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Pochádza z mesta, ktoré založil 
obuvnícky podnikateľ Jan Baťa. 
Rodinné šťastie však rodáka 
z Partizánskeho zavialo až do 
Dolnej Poruby. Profesionálny 
policajt PETER ZELÍSKA (1966) 
pritom našej obci odvádza 
cenné dokumentačné služby.  
 

 Čo pre Teba znamená 
fotografovanie? 
Fotografovanie je súčasťou môjho 
života od detstva. Rád zachytávam 
momenty, ktoré sa už nezopakujú. 

Človek si tak môže príjemne oživovať spomienky.  
 Ako si spomínaš na svoje fotografické začiatky?  
Fotil už môj otec. Keďže sme doma mali zväčšovací prístroj, tak som 
už ako chlapec pomáhal v tmavej komore pri červenej žiarovke robiť 
čiernobiele fotky, ktoré nafotil môj o štyri roky starší brat. Vtedy si 
fotograf musel zaobstarať vývojku a ustaľovač na film, ten vyvolať a 
potom tiež vývojku a ustaľovač na papier. Bol to dlhodobý proces. V 
tmavej komore sme strávili neraz celé popoludnie. Spočiatku sme 
mali fotoaparát Lubitel, do ktorého sme si kupovali zvitkové filmy na 
12 obrázkov. Neskôr si brat kúpil Prakticu L2 na kinofilm a tam už 
bolo možné na jeden film nafotiť 36 obrázkov. To sa samozrejme 
nedá porovnávať so súčasnými digitálnymi fotoaparátmi, kde 
môžete narobiť stovky záberov v závislosti od veľkosti pamäte. A to 
všetko farebne, nehovoriac o tom, že výsledok si môžete overiť 

hneď a prípadne záber opakovať. Voľakedy sme rozmýšľali, čo 
odfotiť a čo nie. Viac sme dbali na kompozíciu záberu. Podľa 
svetelných podmienok sme si na fotoaparáte nastavovali čas a 
clonu. To všetko musel fotograf vedieť, aby sa záber vydaril a aj tak 
sa stávalo, že zámer nevyšiel a snímka bola nepoužiteľná.  
 Takže zručnosť ustúpila automatike? 
Dnes fotí prakticky každý. Rozdiel je len v tom, že niektorým stačí 
fotiť zabudovaným fotoaparátom v telefóne a niekto sa prepracuje 
až ku špičkovým fotoaparátom. Myslím si, že fotenie na filmy je 
definitívne minulosťou aj pre umeleckých fotografov, pretože kvalita 
digitálnych fotoaparátov je už na veľmi vysokej úrovni. 
 Ktoré základy digitálnej fotografie dodržiavaš a čo nesmie chýbať 
vo výbave Tvojho fotoaparátu?  
Začnem od konca – jednoznačne mi nesmie chýbať dobrý blesk 
a antistatická utierka na prach. Treba však myslieť na to, že aj keď 
fotíme plnoautomatom, tak natočiť fotoaparát musíme my, čo tiež 
treba vedieť. Kompozícia je dôležitá, aby vyniklo na zábere presne 
to, čo chceme zdôrazniť. Pri fotení je dôležitý dostatok svetla. 
Najlepšie fotky sa dajú robiť na svitaní alebo večer pri západe slnka a 
samozrejme po daždi, keď sa vyčistí vzduch. 
 Ako si fotograf dokáže dostatočne vychutnať zážitok v podobe 
snímaného obrazového záznamu? 
Zážitky sú hlavne z práce v teréne. Neraz sa stalo, že som musel 
vyliezť na strom, aby som urobil dobrý záber. Fotil som aj z našej 
kostolnej veže, keď sa opravoval kostol. Vďaka lešeniu som sa dostal 
až na vrchol, čo sa veru často nebude opakovať. 
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom zasadnutí 
dňa 21. 8. 2012:   

 
SCHVÁLILO 

 Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Dolná Poruba, 
 za veliteľa OHZ Jakuba Bačíka a za člena OHZ Ing. Dušana 

Žabku a zároveň zrušilo uznesenie OZ č. 24/2011/G zo dňa 
25. 1. 2011, 

 rekonštrukciu kotolne na Základnej škole v Dolnej Porube 
vzhľadom na havarijný stav a vek kotolne ako aj odborného 
vyjadrenia revíznym technikom,  

 návrh zmeny vykurovacieho systému na ZŠ a telocvični 
formou biomasy,  

 financovať výdavky na rekonštrukciu kotolne na Základnej 
škole z rezervného fondu, 
 
ZOBRALO NA VEDOMIE 

 správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly uznesení 
z minulých zasadnutí OZ, 

 informácie starostu obce o:  
o opätovnom podaní projektov na kultúrny dom - prístrešok, 

rekonštrukcia miestnej komunikácie,  
o ďakovnom liste riaditeľky ZŠ s MŠ Dolná 

Poruba starostovi obce, poslancom OZ 
a pracovníkom obce, ktorí pracovali na 
rekonštrukcii a vymaľovaní priestorov v MŠ 
a oprave schodov na ZŠ, 

o správe stavu detí a žiakov v ZŠ s MŠ Dolná Poruba k 1.9.2012, 
o liste z MF SR na možnosť podvodného konania pri nákupe 

cenných papierov pre obce a o výzve prispôsobovať v záujme 
konsolidácie verejných financií výdavky obcí vývoju ich 
príjmov, 

o možnej ponuke na partnerskú spoluprácu s talianskym 
mestom Rovereto, ktoré by malo záujem rozvíjať spoluprácu 
s nejakou slovenskou obcou, 

o súhlase povolenia vyššieho počtu detí v triedach v MŠ 
s účinnosťou od 1. 9. 2012, 

 informácie o doterajšom plnení čerpania rozpočtu obce 
a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba za I. polrok 
2012, 

 návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
 
ODPORUČILO 

 žiadosť TJ Slovan Dolná Poruba prejedať na zasadnutí 
finančnej komisie pri Obecnom úrade pri príprave rozpočtu 
obce na rok 2013. 

