
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   
 

Na galaprogram pri príležitosti okrúhleho jubilea základnej školy 
v Dolnej Porube dostala pozvanie aj učiteľka, ktorá pripravovala 
jej slávnostné otvorenie pred päťdesiatimi rokmi. MÁRIA HOLÁ 
z Trenčianskych Teplíc je zároveň spoluzakladateľkou obecnej 
knižnice. 
 

 Ako si spomínate na pôsobenie v Dolnej Porube? 
V pamäti mi dodnes zostali chutné slivky, ktoré boli vysadené 
v školskej záhrade (smiech). Ale teraz vážne. V Dolnej Porube som 
sa vždy cítila veľmi dobre, nakoľko som tu učila tridsaťštyri rokov. 
 To je úctyhodné číslo, ide takmer o celú pedagogickú  

kariéru. Čo rozhodlo, že ste nezmenili prostredie? 
Držala ma u vás krásna príroda, skromní rodičia a taktiež výborní 
žiaci, ktorých som niekedy mala v jednej triede až tridsaťpäť. 
 Ktoré predmety ste vyučovali? 
Pôvodne som na starej škole učila vyššie ročníky na prvom stupni, 
od piatej triedy potom žiaci pokračovali v Trenčianskych 
Tepliciach. Až riaditeľ Trokan ma raz oslovil, aby som vzala 
prvákov. Dovtedy som s nimi nemala žiadne skúsenosti. Školským 
inšpektorom sa môj štýl práce zapáčil a následne mi odporučili 
špecializáciu na prvákov.     
 Čo pre Vás ako učiteľa znamenalo otvorenie novej  
plnohodnotnej školy v obci? 
Samozrejme, že sme sa tomu všetci veľmi tešili. Dostali sme sa do 
nového prostredia, všetko bolo odrazu celkom iné. Paradoxne, 
práve ja som s deťmi pripravovala sprievodný program zahájenia 
nového školského roka vrátane slávnostného otvorenia školy. 
 Prezraďte, akí boli miestni žiaci? 
Občas sa objavili aj nejakí výmyselníci, ale celkovo to boli zlaté 
deti. Inak by som tu nebola zostala toľko rokov. Mala som ich 
rada, nemali sme medzi sebou žiadne problémy. Vyučovací proces 
bol náročný, nemali sme k dispozícii také vybavenie ako dnes. 
Dokonca som učila aj súčasného starostu, ktorý mi kreslil rôzne 
obrázky ako pomôcky na vyučovanie. 
 Stihli ste učiť aj niekde inde okrem Dolnej Poruby? 
Učila som aj na Liptove a neskôr ako dôchodkyňa ešte aj v Dubnici 
nad Váhom, Pruskom a Ladcoch, až do mojich 65 rokov. 

 
 

 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS – ROZHOVOR S DLHOROČNOU UČITEĽKOU NAŠEJ ZŠ 

Zápisnica zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

 » s. 2 

Aktuálna téma: Oslava 50. 
narodenín miestnej ZŠ 

 » s. 3 

Druhý štvrťrok 2013 očami 
starostu obce 

 » s. 4 

Desiatky dobrovoľníkov čistili 
chotár Dolnej Poruby 

 » s. 6 

Živio, základná škola! Foto: Peter Zelíska 



 
2 Dolnoporubský hlas 

 
 
 

ÚRYVOK ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ PORUBE DŇA 21. 5. 2013 
 

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 Uznesenie č. 26/11: OZ poverilo starostu obce spracovávať projekty v rámci čerpania zdrojov zo štátnych dotácií – uznesenie trvá. 
 Uznesenie č. 64/11: OZ schválilo informáciu starostu obce o možnosti realizácie projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu obecných  
stavieb ako i výstavbu obecných nájomných bytov formou nadstavby na budove MŠ a Obecnej bytovke formou dotácie z úveru Fondu rozvoja bývania – 
uznesenie bolo zrušené. 
 Uznesenie č. 26/2012: OZ zobralo na vedomie žiadosť Ľubomíra Sadloňa o riešenie nelegálnej skládky kovového odpadu (vraky motorových vozidiel)  
v časti Dolinky nad Pálenicou – uznesenie bolo splnené, nelegálna skládka bola odstránená. OZ zobralo na vedomie žiadosť o opravu bočnej ulice nad 
obecnou pálenicou od p. Gallovičovej Anny a p. Ďuračkovej Jany. V prípade možnosti a dostatku finančných zdrojov sa danou žiadosťou ako aj opravou 
ostatných miestnych komunikácii bude OZ zaoberať neskôr – uznesenia trvá. 
 Uznesenie č. 28/2012: OZ uložilo komisii verejného záujmu doriešiť sťažnosti od občanov – sťažnosť p. Trokana Jozefa na p. Jána Žabku, ktorý  
na ich pozemkoch zasypal proti záplavový kanál na odvodnenie prívalovej dažďovej vody; sťažnosť p. Smolíkovej na p. Marienkovú ohľadne oplotenia – 
sťažnosťami sa zaoberá komisia pre verejný záujem, ktorá predloží na ďalšie zasadnutie OZ zápis z prešetrenia daných sťažností – uznesenie trvá. 
 Uznesenie č. 51/2012: OZ uložilo starostovi obce vykonať prieskum na vybudovanie a rozšírenie verejného osvetlenia na základe žiadostí  
o vybudovanie verejného osvetlenia od spoločnosti DREVOPOREZ s.r.o. v časti Ondrejičky na prístupovej komunikácii, od p. Tomáša Bačíka, bytom Dolná 
Poruba 207 o pripojenie do siete verejného osvetlenia v časti Ondrejičky pri rodinnom dome so súp. číslom 222 a na základe žiadosti od pána Michala 
Kopčana o vybudovanie verejného osvetlenia smerom od rodinného domu so súp. číslom 73 po chatu so súp. číslom 408. Starosta obce podal informácie 
prítomným o vykonanom prieskume i o tom, že boli oslovení 3 dodávatelia, ktorí predložili na uvedené práce cenové ponuky. Cenové ponuky preložili: 
Peter Šišovský, Roman Dvorský a Ján Fortuna. OZ schválilo cenovú ponuku Petra Šišovského vzhľadom na najvýhodnejšiu cenu. 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 
Kontrolórka obce p. Anna Ďurovcová prečítala stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2012, ktoré OZ zobralo na vedomie. 
Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2012, ktorý bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, zároveň zohľadňuje i ustanovenie zákona č. 523/2004 a zákona č. 597/2003 o financovaní ZŠ, školských a predškolských zariadení. Záverečný 
účet obce za rok 2012 obecné zastupiteľstvo  jednomyseľne schválilo s nasledovným výrokom: „Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.“ 

