
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Narodil sa v Trnave 
v roku 1972. Dnes 
žije v Bratislave 
a presviedča svet 
o obrovskom talente. 
Nevidiaci spevák 
MARIÁN BANGO 
patril k ťahákom  
programu 9. ročníka 
súťaže vo varení 
guláša v Dolnej 
Porube. 

 
● V roku 2011 vás známa česko-slovenská 
talentová šou katapultovala na spevácke 
výslnie. Môžete priblížiť, ako ste sa hudobne 
prejavovali dovtedy? 

K hudbe som sa dostal už v detstve. Celé to má 
dve roviny. Jednak ma k hudbe viedli rodičia, 
keďže pochádzam z cigánskej rodiny – otcov otec 
bol vychýrený huslista, dedko z maminej strany 
zase saxofonista. 
Druhú, humornejšiu, verziu môjho hudobného 
nadania potvrdzuje fakt, že mi odmalička ho-
vorili trúba (smiech). 
● Čo ste robili v „civile“, kým váš talent 
zarezonoval širokou verejnosťou? 
Pracoval som vo výrobnom družstve invalidov 
v Báhoni, kde som na pásovej linke montoval 
poistky. Táto monotónna práca ma však 
vôbec nenapĺňala. Život sa mi kompletne 
zmenil 15. októbra 1992. Kamarát Peťo Míra 
ma nahovoril, aby som šiel spievať na ulicu do 
Viedne. V podstate to robím doteraz. Môžem 

si vyskúšať nové piesne a ľudia mi pritom 
niečo prispejú. 
● Odvtedy sa živíte ako pouličný umelec? 
Áno, s prácou v Báhoni som sekol. Najprv som 
spieval sám, potom sa ku mne pridala aj man-
želka. Mali sme totiž veľmi vážne chorú dcéru 
(zomrela vo februári 2011, pozn. PM). Trpela 
tzv. Jóbovým syndrómom – vrodenou vadou 
imunitného systému. Ako poldruharočnej jej 
vyoperovali polovicu pľúc, brala množstvo 
liekov, ten Báhoň by nás neuživil. Vďaka spo-
ločnému spievaniu na ulici sme to zvládali 
finančne aj psychicky. 
● Čo sa týka hudby, čerpáte „len“ z génov? 
Ako chlapec som chodil na klavír, ale učiteľ ma 
uvoľnil, lebo som mu roztrhal noty... 

► POKRAČOVANIE NA 5. STRANE 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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ŠKÔLKA MENÍ ŠAT AJ VYBAVENIE NA 
PODPORU VZDELÁVANIA 

» s. 3 

VYUŽIJEME ŠANCU SCELIŤ ROZDROBENÉ 
POZEMKY V KATASTRI OBCE? 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR SO SLOVENSKÝM BOCELLIM 

 
 

Viac na 5. strane. Foto: Peter Zelíska 

KONCOM JÚNA ZASADALO OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO. ČO RIEŠILO? 
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ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 25. 6. 2019 
 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 
1) Otvorenie zasadnutia 
2) Určenie overovateľov zápisnice 
3) Schválenie programu zasadnutia 
4) Kontrola plnenia uznesení 
5) Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu obce za rok 2018 
6) Návrh na schválenie Záverečného účtu 

obce Dolná Poruba za rok 2018 
7) Správa o výsledkoch vykonaných kontrol 

v RO ZŠ s MŠ Dolná Poruba za I. polrok 2019 
8) Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2019 o určení výšky 
mesačného príspevku na čiastočnú úhra-
du nákladov na činnosť školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Dolná Poruba 

9) Žiadosti              
10) Informácie starostu obce 
11) Rôzne 
12) Záver 
 
K BODU: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ   
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí 
OZ predložila hlavná kontrolórka obce Dolná 
Poruba Anna Ďurovcová. 
● K uzneseniu č. 11/2018 zo dňa 4. 12. 2018, 
kde OZ uložilo komisii verejného záujmu dorie-
šiť do konca januára 2019 susedské spory 
Nedielkovej Juliany a Jána Matušku. Komisia 
verejného záujmu sa daným sporom zaoberala a 
informovala OZ, že bol vyhotovený záznam 
z prejednávania a je založený v spise. 
● K uzneseniu č. 263/2018 zo dňa 25. 9. 2018, 
ktorým OZ uložilo riaditeľke ZŠ s MŠ Dolná 
Poruba úlohu, aby zabezpečila zamykanie 
brány na ZŠ a výhľadovo do budúcna nainšta-
lovala monitorovacie zariadenie na objekt 
budovy ZŠ. Uznesenie je čiastočne splnené, boli 
zakúpené a nainštalované tri kamery pánom 
Suchým Milanom a Mgr. Peter Zelíska podal 
podrobnú inštruktáž a zaškolenie ekonómke 
školy pani Adriane Hoštákovej. 
● K uzneseniu č. 12/2018 zo dňa 4. 12. 2018, 
ktorým OZ uložilo stavebnej komisii uskutočniť 
obhliadku areálu ZŠ do konca mesiaca marec 
2019 za účelom zistenia možnosti oplotenia 
areálu, v časti pri rodinnom dome Fábikovej č. 
90. Pán Ing. Gago Pavol informoval prítomných, 
že materiál na oplotenie je zakúpený a už je 
potrebné len zorganizovať brigádu rodičov detí 
a uskutočniť oplotenie areálu ZŠ, ďalej je to 
v kompetencii riaditeľky školy.   

