
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

V polovici marca re-
zonovali v tunajších 
zemepisných šírkach 
dve slovíčka - ľudové 
misie. Redemptoris-
ta IVAN FLIMEL (58) 
hovorí, že účasť na 
bohoslužbách môžu D. 
Porube závidieť ozaj 
široko-ďaleko. Ako 
však dodáva, až prax ukáže, ako zužitkuje-
me radostné posolstvo. 
 
▪ Hlavnou činnosťou Kongregácie najsvätej-
šieho Vykupiteľa je organizovanie ľudových 
misií. V období vzniku rehole redemptoristi 
šírili evanjelium v najbiednejších vrstvách. 
Zmenilo sa nejako poslanie rádu s odstupom 
230 rokov od smrti svätého Alfonza? 

Myslím si, že zakladateľ našej rehole už vtedy 
ponúkol to najdôležitejšie – evanjelium pre 
tých najviac opustených. Dnes by sme si 
mohli myslieť, že sú to ľudia, ktorí si nemajú 
čo obliecť alebo nemajú peniaze. Ale to vôbec 
nie je pravda. Niekedy sú tí najopustenejší 
práve tí, ktorí prekypujú dostatkom všetkého, 
ale nemajú to najcennejšie – nevlastnia Boha. 
▪ Takže, ako by ste definovali základný cieľ 
ľudových misií v 21. storočí? 
Byť k dispozícii tým najopustenejším a hľadať 
ich všade, či už v najchudobnejšej dedine alebo 
vo veľkom bohatom meste. Prísť však môžeme 
len do tých farností, kam nás pozve kňaz. 
▪ Prečo misie trvajú práve osem dní? Má táto 
číslovka nejaký špeciálny význam? 
Ani nie. Tento model funguje od čias svätého 
Alfonza. My redemptoristi po roku robíme 
tzv. renováciu, číže obnovu svätých misií, 

ktorá trvá päť dní od stredy do nedele. 
Osemdňové misie začínajú v sobotu večer 
a končia nasledujúcou nedeľou. V plnosti 
tohto týždňa sú spojené s duchovnými cviče-
niami na špeciálne témy, omšami, stretnu-
tiami, spoveďami či návštevami chorých. 
▪ Misionári vnášajú do farnosti nový vietor. 
Do akej miery ste poznali našu farnosť? 
Navštívili ste predtým Dolnú Porubu? 
Náš kláštor sídli v Kostolnej-Záriečí a patrí do 
farnosti Drietoma. Vašu farnosť som navšte-
voval len v rámci zastupovania alebo rekolek-
cií, keďže patrí do nášho dekanátu. Už pred-
tým som však mal možnosť obdivovať krížovú 
cestu v prírode. Počas návštev vašej obce ma 
najviac prekvapilo, že v nedeľu o siedmej ráno 
bol kostol vždy plný veriacich. Pre mňa osobne 
ide o krásne svedectvo a veľké povzbudenie. 
POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 3. STRANE 

V ROKU JUBILEA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
NÁS OPUSTIL JEJ DLHOROČNÝ RIADITEĽ 
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DOLNÁ PORUBA ZABODOVALA 
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Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 20. 3. 2018 
 

K BODU: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
▪ Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnu-
tí OZ predložila kontrolórka obce Dolná Poruba 
Anna Ďurovcová (ďalej len kontrolórka obce). 
Správu o výsledkoch vykonaných mesačných 
kontrol v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ, Dolná 
Poruba 88, podala kontrolórka obce, ktorú 
poslanci zobrali na vedomie. K uzneseniu č. 
214/2017 o súdnom spore ZŠ s MŠ Dolná Poru-
ba 88 a bývalej učiteľky školy Mgr. Daniely 
Ragulovej poskytla poslancom riaditeľka školy 
písomne. Poslanci zobrali informácie o vyplatení 
sumy bývalej učiteľke Ragulovej na vedomie. 
▪ Starosta obce informoval poslancov o mož-
nosti odkúpenia hasičského vozidla od obce 
Omšenie. Obecný úrad Omšenie dal vypracovať 
znaleckú hodnotu hasičského auta, ktorá činí 
2341,20 Eur + zaplatenie 150,- Eur za vypraco-
vanie posudku. Poslanci OZ schválili odkúpenie 
tohto vozidla a uložili starostovi obce dohodnúť 
sa na splátkovom vyplatení vozidla a znaleckého 
posudku so starostom obce Omšenie Mgr. 
Marčekom Alojzom. 
K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE 
Starosta obce informoval poslancov o: 
▪ povinnostiach obce, ktoré vyplývajú z novely 
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociál-
nej kuratele zaslané na obec listom zo ZMOS; 
▪ súčinnosti a spolupráci MZ SR – inšpektorát 
kúpeľov a žriediel s obcou ohľadom FO a PO pri 
plánovaní geologických prác na území ochran-
ných pásiem prírodných liečivých zdrojov 
a prírodných minerálnych zdrojov; 
▪ možnosti poskytnutia dotácie na rekonštruk-
ciu vojnového hrobu na našom cintoríne. Obci 
boli z Okresného úradu Trenčín poskytnuté 
informácie, že v posledných dvoch rokoch 
neboli dotácie schválené žiadnej obci v SR 
z dôvodu nedostatku financií. Túto informáciu 

