
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Hudobná tradícia v našej obci niesla 
od polovice päťdesiatych rokov 
minulého storočia pečať Jána Kopča-
na. Jablká nespadli ďaleko od stromu 
a po otcovi sa hudobne prejavili aj 
deti. Jedným z nich je novembrový 
jubilant EDUARD KOPČAN (1950). 
 
▪ Pri odpovedi na otázku o vašom 
prvom hudobnom vzore asi nemu-
síte dlho váhať, však? 
Určite nie. Inšpiráciou mi bol otec, 
hudobne veľmi nadaný človek. Boh 
mu nadelil viac hudobného sluchu, 
ako jeho dvom sestrám, ktoré boli 
hluchonemé. Nevšedný talent spozoroval aj jeho otec. Svojho času 
predal kravu, aby mu kúpil saxofón. 
▪ Viaže sa vám k otcovej hudobnej vášni nejaká nevšedná spo-
mienka z detstva? 
Vždy, keď sa vrátil zo svadby, sme so súrodencami netrpezlivo naze-
rali do kufra, či nám priniesol nejaké koláčiky. Kedysi tiež bývalo 
zvykom vyhrávať okolo stola. Kto si rozkázal pesničku, vopchal do 
saxofónu desaťkorunu. Otec tam niekedy naschvál niečo nechal, 
aby sme sa pri hľadaní potešili. 
▪ Ako by ste charakterizovali jeho kapelu? 

Kapela cvičila u nás doma, tvorili ju prevažne Porubčania: harmoni-
kár Julo Čupalka, Lojzo Guliš od Suchých, ale napríklad aj jeden 
veľmi dobrý trubkár z Dubnice, ktorý hrával v závodnej dychovke. 
Boli taká štvorka – päťka, mali saxofón, trubku, bicie a harmoniku. 
Hrávali bez aparatúry, ľudové skladby aj evergreeny, svadby i zába-
vy. Platila zásada – nepustiť sem žiadnu cudziu kapelu, aby potom 
náhodou nevolali len ju. Presne pravý opak toho, čo je teraz. 
▪ Na pozadí šlágrov tzv. starej kapely sa o slovo prihlásili aj vaši 
rovesníci. Na prahu dospelosti ste sa rozhodli nasledovať starších 
kolegov, avšak bez hudobných skúseností... 
Dnes na naše začiatky spomínam s úsmevom. Rozhodli sme sa, že 
nechceme mladosť stráviť vysedávaním v krčme, ale začať žiť aj trošku 
iným spôsobom. Počas prvej skúšky v našej detskej izbe nastal horor, 
nikto nevedel nič, každý vyťahoval svoje tóny. Prvý večer kvíkanie 
tatko ešte rozchodil, no na druhý deň sa spýtal, čo to má znamenať. 
▪ Nástroje ste mali čie? Starej kapely? 
Kdeže! Oni by si ich nedali! S bratom Mirom, Viliamom Kováčikom, 
Miroslavom Kohútom, Milanom Kopčanom a Jánom Trokanom sme 
si dali podmienku, ktorá nás zároveň aj trochu zaväzovala, že každý 
si nástroj zadováži sám. Otca sme následne požiadali, či by nás 
neviedol. Napokon súhlasil. Kúpili sme si notové zošity, každému 
rozpísal stupnice, mne a trubkárom poukazoval prstoklady a začali 
sme od C-duriku. Povedal, že nie je dôležité, aby sme ovládali všetky 
durové stupnice, že bude stačiť, keď z každej stupnice budeme 
vedieť tri či štyri krížiky.                                     POKRAČOVANIE NA S. 5

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 22. 9. 2015 (VÝŇATOK) 
 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1-6/2015 
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2015 
rozpočtovými opatreniami č. 1/2015, ktorým sa vykoná presun rozpočto-
vaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, č. 2/2015, ktorým sa 
vykoná povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, č. 
3/2015, ktorým sa vykoná presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, č. 4/20015, ktorým sa vykoná presun rozpočtova-
ných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, č. 5/2015, ktorým sa 
vykoná presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpoč-
tu, č. 6/2015, ktorým sa vykoná čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 
na kapitálové výdavky, ktoré poslanci jednomyseľne schválili. Uvedené 
návrhy na zmenu rozpočtu pre rok 2015 sú vykonané v súlade so záko-
nom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v zmysle zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
 

VZN č. 4/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej 
vody 
Poslanci sa zaoberali VZN č. 4/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze 
užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe ná-
hradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dolná Poruba, ktoré 
jednomyseľne schválili. 
 

Informácie starostu obce 
Starosta obce oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami: 
 o vypracovávaní PH a SR Obce Dolná Poruba od firmy SCARABEO, 
 o splatení úveru z Prima banky vo výške 72421,46 Eur, 
 o poskytnutí dotácie z MK SR vo výške 3000 Eur na monografiu obce     

(z dotácie budú vyplatení autori monografie), 
 o oprave mraziaceho boxu na dome smútku v sume 748,80 Eur, 
 o vyplatení financií v sume 2880 Eur za vypracovanie projektovej 

dokumentácie (PD) na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci, 
 o vyplatení sumy 2000 Eur za vypracovanie PD na rekonštrukciu 

a modernizáciu Domu smútku a okolia, 
 o vypracovaní technickej štúdie na verejné osvetlenie v sume 1188 Eur, 
 o schválení projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
 o podaní žiadosti na PPA na úhradu dane z pridanej hodnoty, 
 o vypracovaní PD na úpravu a obnovu verejného priestranstva 

a nádvoria v obci vo výške 4200 Eur, 
 o národnom projekte Dátové centrum obcí a miest (DCOM) 

realizovanom v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti 
(OPIS) v súlade so zákonom o e-Governmente vlády SR, ktorá by mala 
občanom od 1. 11. 2016 umožniť využívať elektronickú komunikáciu 
s verejnou správou, do ktorého sa zapája aj naša obec, 

 o programe OP II - vybudovanie širokopásmového pripojenia v rámci 
bielych miest na Slovensku, 

 o projekte optických sietí KO-1 Košeca, Košecké Podhradie, Horná 
Poruba, Dolná Poruba, Zliechov, ktorých trasa optokáblov bude vedená 
aj cez našu obec. Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 

