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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S OLYMPIONIKOM ŽIJÚCIM V DOLNEJ PORUBE
Severská kombinácia
je lyžiarska disciplína, ktorá spája skoky
s behom na lyžiach.
Vznikla v 19. storočí
v Nórsku, kde si ňou
spočiatku testovali
schopnosti vojaci.
Združenár MICHAL
GIACKO (48) športovaniu na snehu zasvätil polovicu života.
▪ Začnime od konca. Čo ťa spod Tatier zavialo
až do Dolnej Poruby?
Má to v sebe kus symboliky. Vyrastal som
v Šuňave, no s kolegami – lyžiarmi sme kedysi
pravidelne v máji chodili do kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. Postupne som spoznával
čoraz väčší okruh ľudí. Po rozvode som si našiel
priateľku, s ktorou bývam v Dolnej Porube. Prvý
raz som sem prišiel v marci 2013. Chalupu prie-

bežne rekonštruujeme a život v tejto obci sa
nám veľmi páči.
▪ Na prahu dospelosti tvoj športový rast na
snehu náhle zmenil kurz – z klasického bežca
na lyžiach sa vykľul združenár.
Do mojich sedemnástich rokov tomu naozaj nič
nenasvedčovalo. V dorasteneckej kategórii som
mal na konte dve druhé miesta z majstrovstiev
Československa a asi sedem titulov majstra
republiky. V stredisku štátnej športovej reprezentácie na Štrbskom Plese však s nami žili aj
združenári. Raz ma vzali na mostík, obuli skočky
a ja som popri behu začal skákať.
▪ Čo je potrebné k tomu, aby sa človek dokázal spustiť z odrazového stola, jednak z hľadiska psychiky, ako aj tréningu?
Ja osobne som mal trošku problém zvyknúť si
na dĺžku lyží. Najdôležitejšie bolo naučiť sa
pracovať vo vzduchu. Rýchlosť mi nevadila.
Vytrvalosť a sila patrili k behu. Na ich úkor som
musel pridať na rýchlosti a výbušnosti. Rešpekt
treba tiež, ale strach musí ísť preč.

▪ Skokani sú poväčšine mušie váhy. Nebolo
v tvojom prípade nevyhnutné niečo meniť
okrem tréningového procesu aj v súvislosti
so stavbou tela?
V tej dobe som vážil 62 kilogramov, čo bolo pri
mojej výške 172 centimetrov v norme. Každopádne skokani – špecialisti sú iná kategória, im
stačí výbušnosť a rýchlosť. U nás, keďže sme
behávali desať, či dvadsaťkilometrové vzdialenosti, bolo treba aj väčšie svalstvo.
▪ Neoľutoval si svoje rozhodnutie, napríklad
pod dojmom menšieho záujmu divákov?
Severská kombinácia mi prišla pestrejšia. Na
druhej strane je pravda, že vtedy ľudia najviac
sledovali beh na lyžiach. Taký biatlon ich v porovnaní so severskou kombináciou lákal ešte
menej. Lenže, ubehlo pár rokov a situácia sa
otočila. Dnes je biatlon na vrchole sledovanosti.
Ale keď som súťažil na olympiáde v roku 1994,
pod skokanským mostíkom sa tiesnilo 120 tisíc
divákov.
POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 4. STRANE

2 Dolnoporubský hlas

VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 26. 9. 2017
K bodu: Čerpanie rozpočtu RO a obce Dolná
Poruba za I. polrok 2017
Ekonómka obce Bc. Zuzana Vániová predniesla
informácie o čerpaní rozpočtu RO a obce za prvý
polrok 2017, ktoré poslanci zobrali na vedomie.
K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu za I. polrok
2017, ktoré Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná
Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zobralo na vedomie.
K bodu: Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového
roka 2017 rozpočtovými opatreniami
Ekonómka obce Bc. Zuzana Vániová predniesla
poslancom návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2017 rozpočtovými opatreniami č.
1/2017 až 4/2017, týkajúcich sa povoleného
prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov na vybraných položkách bežného, resp.
kapitálového rozpočtu, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
K bodu: Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
Starosta obce predložil poslancom smernicu:
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie,
ktorý poslanci jednohlasne schválili.
K bodu: Príkazný list starostu obce na vykonanie
riadnej inventarizácie
Starosta obce predložil poslancom Príkazný list
na vykonanie riadnej inventarizácie, ktorý poslanci zobrali na vedomie.
K bodu: Informácie k pasportizácii cintorína
Starosta obce predložil poslancom cenové ponuky na pasportizáciu cintorína. Poslanci sa zaobe-

