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ROZHOVOR S PREDSEDOM URBÁRSKEJ OBCE
Zákon č. 97 z roku 2013 (o pozemkových spoločenstvách) jednoznačne určil pravidlá, podľa
ktorých museli spoločenstvá prispôsobiť právne
pomery ustanoveniam tohto zákona. „Všetky
pozemkové spoločenstvá museli prejsť na právnu subjektivitu do 28. 2. 2014,“ hovorí predseda
Urbárskej obce Dolná Poruba JÁN SUCHÝ.
■ Keď sme sa zhovárali v roku 2011, reč bola aj o
tom, že pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou sa pravdepodobne skôr prispôsobia
podmienkam zmieňovaného zákona. Ako sa prispôsobila Urbárska obec Dolná Poruba?
Do roku 2013 sme boli pozemkové spoločenstvo
bez právnej subjektivity, od roku 2013 sme spoločenstvo s právnou subjektivitou. Spoločenstvá bez
právnej subjektivity zanikli alebo sa na ne prihliada
ako keby pozemkovými spoločenstvami neboli.
Naše pozemkové spoločenstvo bolo v zmysle zákona č. 97/2013 založené zmluvou o pozemkových spoločenstvách uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti. V tomto roku vstúpi pravdepo-

dobne do platnosti novela zákona o pozemkových
spoločenstvách, ktorá by mala priniesť odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti s ponechaním princípu nemožnosti zrušenia
a vysporiadania jej spoluvlastníctva s výnimkou
postupu definovanom pri pozemkových úpravách.
Dlhodobá tendencia vo vlastníckych pomeroch
spoločných nehnuteľností ukazuje, že neustále
narastá počet ich spoluvlastníkov, pričom zároveň
klesá počet spoluvlastníkov, ktorí sú ochotní
zúčastňovať sa aktívnej činnosti pozemkových
spoločenstiev. Zároveň v mnohých prípadoch
vznikajú situácie, kedy do radov spoluvlastníkov
prenikajú špekulatívni nadobúdatelia podielov
a snažia sa v spoločenstve získať väčšinový podiel.
Navrhovaná zmena zákona by mala zabrániť aj takýmto praktikám. Druhým závažným zásahom
novely zákona je zavedenie možnosti spoločenstva
nadobúdať vlastníctvo podielov spoločnej nehnuteľnosti do limitu 49 % podielu. Ďalšou a veľmi
dôležitou úpravou novely zákona je obmedzenie
drobenia podielov, nie pozemkov. Dátum nado-

budnutia účinnosti novely zákona je navrhnutý
tak, aby adresáti právneho predpisu mali dostatok
času na oboznámenie s novou právnou úpravou.
■ Koľko podielnikov a podielov má pozemkové
spoločenstvo aktuálne evidovaných na listoch
vlastníctva?
Pozemkové spoločenstvo malo ku dňu konania
valného zhromaždenia, t.j. 27. mája 2018, na
zozname 291 podielnikov a 67 560 podielov.
Pri založení pozemkového spoločenstva sme hospodárili na pozemkoch zapísaných na LV č. 743
o výmere 883,50 ha. V rokoch 2008–2009 komisia
ROEP v Dolnej Porube rozdelila z neznámych dôvodov tieto pozemky na 25 listov vlastníctva
o výmere 1215,3308 hektárov. Takýmto nepochopiteľným konaním došlo na LV č. 743, 1886,
1887, 1888, 1889, 2426, 2427, 2540 a 2541
k duplicitnému zápisu parciel s rozdielom 331,83
ha. Aj napriek vynaloženému úsiliu sa nedarí
súčasnému výboru pozemkového spoločenstva
zjednať v tomto smere nápravu.
POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 6. STRANE
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VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Z 26. JÚNA 2018

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Úhrada poplatkov
a nedoplatkov

K bodu: Návrh VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
Starosta obce predložil poslancom OZ VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania
pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci Dolná
Poruba. VZN č. 3/2018 vychádza v súlade ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 36 ods. 7 písm.
b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho schválení OZ t.j. dňom 11. 7. 2018.

Daň z nehnuteľnosti, za psa a miestny poplatok
za odpad pre rok 2018 si môžu prísť občania zaplatiť na obecný úrad v Dolnej Porube do konca
mesiaca august 2018.
Taktiež opätovne upozorňujeme neplatičov za
minulé roky, aby si dane prišli zaplatiť v čo najkratšom čase, pretože im budú narátavané aj
penále za oneskorené uhradenie z dôvodu prechodu programu celoslovenského charakteru
tzv. DCOM. Každoročne ide približne o tých istých občanov. Ďakujeme za pochopenie.

