
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ANNA ŠUPÁKOVÁ (86) z Dolnej 
Poruby zachováva tradíciu ľudo-
vého odevu nezvyčajným spôso-
bom. Do krojov oblieka bábiky. 
Po jej vyšívaných miniatúrach 
stúpa dopyt doma i v zahraničí. 
 
▪ Odkedy šijete kroje pre bábiky 
a čo vás k tomu viedlo? 
Výšivka ma vždy zaujímala. Základy 
mi vštepila mama. Jednak to bolo 
užitočné a zároveň nechcela, aby 
som sa zlajdáčila. Najprv som 
vyšívala iba obrusy. Miniatúram 
krojov som sa začala venovať asi pred šiestimi rokmi. Keď dcéra domov 
priniesla bábiku v teplanskom kroji, ktorý vyšili tamojšie ženy, inšpiro-
vala ma, aby som bábiku obliekla aj do kroja typického pre našu obec. 
▪ Spomeniete si na výrobu svojej prvej krojovanej bábiky? 
Že či, to boli nervy! S dcérou Emíliou sme sa učili za pochodu, keďže 
spočiatku sme nemali žiadny systém a nevedeli sme, ako a kde začať. 
Naša prvá miniatúra bola vyšívaná krížikovými stehmi a ponášala sa  

na spomínanú predlohu z Trenčianskej Teplej. 
▪ Podľa čoho postupujete pri vyšívaní miniatúry porubského kroja? 
Rukávce z bielej plachtoviny vyšívame stehmi na plno. Vzorované 
záplatky následne prišijeme na blúzu. Niekto vyšíva priamo na blúzu, 
ja som si zvolila tento  spôsob. Na zásteru potom prichytíme stužky, 
takzvané krepiny. Z tkanín na sukne najčastejšie používame tesilan 
alebo farbenícke plátno, ktoré treba nariasiť a prežehľovať. 
▪ Čo nesmie chýbať takejto miniatúre? 
Rukávce ladené do červenej, žltej, modrej, prípadne zelenej farby. Pri 
zdobení prírodnými motívmi, zväčša zvieracími alebo rastlinnými, 
vychádzam z vlastných skúseností, no inšpiráciu hľadám aj v literatúre. 
▪ Akými typmi stehov najčastejšie vyšívate? 
Pri krojoch stehmi na plno, na krížiky alebo na vlásky (kabáčky). Pri 
obrusoch aj výrezovou technikou. 
▪ Koľko bábik ste už obliekli do tradičného ľudového odevu 
s typickými lokálnymi ornamentmi a ako dlho vám trvá výroba? 
Bábik som obliekla vyše tridsať. Ak sa tomu venujem aspoň tri hodiny 
denne, výroba trvá približne tri týždne. Každý kus je v niečom odlišný. 
Odvíja sa tiež od veľkosti bábiky. Zatiaľ najväčšia merala meter. Naše 
vyšívané bábiky už poznajú aj v Nemecku, Španielsku či Amerike. 

Text a foto: PETER MARTINÁK 

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

NEPODCEŇUJTE PREVENCIU:  
prichádza jar, pozor na kliešte! 

 » s. 2 
 

Ktoré politické strany oslovili 
voličov v Dolnej Porube? 

 » s. 3 

 

Príbeh z vojny: bojové zásluhy 
čatára Jozefa Suchého 

 » s. 4 
 

Dve študentky z Dolnej Poruby 
bodovali v súťažiach krásy 

 » s. 6 

 

LYŢIARSKY VÝCVIK  
Našim ţiakom ho neprekazila ani slabá zima. 

 

Viac na 7. strane / Foto: Peter Zelíska 
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO 17. 3. 2016 (VÝŇATOK) 
 