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE A RO ZA I. ŠTVRŤROK 2013 
Poslanci OZ zobrali na vedomie čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013 (ako vyplýva z podrobnej prílohy, z časového hľadiska možno hospodárenie obce 
hodnotiť kladne, keď bežné príjmy boli naplnené na 25 % a bežné výdavky boli čerpané na 21 %) a čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ za I. štvrťrok 2013. 

ŽIADOSTI 
 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti pani Rábekovej Anny a pána Mika Ľubomíra o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke.  
Poslanci OZ obe žiadosti jednomyseľne schválili a súhlasili nájomné zmluvy predĺžiť na jeden rok. 
 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o prerokovanie a určenie výšky príspevku za nájom počas pobytu letného tábora  
na základnej škole v čase od 8. 7. 2013 do 24. 7. 2013. Navrhovanú cenu za nájom na noc na osobu vo výške 1,- Eur poslanci OZ jednomyseľne schválili. 
 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o prerokovanie a schválenie poplatkov za prenájom nebytových priestorov  
a inventáru základnej školy. Ide o prenájom telocvične, posilňovne, školskej jedálne, učebne ZŠ , internetu a zapožičanie inventáru školskej jedálne. 
Navrhované poplatky za prenájom poslanci OZ jednomyseľne schválili. 
 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o finančný  príspevok k Medzinárodnému dňu detí (MDD) v hodnote 1,- Eur na  
dieťa. OZ jednomyseľne schválilo finančný príspevok vo výške 96,- Eur (MŠ 24 detí, ZŠ 72 žiakov). 
 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o finančný  príspevok v hodnote 72,59 Eur na zakúpenie žiackej výbavy  pre  
prváčikov v počte 7 sád, ktoré žiaci prvého ročníka dostanú pri slávnostnom otvorení školského roka 2013/2014 v septembri 2013. Poslanci OZ 
jednomyseľne schválili finančný príspevok vo výške 72,59 Eur pre žiakov 1. ročníka školského roka 2013/2014. 
 Žiadosť Romana Hrbáčka, bytom Dolná Poruba 189, o vzdaní sa funkcie predsedu komisie verejného záujmu z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Poslanci OZ  
túto informáciu zobrali na vedomie a na návrh starostu obce bol menovaný a schválený nový predseda komisie verejného záujmu p. Milan Suchý. 

INFORMÁCIE STAROSTU OBCE – STAROSTA OBCE INFORMOVAL PRÍTOMNÝCH O: 

 schválenom úvere z Prima Banky a.s. Slovensko vo výške 70 000 Eur a podpísanej zmluve o čerpaní úveru s Prima Bankou a.s. Slovensko o podpísaní  
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) na projekty s názvom „Rekonštrukcia verejných 
mostov vrátane opravy a náterov zábradlia v obci Dolná Poruba“ a „Rekonštrukcia verejného priestranstva – spevnená plocha pri kultúrnom dome“ 
a vzhľadom na schválené uvedené projekty podané na PPA cez MAS starosta predniesol poslancom OZ požiadavku na schválenie preklenovacieho úveru 
z Prima Banky Slovensko na realizáciu uvedených projektov vo výške 50 000 Eur. Požiadavku starostu poslanci jednomyseľne schválili (Pozn. Na 
mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 20. 6. 2013 starosta obce informoval o schválení všetkých projektov podaných na PPA. Z tohto dôvodu obec pristúpila 
k zrušeniu schváleného úveru z Prima banky v sume 50 000 Eur a nahradila ho formou čerpania preklenovacieho úveru v hodnote 150 000 Eur zo 
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. Trenčín. Táto banka poskytuje obci výhodnejší úrok z úveru – cca. 2,8 % v mesiaci júl – august 2013. Poslanci 
čerpanie nového úveru jednomyseľne schválili.), 

 čistení koryta potoka v obci a vykonávaných protipovodňových prácach, práce vykonávajú dlhodobo nezamestnaní a evidovaní na Úrade práce,  
sociálnych vecí a rodiny, tohto času  zamestnaní na § 50 j na obci, 

 vzhľadom k tomu, že bol vyhlásený havarijný stav školského nádvoria pred základnou školou, poslanci označili danú situáciu za havarijnú, je potrebné  
ihneď vykonať rekonštrukciu nádvoria, vzhľadom k tomu, že je ohrozená bezpečnosť deti. A na základe uvedeného  starosta obce informoval poslancov OZ, 
že plánuje počas veľkých prázdnin vykonať rekonštrukciu nádvoria pred Základnou školou v Dolnej Porube, 

 ďakovnom liste od riaditeľky ZŠ s MŠ za pomoc pri organizácii a zabezpečení osláv 50. výročia založenia základnej školy spojené s Dňom matiek, 

 sťažnostiach od občanov obce Dolná Poruba na pána Jána Šupáka, pani Šupákovú Emíliu a Šupáka Jána ml., ktorí obývajú rodinný dom so súp. číslom 20  
od roku 2009. Menovaní svojím spolunažívaním znepríjemňujú život okolitým obyvateľom, či už neustálym hlasným a agresívnym brechaním troch psov 
alebo opakujúcim spaľovaním plastového odpadu na dvore. Poslanci OZ na základe podanej sťažnosti odporučilo komisii verejného záujmu a starostovi 
obce predvolať menovaných a vykonať s nimi pohovor. 