Žiadosti 
 Žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba 88 o vyhradenom čase využívania 

verejného detského ihriska poslanci rozoberali a následne uložili 
riaditeľke školy, aby určila primeraný čas uzamykania detského ihriska 
v materskej škole (MŠ) nasledovne: v zimných mesiacoch po ukončení 
vyučovania v MŠ, v jarných a jesenných mesiacoch o 18.00 h a v letných 
mesiacoch o 20.00 h, a aby poverila zamestnankyňu školy pani 
Marekovú, aby v tomto čase uzamykala detské ihrisko v MŠ 
a skontrolovala čistotu a poriadok v tomto areáli. 

 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie plynového 
(kombinovaného) sporáka SPE 40 v sume 950 Eur do školskej jedálne 
poslanci jednomyseľne schválili. 

 Poplatok za prenájom sály: Poľovníckej spoločnosti Homôlka poslanci 
jednomyseľne schválili 50 % zľavu, t.j. v sume 50 Eur zo sumy schválenej 
v rámci Cenníka poskytovaných služieb za uskutočnenie poľovníckej 
zábavy dňa 22. 8. 2015. Odôvodnili to skutočnosťou, že poľovnícka 
spoločnosť poskytuje pomoc pri organizácii rôznych kultúrnych 
a spoločenských podujatiach, ktoré Obec Dolná Poruba uskutočňuje. 

 Žiadosť o predĺženie nájmu na obecnej bytovke pani Marcele Belákovej 
poslanci jednomyseľne schválili na obdobie jedného roka. 

 Poslanci sa zaoberali žiadosťami od Veroniky Vavrovej, Andrey 
Gabrišovej a evidovanej žiadosti Karola Parízka, o pridelenie bytu na 
obecnej bytovke, ktorý sa uvoľnil po odchode bývalého školníka p. 
Ľubomíra Miku. Poslanci OZ a starosta obce konštatovali, že by sa byt 
mohol prerobiť a zrekonštruovať, takže o žiadostiach nerozhodli a budú 
sa nimi zaoberať na budúcom zasadnutí OZ. 

 Starosta obce informoval poslancov o zakúpení výkonnejšieho zdroja 
elektrickej energie pre obec, ktorá by sa využívala v prípadne 
nedostatku elektrickej energie, prípadne by sa záložný zdroj využíval aj 
na iné účely potrebné v obci. Poslanci zakúpenie elektrocentrály v sume 
700 Eur jednomyseľne schválili. 

 Pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Poruba 
obecný úrad objednal nasledovný inventár do kultúrneho domu (KD) 
a propagačné materiály, ktoré budú rozdané návštevníkom a hosťom 
v našej obci v deň osláv 660. výročia dňa 3. 10. 2015: stoličky v počte 50 
ks v sume 1995 Eur do KD, insígnie obce v sume 680 Eur na OcÚ, 
magnetky 300 ks v sume 166,38 Eur k oslave, vlajočky s motívom obce 
100 ks v sume 255 Eur k oslave, tašky s potlačou 100 ks v sume 94,08 Eur 
k oslave, návleky na stoličky 60 ks v sume 78 Eur (zapožičané) k oslave. 
Poslanci zakúpený inventár a propagačný materiál k oslavám 
jednomyseľne schválili.                                                                 DANA SUCHÁ 

 

RADÍME SENIOROM: AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODNÍKOV A ZLODEJOV 
 

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej 
činnosti páchanej na osobách vyššieho veku, 
polícia upozorňuje občanov, aby nepožičiavali 
peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže 
ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období 
polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme 
osoby volajú starším osobám na pevnú linku 
alebo mobil a predstavujú sa ako ich príbuzní 
alebo známi. Žiadajú požičať peniaze na rôzne 
účely a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe 
vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, 
aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá 
jeho skutočný príbuzný alebo známy. Ak senior 
nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj 
taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Násled-
ne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu 
prísť pre peniaze osobne a preto posielajú kole-

gu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto 
odporúča seniorom, aby si vždy si overili, či 
naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby peniaze 
nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich 
posiela ich príbuzný. 
Páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymys-
lenými zámienkami za účelom, aby od nich 
podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich 
celoživotné úspory. K najznámejším patrí, že 
páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, 
vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných 
inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť 
sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kon-
trolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystu-
pujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do 
nemocnice a následne pýtajú peniaze na operá-
ciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a 

leží v nemocnici v kritickom stave. V neposled-
nom rade vystupujú ako rôzny predávajúci a na 
ponúkaný tovar ponúkajú výrazné zľavy alebo 
darčeky zadarmo. Polícia upozorňuje seniorov, 
že v mnohých prípadoch môže ísť o podvodní-
kov, ktorí cielene oslovujú seniorov, snažia sa 
získať ich dôveru, následne sa dostať do ich 
príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepo-
zorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné 
prostriedky, šperky alebo iné cennosti.  
Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali 
neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s 
nimi osamote a nevyberali pred nimi peniaze, 
nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako 
odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli 
im ukradnú celoživotné úspory. 