VZN č. 2/2016 a VZN č. 3/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba (ďalej len OZ) schválilo 
VZN č. 2/2016 o vylepovaní plagátov v rámci volebnej kampane 
v obci Dolná Poruba a VZN č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi na 
území obce Dolná Poruba. 
Informácie starostu obce  
Starosta obce podal poslancom informáciu o stanovisku k žiadosti 
o prehodnotenie racionalizačného opatrenia na Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, kde vzhľadom na dostupnosť najbližšej 
plno-organizovanej základnej školy a pretrvávajúci nízky počet žiakov 
navštevujúcich ZŠ s MŠ Dolná Poruba ministerstvo trvá na uloženom 
racionalizačnom opatrení a zriaďovateľ, ktorý nezrealizuje uložené 
racionalizačné opatrenie, nemôže požiadať o dofinancovanie osob-
ných alebo prevádzkových nákladov v rámci dohodovacieho konania.  
Z tohto dôvodu navrhol a odporučil poslancom, aby bola zriadená 
komisia v zložení: hlavný kontrolór obce, ekonómka obce, riaditeľka a 
ekonómka ZŠ s MŠ Dolná Poruba, člen alebo členovia z Rady školy pri 
ZŠ s MŠ Dolná Poruba na posúdenie finančnej udržateľnosti II. stupňa 
ZŠ s MŠ Dolná Poruba vrátane demografického vývoja detí do roku 
2020 po jednotlivých rokoch pod vedením predsedu finančnej komi-
sie pri OcÚ Dolná Poruba. OZ odporučilo a schválilo zriadenie takejto 
komisie v termíne do 30. 4. 2016. 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba  
Poslanci sa zaoberali žiadosťou ZŠ s MŠ Dolná Poruba o uzamykanie 
verejného detského ihriska, kde poslanec Milan Suchý predniesol 
ochotu zo strany občanov – Ivety Ďurišovej a Heleny Vániovej, ktorí 
súhlasili s tým, že by detské ihrisko v materskej škole po pracovnom 
čase zamykali po dohode medzi sebou. OZ ocenilo a zobralo na 
vedomie ochotu menovaných občanov. 
Žiadosti občanov  
V tomto bode predniesol ústnu žiadosť občanov poslanec Mgr. 
Peter Zelíska, ktorí sa na neho obrátili o prednesenie žiadostí: 
► Oplotenie cintorína z dôvodu ničenia hrobov divou zverou. 
► Zhotovenie prístrešku nad schodmi do školskej jedálne v budove 
MŠ z dôvodu možného úrazu v prípade nepriaznivého počasia, 
hlavne starých občanov, ale aj detí. 
Starosta obce povedal, že bude schopný prekryť schody do jedálne 
do 10. mesiaca 2016. 
K oploteniu cintorína sa vyjadril, že z dôvodu, ktoré sú poslancom 
známe – dofinancovávania ZŠ s MŠ Dolná Poruba v sume približne 44 
000 Eur ročne sa s týmito prácami plánuje približne budúci rok, v 
projektoch, ktoré sú v schvaľovacom procese podané v rámci rekon-
štrukcie domu smútku a jeho okolia. OZ uložilo starostovi obce za-
bezpečiť prekrytie schodov do jedálne v budove MŠ do 10. mesiaca 

2016 a zobralo na vedomie informáciu o pláne oplotenia cintorína 
v rámci podaných projektov. 
► Žiadosť Veroniky Ďatkovej, rod. Suchej o odkúpenie pozemku na 
základe znaleckého posudku a geometrického zamerania poslanci 
preskúmali stav danej veci a žiadosť o odkúpenie schválili v sume 
uvedenej v znaleckom posudku s tým, že vypracovanie príslušných 
zmlúv a zaplatenie všetkých poplatkov a úkonov, ktoré sa týkajú 
prevodu nehnuteľnosti na príslušných inštitúciách si uhradí Veroni-
ka Ďatková, rod. Suchá. OZ schválilo uvedenú žiadosť Veroniky 
Ďatkovej, rod. Suchej. 
► K žiadosti Veroniky Vavrovej, bytom Dolná Poruba 57 o výmenu 
bytu na obecnej bytovke sa poslanci zobrali na vedomie a vyjadrili, 
že keď bude byt na obecnej bytovke voľný, až potom sa budú jej 
žiadosťou zaoberať. 
► Žiadosť o pridelenie nájomného bytu Lucie Suchej, Dolná Poruba 
283 poslanci zobrali na vedomie s tým, že žiadosť sa zaraďuje do 
zámeru projektov o výstavbu bytovky v našej obci. 
► Žiadosť Márie Marušincovej o zníženie poplatku za odvoz odpa-
du na rodinnom dome č. 77 z dôvodu, že sa v uvedenej nehnuteľ-
nosti zdržiava len v letnom období cca. jeden mesiac poslanci pre-
hodnotili a starosta navrhol zníženie v sume 30 % z poplatku za 
odvoz odpadu. OZ schválilo žiadosť Márie Marušincovej vrátane 
uvedeného návrhu starostu obce. 
Rôzne 
Predseda kultúrnej komisie pri OcÚ Milan Suchý predniesol poslan-
com informáciu o nácviku repertoáru hudobnej skupiny „Nedielkov-
ci“ v sále kultúrneho domu (ďalej len KD). Poslanci súhlasili 
s prenájmom sály KD za účelom nácviku za podmienok, ktoré budú 
zakotvené v riadnej zmluve s obcou o prenájme priestorov KD je-
denkrát za týždeň bezodplatne, ktorú podpíše manažér skupiny 
Rudolf Nedielka, Dolná Poruba 229, zatiaľ do 31. 12. 2016. Ak bude 
hudobná skupina funkčná, môže sa neskôr zmluva predĺžiť. 
Diskusia 
V diskusii sa hovorilo o: 
▪ rekonštrukcii kotla v pestovateľskej pálenici, výmene hydraulické-
ho čerpadla, dochladzovaní kotla vodou, resp. prívodom vody; 
▪ doriešení situácie so studňou pri pálenici; 
▪ MAS Strážovské vrchy, ktorej sme členom. Táto voľba bola vyhod-
notená ako pozitívna stratégia. K definitívnemu schvaľovaciemu 
procesu by malo dôjsť v mesiaci apríl 2016; 
▪ priebehu volieb do NR SR v našej obci; 
▪ 90. výročí vzniku DHZ Dolná Poruba (1926–2016), ktoré by bolo 
spojené so súťažou vo varení guláša, naplánovanou na 25. 6. 2016. 

DANA SUCHÁ 
 

PRICHÁDZA JAR, POZOR NA KLIEŠTE! 
 

