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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S VÝZNAMNÝM RODÁKOM EMILOM VÁNIM
Narodil sa 21. decembra 1943 v Dolnej Porube. Cesta viery ho
zaviedla k jezuitom, aby
napokon stál na čele
ich provincie. Trnavská
univerzita mu pred pár
týždňami udelila čestný doktorát. Uznanie
za šírenie dobrého mena našej obce EMILOVI VÁNIMU oficiálne
vyslovilo aj obecné zastupiteľstvo.
▪ Za kňaza vás ordinovali pred 38 rokmi.
Spomeniete si ešte na detaily vysviacky?
Kňazskú vysviacku som prijal 30. decembra
1979 v Poľsku s mojim spolubratom a priateľom Ivanom Bunčekom. V ten istý deň sme
od arcibiskupa Henryka Gulbinowicza prijali aj

diakonskú vysviacku vo Vroclave. Všetko bolo
pripravované prostredníctvom našich predstavených, my sme dostali iba adresu, kde sa
máme hlásiť.
▪ Narodili ste sa cez druhú svetovú vojnu,
vaše prvé spomienky však zrejme budú
o čosi mladšie. Ako sa vám žilo v povojnovej Dolnej Porube?
Samozrejme, na nič z vojnovej éry si nepamätám. Iba z rozprávania babky som sa dozvedel, že sme sa odsťahovali na jeden z lazov
Kúty, odkiaľ pochádzal dedko, ktorého som
nikdy nevidel, lebo zahynul počas prvej svetovej vojny. Mal som jedného mladšieho
brata. Ten ma vždy provokoval a ja som to
nevedel pokojne zvládať. Obyčajne potom
zakročila mama s babkou. Ale viem, že sme sa
mali všetci veľmi radi.
▪ Máte z tohto obdobia nejakú spomienku

alebo obraz, ktorý vám pred očami
dodnes ožíva?
Detstvo v našej dedine bolo naozaj pekné.
Cez leto sme pásli kravy, babka ma už ako
malého chlapca zaúčala do takmer všetkých
poľnohospodárskych prác vrátane kosenia,
orania či sadenia zemiakov. Najmä kosenie
bolo veľmi romantické. Chodievali sme s
rodičmi na veľké lúky – Košariská alebo Zvoničky, kde sa zišlo aj dvadsať koscov. Prišli
sme tam večer, prekosili niekoľko zákosov,
zapálili oheň a hostili sa. Starší chlapi rozprávali historky a spievali. Vstávalo sa zavčas
rána, aby sa zase dobre kosilo. Nezabudnem,
že raz tam s nami pobudol aj jeden profesor
z Oravy, ktorý bol v tom čase v Dolnej Porube
ako dozor s deťmi.
POKRAČOVANIE ROZHOVORU
S EMILOM VÁNIM NÁJDETE NA 5. STRANE
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VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 14. 12. 2017
K bodu: NÁVRH ROZPOČTU Obce Dolná Poruba
a rozpočtovej organizácie na roky 2018 – 2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Rozpočet obce Dolná Poruba a RO –
Základnej školy s materskou školou Dolná
Poruba na rok 2018 a nasledujúce roky 2019 –
2020 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej
klasifikácie. Rozpočet na rok 2018 vychádzal
z vývoja hospodárenia obce predchádzajúceho
roka a očakávanej skutočnosti roka 2017,
ktorého dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2018 v zmysle zákona č. 493/2011
Z.z., čl. 9 ods. 1.
Rozpočet na rok 2018 bez príjmových operácii je
zostavený ako schodkový, keď celkové bežné
príjmy predstavujú hodnotu 448 178 Eur, kapitálové príjmy predstavujú hodnotu 280 000 Eur
a príjmové finančné operácie predstavujú výšku
220 401 Eur. Celkové bežné výdavky predstavujú
hodnotu 448 178 Eur, kapitálové výdavky sa
predpokladajú čerpať vo výške 400 000 Eur
a finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu
nie sú rozpočtované. Bežný rozpočet je zostavený
ako vyrovnaný.
Pri schvaľovaní rozpočtu hlasovali poslanci OZ
jednomyseľne za schválenie rozpočtu. Rozpočet
na originálne kompetencie na rok 2018 pre
prevádzky Materskej školy, školskej jedálne
a školského klubu bol zostavený podľa určenej
výšky finančných prostriedkov vo VZN č. 2/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové
náklady pre materskú školu a školské zariadenia
zriadené na území obce Dolná Poruba. Znížením
počtu žiakov obec musí dofinancovávať finančné
prostriedky na prenesené kompetencie na
činnosť a prevádzku Základnej školy na rok 2018
vo výške 32 670 Eur.
Starosta obce predložil a prečítal prítomným
poslancom list od riaditeľky Základnej školy
s materskou školou, Dolná Poruba č. 88, 914 43
Dolná Poruba – Oznámenie o určení výšky finančných prostriedkov pre rok 2018, v ktorom uvádza, že obcou zostavený rozpočet na rok 2018 vo
výške 266 386 Eur je pre rozpočtovú organizáciu
nepostačujúci. Obecné zastupiteľstvo sa listom
pani riaditeľky ZŠ s MŠ zaoberalo a uložilo riaditeľke Základnej školy s materskou školou povinnosť podať Obecnému zastupiteľstvu kompletnú
správu týkajúcu sa právoplatného rozsudku o neplatnom rozviazaní pracovného pomeru s bývalou zamestnankyňou v písomnej forme do termínu najbližšieho zasadnutia OZ.
K bodu: ŽIADOSTI
▪ Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť
Základnej školy s materskou školou v Dolnej
Porube 88 o poskytnutie finančných prostriedkov
a dofinancovanie prevádzkových nákladov k 16.
10. 2017 vo výške 4243,93 Eur vzhľadom k tomu,
že prenesené kompetencie zo štátu nepokrývajú
mzdové náklady a ostatné prevádzkové náklady
rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba.
Poslanci OZ schválili žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba
o dofinancovanie prevádzkových nákladov k 16.
10. 2017 a súhlasili navýšiť rozpočet pre RO
rozpočtového roka 2017 a to úpravou rozpočtu

