Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote
v obci Dolná Poruba
Ročník II

Číslo 2

Apríl 2012

Fašiangová veselica ´2012, s. 5
večierok, s. 5
» Uznesenia samosprávy (s. 2)

www.dolnaporuba.sk

Foto: Michal Marienka
» Aktuálna téma (s. 3)

» Kultúrny život (s. 5)

» Škola nielen o škole (s. 7)

HLAS SA PÝTA ZA VÁS – ROZHOVOR S JUBILANTOM ANTONOM SUCHÝM
Poctivý
prístup
a loptové
majstrovstvo otvorili Antonovi
Suchému (1972) dvere do veľkého
futbalu. Štvornásobný slovenský
reprezentant
oslávil
v januári
životné
jubileum.
Obecné
zastupiteľstvo schválilo pre nášho
významného rodáka ocenenie za
vzornú reprezentáciu a osobitný
prínos k rozvoju športu v obci Dolná
Poruba.
Ako si spomínate na svoje prvé
futbalové kroky?
Začiatky siahajú do rodnej Dolnej
Poruby. Pamätám sa na jednu mimoriadnu sezónu, v ktorej sme
súperom nastrieľali takmer 100 gólov. Keď som bol šiestak na
základnej škole, vyhliadla si ma Dubnica. Tam už nejaký čas pôsobili
viacerí kamaráti, takže ani chvíľu som neváhal. Trénersky ma začal
formovať Oto Jakubík, no ozajstný kvalitatívny zlom nastal až
v doraste.
Kedy ste začali veriť, že by Vás futbal mohol živiť?
Hrávať futbal na vrcholovej úrovni bol môj detský sen. Túžbe po
najvyššej ligovej súťaži som obetoval aj štúdium na vysokej škole.
Čo Vám dala vojenčina vo VTJ Trenčín?
V prvom rade som bol rád, že môžem hrať futbal a nemusím chodiť
so samopalom. Táto anabáza mi pomohla zvládnuť prechod do
seniorského futbalového kolotoča.
Návrat do materského klubu zakrátko vystriedal prestup do
konkurenčného Púchova.

Presne tak. Išlo o môj prvý kontakt s profesionálnou zmluvou, keďže
dovtedy som hrával len na amatérskej úrovni a popri futbale pracoval
ako sústružník v závode. Odpadli starosti s dochádzkou do klasického
zamestnania, takže som sa posunul o stupeň vyššie.
Po uplynutí trojročného kontraktu Vás osud zavial späť dolu
Váhom. V akom stave ste našli Dubnicu po futbalovej stránke?
Púchov som vnímal ako prestupnú stanicu, Dubnica totiž bola od
začiatku srdcová záležitosť, takpovediac druhý domov a záruka
dobrej partie. Oslovila ma ambícia postúpiť do superligy. Na prvom
tréningu ma však tréner Goffa privítal slovami, že on si ma do
mužstva nevybral. Našťastie je to férový chlap. Dal mi šancu a ja som
získal miesto v základnej zostave.
Kedy Vám futbal najviac chutil?
Počas jarnej časti sezóny 2001/2002. Hoci každý tréner mi mal čo
ponúknuť, Stanislav Griga zmenil všetko od základov. Jeho metódy
s dôrazom na správnu životosprávou, motiváciu, či prepracovanú
psychologickú prípravu doslova vyžarovali profesionalizmus.
Z futbalového hľadiska išlo o najlepšie obdobie počas môjho
pôsobenia v Dubnici nad Váhom.
Považujete reprezentačné pozvánky za vrchol kariéry?
Jednoznačne. Cítil som zadosťučinenie za všetko vynaložené úsilie.
V detstve mi ani nenapadlo, že ako chlapec z malej dediny raz budem
reprezentovať svoju vlasť.
Ktoré momenty Vám z tejto kapitoly najviac utkveli v pamäti?
Prvým bolo stretnutie s legendárnym Jánom Popluhárom, paradoxne
pôsobiacim pri reprezentácii vo funkcii kustóda. V rámci
juhoamerického turné na mňa najviac zapôsobili temperamentní
fanúšikovia, ktorí vytvorili elektrizujúcu atmosféru už pred zápasom.
Pokračovanie na s. 6.

