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Organizovaný futbal v Dolnej 
Porube vybehol do jubilejnej 
štyridsiatej sezóny. Od 
uplynulého leta mu velí 
športový nadšenec ROMAN 
HRBÁČEK (1976). 

 
Máte za sebou prvý rok v 
kresle predsedu TJ Slovan. Čo 
vás k tejto funkcii priviedlo a 
v akej kondícii ste našli 
dolnoporubský futbal?   
Pri futbale v Dolnej Porube 
pôsobím, či už ako hráč alebo 
funkcionár, asi sedem rokov. 
Keďže môj predchodca nemal záujem pokračovať, po 
rozhovoroch so staršími hráčmi som sa rozhodol túto ponuku 
prijať. Klub som prebral v menšej finančnej kríze, čo v súčasnosti 
nie je atypickým javom. Avšak kvôli pretrvávajúcim podlžnostiam 
voči Oblastnému futbalovému zväzu bola mužstvu dospelých 
pozastavená pretekárska činnosť. V praxi to znamená, že už pri 
samotnom nástupe na zápas sme strácali tri body. Napokon nám 
odrátali až dvanásť bodov a klub sa ocitol na poslednom 
zostupovom mieste.  
Kam sa Vám podarilo klub posunúť po dvanástich mesiacoch? 
Za posledných dvanásť mesiacov sa nám podarilo stabilizovať 
finančnú situáciu. Máme vyrovnané všetky finančné pohľadávky 
zo sezóny 2010/2011. Hlavne vďaka sponzorom, pánovi Pavlovi 
Ježíkovi a neposlednom rade Obecnému úradu, kde sme 

s predchádzajúcim i novozvoleným starostom našli spoločnú reč. 
Čo sa týka predvedenej hry, v II. triede Sever dospelí obsadili 
pekné štvrté miesto, aj keď ambície boli trošku vyššie. Nedokázali 
sme si totiž odvážať body zo súperových ihrísk. Naopak doma sme 
stratili len tri body a boli najlepším tímom. O čosi úspešnejší boli 
dorastenci, ktorí v rovnakej súťaži skončili tretí. Touto cestou 
zároveň ďakujem všetkým zainteresovaným, ktorí sa plynule 
starajú o chod klubu a fantastickým fanúšikom za ich neúnavnú 
podporu z hľadiska.  
S akými cieľmi a očakávaniami ste vstúpili do sezóny 
2011/2012? 
Do aktuálneho ročníka sme vstupovali s cieľom potešiť divákov 
predvedenou hrou, nadviazať na úspešné výsledky domácich 
zápasov a uchmatnúť viac bodov zo súperových ihrísk. Tradične 
chceme mútiť vodu na popredných miestach tabuľky. 
U dorasteneckého mužstva budeme pokračovať v zapracovávaní 
šikovných jednotlivcov medzi dospelých. 
Skúsený káder má pod palcom trénerský tandem Pavol Kapko – 
Roman Suchý. Je v silách tohto kolektívu prinášať fanúšikom 
ešte väčšiu radosť ako v posledných mesiacoch? 
Na začiatku sezóny k nám pribudli odchovanci Erik a Norbert 
Suchý, či Peter Nedielka. Veľa si sľubujeme aj od futbalistov 
získaných na hosťovanie - Petra Šlesárika, Jakuba Hoppana 
a Patrika Hunku. Mužstvo tvorí mix starších a mladších hráčov. 
Jeho vekový priemer je 26 rokov, takže mu nechýba sila ani 
skúsenosti. Tréneri majú tiež bohaté skúsenosti, veď ešte 
nedávno sami zarezávali na prvoligových trávnikoch. Záleží teda 
len na hráčoch, ako si ich dobre mienené rady vezmú k srdcu.  
 

PETER MARTINÁK, Foto: archív TJ Slovan 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS – ROZHOVOR S PREDSEDOM TJ SLOVAN 

Súťaž vo varení gulášu, s. 5 



 
2 Dolnoporubský hlas 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na svojom zasadnutí 
dňa 10. 8. 2011:   

 

zobralo na vedomie 

 kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 21. 1. 
2011, kde uznesenie č. 19/11 a 24/11  trvá a kontrolu plnenia 
uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 19. 4. 2011, kde uznesenie č. 
42/11 a 47/11 trvá, 

 vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce Dolná Poruba  za 1. 
polrok 2011,  

 stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k plneniu 
rozpočtu obce Dolná Poruba za 1. polrok 2011,  

 vyhodnotenie čerpania rozpočtu rozpočtovej organizácie – ZŠ 
s MŠ Dolná Poruba za 1. polrok 2011,  

 stav pohľadávok a záväzkov obce i rozpočtovej organizácie 
k 30. 6. 2011,  

 informáciu starostu obce  o získaní finančných prostriedkov 
z Úradu vlády na protipovodňové opatrenia vo výške 90 670 €, 

 žiadosť od nájomníkov obecnej bytovky o výmenu okien na 
obecnej bytovke, 
 

schválilo: 