roka 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017.
Starosta obce predložil a prečítal prítomným
poslancom žiadosti od riaditeľky Základnej školy
s materskou školou, Dolná Poruba č. 88, 914 43
Dolná Poruba:
1.) Žiadosť o finančné prostriedky na náhradu
mzdy pri neplatnom skončení pracovného
pomeru a odvodov do poisťovní bývalej zamestnankyne Mgr. Daniely Ragulovej vo výške 5415,74
Eur;
2.) Žiadosť o dofinancovanie osobných nákladov a poskytnutie finančných prostriedkov na
vyplatenie náhrady mzdy pri skončení pracovného pomeru, náhrady mzdy pri neplatnom
skončení pracovného pomeru a odvodov do
poisťovní Mgr. Daniely Ragulovej vo výške
5138,11 Eur.
▪ Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosti ZŠ s MŠ
Dolná Poruba o poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie osobných nákladov
a na vyplatenie náhrady mzdy pri neplatnom
skončení pracovného pomeru bývalej zamestnankyne Mgr. Daniely Ragulovej vo výške
10 553,85 Eur a súhlasili navýšiť rozpočet pre RO
a to úpravou rozpočtu roka 2017 rozpočtovým
opatrením č. 5/2017.
▪ Starosta obce predložil prítomným poslancom
Žiadosť pani Zdenky Kopčanovej, bytom Dolná
Poruba č. 82, 914 43 Dolná Poruba o odkúpenie
parcely registra CKN č. 862/2 , k. ú. Dolná Poruba,
2
vo výmere 121 m , druh pozemku zastavené
plochy a parcely registra CKN č. 862/3 , k. ú. Dolná
2
Poruba, vo výmere 69 m , druh pozemku zastavané plochy, obe vedené Okresným úradom
v Trenčíne, odbor katastrálny, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 48124591-060-17
zo dňa 06. 11. 2017 z pôvodnej parcely EKN
10 002/4, druh pozemku ostatná plocha evidovanej na LV č. 2216, vlastník Obec Dolná Poruba
v podiele 1/1. Jedná sa o pozemky v tesnom
susedstve pozemku, na ktorom sa nachádza
bytový dom č. 82 a 380, cez pozemky je jediný
možný prístup k rodinnému domu žiadateľa od
komunikácie a žiadateľ uvedené pozemky dlhodobo užíva. Parcely svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou s. č.
82 a 380, vzhľadom na ich výmeru a situovanie sú
pre obec nevyužiteľné. Obecné zastupiteľstvo sa
zaoberalo touto žiadosťou a schválilo odpredaj
uvedených pozemkov v zmysle Smernice č.
3/2017 – Zásad hospodárenia a nakladania s ma
jetkom obce Dolná Poruba. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku ako náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do
katastra si bude hradiť kupujúci.
▪ Starosta obce predniesol prítomným poslancom Žiadosť Vladimíra Cíbika, bytom Pod hájom
1096/86, Dubnica nad Váhom o odkúpenie
parcely registra CKN č. 304, k. ú. Dolná Poruba,
2
vo výmere 62 m , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, vedená Okresným úradom
v Trenčíne, odbor katastrálny na pôvodnej parcele EKN parcelné č. 220/2, evidovaného na LV č.
2
2216 o výmere 62 m , druh pozemku ostatná
plocha, vlastník Obec Dolná Poruba v podiele