RÔZNE 
Starosta obce informoval prítomných o ponúkaných službách v oblasti výpočtovej techniky, ide konkrétne o údržbu a čistenie počítačov od firmy Kabelkom 
spol. s r.o. Uvedenú informáciu poslanci OZ zobrali na vedomie.  

ZUZANA VÁNIOVÁ 
 

VECI VEREJNÉ 
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ZŠ v spomienkach osobností 
 

Pred polstoročím získalo vyučovanie v Dolnej Porube plnohodnotný 
formát. V premiérovom roku navštevovalo základnú deväťročnú 
školu 270 žiakov. Päťdesiate výročie jej založenia sme si symbolicky 
pripomenuli na Deň matiek. O sprievodný program osláv sa 
postarali žiaci materskej a základnej školy, talentovaní absolventi, 
dychovka Nedielkovci a spol., moravské mažoretky z Pozlovíc, 
folklórny krúžok Porubanček a kapela Adama Vakoša. Na tomto 
mieste sme poskytli priestor osobnostiam, ktoré majú na výchovno-
vzdelávací proces v Dolnej Porube priamy dosah i živé spomienky. 
 

 

Mgr. PAVLÍNA VAKOŠOVÁ 
riaditeľka ZŠ s MŠ v Dolnej Porube 

 

Naša škola – čo všetko tieto dve krátke slová znamenajú? Prvé pokusy 
písať písmenká, prvé čítanie slabík a prvých slov, prvé riekanky 
a básničky v cudzích jazykoch, až po rovnice a nerovnice, optiku, 
chloridy, bezstavovce, prácu s IK technológiami... Naša škola – to je 
hrdosť a úcta k hodnotám a tradíciám našich predkov. 
Naša škola – to sú desiatky mien pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov, stovky tvárí žiakov, stovky životných príbehov, stovky 
každodenných maličkostí a minút spojených do celkov s názvom 
školský rok. Naša škola – je snaha pokúšať sa už v materskej škole, 
potom na základnej, formovať, zväčšovať, posúvať zručnosti, danosti 
a postoje žiakov, základy ktorých dostali predovšetkým v rodine. Naša 
škola sa vždy snažila prostredníctvom všetkých zamestnancov vytvoriť 
pre deti obce Dolná Poruba tie najlepšie podmienky, ktoré by ich 
priviedli nielen k správnym životným rozhodnutiam, ale aj k 
uvedomeniu si svojej osobnej zodpovednosti, k motivácii dosiahnuť 
niečo viac, aj keď som žiakom malej školy malej obce. Dnes nestačí, aby 
škola dala deťom vzdelanie, naplnila ich vedomosťami, ale jej úlohou je 
posúvať žiakov k poznaniu, že ich vedomosti sú veľkým kapitálom, na 
ktorom si postupne môžu stavať svoje plány, svoju sebarealizáciu, svoju 
víziu života.  
Škola – to sú deti a deti – to je život. Dnešná škola má byť živá, užitočná, 
inšpirujúca. A ja viem, že takouto Naša škola je. Úprimne a s pokorou 
chcem poďakovať všetkým, ktorí sa počas päťdesiatich rokov podieľali 
a podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a každodennom chode 
školy – pedagógom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom, 
obecnému úradu, farskému spoločenstvu a iným priateľom školy, 
všetkým tým, ktorí s hrdosťou vyslovovali a vyslovujú tie dve krátke, ale 
krásne slová – Naša škola. 
 

JUDr. MIROSLAV KOPČAN 
starosta obce Dolná Poruba 

 

Osobne si veľmi živo spomínam na chvíľu, keď sa začala v našej obci 
budovať ZDŠ. Všetci, čo sme nastupovali do novej školy sme to 
vnímali ako zásadný zlom v našich životoch, istým spôsobom 
dokonca zrovnoprávnenie s okolitými obcami, kde „deväťročky“ 
fungovali. S obrovským zápalom sme pomáhali pri úprave okolia, 
zakladaním okrasných skaliek, vytváraním školských záhonov na 
pracovné vyučovanie a pod. Odrazu sme naše školské povinnosti 
vnímali s akousi ľahkosťou a s istou dávkou sebavedomia, že 

nemusíme cestovať do iných škôl mimo obec. Cítili sme radosť, ale i 
obrovský rešpekt pred novými učiteľmi, ale aj pred školníkom, či 
ostatnými zamestnancami. Treba si uvedomiť, že pre 
plnohodnotný život v obci je dôležité, aby sa na jej území 
uskutočňoval okrem iného aj výchovno-vzdelávací proces. Už 
samotná prítomnosť takejto vzdelávacej inštitúcie s 
päťdesiatročnou tradíciou dáva odpoveď všetkým pochybovačom, 
a žiaľ i neprajníkom. Som hlboko presvedčený, že naša ZŠ, i keď ide 
o malú školu, má svoje opodstatnenie v súčasnosti i v budúcnosti. 
 

Ing. ŠTEFAN CHUDOBA, PhD. 
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Bol som u vás prvýkrát. Vedel som, že idem do malej obce na malú 
školu. Avšak našiel som veľkú školu v malej obci – aktivity, tradícia 
aj výsledky ma veľmi nadchli. Oceňujem spoluprácu obce a školy, 
víziu rozvoja nielen obce, ale aj vzdelávania. Prepojenosť medzi 
obcou a školou dáva záruku, že táto škola má budúcnosť a bude 
oslavovať ďalšie výročia. Želám Dolnej Porube, aby si zachovala svoj 
lokálpatriotizmus, aby tamojší „Genius loci“ pôsobil rovnako 
pozitívne aj na ďalších návštevníkov, ako zapôsobil na mňa. 
 

