
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Keď nepríde Mohamed k hore, musí hora 
k Mohamedovi. Týmto príslovím sa zrejme 
inšpirovali na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Trenčíne (ÚPSVaR). V záujme 
zníženia miery nezamestnanosti úradníci 
vyrazili do terénu, kde ľuďom ponúkajú 
voľné miesta. Detaily priblížil riaditeľ 
ÚPSVaR v Trenčíne Ing. JÁN GRAMATA. 
 
▪ Koncom marca sa v sále kultúrneho 
domu v Dolnej Porube skloňovala práca vo 
všetkých pádoch. Môžete povedať, prečo 
ju nezamestnaní hľadali práve tam? 
Nezamestnaní ľudia sa chodia hlásiť na úrad práce. Tento spôsob podľa nás 
nie je dostatočný, keďže mnohí z nich využívajú určitú anonymitu. Aj preto 
sme sa rozhodli vycestovať do ich prostredia, kde sme im počas jedného 
dňa v rámci stretnutia na jednom mieste predstavili nové možnosti. 
▪ V čom konkrétne toto stretnutie spočívalo a kto všetko sa ho zúčastnil? 
Zavolali sme si všetkých nezamestnaných z Dolnej Poruby a Omšenia, 

ktorým sme predstavili cesty, ako sa efektívnejšie zamestnať. Objasnili 
sme im tiež podmienky získania príspevkov aktívnej politiky zo strany 
úradu práce, ak robia na dohodu, alebo ak majú v rodine podnikateľa a 
chceli by sa u neho zamestnať. Potrebujeme ľudí dostať do pracovného 
pomeru. Vychádzame v ústrety aj zamestnávateľom, ktorí môžu získať 
rôzne príspevky. Zároveň sme vysvetlili starostom, ako môžu motivovať 
nezamestnaných nielen cez aktivačné práce. Trebárs remeselníci, kto-
rým nestačí, že si niečo niekde povinne takpovediac odhrabú, môžu 
urobiť veľa užitočného napríklad len za cenu nakúpeného materiálu. 
▪ Dá sa povedať, že práca hľadala ľudí. Je iniciatíva dielom vášho úradu? 
Áno, chceme ísť za ľuďmi. Vo svojom prirodzenom prostredí sa totiž 
javia ináč, ako na chodbe úradu. Keď ich posielame na výberové kona-
nia, zamestnávateľom často hovoria rôzne rozprávky. Takýmito spoloč-
nými stretnutiami im ponúkame voľné pracovné miesta, šetríme nákla-
dy a čas a zároveň na jednom mieste organizujeme miniburzu za účasti 
zamestnávateľov z okolia a sprostredkovateliek, ktoré majú so sebou 
osobný spis každého nezamestnaného. V prípade obojstranného záuj-
mu im pomáhajú dohodnúť ďalší postup vrátane uzatvorenia pracovnej 
zmluvy či rekvalifikácie.                               POKRAČOVANIE NA 4. STRANE 

TJ Slovan má 45 rokov a chystá 
ďalší športový sviatok 
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Starosta obce hodnotil uplynulý 
štvrťrok 
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Našich školákov očarilo „ŽABIE 
TAXI“ 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S RIADITEĽOM ÚRADU PRÁCE V TRENČÍNE 

Výstupy marcového zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 
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Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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KAPUCÍNI  

V DOLNEJ PORUBE 
 

Návšteva členov Rádu menších kapucínov 
z Kremnických Baní. 

 

Viac na 6. strane (Foto: Peter Zelíska). 
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 21. 3. 2017 (VÝŇATOK) 
 

Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení OZ ku dňu 21. 03. 
2017 predniesla hlavná kontrolórka obce Dolná 
Poruba Anna Ďurovcová. Taktiež poslancom 
podala správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 
a 1. štvrťrok 2017. 
Pri uznesení č. 144/2016 až 146/2016 z dňa 22. 
09. 2016 poslanci prehodnotili a zobrali na 
vedomie predložený Znalecký posudok č. 
46/2017 rodiny Zelníčkovej, bytom Dolná Poru-
ba č. 59 a uložili finančnej komisii pri Obecnom 
úrade v Dolnej Porube prehodnotiť rozdielne 
hodnoty stanovené v Znaleckom posudku č. 
46/2017 rodiny Zelníčkovej a majetku obce 
Dolná Poruba a danú situáciu prejednať na 
budúcom zasadnutí OZ. 
 
Oboznámenie sa s Vnútorným predpisom 
o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku obce 
Poslanci zobrali na vedomie vypracovaný 
„Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní 
a účtovaní majetku obce“. 
 
Oboznámenie sa s Vnútorným predpisom 
o finančnej kontrole 
Poslanci zobrali na vedomie vypracovaný 
„Vnútorný predpis o finančnej kontrole“. 
 
Schválenie Plánu kultúrnych aktivít a rozpočtu 
na rok 2017  
Poslanci jednomyseľne schválili vypracovaný 
Plán kultúrnych aktivít a rozpočtu na rok 2017. 
 