DANA SUCHÁ 

Valné zhromaždenie Pestovateľskej pálenice s.r.o. so 
sídlom v Dolnej Porube na rokovaní dňa 5. 9. 2012:   

 
SCHVÁLILO 

 overovateľov zápisnice: Ing. Pavla Gaga, Milana Suchého, 
 zapisovateľa zápisnice valného zhromaždenia: Zuzanu 

Vániovú, 
 program rokovania valného zhromaždenia, 
 Výročnú správu za účtovné obdobie k 31. 12. 2011 a riadnu 

účtovnú závierku spoločnosti s ručením obmedzeným 
Pestovateľská pálenica za rok 2011, 

 použiť dosiahnutý zisk za rok 2011 vo výške 5635,51 € na 
vykrytie stráv minulých rokov,  

 podľa potreby poskytnutie  finančných prostriedkov z účtu 
Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. na bežný účet Obce Dolná 
Poruba v zmysle uzatvorenej Zmluvy o pôžičke v prípade 
nedostatku finančných prostriedkov na obci, 

 žiadosť  Futbalového oddielu TJ Slovan Dolná Poruba o  
poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  pre 
družstvo žiakov vo výške 1000 €, ktorý bude použitý  na 
pokrytie vstupných nákladov spojených s organizačným 
zabezpečením a nákupom základného športovo-technického 
vybavenia žiackeho družstva, 
 
ZOBRALO NA VEDOMIE 

 vyhodnotenie výroby destilátu v Pestovateľskej pálenici spol. 
s r.o. Dolná Poruba za obdobie september 2011 – jún 2012, 

 informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana 
o otvorení páleničiarskej sezóny 2012/2013  dňom 10. 8. 
2012, 

 informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana 
o vykonaných prácach v priestoroch Pestovateľskej pálenice 
spol. s r.o. pred otvorením páleničiarskej sezóny 2012-2013, 

 informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana 
o prijatí dvoch páleníkov – Rudolfa Beláka, bytom Dolná 
Poruba č. 99 a Jozefa Kopčana, bytom Dolná Poruba č. 135, 

 odmenu  pre páleníkov za 1 la vypáleného alkoholu 0,33 €, 
hlavnému páleníkovi mesačnú odmenu vo výške 50 € za 
vedenie agendy v zmysle pracovnej náplne pracovníka,  

 informáciu o zmene hlavného páleníka, ktorým bol poverený 
Rudolf Belák, bytom Dolná Poruba č. 99 s účinnosťou od 11. 
8. 2012, 

 informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana 
o probléme prítoku čistej vody na chladenie pri pálení 
ovocných kvasov, systém chladenia je naplánovaný do 
budúcna.. 

ZUZANA VÁNIOVÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECI VEREJNÉ 

VÝZVA 
 

Vyzývame občanov, ktorí si ešte nesplnili povinnosť uhradiť daň 
z nehnuteľnosti a miestne poplatky za odvoz odpadu a psa, aby 
tak urobili v čo najkratšom čase, najneskôr však do konca 
októbra 2012.  
Po tomto termíne budú uplatňované sankcie za nedodržanie 
zákona č. 582/2004 Zb. 
 

OBECNÝ ÚRAD V DOLNEJ PORUBE 
 

 

UPOZORNENIE 
 

Obec Dolná Poruba upozorňuje občanov na znečisťovanie 
životného prostredia: 
 vypúšťaním obsahu žúmp fekáliami, tuhými a tekutými 

kalmi, a odpadovými vodami z domácností do miestneho 
potoka Teplička, 

 zakladaním ohňa za účelom vypaľovania trávy, spaľovania 
organického odpadu, starých áut a odpadu všeobecne.  

Občania sa dopúšťajú priestupku podľa zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch, za ktorý môžu byť pokutovaní v zmysle zákona č. 
372/1990 Z.z. o priestupkoch až do výšky 165 Eur.  
 

OBECNÝ ÚRAD V DOLNEJ PORUBE 
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Magické výročia 
 

Rok 2012 nesie viacero prívlastkov. Od Roku čierneho draka 
odvodeného z čínskeho horoskopu až po Európsky rok aktívneho 
starnutia a solidarity medzi generáciami. V Dolnej Porube sme pri 
tomto letopočte zaznamenali niekoľko významných jubileí, ktoré 
obci udržujú autentický kultúrno-spoločenský kredit.  
 

ČOŽE JE TO PÄŤDESIATKA? 
Hoci tradícia organizovaného výchovno-vzdelávacieho procesu má 

v Dolnej Porube viac 
ako storočné korene, 
plnohodnotný formát 
získalo vyučovanie až 
v roku 1962. Dovtedy 
totiž platilo len pre prvý 
stupeň. Starší žiaci 
dochádzali najprv do 
Trenčianskych Teplíc, 
neskôr do Omšenia. 

Spočiatku pešo, koncom päťdesiatych rokov autobusom. 
Nevyhovujúce priestory tzv. starej školy a nárast počtu detí 
podmienili výstavbu väčšej a modernejšej budovy, ktorú slávnostne 
otvorili 8. septembra 1962. V premiérovom roku navštevovalo 
základnú deväťročnú školu (ZDŠ) 270 žiakov. Pre porovnanie, dnes 
je to o takmer dvesto detí menej (72). Medzitým bola škola 
pripojená na obecný vodovod (1971), dlhé roky v nej sídlila obecná 
knižnica a od júla 2002 pôsobí ako samostatná rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou. Aby sa pomyselný kruh 
dokonale uzavrel, za zmienku stojí zaujímavosť, že v čase zrodu 
miestnej ZDŠ viedol obec z pozície predsedu MNV otec dnešného 
starostu Ján Kopčan. „Uplynulé obdobie zanechalo na budove 
a bezprostrednom okolí školy neúprosné jazvy. Malou náplasťou 
môže byť azda čerstvá rekonštrukcia vonkajších schodov. Moje 
tajné prianie bolo pripomenúť si 50. výročie ZŠ novou fasádou. Žiaľ, 
zázraky sa nedejú. Stále však hľadám opätovné možnosti uskutočniť 
spomenutý cieľ,“ priblížil starosta Miroslav Kopčan. Ako doplnila 
riaditeľka ZŠ Pavlína Vakošová, pri otázke na zhodnotenie 
nepretržitej päťdesiatročnej existencie vzdelávacej inštitúcie 
v Dolnej Porube jej ako prvé napadá slovo hrdosť. „Hrdosť na to, že 
v ére spájania sa veľkých škôl máme v našej malebnej dedinke 
malú, ale o to viac útulnú základnú i materskú školu, ktorú 
navštevovali rodičia aj starí rodičia dnešných žiakov. Výročie si 
uctíme na jar budúceho 
roka – kultúrnym 
programom, v ktorom sa 
budú prezentovať 
samotní žiaci. V rámci 
regionálnej výchovy pod 
vedením pedagógov 
vypracujú projekt 
„História našej školy“, 
ktorý potom všetkým 
slávnostne predstavia,“ 
povedala Vakošová.  
 