 VZN č. 4/2011 – Povodňový plán záchranných prác obce 
(jednohlasne), 

 dodatok č. 1 k cenníku poskytovaných služieb platný pre 
Obec Dolná Poruba, v ktorom je uvedený príjem za 
umiestnenie propagačnej, informačnej a reklamnej tabule 
v obci Dolná Poruba v sume 3 € / mesiac s plochou do 1 m2, 
s plochou nad 1 m2 sa bude riešiť osobitne (jednohlasne),                                                                                                                        

 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 o držaní psov, ktorým je 
upravený a doplnený  § 6 – Priestupky uvedeného nariadenia 
(jednohlasne),  

 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení čiastočných úhrad 
v školách a školských zariadeniach (jednohlasne), 

 žiadosť pani Rábekovej Anny, bytom Dolná Poruba 90 
o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke na jeden  
rok (jednohlasne),  

 nenávratný finančný príspevok pre Slovenský skauting 31. 
Zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá vo výške 35 € 
(jednohlasne),                                                                                            

 odovzdanie pohárov v počte 4 ks a odovzdanie medailí so 
stužkou v počte 3 x 3 v súťaží vo varení gulášu pri akcii 
v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou mikroregiónu 
Teplička z dňa 9. 7. 2011 (jednohlasne),                                                                                                                                           

 odovzdanie  plakety – ocenenia obce Milanovi Suchému pri 
príležitosti 50 výročia životného  jubilea (jednohlasne), 

 refundáciu  mzdy odborného pracovníka – špeciálneho 
pedagóga  Mgr. Cucorovej Kristíny vo výške 100 € mesačne 
na základe podpísanej Dohody o refundácii, 

 vyplatenie odmeny pri príležitosti 50. výročia životného 
jubilea p. Kataríne Bližnákovej – učiteľke v školskom klube na 
Základnej škole v Dolnej Porube vo výške 215 € a na základe 
uvedeného navýšenie originálnych kompetencii pre ŠKD vo 
výdavkovej časti rozpočtu na rok 2011 o sumu 215 € 
(jednohlasne), 

 ocenenie v oblasti kultúry, ktoré pripravuje Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne z poverenia odboru kultúry 
Trenčianskeho samosprávneho kraja pre pána Milana 
Suchého (jednohlasne),                                                                                            

 odpustenie  dani  z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz 
odpadu na rok 2011 vo výške 18,01 € a na ďalšie roky života 
pri príležitosti výročia 100 rokov p. Bežákovej Helene, bytom 
Dolná Poruba 339, ktoré sa dožila dňa 5. 8. 2011 
(jednohlasne), 

 poskytnutie sály Kultúrneho domu v obci zdarma za účelom 
rodinnej oslavy storočnice pani Heleny Bežákovej, bytom 
Dolná Poruba 339 (jednohlasne), 

 vyraďovaciu komisiu v zložení: Milan Suchý – predseda 
komisie, Ing. Eva Bačíková, Ing. Pavol Gago,  ktorá má do 14. 
9. 2011 predložiť zoznam nepotrebného majetku určeného 
na vyradenie z evidencie majetku obce a určeného na predaj 
(jednohlasne),                                                                              

 informácie starostu obce o možnosti realizácie projektov 
zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu obecných 
stavieb a výstavbu obecných nájomných bytov nad budovou 
materskej školy a obecnej bytovky formou dotácie a úveru 
z Fondu rozvoja bývania (jednohlasne). 

 
ZUZANA VÁNIOVÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VECI VEREJNÉ 

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV 
 

Dodatok č. 1 k VZN obce Dolná Poruba č. 3/2004 o držaní psov 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube podľa § 6, ods. 1 zák. č. 269/1990  Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. 
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na tomto dodatku nariadenia. 

§ 6 
Priestupky 

Ods. 2 sa dopĺňa o písm. f/, ktoré znie: 
naruší občianske spolunažívanie, nočný kľud brechotom psov, čím dlhodobo znižuje kvalitu života obyvateľov a po opakovanej výzve 
nevykoná opatrenia smerujúce k náprave. 
Ods. 3, písm. a/ sa ruší a nahrádza sa:  
Za priestupky podľa ods. 1, písm. a/ až d/ a v ods. 2, písm. a/ až f/ obec môže uložiť pokutu až do výšky 100 Eur. 

Záverečné ustanovenie: 
1. Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2004 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba č. 58/11 dňa 10. 8. 2011.  
2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa zverejnenia. 
3. Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2004 je prístupný na Obecnom úrade v Dolnej Porube k nahliadnutiu a na www.dolnaporuba.sk  
 

V Dolnej Porube, 19. 7. 2011  Vyvesené: 10. 8. 2011 Zvesené: 25.  8. 2011       
             

                                                                                        JUDr. MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
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 Na slovíčko s kompetentnými
 

Hovorí sa: aký riaditeľ – taká škola, aký učiteľ – taká 
výchova. Žiaci sú po letných prázdninách oddýchnutí 
a pripravení načerpať nové vedomosti. Ich pedagógovia zase 
odhodlaní plnohodnotne zabezpečiť výchovno-vzdelávací 
proces. Preto nás zaujímalo, čo prinesie nový školský rok 
2011/2012 na miestnej základnej a materskej škole.  