K bodu: Návrh VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci Dolná Poruba
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci Dolná Poruba, ktoré vychádza v súlade ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods.
4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho schválení OZ t.j. dňom 11. 7. 2018.
K bodu: Žiadosti
■ Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť p. Anny Gallovičovej, bytom Dolná Poruba č. 384,
o vybudovanie prístupovej komunikácie v časti Dolinky. Uvedenou žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo
zaoberalo s tým, že uvedená cesta ako i ostatné inžinierske siete boli plánované pri výstavbe obecnej
bytovky v časti Dolinky, ale vzhľadom k tomu, že zo strany rodiny žiadateľa boli podané námietky voči
výstavbe novej obecnej bytovky, bola výstavba bytovky ako aj miestnej komunikácie pozastavená. Na
základe informácie podanej Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), že v súčasnosti PPA
nedisponuje finančnými prostriedkami na opravu miestnych komunikácii, obec zaraďuje vybudovanie
uvedenej miestnej komunikácie do rozpočtu obce na rok 2019 a takouto formou budú opravené
i ostatné miestne komunikácie v obci.
■ Poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Omšenie, o úľavu na daň z nehnuteľnosti za lesné pozemky, parcela EKN č. 3591 vo výmere 16 590 m2 v k. ú. Dolná Poruba. Celková
suma, ktorá predstavuje ročnú daň z nehnuteľnosti je 10,94 Eur za príslušný rok. Uvedenou žiadosťou
sa zaoberala i finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018, ktorá navrhla pre žiadateľa
odpustenie dani z nehnuteľnosti až do ďalšieho rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ
schválili odpustenie dane z nehnuteľnosti na parcelu EKN č. 3591 k.ú. Dolná Poruba.
■ Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba č.
88, o navýšenie pracovného úväzku zamestnanca ZŠ, upratovačky č. 2 z 2,5 hod. pracovného úväzku
na 7,5 hod. pracovný úväzok. Poslanci sa danou žiadosťou zaoberali a schválili navýšenie pracovného
úväzku pre upratovačku č. 2 z 2,5 hod. pracovného úväzku na 5 hodinový pracovný úväzok.
■ Poslanci OZ sa zaoberali i druhou žiadosťou zo Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba č.
88 o financovanie školskej sady pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka
v školskom roku 2018/2019 v celkovej hodnote 36,10 Eur. Poslanci uvedenú žiadosť zobrali na vedomie a schválili poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie základnej školskej sady pracovných
zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka v hodnote 36,10 Eur.
K bodu: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva:
 o neschválení žiadosti podanej na Poľnohospodársku platobnú agentúru o nenávratný finančný
príspevok podanej na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci;
 o návrhu opravy miestnych komunikácií u Bežákov (predmostie u Bežákov, u Koteša, Mitický – úsek)
v predpokladanej hodnote cca 10 300,- Eur bez DPH;
 o realizácii prekrytia potoka pred obchodnými jednotkami v obci;
 o zakúpení víťazných pohárov, ktoré sa použijú pri kultúrnej akcii v Súťaží vo varení guláša;
 o návrhu na ocenenie Flores musarum 2018, ktoré udeľuje predseda TSK Jaroslav Baška zaslaného
Trenčianskym osvetovým strediskom;
 o nákupe zánovného konvektomatu do prevádzky školskej jedálne v hodnote cca 2900 Eur;
 o národnom projekte ZMOS s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“.
K bodu: Rôzne
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2018 uzatvorenej podľa § 663
a násl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Obcou Dolná Poruba a Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemkové spoločenstvo na
prenájom miestnosti v Dome kultúry so súpisným číslom 201 na dočasné užívanie za účelom zasadania výboru Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemkové spoločenstvo. Cena nájmu bola určená na
základe odporúčania finančnej komisie pri OcÚ a to vo výške 50 Eur mesačne. Nájom sa uzatvára na
dobu neurčitú od 1. 7. 2018.
Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ

Nežiaduce zaburiňovanie
Obec Dolná Poruba na základe oznámenia
Okresného úradu životného prostredia Trenčín
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov
v katastrálnom území obce Dolná Poruba, na povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojich pozemkov a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu
a zaburineniu. Za účelom splnenia si vyššie uvedenej povinnosti vlastníkov, správcov alebo užívateľov pozemkov je potrebné udržiavať pozemok spôsobom mechanickým (napr. kosenie
a mulčovanie, vykopávanie, vytrhávanie a pod.),
chemickým alebo kombinovaným spôsobom.
Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo nie je
oplotená, je povinný odstraňovať burinu počas
celého vegetačného obdobia a zabezpečiť kosenie pozemku, resp. nehnuteľnosti.

Voľby do orgánov
samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a
určil deň ich konania na sobotu 10. 11. 2018.
Podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí predstavuje minimálny
počet podpisov voličov na petícii podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov vo volebnom obvode - okrsku č. 1 v obci Dolná Poruba pre voľby do obecného zastupiteľstva a
voľby starostu obce číslo 100. Počet obyvateľov obce Dolná Poruba je 803.
Na webovej stránke Ministerstva vnútra SR
(www.minv.sk), v sekcii „Voľby a referendum“,
môžete nájsť všetky relevantné informácie k
voľbám do orgánov samosprávy obcí: pre voliča;
pre politické strany, politické hnutia a koalície;
pre nezávislých kandidátov; informácie súvisiace
s vedením volebnej kampane; adresy webových
sídiel transparentných účtov; správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň;
tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane; harmonogram organizačno-technického
zabezpečenia volieb; vyhláška o výdavkoch na
voľby; usmernenia na financovanie volieb; webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu
financovania politických strán.
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AKTUÁLNA TÉMA