Zdroj: Policajný zbor SR
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Dolná Poruba oslavovala v duchu viery, hrdosti a tradícií 
 

Oslava 660. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Dolná Poruba mala bohatý sprie-
vodný program. Za účasti pozvaných hostí 
a širokej verejnosti odštartovala v budove 
základnej školy umeleckým pásmom 
v podaní tunajších školákov a škôlkarov. 
Následne pokračovala sprievodom obcou 
a slávnostnou svätou omšou. 
Po požehnaní zrekonštruovaného kostola 
významnými cirkevnými hodnostármi na 
čele s generálnym vikárom Nitrianskej die-
cézy Mons. Petrom Brodekom slávnostne 
odhalili priľahlý areál a sochu Panny Márie. 
Podujatie vyvrcholilo uvedením knihy Dolná 
Poruba na fotografiách, v historických pra-
meňoch a súvislostiach (projekt bol realizo-
vaný s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky) a ľudovou 
zábavou na nádvorí kultúrneho domu. Náv-
števníci si pritom mohli vychutnať výstavu 
fotografií z histórie i súčasnosti obce, ako aj 
múčniky z kuchyne miestnych gazdiniek. 
Kniha, ktorá otvorí oči 
Monografia dnes patrí takpovediac k povin-
nej výbave obce. S výnimkou štúdie Draho-
míry Stránskej spred 90 rokov bolo 
v súvislosti s D. Porubou vydaných len zopár 
informačných letákov bez väčšej obsahovej 
hodnoty. Aj preto sme sa snažili priblížiť na 
jednom mieste plastický obraz o dejinách 
obce v jednotlivých historických obdobiach. 
O faktografii i takzvaných dejinách každo-
dennosti. Čitateľovi sa otvárajú nepoznané 
obzory o pôvodných chotárnych názvoch, 
dejinách Košeckého hradného panstva, 
niekdajších miestnych hudobných skupi-
nách, či prezývke Krpcári, ktorou Dolnopo-
rubčanov častovali obyvatelia okolitých obcí. 
„Je to prvá monografia, ktorá pojednáva 
o histórii Dolnej Poruby. Želám jej, aby sa 
dobre čítala a aby nechýbala v žiadnej do-
mácnosti,“ nešetril radosťou starosta Dolnej 
Poruby Miroslav Kopčan, ktorému pri pre-
zentácii asistovali významní dolnoporubskí 
rodáci – riaditeľ trnavského divadla Emil 
Nedielka a riaditeľ Centra spirituality Emil  

Váni. Podľa niekdajšieho provinciála Spoloč-
nosti Ježišovej táto knižka všelikomu otvorí 
oči. „Chodíme po horách, navštevujeme 
priateľov, ale málokedy sa stane, aby sme sa 
ponorili až k samotným počiatkom našej 
dediny. Je to kniha, ktorá nesie stopy života. 
Prajem všetkým, ktorí ju budú čítať, aby sa 
s vďakou obracali predovšetkým na Pána 
Boha, pretože hovorí aj o tom, že tu ešte stále 
žije kresťanský veriaci národ,“ pripomenul E. 
Váni. Publikácia vyvolala medzi čitateľmi 
nevídaný záujem. Do života ju uviedli symbo-
lickým posypaním lupienkov žltohlavu, ktorý 
v katastri obce prirodzene rastie na vlhkých 
lúkach. Ak by mal byť symbolom obce kvet, 
určite by to bol práve žltohlav. 
Na soche pracoval sedem mesiacov 
Novým dominantným prvkom vynoveného 
exteriéru kostola je socha Panny Márie 
v životnej veľkosti. Pochádza z ateliéru Petra 
Mészároša. „Ako investor, tak aj ja som mal 
záujem vytvoriť originálne dielo a obohatiť 
samotnú sochu o priestor, ktorý by bol 
nielen estetický, ale aj funkčný, keďže v obci 
je aktívny ružencový spolok. S farárom Lysi-

čanom a členmi spoločenstva sme vybrali 
návrh, v ktorom sa pútnik, ktorý k soche 
príde, ocitá v kruhu ruženca. Ten je zvýraz-
nený v podlahe tmavšími zrniečkami a končí 
pri centrálnom oltári so symbolom kríža. 
Samotná socha stojí na podstavci v tvare 
srdca, keďže Panna Maria je patrónkou 
Slovenska. Srdce má v hornej časti tvar troj-
vršia. Na kameni sú ďalej vyryté názvy slo-
venských pútnických miest, napríklad Levoča, 
či Staré Hory,“ vysvetlil sochár zo Slovenské-
ho Grobu, ktorý sa slávnostného odhalenia 
diela zúčastnil aj so svojou rodinou. Ako 
dodal, na soche pracoval sedem mesiacov a 
do portrétu zakomponoval výraz chápajúcej 
matky, ženy, ktorá rozumie našim trápeniam, 
ktorá nás prijme a usmeje sa, povzbudí. 
Osobitnú pozornosť pritom venoval tvári. 
„Milý úsmev bude návštevník vnímať až pri 
pokľaknutí a pohľade zospodu. Ako by pove-
dal môj nebohý otec - ak by sa čo i len jediný 
človek, ktorý nemôže cestovať na pútnické 
miesto, pomodlil pri tejto soche, oplatilo sa 
ju postaviť,“ povedal Mészároš. 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 
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Mojimi očami 
 