TJ SLOVAN OSLÁVILA ŠTYRIDSIATE NARODENINY 
V predošlom čísle sme podrobne informovali, že popri stále aktívnom 
futbalovom oddiele telovýchovnú jednotu v minulosti vzorne 
reprezentovali aj turisti. Ako dôležitá súčasť mozaiky kultúrneho 
života v obci však TJ participovala na mnohých ďalších aktivitách. 
Počas štyridsaťročnej existencie pravidelne organizovala autobusové 
zájazdy, futbalové turnaje, či rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. 

Okrem významných futbalových odchovancov sú jej pýchou po dlhšej 
odmlke aj mladé talenty, reálne hájace farby rodnej obce v druhej 
najvyššej okresnej súťaži starších žiakov. Pri príležitosti 40. výročia 
založenia TJ dostal športový areál novú tribúnu, ochrannú sieť, 
fasádu, prístrešok i detský kútik. 
Vizitka futbalového oddielu: postup do III. triedy SEVER (1976), 
víťaz III. triedy SEVER „B“ (1986), víťaz III. triedy SEVER (1990), víťaz II. 
triedy SEVER (2000), majster oblasti Trenčín (2001, 2008), účastník V. 
ligy SEVER: 2001/2002, 2008/2009, finalista Pohára okresného 
futbalového zväzu (OV ČSZTV) 1990. 
Celková ligová bilancia za 40 rokov (V-R-P): 435 – 159 – 370. 
Najvyššie víťazstvo doma: Dolná Poruba – Drietoma 11:1 (1995/96). 
Najvyššie víťazstvo vonku: Záblatie – Dolná Poruba 0:7 (1996/97). 
Najvyššia prehra doma: Dolná Poruba – Soblahov 1:8 (1972/73). 
Najvyššia prehra vonku: Nemšová „B“ – Dolná Poruba 7:0 (1974/75). 
 

FOLKLÓR ŽIJE! 
O tom, že tunajšia škola venuje zvláštnu pozornosť rozvíjaniu 
kultúrnych tradícií regiónu, svedčí Folklórny krúžok Porubanček, 
pôsobiaci pri ZŠ s MŠ v Dolnej Porube od roku 2007. Porubanček 
kladie dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Ako poznamenala 
jeho umelecká vedúca Pavlína Vakošová, primárnym cieľom je 
prezentácia ľudových umeleckých prvkov, spojených s hovoreným 
slovom, piesňou, tancom, či hudbou. Krúžok sa súčasne podieľa na 
formovaní kultúrneho povedomia detí a mládeže prostredníctvom 
zážitkového poznávania tradícií a regionálnej histórie. Mladí 
folklórni nadšenci svojimi vystúpeniami pravidelne obohacujú 
kultúrno-spoločenské podujatia v obci.  
 

CIEĽ BESEDY – OSVETA 
O spestrenie života miestnych 
obyvateľov sa v minulosti 
aktívne starala aj Osvetová 
beseda. Rokom 1957 zahájila 
kurzy varenia a šitia. Zakrátko 
na ne nadviazala nedeľným 
premietaním celovečerných 
filmov. Úspešne koordinovala 
rozvoj čitateľských návykov 
tunajších obyvateľov a podnecovala ich návštevy obecnej knižnice. 
K najagilnejším v tomto smere patrila učiteľka Mária Hollá. 
 

STOROČNICA KAPLNKY 
Kaplnka Panny Márie Lurdskej patrí k najvýznamnejším kultúrnym 
pamiatkam obce. Pochádza z roku 1912. Je umiestnená mimo 
zastavaného územia, oproti Opočnej doline, tesne vedľa príjazdovej 
cesty z Omšenia. Vďaka zaujímavej polohe ponúka okoloidúcim 
priestor na krátke zastavenie alebo duchovné zamyslenie. K oslave 
svojej storočnice dostala prednedávnom predčasný darček – novú 
fasádu. Miernou úpravou prešla aj priľahlá zeleň s kvetinovým 
záhonom. „Mám nádej, že toto miesto nás povzbudí k modlitbe a k 
uvažovaniu o duchovných hodnotách,“ uviedol s potešením v hlase 
duchovný otec farnosti Miroslav Lysičan. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska, archív OcÚ, autor 

AKTUÁLNA TÉMA 

PREHĽAD RIADITEĽOV ZŠ 
 

    1962 – 1970  Vojtech Murín 
    1970 – 1976  Pavol Drgonec 
    1976 – 1977  Ladislav Doms 
    1977 – 1992  Jozef Trokan 
    1992 – 1994  Ján Pluhár 
    1994 – 1997  Jozef Vakoš 
    1997 – 2001  Mária Irma Robotová 
    2001 – 2004  Mária Vidová 
    2004 – 2009  Janka Hôrková 
    2009 – 2012  Pavlína Vakošová 
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Mojimi očami 
 

Je tomu päťdesiat rokov. Osobne 
si veľmi živo spomínam na chvíľu, 
keď sa začala v našej obci budovať 
ZDŠ. Všetci, čo sme nastupovali 
do novej školy sme to vnímali ako 
zásadný zlom v našich životoch, 
istým spôsobom dokonca 
zrovnoprávnenie s okolitými 
obcami, kde „deväťročky“ 
fungovali. S obrovským zápalom 
sme pomáhali pri úprave okolia, 
zakladaním okrasných skaliek, 
vytváraním školských záhonov na 
pracovné vyučovanie a pod. 
Odrazu sme naše školské 

povinnosti vnímali s akousi ľahkosťou a s istou dávkou 
sebavedomia, že nemusíme cestovať do iných škôl mimo obec. 
Radosť, ale i obrovský rešpekt pred novými učiteľmi, ale aj pred 
školníkom, či ostatnými zamestnancami. Učiteľ ako osoba, to bol 
u nás neskutočný pojem, ku ktorému sme mali dôveru a tiež 
obdiv. Každý z nich si však takéto postavenie vybudoval svojim 
prístupom k nám, správaním a hlavne spôsobom výuky, nehľadiac 
na mimopracovný čas. Musím povedať, že učiteľovanie vnímali 
ako poslanie a nie ako rutinnú prácu.  
Je potrebné si uvedomiť, že pre plnohodnotný život v obci je 
dôležité, aby sa na jej území uskutočňoval okrem iného aj 
výchovno-vzdelávací proces. Už samotná prítomnosť takejto 
vzdelávacej inštitúcie s  päťdesiatročnou tradíciou dáva odpoveď 
všetkým pochybovačom a žiaľ, musím povedať i neprajníkom. 
Som hlboko presvedčený, že naša ZŠ (i keď ide o malú školu) má 
svoje opodstatnenie v súčasnosti i v budúcnosti. Možnosť 
bezprostredného a v mnohých prípadoch až denného kontaktu 
rodičov s pedagógmi dáva dobrý základ správneho smerovania 
výkonu vzdelávacieho procesu. Tu však treba povedať, že niektorí 
zákonní zástupcovia žiakov s určitými ťažkosťami nesprávne 
vnímajú svoje poslanie v tomto procese. Čo je podľa môjho 
názoru zásadná chyba, pretože nesprávne chápanie poslania školy 
a jej pedagógov vo výchove môže nasmerovať vývoj mladého 
človeka k nesprávnym životným návykom. Zároveň si myslím, že 
dochádza i k degradácii tých, ktorí sa na výchovno-vzdelávacom 