rali touto informáciou, pričom dospeli k názoru
a skonštatovali, že systém pasportizácie cintorína
si obec vlastnou angažovanosťou a snahou o čo
najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov
dokáže vytvoriť vo vlastnej réžii.
K bodu: Návrh VZN č. 1/2018 o miestnych
daniach a odvoze odpadu
V tomto bode sa poslanci zaoberali návrhom na
regulovanie dane za psa a to najmä zvýšením
tejto dane za každého ďalšieho psa a dospeli
k názoru, že pre budúci rok zostanú poplatky
a daň z nehnuteľnosti a za psa rovnaké ako
v roku 2017. Prípadné zmeny budú konzultovať
na budúcom zasadnutí OZ.
K bodu: Schválenie VZN č. 6/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb
Na obecný úrad bol listom zo ZMOS zaslaný vzor
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb. Poslanci zobrali na vedomie a jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dolná Poruba č. 6/2017 o zavedení a
poskytovaní elektronických služieb v súlade s § 6
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o eGovernmente) v znení neskorších
právnych predpisov a ustanovenia § 98b ods. 5
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších
právnych predpisov.
K bodu: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o vykonaných prácach v obci:
 oprava školskej jedálne v materskej škole,







oprava schodov do ZŠ a na obecnú bytovku,
čistenie odtokov vody pri ZŠ a bytovke,
izolácia strechy na ZŠ v spolupráci so školou,
list z MŠ SR o havárii v telocvični,
nátery prvkov na detskom ihrisku a výmena
pieskoviska v MŠ,
 rokovaní s hasičmi susednej obce Omšenie
o hasičskom aute.
Zároveň poslanci po prehodnotení rokovania
o hasičskom aute uložili starostovi obce preskúmať možnosti výmeny alebo nákupu hasičského vozidla z obce Omšenie pre potreby
našich hasičov.
K bodu: Žiadosti
Poslanci sa zaoberali žiadosťami Andrei Gabrišovej a Anny Rábekovej o predĺženie nájmu bytu
na obecnej bytovke. Tieto žiadosti jednohlasne
schválili na dobu jedného roka.
K bodu: Žiadosti
Poslanci prerokovali ústnu žiadosť poľovníckej
spoločnosti Homôlka Dolná Poruba o 50 % zľavu
za uskutočnenie poľovníckej zábavy zo dňa 2. 9.
2017 v sále kultúrneho domu a jednohlasne zľavu
schválili z dôvodu, že poľovníci sú vždy ochotní
a nápomocní pri rôznych akciách obce D. Poruba.
K bodu: Žiadosti
Poslanci jednohlasne schválili žiadosť Mariána
Podhorského, bytom Dolná Poruba 215 o zapožičanie sály KD za účelom rodinnej oslavy zo dňa
8. 9. 2017.
K bodu: Rôzne
V danom bode sa prehodnocovali podmienky
poskytnutia poukážok pre občanov našej obce
vo veku nad 70 rokov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším ľuďom. Poslanci jednohlasne
schválili sumu 10 Eur na občana.
Zapísala: DANA SUCHÁ

VYHODNOTENIE PÁLENIČIARSKEJ SEZÓNY 2016/17
v Pestovateľskej pálenici s.r.o. Dolná Poruba za obdobie od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017
Celkové tržby z pálenia: 53 465,01 €
Odvedená spotrebná daň z liehu: 34 378,06 €
Rozdiel – tržby z pálenia / výnosy: 19 086,95 €
Celkom vyrobeného destilátu: 6 366,31 la

PREHĽAD ČASTI NÁKLADOV:













spotreba všeobecného materiálu: 1 408,69 €
spotreba el. energie: 836,91 €
poplatok za odvoz komunál. odpadu: 145,28 €
spotreba vody: 395,34 €
členský príspevok: 50,00 €
cestovné: 78,27 €
bankové poplatky: 90,32 €
poštovné: 176,62 €
výkony spojov (telef. popl.): 582,63 €
mzdy: 9 729,79 €
odvody zo miezd zamestnávateľ: 2 868,33 €
oprava a údržba (stroje, prístroje, zariadenia):
1 037,25 €
 oprava a údržba pálenice: 1 994,50
 spotreba PHM, olej (fekál): 1 879,24 €









spotreba PHM, olej (Multikára): 144,18 €
spotreba PHM, olej (JCB): 497,10 €
softvérové služby: 126,00 €
poplatok za školenie: 60,00 €
technická a emisná kontrola vozidiel: 127,00 €
daň z motorových vozidiel: 254,40 €
ostatné finančné náklady – poistky (zákonné,
havarijné): 143,80 €
 predaný tovar – časopisy, noviny: 2 044,49 €
 ostatné služby – metrológia: 421,20 €
 splatná daň z príjmov: 935,66 €
SPOLU NÁKLADY: 30 251,50 €

PREHĽAD VÝNOSOV:
 tržby z pálenia ovocných kvasov: 19 086,95 €
 tržby z predaj služieb – výber fekálií: 7 305,00 €
 tržby z predaja služieb – refundácia mzdy pošta:
3 618,88 €
 tržby z predaja služieb – prenájom Multikáry:
40,00 €
 tržby z predaja služieb – práce JCB: 862,50 €

 tržby za predaj tovaru – noviny a časopisy:
1 681,09 €
 ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
z nájmu: 215,80 €
 úroky z banky: 0,11 €
 ostatné finančné výnosy: 9,25 €
 ostatné výnosy z hospod. činnosti – preplatky
na el. energii: 324,76 €
VÝNOSY SPOLU: 33 144,34 €