PaedDr. JOZEF VAKOŠ, PhD. 
riaditeľ Základnej školy v Dolnej Porube v rokoch 1994 – 1997 

 

Na pôsobenie v Dolnej Porube spomínam 
veľmi rád, i keď som počas neho prekonal 
zdravotnú krízu. Mojou úlohou bolo 
konsolidovať školu, vynaložiť maximálne úsilie 
na jej udržanie a vytvorenie priaznivejšej 
situácie v postavení školy smerom k ostatnej 
obci a jej obyvateľom. Po mojom príchode 
som sa musel zhostiť viacerých nových 
skúseností – špecifikum školy s jej rozdelením, 
malá početnosť žiakov i pedagogického kolektívu, získavanie dôvery 
rodičov voči škole a budovanie si svojho vlastného statusu medzi 
obyvateľmi obce. Touto cestou chcem poďakovať za pomoc 
a pochopenie vtedajšiemu starostovi pánovi Jánovi Bežákovi, 
omšenskému farárovi, do ktorého farnosti obec náležala – na meno 
si žiaľ nespomínam, ale bol to Poliak s krstným menom Janko a tiež 
rodine Rudolfa Nedielku, ktorá mi v mnohých veciach pomohla 
pochopiť špecifiká obce. Príkladom spolupráce bol napríklad školský 
výlet do Zvolena na ľadovú revue, rozžiarené oči žiakov po 
programe a veľa zážitkov z návštevy tohto mesta i napriek tomu, že 
sa nám pokazil autobus a predstavenie sme skoro nestihli.  
Chcel som čo najviac spoznať obec aj po stránke geografickej. Podľa 
môjho názoru je obcou s obrovskou perspektívou najmä v oblasti 
agroturistiky, pretože je posadená do nádhernej prírody a každá jej 
zákruta vytvára neopakovateľný zážitok návštevníkovi. Prešiel som 
ju niekoľkokrát celú z horného konca až ku Suchým, samozrejme so 
zástavkou v obecnej pálenici. Stretal som ľudí, ktorí si vážili učiteľa 
a jeho prácu a boli ochotní mu aj pomôcť. Napríklad počas mojej 
hospitalizácie sa v jednu nedeľu na podnet spomínaného pána 
farára celý kostol modlil za navrátenie môjho zdravia. Ďakujem 
všetkým za pomoc a ochotu smerom ku škole i ku mne. 
Čo zaželať škole, jej žiakom k jubileu? Nuž, pokojné vody 
v súčasnom ekonomicky rozbúrenom celosvetovom i obecnom 
mori, sústavné zlepšovanie materiálnych i personálnych podmienok 
a čo najväčšiu súdržnosť všetkých, ktorí sú so školou v akomkoľvek 
spojení. Veľmi dôležitú úlohu má obec a jej reprezentanti. Od nich, 
ako zriaďovateľa, záleží ďalší osud školy. Nie je to iba ekonomická 
záťaž, ale pri múdrom vedení na oboch stranách sa škola stáva 
centrom spoločenského, kultúrneho a či chceme alebo nechceme, 
aj politického života jej obyvateľov. Vivat – crescat – floreat, teda 
nech žije, rastie a prekvitá, ZŠ s MŠ v Dolnej Porube! 
 

PM, Foto: Peter Zelíska + zsmoravtn.edu.sk 

AKTUÁLNA TÉMA 
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Mojimi očami 
 

Keď som v predchádzajúcom čísle 
Dolnoporubského hlasu informoval 
o zámere čistenia extravilánu od 
odpadu, ktorý nelegálne 
nahromadili naši občania do 
prírody, musím povedať, že 
čiastočne nám tieto práce 
skomplikovalo daždivé počasie. 
Odhliadnuc od počasia, napriek 
masívnej kampani na zapojenie sa 

do tejto akcie, ochotu pomôcť prejavil len mizivý počet občanov... 
Za pár dní pracovníci obecného úradu za pomoci skautov, rodiny 
Belákovej a Ivana Marienku nazbierali veľkoobjemový kontajner, 
ktorý stál obec nie zanedbateľné finančné prostriedky. A to 
všetko len vďaka nezodpovedným, bezohľadným občanom, ktorí 
si asi neuvedomujú, že príroda je súčasťou nášho života. 
Komplikácie s neustálymi dažďami sme pociťovali aj pri realizácií 
stavebných prác pri budovaní prekrytia plochy pri kultúrnom 
dome a rekonštrukcii verejného priestranstva. Tu sme mali sklz 
cca 2-3 týždne. Koncom júna sa nám však podarilo prístrešok 
zdarne dokončiť a odovzdať do majetku obce. Okrem toho máme 
schválené ďalšie projekty – na revitalizáciu obecného úradu, 

prístavby garáže obecného úradu a vybudovanie autobusových 
zastávok. Takže konečne po dlhom období vykonávania 
administratívnych prác, či lobovania nastupujeme do fázy 
budovania. Ďalšie spracované projekty v súčasnej dobe posudzuje 
Poľnohospodárska platobná agentúra. 
Už po niekoľkých mesiacoch nástupu do funkcie starostu som 
pociťoval nevyhnutnosť zakúpiť pre obec viacúčelový pracovný 
stroj, ak chceme byť akčný pri rôznych nepredvídaných situáciách, 
čo sa mi už viackrát potvrdilo. Najviac pri nedávnych búrkach, keď 
došlo k viacerým kritickým situáciám. Len veľmi komplikovane 
sme situáciu zvládali vrátane odstraňovania následkov. Preto 
vstupujeme do intenzívnejších rokovaní o zakúpenie pracovného 
stroja (traktor – bager) strednej verzie, ktorý by bol využitý pre 
občanov Dolnej Poruby a tiež pri rôznych prácach v rámci obce. 
Zároveň by som chcel poďakovať všetkým, ktorí v čase svojho 
voľna až do neskorých nočných hodín pracovali na odstránení 
následkov prívalovej vody po búrke. 
Čo nás čaká v ďalších mesiacoch? Chceme počas prázdnin upraviť 
priestor pred základnou školou, ktorý je v havarijnom stave, ďalej 
opraviť schody na miestnom cintoríne, ošetriť fasádu nocovne 
vrátane čistenia odtokového systému. 
Záverom by som chcel popriať všetkým novorodencom a ich 
rodičom krásny plnohodnotný život. 