● K uzneseniu č. 33/2019 zo dňa 19. 3. 2019, 
ktorým OZ uložilo starostovi obce na základe 
žiadosti občanov obce z časti Ondrejičky zistiť 
nepriaznivú situáciu miestnej komunikácie 
a s výsledkom šetrenia informovať poslancov 
OZ. Starosta obce informoval poslancov, že bola 
predložená jedna cenová ponuka na opravu 
uvedenej miestnej komunikácii od firmy ASFA – 
KDK s.r.o. Dubnica nad Váhom, avšak je potreb-
né osloviť ešte viaceré firmy a požiadať ich 
o nacenenie opravy miestnej komunikácie. 
 
K BODU: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉ-
HO ÚČTU OBCE DOLNÁ PORUBA ZA ROK 2018  
Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce 
za rok 2018, ktorý bol spracovaný v súlade so zá-
konom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy § 16 ods. 10, zároveň 
zohľadňuje i ustanovenie zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, škol-
ských a predškolských zariadení. Záverečný účet 
obce za rok 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo 
s výrokom nasledovne: 
I. „Celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba 
za rok 2018 sa schvaľuje bez výhrad.“ 
II. Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške        
-1 416 Eur, schodok rozpočtu sa vykryje z finan-
čných operácii. 
III. Zostatok finančných prostriedkov bežného 
účtu a pokladne z roku 2018 podľa § 15 ods. 1, 
písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v sume 
29 545,62 Eur rozdeliť do rezervného fondu 
a ich použitie preúčtovať na bežné výdavky 
rozpočtu roku 2019. Na základe vykazovaného 
schodku do rezervného fondu z rozpočtového 
roku 2018 sa finančné prostriedky nepridelia. 
 
K BODU: NÁVRH VZN Č. 6/2019, KTORÝM SA 
MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 3/2019 O URČENÍ 
VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIAS-
TOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ 
ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVA-
TEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE DOLNÁ PORUBA  
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh 
VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
4/2017 o určení výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Obce Dolná Poruba v znení VZN č. 3/2019, 
ktoré vychádza v súlade  ustanovenia  § 140 ods. 

13 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších 
predpisov – Finančné pásma nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategó-
rií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka vo výške nákladov na nákup po-
travín zverejnené na internetovej stránke Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky a ustanovenia § 4 ods. 3   zákona 
č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 
neskorších predpisov. Uvedené VZN nadobúda 
účinnosť dňom 1. 9. 2019. 
 
K BODU: ŽIADOSTI  
Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť 
zo Základnej školy s MŠ Dolná Poruba 88 
o financovanie školskej sady pracovných zošitov 
a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka 
v školskom roku 2019/2020 v celkovej hodnote 
67,56 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 67,56 Eur. 
 
K BODU:  INFORMÁCIE STAROSTU OBCE 
Starosta obce informoval  poslancov OZ: 
● o nariadení konania z Okresného úradu Tren-
čín, pozemkový a lesný odbor, o začatí pozem-
kových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Dolná 
Poruba z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm.a) 
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, že na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov je potrebné uskutočniť prieskum 
záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy; 
● o schválení dotácie z Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR na kúpu motorového 
vozidla; 
● o začatí realizácie projektu „Zníženie energe-
tickej náročnosti verejnej budovy Materskej ško-
ly v obci Dolná Poruba“; 
● o podanej Žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na riešenie havarijnej situácie 
v budove Základnej školy – výmena elektroinšta-
lácie a oprava telocvične – v tomto čase prebie-
ha verejné obstarávanie; 
● o podanej Žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku z Environmentálneho fondu na zatep-
lenie obvodového plášťa budovy Základnej školy 
v Dolnej Porube; 
● o ukončení opravy miestnych komunikácii 
v časti U Bežákov. 

Zapísala ZUZANA VÁNIOVÁ 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 
 

V súčasnej dobe rezonuje problém rozdrobenosti pozemkov na území celého Slovenska. Ministerstvo pôdohospodárstva SR začalo podnikať prvé 
kroky a vyčleňovať finančné prostriedky na sceľovanie pozemkov. Keďže kataster našej obce sa radí medzi najviac rozdrobené, obecný úrad požiadal 
o zaradenie obce Dolná Poruba do projektu sceľovania pozemkov. Prvoradou podmienkou, aby sme vôbec boli zaradení do uvedeného programu, je 
prejaviť záujem o tento projekt. Preto obecný úrad zabezpečuje distribúciu dotazníkov, v ktorých občania môžu prejaviť záujem alebo nezáujem 
o zhodnocovanie vlastného majetku. Tieto dotazníky prosíme po vyplnení zaslať alebo doručiť na obecný úrad v Dolnej Porube do 15. 8. 2019. 
Zároveň si treba uvedomiť, že rozdrobené pozemky strácajú na hodnote každým ďalším dedením a tiež ich roztrúsenosťou. 
Spomínaný dotazník je súčasťou aktuálneho vydania obecných novín. Dopĺňajú ho ďalšie kľúčové informácie, ktoré objasňujú, v čom vlastne spočíva 
prínos pozemkových úprav, resp. sceľovania pozemkov.                                                                                                                  OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ PORUBA 

VECI VEREJNÉ 
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SEPARUJEME ODPAD: Pribudli nové červené kontajnery 
 