Vážení spoluobčania, v sobotu 3. októbra 
sme si slávnostne pripomenuli 660. výročie 
prvej písomnej zmienky o obci Dolná Poru-
ba. Pri tejto príležitosti sme vydali monogra-
fiu „Dolná Poruba na fotografiách, 
v historických prameňoch a súvislostiach“, 
ktorá je zdrojom pamätí všetkých generácií, 
ktoré založili a budovali našu obec. V sym-
bióze s farským spoločenstvom a farským 
úradom sme skĺbili s týmito oslavami po-

žehnanie obnoveného kostola a areálu Ružencovej Panny Márie. 
Pri tejto príležitosti mi pripadá česť poďakovať všetkým obyvateľom 
obce, predchádzajúcim i žijúcim pamätníkom, za obrovské úsilie 
stáročiami sprevádzané biedou, potom, mozoľmi a často i slzami 
prežiť a tvoriť hodnoty, ktorými si vytvárali podmienky k lepšiemu 
životu. Nesmieme zabúdať, kto boli naši predkovia, ako žili a čo pre 
nás urobili. Ďakujem všetkým, žijúcim i nežijúcim, či už správcom, 
notárom, richtárom, predsedom, starostom za úsilie a mnohokrát 
i odvahu vziať na seba zodpovednosť a podieľať sa na správe obce. 
Dolná Poruba prechádzala rôznymi etapami vývoja. Boli obdobia, 
keď zaznamenávala rozmach, vzostupy, inokedy zasa útlm. Dnes už 
s istotou môžeme skonštatovať, že zásadný zlom vo vývoji obyvateľ-
stva v Dolnej Porube malo rozhodnutie vtedajších mocipánov 
o zastavení individuálnej výstavby. Toto nešťastné rozhodnutie 
malo za následok postupné znižovanie počtu obyvateľov. Mladí 
ľudia odchádzali bývať a študovať do okolitých miest, kde mali vy-
tvorené podmienky na bývanie a prácu. Dôsledky tohto nešťastné-
ho rozhodnutia prakticky pociťujeme doteraz, či už pri pokusoch 
o plynofikáciu obce, vybudovanie kanalizácie, alebo pri tlaku na 
zrušenie druhého stupňa základnej školy. 
Zároveň chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali a podporili 
nás pri príprave osláv a vydaní monografie o obci, ktorá mala neča-
kaný ohlas. Vďaka patrí taktiež autorom, poslancom obecného 
zastupiteľstva, Ministerstvu kultúry SR a MAS Strážovské vrchy, 
ktorí nás podporili. Vďaka poľovníckemu spoločenstvu Homôlka, 
dobrovoľnému hasičskému zboru, športovcom – futbalistom, našim 
škôlkarom, žiakom ZŠ a učiteľom. Nemožno zabudnúť ani na hu-
dobné teleso pod vedením nášho bývalého žiaka Adama Vakoša, 
hudobnú kapelu Nedielkovci s Petrom Bežákom a dychovú hudbu 
Omšeňanka pod vedením Pavla Marčeka. 

Čo nás čaká v najbližšom období? Dokončujeme rekonštrukciu 
verejného osvetlenia, ktoré by po uvedení do komplexnej prevádzky 
malo znížiť energetickú záťaž a zároveň ušetriť obci financie. Rekon-
štrukcia je vo výške 95 % hradená z dotácie Ministerstva hospodár-
stva SR, na čo sme mali spracovaný projekt. Zjednodušene poveda-
né, ide o technológiu počítačového riadenia a nastavenia intenzity 
svetla. Ďalej dokončujeme stavebné konania do nasledovných pro-
jektov – centrálna časť obce, cintorín a miestne komunikácie. Tieto 
by sme mali mať ku koncu tohto roka skompletizované a pripravené 
na posúdenie a odovzdanie. 
Nielen v uplynulom štvrťroku sme sa zameriavali na čistenie obce 
a kosenie trávy v koryte potoka Teplička, vysekávanie náletových 
krovín, opravu poľných ciest a protipovodňových odtokových prie-
pustov, či vykášanie školského areálu. Po uvoľnení bytu na obecnej 
bytovke po školníkovi sme tento pripravili do obývateľného stavu. 
Nemalé prostriedky boli vynaložené i na repasovanie obecnej pále-
nice. Zostáva nám ešte dočistiť potok v Hlbokej. 
Musím povedať, že neustále sa zvyšuje tlak na environmentálnu 
záťaž. To znamená, že sú sprísňované podmienky separovania odpa-
du, všetkých použitých kuchynských olejov, ale i sprísnenie disciplíny 
pri separovaní odpadu zo žúmp. Tu mi leží na srdci, ako sa niektorí 
vlastníci nehnuteľností správajú k životnému prostrediu a pod rúš-
kami tmy znečisťujú koryto potoka. Toto je neprijateľné správanie 
a bezohľadnosť k ostatným spoluobčanom a v konečnom dôsledku je 
to vizitka celej obce. Zo strany obecného úradu bude porušovanie 
zákona o ochrane prírody postupované nekompromisne. 
Už v minulom období sme pri rôznych formálnych i neformálnych 
stretnutiach s poslancami OZ prehodnocovali možnosti, ako poza-
staviť proces poklesu počtu obyvateľov v našej obci. Zhodu sme 
našli v podpore výstavby nájomných obecných bytov. 
V nastupujúcom období prehodnotíme tento názor a pokúsime sa 
čo najskôr dospieť k zásadným krokom pri realizácii tejto myšlienky. 
Vážení občania, už v predchádzajúcom vydaní našich novín som sa 
snažil priblížiť problémy v susedských vzťahoch. Tento raz sa pokú-
sim o komentár k fenoménu, ktorý neustále znižuje kvalitu života 
nielen obyvateľov, ale škodí i faune a flóre. Ide o skupinu ľudí, ktorí 
jazdia bezdôvodne na nadmerne hlučných strojoch po obci, lesoch, 
lúkach a ohrozenom území v dennej i nočnej dobe. Pravdepodobne 
sú presvedčení, že zákony sú na to, aby sa porušovali a toto svojské 
vnímanie zákonných noriem povyšujú na akúsi adrenalínovú zába-
vu, ktorá však nemá nič spoločné s rešpektovaním spoločenských, 
morálnych ani etických pravidiel (viac v príspevku o jazde po lese). 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce), Foto: Peter Zelíska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDZI NAMI 

JAZDA PO LESE JE TRESTNÝM ČINOM! 
 