Schválenie Dodatku č. 1 k Prevádzkovému 
poriadku pohrebiska Dolná Poruba 
Na Obecný úrad v Dolnej Porube bol doručený 
list Anny Trokanovej ohľadom opravy oplotenia 
miestneho cintorína, ktorý poslanci zobrali na 
vedomie. 
Poslanci sa myšlienkou nájomného za prepoži-
čanie hrobových miest na cintoríne zaoberajú 
už od začiatku volebného obdobia. Poslanec 
Peter Zelíska pripravuje podklady k vyhotoveniu 
pasportizácie cintorína, ktorá by sa v spolupráci 
s poslancom Gagom mohla v najbližšom období 
zrealizovať. Z tohto dôvodu poslanci pristúpili 
k zrušeniu článku 2 ods. 5 (Poplatky súvisiace 
s pohrebiskom) Prevádzkového poriadku po-
hrebiska Dolná Poruba zo dňa 18. 11. 2008 a 
príjmu za cintorínske služby z Cenníka poskyto-
vaných služieb z dňa 25. 01. 2011 schválené 
uznesením č. 20/11, následne jednomyseľne 
schválili Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriad-
ku pohrebiska Dolná Poruba v zmysle zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve s platnosťou od 
01. 04. 2017 a odporučili starostovi obce usku-
točniť prieskum trhu – cenové relácie programu 
pasportizácie cintorína. 
DODATOK Č. 1 K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU 
POHREBISKA DOLNÁ PORUBA 
Nájom za prepožičanie hrobového miesta na 10 
rokov (pre občanov s trvalým pobytom v obci):  
▪ Prenájom jedného hrobového miesta: 10 Eur, 
▪ Prenájom dvoch hrobových miest – dvojhrobu 
vedľa seba: 20 Eur, 

▪ Prenájom troch hrobových miest – trojhrobu 
vedľa seba: 30 Eur, 
▪ Prenájom miesta – detský hrob: 8 Eur, 
▪ Prenájom miesta – uloženie urny: 10 Eur, 
▪ Prenájom miesta na výstavbu jednohrobky: 
40 Eur, 
▪ Prenájom miesta na výstavbu dvojhrobky: 
(na seba) 80 Eur. 
Služby: 
▪ Prenájom obradnej siene v Dome smútku: 
20 Eur (vrátane elektrickej energie, vody, 
mraziaceho zariadenia), 
▪ Uloženie v chladiacom zariadení (každý deň 
nad 4 dni): 5 Eur. 
 
Nájom za prepožičanie hrobového miesta na 
10 rokov (pre občanov z iných miest a obcí): 
▪ Prenájom jedného hrobového miesta: 20 Eur, 
▪ Prenájom dvoch hrobových miest – dvojhrobu 
vedľa seba: 40 Eur, 
▪ Prenájom troch hrobových miest – trojhrobu 
vedľa seba: 60 Eur, 
▪ Prenájom miesta – detský hrob: 16 Eur, 
▪ Prenájom miesta – uloženie urny: 20 Eur, 
▪ Prenájom miesta na výstavbu jednohrobky: 
80 Eur, 
▪ Prenájom miesta na výstavbu dvojhrobky 
(na seba): 160 Eur. 
Služby:  
▪ Prenájom obradnej siene v Dome smútku: 40 
Eur (vrátane elektrickej energie, vody, mrazia-
ceho zariadenia), 
▪ Uloženie v chladiacom zariadení (každý deň 
nad 4 dni): 10 Eur. 
 
Informácie starostu obce 
Starosta obce informoval poslancov o kontrole 
štátneho zdravotného dozoru RÚVZ so sídlom 
v Trenčíne (ďalej len uskutočnenie kontroly) v 
elokovanom pracovisku – Materská škola 
a Zariadenie školského stravovania, Dolná 
Poruba 63. Niektoré zistené nedostatky boli 
odstránené. Ohľadom výmeny okien v MŠ 
starosta obce oboznámil poslancov o spraco-
vávaní projektu: „Zníženie energetickej nároč-
nosti verejných budov“ (elokované pracovisko: 
Materská škola, Dolná Poruba 63), ktorý by sa 
týkal financovania týchto prác. Zároveň pos-
lancov informoval o dohode obce Dolná Poru-
ba s vedením TVK, a.s. ohľadom riešenia vodo-
vodného potrubia pre výstavbu novej obecnej 
bytovky. Tieto skutočnosti poslanci zobrali na 
vedomie a poverili starostu obce zabezpečo-
vaním a spracovaním projektov, vrátane pred-
loženia žiadostí na príslušný riadiaci orgán 
k výzve o poskytnutie nenávratného finančné-
ho príspevku na „Zníženie energetickej nároč-
nosti verejných budov“ (elokované pracovisko: 
Materská škola, Dolná Poruba 63). 
 
Žiadosti 
▪▪▪ Žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o zabezpečení 
výchovy a vzdelávania od 01. 02. 2017 v pre-
vádzke elokovaného pracoviska školského 
klubu detí pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba poslanci 

zobrali na vedomie. Z celkového stanoveného 
rozpočtu obce Dolná Poruba pre ZŠ s MŠ je po 
predložení čerpania financií na ZŠ s MŠ Dolná 
Poruba ku dňu 21. 03. 2017 vyčerpaných 
44,30%. Poslanci sa žiadosťou zaoberali a 
v zmysle zákona o zvyšovaní energií (elektrická 
energia, voda, kúrenie) a zákona o viac-
násobnom zvyšovaní miezd pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov škôl prehod-
notili úhradu nákladov na činnosť ZŠ s MŠ Dolná 
Poruba. Jednomyseľne zrušili VZN č. 55/2015/B 
zo dňa 22. 09. 2015 o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole a o výške príspevkov na čias-
točnú úhradu nákladov na činnosť škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Dolná Poruba a schválili VZN č. 4/2017 o 
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky v základnej škole a o 
výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba 
s platnosťou od 1. 4. 2017. 
▪▪▪ Na zasadnutie OZ Dolná Poruba bola adre-
sovaná žiadosť ohľadom otvorenia novej pre-
vádzky Potraviny HOMOLKA, Dolná Poruba 200 
od 03. 04. 2017 subjektu HOMOLKA, s.r.o., 
Dolná Poruba 191, a času otváracích hodín 
potravín HOMOLKA. Poslanci uvedenú žiadosť 
zobrali na vedomie a jednomyseľne schválili. 
▪▪▪ Poslanci sa zaoberali žiadosťou Miroslava 
Plešivčáka ml. z Horoviec o odkúpenie pozemku 
parcely CKN 5194 vedeného na LV č.444 
s výmerou 44,50 m2. Obec Dolná Poruba ako 
verejný samosprávny orgán musí postupovať 
v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku 
obcí. Na LV č. 444 je uvedený spoluvlastník 
v podiele ½. Na základe toho poslanci navrhli a 
odporučili spoluvlastníkovi Imrichovi Stanisla-
vovi, aby konal v zmysle Občianskeho zákonní-
ka (predkupné právo spoluvlastníkovi nehnu-
teľnosti) a dostavil sa na Obecný úrad k dohode 
a riešeniu žiadosti Miroslava Plešivčáka. 
 