poslanci zobrali na vedomie a uzhodli sa, že 
vypracovanie projektu za takejto situácie je pre 
našu obec bezpredmetné. 
K BODU: SCHVÁLENIE PLÁNU KULTÚRNYCH 
AKTIVÍT NA ROK 2018 
Poslanci OZ na odporúčanie kultúrnej komisie 
pri OcÚ prerokovali a schválili Plán kultúrnych 
aktivít na rok 2018. 
K BODU: VÝSLEDKY FYZICKEJ INVENTÚRY 
MAJETKU OBCE A NÁVRH VYRADENIA NEU-
POTREBITEĽNÉHO MAJETKU OBCE 
Komisie schválené pre inventarizáciu majetku 
obce vykonali fyzickú inventúru majetku. 
Poslanci uložili finančnej komisii pri OcÚ stano-
viť zostatkovú hodnotu majetku uvedeného na 
zozname jednotlivých inventúrnych súpisov. 
Následne poslanci schválili majetok, ktorý je 
poškodený a nepoužiteľný, vyradiť z inventáru 
obce. 
K BODU: ŽIADOSTI 
Starosta obce predniesol poslancom OZ žia-
dosť pani Emílie Kopačkovej, bytom Dubnica 
nad Váhom, Bratislavská 431/31, o zrušenie 
uznesenia o odkúpení pozemku na novovytvo-
renej parcele č. 862/3. 
Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba pri prero-
kovávaní žiadosti pani Zdenky Kopčanovej, 
bytom Dolná Poruba 82, o odkúpenie pozemku 
na parcele č. 862/3 o výmere 69 m2, vychádza-
lo z existujúceho právneho stavu. Keďže Obec 
Dolná Poruba je výlučným vlastníkom uvede-
ného pozemku a z jeho umiestnenia a polohy 
vyplýva, že tento je pre obec využiteľný len 
v minimálnej miere, pretože na pozemku je 
umiestnený stĺp vysokého napätia a taktiež 
telekomunikačný stĺp. Okrem týchto skutoč-
ností tento pozemok podlieha režimu ochran-
ného pásma zo strany koryta potoka a taktiež 
zo strany cesty III. triedy. Teda jeho reálne 

využitie je minimálne. Táto časť slúži ako prí-
stupová plocha k pozemku č. 862, ktorú vlastní 
žiadateľ. Obecné zastupiteľstvo dôsledne zvá-
žilo všetky okolnosti a posúdilo žiadosť ako 
opodstatnenú s uznesením č. 222/2017/C zo 
dňa 14. 12. 2017. Okrem týchto skutočností je 
potrebné uviesť, že obec bude len zisková a to 
samotným predajom nehnuteľnosti a v ďalšej 
fáze zaradením do daňového režimu. Ostatné 
pripomienky v žiadosti považujú poslanci OZ za 
irelevantné. OZ zobralo žiadosť na vedomie 
a potvrdilo platnosť uznesenia č. 222/2017/C 
zo dňa 14. 12. 2017. V takomto znení poslanci 
odporučili odpovedať na žiadosť p. Emílie 
Kopačkovej, bytom Dubnica nad Váhom. 
K BODU: RÔZNE 
TJ Slovan Dolná Poruba doručila obecnému 
úradu požadovaný oznam o osobe zodpoved-
nej za dodržiavanie úloh uvedených v nájom-
nej zmluve obce Dolná Poruba (prenajímateľ) 
a TJ Slovan Dolná Poruba (nájomca), ktorou je 
poslanec Milan Suchý. 
K BODU: DISKUSIA A ZÁVER 
V tomto bode poslanci rokovali o: 
▪ dotaze pána Masára ohľadom odpadu 
v časti Hlboká, kde poslanci uložili starostovi 
obce zaslať p. Masárovi list a doriešiť odpo-
veď v zmysle zákona o odpadoch a VZN č. 
1/2018; 
▪ žiadosti na výrub stromov, kde má stavebná 
komisia doriešiť žiadosť miestnym zisťovaním 
na tvare miesta; 
▪ pasportizácii miestneho cintorína, kde pos-
lanci uložili starostovi obce vyhotoviť plastové 
tabule na miestnom cintoríne a odporučili 
začať proces vypracovávania a schvaľovania 
nájomných zmlúv o hrobových miestach od 1. 
septembra 2018. 

Zapísala: DANA SUCHÁ 

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Inšpektorát kúpeľov a žriediel 
 

INFORMÁCIA OHĽADOM POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH 
OSÔB PRI PLÁNOVANÍ GEOLOGICKÝCH PRÁC NA ÚZEMÍ OCHRANNÝCH 
PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV A PRÍROD. MINERÁLNYCH 
ZDROJOV 
V poslednom období sme vo zvýšenom počte zaznamenali vrty a studne, ktoré boli vyvŕtané, 
resp. vykopané do hĺbky väčšej ako 6 m bez vedomia a súhlasného stanoviska inšpektorátu, 
pričom sa nachádzajú na území ochranných pásiem prírodných liečivých alebo prírodných 
minerálnych zdrojov a v zmysle § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. je inšpektorát 
dotknutým orgánom pri vykonávaní všetkých geologických prác. Počas vodoprávnych konaní 
a z prichádzajúcich žiadostí o povolenie odberu zo zdrojov (vrty, studne) inšpektorát vo viace-
rých prípadoch zistil, že fyzické a právnické osoby vykonali geologické práce bez vedomia 
a súhlasného stanoviska inšpektorátu.                                                             OCÚ DOLNÁ PORUBA 

 

OZNAM OBCE DOLNÁ PORUBA O PLATENÍ DANÍ 
A POPLATKOV PRE ROK 2018 
 

Z dôvodu prechodu programu celoslovenského charakteru tzv. DCOM budú rozhodnutia na 
daň z nehnuteľnosti, za psa a miestneho poplatku za odpad pre rok 2018 spracovávané 
v mesiacoch máj až jún 2018. Platenie týchto daní a poplatkov budú občanom oznámené 
miestnym rozhlasom. Ďakujeme za pochopenie.                                          OCÚ DOLNÁ PORUBA 

