
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Na prelome 
novembra 
a decembra 2021 
rozobrali klenot 
tunajšieho kostola 
opravári z Krnova. 
Z mesta v Morav-
skosliezskom kraji, 
presláveného 
tradíciou výroby 
organov, pochádza 
aj majster JAKUB 
VITÁSEK, ktorý 

remeslo zdedil po otcovi. Vďaka varhanom 
precestoval Európu i Áziu. 
 
● Do Dolnej Poruby ste sa vrátili po deviatich 
rokoch. Vtedy vás k nám povolali kvôli oprave 
tónovej škály organa vrátane čistenia píšťal 

a odstráneniu klepotu ventilátora. V čom 
spočívala nedávna rekonštrukcia? 
Komplexnú modernizáciu vyžadoval výpustkový 
systém vzdušníc, ktorý sa vyrábal v predvojno-
vom období. Membrány, zhotovené z močových 
mechúrov veľrýb, boli na konci životnosti. Z toh-
to dôvodu sme do organa doslova vliezli po prvý 
raz od jeho výroby v roku 1938. 
● Čím ste nahradili pôvodné membrány? 
Všetkých 253 kusov sme vymenili za nové zo 
štiepenky. Ide o veľmi drahú kožu od nemecké-
ho výrobcu určenú pre pneumatickú hraciu 
traktúru. Vo vzdušnici zostala pôvodná len dre-
vená kostra s pružinkami, ktoré miešky vraca-
jú naspäť. Keď staré vydržali vyše osemdesiat 
rokov, tieto by mali slúžiť naveky. 
● Hovoríte o komplexnej modernizácii. Boli 
všetky práce realizované priamo na mieste 
činu? 

Nie. Ešte začiatkom októbra sme opotrebova-
né membrány vymontovali. Nové miešky sme 
skladali v Krnove, Doma sme si tiež nalepili 
relátka, aby sme získali čas. Tu u vás ich potom 
stačilo v podstate už len našróbovať. 
● Počas nášho rozhovoru váš kolega niečo 
vyrezáva v priestore za hracím stolom, pod 
zvonicou zase vznikol v stene neprehliadnu-
teľný otvor štvorcového tvaru... 
Diera sa zamuruje, vznikla v dôsledku prerábky 
vzduchotechniky pod zvonicou. Motor viac ne-
bude nasávať studený vzduch, umiestnili sme 
ho dovnútra organa – tak je to správne a tak sa 
to má robiť. 
Zachované zostalo aj manuálne šliapadlo mechu, 
ak by počas omše náhodou vypadol elektrický 
prúd. Popri tom sme znovu odmontovali a vy-
čistili každú píšťalu. 
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 5. STRANE. 

URBÁRSKEJ SCHÔDZI PREDCHÁDZALA 
NEVÍDANÁ KAMPAŇ  
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V CHOTÁRI ZAČAL 

ÚRADOVAŤ NOVÝ 

DREVORUBAČ 
Viac sa dočítate na 3. strane. Foto: Peter Martinák 
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ZO ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 14. DECEMBRA 2021 
 

 

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE DOLNÁ PORUBA 
NA ROK 2022 A NASLEDOVNÉ DVA ROKY 2023 A 2024 
 

Kontrolórka obce Anna Ďurovcová  predložila poslancom OZ stanovisko k návrhu rozpočtu obce 
Dolná Poruba na rok 2022 a nasledovné roky 2023 – 2024, ktorý poslanci OZ zobrali na vedomie. 
 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÁ PORUBA A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE NA ROKY 2022-2024 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Rozpočet obce Dolná Poruba a RO – Základnej 
školy s materskou školou Dolná Poruba na rok 2022 a roky 2023 – 2024 na úrovni hlavných kategó-
rií ekonomickej klasifikácie. Rozpočet na rok 2022 bez príjmových operácii je zostavený ako schod-
kový, keď celkové bežné príjmy predstavujú hodnotu 683 312 €, kapitálové príjmy predstavujú 
hodnotu 113 366 € a príjmové finančné operácie predstavujú výšku 153 383 €. Uvedené príjmové 
finančné prostriedky tvoria príjmy z prevodu finančných prostriedkov nevyčerpaných z minulých 
rokov, z peňažného a rezervného fondu. Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 662 632 €, 
kapitálové výdavky sa predpokladajú čerpať vo výške 160 132 € a finančné operácie vo výdavkovej 
časti rozpočtu nie sú rozpočtované. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v hodnote 20 680 
€. Pri schvaľovaní rozpočtu hlasovali poslanci OZ jednomyseľne za schválenie rozpočtu. V zmysle § 4 
ods. 5 novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet 
obce Dolná Poruba a RO na roky 2022 – 2024 zostavený a predložený bez programovej štruktúry, 
obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. 
 

VZN Č. 1/2022 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ PORUBA 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ, po prerokovaní finančnou komisiou pri OZ, VZN č. 1/2022 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Dolná Poruba. Na základe doručeného oznámenia zo dňa 29. 10. 2021 od spoločnosti 
Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá zabezpečuje v obci zber a odvoz komunálneho odpadu, o 
zvyšovaní cien za zneškodnenie odpadu na skládkach odpadov, zákonného poplatku a o zmene 
ceny vývozu nádob za komunálny odpad pre rok 2022, bolo potrebné prehodnotiť, prepočítať a 
zvýšiť poplatok za KO pre poplatníka v zmysle VZN č. 1/2022, článok 18, Miestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady. Je potrebné uviesť, že od 01. 07. 2021 obec zabezpečuje 
dodávateľským spôsobom firmou INTA s.r.o., Trenčín i zber BRKO (biologicky rozložiteľného komu-
nálneho odpadu). Poslanci VZN č. 1/2022 jednomyseľne schválili. 
 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. 12. 2020 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu individu-
álnej účtovnej závierky za rok 2020 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba zo dňa 09. 11. 2021. 
Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT AUDIT, s.r.o., Licen-
cia SKAU č. licencie 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava. 
 