Pripomíname občanom, že v našej obci – pri 
kultúrnom dome, v časti U Bežákov a U Suchých 
boli umiestnené nové kontajnery červenej 
farby, do ktorých sa vhadzujú len KOVY. Patria 
sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky 
a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. 
Kontajnery sú výrazne farebne označené a je na 
nich napísané, čo do nich treba vhadzovať. Na 
plastové fľaše slúžia kontajnery žltej farby. 
Upozorňujeme na správne separovanie odpa-
du:  od toho sa totiž odvíja poplatok za ulože-
nie na skládku odpadov, ktorý sa premieta aj 
do miestneho poplatku za odpad, ktorý uhrá-
dzajú občania. 
Z dôvodu nízkeho percenta vytriedenia odpadov  

v našej obci v zmysle zákona č. 329/2018 vyzý-
vame občanov k dôslednejšiemu triedeniu od-
padov a zároveň vyzývame občanov, aby šrot, 
železo, elektro-odpady, práčky, či chladničky 
nedarovali alebo za nízky poplatok nepredávali 
rómskym občanom, ktorí sa po obci pohybujú 
na autách. Týmto občania znižujú možnosť úrov-
ne vytriedenia, a tým aj narastajú náklady za 
uloženie na skládku odpadov, čo sa v konečnom 
dôsledku premieta aj do poplatku, ktorý občania 
zaplatia za odvoz celkového odpadu. 
Železo je možné odovzdať do kovošrotu v Tren-
číne (príp. v inom meste) alebo sa zber železa 
uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ Dolná 
Poruba. Potvrdenie z kovošrotu o odovzdaní je 

potrebné zaniesť na obecný úrad v Dolnej Poru-
be, čím sa úroveň triedenia odpadov v našej 
obci podstatne zvýši a od úrovne vytriedenia 
odpadov následne závisí aj poplatok za uloženie 
na skládku odpadov. 
Za rok 2018 vyjadruje našu úroveň vytriedenia 
odpadov hodnota 12,91 %. Poplatky za uloženie 
na skládku odpadov v zmysle zákona od 10 do 
20% vytriedenia odpadov pre rok 2019 = 12 Eur/ 
tona. Pre rok 2020 je v zákone uvedený popla-
tok 24 Eur/t a pre rok 2021 a nasledujúce roky je 
30 Eur/t. Poplatok za uloženie nebezpečného 
odpadu na skládku odpadov je 33 Eur/t. 
Ďakujeme za pochopenie.      

                    OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ PORUBA 

 

 
 

Škôlka mení šat aj vybavenie na podporu vzdelávania 
 

Budova materskej školy v Dolnej Porube pre-
chádza očakávanou komplexnou rekonštrukci-
ou. Po výmene okien prišiel rad na zateplenie 
a fasádu. Čulý pracovný ruch by mal vyvrcholiť 
práve počas letných prázdnin. Projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti verejnej budovy Mater-
skej školy v obci Dolná Poruba“ je spolufinanco-
vaný Európskou úniou v rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia. Cieľom 
projektu je dosiahnutie výraznej úspory ener-
gie, úspory finančných prostriedkov a zlepše-
nie kvality životného prostredia znížením vypúš-
ťania škodlivých látok do ovzdušia.  

Zazmluvnená výška nenávratného finančného 
príspevku je 285 098,08 Eur. 
Dolnoporubskej škôlke ide karta aj za hranicami 
obce. Pedagogičky spolu s detičkami sa totiž 
v nadchádzajúcom školskom roku môžu tešiť na  
novú knižnicu a relaxačný kútik. Zmysluplný 
projektový zámer totiž uspel v silnej konkurencii, 
kde ho v rámci programu Gesto pre mesto 
(Trenčín) podporilo najviac hlasujúcich. 
Vyhlasovateľom grantového systému je Raiffe-
isen banka, ktorá takýmto spôsobom podporí 
finančným darom 1 000 € projekty v 47 mestách 
po celom Slovensku. 

Popis projektu Oáza predčitateľskej gramotnos-
ti: „Súčasťou plánovania aktivít v našej mater-
skej škole zameraných na rozvoj hovorenej aj 
písanej reči je spontánne, ale aj cielené používa-
nie špecifických materiálov – kníh a organizácia 
prostredia (knižnica). Vzhľadom na to, že naša 
materská škola nemá zrealizovaný kútik predči-
tateľskej gramotnosti, chceme dotáciu využiť na 
vytvorenie oázy predčitateľskej gramotnosti. Z 
poskytnutých finančných prostriedkov zakúpime 
knihy rôznych literárnych žánrov, sedacie vaky a 
nábytok na umiestnenie kníh (detská knižnica).“  