VECI VEREJNÉ 

FOTO: Zuzana Vániová 
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Do našej farnosti sa po desiatich rokoch vrátili ľudové misie 
 

V dňoch 10. – 18. marca 2018 prebiehali v Omšení a Dolnej Porube ľudové misie. Ide v pod-
state o osemdňovú duchovnú obnovu farnosti, ktorej cieľom je priviesť veriacich (neraz iba 
formálne) k radikálnemu životu podľa evanjelia, podľa Krista. 
Misie sa začínajú v sobotu večer a končia sa o osem dní, v nedeľu, slávnostným posvätením a 
inštaláciou misijného kríža pri chrámových dverách. Počas celého týždňa veriaci počúvajú 
kázne na témy „Boh je láska“; „Hriech“; „Obrátenie srdca“ či „Smrť, prechod k novému živo-
tu“. Priestor dostávajú aj stavovské stretnutia pre deti, mládež, mužov a ženy. 
„Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misiách, aj v osobnom živote 
v dnešnom svete. Ako vysvetľujú, chcú byť kvasom a soľou pre tento svet. Plný názov rehole 
je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. 
 

Čo znamená CONGREGATIO SANCTISSIMI REDEMPTORIS (CSsR) 
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi je rehoľné spoločenstvo, ktorého členovia žijú a pracujú ako rehoľní kňazi a bratia. 
Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Jej existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Kris-
ta, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta.  
Rehoľu založil v roku 1732 svätý Alfonz Mária de Liguori. Jej poslaním od počiatku bolo hlásať evanjelium (radostnú zvesť) chudobným. V ča-
soch, kedy žil sv. Alfonz, išlo o chudobných v materiálnom zmysle, o chudobných pastierov, ktorí žili v horách za hranicami bohatého mesta 
Neapol. V nich uvidel trpiacu tvár Ježiša Opusteného, im zasvätil svoj život a pre nich založil novú misionársku spoločnosť. Veľmi chcel, aby títo 
ľudia – nevzdelaní v náboženských otázkach – spoznali pravdy kresťanskej viery, a najmä pravdu o Božej láske. Preto pre nich organizoval rôzne 
duchovné cvičenia, ale hlavne misie, ktoré sa stali hlavnou náplňou práce novej Kongregácie. 
 

DOKONČENIE ROZHOVORU S MISIONÁROM IVANOM FLIMELOM 
 

... Počas misijného týždňa sme mali možnosť 
byť trošku viac spoznaní. Zároveň sme mohli 
vstúpiť do rodín a vidieť, akým spôsobom 
ľudia žijú vzťah s Kristom. 
▪ V čom spočíva príprava vášho misijného 
tímu? Koľko má členov a na ktoré faktory 
kladiete v príprave najväčší dôraz? Zohľad-
ňujete pritom napríklad nejaké regionálne 
špecifiká, prípadne, či má farnosť s misiami 
skúsenosti z minulosti? 
Počet členov tímu závisí od veľkosti farnosti. 
U vás sme boli dvaja, no ďalší boli v Kostolnej 
pripravení vypomôcť, ak by sme situáciu 
nezvládali. V príprave pristupujeme rovnako 
ku každej farnosti na Slovensku, témy ponú-
kame bez ohľadu na lokalitu. To najpodstat-
nejšie je odovzdanie farnosti skrze osobnú 
modlitbu misionára za ľudí, s ktorými sa 
budeme stretávať, či už v kostole alebo na 
ulici. Samozrejme, že dbáme aj na prípravu  

misijných kázní a príhovorov. 
▪ Počas celého týždňa ste zabezpečovali 
pestrý program pre deti i dospelých. Ak by 
ste im mali z tohto miesta dodatočne 
odkázať len jednu vec, čo by to bolo? 
Vzhľadom k skúsenostiam je najdôležitejšie 
to, čo som pociťoval, že ľudia majú záujem 
o život s Kristom. Prial by som im len jedno 
jediné – nech tento vzťah, resp. život naozaj 
prehlbujú. Misie totiž teraz vchádzajú do 
druhej etapy. Zatiaľ sme urobili teoretickú 
časť, ako keď Kristus vyškolil svojich najbliž-
ších a potom im povedal – Iďte a učte. Ve-
rím, že aj ľudia v Dolnej Porube túto Ježišovu 
ponuku príjmu. 
▪ Prejdime k spätnej väzbe. Čo vám ukázali 
misie v Omšení a Dolnej Porube? Dokázali 
ste si po takom výdaji energie odniesť z našej 
farnosti aj vy nejaký konkrétny zážitok?  
Mal som u vás možnosť stretnúť sa s tým, že  