Rôzne 
Občania obce nahlásili na obecnom úrade 
poruchy na miestnom rozhlase. Poslanci uložili 
zástupcovi starostu obce Milanovi Suchému 
uskutočniť v spolupráci s obcou opravu miest-
neho rozhlasu v niektorých častiach obce. 
Zároveň zobrali na vedomie informácie 
o havárii na základnej škole, resp. oprave 
vedenia vodovodného potrubia; o tom, že 
v najbližších mesiacoch obec plánuje uskutoč-
niť výmenu hadice od prípojky vodovodnej 
šachty až po kotolňu pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba 
a o plánovanej výmene bojlera v byte pani 
Vidovej v obecnej bytovke. 
 
Diskusia 
Poslanci diskutovali aj o činnosti a zaplatení 
členského poplatku Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) Dolná Poruba za rok 2017. Vo 
svojej evidencii DHZ vedie 14 členov. 

Zapísala: DANA SUCHÁ 

VECI VEREJNÉ 
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TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JUBILUJE A PRINÁŠA RADOSŤ
 

Päť rokov ubehlo ako voda a futbaloví priaznivci v Dolnej Porube sa 
opäť môžu tešiť na športovú lahôdku. Po „súboji Slovanov“, keď v máji 
2012 domáci hráči senzačne zdolali výber historicky najslávnejšieho Slo-
vana na Slovensku – ŠK Slovan Bratislava (4:1), sa v obci pod Homôlkou 
predstaví ďalšie zvučné mužstvo. Pri príležitosti 45. výročia založenia TJ 
Slovan Dolná Poruba si na našom ihrisku zmeriame sily s Legendami 
slovenskej ligy. Tím bývalých futbalových reprezentantov, ligových borcov 

s množstvom skúseností z profesionálneho futbalu a najznámejších dol-
noporubských futbalových rodákov skladá vedenie TJ Slovan za pomoci 
Antona Suchého a Pavla Kapka. Hoci nechceme predbiehať, už teraz 
môžeme prezradiť aspoň zopár mien, ktoré prisľúbili účasť na tejto výni-
močnej oslave futbalu s atraktívnymi sprievodnými podujatiami: Igor Držík, 
Branislav Ďuriš, Stanislav Ďuriš, Martin Fabuš, Ján Kapko, Pavol Kopačka, 
Ivan Minárech, Ľuboš Nosický, Pavol Straka, Peter Suchý, Ondrej Šmelko... 

 

 
 

HISTORICKÉ OKIENKO: Obec Dolná Poruba vychovala za 45 rokov viace-
ro futbalových ligistov, vrátane dvoch reprezentantov a jednej reprezen-
tantky, šesťkrát triumfovala v oblastných súťažiach a zaknihovala re-
kordnú 58-zápasovú sériu bez prehry na domácom ihrisku. 
Korene miestnej Telovýchovnej jednoty Slovan siahajú do polovice minu-
lého storočia. Najstarší zachovaný doklad o prítomnosti futbalu v Dolnej 
Porube pochádza z roku 1951. Partia mladíkov si priateľsky zmerala sily s 
rovesníkmi z Trenčianskych Teplíc. Ďalšie zmienky sú datované až koncom 
šesťdesiatych rokov. Stále však zostali len v rovine modelovaných zápolení 
medzi jednotlivými osadami. Zlom nastal na jar 1972. Partia nadšencov 
vyplnila prihlášku do najnižšej okresnej súťaže, čím zmobilizovala celú 
obec. Spomedzi okolitých lúk si zvolili za najvhodnejšiu hraciu plochu 
lokalitu u Suchých. Odvtedy tvorí futbalový areál vstupnú bránu obce. 
Existencia TJ Slovan je ovenčená niekoľkými pozoruhodnými výsledkami. 
Od sezóny 1989/90 futbalový oddiel dodnes neokúsil, ako chutí najnižšia liga. 
Zlatý vek dolnoporubského futbalu nadišiel s prelomom milénií. Postup 
striedal postup a nebyť rozsiahlej reorganizácie slovenských futbalových 
líg, Slovan by svoje premiérové účinkovanie v 5. lige neskončil s „čiernym 
Petrom“ v strede tabuľky. Súboje 5. ligy si zopakoval aj v ročníku 2008/09. 
Punc výnimočnosti dodáva jubilujúcemu klubu rekordná štatistika bez 
prehry na domácom trávniku. Nedobytnú pevnosť v Dolnej Porube ús-
pešne hájili 58 zápasov, od marca 1999 do apríla 2003! 
Výkladnou skriňou telovýchovnej jednoty sú odchovanci. Dobré meno 
šírili za hranicami regiónu jedenásti ligoví hráči, vrátane dvoch reprezen-
tantov - Jána Kapka a Antona Suchého a reprezentantky Laury Suchej. 
 