ČRIEPKY Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA V DOLNEJ PORUBE
pri príležitosti 55. výročia výchovy a vzdelávania v terajšej budove základnej školy
■ Najstaršia zmienka o škole v obci je uvedená
v publikácii poľského spisovateľa, novinára, historika a politika Agatona Gillera „Z cesty po slovenskom kraji“, vydanej r. 1876 v Ľvove, kde opisuje
svoje dojmy z Porubky, ktorú navštívil počas
svojho pobytu v Trenč. Tepliciach a Omšení.
■ V archíve farského úradu v Omšení je
v dôchodkovej zápisnici učiteľa Jaromíra Slouku,
pôsobiaceho v D. Porube, uvedená ako udržovateľ školy Rímsko katolická cirkevná obec v Dolnej
Porube s rokom udržiavania stanice 1880.
■ Najstaršia úradná listina zo Štátneho archívu
Považská Bystrica udáva v zozname Rímsko
katolíckej ľudovej školy Dolná Poruba „Popis
školopovinných dietok z roku 1904–1919“ s počtom 176 detí.
■ Prvý zápis v Školskej kronike rímsko-katolíckej
ľudovej školy v Dolnej Porube je z roku 1924.
■ V tom istom prvom zápise sa kronika zmieňuje
o dvoch školách a o ich umiestnení: „Prvá škola
bola na tom mieste vystavená, kde býva Ondrej
Váni. Pozdej bola vystavená na terajšej ovocnej
záhrade. Tieto dve boli školy čierne. Kde sa žiaci
vyučovali, tam mali aj učitelia príbytok.“
■ Prvá škola bola umiestnená v súkromnom
dome a nazývali ju „čierna škola“, pretože bola
bez pece a deti sa v nej učili pri ohnisku uprostred
miestnosti. Deti museli so sebou do školy priniesť
polienko na kúrenie, s ktorými školu vykuroval
učiteľ. Často bývalo vyučovanie len od jesene do
jari, lebo deti pomáhali pri poľnohospodárskych
prácach alebo pasení dobytka.
■ Kronika uvádza i prvého učiteľa Rybnického
z Moravy, ktorého si ľudia ctili. Vyučovanie bolo
v slovenskom jazyku, metódy vyučovania predriekanie a napodobňovanie, učiteľ písal, žiaci
opisovali. Traja žiaci mali pri učení sa k dispozícii
jeden šlabikár a jednu písanku. Vyučovacia miestnosť bola bez lavíc, namiesto nich bol štok. Bežnou súčasťou školy boli aj tresty, najčastejšie
kľačanie na pohánke alebo na polienku.
■ Ako druhý učiteľ je uvedený Slovák Hruška,
ktorý písal ľuďom prosby ku cisárskemu dvoru za
účelom nesprávne odobraných majetkov zo
strany mocipánov. Pri treťom mene učiteľa Tulača
s udaním letopočtu asi 1896–1901 je už z kroniky
zrejmé vyučovanie v maďarskom jazyku, žiaci sa
učili slovensky len katechizmus a bibliu, hoci
nerozumeli, čo sa v maďarčine učia.
■ Z dostupných prameňov sa dozvedáme o prvej,
druhej a štvrtej škole. Žiaľ, špecifikáciu tretej
budovy školy sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Náklady
na prevádzku školy zaisťovala cirkev i obec.
■ Po skončení prvej svetovej vojny nastáva rozvoj
slovenského školstva. Do roku 1922 bola šesťročná povinná školská dochádzka, neskôr osemročná. S povojnovým obdobím boli spojené mnohé
problémy: preplnené triedy, nedostatok kvalifikovaných učiteľov, nevyhovujúce budovy, obmedzené priestory na vyučovanie. V triedach boli
pospájané ročníky a učilo sa na zmeny.
■ Školský rok 1944 bol predčasne ukončený pre
bombardovanie Bratislavy. Vyučovanie bolo viac

krát prerušované i v školskom roku 1944/45, a to
z dôvodu presunu striedavo partizánskych, nemeckých alebo ruských vojenských jednotiek,
ktoré sa ubytovávali v budove školy. Škola zostala
počas nemeckého a ruského vojenského stretu
poškodená mínou.
■ Po skončení druhej svetovej vojny, vstupom do
Československej republiky sa škola vrátila do
zabehnutých predvojnových koľají. Zmena nastala až v škol. roku 1947/48, kedy všetci členovia
učiteľského zboru vstúpili do komunistickej strany. Následne bola predĺžená školská dochádzka
do 15 rokov, teda vytvorený 9. ročník. Vyučovanie
v školskom roku 1948/49 sa v D. Porube uskutočňovalo s 203 žiakmi v 5 triedach s 9 ročníkmi.
■ Keďže vyučovacie priestory neboli vyhovujúce
a obec bola roku 1959 zaradená do zoznamu
obcí, v ktorých sa mali stavať nové školy, bola
naplánovaná stavba novej budovy i s telocvičňou.
Od 1. 1. 1961 sa zmenil názov školy na Základnú
deväťročnú školu 1. – 5. ročník v Dolnej Porube.
■ Hospodárska zmluva o výstavbe terajšej budovy školy s telocvičňou a bytovým domom pre
učiteľov bola uzavretá 21. januára 1961. Začiatkom júla 1961 sa začalo s výstavbou, celé preberacie konanie bolo ukončené 28. júna 1963, kedy
bola škola odovzdaná užívateľovi – Miestnemu
národnému výboru. Pri hlavnom vchode do
budovy je umiestnená mozaika z keramiky na
motto: „Oslava života“, ktorú vytvoril akademický
maliar Rudo Ján Moško z Trenčína. Novopostavená škola prijala prvých žiakov po slávnostnom
otvorení školy už 8. 9. 1962, aj keď vonkajší vodovod, kanalizácia, štrbinová nádrž, terénne úpravy,
oplotenie, studňa, smetník, kanál ústredného
kúrenia, rozvod vody, elektrovody a prípojky boli
kolaudované až 28. 6. 1963. Budova školy bola
vystavaná s finančným nákladom 1 144 268,23
Kčs, budova telocvične 451 271,55 Kčs, ostatné
práce vonkajšie a vnútorné práce 504 478,52 Kčs
a budova bytovky 250 293,09 Kčs.
■ V školskom roku 1962/1963 sa v novej budove
školy vyučovalo v 9 triedach, navštevovalo ju 252
žiakov, vyučovalo v nej 12 pedagógov s riaditeľom
školy Vojtechom Murínom. Žiaci ako pionieri
pracovali na úpravách okolia školy, v rámci letnej
činnosti pomáhali pri poľnohospodárskych prácach, nacvičovali divadelné hry, zúčastňovali sa
filmových predstavení a rôznych výletov.