Nenávidení nosiči vírusu lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy prichádzajú každý rok do centra pozornosti v apríli a máji. V lete sa ich výskyt 
znižuje a na scénu sa vracajú v plnej sile na jeseň. V minulom roku stúpol na Slovensku počet pacientov nakazených encefalitídou o 60 %. Nákaza 
si nevyberá a ohrozené sú najmä deti. Priebeh choroby je zdĺhavý a nie vždy končí dobre. Prevenciu teda rozhodne nehodno zanedbávať! 
Podľa vyjadrení rodičov, až 43 % slovenských detí malo niekedy v živote kliešťa. V susednom Česku je toto percento dokonca vyššie – parazita na 
vlastnej koži zažilo až 64 % detí. 
Kým lymská borelióza je v poslednom období na ústupe, počet prípadov nebezpečnej kliešťovej encefalitídy sa konštantne zvyšuje. 
Ideálnou ochranou pred ochorením je kliešťa jednoducho „nechytiť“. Účinné je vhodné oblečenie: dôležité sú dlhé rukávy, nohavice a tmavá 
farba textílie, ktorá kliešťa láka menej ako svetlé odtiene. Odporúča sa tiež postriekať šaty repelentom v spreji a po návrate domov oblečenie 
kompletne oprať. Inou, veľmi spoľahlivou prevenciou pred ochorením spôsobeným kliešťami je, samozrejme, očkovanie. Základné očkovanie sa 
skladá z troch dávok: druhá sa očkuje 1 až 3 mesiace po prvej dávke a tretia 5 až 12 mesiacov po tej druhej. Ak však ochranu a kontrolu podce-
níme, výsledkom môže byť nepríjemná diagnóza. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva sa vírusom kliešťovej encefalitídy na Slovensku v 
roku 2014 nakazilo 162 ľudí, čo predstavuje 77 % nárast oproti päťročnému priemeru. Kritickými oblasťami sú najmä Trenčiansky a Žilinský kraj, 
v bezpečí však nie sú ani ostatní obyvatelia. 
Veľmi nebezpečné ochorenia, ktoré môže spôsobiť, je kliešťová encefalitída alebo lymská borelióza. Liek na kliešťovú encefalitídu neexistuje, 
lekári predpisujú iba lieky na zmierňovanie príznakov. Z boreliózy hrozí postihnutie nervov, kĺbov a ďalšie komplikácie, napríklad choroby srdca. 

VECI VEREJNÉ 
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AKO SME VOLILI V DOLNEJ PORUBE: výsledky volieb do NR SR 
 

 
 

Vyústením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré 
sa uskutočnili 5. marca 2016, je nová vláda zložená z politických 
strán Smer - SD, SNS, Most - Híd a Sieť.  
V utorok, 22. 3. 2016, podpísali lídri uvedených strán koaličnú 
dohodu, na druhý deň prezident SR Andrej Kiska vymenoval do 
funkcie predsedu vlády SR Roberta Fica. 
V parlamentných voľbách kandidovalo 23 politických strán 
a hnutí. Boli to prvé voľby, ktoré sa riadili novými pravidlami. Na 
priebeh hlasovania v našej obci dozerala okrsková volebná komi-
sia zložená z 5 členov a zapisovateľky. Voliť chodili všetky vekové 
kategórie. Záujem o hlasovanie bol pomerne veľký, najmä vo 
večerných hodinách voliči čakali dokonca v radoch.  
Volebná účasť v Dolnej Porube dosiahla úroveň 56,85 % (celoslo-
venský priemer predstavoval 59,82 %). Z počtu 369 zúčastnených 
voličov odovzdalo platný hlas 352.  
Komplexné výsledky volieb vrátane porovnania miestnych 
i celoslovenských hodnôt si môžete zrekapitulovať pomocou tabuľky 
i grafického znázornenia.               PETER TVRDOŇ, PM; Zdroj: ŠÚ SR 
 

PERCENTUÁLNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VOLIEB V D. PORUBE ››› 
 

Číslo  
politického  

subjektu 

Názov  
politického subjektu 

Počet  
platných  

hlasov  
spolu v SR 

Počet  
platných  

hlasov  
v D. Porube 

Podiel  
platných  

hlasov  
v SR v % 

Počet  
získaných  
mandátov 

v NR SR 

1 Strana TIP 18 845 2 0,72 
 

2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 4 559 1 0,17 
 

3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 287 611 28 11,02 19 

4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 1 998 0 0,07 
 

5 ŠANCA 6 522 1 0,25 
 

6 SME RODINA - Boris Kollár 172 860 35 6,62 11 

7 Strana zelených Slovenska 17 541 1 0,67 
 

8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 1 777 0 0,06 
 

9 Maďarská kresťanskodemokr. aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2 426 0 0,09 
 

10 VZDOR - strana práce 3 182 1 0,12 
 

11 MOST - HÍD 169 593 2 6,50 11 

12 Slovenská národná strana 225 386 66 8,64 15 

13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 3 428 0 0,13 
 

14 Komunistická strana Slovenska 16 278 1 0,62 
 

15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 6 938 1 0,26 
 

16 SMER - sociálna demokracia 737 481 145 28,28 49 

17 Kresťanskodemokratické hnutie 128 908 12 4,94 
 

18 Slovenská občianska koalícia 21 785 1 0,83 
 

19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 209 779 34 8,04 14 

20 #SIEŤ 146 205 7 5,60 10 

21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 105 495 0 4,04 
 

22 PRIAMA DEMOKRACIA 3 595 0 0,13 
 

23 Sloboda a Solidarita 315 558 14 12,10 21 

AKTUÁLNA TÉMA 
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Mojimi očami 
 

Vážení spoluobčania, 
len nedávno sme si 
želali rôzne priania do 
nového roka a už 
vítame jar. Tento rok 
začal plynúť akosi 
prirýchlo. Možno, že 
tento pocit mám len 
ja, či už pod vplyvom 
posunu osláv fašian-