Oslovili sme riaditeľku ZŠ PAVLÍNU VAKOŠOVÚ 
a zástupkyňu riaditeľky pre MŠ DANIELU MARUŠINCOVÚ.   
 

5 x otázka pre riaditeľku ZŠ 
 

Môžete priblížiť Vaše hodnotenie uplynulého školského roka? 
Školský rok 2010/2011 bol rokom mnohých aktivít vo všetkých 
oblastiach vzdelávania 
a výchovy. Žiaci dosiahli 
dobré výsledky, v oblasti 
mimoškolských aktivít 
fungovali záujmové útvary 
a voľnočasové aktivity boli 
využívané všetkými žiakmi 
školy. V oblasti zážitkového 
vzdelávania sme tematicky 
ladili výber aktivít do oblasti 
kultúrnych podujatí, ochrany 
životného prostredia 
a environmentálnej výchovy. 
A s akými víziami stojíte na 
prahu nového? 
Chceme nadviazať na model etapovitého vzdelávania v rámci 
moderného ponímania výchovy a vzdelávania. Vízie sú 
optimistické, verím že všetky plánované úlohy a aktivity 
zrealizujeme a naši žiaci si vyberú tie, ktoré pre nich budú 
atraktívne a zážitkovo motivujúce. Už som mnohokrát citovala 
vetu a neodpustím si ju citovať aj teraz. Ciele a súčasne vízie školy 
sa dajú realizovať len prostredníctvom ľudí a tvoriví ľudia sú pre 
každého riaditeľa devízou. Som presvedčená, že naša škola túto 
devízu má.  
Bude aktuálny ročník pre ZŠ v Dolnej Porube niečím špecifický? 
Každý školský rok sa všetci pedagógovia a zamestnanci snažia, aby 
výchovno-vzdelávací proces ako aj prevádzka boli uskutočňované 
čo najlepšie. Škola disponuje pedagógmi, ktorí zabezpečujú 
výchovu a vzdelávanie aprobovane, s láskou a plným nasadením. 
Nie je to jednoduchá práca, každá škola je živým organizmom 
a s tým súvisia aj bežné problémy v oblasti personálneho 
zabezpečenia. Podľa mojich predbežných informácií odchádza 
jedna kolegyňa v apríli na materskú dovolenku, ak nenastanú 
žiadne nepredvídané okolnosti. Budem musieť zabezpečiť 
fundovaného učiteľa na zástup, čo pri rozbehnutom školskom 
roku nie je jednoduchá záležitosť. Prajem si, aby všetko dobre 
dopadlo a dar, akým bezpochyby každé dieťa pre rodičov je, robil 
nastávajúcej mamičke radosť po celý život.  
Na ktoré záujmové, resp. voľnočasové aktivity sa žiaci môžu 
tešiť?  
Voľnočasové aktivity sú prehľadne uverejnené na stránkach školy. 
Okrem nich škola pracuje pod záštitou turistickej organizácie detí 
a mládeže Fénix, kde deti pod vedením kolegu Zavackého 
spoznávajú krásy nielen svojho okolia, ale celého Slovenska. Už 
teraz v októbri absolvujú naši odvážlivci výstup na Kriváň.  
Podľa akých kritérií sa tunajšia ZŠ profiluje v nadväznosti na svoj 
školský vzdelávací program?  

Pokračujeme modelom, ktorým je rozvoj komunikačných 
zručností a čitateľskej gramotnosti v materinskom, ako aj 
v cudzích jazykoch. Ďalej rozvoj matematickej a IKT gramotnosti. 
Kladieme dôraz aj na environmentálnu a regionálnu výchovu 
a rozvíjanie telesnej zdatnosti detí. Stále však zápasíme 
s nedostatkom učebníc, závislosťou na normatíve a súčasne 
množstvom finančných nákladov na prevádzku školy, čo mi robí 
vrásky. Verím, že s pomocou ľudí, ktorým záleží na výchove 
a vzdelávaní, napokon všetko zvládneme k všeobecnej 
spokojnosti. Deti sú život a budúcnosť všetkého.  
 

3 x otázka pre zástupkyňu MŠ 
 
 

Ako znie Vaše hodnotenie ostatného školského roka?  
Minulý školský rok bol bohatý na akcie pre deti, na ktoré rady 
spomínajú a my, pedagogické pracovníčky, taktiež. Najkrajšie 
spomienky máme na koncoročný výlet na Trenčiansky hrad. 
V priebehu školského roka sme pripravovali 6 predškolákov na 
zápis do 1. ročníka. Dnes sú z nich prváci a prajem im veľa 
školských úspechov. Netreba zabudnúť, že uplynulý školský rok sa 
MŠ obliekla do nového šatu. Namaľovalo sa oplotenie areálu vo 
farbách dúhy, ktoré si navrhli samotné deti a opravil sa chodník. 
Čo očakávate od nového ročníka v tunajšom predškolskom 
zariadení? 
V tomto školskom roku 
budeme pracovať podľa 
nového školského 
vzdelávacieho programu 
„Dúhou k poznaniu“. Z toho 
vyplývajú aj moje očakávania. 
Rozvrhnúť úlohy pre deti tak, 
aby sa v MŠ nenudili, ale aby 
zároveň neboli preťažené. 
Naozaj to nie je jednoduché, 
nakoľko sme jednotriedna 
MŠ. Na druhej strane, deti sa 
môžu tešiť na počítačové hry, 
nové edukačné hry a na 
množstvo ďalších aktivít, ktoré máme v pláne najbližšie 
zrealizovať. Napr. Šarkaniádu, Majstra Galerka, pečenie 
medovníkov, návštevu CVČ v Dubnici nad Váhom... Viac 
neprezradím! 
Bude aktuálny ročník pre škôlkarov v Dolnej Porube niečím 
špecifický?  
Áno. V MŠ sa uskutoční kurz cvičenia na fit loptách pre deti, ktoré 
bude viesť certifikovaná cvičiteľka. Začať by sa malo od polovice 
októbra. Každé dieťa, ktoré sa zúčastní kurzu, získa osvedčenie 
o jeho absolvovaní. Už teraz sa všetci tešíme. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNA TÉMA – NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 