ČO HOVORÍ TRESTNÝ ZÁKON (§ 305, odsek 2) 
Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a 
krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného 
hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou 
trojkolkou, motorovou štvorokolkou, motocyklom alebo skútrom na 
lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá a odňatím slo-
body až na jeden rok. 
 

KOMPLEXNEJŠIE VYSVETLENIE: Línia na úseku cestného zákona 
„Zakazuje sa používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, 
ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú 
výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana 
životného prostredia, kľudu a verejného poriadku v oddychových zónach, 
ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodárske pozemky a pod.“ 
Tým, že takéto konanie bolo povýšené na trestný čin, automaticky sa 
tieto skutky dostali pod pôsobnosť zákona o Policajnom zbore a tak 
namiesto zopár v podstate neefektívnych dobrovoľných strážcov príro-
dy a členov lesnej stráže polícia bude určite vykonávať v nastávajúcej 
sezóne policajno-bezpečnostné akcie zamerané na túto problematiku 
tak, ako jej to ukladá zákon.                             Zdroj: www.quad-forum.sk 

VÝHODNEJŠIE NULTÉ TARIFNÉ PÁSMO 
 

SAD Trenčín, a.s. v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom 
oznamuje cestujúcej verejnosti, že v termíne od 1. augusta 2015 zavied-
la v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave nulté tarifné pásmo 
pri preprave na kratšiu vzdialenosť v rámci obce. Ide o školu, škôlku, 
obchod, kostol, obecný úrad, cintorín a pohostinstvá. V našej obci sa to 
týka zastávok: „D. Poruba, Suchary“; „D. Poruba, most“; „D. Poruba, 
OcÚ“. Doterajšie prvé tarifné pásmo (0–4 km) sa rozdelilo na „nulté“ 
tarifné pásmo (0–2 km) a prvé tarifné pásmo (3–4 km). Výška cestovné-
ho v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave je nasledovná: 
OBYČAJNÉ CESTOVNÉ: 
0–2 km = 0,40 € (hotovosť) / 0,27 € (dopravná karta) / 0,24 € (krajská 
karta multiCARD) 
3–4 km = 0,60 € (hotovosť) / 0,54 € (dopravná karta) / 0,48 € (krajská 
karta multiCARD) 
ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ: 
0–2 km = 0,30 € (hotovosť) / 0,23 € (dopravná karta) / 0,19 € (krajská 
karta multiCARD) 
3–4 km = 0,50 € (hotovosť) / 0,47 € (dopravná karta) / 0,37 € (krajská 
karta multiCARD)                              PETER TVRDOŇ, Zdroj: SAD Trenčín  
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DOKONČENIE ROZHOVORU s jubilantom E. Kopčanom 
 

▪ Spomínate si na vaše prvé vystúpenie? 
Keď sme vedeli asi šesť – sedem pesničiek, 
v jednu nedeľu sme vyniesli nástroje na 
záhradu nad našu chalupu a po omši, keď 
išli ľudia z kostola, sme začali vyhrávať.  
▪ Ako reagovali okoloidúci na taký koncert? 
Pre nás to bolo niečo famózne. Boli sme 
unesení, že sa nám podarilo zahrať nejaké 
skladby. Zhrnuli sa tam väčšinou dievčence 
a oceňovali, že sa tu dostáva do popredia 
niečo modernejšie. Otec si pritom ani ne-
uvedomil, že mu doma vyrastá konkurencia. 
▪ S jedlom zaiste rástla chuť. 
Asi za trištvrte roka sme mali nacvičených 
vyše štyridsať pesničiek. Stará kapela bola 
hrať v sobotu na svadbe u Bežáka. V nedeľu 
na poprávku zavolali nás mladých. To bol 
zlomový okamih. Prišli sme s obrovským 
elánom, ani prestávky sme nerobili, ľuďom 
sa to nesmierne páčilo. Zarobili sme po sto 
korún, čo bol v tom čase veľký peniaz. Asi po 
roku sme si povedali, že spravíme v dedine 
zábavu za podpory rodičov, ktorí boli pri 
vstupnom, aby sme si mohli za zarobené 
peniaze kúpiť aparatúru. V tom čase sa už 
rysoval názov kapely Casanova 70. 
▪ Ako dopadla zábava? 
Stala sa vec, ktorú nik neočakával. Muzika 
okrem určitého smerovania potrebuje aj 
disciplínu a pokoru. Obdivovali nás dievča-
tá, zrazu sme si mysleli, akí sme dobrí 
a neuniesli takúto slávu. Zaúradoval alko-
hol, strhla sa veľká hádka a tak rýchlo, ako 
kapela vznikla, aj skončila. Po tejto zábave 
nastal koniec a Casanova 70 sa rozsypala. 
▪ Ale hudba v Porube pokračovala. 
Od Casanovy 70 som si dosť sľuboval. Bolo 
mi to ľúto aj kvôli rodičom, ktorí sa obeto-
vali, keď sme im doma vŕzgali. S bratom 
Mirom sme pokračovali s otcovou kapelou a 
dali si názov Melodic. Začali sme sa viac 