ROZDIEL: ZISK + 2 892,84 €

REKAPITULÁCIA
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI
s.r.o. ZA PÁLENIČIARSKY ROK 2016/17:
 celkové náklady: 30 251,50 €
 celkové výnosy: 33 144,34 €
 rozdiel = ZISK + 2 892,84 €
Vypracovala: ZUZANA VÁNIOVÁ
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AKTUÁLNA TÉMA

VOĽBY DO VÚC: Do zastupiteľstva župy budeme
v Dolnej Porube premiérovo vyberať z kandidátov
volebného obvodu ILAVA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín volieb do VÚC stanovil predseda
Národnej rady SR Andrej Danko (SNS)
na sobotu 4. novembra 2017.
Voľby do vyšších územných celkov budú po
novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý
získa najviac platných hlasov.
Slovensko je aktuálne rozdelené na osem
samosprávnych krajov, v ktorých prebehnú
voľby a budú volení noví predsedovia a krajskí
poslanci. Volebné právo majú občania Slovenska, ako aj cudzinci, ktorí majú trvalý
pobyt v príslušnom kraji a v deň konania
volieb dovŕšia plnoletosť.
V ČOM SÚ TOHTOROČNÉ VOĽBY DO VÚC
VÝNIMOČNÉ?
Tohtoročné župné voľby sú výnimočné. Sú to
totiž posledné samostatné voľby do VÚC. V
roku 2022 už budú regionálne a komunálne
voľby spojené a ľudia si tak budú voliť zástupcov obce aj samosprávneho kraja naraz.
Skupina koaličných poslancov, ktorá navrhla
zlúčenie termínov konania volieb starostov
obcí, poslancov obecných zastupiteľstiev, ako
aj predsedov a poslancov vyšších územných
celkov tým sleduje hlavne odbremenenie
voličov od častých návštev volebných miestností. Zároveň je motívom pre tento krok aj
šetrenie financií v štátnom rozpočte a zvýšenie volebnej účasti.
Problematickým aspektom je, že regionálne
(župné) voľby vychádzajú na 4. novembra
2017 a komunálne voľby by sa mali konať až v
roku 2018. Na základe tohto návrhu vláda
odsúhlasila, že v najbližších voľbách do VÚC
sa nebudú poslanci a predsedovia samospráv
voliť na štandardné, 4-ročné volebné obdobie, ale predĺžené, 5-ročné volebné obdobie.
Vďaka tomuto opatreniu sa eliminuje časový
odstup župných a komunálnych volieb a o 5
rokov, teda v roku 2022 sa budú môcť konať
spolu. Spolu s touto zmenou je schválená aj
úprava dvojkolových volieb predsedov VÚC
na jednokolové.
Regionálne voľby (voľby do VÚC) mali za
posledné roky enormne nízku účasť. V roku
2013 sa volieb do VÚC zúčastnilo len 20%
oprávnených voličov, štyri roky pred tým bola
účasť na úrovni 18%.
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Petra Hajšelová, Mgr., 34 r., právnička,
Prievidza, Sme rodina - Boris Kollár
Renáta Kaščáková, Mgr., 52 r., poslankyňa
NRSR, Trenčín, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska
Nora Pániková, 43 r., ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana zelených Slovenska
Štefan Škultéty, PhDr., 42 r., primátor mesta, Trenčianske Teplice, nezávislý kandidát
Igor Valko, 46 r., podnikateľ, Prievidza,
Nový parlament
Ferdinand Vavrík, Ing., 26 r., doktorand,
Beluša, nezávislý kandidát

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBY
DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2017

VOLEBNÝ OBVOD č. 2 (ILAVA)

1) Pavol Bagin, Ing., 64 r., riaditeľ strednej
priemyselnej školy, Dubnica nad Váhom,
Smer - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Most - Híd, Strana
zelených
2) Anton Bajzík, Ing., 47 r., farmár, Ilava,
SDKÚ - DS - slovenská demokratická a
kresťanská únia - demokratická strana
3) Juraj Bartoš, 46 r., vedúci výroby, Košeca, Kotleba - ľudová strana naše
Slovensko
4) Marek Behan, Bc., 23 r., občiansky
aktivista, Dubnica nad Váhom, Nezávislosť a jednota
5) Eva Bočincová, Mgr., 56 r., analytička,
Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
6) Radomír Brtáň, Mgr., 39 r., starosta
obce Košeca, Košeca, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia
Slovenska
7) Matej Buček, Ing., 28 r., živnostník,
Dubnica nad Váhom, Kotleba - ľudová
strana naše Slovensko
8) Pavol Budinský, 48 r., živnostník, DubniZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBY PREDSEDU
ca nad Váhom, Národ a spravodlivosť TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
naša strana
1) Jaroslav Baška, Ing., 42 r., predseda
9) Viliam Cíbik, MUDr., PhD., 54 r., lekár,
Trenčianskeho samosprávneho kraja,
starosta, Pruské, nezávislý kandidát
Dohňany, Smer - SD, Slovenská národná 10) Pavol Duvač, Mgr., 47 r., vychovávateľ,
strana, Most - Híd, Strana zelených
Ilava, Národná koalícia