 

Minianketa so škôlkarmi 
 

Na čo ste sa po prázdninách do škôlky najviac tešili? 
 

Kevin Suchý: „Že si budem vyfarbovať. Chýbalo mi aj cvičenie 
s deťmi, hranie s hračkami, ktoré doma nemám a tiež spanie po 
obede.“ 
Monika Vavrová: „Tešila som sa na kamarátov. Chýbalo mi 
detské ihrisko, hojdačky a modelovanie z plastelíny.“ 



 
4 Dolnoporubský hlas 

 
 

 

Mojimi očami 
 

ČO SA UDIALO POČAS 3 MESIACOV 
 

Veľký dojem vo mne 
zanechali udalosti týkajúce sa 
ukončenia školského roka, ale 
hlavne prijímanie prváčikov do 
základnej školy v septembri. 
V funkcii starostu obce to bolo pre 
mňa prvýkrát a môžem povedať, že 
keď som videl tie malé bytosti 
s úprimnými pohľadmi, bol som 
nadšený vzniknutou atmosférou.  
 Nemožno opomenúť 
doposiaľ najväčšiu športovo-
spoločenskú udalosť – súťaž vo 

varení gulášu spojenú s futbalovým turnajom (9. 7. 2011) 
z hľadiska rozsahu, kde bol v podstate zapojený celý mikroregión 
Teplička. Tu sme zožali úspech na celkovej úrovni organizácie 
podujatia. Za obetavosť a precíznosť ďakujem poslancom 
obecného zastupiteľstva, ako i ďalším členom organizačného 
štábu. Osobitne ďakujem sponzorom, ktorí toto podujatie 
podporili. Ľudovo povedané – v ohni sme si otestovali svoje 
organizačné schopnosti. Ak mám však byť úprimný, stále je čo 
zlepšovať, hlavne v oblasti diplomacie a samostatnej stratégie 
úspechu.  
 Podarilo sa nám získať dotáciu na opravu časti obecného 
rozhlasu, ktorá práve prebieha. Myslím, že bol najvyšší čas 
a stíhame to, nebojím sa povedať, pred úplným zrútením. Škoda, 
že nám nevyšiel zámer uskutočniť komplexnú rekonštrukciu.  

Napriek obrovským ťažkostiam v obecnej pálenici sme už 
teraz stopercentne pripravení začať páleničiarsku sezónu (3. 10. 
2011). Pod tlakom rôznych okolností som bol nútený spoločne 
s pánom Rudolfom Belákom nastúpiť do štrnásťdňového kurzu 
odbornej spôsobilosti v pálení destilátov v pestovateľských 
páleniciach. Dostať materiál a tiež okolie pálenice do slušného 
stavu nás stálo štyri týždne intenzívnej práce. Chcel by som 
poďakovať všetkým , čo pochopili, že prostredie a okolie pálenice, 
ale aj interiér nám musí spríjemňovať chvíle strávené na tomto 
mieste.  