 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce), Foto: Peter Zelíska

Obec má novú dominantu 
 

Dolná Poruba sa môže pýšiť prvým výsledkom čerpania eurofondov. 
V rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 bol začiatkom leta 
zavŕšený projekt „Zateplenie stropu kultúrneho domu a drevený 
prístrešok spevnenej plochy pri kultúrnom dome“. O pohľad do 
zákulisia revitalizácie nádvoria kultúrneho domu a na samotnú 
realizáciu nehnuteľnosti sme oslovili jej projektanta, predsedu 
stavebnej komisie pri obecnom úrade Pavla Gaga.   
V polovici januára 2011 ma oslovil pán starosta, či by som bol ochotný 
naprojektovať vedľa kultúrneho domu v obci prístrešok nad 
jestvujúcou spevnenou plochou, slúžiacou ako jediná plocha určená na 
zhromažďovanie. Slúžil by ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi 
počas kultúrno-spoločenských akcií, nakoľko sa v posledných rokoch 
kultúrny život v našej obci začal prebúdzať. Okrem spomenutého účelu 
bolo potrebné, aby zapadol do prostredia, aby nepôsobil príliš rušivo 
a postupom času sa stal reprezentatívnym prvkom v obci. Na 
rozhodovanie som nemal veľa času, nakoľko bolo potrebné projekt 
zrealizovať v krátkom čase. Navyše, venovať som sa mu mohol len vo 
voľnom čase, za čo ďakujem mojej tolerantnej manželke. 
Pred projektovaním bolo potrebné zameranie bočnej časti kultúrneho 
domu ako aj jeho okolia s nadväznosťou na bočné vstupy. Po 
konzultáciách so starostom som projekt začiatkom februára odovzdal 
na vypracovanie stavebného rozpočtu. Ďalej bolo potrebné odobrenie 
projektu poslancami obecného zastupiteľstva. V čase finančnej krízy sa 
na nás usmialo šťastie a koncom mája 2013 začala výstavba. 
Zastrešenie spevnenej plochy je tvorené dreveným prístreškom. 
Prístrešok pozostáva z drevených stĺpov, ktoré sú kotvené do 
základových betónových pätiek. Na stĺpy sú pripevnené pozdĺžne 
prievlaky, na ktoré sú položené a kotvené drevené krokvy. V priečnom 
smere je prístrešok v dvoch krajných a v strednom poli stužený 
priečnymi prievlakmi. Zhora na krokvy je zhotovený záklop 
z tatranského profilu. Strecha je tvorená sedlovou hanbalkovou 
konštrukciu strechy v 20° sklone na obe strany. Krytina je tvorená 
poplastovaným plechom. Zo strany oporného múru je potrebné 
zhotoviť odvodňovací žľab z betónových tvaroviek, ktorý bude 

odvádzať vodu vytekajúcu cez otvory v opornom múre. Pri príležitosti 
osláv obce je zo strany oporného múru zhotovený uzatvorený priestor, 
ktorý bude počas týchto osláv slúžiť ako výdaj nápojov. Vstup do tohto 
priestoru je tvorený drevenými dverami zo zrubového obkladu, ktoré 
sú situované zo strany kultúrneho domu. Výdaj bude zabezpečený 
dvoma okennými otvormi opatrenými okenicami, ktoré mimo 
prevádzku občerstvenia budú zatvorené. Mimo kultúrno-
spoločenských podujatí bude tento priestor slúžiť na odkladanie 
záhradného nábytku. Zo strany susedného pozemku bude na stĺpoch 
prístreška zhotovená drevená stena zo zrubového obkladu 
v kombinácií so šikmou drevenou mrežovou výplňou. Nad voľnou 
plochou medzi kultúrnym domom a navrhovaným prístreškom je 
zhotovená drevená pergola, ktorá môže byť počas roka, mimo zimného 
obdobia, prekrytá polyetylénovou plachtou, aby bol prechod medzi 
kultúrnym domom a prístreškom zabezpečený „suchou nohou“. Pred 
zimným obdobím bude potrebné túto plachtu zložiť, aby sa predišlo jej 
poškodeniu vplyvom padajúceho snehu zo strechy kultúrneho domu. 
Zo strechy prístreška bude sneh zachytávaný snehovými lapačmi. Pred 
samotnou realizáciou prístreška došlo ku zmene, ktorá predstavuje 
výmenu pôvodnej zámkovej dlažby za novú dlažbu s palisádami. 
Dúfam, že prístrešok bude tvoriť dôstojné priestory pre uskutočňovanie 
kultúrnych podujatí a bude vo zvýšenej miere priťahovať návštevníkov. 
Zároveň si prajem, aby príliš nepriťahoval pozornosť vandalov. 
 

PAVOL GAGO, PM, Foto: Peter Martinák 

MEDZI NAMI 
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Titul získal Lipovec 
 