ľudia chcú hľadať Krista. Každý deň sme mali 
svätú omšu a každý deň bol kostol plný. Toto 
o niečom svedčí. A vôbec to nie je pravidlom 
počas misií. Úžasné boli aj stretnutia s deťmi. 
Takéto vrúcne prijatia nie sú všade samozrej-
mosťou, v niektorých mestách nás napríklad 
do školy vôbec nevpustili... Podiel na výsled-
nom efekte mal aj samotný program a včasná 
propagácia. Misie boli týždeň pred veľkonoč-
nou spoveďou. Prekvapilo ma, že tých ľudí 
bolo veľa ešte aj na tej spoločnej spovedi, čo 
mohlo byť isté dozrievanie. Lebo, nemusí sa 
vždy všetko ukázať iba v misiách. Efekt môže 
prísť po týždni, po roku alebo aj po desiatich 
rokoch. Toto je veľkosť Boha voči človekovi, že 
máme stále možnosť a šancu rozhodnúť sa. 
▪ Ročne so svojim tímom absolvujete 
približne desať misijných výjazdov. Ako 
veľmi sa líšia misie v jednotlivých farnos-
tiach na Slovensku od misií v zahraničí? 
S misiami v zahraničí nemám skúsenosť, ale 
v témach sa zásadne nelíšime, keďže Božie 
pravdy sú dané. Iste platí, že – iný kraj, iný 
mrav, ale podstatné je, že všetky misie ohlasujú 
Krista. Bez ohľadu na nastavenú formu je dôle-
žitý ich cieľ – prehĺbiť vzťah s Ježišom Kristom. 
▪ Prečo ste sa rozhodli stať misionárom? 
To je dlhá história... Chvalabohu, za 25 rokov 
nemôžem povedať, že by mi toto poslanie 
zovšednelo. Čo farnosť, to iní ľudia, iné prístu-
py. V rôznorodosti je krása. Ľudia chcú a hľa-
dajú. Lebo, kto nechce hľadať, nemôže nič 
nájsť. Práve skrze tieto milostivé dni sa snaží-
me priniesť do zvykového náboženstva niečo 
nové pre deti, mládež aj najstarších ľudí. Práve 
toto je môj hnací motor a toto ma napĺňa 
v misijnej práci. 

PETER MARTINÁK 
FOTO: M. Ďatko, P. Zelíska, redemptoristi.sk 

AKTUÁLNA TÉMA 
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MOJIMI OČAMI / rubrika starostu obce 
 

Vážení spoluobčania, 
jarné slnečné lúče nás 
nabádajú k zvýšenej ak-
tivite takmer vo všet-
kých oblastiach. Nie tak 
dávno sme tradičným 
spôsobom zabezpečo-
vali oslavu fašiangov. 
Podporiť nás prišiel aj 
predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja a poslanec NR SR pán 
Jaroslav Baška, starosta zo susednej obce Horná 
Poruba pán Milan Staňo, starosta z Trenčianskej 
Teplej pán Milan Berec a ďalšie osobnosti 
z trenčianskeho okresu. Myslím si, že celková 
príprava týchto osláv a jej priebeh bol zhodno-
tený na výbornú. Avšak bez pomoci realizačné-
ho tímu, našich poľovníkov, hasičov a taktiež 
sponzorov by sme takúto úroveň dosiahli len 
veľmi ťažko. 
S príchodom jari sa však odkrýva i druhá, menej 
populárna, stránka – a to je neporiadok v cho-
tári, ktorý po zime zanechali turisti alebo naši 
obyvatelia. Problému znečisťovania prírody som 
už venoval veľa času, avšak k zásadnému posu-
nu dochádza len sporadicky. Obec medzičasom 
začala vlastnými silami a prostriedkami so zbe-
rom rôzneho odpadu. 
Čo nás okrem bežnej agendy čaká? S veľkou 
trpezlivosťou čakáme na ukončenie schvaľova-
cích procesov projektov, ktoré sme už dávnejšie 
podali. Od toho sa bude odvíjať i naša činnosť. 
Ak by došlo k schváleniu rekonštrukcie mater-
skej školy, môžeme začať s obstarávaním výme-
ny okien na obecnej bytovke. To by som videl 
ako najideálnejšie riešenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva – páni Peter 
Zelíska a Pavol Gago svojpomocne vo svojom 
voľnom čase spracovali bez nároku za odmenu 
celý program pasportizácie cintorína v Dolnej 
Porube aj s projektovou dokumentáciou. Ich 
návrhy boli prerokovávané na XV. zasadnutí OZ 
a poslanci sa uzhodli, že pasportizácia cintorína 
s následným uzatváraním zmlúv s nájomcami 
hrobov začne približne od 1. septembra 2018. 
Touto cestou sa chcem menovaným poslancom 
poďakovať o to viac, že firmy, ktoré spracováva-
jú tento program nám zaslali cenové ponuky 
v sumách nad 1500 Eur. 
Po rôznych rokovaniach v prípade revitalizácie 
centra obce pravdepodobne budeme musieť 
rozdeliť plán samotnej realizácie do dvoch etáp. 
V prvej by pripadalo do úvahy prekrytie koryta 

potoka a dokončenie projektu v druhej etape. 
Koncom mesiaca jún, presnejšie 30. 6. 2018, 
máme naplánovaný 8. ročník Súťaže vo varení 
guláša. Už teraz Vám môžem prezradiť, že súťaž 
bude obohatená účasťou známej speváčky 
Jadranky so svojimi hosťami. 
Dňa 28. marca 2018 sme sa rozlúčili s našim 
významným občanom Jozefom Trokanom, ktorý 
v našej základnej škole pôsobil ako riaditeľ od 
roku 1977 do konca školského roka 1990/1991. 
Česť jeho pamiatke! 
Záverom mi dovoľte, aby som poprial pevné 
zdravie našim jubilantom. Našim novomanže-
lom v ich spoločnom živote a tiež novoroden-
com želám šťastný plnohodnotný život! 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce) 
FOTO: Peter Zelíska; archív OcÚ 

 

PREVENCIA PRED POŽIARMI: Za porušenie zákona hrozí mastná pokuta 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov, v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred 
požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí, na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane 
pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- Eur. Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý 
požiar spozorovaný v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.                                   OCÚ DOLNÁ PORUBA 