PETER MARTINÁK, Foto: autor 

AKTUÁLNA TÉMA 
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MOJIMI OČAMI 
 

Vážení 
spoluobčania, 
hoci je čas dovole-
niek a chvíľ, keď sa 
môžeme tešiť zo za-
slúženého oddychu, 
tento svoj príhovor 
začnem netradične 
ROZDROBENOSŤOU 
POZEMKOV. 
Ako už informovala 
ministerka Gabrie-
la Matečná, návrh 
opatrení na urých-

lené vykonanie pozemkových úprav, ktoré pred-
stavilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, bude trvať podľa jej vyjadrenia pri-
bližne tridsať rokov, pričom štát by mal spustiť 
každoročne pozemkové úpravy u 120 katastrál-
nych území. Každý vlastník rozdrobených po-
zemkov by si mal uvedomiť, že usporiadanie 
formou scelenia pozemkov je z hľadiska hodno-
ty pozemkov výsostne dôležité. Rozdrobenosť 
pozemkov a nejasné užívateľské a vlastnícke 
vzťahy nesmierne komplikujú možnosti využitia 
takéhoto rozdrobeného majetku. Je len na vás, 
či pristúpite k týmto úpravám alebo sa budú 
vaše pozemky drobiť ešte na menšie časti 
ďalším dedením. Myslím si, že by sme nemali 
premeškať túto šancu.  
Ak som v úvode tohto príspevku písal o oddychu 
a dovolenkách, tak toto pre nás celkom neplatí, 
pretože v plnom nasadení rekonštruujeme 
materskú školu. Prebratie diela plánujeme 
približne do konca prázdnin, ak sa neudeje niečo 
mimoriadne. 
V sobotu, 25. mája 2019, sa v našej obci usku-
točnili Voľby do Európskeho parlamentu. Účasť 
bola nízka – zo 671 zapísaných voličov správne 
volilo 94 občanov... 

Na prelome mája a júna sa nám podarilo, tak 
ako sme avizovali, opraviť viaceré miestne 
komunikácie v časti U Bežákov.  
Koncom mesiaca jún sme ako každoročne za-
bezpečovali IX. ročník súťaže vo varení guláša 
v našej obci. Tento deň sa zakaždým nesie 
v duchu kultúrneho, spoločenského a športové-
ho vyžitia všetkých vekových kategórií – od 
malých detí až po seniorov. Našim cieľom nie je 
ani tak tvrdé zápolenie. Skôr nám ide o to, aby 
sa ľudia odreagovali, na chvíľu zabudli na každo-
denné starosti a boli so svojimi susedmi, pria-
teľmi, rodinami a príbuznými. Tu chcem poďa-
kovať za prípravu a samotnú realizáciu podujatia 
poslancom OZ, zamestnancom obecného úradu, 
poľovníkom, hasičom, pedagógom, deťom, či 
sponzorom – p. Hôrkovi, p. Ježíkovi, Kúpeľom 
Trenčianske Teplice, Hotelu Panorama, kapele 
Nedielkovci pod vedením Mikuláša Nedielku a 
ostatným, ktorí nás podporili. Hlavne však ďaku-
jem súťažiacim, že sa v extrémne teplom počasí 

bravúrne popasovali s nástrahami súťaže. Navy-
še, študenti SOŠ OaS Trenčín preukázali zručnos-
ti ziskom strieborných medailí za druhé miesto. 
Ako obvykle, aj tento rok som sa zúčastnil ukon-
čenia školského roka. Tento bol výnimočný 
v tom, že ukončenie svojho pôsobenia v našej 
škole oficiálne oznámila riaditeľka školy Mgr. 
Vakošová Pavlína. Aj touto cestou jej chcem 
v mene všetkých rodičov poďakovať za prácu, 
ktorú vykonávala pre naše deti ako učiteľka 
a neskôr ako riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Poruba. 
Záverom mi dovoľte zablahoželať všetkým 
novomanželom a privítať medzi nami najmlad-
ších spoluobčanov. Novopečeným rodičom 
želám veľa radosti z ich ratolestí. Všetkým spo-
luobčanom zároveň prajem príjemný zvyšok 
leta, krásne dovolenkové zážitky, šťastné 
prázdninové cesty a ešte šťastnejšie návraty 
naspäť domov! 

MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Martinák 

 

EUROVOĽBY ´2019 V DOLNEJ PORUBE 
 

Voľby do Európskeho parlamentu (v poradí 12. voľby do EP) sa na Slovensku uskutočnili 25. 
mája 2019. Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel, pričom Slovensko v ňom 
obsadí 14 mandátov – o jeden viac ako v predošlom volebnom období. Parlament medzi 
rokmi 2014 – 2019 mal 751 kresiel, počet mandátov sa znížil kvôli vystúpeniu Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie. 
Na Slovensku vo voľbách do Europarlamentu kandidovalo 31 politických strán, resp. 343 kan-
didátov. Celoslovenská volebná účasť bola 22,74 %. V okrese Trenčín mala naša obec najnižšiu 
účasť, konkrétne 14,30 % (96 vydaných obálok / 94 platných hlasov). 
 

NOVOZVOLENÍ POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU ZA SR 
 

● PS: Michal Šimečka (81 735 preferenčných hlasov), Martin Hojsík (27 549) 
● SPOLU: Michal Wiezik (29 998), Vladimír Bilčík (26 202) 
● SMER: Monika Beňová (89 472), Miroslav Číž (51 362), Robert Hajšel (13 773) 
● ĽSNS: Milan Uhrík (42 779), Miroslav Radačovský (42 276) 
● KDH: Ivan Štefanec (33 128), Miriam Lexmann (27 833) 
● SaS: Lucia Ďuriš Nicholsonová (52 331), Eugen Jurzyca (33 540) 
● OĽaNO: Peter Pollák (23 815) 
 

Poznámka: M. Lexmann sa mandátu ujme až po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie. 
PETER TVRDOŇ, Zdroj: Štatistický úrad SR 

MEDZI NAMI 

Pokladanie nového asfaltového koberca v miestnej časti U Bežákov. 