2 Dolnoporubský hlas

VECI VEREJNÉ
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom
zasadnutí dňa 22. 2. 2012:










SCHVÁLILO
bezplatný nájom fekálneho vozidla pre pestovateľskú
pálenicu,
zapožičanú sumu 4000 Eur z pálenice darovať obci Dolná
Poruba,
pridelenie voľného bytu na obecnej bytovke občanovi p.
Petrovi Smolkovi, Dolná Poruba č. 143,
Plán kultúrnych aktivít a rozpočet na rok 2012,
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a volených
zástupcov samosprávy obce Dolná Poruba,
Vnútorný predpis o účtovaní a obehu účtovných dokladov,
NESCHVÁLILO
pridelenie voľného bytu na obecnej bytovke pani Martine
Trokanovej,









ZOBRALO NA VEDOMIE
správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly uznesení
z minulých zasadnutí OZ,
žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba na zväčšenie priestorov
v Materskej škole,
ODPORUČILO
starostovi obce zabezpečiť komisionálny odpredaj
neupotrebiteľného majetku obce,
starostovi obce prizvať na obecný úrad p. Petra Lokaja,
bytom Dolná Poruba č. 158 a uskutočniť s ním pohovor vo
veci znečisťovania verejného priestranstva fekáliami,
komisii verejného záujmu pri obecnom úrade prešetriť
a preveriť sťažnosť pani Malej, bytom Dolná Poruba,
ohľadom ohrozovania jej majetku a bezpečnosti na tvare
miesta a v čo najkratšom čase.
DANA SUCHÁ

VÝZVA ZÁPADOSLOVENSKEJ ENERGETIKY
Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so
Zákonom č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst. l o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické
vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §36 Zák.č. 656/2004 Zb.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 4. 2012.
V prípade , že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle
oprávnenia vyplývajúceho z §10 Zák.656/2004 Zb.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v
plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedení a z bezpečnostných dôvodov pre
prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s., tel. č.
032/6533365 p. Capák.
Zároveň upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme
vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť
udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné
udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m
je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú
vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného
špecialistu správy podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č.656/2004 Zb.z. v
platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj
pre Vaše odberné miesto.
ZDROJ: ZSE
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AKTUÁLNA TÉMA

Veľká noc v Dolnej Porube
Iný kraj, iný mrav. Toto konštatovanie platí aj v prípade
slávenia Veľkej noci. Tajomstvo a duchovný rozmer
najvýznamnejšieho kresťanského sviatku sprevádza na
Slovensku viacero odlišných vonkajších prejavov.
KORENE VEĽKEJ NOCI
S odstupom dvoch tisícročí zaznamenalo veľkonočné
obdobie obrovský komerčný rozmach. Poznáme však jeho
podstatu v historických súvislostiach? Veľká noc alebo Pascha je
pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania, resp. vzkriesenia Ježiša
Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich
interpretácia úzko súvisia s významným židovským sviatkom
Pesach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe. V prostredí
Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok používa
takmer výlučne názov Pascha.
Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch
židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný
prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal krajinu
desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky
prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov,
ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto
pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel. Baránok je preto
symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od
večného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z
Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené more,
ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného
židovského názvu pre Veľkú noc (pésach – prechod). Iní slovo
pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa, a vzťahujú ho na
anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj
prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej
noci pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň
Izraeliti nazvali Veľkou nocou. Symbolika prechodu z otroctva do
slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do
života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním.
REGIONÁLNE ŠPECIFIKÁ
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo
zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície
prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajou.
Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou
hodovanie, polievanie a tzv. korbáčová šibačka. Od rána muži a
chlapci navštevujú domácnosti svojich známych a polievajú alebo
korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z
vŕbového prútia. Korbáč je spletený z 8, 12 alebo až 24 prútov a je
zvyčajne od pol do dvoch metrov dlhý a ozdobený pletenou