procese podieľajú, pretože pracujú pod neustálym psychickým 
tlakom.  
Uplynulo 50 rokov a čas zanechal na našej škole neúprosné jazvy. 
Ošumelá a na mnohých miestach popraskaná fasáda, rozpadajúce 
sa schody, zdeformované obrubníky a nádvorie, stále častejšie 
havárie, v hroznom stave kotolňa a pod. Snahy, ktoré sme vyvíjali 
v roku 2011 na výmenu vykurovacieho systému formou projektov 
a zateplenia školy a telocvične sa minuli účinku. Financie 
z envirofondu tiekli v prevažnej miere na južné Slovensko. Tu je 
potrebné jednoznačne poukázať, že systém a forma prideľovania 
dotácií je nesprávne nastavený, pretože za smerodajné kritérium 
pri hodnotení  projektov nie je zohľadnený faktor závažnosti 
a potreby projektov, ale asi správny dres. Vzhľadom na havarijný 
stav vykurovacieho systému na ZŠ a priľahlých priestranstiev sme 
hľadali náhradné riešenia, z finančného hľadiska čo najmenej 
bolestivé. Po viacnásobných rokovaniach s firmou Biomasa sme 
na zasadnutí OZ rozhodli, že spustíme projekt prechodu na 
vykurovanie biomasou. Časová náročnosť nás postavila do polohy 
štvancov. Za týždeň sme mali vykonať náročné úpravy na 
skladovanie, zásobovanie a transport biopaliva (zásobník paliet), 
elektroinštaláciu, vodu, či hygienické nátery vrátane vybudovania 
nového komínového telesa a dymovodov. Termín 30. 9. 2012 bol 
neúprosný. S obrovskou úľavou, i keď s určitými ťažkosťami, sme 
spustili úplne nový plnoautomatizovaný vykurovací systém.  
Aké sú jeho výhody?  
1. V prvom rade bezpečnosť a s tým spojené zbavenie sa stresu 

z možnej havárie. 
2. Plná zodpovednosť firmy Biomasa za prevádzku systému za 

približne tých istých finančných nákladoch.  
3. A v konečnom dôsledku ochrana ovzdušia – myslím, že to 

ocení každý obyvateľ obce.  
Okrem nedávno realizovanej rekonštrukcie prístupových schodov 
do ZŠ, na bytovku a ihrisko pri škole hľadáme možnosti na obnovu 
fasády budovy školy a revitalizáciu jej okolia. Taktiež sú podané 
opakované projekty na zateplenie kultúrneho domu 
a vybudovanie jeho prístrešku. Tiež 1. etapa opravy komunikácie 
na ulicu Milošová. Ďalej dopracovávam nasledovné projekty: 2. 
etapa opravy miestnych komunikácií, prístavba garáže pri 
obecnom úrade, zateplenie obecného úradu, výmena 
autobusových zastávok a úprava verejného priestranstva pri 
kultúrnom dome.  
 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce), Foto: Peter Martinák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDZI NAMI 

 

Hlas sa pýta za Vás 
 

(DOKONČENIE ROZHOVORU S FOTOGRAFOM PETROM ZELÍSKOM ZO S. 1) 
 

 Fotografuješ radšej portréty, skupiny alebo krajinu? 
Najradšej fotografujem krajinu a samozrejme deti. Istý čas som fotografoval hlavne nočné 
mesto v Partizánskom alebo v Bratislave. Tak sa mi podarilo urobiť nočný záber z výstavby 
Národnej banky Slovenska, za ktorú mi poslali ďakovný list aj s malým darčekom. 
 Ktorý žáner uprednostňuješ: dokumentárnu, umeleckú, záujmovú alebo sociálnu fotografiu? 
V poslednej dobe je to hlavne dokumentárna fotografia. Sú to predovšetkým akcie v našej obci, 
no a v poslednej dobe je naozaj čo fotografovať. 
 Na ktorú fotografiu zo svojho archívu si najviac hrdý? 
Na súbor fotografii z Vysokých Tatier, ktoré ocenili vo fotografickej súťaži  
v časopise Vysoké Tatry. 
 V poslednom období mediálne spolupracuješ na viacerých  
kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. Na akú akciu spomínaš najradšej?    
Určite na fašiangy a topenie Moreny. Hlboký zážitok som mal aj z osláv 40. výročia futbalu v 
Dolnej Porube. To bola nezabudnuteľná akcia a myslím, že na ňu budú všetci ešte dlho spomínať. 

 

PETER MARTINÁK, Foto: autor, internet 
 

SUCHO 
 

Suché počasie na sklonku leta 
ovplyvnilo aj náš každodenný život. 
Nepriaznivá situácia dospela až        
do štádia, že Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť ako 
prevádzkovateľ verejných vodovodov 
a dodávateľ pitnej vody žiadala 
prostredníctvom miestneho rozhlasu 
obyvateľov o využívanie pitnej vody 
len na účely varenia, pitného režimu 
a osobnej hygieny z dôvodu poklesu 
výdatnosti vodných zdrojov v katastri 
obce Dolná Poruba. Obmedzenie sa 
týkalo najmä polievania záhrad, 
napúšťania bazénov, umývania áut 
a využívania pitnej vody na iné účely. 

PM 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Lubitel_2.jpg
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Boli sme pri tom: Netradičný 
pohľad na tradičnú opravu 

 

Charakterizuje ho využívanie tlaku vzduchu, ktorý po stisnutí 
klávesov rozozvučí píšťaly. Zároveň je považovaný za kráľa 
hudobných nástrojov. Vďaka generálnej oprave organa 
v tunajšom rímskokatolíckom kostole sv. Martina prinášame 
unikátny pohľad do jeho životopisu.  
 