 
 
 
 

TJ Slovan na štadióne v Trenčíne pred zápasom s Jednotou „C“ v roku 1973.  
Hore zľava: Jozef Lacko, Ján Trokan, Vladimír Guliš, Ján Oláš, Dušan Šu-
pák, Dušan Orság, Eduard Váni. Dole zľava: Jarolím Trokan, Michal Ma-
rienka, Michal Kopčan, František Piešťanský, Ján Smolka, Štefan Kopčan 

Spomienka na 40. výročie založenia TJ Slovan. Zdroj: Trenčianske noviny  
 

TONO SUCHÝ V SIENI SLÁVY 
 

Pri príležitosti odovzdávania ocenení Futbalista roka 2016 slávnostne 
otvorili Sieň slávy slovenského futbalu, do ktorej uviedli viacero skvelých 
slovenských futbalistov, ktorí v minulosti behali po slovenských, európ-
skych i svetových trávnikoch. Je potešiteľné, že v tejto výnimočnej futbalo-
vej dvorane plnej legiend, krásnych spomienok i artefaktov fanúšikovia 
nájdu aj kúsok Dolnej Poruby. Medzi fotografiami slávnych futbalistov totiž 
nechýba ani bývalý hráč Dubnice nad Váhom, VTJ Trenčín, Matadoru 
Púchov, Slovana Nemšová, štvornásobný reprezentant SR ANTON SUCHÝ. 
 

 

NÁŠ HRÁČ S PREMIÉROU V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI 
 

Futbaloví fanúšikovia si určite dobre pamätajú, ako v drese 
TJ Slovan znepríjemňoval život obrancom súpera rýchlono-
hý stredopoliar MARTIN DOHÁL. Hráč, ktorý práve v Dolnej 
Porube zvládol prechod od juniorského do seniorského fut-
balu a nášmu klubu v sezóne 2007/08 pomohol k triumfu  

v Majstrovstvách oblasti, sa pred desiatimi rokmi vydal na dráhu rozhodcu. 
V piatok, 7. 4. 2017, si úspešne odkrútil premiéru v úlohe hlavného arbitra 
vo Fortuna lige v zápase 26. kola medzi Tatranom Prešov a FK Senica (1:0). 

 Stranu pripravil: PETER MARTINÁK; Foto: Futbalnet; archív TJ 

AKTUÁLNA TÉMA 
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Mojimi očami 
 

Vážení spoluobčania, 
po náročnom zimnom 
období sa konečne 
môžeme zhlboka na-
dýchnuť jarnej vône. 
Spev vtákov, rozkvitnu-
té prvé jarné kvietky, to 
všetko nám dodáva 
novú energiu a väčšiu 
chuť do života. To 

všetko nesporne patrí k životnému kolobehu, v 
ktorom niečo končí a iné zase začína. 
V mesiaci február sme pripravovali, pre nás už 
tradičným spôsobom, oslavu fašiangu. Zastá-
vam názor, že túto tradíciu sme zvládli bez 
väčších problémov, i keď musím povedať, že 
z organizačného hľadiska ide o náročné poduja-
tie. Všetkým, čo venovali svoj voľný čas či už 
príprave alebo samotnej realizácii tohto pekné-
ho sviatku patrí moja veľká vďaka. 
V apríli si pripomíname oslobodenie našej obce, 
kde pri oslobodzovacích bojoch padlo pätnásť 
vojakov sovietskej a rumunskej armády. Pro-

sím, nájdite si na počesť obetí vojny čas na 
zapálenie sviece a tichú spomienku. 
Obdobie jari je tiež obdobím, keď sa v prírode 
rodí nový život. Rodia sa mláďatá voľne žijúcej 
zveri, vtáctvo zakladá svoje potomstvo. Preto, 
keď nás to láka do prírody, správajme sa ohľa-
duplne, rešpektujme ju ako celok. 
Medzi veľmi náročné obdobie musím zaradiť 
i uplynulú páleničiarsku sezónu. Častým sprie-
vodným javom boli pomrznuté a nedokvasené 
kvasy. Nielen pracovníkom našej pálenice dala 
zima prirodzene zabrať, aj majitelia kvasov mali 
problémy s rozmrazovaním. 
Verím, že príjemnou oslavou v našej obci bude 
aj stavanie májov, na ktorú vás všetkých srdeč-
ne pozývam. 
V najbližšom období nás ešte čaká výmena 
vodovodnej prípojky na základnej škole, kde 
sme riešili havarijný stav vody. Ide o úsek od 
vodovodnej šachty po schodište pri kotolni. 
V materskej škole sme zabezpečovali vyvložko-
vanie komínového telesa (komína), ktorý už bol 
v nevyhovujúcom stave. Súčasne pracujeme na 
projekte zateplenia obvodových múrov 
a strechy materskej školy, ako i výmene okien 
a vykurovacieho systému a elektrického vede-

nia. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili 
aj nevyhnutné opravy interiéru materskej školy. 
Toto máme v pláne uskutočniť počas prázdnin. 
V mesiaci jún, konkrétne 24. 6. 2017, máme 
v pláne uskutočniť významné športové poduja-
tie a siedmy ročník súťaže vo varení guláša. 
Opäť chceme v tejto súvislosti osloviť odborné 
školy z oblasti gastronómie, aby si vyskúšali 
svoje kuchárske zručnosti. Myslím si, že oboha-
tením tohto podujatia budú i ďalšie prekvape-
nia, súťaže a hry nielen pre deti. Futbalový 
oddiel TJ Slovan Dolná Poruba, ktorý oslavuje 
45. výročie založenia, chystá pre nás prekvape-
nie v podobe exhibičného zápasu s bývalými 
prvoligovými hráčmi. 
Verím, že tieto plány sa nám podarí uskutočniť. 
Zároveň vás pozývam, aby ste sa zapojili do 
súťaže vo varení guláša. Podmienky budú zve-
rejnené na oficiálnej webovej stránke obce 
(www.dolnaporuba.sk). 
Taktiež blahoželám čerstvým rodičom a novo-
narodeným detičkám a touto cestou im prajem 
v našom spoločenstve plnohodnotný a pokojný 
život! 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce) 
Foto: Peter Zelíska 