11) Juraj Hort, Ing., 37 r., podnikateľ, Nová
Dubnica, nezávislý kandidát
12) Michal Kňažek, 38 r., operátor vo výrobe,
Bolešov, Sme rodina - Boris Kollár
13) Jaroslav Koyš, Ing., 46 r., starosta obce,
Ladce, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
14) Peter Krupa, 37 r., poslanec NRSR, Nová
Dubnica, Kotleba - ľudová strana naše
Slovensko
15) Michal Marcin, Ing., 28 r., majster, Dubnica nad Váhom, Kotleba - ľudová strana
naše Slovensko
16) Peter Marušinec, Ing., 36 r., primátor
mesta, Nová Dubnica, Smer - sociálna
demokracia, Slovenská národná strana,
Most - Híd, Strana zelených
17) Denis Párovský, 25 r., obrábač kovov,
Ilava, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
18) Štefan Prekop, Ing., 54 r., technik, Nová
Dubnica, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova,
Zmena zdola, demokratická únia
Slovenska
19) Martin Rác, Ing., 38 r., starosta, Bolešov,
nezávislý kandidát
20) Milan Staňo, Ing., 52 r., starosta obce,
Horná Poruba, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Híd, Strana zelených
21) Emil Suchánek, Ing., 62 r., personálny
konzultant a kouč, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
22) Dana Šťastná, Ing., 49 r., prednostka okresného úradu, Dubnica n/Váhom, Smer sociálna demokracia, Slovenská národná
strana, Most - Híd, Strana zelených
23) Gabriela Švecová, Bc., 42 r., starostka,
Tuchyňa, nezávislá kandidátka
24) Rastislav Turčík, Mgr., 36 r., manažér,
Ilava, Nezávislosť a jednota
25) Karol Uváčik, Ing., 49 r., konateľ spoločnosti, Nová Dubnica, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana,
Nova, Zmena zdola, demokratická únia
Slovenska
26) Patrik Živojinov, Bc., 37 r., administratívny
pracovník, Ilava, Sme rodina - Boris Kollár
PM
tsk.sk, volbydovuc2017.sk; Foto: pixabay.com
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MEDZI NAMI

MOJIMI OČAMI / rubrika starostu obce
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás
už tradične informoval
o činnosti a aktivitách
obecného úradu.
V treťom štvrťroku sme
sa zamerali hlavne na
práce súvisiace s odstraňovaním porúch v budove materskej školy,
konkrétne na opravu podlahy v jedálni, v sociálnych priestoroch, ako i opravu okien
a s tým spojené maliarske práce. Počas prázdnin sme so zamestnancami obecného úradu
vykášali trávu a vysekávali náletové dreviny
v areáli základnej školy, opravovali vodovodné
potrubie pri kotolni a čistili odtokové kanály.
Havarijný stav v telocvični si vyžiadal opravu,
v rámci ktorej sme vykonali nevyhnutné izolačné práce a taktiež opravu vonkajších schodov
vedúcich k ZŠ a bytovke. Všetky tieto práce
a materiál boli hradené z rozpočtu obce
v objeme cca 3 000 Eur, vrátane použitých mecha-

nizmov a odpracovaných hodín.
V súčasnosti pracujeme na revitalizácii školského ihriska, kde máme v pláne vybudovať
oplotenie vo výške 3 m. Dúfam, že nám to
poveternostné podmienky umožnia.
Nemôžem nespomenúť, že nás začiatkom
novembra, presnejšie 4. 11. 2017, čaká zabezpečenie volieb poslancov a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obec Dolná Poruba bola pričlenená na tieto voľby k okresu
Ilava - volebný obvod č. 2. To pre nás znamená,
že budeme voliť poslancov, ktorí budú kandidovať za okres Ilava. Pri voľbe predsedu samosprávneho kraja toto začlenenie neplatí, pretože ho volí celý Trenčiansky kraj, resp. všetky
volebné obvody v Trenčianskom kraji.
Z predchádzajúcich skúseností máme vedomosť,
že pri voľbách tohto typu býva nízka volebná
účasť, preto odporúčam voličom, aby prišli
k hlasovacím urnám a takto využili svoje právo
dať mandát kandidátom, ktorí ich budú zastupovať vo veciach verejných, a zároveň tým, ktorí
chápu, čo je komunálna politika a ktorí denne