 
 

ZA JOZEFOM TROKANOM 
 

S novopostavenou budovou 
základnej školy, v ktorej sa 
začalo vyučovanie v septem-
bri 1962, začal i profesijný 
učiteľský život matematikára 
Jozefa Trokana v Dolnej 
Porube. Na našu školu bol 
pracovne prevedený z Dolnej 
Súče a vymenovaný za zás-

tupcu riaditeľa. Počas svojho pôsobenia na zá-
kladnej škole pracoval ako člen rady Miestneho 
národného výboru, predseda a neskôr tajomník 
DO-KSS, SČSP a NF MNV, lektor IPV, člen rozhod-
covskej komisie OVOZ. Roku 1972 bol vyzname-
naný pri príležitosti Dňa učiteľov ONV (odborom 
školstva) za svoju učiteľskú prácu. 

Vo funkcii riaditeľa školy pôsobil J. Trokan po 
vymenovaní od septembra 1977 do júna 1991. 
Zaujímavosťou je, že počas jeho vedenia základ-
nej školy sa naši vtedajší učitelia a žiaci popri 
množstve súťaží, akcií, aktivít a výletoch uspora-
dúvaných školou zúčastňovali na dokončovacích 
prácach (200 brigádnických hodín) pri svojpo-
mocnom budovaní Miestneho národného výboru 
prostredníctvom akcie „Z“, slávnostne otvorené-
ho v decembri 1977. 
Veľká časť jeho života bola venovaná škole. Našej 
škole. Bol to nielen čas strávený v zamestnaní 
s kolegami a žiakmi, ale i čas, ktorý venoval mi-
moškolským aktivitám pre obec. Našich žiakov, 
ktorí sú už dnes v pozícii starých rodičov, pripra-
voval na to najdôležitejšie – na školu života. 
Jozef Trokan sa narodil 30. 10. 1929 v Dolnej 
Porube. Štúdium pedagóga absolvoval v Trnave. 

V začiatkoch učil v Kubrici, potom v Dolnej Súči, až 
sa nakoniec usadil v Dolnej Porube. Život pedagó-
ga je náročný a únavný, ale J. Trokan pri svojom 
povolaní aktívne využíval každú voľnú chvíľu. 
V priebehu života sa venoval ovocinárstvu a vče-
lárstvu. Neznáma mu nebola ani športová čin-
nosť. Ako 22-ročný bol registrovaný v začí-
najúcom futbalovom oddiele obce Omšenie. 
V neskorších rokoch presedlal na turistiku. Skupi-
na turistov zo susednej obce ho zlákala a stal sa 
členom OKST TJ Žihľavník, s ktorým absolvoval 
mnoho túr po celom Slovensku a Morave. Nie-
koľkokrát sa zúčastnil na celoslovenských turistic-
kých zrazoch, zimných výstupoch na Vápeč 
a Baske a školských turistických výletoch spoje-
ných so stanovaním. Aj v dôchodkovom veku 
často zašiel do prírody, ktorú mal celý život rád. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ – ĽUBOMÍRA BIELIKOVÁ 

MEDZI NAMI 

Obec začala  
s jarným čistením chotára 
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FOTOGALÉRIA Z FAŠIANGOVEJ VESELICE objektívom Petra Zelísku 
 

     
 

           
 

     
 

SÚŤAŽ O NAJSYMPATICKEJŠIU OBEC: Dolná Poruba v prvej desiatke 
 

Hlas ľudu rozhodol, 34 obcí v okrese Tren-
čín bojovalo na prelome februára a marca o 
priazeň čitateľov. Súťaž o najsympatickejšiu 
dedinu prebiehala na Facebookovej stránke 
„trencin.dnes24.sk“. 
Každá obec je krásna, má svoje čaro, histó-
riu, prírodu, ale hlavne obyvateľov, ktorí 
v nej žijú. Ani jedna neskončila bez hlasu, 

favoriti sa ale črtali už od začiatku súťaže. 
Hlasy však pribúdali raketovým tempom a 
do poslednej chvíle boli rozdiely medzi ťa-
húňmi rebríčka veľmi tesné. 
Absolútnym víťazom sa nakoniec stalo Hor-
né Srnie s počtom hlasov 805, čo bolo 13,4 
percent zo všetkých odovzdaných hlasov. 
Svinná skončila druhá s malým rozdielom, 

získala 717 hlasov – teda 11,9 percent. Tre-
ťou najsympatickejšou dedinkou podľa či-
tateľov uvedeného portálu je Omšenie (655 
hlasov / 10,9 %), štvrtú priečku obsadila obec 
Horná Súča (581 hlasov / 9,7 %) a päticu 
uzatvára Dolná Súča (524 hlasov / 8,7 %). 
Dolná Poruba obsadila napokon 7. miesto. 
PETER TVRDOŇ; ZDROJ: trencin.dnes24.sk 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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Futbal spojil miništrantov na turnaji v Hornej Súči 
 

V sobotu, 10. marca 2018, sa naše deti zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja miništrantov v obci Horná Súča. Pred zahájením a vylosovaním 
jednotlivých zápasov sa konala v kostole svätá omša, za účasti všetkých deviatich súťažiacich družstiev. Turnaj sa hral systémom „každý 
s každým“ a na základe dosiahnutých bodov sa zostavila konečná tabuľka. Každý zápas trval sedem minút (bez zastavovania času). Naši miniš-
tranti napokon skončili s celkovým počtom bodov 6 na šiestom mieste s bilanciou 1 víťazstvo – 3 remízy – 4 prehry.  
Hneď v úvodnom meraní síl nám los „na rozohranie“ pridelil domácich usporiadateľov a neskorších celkových víťazov turnaja s celkovým poč-
tom 22 bodov. Pre porovnanie, miništranti z Omšenia získali 11 bodov za 2 víťazstvá, 5 remíz a 1 prehru so Soblahovom. Nám sa so Soblahovom 
podarilo uhrať bezgólovú remízu, čím sme ho obrali o celkové víťazstvo, nakoľko potom Soblahov ešte remizoval s Hornou Súčou "A". Nešťastnú 
stratu bodov naši chlapci zaznamenali v súboji so Skalkou nad Váhom (0:1), keď sme rozhodujúci gól inkasovali osem sekúnd pred koncom. 
 