1/1. Jedná sa o pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na uvedenej parcele vlastní hospodársku
budovu. Vzhľadom na jeho výmeru a situovanie
je pre obec nevyužiteľný. Obecné zastupiteľstvo
sa zaoberalo touto žiadosťou a schválilo odpredaj uvedeného pozemku v zmysle Smernice
č. 3/2017 – Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Dolná Poruba. Všetky náklady
spojené s prevodom pozemku ako náklady na
vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad
do katastra si bude hradiť kupujúci.
K bodu: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE
▪ Starosta obce predložil poslancom správu a vypracovanú analýzu o stave žiakov v Základnej
škole v Omšení a jej kapacitných možnostiach.
Uvedenú informáciu poslanci OZ zobrali na
vedomie.
▪ Starosta obce podal poslancom OZ informáciu
o zrušení racionalizačného opatrenia doručenú
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu,
vzhľadom na geografickú polohu obce, kde obec
Dolná Poruba je koncová podhorská obec, sťaženú dostupnosť najbližšej plnoorganizovanej školy
a snahu obce zachovať školu. Uvedenú informáciu poslanci OZ zobrali na vedomie.
▪ Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ
o liste zo Združenia miest a obcí Slovenska,
v ktorom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu na rekonštrukciu telocvične v rámci
výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.
Zároveň oznámilo, že v roku 2018 bude vyhlásená
nová výzva na rekonštrukciu telocvične, ktorej
cieľom bude zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť
počet učebných priestorov – telocviční určených
na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične. Uvedenú
informáciu poslanci OZ zobrali na vedomie.
K bodu: RÔZNE
▪ Starosta podal poslancom návrh na udelenie
čestného uznania p. Emilovi Vánimu – spoluzakladateľovi Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za šírenie dobrého mena obce, duchovný rozvoj a vzdelávanie pri príležitosti udelenia čestného doktorátu „doctor honoris causa“
(Dr.h.c.) dňa 13. 11. 2017. Pri tejto príležitosti
Obec Dolná Poruba dala vyhotoviť dekorované
sklenené predmety a to obelisk s podstavcom
Čestné uznanie a sklenenú fľašu v hodnote 150
Eur ako vecný dar obce pre p. Emila Vániho.
Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie čestného uznania p. Emilovi Vánimu.
▪ Starosta predložil poslancom informáciu z Odboru krízového riadenia Trenčín – Výpis z Analýzy
územia okresu Trenčín z hľadiska možných mimoriadnych udalosti, na základe ktorého oznamuje,
že obec Dolná Poruba je ohrozená možnými
mimoriadnymi udalosťami ako povodňou z búrok
a prívalových dažďov z vodného toku Teplička,
zemetrasením, víchricou a veľkoplošným lesným
požiarom. Uvedenú informáciu poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie.
Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ
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AKTUÁLNA TÉMA

Betlehem s efektom hviezdnej oblohy požehnali na polnočnej omši
Za pôvodcu myšlienky betlehemov je považovaný svätý František z Assisi, ktorý v 13.
storočí zhotovil prvý exemplár. Nový rezbársky skvost v našom kostole pozostáva zo
sedemnástich figúrok z talianskych Álp.
Katolícki veriaci v Dolnej Porube prežívali
nedávne vianočné sviatky o čosi intenzívnejšie. Slávnostnú atmosféru narodenia Ježiša Krista im počas polnočnej omše umocnil nový betlehem.
Ako povedal kňaz Miroslav Lysičan, umeleckým zobrazením Svätej rodiny v maštali uzavreli dvojročný kruh úvah o finálnom modeli
a spôsoboch získavania finančných príspevkov. „Pohľad na deti prichádzajúce k našim
jasličkám ma presvedčil zainvestovať. Od
začiatku sme chceli kvalitu z dreva, nie niečo
lacné z Poľska. Aj preto, že pôvodné sadrové
figúrky už boli značne poškodené. Zároveň
ma inšpirovala myšlienka rodinnej katechézy.
V rámci nej môžu rodičia svojim ratolestiam

názorne vyrozprávať príbeh Ježišovho narodenia či vysvetľovať udalosti zo Svätého
písma,“ doplnil duchovný otec s tým, že
rezbárov z oblasti Val Gardena v Dolomitoch
mu odporučil kolega z Trenčianskych Teplíc
Stašek Lugowski.
Stredobod pozornosti v interiéri kostola pochádza z dielne Art Studio PEMA v mestečku
Ortisei. Stolárske remeslo sa v rodinnej firme
Mahlknechtovcov dedí z pokolenia na pokolenie. Vysušené lipové drevo vďaka majstrom
okrieva v podobe sošiek od výmyslu sveta.
Kvalita však niečo stojí. Napríklad svätý Jozef
v životnej veľkosti vyjde aj na tritisíc eur...
Betlehem, ktorý našiel domov v našej obci,
stojí na podstave o rozmeroch 245 a 100 cm.
Obsahuje sedemnásť figúrok vrátane anjela,
pastierov a zvierat. Scénu dotvárajú traja
králi. Napriek tomu, že variant „Kostner“
odráža roľnícko-pastiersku tradíciu prostredia
Dolnej Poruby, postavy, ktoré sa prišli pokloniť malému dieťatku a uznať, že je to Boží syn,
pôsobia trochu exoticky. Ako vysvetlila etnologička Katarína Nádaská, podľa biblickej
legendy mal byť jeden z trojice kráľov tmavej
pleti. Išlo pritom skôr o mudrcov, resp. filozofov, ktorí v časoch narodenia Ježiša Krista
predstavovali intelektuálnu špičku sveta.
Najviac energie pri výbere diela si vyžiadala
veľkosť figúrok. „Koncom novembra som so
spolubratom Milanom cestoval cez Taliansko.

Dovtedy sme boli rozhodnutí pre set s 29 figúrkami vysokými 25 centimetrov. Keď som ho
uvidel naživo, bol som očarený, ale tiež presvedčený, že je príliš malý. Voľba následne
padla na veľkosť 48 cm. Lenže to nás dostalo
do úplne inej cenovej relácie,“ priblížil Lysičan.
Výsledná suma za jasličky sa po zľave vyšplhala na päťtisíc eur. Iniciatíva spojila celú dedinu. Takmer polovicu nákladov pokryl zisk
z predaja výrobkov tvorivých dielní, založených za týmto účelom. Ruku k dielu priložili
individuálni darcovia i sponzori. „Drevo na
príslušenstvo poskytol Maroš Ďatko, maštaľ
vyrobil Peter Hrdý s manželkou Miroslavou,
osvetlenie nainštaloval Roman Suchý, hviezdnu oblohu zase dodala moja bývalá farníčka
Mária Greňová z Nesluše,“ špecifikoval farár
pôsobiaci v Dolnej Porube od roku 2007.
Jasličky sú podľa neho vizitkou miestnych
veriacich, ktorí sú ochotní obetovať časť vlastných peňazí na šľachetný cieľ. „Je to určite
vzácnosť. Každá generácia by po sebe mala
niečo zanechať. Bola generácia, ktorá kostol
postavila, ďalšie generácie sa o kostol starajú.
Je to tak aj v rodinách. Niekde svojím deťom
nenechajú nič, ale my chceme ísť inou cestou.
Tento betlehem je dedičstvo, ktoré nechávame nasledovníkom,“ dodal M. Lysičan.
Jasličky zostanú pred oltárom vyložené do
Hromníc (2.2.), aby ľuďom nezovšedneli.
PETER MARTINÁK, Foto: PM
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MEDZI NAMI