Organ je zo stavebnej stránky najväčší a najzložitejší hudobný 
nástroj. Skladá sa z píšťal, registrov, vzdušníc, mechov, čerpadla 
vzduchu, organovej skrine, prospektu, hracieho stola a traktúry. 
Konkrétne ten dolnoporubský má píšťaly zhotovené zo 
smrekového dreva, miestami skombinovaného javorom, ďalej 
cínovo-olovenej zliatiny. Disponuje tiež jedným zinkovým 
prospektom. Napriek pravidelnej údržbe sa v jeho tónovej škále v 
ostatnom čase objavilo zopár nedostatkov. Odstrániť ich prišli 
naslovovzatí odborníci z Krnova. Z mesta v Moravskosliezskom 
kraji, od sedemdesiatych rokov 19. storočia presláveného 
tradíciou varhanárskej výroby značky Rieger. „V rovnomennej 
fabrike robil môj otec, ja som tam pôsobil dvadsať rokov. V tejto 
oblasti sme na Krnovsku takmer všetci jej odchovanci. Teraz však 
robím samostatne na živnosť. Po tom, čo sme robili generálku 
organu v Dubodieli, tak sa na nás nakontaktovali z miestnej 
farnosti. Okolie máme zmapované, naše varhany sú napríklad aj 
v Trenčianskych Tepliciach. Staval ich tam dokonca môj otec 
a tajne sme ich tam počas komunizmu prevážali,“ hovorí majster 
Jakub Vitásek, ktorý s firmou precestoval Európu i Áziu. 
Dolnoporubské varhany typu OPUS 2841 boli vyrobené v roku 
1938. Sú jednomanuálové, majú päť registrov, z toho jeden 
drevený pedálový. Pri tomto modeli je zachované aj manuálne 
šliapadlo mechu. Práve s mechom súvisela prvá fáza štvordňovej 
rekonštrukcie nástroja – odstrániť vibrácie a nepríjemný klepot po 
zahriatí. „Bola poškodená spätná klapka v regulačnej záklopke 
ventilátora. Kvôli rozdielnym teplotám spravidla býva motor 
umiestnený v rovnakej miestnosti ako organ. Hoci tu to tak nie je, 
ventilátor funguje spoľahlivo. Mimochodom, ide o starý kováčsky 
ventilátor, ktorý asi kedysi fúkal do vyhne. Tento princíp je síce 
v súčasnosti ojedinelý, ale každopádne dobre vymyslený,“ 

skonštatoval Vitásek. Ako však ďalej pripomenul, mech je zdravý 
a zachovalý organ vydrží bez problémov ďalších desať rokov. So 
svojim asistentom Karelom Vicherom následne odmontovali 
všetky píšťaly, každú vyčistili husacím brkom a nainštalovali 
naspäť. Nanovo pritom naladili zopár tónov vynechávajúcich pri 
používaní spojky. „Pneumatický systém tvorí stará výpustková 
vzdušnica, kde sú membrány, ktoré boli prasknuté. Membrány sú 
zhotovené z močových mechúrov veľrýb. Meter štvorcový stojí 
cez 100 € a dajú sa kúpiť len v Nemecku.,“ povedal. 
Počas svojej dlhoročnej praxe nemajú varhanárski majstri núdzu 
o rôzne kuriozity. V píšťalách často nachádzajú zdochnuté 
netopiere alebo holuby. Podľa Vitáska v Dolnej Porube nič 
podobné nenašli. Zaujímavou je tiež otázka hodnoty a 
zloženia organov. Cena sa odvíja od počtu registrov, len jeden 
stojí približne 11 000 €. Nový organ s dolnoporubskými 
parametrami by stál cca. 55 000 €, súčasný má hodnotu 
minimálne 20 000 €. „Skriňu vždy navrhne architekt. Pri nej 
materiál nemá žiadny vplyv, píšťaly sú ideálne dubové, ale 
štandardne sa robia zo smreku alebo z borovice. Robíme ich však 
aj na zákazky a napríklad v Holandsku si najviac potrpia na 
mahagónové píšťaly. Samozrejme, drevo musí byť výborne 
vysušené,“ uviedol Vitásek. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTÚRNY ŽIVOT 

 

HISTÓRIA FIRMY RIEGER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bratia Franz a Otto Riegerovci v roku 1873 založili dielňu na výrobu 
varhán. Firma sa okamžite stala najdôležitejšou varhanárskou 
továrňou v Rakúsko - Uhorsku a dodnes patrí k najväčším svetovým 
výrobcom píšťalových varhán. Výrobky bratov Riegerovcov boli 
číslované s prívlastkom OPUS a začali prudko expandovať do celého 
sveta. Varhany OPUS 1 vyrobili pre Svetovú výstavu vo Viedni. Na 
Slovensku sa Riegerovským organom mohla ako prvá pochváliť 
Nová Baňa, s poradovým číslom OPUS 9 (1875). Po druhej svetovej 
vojne firmu znárodnili a premenovali na spoločnosť Rieger – Kloss. 

ZDROJ: www.rieger-kloss.cz 
 

 

Chorvátska delegácia 
 

Pri príležitosti osláv Dní Trenčianskych Teplíc (21. – 23. 9. 2012) 
zavítali na Slovensko vzácni hostia z Chorvátska. V rámci 
nadviazania bližšej spolupráce s Mikroregiónom Teplička navštívili 
v sobotu, 22. 9., aj našu obec. Konkrétne Ivica Pandžič – tajomník 
mesta Vrgorac (vľavo) s vedúcim cestovného ruchu a turizmu 
Teom Dakičom (vpravo).  
V atraktívnom a vynovenom 
prostredí pestovateľskej 
pálenice ich za asistencie 
viceprimátorky Trenčianskych 
Teplíc Moniky Pšenčíkovej 
i hlavného páleníka Rudolfa 
Beláka srdečne privítal 
starosta Dolnej Poruby 
Miroslav Kopčan.  
V krátkom príhovore prítomných oboznámil o živote obyvateľov, 
ako aj histórii, kultúre a hospodárení obce. 
 

ZUZANA VÁNIOVÁ, Foto: autor    
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El Clásico II. triedy Sever 
ovládla Dolná Poruba 

 

V šlágri tretieho kola II. triedy Sever si zmerali sily odvekí rivali 
z povodia Tepličky. Favorizovaná Dolná Poruba privítala na 
svojom ihrisku nováčika z Omšenia.  
Ostro sledované derby prilákalo početnú divácku kulisu. Pikantériou 
súboja bol návrat štvornásobného slovenského reprezentanta 
Antona Suchého, ktorý obliekol dres domácich po 27 rokoch.  
 