 
 

„POTREBUJEME ĽUDÍ DOSTAŤ DO PRACOVNÉHO POMERU“ 
(DOKONČENIE ROZHOVORU S RIADITEĽOM ÚRADU PRÁCE V TRENČÍNE J. GRAMATOM) 
 

▪ Ako prebiehajú výberové konania v teréne? 
Každému vysvetlíme, prečo sme prišli, násled-
ne predstavíme zamestnávateľov, ktorí špecifi-
kujú, akých ľudí hľadajú. Sprostredkovateľky 
vybavia každého uchádzača, zapíšu mu návšte-
vu a odporučia konkrétnych zamestnávateľov. 
Pre každého je vyhradený dostatočný priestor. 
Kto však pracovať nechce, nepomôže mu 
žiadna podporná motivácia. 
▪ Koľko ľudí sa netradičného stretnutia v Dolnej 
Porube zúčastnilo? Akým smerom zástupcovia 
zamestnávateľov najčastejšie orientovali svoje 
ponuky? 
Pozvaných bolo 58 nezamestnaných z Omšenia 
a Dolnej Poruby, prišlo ich 48. Deväť zamest-
návateľov a tri vzdelávacie firmy ponúkali 
pozície, ktoré sú aktuálne na trhu práce, čiže 
väčšinou predavač, montážny robotník, dre-
várske profesie, CNC nastavovač či ďalšie 
strojárske profesie. So zamestnávateľmi sa na 
spolupráci priamo na mieste dohodli dvanásti 
uchádzači, pričom šiesti sú už v štádiu podpisu 
pracovnej zmluvy. 
▪ Odkedy organizujete takéto aktivity? 
Začali sme v decembri 2016. Pred Dolnou 
Porubou sme navštívili Hornú Súču, Horné 
Srnie, či Pruské. Naprieč regiónom postupuje-
me podľa skladby nezamestnaných a ponuky 
voľných pracovných miest. Vždy si pritom 
vytypujeme jednu spádovú obec. Keď dokon-
číme prvé kolo, chystáme druhé, lebo prídu 
nové ponuky a noví ľudia vrátane absolventov. 
▪ Napriek tomu, že prostredie máte vopred 
zmapované a ponuku pracovných miest 
prispôsobujete okruhu kandidátov, dokáže 
vás na stretnutiach niečo prekvapiť? 

Nezamestnaných máme v evidencii, takže 
vieme, s kým máme do činenia. No stane sa, že 
prichádzajú napríklad občania poberajúci 
sociálne dávky, z ktorých mnohí nie sú evido-
vaní. Taktiež sa prichádzajú informovať aj ľudia 
vo výpovednej lehote. Má to však aj psycholo-
gický rozmer. Často sa stáva, že nezamestnaní, 
ktorí robia po dedine rôzne aktivity buď na 
dohodu, prípadne na čierno, na takéto stretnu-
tia neprídu. No vďaka našim kartám obce majú 
starostovia príslušné zoznamy a teda dôklad-
nejší prehľad o spoluobčanoch. 
▪ Podieľajú sa na zabezpečovaní účasti aj 
samosprávy? 
Účasť nezamestnaných i zástupcov zamestná-
vateľov je v našej réžii. Avšak s obecnými či 
mestskými úradmi bezprostredne komuniku-
jeme. Dôkazom je stretnutie starostov tren-

čianskeho a ilavského okresu zo začiatku roka, 
na ktorom sme im predostreli stratégiu spoje-
nú s ďalšími nástrojmi aktívnej politiky, ktoré 
môžu byť z pohľadu zamestnávania prospešné 
aj pre samotné obce. Zvyšok bol záležitosťou 
dohodnutia jednotlivých termínov. 
▪ Prejdime k spätnej väzbe. Čo hovoria čísla a 
aký je ohlas verejnosti? Nachádzajú zamestná-
vatelia viac, než keby hľadala len druhá strana? 
Jednoznačne. Zamestnávatelia totiž vopred 
vedia, z čoho si môžu vybrať. Keby ľudia išli 
sami, mnohí by špekulovali. Niekedy však po-
trebujú iba naštartovať. Pozitívne hodnotenia 
prichádzajú aj od starostov. Navyše, legalizá-
ciou pracovných príležitostí postupne znižuje-
me aj mieru nezamestnanosti, v dôsledku čoho 
sa Trenčín dostal až na úroveň okolo 3,9%. 

PETER MARTINÁK; Foto: autor, archív OcÚ 

MEDZI NAMI 
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FOTOGALÉRIA Z FAŠIANGOVEJ VESELICE POD HOLÝM NEBOM 
(Nádvorie kultúrneho domu v Dolnej Porube; Foto: Peter Zelíska, archív J.S.; 25. 2. 2017) 

 

     
 

         
 
 

 

JUBILEUM PRVÉHO PREDSEDU 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY 
 

Národno-kultúrne a literárne inštitúcie vyhlá-
sili rok 2017 za Rok Jozefa Miloslava Hurbana. 
Rodiskom velikána slovenskej histórie je obec 
Beckov. Tam pôsobil aj ako evanjelický kňaz, 
organizátor, básnik, literárny kritik, historik, 
spolutvorca spisovnej slovenčiny. Stal sa prvým 
predsedom Slovenskej národnej rady. 
Už zo školských lavíc vieme, že bol priateľom 
Ľudovíta Štúra, ale i manžel prvej slovenskej 
ochotníckej herečky Anny Jurkovičovej a otec 
deviatich deti. Je po ňom pomenovaná malá 
planéta Hurban. 
Obec Beckov uskutočnila celonárodnú spo-
mienku, ktorá sa konala v nedeľu, 19. 3. 2017, 

pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Zo 
spomienkového podujatia boli odvysielané 
slávnostné evanjelické služby Božie v evan-
jelickom kostole, v ktorom bol J. M. Hurban 
pokrstený. Kázeň predniesol generálny biskup 
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Ako 
povedal, odvážny a rozvážny Hurban bol príno-
som nielen pre cirkev, ale pre celý slovenský 
národ. 
Tamojšia evanjelická fara s pamätnou tabuľou 
sa nachádza na mieste jeho rodného domu.  
Sprístupnená verejnosti je obnovená expozícia 
venovaná životu a dielu J. M. Hurbana.  Hurban 
ako osobnosť v štátnom, literárnom, politic-
kom i spoločenskom živote zdôrazňoval slová 
ako Slováci, hodnoty, sloboda a národ. 