Tradičná slovenská oblievačka. Foto: SITA

Leptané kraslice z Dolnej Poruby. Foto: mojerecepty.sk

rukoväťou a farebnými stužkami. Podľa tradície muži pri hodovaní
prednesú koledy. V minulosti sa zvyčajne používala iba jedna
metóda. Na strednom a západnom Slovensku väčšinou
korbáčovanie a na východe polievanie. Šibačka aj oblievačka
vychádzajú z rovnakých pohanských predstáv. Voda aj vŕbové
prúty totiž symbolizujú sviežosť a dievčatám majú zabezpečiť
plodnosť.
V Kronike obce Dolná Poruba máme zo začiatku
sedemdesiatych rokov 20. storočia zaznamenanú nasledovnú
interpretáciu veľkonočného obdobia: „Od konca fašiangov až do
Veľkej noci sa nekonali žiadne zábavy. Dedina znova ožila až na
veľkonočnú zábavu, ktorá bývala v nedeľu. Vo Veľkonočný
pondelok mládenci chodili oblievať dievky, ktoré ich za to
počastovali pálenkou a zákuskami. Menším chlapcom dávali
kraslice.“ Ako doplnila pamätníčka Anna Šupáková, kraslice
v našej obci kedysi zdobili tak, že vajíčko sa obalilo natrhanými
bylinkami, zaviazalo do handričky, uvarilo a napokon pomastilo
slaninkou kvôli lepšiemu lesklému efektu. K sviatočnej svätej omši
podľa nej neodmysliteľne patril dolnoporubský kroj a na
prestretom stole nesmel chýbať lekvárový mrežovník.
VEĽKONOČNÉ SYMBOLY
 Baránok – nachádza sa už v predkresťanských tradíciách.
V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. V
kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo
podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
 Kríž – dnes je najdôležitejším z kresťanských symbolov,
pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním.
 Sviečka – v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života.
Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista. Tento
symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa
zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená
sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na
krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi Α a Ω, t. j. začiatku
a konca vekov, ktorými je Kristus.
 Vajíčko – obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou
tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia
vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli
jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol
zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol
nesmrteľnosti.
 Zajačik – má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch
oslavujúcich príchod jari.
PETER MARTINÁK
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MEDZI NAMI

Mojimi očami
Uplynulé tri mesiace nám všetkým dali zabrať.
Neočakávaná snehová nádielka a silné mrazy skomplikovali život
všetkým občanom Dolnej Poruby, najmä však tým rodinám, ktoré
zostali na niekoľko dní až týždňov bez vody. Tu chcem oceniť ich
trpezlivosť týchto občanov, pretože si museli zabezpečovať vodu
individuálne. Tým, ktorí požiadali o pomoc, obecný úrad vyšiel v
ústrety a v rámci svojich možností pomáhal riešiť vzniknuté
problémy.
Obrovské úsilie sme tiež vynaložili pri odpratávaní snehu
v centre obce, aby sme dôstojne
pripravili fašiangovú veselicu.
Pri tejto príležitosti ďakujem
všetkým občanom, poslancom,
zamestnancom obecného úradu,
členom Dobrovoľnému hasičskému
zboru Dolná Poruba za nezištnú
pomoc, žiakom miestnej základnej
a materskej
školy,
hudobnej
skupine Nedielkovci a folklórnemu
súboru Porubanček za príjemný
umelecký zážitok.
Nemálo
času
sme
venovali príprave volieb do
Národnej rady SR. Napriek prognózam a upozorneniam