gov alebo povinností pri organizovaní volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky a s tým spo-
jeného diania. Pri formovaní vlády Slovenskej 
republiky, ale i situácií týkajúcich sa udalos-
tí  teroristických útokov v Európskej únií, ktoré si 
vyžiadali obete na životoch mnohých ľudí. To 
všetko v čase, keď mnoho našich občanov brázdi 
za prácou štáty EÚ, aby slušnejšie zarobili a mohli 
zabezpečiť svoje rodiny. 
Vrátim sa však k oslavám fašiangov, ktoré tento  

rok neboli organizované, ako v predchádzajúcich 
rokoch spoločne v rámci Mikroregiónu Teplička, 
ale individuálne. Dôvody, či spolu alebo oddelene 
musia posúdiť členovia MAS Teplička. 
Ak by som mal hodnotiť priebeh spomínaných 
osláv zo 6. februára 2016, môžem bez nadsadenia 
konštatovať, že sme ich zvládli na výbornú. Avšak 
bez pomoci poľovníkov, hasičov a ostatných 
sponzorov by sme len ťažko zvládli náročné 
kultúrno-spoločenské akcie tohto typu. Všetkým 
v mene obyvateľov obce patrí veľká vďaka. 
Musím však povedať, že na jednej strane je ob-
rovské úsilie prezentovať obec Dolná Poruba 
v dobrom svetle, no na opačnej strane máme 
obyvateľov, ktorým nezáleží, v akom prostredí 
žijeme. Prečo? Ako každý rok na jar, i teraz sme 
vykonali kontrolu nášho chotára. Výsledok? 
V prírode porozhadzované plasty, sklo, pneuma-
tiky, práčky, televízory a podobne... 
Dva týždne sme čistili lokality Ondrejičky, Hlboká, 
od konečnej autobusovej zastávky smerom na 
Homôlku, Opočná dolina, či turistickú trasu na 
Homôlku okolo pekárne. To je však  len minimum  

z toho, čo nás ešte čaká. Toto je tá druhá strana 
mince, ktorá nás radí medzi nezodpovedných 
ničiteľov prírody, ktorí trestuhodným správaním 
devastujú prostredie, v ktorom žijeme. 
Nebol by som však spravodlivý, keby som tento 
neutešený stav podsúval len na vrub obyvateľov 
Dolnej Poruby, pretože naše zistenia nás nasme-
rovali k tomu, že aj turisti, alebo vodiči osobných 
automobilov, ale hlavne veľkí prepravcovia majú 
na svedomí znečistenie úseku štátnej cesty Ilava – 
Valaská Belá v našom katastri. 
Nedovoľme, aby vinou takýchto nezodpovedných 
jedincov bola naša obec nálepkovaná zo strany 
návštevníkov ako obec, ktorej nezáleží na pro-
stredí, v ktorom jej obyvatelia žijú! Skúsme sa 
spoločne zamyslieť nad ľudovou múdrosťou 
„Ukáž mi, v akom prostredí žiješ a ja ti poviem, 
aký si človek“. 
Milí spoluobčania, želám vám, nech si užívate 
toto ročné obdobie, keď skoro na každom mieste 
sa prebúdza k životu to najkrajšie, čo nám príroda 
dáva.               MIROSLAV KOPČAN (starosta obce)  

Foto: Peter Zelíska
 

 
 
 

 JOZEF SUCHÝ A DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA
 

Vlani vydaná monografia obce mala kapacitné limity. Zaujímavosti, ktoré 
sa do nej nezmestili, vám priebežne prinášame (aspoň) na stránkach 
našich novín. Týka sa to aj osudov dolnoporubského rodáka Jozefa Su-
chého (1922–1985), ktorého životný príbeh súvisí s blížiacim sa výročím 
oslobodenia obce rumunskými a sovietskymi vojakmi (30. 4. 1945). 
 

        
 

Menovaný sa po absolvovaní meštianky vyučil v Trenčianskych Tepliciach 
za čašníka. Do Slovenskej armády vstúpil v roku 1943. Medzi vojakmi 
Slovenského štátu už od začiatku roku 1943 dochádzalo k prebiehaniu 
celých vojenských jednotiek do sovietskeho zajatia alebo k ukrajinským 
partizánskym oddielom. Slováci sústredení v zajateckom tábore č. 82 
v Usmani sa prehlásili za Pluk slovenských dobrovoľníkov, predchodcu 2. 
československej paradesantnej brigády (PDB). 
Jozef Suchý sa k jednotke pripojil 12. februára 1944. Bol zaradený do spo-
jovacej roty a už 21. marca bol v dennom rozkaze určený vedúcim slobod-
níkov. O tri dni neskôr bol povýšený na desiatnika. Počas pobytu v Jefre-
move sa stal vedúcim rádiostanice RB. Po incidente zo 7. 6. 1944, keď ako 
veliteľ stanice „trpel nedbalosť pri rádioprevádzke“, bol za toto odsúdený 
na 14 dní väzby po službe s trojmesačnou podmienkou. Trochu sa mu tým 
pozdržalo povýšenie. Nakoniec bol ešte na území ZSSR povýšený na čatára. 