obzerať aj po klávesoch a aparatúre. Admi-
nistratívne sme patrili pod osvetovú besedu 
v Dolnej Porube. 
▪ Nie každý vie, že okrem pódií ste hrávali 
aj na zelených trávnikoch. 
To je pravda, hrával som futbal – krajské 
majstrovstvá za Novú Dubnicu. Po vojenči-
ne som sa vehementnejšie venoval iba 
muzike. Zohnali sme bedničky, aparatúru 
Echolana a začali cvičiť každý štvrtok v sále 
v Dolnej Porube. Vycítili sme, že ľuďom sa 
páčia naše melodické veci, vrátane juho-
slovanských skladieb. Spustili sme taký 
ošiaľ, že sa na nás chodili pozerať aj kapely 
z okolia, napríklad Neptún z Dubnice. Na 
Dolnú Porubu to bolo niečo nevídané. 
▪ Mal vývoj kapely vplyv na jej zloženie? 
Ako speváčku sme prijali sestru Valiku. 
Spočiatku s nami chodil aj otec a najmä pre 
mamu to bolo pekné zadosťučinenie, na-
koľko sa starala o domácnosť počas našej 
neprítomnosti. Kapelu postupne doplnilo 
niekoľko Dubničanov. Bolo to ako vo futba-
le, postupne sa ukazovali hráči, ktorí na 
súťaž majú, a ktorí nie. Uznávam, že 
s niektorými chalanmi som mohol mať 
väčšiu trpezlivosť. Okolo roku 1978 sme 
Melodic nahradili skupinou Ergo. 
▪ Kto my? 
Z Poruby už len ja so sestrou Valikou, ďalej 
Miro Gajdošík, či Tibor Karády. Ergo hralo 
úplne iný žáner. Na toto obdobie mám krásne 
spomienky. Vybrali sme sa napríklad na týž-
dňové turné do Topoľčianok. Dokonca sme 
tam museli zháňať uhlie, lebo práve boli 
uhoľné prázdniny. Hotel sme si platili 
z našetrených peňazí, takže sme nič nezarobi-
li. Postupne sme začali cvičiť v Pruskom, ale 
stále sme patrili pod osvetovú besedu v Dol-
nej Porube, kde sme hrávali pre deti maškar-
né plesy a zdarma aspoň jednu zábavu ročne. 

▪ Prečo práve Ergo? 
Cogito, ergo sum (latinská veta v preklade 
znamená „Myslím, teda som“ a pochádza 
z Descartovho diela Rozpravy o metóde, 
pozn. PM). Dali sme si taký názov s cieľom, 
že budeme rozumní a chceme napredovať. 
A začali sa nám plniť sny o veľkých sálach. 
Troch Silvestrov sme hrali v Okruhovom 
dome armády v Trenčíne. V roku 1980 sme 
absolvovali zahraničné turné v Juhoslávii. 
S omladinou v Novom Sade sme si dohodli 
na mesiac výmennú návštevu, zabezpečili 
nám ubytovanie, my sme štrnásť dní hrali 
a štrnásť dní strávili s manželkami pri mori 
v Meduline. Práve tam sa nám hodili nacvi-
čené juhoslovanské pesničky. 

▪ Menil sa aj repertoár kapely? 
Áno. Prispôsoboval sa daným podmienkam 
a skladbám, ktoré vtedy leteli, napríklad od 
Boney M alebo Katapultu. S pôvodným 
žánrom a kvalitou Casanova 70 sa to neda-
lo veľmi porovnávať. Hrali sa však stále aj 
ľudovky, takmer každé tretie kolo. 
▪ Čo vám hudba dala? 
Dala mi množstvo zážitkov, veľa poznania i 
príjemnej popularity. Ako chalan z chudobnej 
rodiny som získal určité uznanie. Boli sme 
štyri deti za sebou, napriek tomu sme sa 
dokázali niekam posunúť. Päť rokov sme 
s kapelou hrávali v kaviarni v Dubnici, približ-
ne desať rokov v Kúpeľnej dvorane 
v Trenčianskych Tepliciach. Áno, zarobili sme 
aj krásne peniaze – každý aj 3000 korún 
mesačne, no ráno sme vstávali do roboty. 
O to viac si vážim obrovskú podporu manžel-
ky. Ďakujem Bohu, že mám kompletnú rodi-
nu a zdravie, pretože kope kamarátov sa 
kvôli muzike rozbili manželstvá. 

PETER MARTINÁK 
Foto: Peter Zelíska (1), archív E. Kopčana (3) 

KULTÚRNY ŽIVOT 

HORE: ZAČIATKY SKUPINY ERGO; zľava: J. Grznár, J. 
Toman, E. Kopčan, A. Jelínek, M. Gajdošík, J. Šugar 
DOLU: ERGO V ČASE NAJVÄČŠEJ SLÁVY 

SKUPINA MELODIC; zľava: Miroslav Kopčan, Eduard Kopčan, Ján Kopčan, Július Guliš, Július Čupalka 
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PODNETNÝ VÝLET  
DO HUMENNÉHO 
 