■ V škol. roku 1978/79 sa začalo s prípravnými
výkopovými prácami základov pre novú budovu
materskej školy, ktorá bola daná do užívania k 1.
9. 1981.
■ Od roku 1982 sa zavádza Nová koncepcia
výchovy a vzdelávania v základných školách, ZDŠ
sa následné mení od roku 1983 na Základnú
školu, povinná školská dochádzka je 8-ročná.
■ Znižujúci sa počet žiakov bol príčinou spojeného vyučovania ročníkov na I. stupni vzdelávania,
od školského roku 1985/86 sa vyučovalo v 7 triedach, v roku 1988/89 sa už vyučovalo v šiestich
triedach – v dvoch triedach spojené štyri ročníky
na I. stupni vzdelávania, v štyroch triedach samostatne štyri ročníky na II. stupni vzdelávania. Na
podnet školskej inšpekcie bola zriadená od začiatku školského roku 1988/1989 školská družina.
■ Od 1. 7. 2002 získala škola právnu subjektivitu,
jej zriaďovateľom sa stáva obec Dolná Poruba.
Zároveň sa od tohto dátumu základná škola
zlúčila s materskou školou a vytvorila organizáciu
Základná škola s materskou školou Dolná Poruba.
■ Počítačová učebňa bola zriadená v roku 2003.
Výstupné testy žiakov 9. ročníka Monitor zo
slovenského jazyka a matematiky sa prvý raz
uskutočnili v školskom roku 2004/05. Od roku
2004 sa určité priestory školy prenajímajú Súkromnej základnej umeleckej škole Omšenie
pobočka Dolná Poruba, kde sa naši žiaci môžu
vzdelávať v hudobných a iných odboroch.
■ V školskom roku 2014/15 sa v základnej škole
vzdelávalo 61 žiakov. Kapacita jednotriednej
materskej školy je 24 detí, ktorá je plne využitá.
■ Dnes sa nachádzame v období, ktoré nie je
z hľadiska financií priaznivé pre „malé“ školy, kedy
štátom pridelené finančné prostriedky prostredníctvom normatívu na žiaka plne nepokryjú
náklady na celkovú prevádzku školy. Zriaďovateľ
zobral na svoje plecia neľahké rozhodnutie spojené s dofinancovávaním základnej školy z dôvodu
zachovania vyučovacieho procesu na druhom
stupni. Vďaka ústretovosti a zodpovednosti zo
strany Obecného úradu v Dolnej Porube, Rady
školy a Združenia rodičov však naša škola v ničom
nezaostáva za modernými výchovno-vzdelávacími inštitúciami 21. storočia. Absolventi školy
s pedagógmi sa na revanš pravidelne podieľajú na
kultúrno-spoločenskom živote obce.

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ; Foto: archív OCÚ
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MEDZI NAMI

MOJIMI OČAMI / rubrika starostu obce
Vážení spoluobčania,
prežili sme ďalší školský
rok. Deti si užívajú prázdniny, denne však riešime, ako zladiť pracovné povinnosti s ich voľným časom, oddychom,
dovolenkami a podobne.
Možno by sa zdalo, že
počas prázdnin bude pohoda a relatívny oddych, no obecný úrad ako
zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou
čakajú práve v tomto období práce na údržbe
telocvične, kde plánujeme vymeniť okná, či opraviť strechu. Tieto práce budú financované z finančných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré nám boli po našej
žiadosti na tieto opravy schválené. Taktiež máme
naplánovanú výmenu okien na obecnej bytovke.
Podľa mojich informácií okná sú už vo výrobe.