Celkové poradie turnaja  
 

1. Horná Súča „A“ 
2. Soblahov 
3. Omšenie 
4. Skalka nad Váhom 
5. Trenčín „mesto“ + Trenčianske Biskupice 
6. DOLNÁ PORUBA 
7. Trenčín „Juh“ 
8. Dolná Súča 
9. Horná Súča „B“ 
 

Jednotlivé výsledky našich 
miništrantov 
 

Horná Súča „A“ – Dolná Poruba  1:0 
Dolná Súča – Dolná Poruba  0:0 
Soblahov – Dolná Poruba   0:0  
Trenčín Juh – Dolná Poruba  0:0  
Trenčín mesto – Dolná Poruba  1:0  
Skalka /Váhom – Dolná Poruba  1:0  
Horná Súča „B“ – Dolná Poruba  0:1  
Omšenie – Dolná Poruba   2:0 
 

Spracoval: PAVOL GAGO; FOTO: autor 
 
 

SLOVAN ladil jarnú formu opäť v Uherskom Brode 
 

  
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

V polovici februára vycestovala 21-členná výprava futbalového oddielu TJ SLOVAN na sústredenie do osvedčeného prostredia v Uherskom Brode. 
Vynikajúce podmienky na trénovanie, regeneráciu i posilnenie kolektívneho ducha tradične našla v areáli TJ Spartak, ako aj v penzióne Javořina. Štyri 
tréningové jednotky rozdelil trénerský tandem Pavol Kapko – Anton Suchý na dve ihriská s umelou trávou. Čerešničkou na torte bol „fitnes“ tréning 
v mestskej športovej hale pod vedením Ondru Hudečka. Kondičný špecialista naordinoval hráčom balančné a posilňovacie cvičenia s gumenými expan-
dermi, či kmitacími tyčami Flexi Bar. Vyvrcholením trojdňového sústredenia bol prípravný zápas s Valaskou Belou, v ktorom Dolná Poruba zvíťazila 3:1. 
Zimná prestávka zaznamenala v radoch TJ Slovan značný pohyb v kádri. Do treťoligových Trenčianskych Teplíc (FKS Nemšová) sa vrátil Jozef Vlado, 
o hosťovanie v Bánovciach n/B požiadal brankár Michal Korček. Vzniknutá situácia si vyžiadala povolať z Novej Dubnice medzi tri žrde nášho talentova-
ného odchovanca, vekom ešte dorastenca Roderika Marušinca. Na hrote útoku sa opäť prebúdza strelecky disponovaný navrátilec Peter Puček. 
TJ SLOVAN Dolná Poruba v tejto súvislosti ďakuje všetkým partnerom, ktorí počas prebiehajúceho ročníka finančne podporili jej činnosť vrátane skva-
litnenia materiálno-technického vybavenia (v abecednom poradí): Bežák Daniel, Bežák Milan (Nová Dubnica), Čupalka Jakub, GAMA Partners (Gabriela 
Dašková), Hlásny Peter, Homola Mont (Milan Homola), pekáreň Homolka (Suchý Rastislav), mäsiarstvo Hrbáček, Kapko Peter, JUDr. Kopčan Miroslav, 
JUDr. Mečiar Vladimír, Obecný úrad Dolná Poruba, Púček Ján, Ing. Suchý Ján, Suchý Ľubomír, Suchý Milan, Suchý Miloš, Suchý Miroslav, Šlesárik Peter, 
Urbárska obec Dolná Poruba, Žihlavník s.r.o. (Mgr. Slivková Ingrid / Slivka Miroslav).                                               PETER MARTINÁK; FOTO: Peter Kapko, PM 

Futbalové družstvo miništrantov z Dolnej Poruby 
s farárom Miroslavom Lysičanom 
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Čarovný Príbeh lesa pokračuje 
 

V rámci predmetu „Príbeh lesa“, s ktorým sa 
v blokovom vyučovaní stretávame aj v školskom 
roku 2017/18 sme sa opäť stretli s nečakanými, 
nevšednými, ale hlavne úžasnými zážitkami. 
V septembri sme pod vedením pána Pera Repku 
a nášho spolužiaka Samuela Marušinca (9. A) 
chytali ryby na priehrade „Vodnár“. Naučili sme 
sa, aké rôzne druhy rýb žijú v našich sladkých 
vodách, aj to, aké rôzne návnady možno použiť 
na ich chytanie a aké ťažké je jednotlivé návnady 
pripraviť. To, že je to hotová chémia, nie len 
žiadne napichnutie dážďovky na háčik, sme si 