Naša rodáčka, sestra Daniela Kapková, 
navštívila svoje rodisko 24. apríla 2015. 
Návšteva bola spojená aj so sv. omšou, 
kde spievali naše deti. Po omši mala prí-
hovor k deťom a neskôr si ešte spolu za-
spievali. Nadšená spevom detí nás pozvala 
do svojho pôsobiska v súkromnom centre 
voľného času LAURA v Humennom.  
Tak sme sa s Aďou Suchou a so skupinou 
pätnástich detí vybrali 30. júna 2015 vla-
kom do Humenného. Bolo to aj vďaka 

ochotným rodičom a štedrým sponzorom, 
ktorým sa chceme touto cestou poďakovať. 
Do Humenného sme dorazili večer o 18.30 
h, kde nás už očakávala sestra Danka. Po 
ceste do Centra bola zastávka aj u bratov 
Seleziánov. Pán farár Vinco išiel s nami, aby 
odslúžil sv. omšu, keď sme dobre docesto-
vali. Druhý deň ráno sme začali sv. omšou u 
bratov Saleziánov, odkiaľ sa potom išlo na 
chatu. Tam sme mali chutný obed. Pred 
večernou opekačkou mali deti rôzne aktivi-
ty. Hrali spoločenské hry, na gitare alebo 
len leňošili. Po návrate deti osviežila spr-
cha. Ďalší deň sa deti rozdelili do dvoch 
skupín. Jedni si maľovali na pamiatku tričká 

pod vedením starších žiakov. Druhá skupi-
na nacvičovala spev. Po čase sa skupiny 
vymenili. Potom prišlo na rad vyhodnote-
nie a odmeny od sestier Danky a Dášky pre 
deti. Pred večerou sme boli na sv. omši 
a cestou odtiaľ sme sa zastavili na zmrzlinu. 
Na večeru si deti pochvaľovali sladké pala-
cinky. V piatok ráno sme sa rozlúčili sv. 
omšou, po ktorej nadišiel čas lúčenia. Aj so 
slzičkami deti zamávali sestre Danke a 
sestre Dášenke z vlaku. V Trenčianskej 
Teplej sme sa zvítali s rodičmi, ktorí pre nás 
prišli. Verím, že deti boli spokojné s výle-
tom. Možno sa niekam vyberieme aj o rok. 

LÍVIA SUCHÁ, Foto: archív L. Suchej 
 

 
 
 

VÝROČIE NÁRODNÉHO BUDITEĽA 
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením z roku 
2014 vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štú-
ra. Celé Slovensko si pripomína výročie naro-
denia výnimočnej osobnosti nášho národa.  
Presne 28. októbra uplynie 200 rokov od 
narodenia spisovateľa, redaktora, básnika, 
pedagóga, politika a kodifikátora slovenského 
spisovného jazyka. 
O Ľ. Štúrovi sme sa učili už na základnej škole. 
Narodil sa v obci Uhrovec. Obyčajný starý 
dom je najvzácnejšou slovenskou pamiatkou, lebo sa v ňom narodil aj 
významný slovenský politik 20. storočia Alexander Dubček. Sú tam 

umiestnené expozície venované životu a dielu Ľ. Štúra a pamätná izba 
pripomínajúca život a dielo A. Dubčeka. 
So Štúrom si môžeme priblížiť viacero pamiatok, ktoré sa nachádzajú 
v Trenčianskom kraji. V centre Trenčína stojí na Hviezdoslavovej ulici 
pomník národných buditeľov Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu. 
Určite viete, súsošie vám hneď padne do oka. Tiež v Trenčíne, na 
evanjelickom cintoríne, sa nachádza hrob mamy Ľ. Štúra – Anny Štú-
rovej. Najvýznamnejšia kultúrna pamiatka je však v jeho rodisku. 
Obec Uhrovec organizuje cez víkend 24. a 25. 10. 2015 celoslovenské 
oslavy 200. výročia narodenia Ľ. Štúra.  
Štúr nám zanechal národné hodnoty i známe myšlienky a odkazy, 
napríklad „Nie je šťastie nad druhým sa vypínať a druhých utláčať, ale 
šťastie s druhým žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spo-
kojnými.“                                               PETER TVRDOŇ, Foto: Wikipedia 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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Kvôli odstávkam elektriny na dva dni zatvorili školu 
 

Zaužívaný chod väčšiny domácností v obci už 
niekoľko týždňov obmedzujú opakované 
odstávky elektrickej energie. Príčinou je 
rozsiahla rekonštrukcia vedenia vysokého 
napätia na úseku Dolná Poruba – Trenčian-
ske Teplice. Ako informovala hovorkyňa 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. Michaela Dobošová, v rámci rekonštruk-
cie vymieňajú staré podperné body a vodiče. 
Touto modernizáciou sa podľa nej zvýši 
bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektric-
kej energie v danej oblasti. Predpokladaný 
termín ukončenia prác je stanovený na 
november 2015. 
Dvadsať pôvodných drevených stĺpov po-
stupne nahrádzajú nové betónové. Pri ná-
ročnej manipulácii so stĺpmi v teréne musel 
pracovníkom dokonca pomáhať vrtuľník. Ako 
špecifikoval elektrikár Alojz Bežák, počas 
demontáže starých drevených podperných 
bodov bolo treba vytiahnuť betónové patky. 
Na ich miesto, do hĺbky 1,70 m, následne 
osadili pevné rúry s priemerom 40 cm. 
Plánované celodenné odstávky elektrickej 
energie ovplyvnili aj vyučovanie na miestnej 
základnej a materskej škole. Aby sa predišlo 
problémom s vykurovaním, riaditeľka ZŠ  

s MŠ v D. Porube Pavlína Vakošová sa v tejto 
súvislosti rozhodla vyhlásiť v dňoch 19. a 23.   

októbra 2015 mimoriadne riaditeľské voľno. 
PETER MARTINÁK, Foto: Daniel Bežák, PM 

 
 