MOJIMI OČAMI / rubrika starostu obce
Vážení spoluobčania,
rok 2017, ktorý sme
prežili v každodenných
starostiach, ale i radostiach, zostane už len v
našich spomienkach a
činoch. Určite sa ho
každý snažil naplniť tak,
ako najlepšie vedel – či
už v oblasti pracovnej,
rodinnej alebo osobnej. Pri pohľade na minulý
rok, ale najmä na dni, ktoré sú pred nami je treba
povedať, že nadchádzajúce obdobie nebude pre
našu obec o nič ľahšie ako to predchádzajúce.
Ak by som mal bilancovať rok 2017, tak musím
jednoznačne povedať, že veľa práce sme urobili
na úseku spracovávania projektov, a to hlavne pri
zámeroch na rekonštrukciu materskej školy,
úpravu cintorína, domu smútku a jeho okolia.
Taktiež sme podali projekt na opravu ciest. Do
tejto chvíle však nedisponujeme informáciami
o úspešnosti či neúspešnosti týchto projektov.
Svojpomocne sme vybudovali v športovom areáli
multifunkčný stánok s prístreškom. Z vlastných
finančných zdrojov sme taktiež zrevitalizovali
jedáleň a sociálne priestory v materskej škole
(MŠ). Svojpomocne sme vykonali nutnú opravu
strechy na telocvični a odstránili poruchu prípojky
vody pri základnej škole (ZŠ), ako i opravu schodov na nádvorí školy a mnoho ďalších nevyhnutných prác v obci.
Za zmienku stojí informácia, že konečne bola
schválená Miestna akčná skupina (MAS) Strážovské vrchy, čo pre našu obec znamená, že v horizonte druhého štvrťroka 2018 by sme mohli
čerpať finančné zdroje na projekty. Náš zámer je
uskutočniť revitalizáciu centra obce. Na túto
aktivitu máme už dávnejšie spracovaný stavebný
projekt vrátane stavebného povolenia.
Iste viete, že v roku 2013 nám Ministerstvo školstva SR uložilo „racionalizačné opatrenie“ v podobe zrušenia druhého stupňa na ZŠ, ak nenaplníme
príslušné ročníky určitým počtom žiakov („ak
bude do 31. mája v príslušnom kalendárnom roku
menej ako 15 žiakov v triede 5. ročníka“)... Naša
obec nesplnila túto podmienku pre menší počet
žiakov. Obecné zastupiteľstvo však aj na žiadosť
rodičov rozhodlo o ponechaní vyučovania aj na
druhom stupni a dofinancovaní miezd učiteľov
z obecného rozpočtu.
Obecný úrad priebežne oslovoval rôzne štátne
orgány, osobnosti a inštitúcie politického i profesijného života z oblasti školstva a žiadal o upustenie od uloženého racionalizačného opatrenia.
Túto iniciatívu sme prakticky ukončili v roku 2017
listom predsedovi NR SR, kde sme argumentovali
v rovine právnej aj ľudskej, prečo je pre nás dôležité zachovať plnohodnotný stav školy v obci.
Ako zriaďovateľ sme na začiatku roka 2014 vyčlenili finančné prostriedky z rozpočtu obce pre
školu v sume 10 000 eur. Tieto sa postupom
každého školského roka navyšovali a v súčasnosti
predstavujú sumu 82 000 eur ročne, čo je hraničná, až likvidačná suma pre rozpočet obce.