Ak budeme kapacitne a finančne stíhať, pustíme
sa tiež do avizovanej I. etapy revitalizácie centra
obce, a to prekrytím koryta potoka Teplička.
Práce na týchto projektoch by sme chceli ukončiť
do konca septembra 2018.
Musím otvorene priznať, že najviac ma na duši
ťaží skutočnosť, že stále nemáme informácie
o stave hodnotenia projektu rekonštrukcie budovy materskej školy, pretože pre obecný úrad je
tento zámer prioritný.
Súbežne s týmito úlohami sme zabezpečovali
generálnu opravu počítadla destilátu, ktoré je
v súčasnej dobe už pripravené na dokončenie,
v súlade s termínom 18. 7. 2018, daným Metrologickým ústavom. Myslím si, že by sme mohli byť
následne pripravení na spustenie prevádzky, resp.
otvorenie novej páleničiarskej sezóny.
Ako iste všetci viete, pripravovali sme aj 8. ročník
súťaže vo varení guláša. Som presvedčený, že celá
akcia prebehla úspešne. Na tomto mieste ešte raz

verejne ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na organizácii tejto kultúrno-športovej a aj
spoločenskej akcie, konkrétne zamestnancom
obecného úradu, miestnym občanom, poslancom
OZ, sponzorom, poľovníkom, žiakom a učiteľom
ZŠ s MŠ, futbalistom TJ Slovan, dobrovoľným
hasičom, členom Policajného zboru SR, veteránom APPAV a ich priateľom z Českej republiky,
ale predovšetkým tým, ktorí svojou prítomnosťou
a dobrou náladou prispeli k vydarenej atmosfére.
Prajem všetkým príjemný letný oddych a krásne
dovolenkové i prázdninové dni plné zážitkov
a novej energie!
Záverom mi dovoľte, aby som tradične poprial
pevné zdravie všetkým jubilantom. Novomanželom v ich spoločnom živote, novorodencom a tiež
novým spoluobčanom želám v našej komunite
šťastný plnohodnotný život!
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce)
Foto: Peter Zelíska

(NE)ZNÁMY FOTOGRAF

uchýlil práve do Dolnej Poruby. Podľa povojnového hlásenia ho skrýval švagor Pavol Matúška.
Pravdepodobné udanie viedlo k zatknutiu Antona
Trokana nemeckou bezpečnosťou alebo príslušníkmi HG. Spolu s ďalšími partizánmi sa dostal do
trenčianskej väznice, odkiaľ bol transportovaný
do koncentračného tábora Mauthausen. Tam
v marci 1945 zahynul.
Rovnaký osud čakal na Trokanovho mladšieho
syna Eduarda. Ich mená figurujú na pamätníku so
sochou partizána, ktorý bol roku 1952 slávnostne

odhalený v trenčiansko-teplickom parku.
Eduardov brat Jozef Trokan (1919–2002), absolvent trenčianskeho gymnázia a Slovenskej technickej univerzity, taktiež aktívny účastník Povstania, sa v období Pražskej jari stal ministrom stavebníctva ČSSR. Keďže vystúpil proti augustovej
invázii spojeneckých vojsk, stal sa politicky nepohodlným. Jeho syn JUDr. Juraj Trokan vykonával
v rokoch 2003–2004 funkciu primátora Trenčianskych Teplíc.
MARTIN MALO; Foto: internet

ANTON TROKAN
Narodil sa 5. júna 1897 ako jediný syn manželov
Adama Trokana (1851–1921) a Zuzany rod. Dankovej (1858–1945). Počas prvej svetovej vojny
bol podobne ako iní dolnoporubskí mládenci povolaný na front. Po návrate sa v Trenčianskych
Tepliciach oženil s Annou Krajčíovou.
Zrejme krátko nato sa začal venovať fotografovaniu. O začiatkoch jeho profesijnej dráhy zatiaľ nie
sú k dispozícii žiadne informácie. V kúpeľnom
mestečku si na námestí otvoril fotoateliér. Záberov, pod ktoré sa podpísal, neexistuje mnoho.
Ďalšie, ak sa zachovali, sa akiste nachádzajú
v súkromných archívoch.
Po vypuknutí SNP pôsobil Anton Trokan v skupine
miestnych obyvateľov Trenčianskych Teplíc
pripravujúcich partizánsky boj. Spoločne zostavili
proklamáciu, podľa ktorej sa územie lokalít Trenčianske Teplice, Horná a Dolná Poruba, Omšenie
a okolie stalo dňom 2. 9. 1944 územím novej
československej republiky. Proklamáciu spolu
s výzvou k obyvateľstvu na pripojenie sa k partizánom prečítala vtedajšia hlásateľka miestneho
rozhlasu Anna Veselá.
Nasledovalo obsadenie kúpeľného mestečka
silnou nemeckou posádkou. Príslušníci partizánskej brigády Jána Žižku sa uchýlili do hôr, odkiaľ
pokračovali v organizovanom odboji. Fotograf
Trokan, ktorého sestra Mária (vydatá Bieliková)
žila v Omšení a druhá Zuzana v rodnej obci, sa

Pred
fotoateliérom
v Tr. Tepliciach v 30. rokoch 20. stor.

LEKÁRSKE POHOTOVOSTI PO NOVOM
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa od 1. júla
tohto roka zmenila na
ambulantnú pohotovostnú službu (APS), ktorá už
nebude dostupná do ranných hodín.
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

a pre deti a dorast je dostupná v pracovných
dňoch od 16.00 do 22.00 h, počas víkendu alebo
sviatkov od 7.00 do 22.00 h.
APS pre deti a dorast sa nachádza vo Fakultnej
nemocnici Trenčín (Legionárska 28), APS pre
dospelých poskytuje RZP a.s. na Jesenského ul.
33 v Trenčíne. V každom okrese je otvorená
pohotovostná lekáreň do 22.30 h.