ŠKOLSKÝ ŽIVOT 
 

Nový školský rok v septembri zaklopal na dvere 
našej školy i škôlky. Za nimi čaká na žiakov a deti 
desať mesiacov plnenia si školských povinností, 
ale aj veľa zážitkov, športových súťaží, overovania 
si vedomostí, exkurzií, zábavy a hier. Prvý rok, 
a hádam aj ten najťažší, je pred šiestimi prváčik-
mi, naopak, posledný, pred šiestimi deviatakmi, 
ktorí ukončia vzdelávanie na našej základnej škole 
a budú pokračovať v štúdiu na stredných školách. 
Školský rok 2015/16 so sebou priniesol niekoľko 
zmien vo vzdelávaní. Materská škola (MŠ) je 
zapojená do pilotnej fázy Inovovaného štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzde-
lávanie v materských školách do praxe mater-
ských škôl, čo znamená zodpovednú a náročnú 
prácu pre vyučujúce v MŠ, keď pod metodickým 

a didaktickým usmernením Štátneho  pedagogic-
kého ústavu v Bratislave v tomto období tvoria, 
následne budú realizovať a vyhodnocovať nový 
školský vzdelávací program pre našu MŠ. 
Zmeny nastali vo vzdelávaní i na základnej škole, 
kde sa podľa Inovovaného štátneho vzdelávacie-
ho programu začali od septembra vzdelávať žiaci 
1. a 5. ročníka. Žiakom v 1. ročníku sa opätovne 
zaviedol predmet Prvouka. Okrem už zabehnuté-
ho overovania si vedomostí žiakov 9. ročníka 
Testovanie – 9, čaká už v novembri piatakov na 
všetkých školách SR taktiež testovanie 
z predmetov slovenský jazyk a matematika. Jeho 
výsledky majú byť odrazom pripravenosti žiakov 
na prechod z 1. na 2. stupeň ZŠ a vstupnou infor-
máciou, ako postupovať v ďalšom výchovno-
vzdelávacom procese. 
Ďalej niekoľko čísiel – pri plnej kapacite MŠ je 
v obci predprimárne vzdelávaných 24 detí, na I. 

stupni ZŠ 26 žiakov (z toho 1 žiačka je vzdelávaná 
v zahraničí) a druhý stupeň navštevuje 32 žiakov. 
Tento školský rok pristúpilo riaditeľstvo ZŠ  
k predĺženiu prevádzky Školského klubu detí 
(ŠKD). Tak, ako pred niekoľkými rokmi, je pre-
vádzka ŠKD do 15.45 h a kompatibilná s koncom 
prevádzkovej doby materskej školy. V ŠKD je k 15. 
septembru zapísaných 17 detí. 
Dúfam, že školský rok 2015/2016, ktorý je plný 
legislatívnych zmien, náročných úloh a výziev 
nielen pre žiakov, ale i pre pedagógov a rodičov, 
bude v júni ukončený s plnosťou vedomostí, 
nadobudnutých zručností, skúseností či krásnych 
celoživotných zážitkov. 
Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie. Dňa 3. 
10. 2015 sa uskutočnili oslavy 660. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Dolná Poruba. Som 
rada, že základná škola a od určitého obdobia 
i materská škola bola súčasťou histórie našej 
obce, ale zároveň je i jej prítomnosťou. Pedagó-
govia pripravili s deťmi, so súčasnými i bývalými 
žiakmi krásny, hodnotný a pestrý program, ktorý 
bol dôstojným začiatkom osláv výročia obce. 
Moje poďakovanie teda patrí všetkým tým, ktorí 
akoukoľvek formou prispeli, či už zo strany pra-
covníkov Základnej a materskej školy, školskej 
jedálne, Rady školy, súčasných i bývalých rodičov, 
súčasných i bývalých žiakov a priateľov ZŠ k prog-
ramovému a prevádzkovému zabezpečeniu časti 
osláv. Bol to nádherný deň s nezabudnuteľným 
zážitkom a zároveň dôkaz života, kreativity, 
zodpovednosti a šikovnosti malých, väčších i 
dospelých obyvateľov našej obce. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ) 
Foto: súčasní prváci (Zdroj: web ZŠ s MŠ) 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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GULÁŠ  TOMBOLA  ŽIVÁ HUDBA  
 

 Vstupné: 2 €  
 

MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 7. – 14. 10. 2015 
 

sa medzi nás narodil: JAKUBKO KRIŽAN,  
 

navždy nás opustili: JOZEF LOKAJ, ANNA BLIŽNIAKOVÁ (rod. 
Gulišová), JÁN ŽABKA, EMIL VÁNI, ŠTEFÁNIA SUCHÁ, JARO-
SLAV TARABA, 
 

sa zosobášili: MÁRIA VÁNYIOVÁ a TOMÁŠ BAČÍK, MARTINA JU-
RENKOVÁ a DANIEL HOMOLA, VERONIKA BABULÍKOVÁ 
a MARTIN ČUPALKA, KATARÍNA ŠKROVÁNKOVÁ a JURAJ ČURIK, 
 

k trvalému pobytu sa prihlásili: ŠTEFAN ĎURAČKA, NIKOLA FA-
DRNÁ, NATÁLIA FADRNÁ, JAROSLAV FADRNÝ, VICTORIA ĎU-
RAČKOVÁ, VERONIKA ČUPALKOVÁ, 
 

sa odsťahovala z obce: MARTINA PETRÍKOVÁ. 
 

POČET OBYVATEĽOV: 792 (411 mužov, 381 žien).                  OcÚ DP 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

032/6597257 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk 

 

ZIMNÝ VÝVOZ  
KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2015 

 

MODRÉ NÁLEPKY: 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 
21. 12., 28. 12. 2015. Letný vývoz končí 26. 10. 2015. 
 

RUŽOVÉ NÁLEPKY: 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 2015. Letný vývoz 
končí 26. 10. 2015. 
 