Tretí ročník súťaže vo varení guláša prilákal do športového areálu TJ 
Slovan Dolná Poruba desať súťažiacich družstiev. Obhajca prvenstva 
tím CABERNET tento raz varil mimo hodnotenia. Všetci účastníci však 
museli splniť základnú podmienku – navariť minimálne desaťlitrovú 
porciu na ľubovoľný spôsob. Cenný triumf a víťazný pohár z rúk 
starostu obce napokon prebralo trio LIPOVEC na čele s kapitánom 
Jánom Suchým. „Víťazný guláš bol najlepší farbou, chuťou, 

konzistenciou, mäso 
bolo nakrájané 
a uvarené presne tak, 
ako má byť a všetky 
ingrediencie boli 
pridané s mierou. 
Z hľadiska zloženia 
tento rok dominovala 
divina, niektoré guláše 
boli kombinované 
s hovädzinou. Medzi 
vzorkami sa našiel aj 

jeden prepadák. Jeho najväčšou chybou bola zlá farba a nedostatok 
mäsa. Navyše obsahoval nedovarenú, pravdepodobne dodatočne 
dosypanú cibuľu,“ prezradil predseda odbornej poroty, renomovaný 
šéfkuchár Ivan Hofierka. Okrem neho tradičný slovenský pokrm 

hodnotili aj Róbert Bachár 
a Ján Chvíla. Všetci porotcovia 
sa však zhodli v tom, že 
hygiena súťažiacich vrátane 
kostýmov bola na veľmi dobrej 
úrovni. Organizátori podujatia 
návštevníkom opäť pripravili 
pestrý sprievodný program. 
Dopoludnia patrilo futbalové 
ihrisko detičkám počas 
olympiády troch materských 
škôl mikroregiónu Teplička (o 
akcii bližšie informujeme na s. 7). Veľkému záujmu sa tešila aj 
profesionálna ukážka policajných zásahov za asistencie psovodov. 
Zlatý klinec programu predstavoval súboj titanov. Na smútok 
domáceho publika podľahli vo futbalovej exhibícii starí páni TJ Slovan 
rovesníkom z Valaskej Belej 2:6. Fotogalériu z podujatia nájdete na 
webe www.dolnaporuba.sk. 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠA ´2013 
1. miesto - LIPOVEC (88 bodov): Ing. Ján Suchý, Marek Čirík, 
Stanislav Tvrdoň 
2. miesto – SUPER MUŽI (85 bodov): Juraj Belák, Rastislav Belák, 
Rudolf Belák 
3. miesto – KUTIL s.r.o. (76 bodov): Peter Martinka, Marián 
Podhorský, Ján Suchý, Pavol Martinka, Marek Kontra 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska + autor 
 
 

Umelecký koncert 
 

V nedeľu, 21. 4. 2013, sa uskutočnil v našom kostole koncert 
absolventov škôl umenia. Keďže bol pekný jarný deň, účasť 
divákov bola menšia, ale tí čo prišli, neoľutovali.  
Koncert bol duchovným obohatením a priniesol do našej obce 
profesionálne výkony umelcov. Publiku určite najviac utkveli v 
pamäti piesne Ave Maria a Haleluja. 
 

PETER ZELÍSKA, Foto: autor 
 
 

OBRAZOM: Kultúrno-duchovná jar v Dolnej Porube 
 

 
 

Dolnoporubskí hasiči počas tradičného stavania mája na nádvorí         V nedeľu, 5. mája 2013, prijalo v miestnom rímsko-katolíckom 
kultúrneho domu.               kostole šesť detí sviatosť prvého svätého prijímania. 
Foto: Peter Zelíska               Foto: Peter Zelíska 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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Chotár čistili dobrovoľníci 
 

Na prelome apríla a mája zavládol v chotári Dolnej Poruby 
nevídaný ruch. Najprv partia poľovníkov zorganizovala brigádu 
zameranú na odlesnenie porastu vedľa hlavnej cesty v časti 
u Suchých oproti kabínam TJ Slovan. O pár dní neskôr naplánoval 

obecný úrad čistenie chotára v spolupráci so skautmi, poľovníkmi, 
urbárom a ďalšími dobrovoľníkmi. Na hornom konci sa im 
podarilo závratnou rýchlosťou naplniť veľkokapacitný kontajner o 
objeme 35 metrov kubických s nosnosťou 18 ton. Odpad do neho 
zvážali zo šiestich lokalít – Hoľazne, Háj, Baňa, Vrchy, Ondrejičky 
a Pod horou. V podstate išlo o úseky, kadiaľ obcou súčasne 
prechádza najviac turistov. „Tento problém ma trápi stále, 
pretože niektorí ľudia nechápu, že príroda nepotrebuje človeka, 
ale človek potrebuje prírodu. Obec už s čistením chotára začala 
skôr. Pred rokom sme začali vyvíjať aktivity a mapovať čierne 
skládky, šíriť osvetu, vyrobili zákazové tabule, niektorí však 
reagovali tak, že ich zničili. Budeme v nastolenom trende 
pokračovať, osobne som zástanca prevýchovy a prevencie na úkor 
represie. Na druhej strane zneužívanie ostatných spoluobčanov 
nebudeme tolerovať donekonečna,“ ozrejmil starosta obce 
Miroslav Kopčan. Ako ďalej poznamenal, legislatíva na ochranu 
prírody je z hľadiska samosprávy nastavená v niekoľkých rovinách. 
„Sú tam vlastníci pozemkov, tí by sa o to mali primárne starať, 
takže na nich bude obec vyvíjať tlak. Lenže náš chotár je 
špecifický, ľudia nemajú všetko usporiadané podľa očakávania, 

takže situácia je často neprehľadná a ľudia ani nevedia, kto je 
vlastník. Ďalšia sféra je identifikovať niekoho priamo na mieste.“ 
Priaznivá správa sa týka aspoň vyčistenej Opočnej doliny. Podľa 
starostu je to sporné miesto na hranici chotára so susednou 
obcou, zároveň trošku skryté. „Podobne je to vedľa cesty od 
Ilavskej doliny po Homôlku. Vyhadzujú nám tam vrecia kadečoho, 
je evidentné, že ide o cudzích ľudí, ale v našich úsekoch to robia 
bez debaty naši občania,“ doplnil M. Kopčan. 
Iniciátorom spomenutej upratovacej akcie bol Miroslav Horňák, 
ktorého starí rodičia pochádzali z Dolnej Poruby. Zaspomínal si na 
svoju skautskú mladosť a pre prospešnú myšlienku sa mu podarilo 
zlanáriť 15 členov skautského oddielu, ktorý združuje deti od 
Trenčianskej Teplej až po Dolnú Porubu. Napriek tomu, že na 
dohodnutý zraz ochotne prišli, nepriaznivé počasie im nedovolilo 
nastúpiť do terénu. „Každému z nás by malo záležať na mieste 
kde žijeme a je jedno, či sme obyvateľmi obce alebo nie. Keď to 
porovnáme s tým, čo máme doma, aj v bytoch a dvoroch chceme 
mať čisto a poriadok, rovnako aj lesy sú krajšie, keď sú plné zveri, 
ale hlavne, keď sú čisté. Mám odtiaľto starých rodičov, mamu, 
máme tu urbársky podiel, takže aj z tohto dôvodu mi záleží na 
tom, aby sa človek o čisté životné prostredie trošku pričinil. Je 
najmenej ukázať na niekoho prstom, najprv treba niečo 
konkrétne spraviť. Bol som milo prekvapený okamžitou reakciou 
skautov. Dúfam, že nabudúce nám počasie neskríži plány,“ 
povedal charizmatický mladík. 