Pri prijímaní racionalizačných opatrení sme postupovali s maximálnou zodpovednosťou a teda
predpokladali, že prijaté opatrenia, špecifické
podmienky života obyvateľov Dolnej Poruby
i vynaložené finančné prostriedky na revitalizáciu
školy vrátane zakúpenia nových didaktických
pomôcok budú dostatočne odrážať dlhodobý
záujem o zachovanie plnohodnotného výchovnovzdelávacieho procesu v našej obci. Tento názor
zastávame i z toho dôvodu, že v decembri 2013
bol prijatý zákon č. 464/2013 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a v článku I. deviateho bodu ods. 1
a 16 môže zriaďovateľ znížiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v ZŠ. V prípadoch uvedených v odsekoch 8 a 15 sa za osobitný prípad
môže považovať znížená dostupnosť žiakov do
školy, ako aj fakt, že Dolná Poruba je koncová
podhorská obec, kde sú hlavne v zimnom období
extrémne sťažené podmienky cestovania.
Máme za to, že na základe vyššie uvedených
skutočností bolo pre nás predmetné racionalizačné opatrenie diskriminačné vo vzťahu k možnostiam prístupu získať finančné prostriedky
v rámci dohodovacieho konania v porovnaní
s väčšinovou skupinou zriaďovateľov. Od samého
počiatku uloženia tohto racionalizačného opatrenia zastávame názor, že voči nám bola uplatnená
prílišná tvrdosť zákona, pretože štátny orgán,
ktorý toto opatrenie uložil mal už v tom čase
dostatok zákonného priestoru vyhovieť našim
vtedajším námietkam.
Koncom uplynulého roka, presnejšie 12. 12. 2017
som sa s riaditeľkou ZŠ s MŠ zúčastnil rokovania
o prehodnotení „racionalizačného opatrenia“
z roku 2013 za účasti pracovníkov ministerstva
školstva a okresného úradu Trenčín – odbor
školstva. Záver tohto rokovania bol pre nás veľmi
potešujúci, pretože komisia uznala jeden z našich
argumentov a to podmienku hodnú osobitného
zreteľa. Obec Dolná Poruba sa teda v budúcom
období, t.j. v roku 2018, môže zúčastňovať na
dohodovacom konaní, resp. rokovať o výhodnejších podmienkach, čo nám od roku 2013
nebolo umožnené. To však neznamená, že by
sme nemuseli finančne prispievať na chod školy
nad rámec krytia normatívnych prostriedkov...
Tu chcem nadviazať na toľko zdôrazňovaný demografický vývoj v našej obci. Obec vo svojej
stratégii Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na roky 2015 – 2024 zapracovala, resp. si
stanovila úlohu budovať nájomné byty, hlavne
pre mladé rodiny s deťmi. O tejto téme sa mnoho
povedalo a tiež popísalo. V roku 2017 už mali byť
začaté prípravné práce, avšak územné konanie
bolo prerušené jedným z účastníkov konania,
pretože bolo navrhnuté náhradné – lacnejšie riešenie, na ktorom sa obidve strany dohodli. Obec
v tomto konaní vystupuje len ako stavebný úrad.
Takže v súčasnej dobe obec ako stavebný úrad
nemá mandát podávať bližšie informácie o stave
konania. Čo však s istotou môžem uviesť je, že
investor neodstúpil od zámeru vybudovať nájomné byty podľa pôvodného stavebného projektu.

Z pohľadu verejného kultúrneho života sme už
tradične organizovali fašiangovú veselicu spojenú
s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, destilátov
z našej pálenice či pekárenských výrobkov
z miestnej pekárne Homolka, s.r.o. a pod.
Máme za sebou, dovolím si tvrdiť úspešný 7.
ročník súťaže vo varení guláša, do ktorej sa už
druhý rok zapojili aj študenti stredných škôl
z oblasti gastronómie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Trenčín.
V roku 2018 očakávame, že budú konečne vyhodnotené projekty, ktoré sme tak prácne
a pomerne nákladne spracovávali, a že začneme
s konkrétnymi prácami.
Zrejme neuniklo vašej pozornosti, že zo strany
Ministerstva životného prostredia SR a skoro
všetkých, či už printových alebo elektronických,
médií sa kladie čoraz väčší dôraz na environmentálnu disciplínu. Napriek opakovaným oznamom
a výzvam v miestnom rozhlase musím vysloviť
nespokojnosť so znečisťovaním životného prostredia, separovaním odpadu a podobne. Tu
bude potrebné zakomponovať príslušnú tematiku
i do výuky a takto už od ranného veku pripravovať
našu najmladšiu generáciu na elimináciu tejto
ľudskej ľahostajnosti, ba v mnohých prípadoch až
bezohľadnosti.
Dňa 13. 11. 2017 mi bolo cťou zúčastniť sa na
slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Trnavskej
univerzity, v rámci ktorého udelili v Bratislave
čestný doktorát („doctor honoris causa“) nášmu
rodákovi Emilovi Vánimu – spoluzakladateľovi
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Pri tejto
príležitosti som mu osobne odovzdal Čestné
uznanie obce Dolná Poruba za šírenie dobrého
mena obce, duchovný rozvoj a vzdelávania.
Čo dodať na záver? Pomôžem si jednou liturgickou scénkou adventných sviečok, ktorú predstavili naši školáci počas programu „Posedenie pod
jedličkou“, keď predstavovali adventné obdobie
štyroch týždňov pred Vianocami: POKOJ – VIERA
– LÁSKA – NÁDEJ. Význam týchto štyroch slov bez
toho, že by sme si to uvedomovali, nás sprevádza
každú minútu a hodinu. Sú všade v našom okolí
a čase. Len a len na nás zostáva vložiť do svojich
životov aspoň kúsok z každého tohto magického
slova a aj týmto obohacovať seba a prostredie
v ktorom žijeme.
Touto cestou gratulujem novomanželom a vítam
medzi nami našich nových spoluobčanov!
Osobne si na prahu nového roka želám, aby sa
nám ciele, ktoré sme si stanovili do budúcna,
darilo plniť. Bez vašej pomoci a pochopenia to
však bude len ťažko možné. Prijmite, prosím, aj
želanie pevného zdravia, vzájomnej tolerancie,
harmónie v rodinách, ale aj v osobnom živote.
Nech nám naše deti prinášajú šťastie, pohodu
a radosť!
Zároveň vás pozývam posilniť medziľudské vzťahy
na fašiangovú veselicu a ďakujem všetkým za
spoluprácu a nezištnú pomoc v oblasti rozvoja
kultúrneho, spoločenského i športového života.
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce)
Foto: Peter Zelíska