mohli osobne vyskúšať. Deti si užili krásny teplý 
deň babieho leta a takmer každý z nich zažil 
úspech z ulovenej ryby. Ľúto nám bolo iba, že 
čas tejto úžasnej štvor-hodinovky ušiel nesku-
točne rýchlo a rozhodne si ju túžime zopako-
vať... 
V októbri sme popri zaujímavej prechádz-
ke našim lesom v Dolnej Porube nazbierali 
okrem veselých zážitkov aj huby, ktoré sme si 
následne zatriedili podľa atlasu a naučili sme sa 
o nich potrebné informácie. Nechýbal rozbor 
pod mikroskopom, ako aj podrobné skúmanie 

zloženia. V sprievode pána školníka Štefana 
Smolku, pani učiteliek Fodrekovej, Sádeckej 
a Bavlnkovej sme zozbierali okrem plodov lesa aj 
posledné lúče jesenného slnka. 
V novembri sme spolu našimi poľovníkmi pá-
nom Jánom Suchým, Miroslavom Horňákom 
a Branislavom Horňákom absolvovali prednášku 
v teréne ohľadom zaujímavostí, ale aj podstat-
ných skutočností v našom poľovnom revíri. 
Nechýbala zimná nálada, úžasná vatra a voňavé 
pochúťky. 
Do budúcnosti nás najviac teší dohodnutá spo-
lupráca s našim najobľúbenejším poľovníkom 
pánom starostom  Miroslavom Kopčanom, 
z ktorej sa veľmi tešíme. Nech les a jeho príbehy 
naďalej ožívajú v školských laviciach...! 
V rámci predmetu „Príbeh lesa“ sme absolvovali 
aj prednášku s poľovníkom Igorom Boledovičom 
mladším, ktorá nás veľmi obohatila o poznatky v 
rámci poľovníctva a lesníctva. Deti veľmi zaujala 
technika a zbrane, ktoré priniesol na ukážku, 
fotografie, ako aj pútavé rozprávanie jeho zážit-
kov. V apríli sme opäť nevynechali prenos žiab 
na priehrade medzi Omšením a Trenčianskymi 
Teplicami. Pripravila nás naň pútavou prednáš-
kou botanička pani Katarína Devánová, ktorá 
túto oblasť dôkladne pozná a problematiku 
prírodných pomerov spracovala aj v našej obec-
nej monografii. 

JANKA SÁDECKÁ – KRISTÍNA BAVLNKOVÁ 

 
 

Školský život z prvej ruky 
 

Druhý školský polrok je pre našich žiakov boha-
tý množstvom výchovno–vzdelávacích aktivít: Fa-
šiangový karneval, matematická súťaž Pytagoriá-
da, recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, Anglic-
ko–slovenské činoherné divadelné predstavenie 
inscenované ako učebná pomôcka, tvorivé dielne 
v Bazovského galérii, Valentínska pošta, súťaž Čo 
vieš o hviezdach, aktivity finančnej gramotnsoti k 
Európskemu týždňu financií, elektronická účasť 
žiakov IQ olympiády, veľkonočné tvorivé dielne 
v ŠKD. Tieto aktivity boli naplnené peknými zážit-
kami a umiestnením zúčastnených žiakov. 
V okresnom kole Pytagoriády nás reprezentovali 
s výsledkom úspešných riešiteľov žiaci I. stupňa 
M. Tašár a P. Cucor, žiaci II. stupňa B. Hoštáková 
s krásnym 2. miestom, A. Zelíska so 7. miestom. 
Okresné kolo Biologickej olympiády kategória „C“ 
bolo so 6. miestom úspešné pre V. Tarabovú. Ani 
v športových súťažiach naši žiaci nezaostávali. 
Krúžok stolného tenisu sa pod vedením svojho 
vedúceho prostredníctvom 9-tich žiakov zúčastnil 
stolnotenisového turnaja „O pohár primátora 
mesta“ v Trenčianskych Tepliciach, kde všetci 
svojim športovým nasadením a výkonmi zatienili 
i dlhodobo hrajúcich športovcov. Prvé miesto M. 
Tašára a 3. miesto P. Cucora boli len povestnou 
čerešničkou na torte. Veľkonočný florbalový tur-
naj ZŠ mikroregiónu Teplička a Turnaj v malom 
futbale v Omšení so ziskom 4. miesta žiakov 
deklaruje nielen vedomostné, ale i športové 
predispozície našich detí, ktoré škola podporuje 
a rozvíja. Týmto chcem z pozície riaditeľa školy 

vysloviť veľké poďakovanie žiakom s ich vyučujú-
cimi a vedúcim za skvelú reprezentáciu školy. 
K environmentálnej výchove viedli naši vyučujúci 
žiakov prostredníctvom začlenenia tejto témy do 
vyučovacích hodín rôznych predmetov. Konkrét-
ne prostredníctvom predmetu „Les“ či bábkové-
ho divadla pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ s témou Na 
zemi dobre mi je. Chcela by som poďakovať 
všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom, ktorí 
sa tento rok podieľali na zbere starého papiera. 
Žiaci sú takouto formou nielen vzdelávaní 
z oblasti recyklácie surovín, ale zároveň motivo-
vaní k skutočnosti, že keď niečo chcú, je potrebné 
priložiť ruku k dielu. Verím, že ďalší vytúžený stol-
notenisový stôl sa nám zo získaných finančných 
prostriedkov podarí zabezpečiť. 
Vzdelávanie nemeckého jazyka bolo obohatené 
vzdelávacími aktivitami s pomôckami na základe 
prírodovednej gramotnosti, ktoré ZŠ vlastní po 
tohtoročnom zapojení sa do vzdelávacieho pro-
jektu firmy Volkswagen. Kabinet anglického 
jazyka sa zväčšil o sadu didaktických pomôcok – 
pracovných zošitov a interaktívnych CD pre žiakov 
I. a II. stupňa. 
Ani naši najmenší – škôlkari nezostávali pozadu. 
Po fašiangovom karnevale a pečení šišiek sa tešili 
z bábkového divadielka a návštevy miestnej obec-
nej knižnice. Predškoláci si po depistáži školskej 
zrelosti, uskutočnenej prostredníctvom CPPPaP 
Trenčín v ZŠ vyskúšali pri návšteve 1. ročníka 
vyučovanie. A tak im už pri zápise do prvej triedy 
tieto priestory neboli neznáme. 
V marci sa na slávnostnom neformálnom stretnu-
tí vyučujúcich ZŠ s MŠ v Trenčianskych Tepliciach 