Výročie Štefánika  
 

Na návrh Ministerstva kultúry SR vláda Sloven-
skej republiky vyhlásila rok 2019 za rok Milana 
Rastislava Štefánika, v ktorom si pripomíname 
sté výročie úmrtia významnej osobnosti sloven-
ských dejín. Náš národný hrdina tragicky zahy-
nul počas cesty z Talianska do vlasti 4. 5. 1919 
pri leteckej havárií neďaleko Ivanky pri Dunaji. 
Počas svojho života pôsobil ako astronóm, po-
litik, filozof, generál francúzskej armády a pilot. 
Stál pri zrode česko-slovenského štátu. 
Najväčšie spomienkové oslavy sa uskutočnili 
v meste Brezová pod Bradlom v sobotu 4. mája 
na mohyle, kde bol slávnostný akt položenia 
vencov a prelet historických lietadiel.  
Osobnosť Štefánika si môžeme uctiť aj cez letné 
prázdniny v rámci výletov – či už návštevou mo-
hyly na Bradle alebo výstavami a koncertami.  
Jeho životným mottom bolo: „Nepoctivý človek 
nemôže vykonať veľký čin.“ 
V júli 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia 
v Košariskách.                                 PETER TVRDOŇ 
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V gulášovej súťaži 
triumf PODHORIA 
 

● Termín: 29. 6. 2019 
● Počet súťažiacich družstiev: 7 
1. miesto: PODHORIE (Beáta JANÍKOVÁ, 
Gabriela PUTERKOVÁ, Ján SUCHÝ ml.) 
2. miesto: DIVOČÁCI – učňovský dorast 
(Bianka MIKUŠOVÁ, Pavol PREKOP, Jana 
VANKOVÁ, Andrea BENKOVÁ) 
3. miesto: ART CAFÉ (Jozef BLIŽNIAK, Pavol 
PLASKULAK, Ján MINATRIK) 
Cena starostu obce: GURMÁNI – MO AP VV 
(Vladimír BREZOVÁK, KRÁLIČ, GARAJ) 
● Poďakovaniu sponzorom sa zvlášť venujeme 
na 4. strane, ceny do súťaží pre deti venoval 
Europe Direct Trenčín. 

PM – OCÚ DP, Foto: Peter Zelíska 

 

DOKONČENIE ROZHOVORU SO SLOVENSKÝM BOCELLIM MAROŠOM BANGOM 
 

● Napriek tomu ovládate hru na viacero 
nástrojov. 
Klavír je mojou doménou. Zvládam aj gitaru, 
trošku flautu a ešte menej akordeón. Dovolím si 
povedať, že som taký hostincový harmonikár. 
Melódie si pritom vytváram akosi intuitívne. 
● Ako ste zareagovali na hudobnú pozvánku 
z Dolnej Poruby. Počuli ste niekedy predtým 
o tomto kúte sveta? 
Úprimne, vašu obec nepoznám, ale nijako ma to 
neprekvapilo. Za ten čas, čo spievam profesio-
nálne, mám konečne možnosť spoznávať naše 
krásne Slovensko. Môžem s istotou povedať, že 
doba našťastie ešte nie je taká zlá, aby sa u nás 
nenašli dobrí ľudia. Stretol som takých aj tu, 
touto cestou ďakujem za starostlivosť, ktorú ste 
mi venovali ešte pred koncertom. 
● Zisťovali ste si niečo o našej obci? 
Zaujíma ma to vždy iba z tej stránky, aby som 
vedel, kam vlastne idem. 
● Prostredníctvom čoho si dokáže nevidiaci 
človek ukladať do pamäte, resp. do srdca  

navštívené lokality? 
By ste sa čudovali, ale aj my nevidiaci si doká-
žeme veľa zapamätať – napríklad vďaka tomu, 
že vnímam, kadiaľ kráčam, do akých priestorov 
vchádzam a podobne. Keď siahnem na stenu, 
viem, či ide o staršiu alebo novú budovu. Ako 
som spomínal, rád spoznávam ľudí. Tak, ako 
bezprostredne sa oni správajú ku mne, snažím 
sa aj ja pre nich spievať zo srdca. Občas sa však 
stáva, že niekde je problém dostať aspoň pohár 
vody... 
● Zvyknete si pred vystúpeniami pripravovať 
zoznam piesní podľa toho, o aký druh akcie 
ide? Na aký hudobný výber ste vsadili na po-
dujatí po gulášovej súťaži v Dolnej Porube? 
Na každú akciu sa pripravujem zvlášť, hoci mám 
zostavený univerzálny mix, ktorý môžem hrať 
všade. Na druhej strane zase napríklad počas 
vianočných koncertov nemôžem hrať a spievať, 
čo chcem. Tu v Dolnej Porube som vsadil hlavne 
na veselšie ladené piesne, ktoré ľudia poznajú. 
V žiadnom prípade sa však nesnažím ľudí kla-

mať. Je veľa umelcov, ktorým to ja osobne 
zazlievam, že robia veľkú šou a pritom za nich 
spieva plný playback. Mňa by ste na toto nedo-
stali. Ak aj niečo pokazím, je to moja káva, ale je 
to autentické. Často chcem tiež ľudí počuť, preto 
nechám chvíľu hrať podklad, aby som vedel, ako 
sa mi zapájajú. Potrpím si aj na spätnú väzbu, 
aby som si po koncerte vypočul názory publika. 
● Koncertovali ste naprieč celým svetom. 
Dokážete vyzdvihnúť zopár najsilnejších 
zážitkov s ohľadom na miesto, prípadne 
interpreta po vašom boku? 
Som šťastný, že som počas generálnej audiencie 
mohol ma chvíľu zaspievať Svätému otcovi 
Františkovi na Svätopeterskom námestí vo 
Vatikáne. Mal som tiež možnosť zaspievať si 
s Luckou Bílou, či Sisou Sklovskou, ale najvyššie 
je u mňa spoločné vystúpenie s Petrom Dvor-
ským, ktorý pre slovenskú opernú scénu urobil 
veľmi veľa. 