DERBY NEPOZNÁ FAVORITA 
Špecifický náboj stretnutia susedov zo spoločnej farnosti umocnil 
pohľad do štatistík. Osudy miestnych futbalistov boli v minulosti 
silno prepletené. Tí najlepší z oboch obcí spočiatku hrávali za 
omšenský Žihlavník, ktorý založili už koncom štyridsiatych rokov 20. 
storočia. Historicky prvý súťažný vzájomný zápas odohrali v sezóne 
1986/87. Zakrátko sa však karta obrátila, keďže od leta 1990 bol 
v konečnom účtovaní zakaždým úspešnejší dolnoporubský Slovan. 
Tradičnú rivalitu súperiacich táborov znásobuje fakt, že v jednej 
súťaži sa naposledy stretli pred dvanástimi rokmi.  
 

VÍŤAZ BERIE VŠETKO 
Premiérový zápas sezóny v domácom prostredí začala Dolná 
Poruba aktívnejšie. Už v 2. minúte otvoril skóre rýchlonohý Puček. 
O desať minút ten istý hráč využil dieru v obrane hostí a po takmer 
identickej akcii krížnou strelou z hranice šestnástky prekonal 
hosťujúceho brankára druhý raz. Omšenie v prvom polčase hrozilo 
len sporadicky. Po tečovanom centri z ľavej strany sa najprv 
zastreľoval Škrovánek, jeho zakončenie však rozvlnilo iba bočnú 
sieť. Oveľa nebezpečnejšie vyznel ďalekonosný priamy kop 
Marčeka, s ktorým si domáci gólman poradil až s prispením brvna. 
Záver úvodného dejstva sa opäť niesol v réžii Dolnej Poruby. Po 
ideálnej prihrávke Daška mal hetrik na kopačke Puček, no zoči-voči 
Homolovi neuspel. Následne sa do sľubnej pozície šikovne 
prekľučkoval Uhlárik, ale aj jeho strela minula cieľ. V druhom 

polčase hra stratila tempo. Medzišestnástkový futbal sprevádzal 
skôr väčší boj ako kvalita. Domácim viazla kombinácia a iniciatívu 
prevzalo hosťujúce mužstvo. Napriek tomu zahrmelo na opačnej 
strane. Exportnú delovku Ivana Suchého z tridsiatich metrov síce 
brankár hostí bravúrne zneškodnil, lenže onedlho kapituloval aj do 
tretice. V samom závere mal ešte šancu skorigovať nepriaznivý stav 
Bielik, pohotový Hunka si však udržal čisté konto. Na presvedčivom 
výsledku už nič nezmenila ani nepremenená tutovka striedajúceho 
Norberta Suchého.     
 

ZÁPASOVÁ ŠTATISTIKA 
TJ Slovan Dolná Poruba – TJ Žihlavník Omšenie 3:0 (2:0) 
Góly: Puček 2, Suchý I. 
ŽK: Hoppan, Šlesárik, Uhlárik – Bielik K., Dvorský J., Ulinec 
Pred 500 divákmi rozhodovali: Ježík, Ševčík M., Sokol st. 
DOLNÁ PORUBA: Hunka, Suchý P. Suchý I. Uhlárik, Šlesárik, 
Daško, Suchý A., Martinák, Hamaňa, Puček, Hoppan, striedali: 
Suchý R., Suchý J., Suchý N. 
OMŠENIE: Baláž, Dvorský M., Dvorský J. Tvrdoň, Ulinec, Marček, 
Jantošovič, Škrovánek, Bielik K., Bielik M., Barinka, striedali: 
Homola, Bajzík, Kijačik 
 

POVEDALI PO ZÁPASE 
Pavol Kapko (tréner Dolnej Poruby): „Na derby sme sa veľmi dobre 
pripravili. Začiatok nám vyšiel podľa predstáv, dali sme prvý gól 
a kontrolovali priebeh. V druhom polčase nás postretol menší útlm. 
Boli tam síce emócie, oba tímy však zápas zvládli na úrovni a svojou 
kvalitou do neho zapadli aj rozhodcovia.“ 
Jaroslav Tvrdoň (tréner Omšenia): „Nezachytili sme úvod a o 
zápase rozhodlo prvých pätnásť minút. Domáci vyhrali zaslúžene, 
boli lepší po všetkých stránkach. V prvom polčase nám dlho 
nepožičali loptu, hrali sme ustráchane. Po zmene strán sme sa 
snažili hru preniesť viac dopredu. Naše mužstvo sa potrebuje naučiť 
hrať takéto veľké zápasy. Ďakujem za podporu aj našim verným 
fanúšikom. “ 
Anton Suchý (Slovan Dolná Poruba): „Návrat po toľkých rokoch do 
domáceho dresu som nijako špeciálne nevnímal, k zápasu som 
pristupoval ako ku každému inému. Mali sme výborný začiatok, 
v našej hre sa žiaľ vyskytlo aj zopár hluchých miest. Druhý polčas 
sprevádzala nervozita, vypadol nám stred poľa. Napriek tomu sme 
si vytvorili ďalšie gólové príležitosti, na koncovke však ešte musíme 
popracovať.“ 
Marián Bielik (Žihlavník Omšenie): „Na začiatku domácich postavili 
na nohy naše dve chyby. Navyše, v prvom polčase mali prevahu 
najmä v strede poľa. Myslím, že v druhom polčase sme hrali 
vyrovnanú partiu, vývoj sa nám však nepodarilo zdramatizovať. 
Teraz nám nezostáva nič iné, ako najbližšie naplno zabodovať doma 
so Záblatím.“ 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 
 
 

SPOMIENKA NA DEMITRU 
 

Presne rok od leteckej tragédie (7. 9.), pri ktorej zahynuli hokejisti 
Lokomotivu Jaroslavľ spomínali členovia vedenia, hokejisti a fanúšikovia 
Dukly Trenčín na nášho vynikajúceho hokejistu Pavla Demitru. Súčasťou 
spomienky na cintoríne a pred zimným štadiónom v Trenčíne boli aj sväté 
omše. V tejto súvislosti požiadal jeden z akcionárov HK Dukla Viliam 
Ružička farárov z okolia, aby si takto uctili dlhoročného kapitána 
slovenskej reprezentácie. Ako povedal pre Denník Šport, obtelefonovali 
kňazov z Čičmian, Makova, Nitrianskeho Rudna, Omšenia, či Dolnej 
Poruby, ktorí k nim chodia na hokej. „S Paľom sme mali kamarátsky vzťah. 
Vedeli sme sa spolu baviť nielen na hokejovú tému. Preto som súhlasil so 
žiadosťou jeho manželky Majky a v rámci prvopiatkovej adorácie sme mu 
s veriacimi venovali naše modlitby. Tento akt mal najmä medzi mladými 
pozitívny ohlas,“ doplnil farár Miroslav Lysičan.            PETER MARTINÁK, Foto: internet 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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Riaditeľka ZŠ informuje 
 