Po 22.00 h má pacient pri vážnych stavoch
k dispozícií pohotovostnú službu vo Fakultnej
nemocnici Trenčín a vozidlá záchrannej zdravotnej služby, ktorá nepretržite poskytuje zdravotnú starostlivosť.
V prípade ohrozenia života je potrebné volať na
tiesňovú linku 112.
PETER TVRDOŇ; Zdroj: tsk.sk
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KULTÚRNY ŽIVOT

Výsledky a fakty 8. ročníka súťaže vo varení guláša (30. 6. 2018)
▪ Počet súťažných družstiev: 13
▪ 1. miesto: LIMO
(Jozef Marek, Helena Mareková, Lukáš Slezák)
▪ 2. miesto: ZDRAVOVEDA ZVJS
(Tatiana Rigdová, Eva Bačíková, Bašová, Vojtášová, Bašo, Mišák, Ondrejík)
▪ 3. miesto: APP VO VÝSLUŽBE TRENČÍN
(Dušan Vido, Zdeno Pasturek, Vojtech Kary, Rudolf Nedielka)
▪ Špeciálna cena starostu obce: PODHORIE
(Gabriela Puterková, Beáta Janíková, Anton Hruška)
▪ Hudba: JADRANKA, DUO RYTMUS (Danulka a Marián), DH Nedielkovci, DH Dobranka
▪ Sprievodný program: tvorivé dielne, školský projekt Rodinný futbal, jazda na koni,
odbor služobnej kynológie OR PZ, Pohotovostná motorizovaná jednotka OR PZ,
futbalová exhibícia „starých“ pánov: Dolná Poruba – Valaská Belá (4:2)

VIAC
FOTOGRAFIÍ:
www.dolnaporuba.sk

Foto: Mária Suchá
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Schmeichelov splnený sen
Nie, nezmýlili sme si periodikum, ani dobu. Reč
totiž nebude o legendárnom dánskom brankárovi, ktorý v roku 1999 vyhral s Manchestrom
United Ligu majstrov. V tomto prípade pozornosť upriamujeme na skutočnosť, po ktorej túži
azda každý otec – futbalista. Zahrať si v jednom
mužstve so svojím synom. Mariánovi Marušincovi (41) sa otcovský sen splnil v drese TJ Slovan Dolná Poruba. Ako inak, zariadil to osud.
A ako inak, pôsobivo...
Pred začiatkom jarnej časti nedávno skončenej sezóny požiadal o hosťovanie v Bánovciach nad Bebravou brankár Michal Korček.
Náš ďalší gólman Christian Marko medzitým
dostal pracovnú ponuku v zahraničí. Ligová
súťaž klopala na dvere. Čas tlačil, z funkcionárov futbalového oddielu sa zo dňa na deň

stali krízoví manažéri. Na rad preto prišla
vlastná železná rezerva, konkrétne „Schmeichel“, ktorý si na súťažný zápas medzi tromi
žrďami už ani nepamätal...
Svoj materský klub však v najťažších chvíľach
opäť podržal. Keď po pár týždňoch zaviedli
futbalové cestičky do seniorského mužstva
Dolnej Poruby z Novej Dubnice aj jeho syna,
vtedy ešte len 16-ročného Roderika, bolo
zrejmé, že v kádri TJ Slovan nebude o zábavu
núdza. Otec (Marián) kryl svojmu talentovanému synovi (Roderikovi) chrbát vo väčšine
majstrovských zápolení, aby v poslednom jarnom kole na horúcej pôde v Selci napokon
všetkým názorne predviedol, že od starého železa by sa zatiaľ iba zbytočne zašpinil.
PETER MARTINÁK; Foto: Jozef Vlado

Farníci putovali po Svätej zemi

TELEGRAFICKY

Začiatkom mája vycestovali farníci z Omšenia a Dolnej Poruby do Izraela a Jordánska, kde sa
vydali po stopách Ježiša Krista. Na vlastnej koži spoznali atmosféru jeho rodiska v Betleheme, OPÄŤ S OMŠENÍM
navštívili Jeruzalem, Nazaret, Petru - mesto vytesané do skaly a mnoho ďalších miest v oblasti Oblastné futbalové súťaže ponesú od novej
sezóny názov nového partnera ObFZ Trenčín
dnešného Izraela a západného brehu Jordánu.
– stávkovej kancelárie DoubleStar Bet. Okrem
tejto novinky vošla do praxe ďalšia zmena
v rámci VII. ligy Sever, v ktorej pôsobí aj TJ Slovan
Dolná Poruba. Súťaž bude mať 16 účastníkov,
keďže do nej boli zaradené aj mužstvá, pôsobiace v uplynulom ročníku v najnižšej - 8. lige.
Futbalový klub z Motešíc sa totiž spojil s Neporadzou a zo VI. ligy do „sedmičky“ nikto
nezostúpil... Futbaloví fanúšikovia sa tak po troch
rokoch môžu opäť tešiť na derby zápasy so
susedným Omšením.