prežívajú s nami naše problémy a nerozhodujú
od zeleného stola. Ide nám hlavne o verejné
komunikácie, ktoré sú už v zúboženom stave,
ďalej duálne školstvo, zdravotníctvo, domovy
sociálnych služieb a pod.
Želám Vám, aby ste mali pri rozhodovaní, komu
dáte svoj hlas pokojnú myseľ a šťastnú ruku!
Zároveň mi dovoľte, aby som poprial našim
novomanželom v ich spoločnom živote a tiež
novorodencom šťastný plnohodnotný život.
Október je mesiac úcty k starším ľuďom, preto
vás všetkých prosím, aby ste toto mali na
pamäti a dávali to s patričnou úctou najavo.
Každý pozdrav, láskavé slovo či pohladenie na
našich seniorov zapôsobí, dovolím si tvrdiť,
magicky. Toto by malo byť samozrejmosťou
počas celej jesene ich života. Oni si to zaslúžia.
Aj preto sme sa s poslancami OZ rozhodli vyčleniť časť finančných prostriedkov a venovať
každému z našich seniorov nad 70 rokov darčekové poukážky v hodnote 10 Eur.
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce)
Foto: Peter Zelíska

„STRACH NA SKOKANSKOM MOSTÍKU NEMÁ MIESTO“
DOKONČENIE ROZHOVORU S MICHALOM GIACKOM, KTORÝ ŠTARTOVAL NA ZOH V NÓRSKU A DNES ŽIJE V D. PORUBE
▪ Prelaďme na olympijskú strunu. Nemal si šancu zabojovať už o miestenku na zimné hry
v Albertville v roku 1992?
Bol som v širšom výbere. Adeptov vyberali
v lete 1991. Podľa počtu bodov vo svetovom
pohári som bol tretí najlepší v Československu.
Zasiahla však vyššia moc a nomináciu som
nezískal. Cítil som obrovskú krivdu.
▪ Čo ťa vo veku 22 rokov udržalo v presvedčení,
že šport na najvyššej úrovni má zmysel?
Najhoršie bolo, keď som videl kolegov baliť
veci. Až vtedy mi došlo, o čo prichádzam.

Na MS v Kanade v roku 1995

Našťastie sa práve menila časová organizácia
zimných olympijských hier, takže šanca na ďalší
štart sa núkala o dva roky. To ma motivovalo,
aby som už medzi najlepšími nechýbal.
▪ Práve na prvej zimnej olympiáde so slovenskou účasťou si dosiahol historicky najlepší
výsledok združenára pod piatimi kruhmi v ére
samostatnosti – 26. miesto. Ako sa rodil?
Po prvom skoku ma klasifikovali na 24 priečke.
V druhom kole som skočil o sedem metrov
menej. V behu som dosiahol siedmy najlepší
čas. Ak by som toľko nezaostával po skokanskej časti, som presvedčený, že výsledný čas by
mi stačil na umiestnenie v elitnej desiatke.
▪ Mimochodom, z akého najväčšieho mostíka si skákal a koľko meral tvoj najdlhší skok?
Na olympiáde sa vtedy skokanská časť kombinácie odohrávala len na strednom mostíku, ale
v rámci svetového pohára sa skákalo aj na
veľkom K-120. Môj rekord je 122 metrov.
▪ Na nórsky Lillehammer máš určite množstvo
spomienok. Naskytla sa ti počas OH možnosť
navštíviť aj iné športoviská?
Dodnes mám pred očami, ako Otto Haščák po
nešťastnej prehre s Rusmi hádzal po rozhodujúcom góle helmu o ľad. Najsilnejší zážitok mám
z hokejovej arény v Gjöviku, ktorá je vytesaná
do skaly. Cesta do nej vedie cez dvestometrový
tunel. S úsmevom spomínam na let špeciálom,
ktorým do Nórska cestovala takmer celá naša
výprava. Cez uličku vedľa mňa sedel Peter
Šťastný. Nevedel som z neho spustiť oči. Keď
otočil hlavu smerom ku mne, tváril som sa, že
sa nepozerám. Po chvíli ma chytil za plece,
potľapkal a povedal – môžeš mi tykať.
▪ Vtedy si zrejme nepredpokladal, že už o pár

V nemeckom Oberhofe

mesiacov budeš musieť aktívnu kariéru predčasne ukončiť po majstrovstvách sveta v Kanade na jar 1995.
Mal som posunutú platničku, v žiadnom prípade som nehodlal riskovať poškodenie miechy.
Onedlho som prešiel k zdravotne hendikepovaným športovcom, ktorých som z pozície
servismana sprevádzal na paralympiádach
v Nagane aj Salt Lake City. Na Štrbskom Plese
som následne prevádzkoval požičovňu lyží.
S prechodom do bežného života nebol problém, šport ma naučil, že na mostíku ani na bežeckej trati za mňa nikto nič neurobí.
PETER MARTINÁK, Foto: PM, archív M. Giacka