Vysadený na Slovensku bol z lietadla Karabel 1, ktoré bolo vyhradené práve 
pre spojovaciu rotu, pravdepodobne začiatkom októbra 1944. 
Snáď po bojoch na Ostrej Lúke pri Zvolene v polovici októbra prešla para-
desantná brigáda k partizánskemu spôsobu boja. Bola zatlačená do Níz-
kych Tatier. Na prechod týchto hôr, na krutú zimu, zlé vybavenie a málo 
jedla Jozef Suchý často spomínal. 
2. čs. PDB skončila v polovici februára 1945, kedy jednotka o sile 96 dôstoj-
níkov, 36 rotmajstrov a 447 príslušníkov z radov mužstva vyšla pri Brezne 
nad Hronom z nemeckého tylu a spojila sa so sovietskymi a rumunskými 
vojskami. Niekedy vo februári 1945 bola rozpustená aj partizánska jednot-
ka „Karasjov“, ktorej bol Jozef Suchý súčasťou a vtedy sa rozhodol odísť do 
rodnej dediny. Domov dorazil asi koncom februára 1945. Bohužiaľ ho ale 
niekto zo susedov videl a udal. Bol zatknutý a odvetený na gestapo 
v Trenčianskych Tepliciach. Odtiaľ ho mal dostať prekladateľ Nemec Som-
mer, hodinár z Trenčianskych Teplíc. A pretože sa blížil koniec vojny 
a Nemci mali iné starosti a plány, nebola nakoniec celá rodina Suchých 
popravená, ako bolo pôvodne plánované. 
Za vojnové zásluhy bol čatár Jozef Suchý vyznamenaný: 
• „z poverenia prezidenta republiky za vynikajúce bojové zásluhy 
o oslobodenie republiky Československej z nepriateľského obsadenia čs. 
vojenskou medailou za chrabrosť“ (Čj. 2261 – I/8. oddel. z 31. 7. 1945), 
• „z povedenia prezidenta republiky ako príslušník banskobystrického 
povstania a býval. prísl. 2. čs. sam. pd. brigády za vynikajúce bojové činy, 
čím sa zaslúžil o Československú republiku čs. vojenskou medailou za 
zásluhy II. stupňa“ (Čj. 24918 – I/8 oddel. z 30. 8. 1945), 
•„z poverenia prezidenta republiky ako príslušník SNP z roku 1944 za 
vynikajúce bojové činy, ktorými sa zaslúžil o Československú republiku čs. 
vojnovým krížom 1939“ (Čj. 45021 – I/8 oddel. z 12. 10. 1945). 
Ako aktívny účastník protifašistického odboja bol dekrétom prezidenta 
republiky menovaný národným správcom hostinca „Zum Jägerheim“ 
v Pekle u Trutnova. Ale to už je iná kapitola jeho života. 

LUCIA SUCHÁ; Zdroj: archív rodiny J. S., VÚA Praha 

MEDZI NAMI 

Zimné zátišie  
so zrekonštruovaným verejným osvetlením 



 
5 Dolnoporubský hlas 

 
 
 

ÚLOVOK Z ARCHÍVU: Ako videl Dolnoporubčanov Jan V. z Finberka 
 
 

 
 

V sobotňajšom vydaní Národných listov z 30. júla 1898 je na titulnej 
strane uverejnený pozoruhodný fejtón nazvaný Na slováckej púti. 
Autor, český literát Jan Václav z Finberka (1869–1951) tu opisuje 
svoje dojmy z pobytu v Dubnici. Počas pobožnosti v kostole ho 
zaujal odev pútnikov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  
Na druhý deň sa zúčastnil kázne na nádvorí dubnického kaštieľa. Tu 
si bližšie všimol kroj prítomných dedinčanov z Porúbky. „Dievčatá 
z Porúbky majú biele sukne, spodnice, široké rukávce, lajblíky (živô-
tiky), modré fertuchy (zástery), dolu červeno a žlto vyšívané, okolo 
pásu tkanice s koncami, hlavu na zápletky s bielymi šnorkami (šnúr- 

kami) prepletené. Vydaté nosia na hlave rúbky (šatky) z plátna 
širokého jeden lakeť, ktorým hovoria tiež ručník: ich konce prídu 
pod pás. Rúbky viažu na z bielych alebo čiernych nití pletený čepiec, 
ktorý je zozadu vidno. Pod čepcom majú grgule, vence z franforcov, 
aby rúbky na hlave dobre držali a tvorili akési dienko.  
Tak oblečená bola Roziena Ďatko (vydatá) a Jozefína Kohútka (slo-
bodná). Na nohách mali biele papuče. 
Muži z Porúbky nosia i v lete kožúšky a vesty pošité ozdôbkami 
z červenej kože, pri krku a rukách vyšívanú košeľu, voľné plátenné 
gate cez topánky a maličký klobúk so «strapačkami» okolo.“ 
Pre úplnosť dodávame, že spomínaná Rozália Ďatková (1875–1966) 
bola matka Václava inak Vincenta, ktorý v roku 1917 padol na rus-
kom fronte vo veku 23 rokov. Jozefína Kohútková (1879–1909) sa 
neskôr vydala za Štefana Javorčíka z Omšenia. 