pri príležitosti Dňa učiteľov riaditeľka školy spo-
ločne s pánom starostom obce Miroslavom Kop-
čanom poďakovali všetkým pedagógom za trpez-
livosť, nápaditosť a profesionalitu vo vzdelávaní a 
výchove žiakov a detí Dolnej Poruby. Zároveň 
zaželala do budúcnosti veľa zdravia, optimizmu 
a empatie, ktoré sú potrebné v tak náročnej práci, 
akou práca s deťmi je. 
Kolobeh života sa nedá zastaviť. Je mi ľúto, že už 
nie je medzi nami bývalý riaditeľ ZŠ Jozef Trokan, 
ktorý viedol Základnú školu v rokoch 1977–1991. 
Našej škole venovala veľkú časť života. 
Čas prázdnin sa neúprosne blíži a s ním i pláno-
vaná ďalšia revitalizácia ZŠ s MŠ, ako napríklad 
maľovka školskej kuchyne, časti triedy MŠ, zado-
váženie germicídneho žiariča na skvalitnenie de-
zinfekcie priestorov materskej školy, nové prvky 
interiéru MŠ, obnova parkiet a maľovky poslednej 
triedy ZŠ. Dúfajme, že sa nám všetko podarí 
k spokojnosti rodičov a žiakov tak, ako i po minulé 
roky prostredníctvom našich zamestnancov, 
obecného úradu a rodičov. 
Na záver mi dovoľte srdečne Vás všetkých pozvať 
na slávnostnú školskú akadémiu vystúpení žiakov 
a detí ZŠ s MŠ pri príležitosti 55. výročia vybudo-
vania terajšej budovy ZŠ. Školský život sa v tejto 
budove začal v septembri 1962. V júlovom čísle 
novín bude tomuto výročiu s historickými infor-
máciami venovaný osobitý priestor. Slávnostný 
program bude venovaný i našim mamičkám. 
Budeme sa tešiť, že v nedeľu 6. mája poobede 
prídete podporiť naše deti, našu školu a naše 
vystúpenia tak, ako i po minulé roky. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ) 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 



 
8 Dolnoporubský hlas 

      

 
 

 

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA 
O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ PORUBA ( 8. ročník ) 

 

 

JEDNO Z NAJOBĽÚBENEJŠÍCH LETNÝCH ZÁBAVNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V REGIÓNE 
 
 

 Atraktívne súťažné kategórie  Kultúrny program  Chutné občerstvenie  

Hudobný hosť: JADRANKA 
 
 

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

30. 6. 2018 • od 9.00 h • areál TJ Slovan 
 

 

 
 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 1. 1. – 9. 4. 2018... 
 

▪ sa medzi nás narodili: LINDA MATUŠČÍNOVÁ, SEBASTIÁN DORIČKA, 
NIKOLAS MARTIŠKA; 
 

▪ navždy nás opustili: EMÍLIA GAGOVÁ (rod. Bližniaková), JOZEF 
TROKAN, MIROSLAV SMOLKA; 
 

▪ sa odsťahovali z obce: RASTISLAV BIELICH (do Dubnice n/V), 
ZDENKO SUCHÝ (do Omšenia); 
 

▪ sa zosobášili (v Sydney, Austrálsky zväz): MIROSLAVA UHRINOVÁ 
(z Kalinova) a JÁN SMOLKA. 
 
 

POČET OBYVATEĽOV: 803 (419 mužov, 384 žien).     OCÚ DP 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032/6597257 ●  
● dolnoporubskyhlas@centrum.sk  ●

LETNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2018  
 

MODRÉ NÁLEPKY: 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 
30. 7., 13. 8., 27. 8. 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10. 2018. 
Zimný vývoz začne 5. 11. 2018. 
 

 

RUŽOVÉ NÁLEPKY: 9. 4., 23. 4., 21. 5., 18. 6., 2. 7., 30. 7., 27. 8., 
24. 9., 22. 10. 2018. 
Zimný vývoz začne 12. 11. 2018. 

MOZAIKA 

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE  
PODIELNIKOV POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA 

 

Výbor Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemkového 
spoločenstva zvoláva svojich členov na valné zhromaž-
denie podielnikov pozemkového spoločenstva, ktoré sa 
uskutoční 27. 5. 2018 (nedeľa) o 14.30 hod. v priestoroch 
kultúrneho domu v Dolnej Porube.                      UODP-PS 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V R. 2018 
 

20. 3. | 26. 6. | 25. 9. (všetky o 14.00 h) 

 

 

Firma SAKURION s.r.o. ponúka: 
 

 

▪ klietky pre chov prepelíc,  

▪ pasce na líšky a kuny,  

▪ liahne na vajíčka,  
▪ odchovne pre kuriatka, krmítka a oveľa viac.  

ROZVOZ PO CELOM SLOVENSKU! 
 

 

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