PENALTY KOPE NAJLEPŠIE
BRANKÁR
„Poznáme vetu - lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Osobitne to platí o Svätej zemi. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa zúčastnili našej farskej púte, aby na vlastné oči videli miesta, ktoré svojím životom a
účinkovaním posvätil Ježiš Kristus. Púť bola krásna, aj náročná, odmenou však sú nádherné spomienky
a zážitky na celý život. Verím, že pútnici našli obohatenie v duchovnom živote, prehĺbenie vo viere a
nový pohľad na Sväté písmo. Tiež sa mohli navzájom viac spoznať a upevniť priateľské vzťahy. Želám si,
aby s radosťou svedčili o tom, čo videli a počuli. Určite nikto z nich neľutuje, že navštívil Zem Ježiša
Krista,“ zhodnotil farár Miroslav Lysičan.
PETER MARTINÁK; Foto: awertravel.sk

DOKONČENIE ROZHOVORU s Jánom Suchým
■ V minulosti sa skloňoval aj takzvaný Domáci poriadok, ktorý mal zefektívniť,
resp. zvýšiť záujem podielnikov o činnosť pozemkového spoločenstva.
Domáci poriadok nemá a nemôže zefektívniť, resp. zvýšiť záujem podielnikov
o činnosť pozemkového spoločenstva. Domáci poriadok podrobnejšie stanovuje všetky práva a povinnosti členov spoločenstva. Počkáme, čo všetko prinesie novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Potom budeme musieť
upraviť v prvom rade zmluvu o založení pozemkového spoločenstva a takýto
Domácich poriadok, resp. Stanovy prijať na valnom zhromaždení.
■ Koncom mája sa uskutočnilo valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva. Aké sú najzásadnejšie výstupy z výročného zasadnutia?
Bola schválená účtovná závierka, kde sa po prvý krát objavila položka „Rezerva“, ktorá by nám
mala pomáhať preklenúť takzvané slabšie roky. Taktiež na tomto valnom zhromaždení boli
navrhnuté a schválené najvyššie odmeny zo zisku v prepočte na jeden podiel v histórii existencie spoločenstva.
PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska

V sobotu 30. júna sa v tréningovom areáli
futbalového štadióna v Záblatí konalo športovo–charitatívne podujatie Rodinné penalty.
Záujem o strely zo značky pokutového kopu
prejavilo viac ako 500 súťažiacich. Najúspešnejším strelcom a hlavným víťazom sa stal
paradoxne brankár Michal Korček z Trenčína,
kmeňový hráč Dolnej Poruby, ktorý si odniesol finančnú hotovosť 1000 eur.

PAPEN NA LANE SLOVANA
Snáď nič nezakríkneme, keď športovej verejnosti prezradíme, že TJ Slovan Dolná Poruba
intenzívne pracuje na vystužení kádra veľmi
zaujímavým menom. Začiatkom júla vedenie
futbalového oddielu vyžiadalo cez centrálu
Slovenského futbalového zväzu a Nemeckého
futbalového zväzu súhlas s prestupom Petra
Suchého. „Papen“, ktorý naposledy obliekal
dres SV Frömern, odohral v najvyššej slovenskej súťaži 68 zápasov, strelil 6 gólov. Ďalších
245 štartov a 11 presných zásahov zaznamenal v zahraničí. Otázne je, koľko majstrovských zápasov stihne odohrať v drese svojho
materského klubu kvôli pracovným povinnostiam v Nemecku...
PM
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE
po obdobie samostatnej Slovenskej republiky.
Som rada, že školstvo v obci trvá dodnes, keď
sme úspešne zavŕšili 55. školský rok v terajšej
budove základnej školy.
V nedávno skončenom školskom roku 2017/2018
navštevovalo základnú školu 66 žiakov, na I. stupni 32 a na II. stupni 34. Z celkového počtu žiakov si
jedna žiačka plní povinnú školskú dochádzku
v zahraničí. Materská škola je kapacitne naplnená
24 deťmi.
Počas prázdnin čaká školu posledná renovácia
parkiet s maľovkou v triede bývalého 9. ročníka,
prvý prázdninový týždeň mohli stráviť prihlásení
Vážení spoluobčania,
žiaci v ŠKD a druhý týždeň zážitkovým vzdelávav tomto čísle novín je uverejnený stručný prehľad ním denného anglického jazykového týždňa
dejín školstva našej obce. Poďakovanie za doterajšie výsledky školstva patrí všetkým pedagógom
a hospodárskym zamestnancom školy. Tiež obecnému úradu a starostom s poslancami, rodičom,
Radám školy, zástupcom Farského úradu filiálka
Dolná Poruba a sponzorom, ktorí školstvu v obci
pomáhali pri plnení jeho neľahkého, ale ušľachtilého cieľa v celej jeho histórii.
Pri príležitosti 55. výročia vzdelávania a výchovy
v terajšej budove školy sa konalo 6. mája 2018
krásne stretnutie so slávnostným vystúpením detí
a žiakov, ktoré zanechalo v mnohých srdciach
krásu s pohodou, ale i hrdosť.
Školstvo v dejinách obce prežilo rôzne historické
obdobia, od čias Rakúsko – Uhorska, cez prvú svetovú vojnu, 1. Československú republiku, druhú
svetovú vojnu, Slovenský štát, ČSR, ČSSR, ČSFR, až