PETER TVRDOŇ; Foto: Wikipédia 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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Miništranti reprezentovali 
 

V sobotu, 25. marca, sa miništranti z Dolnej 
Poruby a Omšenia zúčastnili halového futbalo-
vého turnaja v Trenčíne. Premiérový ročník 
športového zápolenia ôsmich miništrantských 
tímov hostila telocvičňa pri kláštornom kostole 
Notre Dame. Vďaka nadpriemernému počtu 
mladých služobníkov v našej farnosti sme 
vytvorili až dve družstvá. Turnaj sa hral v dvoch 
skupinách. Mužstvo našej farnosti „A“ prehralo 
až vo finále so silnou Hornou Súčou, družstvo 
„B“ obsadilo v konečnej tabuľke 6. miesto. 

PETER MARTINÁK 
 

NÁŠ DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ 
ZBOR v novej knihe 
 

Trenčiansky samosprávny kraj vydal zaujímavú 
publikáciu. Kniha Dobrovoľné hasičské zbory v 
Trenčianskom kraji informuje o histórii i súčas-
nosti hasičských spolkov v našom regióne. 
Vydaniu diela predchádzala výzva, aby jednotli-
vé dobrovoľné hasičské zbory dali o sebe ve-
dieť. Na základe toho vznikla 370-stranová 
kniha, ktorá obsahuje informácie o histórii, 
aktivitách i súťažných úspechoch dobrovoľných 
hasičských zborov (DHZ) zo všetkých 9 okresov 
Trenčianskeho kraja. 
 

 
 

Do knihy prispela informáciami o činnosti DHZ v 
Dolnej Porube aj naša obec. Spomenutá je 
história vzniku zboru, nechýbajú zmienky 
o prvom veliteľovi, hasičskej zbrojnici či aute 
Tatra 805, ktorá slúži dodnes. V súčasnosti má 
náš dobrovoľný hasičský zbor 14 členov, ktorí 
sú pripravení zasiahnuť v boji s ohňom alebo sú 
nápomocní pri miestnych kultúrno-spoločen-
ských podujatiach. Oficiálny krst knihy o dobro-
voľných hasičských zboroch v Trenčianskom 
kraji bude na sviatok patróna hasičov a záchra-
nárov svätého Floriána začiatkom mája. 

PETER TVRDOŃ - PETER ZELÍSKA; Foto: TSK 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

Kapucíni v Dolnej Porube 
 

V piatok, 17. 3. 2017 zavítali medzi nás kapucíni z Rádu menších kapucínov z Kremnických baní. 
Stretnutie sa uskutočnilo v našom kostole sv. Martina. Ešte predtým sa modlil svätý ruženec. Po 
omši, ktorú hudobne sprevádzal brat Milan Majda, nám predstavili Združenie sv. Jozefa, do 
ktorého sa prihlásilo i niekoľko našich farníkov. Stretnutie kapucíni ukončili požehnaním s Oltár-
nou sviatosťou. Po stretnutí si mohli naši farníci zakúpiť nové CD brata Milana Majdu. 

PETER ZELÍSKA; Foto: autor 

 

 

ŤAŽKO NA CVIČISKU, ĽAHKO NA BOJISKU... 
 

Futbalovému oddielu TJ Slovan Dolná Poruba spestrili zimnú prestávku štyri prípravné zápasy 
s kvalitnými súpermi. Na umelej tráve v Trenčianskych Tepliciach čelil ambicióznemu Spartaku 
Kvašov (0:5) a Lokomotíve Trenčianska Teplá (0:3), v Uherskom Brode zohral otvorenú partiu 
s popredným mužstvom oblasti Moravského Slovácka - TJ Nivnice (2:3). V generálke na odvetnú 
časť sezóny 2016/17 len tesne podľahol Slovanu Bolešov (1:2) na ihrisku v Kameničanoch. O to 
úspešnejšie si naši zatiaľ počínajú v ostrých jarných bojoch, keď zo štyroch zápasov získali plný 
počet bodov a s prehľadom okupujú druhé miesto v tabuľke za lídrom zo Záblatia. 
V polovici februára odcestovala 22-členná výprava TJ Slovan na zimné sústredenie do osvedčeného 
prostredia TJ Spartak v Uherskom Brode, kde po roku opäť našla vynikajúce podmienky na tréno-
vanie, regeneráciu i posilnenie kolektívneho ducha. Čerešničkou na torte bola kondičná jednotka 
v tamojšej mestskej športovej hale pod vedením fitnes trénera Tomáša Smetanu. Bývalý profesio-
nálny hokejista si dolnoporubských futbalistov „vychutnal“ hlavne na tzv. opičej dráhe či schodoch, 
no do nevšednej tréningovej dávky zahrnul aj viacero zábavných pohybových cvičení. 
TJ SLOVAN Dolná Poruba v tejto súvislosti ďakuje všetkým partnerom, ktorí počas prebiehajú-
ceho ročníka finančne podporili jej činnosť vrátane skvalitnenia materiálno-technického vybave-
nia (v abecednom poradí): Bežák Alojz, Bežák Daniel, Bežák Milan (Nová Dubnica), Čupalka Jakub, 
GAMA Partners (Gabriela Dašková), Homola Mont (Milan Homola), pekáreň Homolka (Suchý 
Rastislav), mäsiarstvo Hrbáček, Kapko Peter, JUDr. Kopčan Miroslav, JUDr. Mečiar Vladimír, 
Obchod s palivami (Antónia Kľúčiková), Obecný úrad Dolná Poruba, Púček Ján, Ing. Strieška 
Peter, Ing. Suchý Ján, Suchý Milan, Suchý Miroslav, Šlesárik Peter, Urbárska obec Dolná Poruba, 
Žihlavník s.r.o. (Mgr. Slivková Ingrid / Slivka Miroslav).                 ▪ PETER MARTINÁK; Foto: Peter Kapko 
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DETI OČARILO ŽABIE TAXI 
 