Dolnoporubský hlas

KULTÚRNY ŽIVOT

ANNA ŠČIBRANOVÁ SPOMÍNA na prvé roky v novej budove školy
V prebiehajúcom školskom roku si pripomíname 55. výročie otvorenia novej budovy základnej deväťročnej školy v Dolnej Porube. Riaditeľstvo
ZŠ s MŠ v spolupráci s pedagogickým zborom, žiakmi a obecným úradom plánuje v máji 2018, pri príležitosti oslavy tohto významného jubilea,
zorganizovať pestrý kultúrny program, vďaka ktorému si ešte silnejšie uvedomíme, čo doma máme. Ako predkrm vám však už teraz podávame
zopár postrehov a fotografií takpovediac z prvej ruky. Na pôsobenie v Dolnej Porube sa totiž s odstupom času exkluzívne pre naše noviny
rozpomenula niekdajšia učiteľka slovenčiny, ruštiny a občianskej výchovy Anna Ščibranová.
PETER MARTINÁK; Foto: archív A.Š., archív OcÚ

Momentka z prípravy programu k MDŽ
„Na fotografii je Alenka Ščibranová a Edo
Kopčan, ktorý bol obľúbený v každom kolektíve. Bol ochotný vždy pomôcť. Mali ho radi
učitelia, spolužiaci aj deti z materskej školy.“

Škola zostala prázdna, prvé učiteľky v novej budove ZŠ regenerujú na slniečku
„Nežná Oľga Sabová; učiteľka chémie a biológie Helena Lysinová, ktorá založila okrasnú
skalku pred budovou školy; Anna Ščibranová – prísna, ale jej žiaci výborne zvládli prijímacie skúšky na stredné školy; Marta Striešková – matematikárka s všestranne rozvinutou
osobnosťou, ktorá vypomáhala s učením aj v dôchodkovom veku.“

Pri ihrisku vzbĺkla
symbolická vatra SNP

V spomienkovom duchu sa 22. 9. uskutočnilo stretnutie žiakov ZŠ v Dolnej Porube, roč. 1952.
Prítomných na spoločenskom posedení privítal starosta obce Miroslav Kopčan, ktorý v mene
spolužiakov odovzdal bývalým pedagógom – Marte Strieškovej a Jánovi Sabovi pamätné listy.
Vzápätí sa iniciatívy chopil J. Sabo. Na prekvapenie všetkých vytiahol husle, rozdal pokyny ako
za starých školských čias a podujatie doslova premenil na hodinu hudobnej výchovy...

Foto: Rastislav Suchý, 29. 8. 2017

Omšenie vydalo monografiu,
miesto v nej má aj naša obec
Komplexná 300-stranová publikácia s podtitulom Dejiny a duša obce v kocke, na príprave
ktorej sa podieľal trinásťčlenný kolektív autorov, vyšla koncom leta pri príležitosti 685.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Omšenie. Záujemcovia (nielen) o regionálnu históriu si knihu môžu zakúpiť v tamojšej obecnej
knižnici za 15 Eur.
PM
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Všetky cesty viedli do Dolnej Poruby: TÁBOR NA BUKOVINE 2017

Spoločenstvo Kráľovnej pokoja pod záštitou
sv. Jána Pavla II. v tomto roku zorganizovalo
letný tábor pre deti. Všetko „prepuklo“ vo
štvrtok 3. augusta a trvalo až do nedele 6.
augusta. Celý program zvierala akoby
kramľou sv. omša, ktorou sa tábor začal a v
posledný deň aj skončil, pričom Eucharistia
nechýbala ani počas ostatných dní. Bolo to
možné vďaka prítomnosti brata Lukáša –
kapucína, ktorý má veľmi blízko k deťom.
Úvod mal teda duchovný ráz, pretože hneď
po sv. omši sa deti modlili a kráčali krížovou
cestou, ktorá ich doviedla až na miesto určenia. Tu na nich čakal vojenský stan a „komfortné“ bojové podmienky, nakoľko nechýbala ani sprcha, umývadlo, WC, či nové stoly a
lavice na stravovanie.

ŽIAČIKOVIA NAPREDUJÚ,
„STARÍ“ PÁNI STÁLE NEZDOLANÍ
Naše najmladšie futbalové nádeje, ktoré pôsobia
v spoločnom družstve s deťmi z Trenčianskych
Teplíc, sa v oblastnej súťaži prípraviek zlepšujú
každým kolom. Je potešiteľné, že chuť do športovania im dodávajú rodinní príslušníci, ktorí s nimi
cestujú aj na ihriská súperov. Starí páni TJ Slovan
odohrali na jeseň 2 duely s Valaskou Belou - doma
4:4, vonku vyhrali 5:3.
PM, Foto: Pavol Gago

Detváky a mladí z Dolnej Poruby, Omšenia,
Kremnických Baní, Turčeka, Novej Dubnice,...
si vychutnávali dni plné hier, zábavy a dobrodružstiev. Veď akoby nie, keď bývali v prírode
za dedinou. Nechýbala ani lukostreľba, vrhanie nožov, strieľanie zo vzduchovky, súťaže,
športové aktivity či samostatná príprava
jedla, no a samozrejme modlitba a čas na
rozhovor.
Piatok bol dňom bez chleba, aby si deti uvedomili jeho hodnotu a celkovo hodnotu všetkých potravín. K tomu ich viedlo aj motto
tábora, ktorým sa stali slová pápeža Františka: „Potraviny, ktoré vyhadzujeme, akoby
sme brali zo stola chudobným“.
V sobotu by táborníci veru zahanbili nejedného kuchára, pretože jednotlivé skupiny v