V uplynulých dňoch nás poctila návštevou delegácia 

z Chorvátska, resp. mesta Vrgorac. Konkrétne primátor mesta 
a zástupca parlamentu profesor Borislav Matkovid. Z ich prejavov 
ako i z ďakovného listu primátora Trenčianskych Teplíc PhDr. 
Škultétyho vyplýva, že sa u nás cítili dobre. Ďakujem majiteľovi 
Pekárne Homôlka, s.r.o. Dolná Poruba a PD Žihľavník, s.r.o. 
Omšenie za materiálnu pomoc. Hrialo ma pri srdci, keď sa mi 
doniesla informácia, že našu dobrosrdečnosť a úctu, s akou sme 
hostí prijali, spomínali aj v Českej republike.  
 Významnou a vzácnou udalosťou v našej obci bola oslava 
najstaršej občianky Dolnej Poruby pani Heleny Bežákovej, rodenej 
Vániovej, ktorej vek 100 rokov je jednou z najkrajších osláv 
v živote človeka vôbec. V našej obci si ľudia nepamätajú, že by sa 
niekto dožil takého dlhého veku. Za vľúdne a úctivé prijatie pani 
Bežákovej na jej oslave úprimne ďakujeme. Táto skromná osoba 
v  živote prešla mnohými skúškami, a preto jej ku krásnemu 
jubileu, ktoré oslávila v mesiaci august ešte raz prajeme veľa 
zdravia, síl a spokojnosti.  
 Jeseň je tu a na dvere o chvíľu zaklope zima. Som rád, že 
sme pripravení na prípadné návaly dažďa (vody). Do konca 
októbra ukončíme projekt vodozádržných zariadení v korytách 
lesných potokov – prítokov Tepličky.   
 Žiaľ musím konštatovať, že neustále sa opakuje a narastá 
problém s voľným pohybom psov po verejných miestach bez 
dozoru. V ostatnom čase dokonca i v chotári, resp. poľovnom 
revíri, kde je štvaná zver, pričom došlo aj k zabitiu hospodárskeho 
zvieraťa (hus). Chcem pripomenúť všetkým majiteľom psov, že 
obecným zastupiteľstvo bol prijatý dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 
o držaní psov, kde možno za tento priestupok uložiť pokutu až do 
výšky 100 €. Bol by som veľmi rád, keby k takejto sankcii obec 
nemusela pristúpiť.  

NA ZÁVER 
 

Všetkým Vám prajem veľa zdravia, pracovných aj 
osobných úspechov. Športovcom len dobré výsledky, poľovníkom 
dobrú mušku. Podnikateľom serióznych klientov, hasičom žiadny 
oheň. Pedagógom ZŠ i MŠ bezproblémový výchovný a účelový 
vzdelávací proces a žiakom dobré známky.  
 Úprimne gratulujem rodičom novorodencov Jakuba 
Marjenku, Samuela V. Suchého a Hany Kováčikovej a ich deťom 
prajem pokojný život! 
 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce)  
Foto: Peter Martinák, archív OcÚ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jubilantka H. Bežáková (v strede) – najstaršia občianka D. Poruby                              Protipovodňová hrádza v lokalite Hlboká                       

MEDZI NAMI 
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Dolná Poruba v centre diania 
  

Dolná Poruba odštartovala leto víkendom plným 
zábavy a športových zápolení. Malá olympiáda mikroregiónu 
Teplička zaktivizovala všetky partnerské obce, ktoré spája potok 
s rovnomenným názvom. Celkovým víťazom sa však v areáli 
miestnej telovýchovnej jednoty stali medziľudské vzťahy.  

 

NA OBZORE NOVÁ TRADÍCIA 
 Nosné piliere 
podujatie s širším 
spoločenským kontextom 
tvorili futbalový turnaj 
a súťaž vo varení gulášu. 
Podobná akcia v tejto 
lokalite dlho absentovala. Aj 
preto do obce spod 
Homôlky húfne zavítali 
návštevníci zo susedného 
Omšenia, Trenčianskych 
Teplíc, Trenčianskej Teplej, 
či vzdialenejšieho okolia. 
„Našou snahou bolo zapojiť 
do diania čo najväčší počet 
ľudí. Verím, že sme im vytvorili príjemné prostredie, aby sa mohli 
odpútať od problémov všedných dní a stretnúť s priateľmi. 
Ochota počas príprav a samotná účasť signalizujú, že v otázke 
pozdvihnutia kultúrneho povedomia mikroregiónu sme na dobrej 
ceste,“ priblížil starosta Dolnej Poruby Miroslav Kopčan.  

ČO ZÁPAS, TO DERBY 
 História futbalových súbojov o nekorunovaného kráľa 
údolia Tepličky eviduje množstvo pamätných zápasov. 
Znovuzrodený turnaj tento raz kvartetu mužstiev vhodne vyplnil 
letnú prípravu. Žreb proti sebe postavil atraktívne semifinálové 
dvojice. Jednak z geografického hľadiska, ako aj z pohľadu 
vzájomnej rivality. Po jednoznačnom víťazstve Trenčianskych 
Teplíc nad Trenčianskou Teplou rozlúštila finálovú tajničku 
nečakaná prehra hostiteľského tímu. Spanilú jazdu Omšenia 
nedokázal v zápase o celkový triumf zastaviť ani aktuálny majster 
najvyššej oblastnej súťaže z kúpeľného mesta. Záštitu nad 
turnajom prevzal predseda TJ Slovan Dolná Poruba Roman 
Hrbáček, ktorý víťaznému celku venoval prestížnu trofej. Ako 

vysvetlil, primárny cieľ spočíval v nadväznosti na tradíciu 
z minulosti a spojení reprezentantov zúčastnených obcí najmä po 
športovej stránke. 