PETER MARTINÁK 
Foto: facebook.com/Maroš Bango 

 
 

 

KULTÚRNY ŽIVOT 

VIAC FOTO 
NA WEBE: 

dolnaporuba.sk 

Našli sa kroniky...! 
 

Ono to už tak vo svete chodí, že poklady sa 
občas vykopú až po ťažbe... Podobne to platí aj 
v dejinnom výskume. V ostatných týždňoch sa 
totiž podarilo znovuobjaviť dva vzácne historic-
ké pramene dokresľujúce kolorit života našej 
obce v minulých desaťročiach. 
Počas rekonštrukčných prác na dome bývalého 
obecného kronikára Ondreja Trokana našli 
Prílohu kroniky obce Dolná Poruba vo formáte 
A3 so zaznamenanými najvýznamnejšími medz-
níkmi zo života obce. 
Rodina Beláková pri prerábke zase natrafila na 
kroniku TJ Slovan Dolná Poruba. Jej autor je síce 
zatiaľ nejasný, no už po prvom listovaní je zrej-
mé, že okrem faktografie a výsledkového servi-
su si dával záležať aj na karikatúrach (obrázok 
vľavo) či fotografiách zo športového i súkromné-
ho života členov TJ.                       PETER MARTINÁK 
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V nedeľu 26. 5. 2019 sa v Dolnej Porube konala slávnosť Prvého svätého prijímania. 
 

 
Kultúrny program ku Dňu matiek v podaní žiakov materskej školy 
 

 
Kultúrny program ku Dňu matiek v podaní žiakov základnej školy                                                           P. Kapko (vpravo) so starostom obce M. Kopčanom 
 

 
Farníci počas púte po Svätej zemi pri múre nárekov v Jeruzaleme (máj 2019)                                      Po výhre v H. Porube „starí páni“ podľahli T. Teplej. 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

Kaper zavesil  
kopačky na klinec 
 

Pavol Kapko napísal bodku za aktívnou karié-
rou v poslednom kole sezóny 2018/2019 – len 
pár dní pred päťdesiatkou. 
Do veľkého futbalu vhupol z dorastu TTS Tren-
čín. V lete 1987 po ňom siahol úradujúci víťaz 
Československého pohára Dunajská Streda. 
Osud to zariadil tak, že na Žitnom ostrove si 
feufóriu vychutnával spolu so starším bratom 
Jánom, ktorý patrí medzi legendy DAC. 
Po vojenčine v Liptovskom Mikuláši prestúpil do 
stavu manželského a následne zamieril bližšie 
k rodine. Dubnici nad Váhom pomohol postúpiť 
medzi slovenskú elitu, v drese tamojšej ZŤS 
odohral v najvyššej súťaži dvadsať zápasov. 
Futbalový elegán avizoval rozlúčku s kariérou 
v predstihu. Odchod z hracej plochy ohlásil v 19. 
minúte zápasu Slovan D. Poruba – Štart Svinná 
(4:2). S dávkou symboliky, keďže ten istý osud, 
ktorý ho futbalovo tešil, mu pred desiatimi rokmi 
postavil do cesty prekážku z kategórie najťažších. 
„Zvažoval som, koľko minút naposledy odohrám. 
Rozhodol som sa pre devätnástku – dcéra Nikol-
ka zomrela, keď mala devätnásť rokov...,“ lovil 
slová z hĺbky duše. Ako však dodal, práve futbal 
mu pomohol ísť ďalej. „Nezatvoril som sa úplne 
do seba, v kolektíve som prišiel na iné myšlienky. 
Kamaráti mi dodali chuť žiť a dodnes mám vďaka 
nim nejeden dôvod na úsmev.“  

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 
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ŠKOLSKÝ ŽIVOT 
Z PRVEJ RUKY 
 

V mesiacoch apríl a máj 2019 sa vo výchove 
a vzdelávaní objavovali v kontexte environmen-
tálneho vzdelávania a výchovy i Národného plá-
nu prevencie obezity žiakov a projektu „Zdravá 
škola“ aktivity, zamerané na ochranu a tvorbu 
životného prostredia (Eko-týždeň, zber papiera, 
vzdelávanie v predmete Človek v prírode), for-
movanie postoja žiakov k vlastnému zdraviu, 
zdravej výžive, zdravému životné štýlu, spojené 
s pohybovými aktivitami a vychádzkami. Niekto-
ré aktivity boli uskutočnené s pomocou CPPPaP 
Trenčín a RÚVZ Trenčín. Žiaci I. stupňa si zašpor-
tovali v triednych športových olympiádach. 
Žiaci II. stupňa sa prostredníctvom spoločensko-
vednej exkurzie do Bratislavy dozvedeli veľa 
informácií, získaných návštevou budovy Národ-
nej rady SR a zážitkovým prírodovedným vzde-
lávaním vo vedeckom centre Aurélium. 
Krásne vystúpenie žiakov a detí ZŠ s MŠ pri prí-
ležitosti Dňa matiek v kultúrnom dome zanecha-
lo vo všetkých prítomných radosť, hrdosť 
i vďaku. Vzdelávanie detí a žiakov z oblasti do-
pravnej výchovy boli zabezpečené prenosným 
dopravným ihriskom pre deti MŠ i 1. – 5. ročníka 
ZŠ. Darčekom ku Dňu detí sa stalo rozprávkové 
divadelné predstavenie „Polepetko“. 
V testovaní Komparo si žiaci 4. a 6. ročníka ove-
rili svoje nadobudnuté vedomosti. Prostredníc-
tvom aktivít, ako: Noc v škole športovo – turis-
tického krúžku, turnaj stolnotenisového krúžku, 
výletu žiakov II. stupňa do arboréta Mlyňany 
a zubrej zvernice v Topoľčiankach, školským vý-
letom 1. a 3. ročníka do Trenčína, dejepisnou 
exkurziou šiestakov v Trenčíne, výletom detí 
materskej školy do Piešťan spojeného s plavbou 