kotlíkoch na ohnisku pripravili vynikajúci
obed, a to všetko zo surovín, ktoré si predchádzajúci deň museli krvopotne vybojovať
plnením rôznych úloh. Pri všetkom deťom
pomáhali 4 animátori na čele s „vedúcou“.
Vyvrcholením dňa bola nočná hra, na ktorú sa
deti veľmi tešili.
Na celý priebeh dozerali dospeláci, ktorí
zabezpečovali dovoz potravín, prípravu a
výdaj stravy, strážili tábor, udržiavali oheň,
jednoducho pomáhali ako sa len dalo. Niektorí prišli povzbudiť dobrým slovom, iní prispeli
ako sponzori, ďalší slúžili pomocou. Opäť sa
potvrdilo, že je možné spojiť relax duše s
relaxom tela.
ZUZANA GRABCZAK, Foto: Renáta Ďatková
Zdroj: Facebook / Kapucíni Kremnické Bane
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

ŠKOLSKÝ ŽIVOT
Z PRVEJ RUKY
V novom školskom roku 2017/18 sme privítali
v ZŠ osem prváčikov: Dominika Čupalku, Jaroslava Ďuračku, Nicolasa Hrotka, Tomáša Križana,
Jakuba Marjenku, Vanesu Suchú, Samuela
Viliama Suchého a Karolínu Vasiľovú.
Zmeny vo vzdelávaní na základnej škole pokračujú v nadväznosti na minulé dva roky, a tak sa
podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho
programu začali od tohto septembra vzdelávať
žiaci 1., 2., 3. a 5., 6., 7. ročníka. Ročníky 4, 8 a 9
pokračujú vo vzdelávaní pôvodného vzdelávacieho programu.
Deviatakom bola s celoslovenskou pôsobnosťou
povinne uložená ďalšia vyučovacia hodina dejepisu. To znamená, že žiaci sa venujú vzdelávaniu
v predmete dejepis tri hodiny týždenne.
Okrem už zabehnutého overovania si vedomostí
žiakov 9. ročníka (Testovanie – 9) čaká už
v novembri žiakov 5. ročníka taktiež celoplošné
testovanie z predmetov slovenský jazyk
a matematika.
Pri plnenej kapacite MŠ je v obci predprimárne
vzdelávaných 24 detí, na I. stupni ZŠ v spojených
ročníkoch 32 žiakov, druhý stupeň navštevuje 34
žiakov (z toho 1 žiačka je vzdelávaná v zahraničí).
Tak, ako minulý rok je prevádzka ŠKD do 15.45
h, kompatibilná s koncom prevádzkovej doby
materskej školy a tento rok ho k 15. 9. navštevuje 25 žiakov.
Zmenou v našom školskom vzdelávacom programe „Naša škola“ bolo v minulom školskom
roku zavedenie nového predmetu pre 6. – 9.
ročník II. stupňa s názvom „Príbeh lesa“. Vyučujúce pripravili v rámci disponibilných hodín
a profilácie našej školy predmet, ktorého obsah
bol z prevažnej časti postavený na zážitkovom
vzdelávaní, bádaní a prírodovednej gramotnosti
s minimalizovaním teórie. Predmet bol realizovaný blokovým vyučovaním a stretol sa s veľkým
ohlasom nielen u žiakov, ale i u rodičov. Preto
sme ho ponechali i v tomto školskom roku a v r
ámci septembrových hodín už stihli žiaci za

asistencie skúseného rybára s naším žiakom
Samuelom Marušincom a pani učiteľkami informatívnu besedu o rybách, ale i zážitok
v podobe samotnej rybačky s rybárskymi náčiniami pri priehrade v Omšení. V duchu hesla
„chyť a vráť“ získali žiaci nielen zážitok, ale
i nové skúsenosti, informácie a zručnosti, ktoré
formujú ich hodnotové životné postoje nielen
ku prírode, ale i k ľuďom okolo seba.
Vo vzdelávaní naďalej pokračujeme v projektoch
„Moja prvá škola“ (vzdelávací portál Kozmix), na
hodinách telesnej a športovej výchovy „Zdravá
chrbtica“. Novými projektmi v tomto školskom
roku sú projekty nadácie Volkswagen „Experimentovanie po nemecky“ a „English 1“, prostredníctvom ktorých obohatíme vzdelávanie,
v prípade nemeckého jazyka aj s pomôckami
zameranými na pokusy prírodovednej gramotnosti.
Žiaci prvého stupňa už absolvovali tradičný
plavecký výcvik v Trenčianskych Tepliciach
a žiaci druhého stupňa sa v rámci prírodovednej
gramotnosti zúčastnili fyzikálneho workshopu
v priestoroch elektrárne Piešťany, kde vytvárali
a zapájali elektrické obvody pomocou vodičov
a LED svietidiel. Zážitkom bola i prehliadka
hangárových priestorov Vojenského historického múza pri letisku Piešťany.
Počas prázdnin boli za finančného prispenia

