srdcom. Očami iba vidíme, oči 
nerozmýšľajú. Ak vidíme človeka, hneď si 
myslíme, že vieme, aký je. Posudzujeme ho 
podľa oblečenia, aké má vlasy či postavu, aký 
má hmotný majetok. Nesúďme, aby sme 
neboli súdení. Budem citovať z knihy  

Exuperyho: Dospelí si potrpia na číslice. Keď im hovoríme 
o novom priateľovi, nikdy sa nepýtajú na podstatné veci. 
Nepýtajú sa: „Aký má hlas?“ „Zbiera motýle?“ Miesto toho sa 
pýtajú: „Aký je starý?“ „Koľko zarába?“ Potom si pomyslia, že ho 
poznajú. Ak im poviete: „Videl som krásny dom z červených 
tehál“, nevedia si ho predstaviť. Musíte im povedať: „Videl som 
dom za niekoľko miliónov.“ Jednoducho posudzujú vás iba podľa 
hmotných vecí, nie podľa toho, aký ste a čo cítite. Oči možno 
oklamať, ale srdce nie. To podstatné je pre oči neviditeľné. 

DIANA A ADAM NEDIELKOVCI (9. ročník), Foto: internet 
 
 

Láska je výzva 
 

Slovo láska pozná asi každý človek na svete. Na svete je veľmi veľa 
druhov lásky. Od tých najznámejších a najpevnejších až k tým 
menej známym a krehším. Najsilnejšou a určite najdlhšou je láska 
našich rodičov, hlavne láska matky k dieťaťu. Matka je človek, 
ktorý nám dal život, stará sa o nás, vychováva nás a samozrejme 
chráni a veľmi ľúbi. Ďalším známym druhom lásky je láska 
k priateľom. Mnohé priateľstvá vydržia celý život alebo aspoň 
mnoho desaťročí. Veľmi známou je láska k niekomu. Je to hlavne 
láska opačných pohlaví, ktorí si k sebe našli „cestu“. Už to nie je 
ako kedysi, že ľudia žili spolu šťastne až do smrti. Často už sa 
stáva, že tento druh lásky nevydrží ani „obyčajných“ desať rokov. 
Avšak samozrejme nájde sa aj množstvo tých spokojných, ktorí sú 

si verní stále. Druhov lásky je na svete 
určite oveľa viac, ale to sú už také 
menej známe a populárne druhy.  
Ján Pavol II. raz povedal: „Láska je 
výzva, ktorú nám Boh neustále 
opakuje, možno preto, aby nás 
povzbudil v súboji s osudom“. Asi 
myslel to, že keď nám je smutno alebo sa cítime osamelí, musíme 
si spomenúť na lásku. Lásku, ktorá nám vraví, že niekto nás má 
veľmi rád a myslí na nás. Musíme si uvedomiť, že nikdy nie sme 
sami, aj keď to tak nevyzerá a musíme si uvedomiť, že na svete sú 
ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie než my a sú oveľa šťastnejší, 
lebo vedia, že pre niekoho sú celým svetom. 

 

DAMIÁN BLIŽNÁK, Foto: ilustračné 
 
 

 

Adventný koncert 
 

18. decembra 2011 sa v miestnom kostole sv. Martina konal 
Adventný koncert, ktorý pripravila riaditeľka Súkromnej základnej 
umeleckej školy v Omšení s pobočkou v našej obci, p. Elena 
Buranová. Vo svojom vystúpení sa predviedli žiaci tanečného 
krúžku pod vedením p. Kastlovej a Uherkovej, ktorých na 
akordeóne sprevádzal p. učiteľ Winkler. Ďalej sa za sprievodu 
riaditeľky SZUŠ predstavili najmladší akordeónisti. Prítomní si mohli 
vypočuť hru na gitare, flaute, zobcovej píšťale, keyborde a dychové 
nástroje. Koncert ukončilo vystúpenie deviatich akordeónistov a 
dvoch žiačok hrajúcich na klávesoch, pod dirigentskou taktovkou p. 
Buranovej. Po koncerte ocenil úsilie riaditeľky i učiteľov SZUŠ a 
výkony žiakov prítomný starosta obce Miroslav Kopčan. Všetkým 
zaželal úspech v práci a ďalšie skvelé výkony. Na záver všetkým 
poďakovala riaditeľka SZUŠ a vyjadrila presvedčenie, že len s 
podporou rodičov, školy a obce môžu žiaci úspešne rozvíjať svoj talent. 

PETER ZELÍSKA, Foto: autor 

Projekt „Preskoč nudu!" 
 

Naša základná škola vďaka zamestnaneckému grantu Euro k 
euru zakúpila v projekte Slovenskej sporiteľne „Preskoč nudu!" 
trampolíny, fitlopty a žinenky. 
Na fotografii môžete vidieť deti, cvičiace na zakúpených veciach. 
Za podporu všetkým, ktorí sú zapojení do spomínaného projektu, 
srdečne ďakujeme a tešíme sa z úsmevov detí šantiacich na 
darovaných trampolínach, fitloptách a žinenkách. Názov projektu 
presne odzrkadľuje, čo naše deti urobili – preskočili nudu. 
Ďakujeme! 
 

WEB ZŠ 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 10. – 31. 12. 2011 sa medzi nás nikto 
nenarodil, pričom navždy nás opustili:  

 

MARTIN MARIENKA 
HELENA BEŽÁKOVÁ, ROD. VÁNIOVÁ. 

 

Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2011 predstavuje: 807, 
z toho 393 žien a 414 mužov.   
 

DANA SUCHÁ 
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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 

Vážení zákazníci Pošty Partner Dolná Poruba, 
dovoľujem si Vám oznámiť, že v miestnej pobočke Slovenskej pošty je opäť obnovená činnosť 
Poštovej banky. Pre občanov Dolnej Poruby sú sprístupnené nasledovné služby v rámci osobných 
účtov: 

 vklady a výbery 

 výplata šekových poukážok 
 prevodné príkazy 

Výnimku predstavujú vkladné knižky, ktoré by mali byť k dispozícii od januára 2012. 
 

EVA SUCHÁ 
 

RECEPTÁR – NOVOROČNÝ PUNČ 
 

Na 8 porcií potrebujeme: 
7,5 dcl slabšieho čaju, 20 dkg cukru, 3 pomaranče, 1 citrón, 2 
hrebíčky, kúsok celej škorice, 0,5 l červeného vína, 2 dcl rumu. 
 

Ako na to: 
Do hrnca nalejeme čaj, pridáme cukor, z 2 
pomarančov a z polovice citrónu ostrúhanú 
kôru, škoricu a hrebíček, asi 5 minút všetko 
povaríme. Potom zmes prelejeme cez sitko do 
inej nádoby, prilejeme víno, postavíme na 
oheň, zahrejeme takmer k bodu varu, potom 
odstavíme, pridáme šťavu z pomarančov a 
citrónov, rum a zamiešame. Hotový punč 
nalejeme do nahriatych pohárov a podávame. 
 

Všetko krásne v Novom roku, 
dobrých ľudí hneď po boku. 
Veľa šťastia, veľa zdravia, 
nech sa všetky plány daria! 
 

PF 2012 želá všetkým čitateľom  

redakcia Dolnoporubského hlasu  

Zdroj: internet 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 
dňa 27. 12. 2011 nás navždy opustila 
najstaršia občianka Dolnej Poruby              
. 
 

Helena Bežáková, rod. Vániová (†100). 
 

Obecný úrad a redakcia obecných novín  
vyjadruje smútiacej rodine úprimnú 
sústrasť. 