loďou – sme sa dostali ku koncu školského roka 
2018/2019, ktorý sme slávnostne ukončili odo-
vzdaním pochvál a knižných ocenení žiakov na 
slávnostnej akadémii za prítomnosti starostu 
obce. V poslednú júnovú sobotu sa uskutočnil 
žiacky futbalový turnaj na futbalovom ihrisku, 
kde si žiaci po vyrovnanom priebehu zápasu 
z rúk starostu obce M. Kopčana prevzali medaile 
a menšie deti sa mohli zabaviť v tvorivej školskej 
dielni s p. učiteľkou Ďurišovou a Vidovou.  
Počas prvého júlového týždňa bola v prevádzke 
materská škola a školský klub, ktorého deti a 
žiaci pod vedením p. učiteliek a p. vychovávateľ-
ky strávili pekný začiatok prázdnin. V ŠKD sa žiaci 
vydali i na výlet do Trenčianskych Teplíc a v pos-
ledný deň boli nadšení z hľadania pokladu. 
Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom, 
ktorí v tomto školskom roku deti a žiakov vzde-
lávali i vychovávali. Zvláštne poďakovanie patrí 
pánovi školníkovi Smolkovi, ktorý vyrobil a osadil 
nové brány pri budove ZŠ, osadil siete na ihrisko 
za školou a spoločne s priateľmi školy natreli na 

ihrisku stĺpy. V neposlednom rade vyslovujem 
poďakovanie p. kuchárkam Ďurišovej, Trokano-
vej, ktoré pripravili priestor kuchyne a jedálne 
pre uskutočnenie projektu prestavby školskej 
jedálne. Za materskú školu moje poďakovanie 
osobitne odovzdávam za prípravu priestoru 
(vypratanie, prepravu a uloženie do telocvične) 
pani D. Marušincovej, Lenke a Barbore Uherko-
vým, pani A. Marekovej, rodičom p. Kováčikovi 
a p. Kosibovi (pomoc pri nosení, preprave s do-
dávkou a uložení) a tiež žiakom N. Marušincovi 
a A. Vakošovej. 
Do konca prázdnin je plánované dokončenie 
projektu prestavby materskej školy a renovácia 
parkiet v špeciálnej učebni. Týmto sa uzatvorí 
naplánovaná vízia činnosti ZŠ s MŠ, končiaca 
školským rokom 2018/2019. Vďaka všetkým 
tým, ktorí túto víziu pomáhali a pomáhajú napĺ-
ňať – zamestnancom základnej i materskej ško-
ly, Obecnému úradu v Dolnej Porube, Združeniu 
rodičov a priateľom školy. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ, Foto: Peter Zelíska 

 

Čaro viacgeneračnej púte 
 

V októbri 2018 prijali v našej farnosti sviatosť 
birmovania mladí ľudia, súčasní i bývalí žiaci na-
šej školy. Svetlo sveta uzrela myšlienka spoloč-
ného historicko-geografického zájazdu s ducho-
vným programom pre celú farnosť, kde by mohli 
prijať účasť birmovanci so svojimi rodinnými 
najbližšími i ostatní členovia farského spoločen-
stva. Pod vedením pána farára M. Lysičana táto 
myšlienka nadobudla reálnu podobu a Farský 
úrad v Omšení s autodopravou JomiCAR zorga-
nizovali zájazd do Talianska: Padova – Assisi – 

Greccio – Cascia – Loreto – Benátky s pobytom 
pri mori s názvom „Po stopách sv. Františka a sv. 
Kláry“ (11. – 17. 6. 2019). 
Program v skratke: Padova – sanktuárium sv. Le-
opolda Mandiča, bazilika sv. Antona; Greccio – 
s kláštorom, kostolom a kaplnkou, kde sv. Fran-
tišek urobil prvé živé jasličky s unikátnou zbier-
kou jasličiek z celého sveta; Cascia – sv. Rita; 
Assisi – miesto posledného odpočinku sv. Fran-
tiška a sv. Kláry, pútnický kostol sv. Damiána; 
Loreto – dom p. Márie; Benátky – nedá sa opísať 
nadobudnutý pocit, ktorý v nás rezonuje doteraz. 
Duchovný rozmer navštívených miest, historické 