o možnom narušení priebehu volieb sme v našej obci
nezaznamenali žiadne rušivé momenty.
Dúfam, že zima je definitívne za nami a s potešením
môžeme očakávať teplé jarné lúče, ktoré nám všetkým dodajú tak
potrebnú energiu. Dňa 26. mája si pripomenieme 40. výročie
založenia Telovýchovnej jednoty Slovan Dolná Poruba. V rámci
osláv tohto jubilea prijal naše pozvanie na exhibičný futbalový
zápas najslávnejší a najznámejší Slovan na Slovensku ŠK Slovan
Bratislava. Športový deň odštartujeme veľkolepo už dopoludnia –
druhým ročníkom súťaže vo varení guláša. Touto cestou vás
zároveň všetkých pozývame. Pripravený je bohatý kultúrny
program i množstvo ďalších sprievodných podujatí.
V marci (28. 3.) sme si pripomenuli Deň učiteľov. Tento
deň je spätý s učiteľom národov, humanistom a filozofom Janom
Amosom Komenským. Bol hlboko presvedčený, že dobrá škola
robí človeka lepším. Doba, v ktorej žijeme, príliš nepraje školám,
ale som presvedčený, že našim učiteľom záleží na tom, aby žiaci,
ktorí opúšťajú školské lavice boli kvalitne pripravení na ďalšie
štúdium a tiež do života. Mnohí mladí si však prácu učiteľov
neuvedomujú a dokážu ju oceniť až keď dospejú. Až vtedy si
uvedomia, že mnohokrát učiteľom pripravili veľa ťažkých chvíľ
svojim nepochopiteľným správaním a prístupom k školským
povinnostiam. Preto všetkým pedagógom a zamestnancom ZŚ
s MŠ v Dolnej Porube želám veľa zdravia, šťastia a hlavne
trpezlivosti vo vašej zaslúženej práci.
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce), Foto: Peter Martinák

Obecný úrad v Dolnej Porube ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii Fašiangovej veselice ´2012.
SPONZORI, KTORÍ PODPORILI PODUJATIE
BEŽÁK Milan st., DREVOPOREZ, s.r.o., HOFIERKA Ivan, Pekáreň HOMÔLKA, s.r.o., Poľovnícke združenie HOMÔLKA, Mäsovýroba
HÔRKA Trenčianska Teplá, HRBÁČEK Jozef, Pohostinstvo HUBERT – Stanislav Suchý, KOPČANOVÁ Zdenka, LUBEX – Ľudmila
Beláková, REAL BAU – Milan Bežák, REAL DACH – Miroslav Suchý, REMIX – Maroš Ďatko, STOLÁRSKE PRÁCE – Viliam Kováčik st.,
STOLÁRSKE PRÁCE – Viliam Kováčik ml., URBÁRSKA OBEC – pozemkové spoločenstvo Dolná Poruba
MEDIÁLNI PARTNERI
Dolnoporubský hlas, MY Trenčianske noviny, PARDON – regionálny inzertný a informačný týždenník, TV Trenčianske Teplice, TV Trenčín

Voľby do NR SR – hlasy odovzdané v Dolnej Porube

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
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KULTÚRNY ŽIVOT