Marec je každoročne mesiacom, keď sa do ulíc vyberú i naše kamošky – žaby. Priehrada i 
jazero v našom regióne sú presne tými miestami, kde si chcú tieto zvláštne tvory uchovať 
a rozmnožiť svoj rod. Keďže ich putovanie je veľmi nebezpečné, lebo ich ohrozujú nielen 
prirodzení nepriatelia, ale najmä autá, ktoré sa im často nedokážu vyhnúť, neváhali sme ani 
chvíľu a zmenili sme sa na „žabie taxi“. 
V rámci vyučovacieho predmetu „Príbeh lesa“ sme si, pod vedením našich pani učiteliek Sá-
deckej a Cucorovej a pod záštitou pána Jožka Kudlu z Občianskeho združenia pre prírodu, 
zbalili výstroj v podobe gumených rukavíc, vedra, reflexnej vesty a bateriek a šup do práce! 
Nemôžme povedať, že nám boli všetky studené krásky a krásavci hneď sympatickí, ale nako-
niec sa premohli i tí najbojazlivejší a spolu sme v priebehu niekoľkých večerov nazbierali a 
„previezli“ takmer 400 žiab. 
Všetci zúčastnení sa zhodli na jednom: akcia bola úžasná a už teraz vieme, že sa do nej chce-
me zapojiť aj o rok! 

ŽIACI 6.A; Foto: archív ZŠ s MŠ Dolná Poruba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ŠKOLSKÝ ŽIVOT  
Z PRVEJ RUKY 
 

Tri mesiace druhého školského polroka sú už 
skoro za nami a pre žiakov boli bohaté nielen 
vyučovaním, ale i množstvom aktivít. 
Druhý školský polrok sa začal fašiangovým 
karnevalom, obvodným kolom matematickej 
súťaže Pytagoriáda, kde nás reprezentovali J. 
Smolka, N. Trokan, V. Tarabová a B. Hoštáková. 
Tradičné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
bolo plné pekných recitátorských výkonov 
všetkých žiakov a B. Hoštáková v obvodnom 
kole tejto súťaže obsadila vo svojej kategórii 
krásne tretie miesto. 
Anglický jazyk si mali možnosť žiaci 7. - 9. 
ročníka precvičiť prostredníctvom divadeľného 
predstavenia v Trenčíne a pri návšteve Štátne-
ho archívu videli  naozaj historické unikáty, 
akými boli rôzne dokumenty a pečate. Adam 
Zelíska sa zúčastnil vedomostnej súťaže „Čo 
vieš o hviezdach“, žiaci prvého stupňa zas 
tvorivých dielní v Galérii M. A. Bazovského v 
Trenčíne. Veľký ohlas mali u žiakov 7. ročníka 
veľkonočné tvorivé dielne, kde za pomoci pani 
učiteliek vyrábali košíky. Na obvodnom kole 
matematickej olympiády školu reprezentovala 
B. Hoštáková a všetci spolu sme držali palce 
našim deviatakom, aby Testovanie – 9 zvládli 
čo najlepšie. Spoluprácu malých i veľkých 
v telesnej výchove predstavovala hodina te-
lesnej výchovy, keď žiačky II. stupňa učili prvo- 

stupniarov „narábať“ so švihadlom. 
V marci sa na slávnostnom neformálnom 
stretnutí vyučujúcich ZŠ s MŠ so starostom 
obce v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti 
Dňa učiteľov riaditeľka školy poďakovala všet-
kým pedagógom za ich neutíchajúcu trpezli-
vosť, nápaditosť a profesionalitu vo výchove 
a vzdelávaní žiakov a detí Dolnej Poruby. Záro-
veň im zaželala do budúcnosti veľa zdravia, 
optimizmu a empatie, ktoré sú potrebné v tak 
náročnej práci, akou práca s deťmi je. 
Pri tejto príležitosti riaditeľka školy spolu so 
starostom obce JUDr. Kopčanom ocenila  prácu 
Mgr. Márie Vidovej, vyučujúcej  spojeného 1. 
a 3. ročníka ZŠ, ktorá v tomto kalendárnom 
roku zavŕši 30-ročné pedagogické pôsobenie 
v Základnej škole v našej obci. Ďakujeme 
a prajeme veľa zdravia a tvorivých síl! 
Predmet Príbeh lesa svojim obsahom oslovil 
všetkých žiakov, ktorí prostredníctvom aktívnej 
práce v teréne spoločne s pani učiteľkami 
a ochranárskym združením prispeli k záchrane i 
ochrane chránených druhov živočíchov. 
Ani naši najmenší – škôlkari nezaostávali. Po 
fašingovom karnevale sa tešili z besedy 
s poľovníkom a projekt Dentalalarm je pre deti 
zaujímavým prvkom vo vzdelávaní a výchove.  
Najväčšie nadšenie však u detí vyvolal plavecký 
kurz v Trenčinaskych Tepliciach, ktorý  každo-
ročne materská škola organizuje. 
Kolobeh života pripomenul i aprílový zápis 
predškolákov do prvého ročníka ZŠ. Budúci 
prváci, už sa na vás tešíme! 
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí 

darovali našej ZŠ s MŠ dve percentá z daní, 
všetkým pomáhajúcim rodičom, zamestnan-
com, pánovi Milanovi Suchému za hudobnú 
zložku školského fašiangového karnevalu, 
pánovi školníkovi Smolkovi a zamestnancom 
obecného úradu, ktorí sa podieľali na odstrá-
není havárie vodovodného potrubia pri zá-
kladnej škole. 
Koniec školského roka už pomaly začína klopať 
na dvere a sme zvedaví, čo nám zvyšné mesia-
ce prinesú. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka školy)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