 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Suchý + autor 

 
 

BÝVALÝ HRÁČ DOLNEJ PORUBY BUDE 
TRÉNOVAŤ V CORGOŇ LIGE 

 

Novým šéfom realizačného tímu corgoňligového A mužstva FK 
Senica sa po skončení uplynulej sezóny stal Eduard Pagáč 
(vpravo), ktorý na jeseň 2003 obliekal dres Slovana Dolná 

Poruba. Nový člen 
realizačného tímu 
podpísal kontrakt 
na dva roky s 
možnosťou využitia 
opcie na ďalšie tri 
roky. Ambiciózny 
tréner má za sebou 

úspešné pôsobenie v mládežníckych štruktúrach FK Senica, na 

seniorskej úrovni ho však čaká premiéra. Edurad Pagáč prišiel do 
Senice v lete 2012 z mládeže AS Trenčín. Na Záhorí prevzal tím 
senickej šestnástky. Pod jeho rukami sa vytvorilo špičkové 
družstvo, ktoré vo svojej vekovej kategórii vyhralo ligovú súťaž. 
Pagáčov tím žiaril aj na medzinárodnej úrovni. Na prestížnom 
turnaji Tannenhof Pfingstcup v Düsseldorfe obsadil skvelé 3. 
miesto. Až za Senicou skončili výbery Schalke 04, Lokomotivu 
Moskva, Fortuny Düsseldorf či 1.FC Kӧln. Napriek bohatým 
mládežníckym skúsenostiam je Pagáčovo pôsobenie pri 
seniorskom výbere novou profesionálnou kapitolou. „Strach zo 
zodpovednej úlohy rozhodne nemám, ale prirodzený rešpekt tu, 
samozrejme, je. Ľudia v klube mi dali veľkú dôveru. Urobím 
všetko pre to, aby som ich predstavy naplnil,“ rozhovoril sa krátko 
po podpise zmluvy odchovanec dubnického futbalu. 

 

PM, Zdroj: fksenica.eu 

 

Oblastné El Clásico opäť pre TJ Slovan 
 

Futbalisti TJ Slovan zakončili sezónu 2012/13 víťazstvom 
v prestížnom derby zápase na horúcej pôde Omšenia, čím si 
zabezpečili celkové druhé miesto. Víťazom II. triedy Sever sa stali 
Zamarovce. Jarnú časť sezóny z pohľadu Dolnej Poruby poznačili 

najmä viaceré administratívne kľučky Oblastného futbalového 
zväzu v Trenčíne, ako aj nepresvedčivé výkony na domácom ihrisku. 
 

Fakty zo zápasu 28. kola 
 

Omšenie – Dolná Poruba 0:2 (0:1), góly: Puček, Suchý Jozef 
divákov: 450, rozhodovali: Otiepka, Murín, Kováčik.                  PM 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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Mladí olympionici 
 

Ako sme už informovali na inom mieste, 
súčasťou sprievodného programu III. 
ročníka súťaže vo varení guláša (29. 6.) 
v areáli TJ Slovan bola športová 
olympiáda materských škôl 
mikroregiónu Teplička. Organizátori zo 
základnej a materskej školy v Dolnej 
Porube nenechali nič na náhodu 
a škôlkarom z Trenčianskych Teplíc, 
Omšenia a Dolnej Poruby pripravili 
podmienky takmer ako na skutočnej 
olympiáde. Nechýbala početná divácka 
kulisa, hymna a dokonca ani 
„olympijský“ oheň, ktorý slávnostne 
zapálil starosta Dolnej Poruby Miroslav 
Kopčan. Na účastníkov čakali športové 
zápolenia v dvoch kategóriách. V súťaži 
jednotlivcov najprv súťažilo každé dieťa za seba a muselo absolvovať 
päť disciplín – skákanie na fitloptách na vzdialenosť 6 metrov, hod na 
cieľ – loptičkami do klauna vo vzdialenosti 2 metrov do dvoch rôzne 
veľkých otvorov, beh okolo méty s prekážkami vrátane štýlu „váľania 
sudov“, gúľanie lopty hlavou na žinenkách a chôdzu na chodúľoch na 
šesťmetrovej trati. „Naša materská škola sa dostala k organizovaniu 
z toho dôvodu, pretože všetky ostatné materské školy v mikroregióne 
už športovú olympiádu organizovali. V minulom ročníku sme skončili 
na druhom mieste. Žiaľ, MŠ Trenčianska Teplá s elokovanou MŠ 
Dobrá účasť odmietli. Cieľom športovej olympiády bolo prirodzené 
súťaženie detí, odstraňovanie strachu v náročnejších športových 
disciplínach, rozvoj odvahy, veku primeranej telesnej zdatnosti a 
zodpovednosti reprezentovať svoj kolektív,“ priblížila učiteľka 
Katarína Bližnáková. 
Titul najúspešnejšieho súťažiaceho získal Samuel Grabczak z Omšenia 
so ziskom jednej zlatej a dvoch strieborných medailí. Najlepšie 
výkony spomedzi domácich škôlkarov zaznamenali Peter Váni (1 zlatá 
+ 1 bronzová medaila) a Nicolas Trokan (2 bronzové medaily).  