Fašiangy sme oslávili
tancom i hodovaním
Fašiangová tradícia hovorí, že v období od Troch
kráľov do Popolcovej stredy by malo byť všetko naopak.
Špecifické zvyky zachovávajú aj v Dolnej Porube. Ľudová
veselica postavila hore nohami celú obec, pričom v jej centre
dole hlavou zavesili stošesťdesiatkilové prasiatko.
Posledný víkend pred štyridsaťdňovým pôstom
vyvrcholil celodennou zábavou a zabíjačkou na otvorenej
scéne.
KULTÚRNA SPOLUPATRIČNOSŤ
Fašiangy predstavujú v tradičnej ľudovej kultúre
symbol dobrej nálady a hodovania. Prirodzený prechod od
zimy k jari je často spájaný s maškarným sprievodom,
zakáľačkami, či tanečnými zábavami. Síce platí okrídlené
príslovie iný kraj – iný mrav, spoločným menovateľom
fašiangových slávností však naďalej zostáva potreba
upevňovania medziľudských vzťahov.
Po vlaňajšej vydarenej premiére sa v Dolnej Porube
rozhodli zopakovať veľkolepú veselicu s pestrým sprievodným
programom. „Obrovská účasť a spontánnosť ľudí ma milo
prekvapila. Ľudia si atmosféru užívali a bolo vidieť, že sa cítili
dobre. Preto sme neváhali a oslavy fašiangov prednostne
zaradili medzi zážitkové podujatia roku 2012. K osvedčenej
ukážke príprav zabíjačkových špecialít sme tento raz zaradili aj
jelení guláš, kapustnicu, fazuľovú polievku a huspeninu,“
zhodnotil starosta obce Miroslav Kopčan. Ako doplnil, k
najvýraznejším špecifikám organizácie tohtoročného podujatia
patrili vrtochy počasia. Pohyblivý sviatok Veľkej noci zapríčinil,
že dedinu uprostred Strážovských vrchov spočiatku sužovali
silné mrazy a následne bohatá snehová nádielka.
BALZAM NA TELO I DUŠU
Kultúrny program od rána zabezpečovali folklórne
súbory a dychová kapela. Pod Homôlkou vsadili najmä na
domácich odchovancov, a tak sa návštevníkom postupne
predstavili Porubanček, Nedielkovci i žiaci miestnej materskej

a základnej školy. Na pravé poludnie roztancoval nádvorie
kultúrneho domu folklórny súbor Nadšenci, ktorý svojim
hudobným pásmom spojil všetky štyri sídla mikroregiónu
Teplička. Účinkujúcim v repertoári nechýbali rôzne maškary.
Symbolika maskovania v minulosti zosobňovala predovšetkým
magicko-rituálne funkcie s ohľadom na očakávanie dobrej
úrody, dnes má skôr spoločensky zábavnú rolu. Preto vo
fašiangovom sprievode nechýbal huňatý medveď ani viaceré
kuriozity. Napríklad zdravotník, liečiaci úsmevom, hájnik, ktorý
vymenil lesný revír za jaternice, či policajt bez autority.
Popri zábave si návštevníci zgustli aj na kulinárskych
špecialitách. Neodmysliteľné šišky, fánky a závin sekundovali
bravčovým pochúťkam hlavného mäsiara Rudolfa Nedielku.
Ako priblížil, jeho tím zložený z poľovníkov a členov
dobrovoľného hasičského zboru najprv svinke odpustil krv,
potom ju zavesil, vykostil, stiahol slaninu a začal s prípravou
žobračej kaše, resp. grilovaných steakov.
Na tom, aby rok, ktorý len nedávno začal, bol štedrý
ako fašiangový čas, neúnavne pracoval šéfkuchár z Dolnej
Poruby pôsobiaci v Rakúsku. „Maškrtné jazýčky gurmánov som
rozmaznával trošku exotickou kuchyňou s dôrazom na ryby.
Podbradok a pečienku som obohatil mušľovým šalátom
s veľkými krevetami,“ priblížil Ivan Hofierka.
PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Hlas sa pýta za Vás
(DOKONČENIE ROZHOVORU S JUBILANTOM
ANTONOM SUCHÝM ZO S. 1)
V Peru a Kolumbii mal človek taktiež možnosť pozorovať obrovské
kontrasty medzi luxusným servisom a chudobou na uliciach. Naopak,
turnaj v Malajzii nebol až tak divácky atraktívny. Nekvalitné trávniky
usporiadatelia dokonca opravovali zelenou práškovou farbou.
Každopádne v reprezentácii som získal nezaplatiteľné skúsenosti
a sebavedomie.
Stále patríte k aktívnym futbalistom, dá sa porovnať, či dnes mladí
hráči obetujú futbalu toľko, čo Vaša generácia?
Česť výnimkám, ale očakávania mladých futbalistov sú dnes
nepomerne väčšie ako ich ochota na sebe pracovať. Zrejme je to
celospoločenský problém, súdiac podľa toho, ako si starších hráčov
v minulosti kolektív vážil.
Vyhýbali sa Vám vážne zranenia, prezradíte recept na futbalovú
dlhovekosť?
Povedal by som, že základ je mať šťastie na zdravie. Samozrejme
s tým súvisí celkový prístup k životospráve – dodržiavať správne