Školský život z prvej ruky

s anglickými lektormi jazykovej školy Sidas. Materská škola sa vynoví maľovkou i novým nábytkom v priestoroch spálne a herne.
Ďakujem všetkým žiakom a ich rodičom a členom
rodín, ktorí zberom starého papiera prispeli na
zakúpenie stolnotenisového stola, ktorý je už
v škole k dispozícii.
Postupne tak obnovujeme a renovujeme majetok
Dolnej Poruby a priestor, kde sa deti vzdelávajú a
hrajú. Držme si palce do ďalších školských dní.
S prianím krásnych, pohodových a slnečných
prázdninových dní sa teším do videnia v novom
školskom roku v Dolnej Porube!
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ)
Foto: Peter Zelíska

PREHĽAD RIADITEĽOV
V TERAJŠEJ BUDOVE ZŠ
▪ Vojtech Murín
▪ Pavol Drgonec
▪ Ladislav Doms
▪ Jozef Trokan
▪ Ján Pluhár
▪ Jozef Vakoš
▪ Irma M. Robotová
▪ Mária Vidová
▪ Jana Hôrková
▪ Pavlína Vakošová

MAGICKÁ
NOC V ŠKÔLKE
Tradíciou našej materskej školy sa stalo, že posledná noc v školskom roku patrí deťom, ktoré sú
odvážne a neboja sa ju prežiť celú bez svojich rodičov. U nás to vždy začína spoločnou opekačkou
s rodičmi na školskom ihrisku a končí rozlúčkou
predškolákov s materskou školou.
Deti vypustili nad hlavy héliové balóny so svojimi
želaniami a spolu s pani učiteľkami sa vybrali
hľadať „poklad“ do priestorov materskej školy.
Tento rok sme sa stretli vo štvrtok, 28. júna
2018, a strávili sme noc s osemnástimi nebojácnymi deťmi. Za odmenu dostali nielen „poklad“,
ale aj odznaky za odvahu a statočnosť, ktoré im
urobili veľkú radosť.
DANIELA MARUŠINCOVÁ; Foto: archív MŠ

1962 – 1970
1970 – 1976
1976 – 1977
1977 – 1991
1991 – 1994
1994 – 1997
1997 – 2001
2001 – 2004
2004 – 2009
2009 – 2018
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MOZAIKA

POĽOVNÍCKA ZÁBAVA
1. 9. 2018  19.00 h
KULTÚRNY DOM V DOLNEJ PORUBE
POĽOVNÍCKY GULÁŠ  TOMBOLA  VOĽNÝ VSTUP  ŽIVÁ HUDBA: SKUPINA IMPERIAL

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.

NAŠE SPOLOČENSTVO

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu; je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu; spomaľuje
rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke; financujú ho výrobcovia v
OZV ENVI - PAK – šetrí tak poplatky miest a obcí.

■ PAPIER (kontajner modrej farby) ■
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria: noviny, časopisy, reklamné
letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
Nepatria tam: mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité
plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil celý
obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú noviny, zošity, krabice, obaly na
vajcia, toaletný papier. Papier možno recyklovať 5 až 7-krát.
Zber papiera v našej obci: materská a základná škola.

■ SKLO (kontajner zelenej farby) ■
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: nevratné obaly zo skla
z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby,
sklenené črepy, tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
Nepatria tam: keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky...
Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.
Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
Pozor! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

■ PLASTY (kontajner žltej farby) ■

V období 10. 4. – 4. 7. 2018...
▪ sa medzi nás narodil: MATÚŠ KRAXNER;
▪ navždy nás opustil: MILAN BEŽÁK st.;
▪ sa prisťahovali do obce: MARTIN FÁBIK st., MARTIN FÁBIK ml.,
MÁRIA FÁBIKOVÁ (rodená Lokajová), MONIKA FÁBIKOVÁ (všetci
z Trenčianskej Turnej – Hámre);
▪ sa odsťahovali z obce: LUCIA VRANOVÁ (rod. Suchá) do Omšenia,
MATILDA JANKOVIČOVÁ do Novej Dubnice;
▪ sa zosobášili: LUCIA SUCHÁ a DOMINIK VRANA, ANNA MAREKOVÁ
a MILAN BEŽÁK ml.

POČET OBYVATEĽOV: 803 (420 mužov, 383 žien).

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

OCÚ DP

NAJBLIŽŠIE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
25. september 2018 / 14.00 h

Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria: neznečistené PET fľaše
z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo
kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže) a pod.
Nepatria tam: novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr.
motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do
zimných búnd, fólie, vrecia na odpad... Pred vyhodením odpad zošliapnite.

■ ŽELEZO (kontajner červenej farby) ■
Zber železa v našej obci: za budovou ZŠ (bude vyhlásený v miest. rozhlase).

■ NÁPOJOVÉ KARTÓNY (kontajner oranžovej farby) ■
Patria sem: nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných
nápojov (kartóny treba pred vyhodením zošliapnuť a zmenšiť ich objem.)
Zber kartónov v našej obci: medzi budovou MŠ a obecným úradom.
VEĽKOOBJEMOVÝ KONTAJNER pri cintoríne slúži len na odpad z cintorína!
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