V súťaži družstiev – štafete, v rámci ktorej museli všetci súťažiaci 
absolvovať preskakovanie s loptou medzi nohami, prechod tunelom, 
preskok cez prekážku, podlezenie prekážky a napokon šprintovať do 
cieľa, si najrýchlejšie počínali žiaci hostiteľskej materskej školy 
v Dolnej Porube pred Trenčianskymi Teplicami a Omšením. Skrátka 
však neobišiel nikto. Aj vďaka príspevkom spoluorganizátorov 
(Obecný úrad v Dolnej Porube, MAS Teplička) malo každé dieťa nárok 
na občerstvenie, maľovanie na tvár a sladkú odmenu. 
Dolnoporubskú materskú školu úspešne reprezentovali: Peter Váni, 
Nicolas Trokan, Filip Bačík, Viktória Púčeková, Kristína Čupalková, 
Dominika Suchá. 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska + autor 

 
 

Jún v našej škole a škôlke 
 

Po  májových vydarených oslavách 50. výročia základnej školy, kde 
nám deti z materskej a žiaci zo základnej školy pripravili krásny 
program, sme sa sústredili na ďalšie aktivity. Deti prvého stupňa ZŠ 
sa v júni prezentovali na „Detskom folklórno-divadelnom Púchove“ 
so svojím spracovaním regionálnej „Povesti o zázračnom prameni“. 
Výlet do Čičmian a Rajeckej Lesnej s prehliadkou dreveného 
betlehemu už signalizoval blížiaci sa koniec školského roka. Žiaci 
druhého stupňa sa v rámci výletu previezli na úvraťovej železnici a 
prezreli si skanzen vo Vychylovke. Stihli obdivovať aj krásny drevený 
orloj v dedinke Stará Bystrica. 

K začiatku nového školského roka 2013/2014 boli do materskej 
škôlky prijaté deti: Karin Natália Tašárová, Laura Gabrišová, Elan 
van Lier a Dominik Čupalka. Kapacita MŠ bude naplnená v súlade so 
školskou legislatívou. MŠ tak od septembra 2013 bude navštevovať 
24 detí. Tešíme sa aj na nových prváčikov. Písanie prvých písmeniek 
a čítanie slabík tak neobíde Filipa Bačíka, Martina Fábika, Viktóriu 
Púčekovú, Dominiku Suchú, Michala Suchého, Nicolasa Trokana 
a Petra Vániho. 
Naši malí predškoláci z materskej školy sa tešili na športovú 
olympiádu. Tento školský rok pripadla pocta usporiadať Olympiádu 
materských škôl mikroregiónu Teplička našej základnej škole 
s materskou školou. Som rada, že na moje pozvanie a pozvanie 
Obecného úradu v Dolnej Porube, v zastúpení starostu obce JUDr. 
Miroslava Kopčana, sa zúčastnili MŠ z Omšenia a Trenčianskych 
Teplíc. Myslím, že zámer spojiť športové vyžitie našich najmenších s 
účasťou ich rodičov dokonale vyšiel a všetci spolu strávili v soboru 
29. júna na futbalovom ihrisku v Dolnej Porube krásny, slnečný 
a zábavný deň. 
Všetky aktivity, nielen júnové, ale z celého školského roka sa 
samozrejme uskutočnili vďaka mojim kolegom a zamestnancom ZŠ 
s MŠ Dolná Poruba. Týmto by som im chcela vysloviť veľké a 
úprimné poďakovanie za prácu, ochotu, trpezlivosť a ústretovosť. 
 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ), Foto: archív ZŠ 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 26. 3. – 30. 6. 2013 sa medzi nás narodili:  
 

 TOBIAS BEŽÁK,
MARTIN SUCHÝ, 
DANIEL BEŽÁK 

 

a navždy nás opustili:  
 

JÁN SMOLKA, 
MILAN NEDIELKA, 

PAULÍNA PAJÚNKOVÁ. 
 

Sviatosť manželstva uzavreli Iveta Kováčová z Dolnej 
Poruby a Lukáš Kotesa z Trenčianskej Teplej. 
 

Stav obyvateľov obce k 30. 6. 2013 predstavuje: 802, 
z toho 417 mužov a 385 žien.  
 

OcÚ DOLNÁ PORUBA 
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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 

 

Hrdý nálezca  
 

Na sviatok Ducha svätého spojil Ivan Marienka príjemné s 
užitočným, vyrazil turistickým chodníčkom na Baske, kde na neho 
čakala bohatá nádielka májoviek. Na záhrade pred svojim domom 
ich váhu odhadol na 7 kilogramov. 

PM, Foto: Jozef Suchý 
 
 

 
 

Slnečné leto, veselé prázdniny, príjemné chvíle 
oddychu a šťastné cesty počas dovolenkových 
týždňov praje redakcia Dolnoporubského hlasu! 

Foto: Peter Martinák 

 

VINŠ PRE NAJMLADŠÍCH SPOLUOBČANOV 
 

Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých ruží, prišlo na 
svet niečo krásne po čom človek túžil. Vitaj teda medzi nami 
utešené dieťa, nech na Teba iba dobre sudby žitia letia, nech 
Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky a buď šťastné v svete 
krásnom mnohé dlhé roky! 
 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM  
 

Daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky za odvoz odpadu 
a za psa boli občania povinní zaplatiť do 15 dní odo dňa 
doručenia, najneskôr však do 31. 5. 2013. Preto Obecný úrad 
v Dolnej porube vyzýva občanov, ktorí si túto povinnosť 
nesplnili, aby tak učinili v čo najkratšom čase.  
Inak bude obec nútená tieto poplatky vymáhať a vyrubiť 
penále v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
 

OcÚ DOLNÁ PORUBA 
 