ČARO VÔNÍ A CHUTÍ 
  Najpopulárnejšiemu kolektívnemu športu vzorne 
sekundovala súťaž vo varení gulášu. Špecifickú disciplínu 
absolvovalo deväť kuchárskych kolektívov. Každý z nich musel 
splniť základnú podmienku – navariť aspoň desaťlitrovú  porciu. 
Berúc do úvahy rôzne zvyklosti súťažiacich, v type gulášu im 
organizátori ponechali voľnú ruku. Medzi pripravovanými 
delikatesami dominovalo mäso z diviny. Pri konečnom 
rozhodovaní sa trojčlenná komisia zhodla jednohlasne. „Víťazný 
kotlíkový guláš á la Bežáci najlepšie zvládol úskalia tvrdosti mäsa, 
zahustenia dostatočným množstvom cibule a vizuálnej stránky. 
Keďže varili len amatéri, v niektorých prípadoch sme museli 
trochu prižmúriť oči. Medzi najväčšie prešľapy patrilo použitie 
sušených hríbov v strede hubárskej sezóny,“ zhodnotil predseda 
odbornej poroty Branislav Petrovič. Podľa skúseného šéfkuchára 
existuje asi štyridsať druhov gulášu, pričom každý má 
charakteristické finesy.  

Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA 
 Hlavné podujatia sprevádzal bohatý program pre deti 
i dospelých. Veľký ohlas zaznamenala prítomnosť jazdeckého 
klubu z Omšenia a rýchlokurz lukostreľby. Futbalových nadšencov 
z radov širokej verejnosti zase nadchla možnosť ovládnuť strely zo 
značky pokutového kopu. Umeleckú vložku pripravili domáce 
muzikantské nádeje z dychovej kapely Nedielkovci za asistencie 
členov Dobrovoľného hasičského zboru Dolná Poruba. Skrátka 
neobišli ani milovníci všakovakých grilovaných špecialít. Všetky 
cesty sa napokon spojili pri západe slnka na tanečnom parkete 
pod holým nebom.   

 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska, autor 
 
 
 

 
 

Návšteva z Chorvátska 
Dňa 5. 9. 2011 prijal pozvanie Mikroregiónu Teplička 

profesor Borislav Matkovid – primátor mesta Vrgorac z Chorvátskej 
republiky a zástupca chorvátskeho parlamentu (HDZ). Predmetom 

návštevy bola výmena 
skúseností v oblasti 
samosprávy. Hostia si 
najprv pozreli 
pamiatky kúpeľného 
mesta Trenčianske 
Teplice, potom sa 
zastavili v Omšení 
a nakoniec zavítali do 
našej malebnej obce. 

Na obecnom úrade sme okrem návštevy z Chorvátska zároveň privítali 
aj viceprimátorku mesta Trenčianske Teplice Moniku Pšenčíkovú, 
prednostu mestského úradu Ing. Františka Sádeckého, poslankyňu OZ 
Ing. Dagmar Ďatkovú, starostu obce Omšenie Jozefa Marčeka 
a riaditeľku našej ZŠ s MŠ Mgr. Pavlínu Vakošovú. Uctili sme si ich darmi 
zeme – chlebom a soľou. Nechýbalo ani občerstvenie a dolnoporubská 
jabĺčkovica z Pestovateľskej pálenice s.r.o. Dolná Poruba. Starosta obce 
JUDr. Miroslav Kopčan priblížil a v krátkosti informoval hostí o histórii, 
malebnej prírode a prostredí obce Dolná Poruba. Primátor mesta 
Vrgorac prof. Matkovid nám zase venoval krátku spomienku na 
návštevu do Pamätnej knihy obce Dolná Poruba. Z pohľadu starostu 
Dolnej Poruby návšteva spojila príjemné s užitočným, nakoľko poskytla 
nové možnosti vzájomnej spolupráce, kontakty, výmenu pracovných 
skúseností, či zviditeľnenie obce v zahraničí.    

 

DANA SUCHÁ – MIROSLAV KOPČAN, Foto: archív OcÚ 

KULTÚRNY ŽIVOT 

Všetkým záujemcom dávame do pozornosti, že v budove Obecného úradu v Dolnej Porube je pre širokú verejnosť k dispozícii 
oficiálne DVD s fotoalbumom a videoreportážami dvoch regionálnych televízií z uvedeného multižánrového kultúrneho podujatia. 
Neváhajte, tento suvenír Vám nesmie chýbať – počet kusov je limitovaný! Kontakt: 032/6597257, www.dolnaporuba.sk 
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Oáza pokoja 
 

„Stretneme sa pri válovoch na Horných Kútoch.“ Ak by 
ste sa s Dolnoporubčanom takto dohodli pred päťdesiatimi 
rokmi, určite by nenastal žiadny problém. Dnes by ste asi 
nepochodili. Zašlé čaro lokality v súčasnosti oživuje zopár 
dobrovoľníkov z časti u Suchých. 

Priznávam, patrím ku generácii, ktorá prírode niečo dlží. 
Aby som mal dušu na mieste, pre istotu vysvetlím, že reč je 
o miestnej časti, ktorou vedie lesná cesta, spájajúca Bežákovcov 
 a Suchovcov. Z úcty k iniciátorom rekonštrukcie neobyčajného 
diela sme uprednostnili trasu cez Milošovú. 