KULTÚRNY ŽIVOT

„Moja cesta k jezuitom bola proti logike“
DOKONČENIE ROZHOVORU S NAŠIM VÝZNAMNÝM RODÁKOM EMILOM VÁNIM, SJ
▪ K detstvu patrí aj učenie. Skúste zarámcovať vaše školské roky.
Prvých päť ročníkov som chodil do školy
v Dolnej Porube. Od šiesteho ročníka sme
dochádzali do Trenčianskych Teplíc. Potom
nastala transformácia stredných škôl. Po ukončení ôsmej triedy som pokračoval na Jedenásťročnej strednej škole v Trenčíne, ktorá sa však
premenovala na Dvanásťročnú strednú školu
a maturoval som na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, dnes známej ako gymnázium.
▪ Nedávno vám Trnavská univerzita udelila
titul „doctor honoris causa“ za prípravu a
rozvoj Teologického inštitútu a za pomoc
pri jeho transformácii na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity. Dá sa povedať, že
kruh sa uzavrel?
Udelenie čestného doktorátu bolo predovšetkým prejavom ocenenia našich starších jezuitov. Teologický inštitút bol založený v roku
1941. Jeho poslucháči boli v minulom režime
ťažko skúšaní, no činnosť nezanikla ani v zložitých podmienkach. Inštitút si musel sám
vychovať mladých prednášajúcich a starať sa o
ich odborný rast. Odborné semináre sa venovali problému ateizmu, pastoračným prioritám, rehoľnému právu i duchovným cvičeniam. Všetko riadili pod záštitou biskupa Korca
najmä pátri Krapka, Litva, Porubčan, Kumurovitz, Dieška, Ďurček. Z mladších jezuitov pátri
Csontos, Šuppa, Bunček. Dňa 30. 9. 1991, pri
príležitosti 50. výročia založenia, Teologický
inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na
Slovensku obnovil svoju verejnú činnosť. Jeho
slávnostné začlenenie do Trnavskej univerzity
sa uskutočnilo v budove Trnavského divadla na
začiatku akademického roka 1994/95.
▪ Kadiaľ vlastne viedla vaša cesta viery?
Moja cesta viery nie je celkom jednoduchá.
Nemôžem povedať, že mi bolo všetko jasné,
a že som mal jasne definovaný cieľ. Do deja
vstupovalo mnoho prirodzených aj nadpriro-

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC 2017
Vo voľbách do VÚC bol za predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja zvolený JAROSLAV BAŠKA
(SMER-SD). Post župana obhájil pred Renátou Kaščákovou (SaS, OĽaNO) a nezávislým kandidátom
(NEKA) Štefanom Škultétym. Do zastupiteľstva boli
zvolení: J. Božík / NEKA, E. Porubcová / Demokratická koalícia, J. Stopka / Vládna koalícia, L. Procházka / NEKA, M. Hemza / Vládna koalícia, R. Takáč /
Vládna koalícia, V. Beňová / NEKA, K. Janas / Vládna koalícia, T. Vaňo / NEKA, F. Matušík / NEKA, M.
Šramková / NEKA, Š. Škultéty / NEKA, M. Ďureje /
NEKA, M. Mičega / NEKA, P. Oulehle / Demokratická koalícia, I. Steiner / Vládna koalícia, P. Daňo /
Demokratická koalícia, E. Filo / Demokratická koalícia, J. Trstenský / Vládna koalícia, M. Žiak / Demokratická koalícia, L. Matejka / Demokratická koalícia,

dzených vecí v podobe stretnutí rôznych ľudí.
▪ Čo vás nasmerovalo práve k jezuitom?
Tak to bolo úplne proti logike. Po ukončení
Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave v roku
1968 ma jeden z mojich priateľov po rozhovore o zmysle života poslal na kus reči za
starým monsignorom, ktorý bol doživotným
správcom Spolku svätého Vojtecha. Predstavte si, že tento dobrý človek mi jednoznačne povedal, že moje miesto je u jezuitov.
Bola to menšia bomba, pretože ten človek
bol v hnutí Pacem in terris, a ja som mal na
jeho odporučenie ísť k jezuitom. Práve v
čase, keď niektorí rozlišovali oficiálnu cirkev
od podzemnej. Hoci išlo o tých istých ľudí,
existovala tam akási nedôvera... Ale 9. januára 1971 ma prijali do noviciátu Spoločnosti
Ježišovej. Potom začalo tajné štúdium počas
zamestnania, vysviacka a neverejná pastorácia s mládežou, vysokoškolákmi a rodinami.
Až do roku 1990 som pracoval v Dome techF. Tám / Vládna koalícia, J. Habaník / Vládna koalícia, S. Svatik / NEKA, J. Maláň / Demokratická
koalícia, P. Marušinec / Vládna koalícia, D. Bublavý
/ Vládna koalícia, V. Cibík / NEKA, J. Bielik / NEKA, J.
Hort / NEKA, E. Bočincová / NEKA, R. Henek /
NEKA, P. Bagin / Vládna koalícia, Z. Máčeková /
NEKA, E. Dvonč / NEKA, A. Halinárová / Vládna koalícia, I. Radziaková / Vládna koalícia, V. Zboranová
/ NEKA, J. Smatana / Demokratická koalícia, V. Fraňo / Vládna koalícia, T. Marašický / Demokratická
koalícia, R. Novotná / NEKA, M. Hajšová / Vládna
koalícia, M. Panáček / Vládna koalícia, R. Hvizdák /
NEKA, A. Abramovičová / NEKA, P. Halabrín / NEKA.