MARTIN MALO; Foto: Národní knihovna ČR

 

FOTOGALÉRIA Z FAŠIANGOVEJ VESELICE ´2016 (Foto: Peter Zelíska) 
 

  
 

 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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MISSKY Z DOLNEJ PORUBY ZABODOVALI NAPLNO 
 

Podľa portálu ucityguides.com zaujímajú 
Slovenky 3. miesto v celosvetovom rebríčku 
najkrajších žien. Túto štatistiku odzrkadľuje 
aj naša obec. Dolnú Porubu reprezentovali 
na rôznych súťažiach krásy dve študentky. 
Zuzana Vániová očarila porotcov počas 21. 
ročníka Miss Slovensko. Súťaž, ktorej riaditeľ-
kou je jedna z najúspešnejších Miss Slovensko 
v histórii – Karolína Chomisteková, organizuje 
Produkčný dom FORZA v spolupráci s agentú-
rou OKLAMČÁK PRODUCTION a TV JOJ. Štu-
dentka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 
UK postúpila zo žilinského kastingu až do 
semifinálového kola v Bratislave, kde zo 60 

dievčat vybrali konečnú dvanástku. Napriek 
stopke pred bránami finále vysokoškoláčke 
Zuzane zostanú na výnimočnú životnú skúse-
nosť len najkrajšie spomienky. Ako dodala, 
ide o vydarený projekt, v rámci ktorého k nej 
boli organizátori vo všetkom ústretoví. 
V medzinárodnej súťaži študentiek stredných 
škôl Miss Reneta si mimoriadne úspešne 
počínala Lenka Suchá. Študentka agropodni-
kania a kynológie na Strednej odbornej škole 
v Pruskom postúpila do finálovej dvanástky, 
ktorú tvorili dve dievčatá z Poľska, tri zo Slo-
venska a sedem z Českej republiky. Finálový 
večer sa uskutočnil v Havířove, tesne pred 

uzávierkou vydania. Ešte predtým Lenka 
stihla absolvovať fotografovanie a natáčanie 
videí na BOLT TOWER vo Vítkoviciach a na 
letisku v Ostrave, nahrávanie v Hitrádiu 
ORION a fotografovanie viacerých módnych 
kolekcií. V hlasovaní o Miss Reneta internet 
získala najviac hlasov – vyše 30 tisíc. Sympa-
tická stredoškoláčka má rada futbal a knihy. 
Ako ISSF manažérka pomáha aj v TJ Slovan 
Dolná Poruba. Páči sa jej výrok spisovateľa 
Antoine de Saint-Exupéryho „Všetko, čo je 
v človeku krásne, je očami neviditeľné“.  

PETER MARTINÁK 
Foto: Facebook Z.V., missreneta.cz 

 

    
 

Zuzana Vániová (3. zľava) po postupe do ďalšieho kola Miss Slovensko                                                    Úspešná finalistka Miss Reneta Lenka Suchá 
 
 

Sv. Terézia z Lisieux 
v Trenčíne 
 

 
 

Na Slovensko prišli telesné pozostatky Svätej  

Terézie (1873–1897), jednej z najväčších 
svätíc z Francúzska, ktorá bola vyhlásená za 
učiteľku cirkvi. Putovanie relikvie sa uskutoč-
nilo na záver Roka zasväteného života na 
Slovensku. Vystavené boli od 10. do 24. 1. 
2016 vo vybraných kostoloch v jednotlivých 
mestách. Telesné pozostatky zavítali 22. 
januára 2016 na krátku chvíľu aj do nášho 
krajského mesta Trenčín, do Kostola sv. Rodi-
ny na sídlisku Juh. Telesné pozostatky boli 
uložené v drevenej pozlátenej truhle 
s hmotnosťou 123 kg za nepriestrelným 
sklom. Relikviár prenášali šiesti ľudia. 
Na uctení si sv. Terezky boli v značnom počte 
prítomní aj občania z Dolnej Poruby, či obyva-
telia okolitých obcí a miest, ktorí si do svojich  

domovov odnášali posvätené ruže, ktoré boli 
dotknuté o relikviu, lupene z ruží, obrázok na 
pamiatku putovania relikvií a hlavne osobné 
prosby o milosti. Návštevu relikvie v Trenčíne 
ukončila svätá omša, ktorú celebroval gene-
rálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter 
Brodek, v homilií poukazoval na posolstvá 
a pokoru spomínanej svätice. 
Vidieť urnu, v ktorej boli uložené pozostatky 
sv. Terézie, sa pošťastí len raz za život. Kostol 
bol plný, k relikvií prichádzali veriaci aj neve-
riaci, aby sa mohli dotknúť. Na záver pridá-
vame pamätný citát Terézie z Lisieux: „Nič 
nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť 
tých, ktorých milujeme.“ 