Približne po desiatich minútach chôdze od posledného 
obývaného príbytku počuť 
prenikavý žblnkot bystriny. 
„Kedysi tu bol žľab, ktorý napájal 
kravy na spiatočnej ceste z paše 
na Veľkých zrazoch. Presnejšie 
jeden veľký válov, asi 10 metrov 
dlhý. V mladosti som tu slúžil 
u gazdu Imricha. Cesta obyčajne 
trvala 45 minút,“ spomína Jozef 
Suchý (1948). Pohodená klada 
dokazuje minimálne storočnú 
existenciu napájadla. Kvôli úbytku 
dobytka a zmene charakteru 

života spoločnosti však pôvodným válovom koncom 
sedemdesiatych rokov minulého storočia odzvonilo. Našťastie, ich 
osud ľuďom nezostal ľahostajný.     

„Keď sa povedalo pri válovoch, aj s odstupom času sme 
mali zaužívané, kde to je. Lenže žiadny válov tu už roky nebol. 
Preto sme si s kamarátom Jozefom Tvrdoňom jedného dňa 
zaumienili nelichotivú situáciu zmeniť a napájadlá oživiť. 
Samozrejme, so súhlasom hájnika,“ priblížil Ivan Marienka (1969). 
Najprv bolo potrebné vyčistiť bezprostredné okolie pramienka, 
vyrezať bor a vytesať žľaby.  
 
 

Časť napájacieho systému zatiaľ využíva hadice, ktoré v blízkej 
budúcnosti kompletne nahradia vytesané žľaby.  

„Začali sme na jar tohto roku. V lete už dielo získalo 
súčasnú podobu. Plánujeme prostredie ešte viac skultúrniť 
menším odpočinkovým posedením pre okoloidúcich turistov, 
smerujúcich na Zrázový vrch, Žihľavník alebo Baske. V tejto 
súvislosti by sme uvítali aj pomoc ďalších dobrovoľníkov,“ 
poznamenal Marienka.  

 

Chvályhodný skutok si zaslúži naše uznanie. A vašu 
návštevu. Kiežby podobných „úkazov“ pribúdalo 
v dolnoporubskom chotári čo najviac!   

 

PETER MARTINÁK, Foto: autor 
 
 

Dušičky
 

Neoddeliteľnú súčasť jesenných mesiacov tvorí dušičkové 
obdobie. Aby sme sa včas naladili na rovnakú vlnu, v skratke 
prinášame exkurz do jeho zákulisia.    

Pamiatka zosnulých, či ľudovo dušičky (latinsky In 
commemoratione omnium fidelium defunctorum), ktorá pripadá na 
2. novembra, je v rímskokatolíckej cirkvi dňom liturgického roku, keď 
sa veriaci modlia za zosnulých. Liturgické obrady slúži v tento čas i 
Cirkev československá husitská, ktorá vzišla z prostredia katolíckeho 
modernizmu po I. svetovej vojne. . 

Pamiatka sa uctieva od 10. storočia, v krajinách s 
kresťanskou tradíciou je zvykom počas tohto dňa, či obdobia navštíviť 
cintorín a rodinný hrob a rozsvietiť na ňom sviečku či položiť živé 
kvety, čo má symbolizovať vieru vo večný život a demonštrovať 
presvedčenie, že život hrobom nekončí. Z tohto hľadiska sú 
nevhodné papierové a umelé kvety, ktoré sa v modernej dobe na 
hroboch čím ďalej tým viac objavujú ako dôkaz o strate povedomia o 
pôvodnom význame tejto tradície.  

Pamiatka zosnulých sa každoročne slávi deň po Sviatku 
všetkých svätých (1. novembra). Spomienka na všetkých našich 
zosnulých patrí k najväčším spoločne prežívaným dňom, ktoré spolu 
„oslavujú“  veriaci i neveriaci.  

 

Modlitba za zosnulých 
patrí k najstaršej 
kresťanskej tradícii, 
spomienka na mŕtvych 
je súčasťou každého 
slávenia eucharistie.  

Pamiatku 
zosnulých zaviedol 
v roku 998 clunyjský opát Odilo († 1048), ktorý sa takto snažil čeliť 
pretrvávajúcim pohanským obradom. V 13. storočí sa tento zvyk 
rozšíril po celej západnej cirkvi. V Aragónsku začali kňazi sláviť v ten 
deň tri omše za zosnulých. Tento zvyk potvrdil pápež Benedikt XIV. 
(1748) a rozšíril pre všetkých kňazov v Španielsku, Portugalsku 
a Latinskej Amerike. V roku 1915 Benedikt XV. toto povolenie rozšíril 
na celú cirkev. Anglikánska cirkev slávenie tejto pamiatky zrušila, 
avšak niekde bola obnovená v rámci anglo-katolíckeho hnutia. 
Protestantská reformácia v zrušení tak dôsledná nebola – Martinovi 
Lutherovi sa jej slávenie v Sasku počas jeho života totiž nepodarilo 
potlačiť.  

 
PM – wikipedia.org 

    

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%AD%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btina
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9B%C4%8Dn%C3%BD_%C5%BEivot&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1048
http://cs.wikipedia.org/wiki/1748
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Dva dni s pánom starostom 
 

,,Cenu za výborný prospech a vzorné správanie sme sa 
rozhodli udeliť žiačke 7. ročníka Michaele Púčekovej.“ A tak sa 
to všetko začalo. Ako odmenu som získala možnosť stráviť celé 
dva dni na obecnom úrade v pracovni nášho pána starostu.  