niky Československej vedecko-technickej
spoločnosti v Bratislave. Vo februári 1990
som dal zamestnávateľovi výpoveď a začal
som sa venovať kňazskej pastorácii v kostole
Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.
▪ O jezuitoch sa traduje, že sú mimoriadne
vynaliezaví. Pracujú v rôznych apoštolátoch
vrátane vedy, vzdelávania či ekumenizmu.
Nebránia sa ani vtipom na svoj úkor.
O jezuitoch sa všeličo hovorí, pravdivo aj
satiricky. Jedno i druhé patrí k životu.
V dejinách, najmä v prvej Spoločnosti do
roku 1773, keď bola rehoľa na základe rozhodnutia pápeža Klementa XIV zrušená,
jezuiti vykonali pre ľudstvo mnoho dobrého.
V školstve zakladaním univerzít, v kultúre,
vede, technike, v misiách, no predovšetkým
tým, že ľudí učili žiť v súlade s Božím plánom, prečo Boh stvoril človeka a aký mu dal
cieľ, aby prežil svoj život dobre.
PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska, truni.sk

NA NÁVŠTEVE
U DÔCHODCOV
▲▲▲▲▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲▲

Predvianočný čas sa starosta obce Miroslav Kopčan rozhodol tradične využiť na návštevu našich seniorov v domovoch dôchodcov: Alžbetu Čupalkovú v Púchove, Annu Kopčanovú v Dubnici n/V, Emíliu
Bližniakovú v Novej Dubnici, Amáliu Belákovú v Trenč. Tepliciach, Annu Púčekovú v Trenč. Tepliciach. Je
ich zase o čosi menej, ale boli radi, že sa môžu porozprávať o dianí v ich rodnej obci.
DANA SUCHÁ
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HARMÓNIA TELA A DUCHA
Existujúca cesta, ktorú si miestni vytesali do
kameňa, je veľmi náročná. Jedným z mála áut
v Alitene je sanitka. Dostupnosť lekárskej pomoci pomáha mnohým rodičkám s komplikáciami
Počas uplynulých vianočných sviatkov naše a malým deťom, ktoré by sa v náročnom teréne
domácnosti opäť navštevovali tzv. betlehemci, nedostali do nemocnice včas.
ktorí zvestovali biblický príbeh o narodení Ježiša
Krista. 23. ročník koledovania detí „Dobrá novina“ bol tradične spojený so zbierkou pre núdznych v treťom svete, predovšetkým na pomoc
chudobným deťom v africkej Alitene – malom
mestečku s 3000 obyvateľmi. Väčšina z nich žije
v usadlostiach roztrúsených na svahoch okolo
centra. Alitena je považovaná za jedno z centier
katolíckej viery v Etiópii.
Organizátori zbierky Dobrá novina spolupracujú
so Zdravotným strediskom sestier Vincentiek
v Alitene na programe zlepšenia starostlivosti
pre matky a deti. Miestni zdravotníci sú „na
ceste k životu“ doslova každý deň. Alitena sa
nachádza v ťažko dostupnej horskej oblasti.
K mnohým osadám tam žiadna cesta nevedie.

BETLEHEMCI VYZBIERALI
REKORDNÚ SUMU

Tvárami 23. ročníka zbierky boli mama Ababa
s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému
príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára.
Ako informoval duchovný otec našej farnosti
Miroslav Lysičan, prostredníctvom vianočného
koledovania Dobrá novina sa v 58 domoch v D.
Porube podarilo vyzbierať rekordných 926 eur.
Je to o 200 eur viac než vlani a takmer polovica
z celkovej sumy odoslanej z farnosti Omšenie.
PETER MARTINÁK, Foto: PM, LS

ŽIVIO PRE MICHALA, RASŤA A ROMANA!
Bodku za jesennou časťou futbalovej sezóny napísali jubilanti z radov TJ SLOVAN. Cez polčasovú
prestávku posledného domáceho zápasu v roku 2017 zablahoželali prítomní k sedemdesiatke
dlhoročnému funkcionárovi Michalovi Kopčanovi a k 45. narodeninám Rastislavovi Suchému. Na
prahu roka 2018 vstúpil do klubu „50“ Roman Suchý (na fotografii úplne vľavo).
PM, Foto: LS

„Starí páni“ odohrali na turnaji v Púchove 4 zápasy s bilanciou 3 remízy - 1 prehra.

NAŠI FARNÍCI FANDILI

PETRE VLHOVEJ
Poviete si - čo je na tom? Veď to predsa robí každý
správny športový fanúšik...! Zopár našich mladých
farníkov s kňazom M. Lysičanom však využilo zimné prázdniny na návštevu alpského lyžiarskeho
strediska v rakúskom Lienzi, kde priamo pri trati
povzbudzovali našu slalomársku jednotku Petru
Vlhovú počas jej pretekov vo svetovom pohári. Tá
im v cieli za podporu poďakovala a zapózovala na
pamiatku do ich fotoarchívov.
PM, Foto: ML

Foto: Daniel Bežák

Prípravka súťažila na halovom turnaji vo Svinnej.
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
v kostole v Dolnej Porube

UMELECKÉ VIANOCE
Naše deti, ktoré navštevujú Súkromnú základnú umeleckú školu v Omšení (SZUŠ),
ukázali 10. decembra 2017 na Vianočnom
koncerte v Dolnej Porube svojim rodičom a
starým rodičom, čo všetko sa naučili v tomto
roku pod novým vedením.
SZUŠ od roku 2017 vedie nový riaditeľ Mgr.
Vladimír Ďatelinka.
Kultúrny dom v Dolnej Porube bol plný, takže
niektorí museli aj stáť, ale nikto neoľutoval.
Pre účinkujúcich aj hostí bolo pripravené
občerstvenie.
PETER ZELÍSKA, Foto: autor