PETER TVRDOŇ; Foto: Radovan Gunár 
  

ORAVU VYMENILI ZA MORAVU 
 

 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

Futbalisti TJ Slovan si po zimných sústredeniach 
v Zuberci a Dolnom Kubíne tento raz rozložili 
tréningový stan vo februári v Uherskom Brode, 
kde odohrali aj jeden prípravný zápas s TJ Nivni-
ce (1:2). Za sponzorské príspevky a technické 
zabezpečenie ďakujú (v abecednom poradí): 
Danielovi Bežákovi, Milanovi Bežákovi (N. Dub-
nica), Ing. Pavlovi Ježíkovi, Pekárni HOMOLKA 
s.r.o., Romanovi Hrbáčkovi, Petrovi Kapkovi, 
JUDr. Miroslavovi Kopčanovi, Mgr. Ingrid Slivko-
vej (ŽIHLAVNÍK s.r.o.), Ing. Petrovi Strieškovi, 
Ing. Jánovi Suchému, Milanovi Suchému, Miro-
slavovi Suchému, Petrovi Šlesárikovi.               PM 
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ŠKOLSKÝ ŽIVOT NAŠICH DETÍ 
 

Februárové karnevaly, návšteva škôlkarov v Galérii M. A. v Bazovského 
v Trenčíne, školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, lyžiarsky  
výcvikový kurz žiakov II. stupňa v Čičmanoch, plavecký kurz žiakov I. 
stupňa v Trenčianskych Tepliciach, účasť žiakov na okresnom kole Pyta-
goriády, Matematický klokan, Komparo. To je stručný výpis niektorých 
aktivít a podujatí, ktoré boli v poslednom čase súčasťou vzdelávacích 
a výchovných aktivít žiakov  našej materskej a základnej školy. 
Dňa 30. 3. 2016 sa uskutočnilo neformálne slávnostné stretnutie peda-
gógov základnej a materskej školy so zástupcami miestneho obecného 
úradu pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom starosta obce JUDr. Miro-
slav Kopčan ocenil ich prácu s deťmi a žiakmi. Preto i mne dovoľte pri 
príležitosti Dňa učiteľov napísať niekoľko viet. 
Učiteľ je na svojom pracovisku, v triede, vo výchovnej či pracovnej 
skupine alebo krúžku režisérom, scenáristom a dramaturgom v jednej 
osobe. Preto si  výkon tohto povolania vyžaduje celého človeka, nielen 
odborne dobre pripraveného, ale i mravne, eticky a empaticky pevné-
ho, so zmyslom vysokej zodpovednosti za vykonávanú prácu. Pedagóg 
musí poznať každého jedinca, odhaliť cesty prístupu k jeho vnútru, 
pomôcť mu v ťažkých chvíľach, ale zároveň ho učiť zodpovednosti za 
svoje správanie a konanie. Táto práca si žiada mnoho energie, fyzických i 
duševných síl, nielen od učiteľov, ale všetkých zamestnancov v školstve. 
Zrejme viac ako inokedy predtým vidíme, cítime a vieme, že život okolo 
nás sa zmenil a mení. Zdá sa mi, že sme dnes ako krajina stratili úctu ku 
vzdelaniu i k učiteľskej profesii. Ale dnes oveľa viac platí, že čo sa pokazí 
a nepodarí na základnej škole, to sa už na strednej buď neopraví, alebo 
opravuje sťažka. V dnešnej dobe čoraz častejšie vidno ľudskú nepraj-
nosť, faloš, zlobu až nenávisť. Aj naši žiaci vidia, čo sa deje v súčasnosti 
v spoločnosti, rast extrémizmu, nedodržiavanie základných morálnych 
hodnôt, čoraz častejšie vidno ľudskú neprajnosť. 
Využijem túto príležitosť na to, aby sme sa na chvíľu zamysleli. Veď deti, 
a nielen tie naše, ktoré dnes sedia v laviciach, tie budú riadiť tento štát, 
podniky či nemocnice. Budú ošetrovateľmi, predavačmi, záchranármi, 
majstrami, kuchármi. Na tom, akí z nich vyrastú ľudia, sa vo veľkej miere 
podieľajú práve pracovníci v školstve. Nie je klišé, keď poviem, že učite-
lia v mnohom ovplyvňujú život detí a žiakov nielen po stránke odbornej, 
ale hlavne morálnej a hodnotovej. Školstvo a dobrá škola nie je len 
počet interaktívnych tabúľ, tabletov, mikulášskych balíčkov, ale je to 
predovšetkým osobnosť, to slovo podčiarkujem – osobnosť učiteľa. 
Napriek všetkým zložitostiam v školstve dostáva učiteľ od svojho profe-
sijného života veľkú satisfakciu v podobe pocitu spokojnosti z úspechov 
svojich žiakov, do osudu ktorých sa zapísal aj on. 
Neubránime sa tomu, aby sme sa neobzreli za tým, čo sme vykonali za 
uplynulé obdobie a nepouvažovali nad tým, čo ešte treba urobiť, aby 
bol náš školský život v Dolnej Porube bohatý, naplňovaný vedomosťa-
mi, aktivitami či postupným materiálno-technickým zabezpečením. Za 
finančnej podpory obce Dolná Poruba sme plne fungujúca škola 
a škôlka. Túto možnosť oplácame my učitelia so svojimi žiakmi kultúr-
nymi vystúpeniami, rôznorodými aktivitami, pripravovaním žiakov na 
olympiády, testovania, uchovávaním tradícií obce i vedením žiakov 
k hrdosti a spolupatričnosti ku svojej obci. 
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým pedagógom a zamestnancom 
ZŠ s MŠ v Dolnej Porube, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny 
potenciál, znalosti, ale aj srdce práci s deťmi. Zaželať Vám všetkým 
spoločne veľa zdravia, osobného šťastia, pedagogického optimizmu a 
tvorivých síl. Ďakujem za každodenné odovzdávanie toho, čo sa nedá 
vyčísliť, zmerať ani zaplatiť - za proces vzdelania i obyčajnej ľudskej 
múdrosti, spojenej so skúsenosťou, ktorá bude našich žiakov dlho spre-
vádzať v ich budúcom študentskom i osobnom živote. Tešíme sa na 
ďalšie aktivity a súčasným deviatakom prajeme veľa úspechov 
v celoslovenskom testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk! 
 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ); Foto: Peter Zelíska, web ZŠ 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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SÚŤAŢ VO VARENÍ GULÁŠA 
O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ PORUBA 