Môj prvý deň začal o 8.00 h ráno príchodom pána 
starostu. Po oficiálnom privítaní sme spolu absolvovali krátku 
prehliadku obecného úradu s podrobným vysvetlením, aká je 

náplň práce jednotlivých obecných úradníkov. Neskôr sme sa jeho 
autom previezli obcou a skontrolovali stav miestnych rozhlasov 
a zaznamenali tie, ktoré je potrebné opraviť - prípadne 
dobudovať. Ešte pred obedom sme absolvovali cestu na Úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, za účelom podpísania 
dôležitých dokumentov. Na ceste späť sme sa zúčastnili 
pracovného obedu s primátorom a mestskými poslancami 
Trenčianskych Teplíc. Za celodennú pomoc som si vyslúžila ešte 
zmrzlinu. A s dobrým pocitom odvedenej práce sme sa vrátili späť 
do Dolnej Poruby. Nasledujúci deň sa niesol v znamení príprav na 
súťaž vo varení gulášu. To obnášalo zabezpečiť nevyhnutné 
suroviny a príslušenstvo potrebné na ten deň. Po návrate 
s nákupov som bola poverená dôležitou úlohou - počítaním 
miestnych daní. Pani sekretárka Dana Suchá mi najskôr vysvetlila 
podrobný postup a potom som prevzala plnú zodpovednosť za 
túto činnosť ja. Po ukončení tejto práce sa pomaly blížil aj koniec 
môjho ,,starostovania“. Pred odchodom som strávila ešte pár 
minút rozhovorom s pánom starostom o mojich plánoch do 
budúceho štúdia. Na záver vyjadril veľkú vďaku za pomoc, ktorú 
som mu poskytla a nádej, že sa i o rok v rovnaký čas a za 
rovnakých okolností stretneme. Ako odmena mi bolo jeho 
poďakovanie, veľa skúseností, pekných zážitkov a Milka čokoláda, 
ktorú som od neho dostala. V tej chvíli som si povedala, že budem 
robiť všetko pre to, aby som mohla aj na konci tohto školského 
roka stráviť dva úžasné dni s pánom starostom našej obce. 

 
MICHAELA PÚČEKOVÁ (8. ročník), Foto: archív ZŠ 

 
 

Amerika 
 

August bol pre mňa najlepší mesiac. Cestoval som 
s mojou babkou za tetou do Ameriky.  

Veľmi som sa tešil, hlavne na cestu lietadlom a na moju 
malú sesternicu. Videl som tam veľa zaujímavých vecí, vyskúšal 
veľa nových jedál, ako napr. mexické jedlá, venezuelské, sushi, 
chinese food. Boli sme na futbale, kde hral New York Redbulls – 
Chicago Fire, potom na baseballovom zápase NY Yankees – Los 
Angeles. Bolo to veľmi napínavé, ale New York nakoniec prehral. 
Cestou domov som videl Broadway a chceli sme sa pozrieť aj na 
Manhattan, ale už bolo neskoro, tak sme si povedali, že pôjdeme 
inokedy. Na druhý deň sme išli so psami na pláž. Naučil som sa 
surfovať na vlnách. Vo štvrtok sme išli s mojou sesternicou 
a tetou do parku. Išiel som na bicykli a teta išla autom aj s Leah. 
V parku ma zastavil policajt. Vozil som sa tam, kde som nemal. 
Prežil som tam aj zemetrasenie a hurikán Irene. Amerika je 
nádherná a verím, že sa do nej opäť vrátim. 

 

 

TOMÁŠ VÁNI (8. ročník), Foto: archív autora 

 

Kúzlo Matúšovho hradu 
 

Uplynulý školský rok v materskej škole sme zavŕšili 
návštevou Trenčianskeho hradu, kde sme sa na hodinu ocitli v 
rozprávkovom príbehu „Kráska a zviera“.  

Bojazliví, ale zvedaví sme sa spolu s rozprávkovými 
bytosťami prešli komnatami Trenčianskeho hradu. Nové sily sme 
načerpali v reštaurácii Čierny Korzár. Po chutnom obede sme sa 
vyšantili na preliezačkách v Trenčianskych Tepliciach. Domov sme 
si priniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky, ktoré nám 
navždy zostanú v pamäti. 

DANIELA MARUŠINCOVÁ, Foto: archív MŠ 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 7. – 30. 9. 2011 sa medzi nás narodili:  
 

JAKUB MARJENKA 
SAMUEL VILIAM SUCHÝ 

HANA KOVÁČIKOVÁ 
 

a navždy nás opustil:  
 

VIKTOR RICHTÁRECH. 
 

Počet obyvateľov obce k 30. 9. 2011 predstavuje: 809.   
 

DANA SUCHÁ 
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TAJNIČKA: Zaužívané názvy miestnych častí v obci 
Dolná Poruba. 

Ste literárne NADANÝ, kopla Vás MÚZA 
alebo máte zaujímavý TIP NA REPORTÁŽ? 

Dajte nám o sebe vedieť a staňte sa 
externým REDAKTOROM obecných novín! 

 

Kontakt: 032/6597257 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk 