ZÁŽITKOVÉ UČENIE O REFORMAČNOM HNUTÍ
Päťsto rokov po pamätnom pribití 95 téz Martina Luthera na dvere chrámu vo Wittenbergu
vystavili vo verejnej knižnici v Trenčíne 11 grafických listov s historickými medzníkmi reformácie
na území dnešného Slovenska. Expozíciu si nenechali ujsť ani žiaci z našej školy.
Vlna Lutherovych myšlienok neobišla ani spoločenský život v Trenčianskom kraji. Ako priblížil etnológ Igor Zmeták, prihlásenie k reformačným ideám sa v regióne naplno prejavilo od polovice 16.
storočia. „Z tohto pohľadu sa Trenčín stal od roku 1560 centrom pre celé stredné Považie. V roku
1570 už v meste vzniklo nižšie evanjelické gymnázium, 5. októbra 1580 sa tu konala prvá evanjelická synoda. K reformácii sa hlásila šľachta i obyvateľstvo,“ doplnil odborný garant výstavy.
Expozícia prilákala množstvo záujemcov vrátane organizovaných školských skupín. „Keďže zovšeobecnenie myšlienok reformačného hnutia tvorí jeden z obsahov vzdelávania predmetu dejepis,
naši žiaci si touto zážitkovou formou rozšírili vedomosti o historických skutočnostiach v Európe
a zároveň krajine, v ktorej žijú z hľadiska myslenia, teológie, kultúry i jazyka“, zhodnotila riaditeľka
Základnej školy v Dolnej Porube Pavlína Vakošová.
PETER MARTINÁK, Foto: VKMR

Mikuláš s plným vrecom balíčkov nechýbal ani na predvianočnej besiedke v materskej škole v Dolnej Porube (Posedenie pod jedličkou)

Foto: PM
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MOZAIKA

FAŠIANGOVÁ VESELICA

V DOLNEJ
PORUBE

10. 2. 2018 • od 11.00 h • nádvorie kultúrneho domu
PODUJATIE PLNÉ HUDBY, TANCA, ĽUDOVÝCH ZVYKOV A ZÁBAVY
 kultúrny program  masky  príprava tradičných zabíjačkových výrobkov 
 grilované špeciality  guláš  kapustnica  fazuľovica  grog  pálenka 

INZERUJTE
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!
● 032/6597257 ●
● dolnoporubskyhlas@centrum.sk ●
ZIMNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2018
MODRÉ NÁLEPKY: 2. 1., 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2.,
26. 2., 5. 3., 12. 3. 19. 3., 26. 3. 2018.
Letný vývoz začne 9. 4. 2018.
RUŽOVÉ NÁLEPKY: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3. 2018.
Letný vývoz začne 9. 4. 2018.

INFORMÁCIA PRE OBČANOV O ZMENE POPLATKOV
Zákon číslo 238/2017 zo dňa 6. 9. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 305/2013 Z.z. – v článku IV zákona je novelizovaný zákon č. 145/1995
o správnych poplatkoch.
Mení sa položka 2 a položka 3 – vyhotovenie fotokópie zo spisu, osvedčenie listiny a podpisu na listine sa upravuje z 1,50 na 2 Eur.
Účinnosť týchto poplatkov je od 1. 1. 2018.
OCÚ DP

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V R. 2018
20. 3. | 26. 6. | 25. 9. (všetky o 14.00 h)

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 14. 10. – 31. 12. 2017...
▪ sa medzi nás narodila: NATÁLIA BAČÍKOVÁ;
▪ navždy nás opustila: JÚLIA KOPČANOVÁ, rod. Kováčová;
▪ sa odsťahovali z obce: ĽUBOMÍR TROKAN (do Omšenia),
MILOŠ DORIČKA ml. (do Novej Dubnice);
▪ sa zosobášili: PATRÍCIA ČUPALKOVÁ a PAVOL ŠTEFANEC
(z Bohuníc)

POČET OBYVATEĽOV: 805 (421 mužov, 384 žien).

OCÚ DP

UPOZORNENIA OBECNÉHO ÚRADU
▪ Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2017 nadobudli akúkoľvek nehnuteľnosť dedením, kúpou, skolaudovali, majú vydané stavebné povolenie
na rodinný dom alebo drobnú stavbu, či iným spôsobom nadobudli nehnuteľnosť, že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2018 na základe
nového listu vlastníctva do 31. 1. 2018.
▪ Upozorňujeme na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny
týkajúce sa vlastníctva psa (nový pes, utratenie psa, resp. úmrtie psa).
▪ Upozorňujeme na povinnosť predložiť žiadosť o úľavu na komunálny
odpad pre študentov a dlhodobo pracujúcich v zahraničí.
▪ Žiadosti o úľavu na rok 2018 môžete predložiť len do 31. 1. 2018. Po
uvedenom termíne žiadosti z dôvodu počítačového spracovania nebudú
brané do úvahy.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolnej Porube.
▪ Zároveň upozorňujeme neplatičov na splnenie si povinnosti k úhrade daní
a poplatkov z rokov minulých – spravidla sú to každoročne tí istí občania!
Ďakujeme za pochopenie.
OCÚ DP
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