Školský rok 2012/2013 je etapou, v ktorej 
bude reforma na úrovni regionálneho 
základného školstva ukončená posledným, 
teda 9. ročníkom. To znamená, že prvý rok 
budú žiaci celého predprimárneho 
vzdelávania (I. a II. stupeň ZŠ) vedení podľa 
novej školskej vzdelávacej reformy. 
Ministerstvo školstva SR  v tomto školskom 
roku ale avizovalo ešte niektoré zmeny  
potrebné na zvýšenie kvality výchovy 
a vzdelávania, ako napríklad zosúladenie obsahu vzdelávania 
s aktuálnymi požiadavkami pedagogickej praxe a potrebami trhu 
práce prostredníctvom inovácie štátneho vzdelávacieho programu 
a väčšej možnosti profilácie škôl. To, samozrejme, kladie zvýšené 
nároky na pedagogických zamestnancov, ich prácu a ďalšie 
vzdelávanie. O to viac si vážim v tomto období plnom zmien ich 
prácu, trpezlivosť, ochotu, ústretovosť a odbornosť.  
V pedagogickom zbore nastali zmeny. Ku koncu minulého 
školského roka sa upravoval rozvrh a vyučovanie predmetov 
z dôvodu odchodu pani učiteľky matematiky na rodičovskú 
dovolenku a z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti jednej z dvoch 
vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry. V novom školskom 
roku pribudli do radov pedagógov okrem známych vyučujúcich aj 
nové tváre. Ako pozitívum vnímam aprobované zabezpečenie 
vyučovania nielen predmetov slovenský jazyk a matematika, ale aj 
biológie, anglického jazyka, dejepisu, občianskej výchovy a iných. 
Vo vzdelávacom procese našej školy v niektorých ročníkoch bude 
naďalej pokračovať postupná výmena počtu hodín anglického 
a nemeckého jazyka a jazyk anglický je v niektorých ročníkoch už 
prvým cudzím jazykom.  
Vďaka výraznej pomoci obecného úradu prebehla prestavba 
a úprava dispozičného riešenia materskej školy z dôvodu navýšenia 
jej kapacity. Jej priestory boli vymaľované a MŠ je tak dúhová 
nielen pri pohľade na oplotenie, ale aj vnútri. Úplnou revitalizáciou 
prešli dve vonkajšie schodiská pri vstupe do budovy ZŠ, ktoré svojím 
zničeným stavom ohrozovali bezpečnosť žiakov, zamestnancov  

školy aj ostatných obyvateľov. Týmto by som chcela vysloviť 
úprimnú vďaku za vykonané úpravy a opravy. Zároveň chcem 
poďakovať všetkým tým zamestnancom, ktorí sa svojou prácou 
zaslúžili o bezproblémové  otvorenie základnej školy, materskej 
školy a školskej jedálne k septembru 2012. Veľkou investíciou 
obecného úradu je stavebná úprava časti kotolne a kotlov v budove 
základnej školy, ktorá bude už nasledujúce vykurovacie obdobie 
dodávať teplo prostredníctvom biopaliva.  
V tomto školskom roku si v ZŠ v Dolnej Porube plní povinnú školskú 
dochádzku 72 žiakov, v MŠ 24 žiakov. Tak, ako po iné roky, 
pedagógovia pripravia žiakom celý rad vyučovacích, 
mimovyučovacích a vzdelávacích aktivít, exkurzií a výletov. Voľný 
čas môžu žiaci vyplniť pod vedením pedagógov prácou v niektorom 
zo záujmových krúžkov. Školský klub nielenže pomáha zabezpečiť 
dohľad nad deťmi rodičov, ktorí sú poobede pracovne vyťažení, ale 
aj množstvo športových a zážitkových aktivít. Našim hudobne 
a výtvarne nadaným žiakom je umožnené absolvovať Súkromnú 
základnú umeleckú školu Omšenie, ktorá má v priestoroch školy 
zriadenú pobočku. Som veľmi potešená, že sa cez prázdniny 
podarilo zostaviť futbalové družstvo žiakov, ktorí budú pod 
vedením pána Hrbáčka reprezentovať nielen našu obec, ale aj školu 
a touto športovou činnosťou budú zmysluplne tráviť voľný čas.  
A nakoniec to významné a krásne, čo prinesie tento školský rok. Sú 
to 50. narodeniny našej školy. V predchádzajúcej vete chcem 
podčiarknuť slovko našej. Výročie si uctíme na jar budúceho roka 
kultúrnym programom, v ktorom sa budú prezentovať žiaci školy 
svojim rodičom, prarodičom, hosťom i známym. Fungovanie 
organizácie ZŠ s MŠ v Dolnej Porube sa nemôže zaobísť  bez 
dlhodobej, trvácnej a ústretovej  podpory obce a rodičov. Touto 
cestou by som im chcela vyjadriť moje veľké poďakovanie. Obdobia 
a roky sa menia. Ale čo stále zostáva, bolo a bude, je spolupráca 
žiaka, školy a rodiny. Len vzájomnou spoluprácou, úctou, 
ústretovosťou  je možné plniť tak ťažkú úlohu dnešnej doby. Touto 
úlohou je vybaviť deti nielen vedomosťami, ale aj naučiť ich byť 
schopnými vystúpiť z pohodlia domova a školy. Pripraviť ich na 
dobu, v ktorej budú niesť zodpovednosť za seba aj za iných, 
vyzbrojiť ich v zmysle sebarealizácie, rozhodovania na čas plnení ich 
životných cieľov a snov. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ), Foto: Peter Martinák

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

ČO NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE? 
 

Materská škola prešla počas letných prázdnin veľkou rekonštrukciou. 
Dôvodom však nebola estetická úprava, ako si myslelo viacero 
rodičov, ale zvýšenie kapacity. Deti prišli do vynovených priestorov. 
Úpravou interiéru sa jednak zväčšil herný priestor, na druhej strane 
sa počas odpoludňajšieho odpočinku herňa od spálne oddeľuje 
vertikálnymi žalúziami. Stavebné a maliarske práce zabezpečil pán 
starosta, zveľadenie a skrášlenie interiéru pani učiteľky. 
V tomto školskom roku bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces 
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 a školským 
vzdelávacím programom „Dúhou k poznaniu“. Deti sa môžu tešiť na 
rozširujúce poznatky o ľudových zvykoch a tradíciách v obci, pretože 
to je profilácia našej materskej školy. Samozrejme, že deti čaká veľa 
zaujímavých akcií. Okrem tradičných akcií ako pečenie medovníkov, 
posedenie pri jedličke, vynášanie Moreny, sme pre deti pripravili veľa 
ďalších prekvapení, ktoré zatiaľ schválne zostávajú zahalené rúškom 
tajomstva. Tento rok bude výnimočný obzvlášť. Stali sme sa totiž 
organizátormi detskej športovej olympiády mikroregiónu Teplička. 
Navyše, v októbri privítame v materskej škole novú pani učiteľku, 
nakoľko pani učiteľka Cihlárová nastupuje na materskú dovolenku. 
 