Združenia rodičov pánom školníkom zrenovované parkety a vynovená maľovka v ďalšej
triede podľa dohodnutého stanoveného plánu,
takže na renováciu zostáva už len jedna trieda.
Sponzorsky bol rodičmi poskytnutý piesok na
obnovu doskočiska pre skok do diaľky v areáli
školy, ktorý žiaci s pánom školníkom upravili tak,
aby doskočisko bolo funkčné. Sponzorsky plánujeme i osadenie nových sietí na brány futbalového ihriska za budovou ZŠ.
V priebehu prázdninových dní bola zriaďovateľom v časti školskej jedálne položená nová
dlažba aj s vymaľovaním, ako aj zabezpečená
oprava poškodených stien a stropov. Pri budove
ZŠ obecný úrad zrekonštruoval i prístupové
schodisko.
Za posledné roky sa priestory MŠ a ZŠ v našej
obci stali miestom nielen plnohodnotného
vzdelávania a výchovy, ale i miestom, kde sa
všetci cítia jednoducho dobre. V čase, keď všade
okolo nás dochádza v spoločnosti k niekedy
nepochopiteľným zmenám, prejavom a situáciám by toto všetko nebolo možné bez spoločnej práce a myšlienky obecného úradu ako
zriaďovateľa školy a škôlky, všetkých zamestnancov, rodičov a priateľov školy. V mene žiakov
a pedagógov za to srdečne ďakujem.
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka školy)
Foto: archív ZŠ, Peter Martinák

Jesenná šarkaniáda
v podaní škôlkarov a ich rodičov
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MOZAIKA

BEZPLATNÉ PARKOVANIE
vo Fakultnej nemocnici Trenčín
(Legionárska 28, tel. č. 032/6566111)

V areáli FN Trenčín platí od 1. septembra 2017 nový systém spoplatňovania parkovania. Pacienti, ich doprovod a návštevy počas návštevných hodín,
majú nárok parkovať na vyznačených parkovacích miestach 4 hodiny zadarmo. K bezplatnému parkovaniu v uvedenom rozsahu je potrebné lekárom
potvrdený parkovací lístok oskenovať v priestoroch telefónnej ústredne, ktorá sa nachádza v budove pediatrie z vonkajšej strany zboku (na mape
areálu budova č. 2). V areáli sú umiestnené označenia, ktoré vysvetľujú všetky podmienky parkovania.
Spracoval: PETER TVRDOŇ, Zdroj: fntn.sk

POL PROMILE PRE CYKLISTOV
Cyklisti, radi chodíte do krčmy na pivo alebo pol deci? Poslanci NR SR schválili novelu zákona o cestnej premávke. Novela platí už od januára tohto roku.
Cyklisti môžu jazdiť do 0,5 promile iba v zastavanom území obce. Teda nie len tam, kde sú budovy, ale aj na miestach, kde je výstavba plánovaná v zmysle
územného plánu, alebo na cestičke pre cyklistov. Hodnota 0,5 ‰ predstavuje asi 2 veľké pivá, alebo 2-3 dl vína, resp. 0,05 dl „tvrdého“ alkoholu.

INZERUJTE
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!
032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk

ZIMNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2017
MODRÉ NÁLEPKY: 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12.,
18. 12., 25. 12. 2017.
RUŽOVÉ NÁLEPKY: 13. 11., 27. 11., 11. 12., 25. 12. 2017.
VÝZVA: Obec Dolná Poruba v zmysle §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní zverejní v budúcom vydaní obecných novín ZOZNAM DLŽNÍKOV
za daň z nehnuteľnosti, psa a komunálny odpad. Spravidla ide každoročne o tých istých občanov. Evidujeme 5 daňových dlžníkov, ktorí môžu
nedoplatky uhradiť na obecnom úrade v D. Porube v úradných hodinách.

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 25. 7. – 14. 10. 2017...
▪ sa medzi nás narodili: DEAN BILANOVIČ, MATÚŠ VIDIŠ, NELKA
FARULOVÁ;
▪ sa prisťahovali do obce: JANA MARTIŠKOVÁ, rod. Porubčanová
(z Omšenia);
▪ sa zosobášili: VLADIMÍR SLIVKA a DANIELA MARKOVÁ, Bc. MATÚŠ
PAPAY (z Novej Dubnice) a Bc. VERONIKA MARIENKOVÁ,
Ing. DUŠAN ŽABKA a SOŇA MICHALCOVÁ (z Ľuborče), PETER
MARTIŠKA a JANA PORUBČANOVÁ (z Omšenia), MIROSLAV
MATUŠČÍN (z Omšenia) a PATRÍCIA BAČÍKOVÁ, PAVOL ŠTEFANEC
(z Bohuníc) a PATRÍCIA ČUPALKOVÁ.

POČET OBYVATEĽOV: 799 (416 mužov, 383 žien).

OCÚ DP

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V R. 2017
21. 3. | 20. 6. | 26. 9. | 14. 12. (všetky o 14.00 h)
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