architektonické skvosty s prírodou Apeninského 
pohoria, návšteva vodopádov Cascata delle 
Marmore, plavba loďou do centra Benátok, 
možnosť vyšantenia mladých i dospelých počas 
pobytu pri mori, to všetko podčiarknuté krás-
nym počasím v nás vyvolali nezabudnuteľné doj-
my. Povestnou čerešničkou na torte boli slúžené 
sväté omše s naším farárom, ktoré sa uskutočnili 
v Grecciu, v Porciuncole v bazilike Santa Maria 
degli Angeli a v časti baziliky na námestí Panny 
Márie, súčasťou ktorej je svätyňa Svätého do-
mu. V ubytovacích miestach, kde sme sa i stra-
vovali (Oazi san Francesca vo Foligne i v Case 
accoglienze san Giuseppe v Lorete) sme sa vďa-
ka sestričkám, ktoré sa o nás starali ako o vlas-
tných, taktiež cítili skvelo. 
Partia mladších i starších ľudí, ktorá sa počas 
šiestich dní spoločne stretla, bola svojimi pre-
javmi účasti dokladom súdržnosti, ústretovosti, 
radosti, smiechu, pomoci, ľudskosti i priateľstva. 
Záverom mi touto cestou dovoľte v mene rodi-
čov a ostatných účastníkov vysloviť veľké poďa-
kovanie pánovi farárovi Lysičanovi za prípravu, 
organizáciu, sprevádzanie s výkladom, uskutoč-
nenie sv. omší. Taktiež ďakujem šoférom auto-
busu, ktorí nás bezpečne prepravovali. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ, Foto: Peter Zelíska 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

Posledná júnová sobota patrila na futbalovom ihrisku školákom. 
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 POĽOVNÍCKA ZÁBAVA 
24. 8. 2019 • 19.00 h 

KULTÚRNY DOM V DOLNEJ PORUBE 
 

POĽOVNÍCKY GULÁŠ • TOMBOLA • VOĽNÝ VSTUP • ŽIVÁ HUDBA: SKUPINA TEX-BAND 
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NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 4. 4. 2019 – 15. 7. 2019... 
 

▪ sa medzi nás narodili: TIMUR AHMADIEH, LUCIA CMARKOVÁ, 
LAURA SUCHÁ; 
 

▪ nás navždy opustili: ANNA PÚČEKOVÁ (rod. Behanová), PAULÍNA 
ČUPALKOVÁ (rod. Krajinská), JÁN TVRDOŇ, EMÍLIA ŠUPÁKOVÁ; 
 

▪ sa medzi nás prisťahovali: BEÁTA TROKANOVÁ (rod. Okuliarová), MAREK 
BIELIK, ZUZANA BIELIKOVÁ (rod. Beláková), DENIS BIELIK – z Omšenia, 
GABRIELA BARTOŠOVÁ z Trenčianskych Teplíc, MICHAL GIACKO zo Šuňavy; 
 

▪ sa zosobášili: SIMONA KOPČANOVÁ a DANIEL SUCHÝ, VERONIKA 
ŠULÍKOVÁ a MARTIN PAVLIS, BEÁTA OKULIAROVÁ a MAREK TROKAN, 
LENKA SUCHÁ a IVAN MÚDRY, BARBORA ČUPALKOVÁ a TOMÁŠ JANEGA. 
 

 

POČET OBYVATEĽOV: 813 (433 mužov, 381 žien).     OCÚ DP 

PREVENCIA PRED POŽIARMI 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozor-
ňuje občanov, v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi 
a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí, na dodržiava-
nie 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 HAZZ v Trenčíne ďalej žiada 
občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 
každý požiar spozorovaný v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlej-
šej lokalizácii a likvidácii požiaru.                               OCÚ DOLNÁ PORUBA 

O NÁJME HROBOVÝCH MIEST 
 

VÝZVA PRE OBČANOV DOLNEJ PORUBY A NÁJOMCOV 
HROBOVÉHO MIESTA Z INÝCH MIEST ALEBO OBCÍ 
 

V zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. 
o  pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vyzývame občanov, 
aby sa dostavili na Obecný úrad Dolná Poruba za účelom uzavretia 
zmluvy o nájme hrobového miesta na cintoríne v Dolnej Porube. 
V zmysle zákona o pohrebníctve môže byť v prípade neuzatvorenia 
nájomnej zmluvy hrobové miesto pridelené k pochovaniu pozostatkov 
zosnulých iným, resp. platiacim nájomcom. Ďakujeme za pochopenie. 

 

MOZAIKA 

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 povin-
nosť 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, vytr-
hávanie 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 vege-
tačného obdobia a zabezpečiť kosenie pozemku, resp. nehnuteľnosti. 

Upozornenie pre vlastníkov pôdy 
 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO"), 
ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa §23 zákona č. 220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších pred-
pisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len „zákona") týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľno-
hospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 
zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opa-
trenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohos-
podárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou. 
OU-TN-PLO zároveň upozorňuje, že podľa § 25 zákona je možné za takýto 
priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 € za nesplnenie 
povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy až do výšky 
995€. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi OU-TN-PLO 
uloží pokutu od 166,- do 33 200,- €, za každý ha poľnohospodárskej pôdy, 
ak sa na ňom dopustí správneho deliktu podľa § 26 ods. 2 zákona. 
Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby 
udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v ne-
zaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.         OCÚ 

Cena: 25 Eur / deň (aj s dovozom) 
KONTAKT: Martin Meliš, 0918 743 408 