Spolužiaci fandili Adele  
 

 

Zážitkami na celý život sa môže pochváliť 
talentovaná žiačka 7. ročníka Základnej školy 
v Dolnej Porube ADELA VAKOŠOVÁ. Huslistka 
Detského folklórneho súboru KORNIČKA 
z Trenčína sa so svojim súborom predstavila 
vo finále veľkolepej folklórnej šou ZEM SPIEVA, 
ktorú v priamom prenose vysielala aj Sloven-
ská televízia.                      PM; Foto: archív P.V. 

Deň narcisov 
 

Dňa 7. 4. 2017 sme sa s celým Slovenskom 
zúčastnili zbierky, ktorú každoročne organi-
zuje Liga proti rakovine. Do ulíc sme sa 
vybrali my, žiaci 6. ročníka i naši deviataci 
spolu s pani učiteľkou Cucorovou. 
Obliekli sme si žlté tričká s logom nadácie a na-
priek upršanému počasiu sme v uliciach stretli 
mnoho dobrosrdečných ľudí. Navštívili sme škôl-
ku, obecný úrad i miestnu pekáreň a obchod. Za 
všetky príspevky ďakujeme. Verte, že budú použi-
té na dobrú vec - boj proti zákernej chorobe. 

KC; Foto: ZŠ s MŠ Dolná Poruba 
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SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA 
O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ PORUBA ( 7. ročník ) 

 

JEDNO Z NAJOBĽÚBENEJŠÍCH LETNÝCH ZÁBAVNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V REGIÓNE 
 
 

Atraktívne súťažné kategórie  Kultúrny program  Jubileum TJ Slovan  Chutné občerstvenie 
 

 

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

24. 6. 2017 • od 9.00 h • areál TJ Slovan 
 

MOZAIKA 

 

HLASUJTE O DOLNOPORUBSKÚ JEDENÁSTKU 
STOROČIA A VYHRAJTE! (odovzdajte na obecnom úrade) 
 
 

TJ Slovan Dolná Poruba pripravila pri príležitosti 45. výročia organizova-
ného futbalu v obci výnimočnú anketu. Každý, kto sa zapojí do hlasova-
nia vyplnením tohto anketového lístka má šancu získať originálne vecné 
ceny. Výherca bude vyžrebovaný a jeho meno vyhlásené pred začiatkom 
slávnostnej futbalovej exhibície TJ SLOVAN DOLNÁ PORUBA verzus 
LEGENDY Slovenskej ligy (24. 6. 2017, 15.30 h). 
Ktorí futbalisti z Dolnej Poruby podľa vás najviac preslávili rodnú obec? 
Kto z hráčov minulých či súčasných generácií vám robil v drese TJ Slovan 
najväčšiu radosť? Na koho finesy s obľubou spomínate? 
NAPÍŠTE ASPOŇ 3 MENÁ vašich favoritov. Po sčítaní hlasov sa 11 futbalistov 
s najvyšším počtom stane súčasťou dolnoporubskej jedenástky storočia. 
 

MENÁ „NAJ“ FUTBALISTOV: 

 
 

 

MENO HLASUJÚCEHO: 
KONTAKT (telefón / mobil): 
 

 

Firma SAKURION s.r.o. (Topoľčany) ponúka: 
 

 

klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, 

pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, 

odchovne pre kuriatka, krmítka a napá-

jačky. ROZVOZ PO CELOM SLOVENSKU! 
 
 

KONTAKT: 0907 181 800; www.123nakup.eu 
 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 1. 1. - 13. 4. 2017 
 

▪ sa medzi nás narodili: KAROLÍNKA RÉVAYOVÁ, EMKA SWIERKOVÁ;  
 

▪ navždy nás opustila: MÁRIA KAPKOVÁ (rod. Trokanová); 
 

▪ sa prisťahovali do obce: JANKA HRBÁČKOVÁ (z Omšenia), 
MAISY JANE CREMIN, ABIGAIL STEFANIA CREMIN (obe deti zo 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska), ĽUBO-
MÍR BAVLNKA (z Dubnice n/V), RADOVAN KRAMÁRIK, HEDVIGA 
BUBELÍNYIOVÁ, NICOLAS HROTKO (všetci z Trenčína); 
 

▪ sa odsťahovali z obce: JOZEF KAUKAL (do obce Lutila), ANNA 
KOPČANOVÁ, rod. Žabková (do Dubnice n/V), JOZEF KONRÁD 
a VIERA KONRÁDOVÁ (obaja do Trenčianskej Teplej - Príles). 
 
 

▪ POČET OBYVATEĽOV: 796 (413 mužov, 383 žien).               OCÚ DP 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

032/6597257 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk 

 

LETNÝ VÝVOZ 
KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2017  

 

MODRÉ NÁLEPKY: 10. 4., 22. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 
31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10. 2017. 
 

RUŽOVÉ NÁLEPKY: 10. 4., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 17. 7., 31. 7., 28. 8., 
25. 9., 23. 10. 2017. 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V R. 2017 
 

21. 3. | 20. 6. | 26. 9. | 14. 12. (všetky o 14.00 h) 

 