 

JEDNO Z NAJOBĽÚBENEJŠÍCH LETNÝCH ZÁBAVNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V REGIÓNE 
 
 

Nové súťaţné kategórie  sprievodný program  jubileum hasičského zboru  chutné občerstvenie 
 

 

PRIHLÁŠKY A BLIŢŠIE INFORMÁCIE na obecnom úrade a webe www.dolnaporuba.sk 
 

25. 6. 2016 • od 9.00 h • areál TJ Slovan 
 

MOZAIKA 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 1. 1. – 7. 4. 2016 
 

sa medzi nás narodil: SAMUELKO HOMOLA,  
 

navždy nás opustili: ŠTEFAN TVRDOŇ, IRENA MARIENKOVÁ, 
 

sa zosobášili: MARTINA KOPČANOVÁ a PAVOL GALKO, RADOVAN 
SMOLKA a DOMINIKA BALÁŽOVÁ, 
 

sa odsťahovali z obce: MARTINA GALKOVÁ (do Nemšovej), VIE-
RA SUCHÁ, ROD. ČERVENÁ (do Kubrej), MÁRIA TROCHANOVÁ, 
ROD. ŠUPÁKOVÁ a ELLA TROCHANOVÁ (do Novej Dubnice), 
 

sa prisťahovali do obce: JOZEF BELÁK, ANNA BELÁKOVÁ, Mgr. 
ZUZANA BELÁKOVÁ (z Omšenia), 
 

bol pochovaný v obci: DUŠAN KOHÚT. 
 

POČET OBYVATEĽOV: 788 (410 mužov, 378 žien).                  OCÚ DP 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

032/6597257  dolnoporubskyhlas@centrum.sk 
 

O vkusnú drevenú zostavu sa postarali Viliam Kováčik ml. s Milanom 
Kováčom ml. Nachádza sa pri hlavnej ceste pri kríži v časti U Bežákov 
a vyrobená bola z dvoch kmeňov májov z minulých rokov. Túto 
iniciatívu oceňujeme a ďakujeme za skultúrnenie prostredia.        PM 

 

FANDITE NAŠIM A VYHRAJTE LÍSTKY  
NA FESTIVAL RADEGAST LEGENDY! 

 

 

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN Dolná Poruba v spolupráci 
s firmou L-Pegas a mäsiarstvom Hrbáček pripravila pre fanúšikov 
exkluzívnu súťaž. 
Počas každého domáceho zápasu v jarnej časti odmeníme 
jedného z vás permanentkou na prestížny hudobný festival 
RADEGAST LEGENDY ´2016, ktorý sa uskutoční v júni v kempe 
Nitrianske Rudno a vystúpia na ňom skupiny Elán, Horkýže 
Slíže, Boney M, Kontrafakt, Michal David a ďalší. 
Každý, kto si počas prvého polčasu zakúpi tombolový lístok 
v hodnote 1 € bude zaradený do žrebovania cez prestávku po 
prvom polčase a traja vyžrebovaní si súboj o permanentku ná-
sledne rozdajú v streľbe futbalovou loptou na figurínu. Víťaz získa 
permanentku na prestížny hudobný festival Radegast legendy 
´2016. Súťažiaci na 2. a 3. mieste získajú výrobky z mäsiarstva 
Hrbáček a darčekovú tašku s pochutinami od Petra Kapka. 

OZNAM O DANIACH 
 

Obecný úrad v D. Porube oznamuje, že daň z nehnuteľnosti, daň za psa 
a poplatok za odpad za rok 2016 si občania môžu prísť zaplatiť na OcÚ od 
1. 5. do 31. 5. každý pondelok a stredu od 8.00 do 16.00 h. Ďakujeme. 