zásady stravovania, pitný režim, či spánok. Keďže som nemal nikdy
problém s kondíciou, možno je to v mojom prípade sčasti dané aj
geneticky.
Dokážete popísať Váš najkrajší a najnepríjemnejší futbalový
zážitok?
Na vypadnutie z ligy v roku 2000 nespomínam v dobrom. O to krajší
bol po roku návrat medzi slovenskú elitu. Predchádzal mu
nezabudnuteľný zápas o všetko proti Nitre pred vypredaným
hľadiskom. Futbalu tiež vďačím za možnosť spoznať rôzne exotické
destinácie.
Zaoberáte sa intenzívne myšlienkami o konci kariéry?
Uvedomujem si, že otázka začlenenia do normálneho pracovného
života sa neodvratne blíži. Na druhej strane, nechcem predčasne
utekať z boja. Keď raz zavŕšim nemšovskú kapitolu, jednou
z možností je, že kariéru symbolicky ukončím v rodnej obci. Nikdy
však nechcem zažiť pocit, aby som na ihrisku nemal spoluhráčom čo
ponúknuť a hrávať nasilu. Aj keď na Slovensku sa, žiaľ, ľudia najprv
pozerajú na vek a až potom na samotné výkony.

PETER MARTINÁK, Foto: archív Antona Suchého

Kompas dolnoporubského futbalového fanúšika
TJ SLOVAN DOLNÁ PORUBA V ZIMNEJ PRÍPRAVE
Dolná Poruba – Bojkovice (ČR) 6:6, Dolná Poruba – Valaská Belá 2:4, Dolná Poruba – Dubnica
n/V (dorast) 2:4, Dolná Poruba – Košecké Podhradie 3:3, Dolná Poruba – Valaská Belá 3:1

Rozpis zápasov – II. trieda Sever
Sezóna 2011/2012 – jarná časť

Dolnoporubský hlas

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

Ruka
Ruka. Zázrak prírody. Určite pre každého z nás. Neviem si
predstaviť, že sa jedného dňa zobudím s tým, že nemám pravú
alebo ľavú ruku. Hrozný pocit. Myslíte, že rukou môžeme hýbať
len tak? Viete, čo tvorí takú ruku? Áno kosti. Ale aké kosti? Tak ja
vám to teraz prezradím. Každý z nás má články prstov,
predpriehlavkové kosti a samozrejme kosti priehlavku, záprstné
kosti, kosti zápästia. Hádam som na nič nezabudla. Na ruke máme
päť úžasných prstov pre päť dôvodov: palec – ukázať všetkým, že
sme v poriadku, ukazovák – vybrať, koho si pustíme do života,
prostredník – pre tých, ktorí si to zaslúžia, prstenník na obrúčku –

Púšť je krásna tým, že
niekde skrýva studňu
(Antoine de Saint-Exupéry)
Koľkokrát si mnohí z nás povedali: “Už ďalej nevládzem!“
Predstavte si však človeka kráčajúceho púšťou. Navôkol len zlaté
zrnká piesku, žiara slnka. Nič viac. Človeka bažiaceho po kvapkách
vody. I keď sa jeho cesta zdá nezmyselná , neustále je poháňaný
nádejou, že raz natrafí na vodu a uhasí smäd. Podľa mňa, i my
sme, ako ten putujúci po púšti. Nielen mnohých na prvý pohľad
neriešiteľných situácii, keď sa nám východisko zdá, také
nedosiahnuteľné a vzdialené. Avšak pokiaľ v sebe máme nádej,
nič nie je stratené. A tá naozaj zomiera posledná, často však