DANIELA MARUŠINCOVÁ (zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre MŠ) 

 

Anketa s prvákmi 
 

1. Čo očakávaš od školy? 
2. Čo sa ti v škole najviac páči? 
3. Čo sa ti v škole nepáči? 
 

Kevin Suchý: 1. Že sa naučím  
písať, čítať, šikovný budem!  
2. Najviac sa mi páči  
matematika. 3. Že sa musíme 
prezúvať. 
Dominika Parízková: 1. Naučím  
sa matematiku, čítať zo šlabikára,  
učím sa zo zošita. 2. Že skáčeme  
na loptách. 3. Tu sa mi veľmi páči! 
Jakub Smolka: 1. Všetko – čítanie, písanie. 2. Počítače. 3. Že sa 
musím učiť. 
Monika Vavrová: 1. Naučím sa počítať a spievať. 2. Najviac sa mi 
páči matematika. 3. Všetko sa mi páči! 
Nicolas Nedielka: 1. Naučím sa čítať. 2. Matematika a telocvik.       
3. Všetko sa mi tu páči, ale najviac sa teším na prestávku. 
 

Poznámka: Anketu neabsolvovala externá prváčka Lilien 
Molčanová, žijúca v zahraničí.     MARIÁN JANÁK, Foto: ZŠ 

 

Zľava: K. Suchý, D. Parízková, J. 
Smolka, M. Vavrová a N. Nedielka.  
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 7. – 30. 9. 2012 sa medzi nás nikto nenarodil          
a navždy nás opustili:  

 

PAVLÍNA CÍBIKOVÁ, 
ŠTEFAN DORIČKA, 

ROZÁLIA VÁNYIOVÁ, 
MÁRIA SMOLKOVÁ, 

MICHAL SUCHÝ, 
EMÍLIA PUČEKOVÁ, 
KATARÍNA SUCHÁ. 

 

Sviatosť manželstva uzavreli:  
 

JURAJ HOMOLA a SILVIA ŠATKOVÁ v Dubnici n/V., 
EVA ŽABKOVÁ a JURAJ MALOBICKÝ v Dolnej Porube,  
MICHAL MARIENKA a LUCIA MARČEKOVÁ v Trenčíne. 
 

Počet obyvateľov obce k 30. 9. 2012 predstavuje: 803, 
z toho 387 žien a 416 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 

 

SPÄTNÉ ZRKADLO 
 

 Dňa 10. 8. 2012 konateľ spoločnosti Pestovateľská pálenica  
spol. s r.o. Dolná Poruba JUDr. Miroslav Kopčan oficiálne otvoril 
páleničiarsku sezónu 2012/2013. 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí zmenu  
vo vedení Obecného hasičského zboru, keď Ing. Dušana Žabku po 
kolektívnej dohode nahradil vo funkcii veliteľa OHZ Jakub Bačík. 
 Pri príležitosti osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky obce 
Omšenie zohrali dňa 9. 9. 2012 „starí páni“ Dolnej Poruby exhibičný 
futbalový zápas s domácimi rovesníkmi TJ Žihlavník a zvíťazili po 
pokutových kopoch 5:4. 
 V sobotu, 15. 9. 2012, zorganizovala Poľovnícka spoločnosť  
Homôlka v areáli kultúrneho domu tradičnú poľovnícku zábavu. 
 Impozantným spôsobom začali sezónu futbalisti TJ Slovan, 
keď po deviatich kolách získali 24 bodov so skóre 25:4.  

Futbalový areál TJ Slovan je od augusta pestrejší o detský kútik. 
Hlavnú pozornosť púta drevený vláčik. Jeho výroba trvala dva dni 
a je vyrezávaný motorovou pílou. Svoju rezbársku zručnosť 
naplno prejavili autori Milan Suchý a Jozef Tvrdoň.  

PM, Foto: Peter Zelíska 

Krása prírody 
 

Dňa 15. 9. 2012 som sa vybrala s mojimi dobrými susedmi pod 
Osičie ku krížu na sv. omšu, pretože bol sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie. Po modlitbe sv. ruženca sa uskutočnila sv. omša 
a po nej obľúbené agapé. Čiže podával sa výborný guláš, nejaká 
tá pálenka, pivo alebo nealko, ľudia si debatovali jedna radosť 
a vychutnávali pôžitok z krásneho popoludnia. Strávili sme pekné 
popoludnie po duchovnej stránke, v psychickej pohode a 
v spoločnosti občanov Dolnej Poruby, Omšenia, ale aj iných hostí. 
Teda aspoň ja.  
Bolo celkom dobré počasie, aj keď trocha fúkal vietor. Po 
niektorých mojich ochutnávkach som sa vybrala domov. Ako som 
prechádzala cez lúku, naskytol sa mi prekrásny pohľad na 
náprotivnú stranu. Krásna hora, celý pás hory, zelenej 
a úchvatnej. Uvedomila som si, že netreba ísť ani do zahraničia. 
Stačí, ak sa pomalým krokom poprechádzate po horách, lesoch 
a lúkach v našej krásnej obci. Samozrejme, aj u nás sa nájde v 
chotári odpad, ktorý do prírody nepatrí, ale ten pohľad, ktorý ma 
upútal, bol nádherný a nezabudnuteľný. Len škoda, že som 
nemala foťák. Neskôr som sa pýtala pána starostu, čo to je za 
lokality. Lúka nad cintorínom, cez ktorú som išla domov, sa volá 
Na Brehoch. Oproti nej je Kamenná, ktorá ide za Horu. Lúky nad 
Kamennou sú Zvoničky. V Dolnej Porube žijem už viac ako 21 
rokov, no po chotári Dolnej Poruby nechodím často, čo je na 
moju veľkú škodu. Krásu, ktorá tu je, odporúčam všetkým 
domácim i návštevníkom našej obce. Určite budú mať čo pozerať 
a nielen v lete, ale aj na jeseň a na jar. V zime lúky určite poslúžia 
aj na lyžovačku celým rodinám. Večernsa zase niesol v duchu 
poľovníckej zábavy až do rána bieleho.   

DANA SUCHÁ 

 