pre toho špeciálneho chlapa, keď bude správny čas, malíček – pre
našich najlepších priateľov a záväzky, ktoré sa budeme snažiť
nikdy neporušiť. Budem citovať jednu krásnu vetu: „Domov sú
ruky, na ktorých smieš plakať“ ( Miroslav Válek). Jedna
z najkrajších viet, ktorú som počula. A je to čistá pravda. Ruky sú
výnimočná vec. Aspoň pre mňa. Rukami môžeme vyjadriť pocity,
náladu... V rukách je zapísané všetko. Všetko, čo sme prežili vďaka
rukám. Aj keď si to neuvedomujeme, je to tak. A ruky nie sú pre
nás len užitočné, ale rukami môžeme pomôcť zachrániť život...
A na záver to ukončím vetou: „Ničomné je nepodať ruku tým, čo
klesli“ (Lucius Annaeus Seneca).
KRISTÍNA BELÁKOVÁ

nezomiera nikdy. Môže byť hlboko uložená niekde v nás, snažíme
sa ju potlačiť, ale zároveň ju živíme do posledného momentu.
Možno by sa nám občas žilo ľahšie bez nej. Pretože s nádejou
prichádzajú očakávania a tie prinášajú sklamania, tie spôsobujú
bolesť... My, “ neustále smädní“, kráčajúci našou osobnou púšťou,
túžiaci po vode, ktorá pre každého symbolizuje sny, túžby,
priania, ukryté na dne našej duše, dýchame len vďaka nádeji.
Nádeji, že jedného dňa objavíme “studňu“ a to, o čom sme zatiaľ
len tajne snívali, sa stane skutočnosťou. Preto sa nevzdávajme pri
prvých náznakoch neúspechu, veď nie vždy je život ružová
záhrada... Ale to je predsa na ňom to krásne, ak by sme boli
neustále šťastní, prestali by sme si naše šťastie vážiť. Všetko
pramení z nádeje, tá je začiatkom našej cesty.
KRISTÍNA SMOLKOVÁ

Fašiangový karneval v ZŠ
Moderátorky Michaela Púčeková a Lenka Suchá zahájili karneval
krátkou exkurziou do jeho histórie. Za sprievodu hudby a vtipných
príbehov DJ Milana Suchého tancovali, súťažili a zabávali sa
bosorky, princezné, anjeli, draci. Veľmi zaujímavé a originálne
súťaže pripravili pre masky žiačky Kristínky – Beláková
a Smolková. Ako deviatačky si karneval užívali plnými dúškami
.Porota pozorovala všetky masky a vybrala z nich dve najkrajšie –
princeznú a novinového škriatka (Monika Fábiková a Viktorka
Tarabová). Kráľovnou karnevalu bol jedinečný anjel (Adelka
Vakošová). Všetky karnevalové masky boli obdarované sladkou
odmenou. Veľkú radosť a zároveň zvedavosť prezrádzali detské
očká a v rúčkach stískajúce sa tombolové lístky.
Karneval bol krásny a už sa tešíme, že v tradícii budeme
pokračovať o rok. Veľké poďakovanie patrí sponzorom školského
karnevalu.
Bc. KATARÍNA BLIŽNÁKOVÁ , Foto: archív ZŠ
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MOZAIKA

Keďže je to v našej moci,
tak prajeme k Veľkej noci
lásku, šťastie, zdravíčko,
šunku, vínko, vajíčko!
Veselé prežitie veľkonočných sviatkov
praje Obecný úrad v Dolnej Porube
a redakcia Dolnoporubského hlasu

Naše spoločenstvo

Ste literárne NADANÝ, kopla Vás MÚZA
alebo máte zaujímavý TIP NA REPORTÁŽ?
Dajte nám o sebe vedieť a staňte sa
externým REDAKTOROM obecných novín!

V období 1. 1. – 31. 3. 2012 sa medzi nás nikto
nenarodil, pričom navždy nás opustili:

Kontakt: 032/6597257
dolnoporubskyhlas@centrum.sk

Počet obyvateľov obce k 31. 3. 2012 predstavuje: 805,
z toho 392 žien a 413 mužov.

ONDREJ TROKAN
MÁRIA LOKAJOVÁ.
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