NÁVRH NA SCHVÁLENIE LIMITU SPOLUFINANCOVANIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA NA HAVARIJNÚ SITUÁCIU TELOCVIČNE VO VÝŠKE 5200 € 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh na schválenie limitu 5 % vo výške 5 200 € z rozpočtu 
obce ako spoluúčasť financovania havarijnej situácie telocvične na základe podanej žiadosti o po-
skytnutie finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR. 
 

INFORMÁCIE STAROSTU OBCE   
 

Starosta informoval poslancov OZ o činnosti obecného úradu od ostatného zasadnutia OZ: 
● zakúpenie vitamínových balíčkov pre seniorov v obci vo veku 60 rokov + v celkovej hodnote 
cca 2 900 €, ktoré boli doručené seniorom v mesiaci október 2021; 
● uloženie odvodňovacích rúr na ulici Milošová; 
● ukončenie prác na sociálnom zariadení v MŠ; 
● zakúpenie ozdobných betónových kvetináčov na Dom smútku; 
● zakúpenie smetných košov do autobusových zástavok v obci; 
● ukončenej opravy Traktora - bagra JCB 2CX; 
● výroba zábradlia do Ondrejičiek – svojpomocne; 
● vykonanie opravy na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase; 
● schválenie projektu "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
v obci Dolná Poruba" a podpísanie zmluvy s Environmentálnym fondom; 
● schválenie projektu "Výmena kúrenia v budove obecného úradu v obci Dolná Poruba" a prí-
pravné práce na podpis Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov prostredníctvom SIEA; 
● plánovaná oprava miestnej komunikácie na cintorín;  
● plánovaná výmena rín na obecnej bytovke; 
● plánované práce (začiatkom roka) na telocvični (nátery železnej konštrukcie, maliarske práce, 
oprava a výmena svetiel).                                                                    ► Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ 

VECI VEREJNÉ 

STANOVISKO HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA K NÁVRHU 
ROZPOČTU OBCE DOLNÁ 
PORUBA NA ROK 2022 
 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z 
posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce 
na rok 2022 a viacročného rozpočtu 2023 - 2024 
v súlade s § 9, odsek 1, č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. z 
hľadiska zákonností, ako aj z hľadiska metodic-
kej správnosti, odbornosti jeho zostavenia a 
predloženia na schválenie obecnému zastupiteľ-
stvu Dolná Poruba. 
Rozpočet na rozpočtový rok 2022 je po jeho 
schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva roky 2023 - 2024 sú orientačné. 
Rozpočet obce je základným nástrojom finanč-
ného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 
obce v príslušnom rozpočtovom roku, je súčas-
ťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zhod-
ný s kalendárnym rokom. 
Rozpočet obce Dolná Poruba pre aktuálny rok 
2022 vychádzal z vývoja hospodárenia obce 
predchádzajúceho roka a očakávanej skutoč-
nosti roka 2021, ktorého dosiahnuté ukazovate-
le boli východiskom roka 2022 v zmysle zákona 
č. 493/2011 Z.z. čl.9 ods.1. 
Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprá-
vy, § 10 odst.7, kde je stanovené, že bežný 
rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovna-
ný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 
2022 je zostavený ako prebytkový: + 20 680 Eur. 
Kapitálový rozpočet tvorí stratu: - 46 766 Eur. 
Kapitálový rozpočet sa okrem prebytku bežných 
výdavkov prekryje aj prebytkom finančných 
operácii. Podľa citovaného zákona kapitálový 
rozpočet môže byť zostavený ako vyrovnaný 
alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť 
zostavený aj ako schodkový, ak je tento schodok 
možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, 
zostatkami finančných prostriedkov z minulých 
rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania. 
Na základe žiadosti Obec Dolná Poruba obdržala 
finančné prostriedky zo štátu na financovanie 
havárie telocvične ZŠ vo výške 53 692 Eur. Je 
potrebné uviesť skutočnosť, že tento kapitálový 
príjem nebol použitý v roku 2021, nakoľko tieto 
finančné prostriedky obec obdržala koncom 
roka 2021 a boli presunuté do finančných ope-
rácií do rozpočtu na rok 2022. 
Na margo príjmu 50 000 Eur - obec plánuje 
prijať úver na nákup pozemku pod výstavbu 
plánovanej obecnej bytovky. 
Návrh rozpočtu na originálne kompetencie MŠ, 
ŠKD, ŠJ je zostavený podľa určenej výšky dotácie 
od obce ako zriaďovateľa vo VZN č. 2/2022. 
Obec pre činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ rozpočtuje na rok 
2022 sumu 87 627 Eur. Okrem toho ZŠ s MŠ 
rozpočtuje pre rok 2022 naplniť vlastné príjmy 
vo výške 36 310 Eur. 
► Spracovala: ANNA ĎUROVCOVÁ 
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V OPOČNEJ DOLINE ÚRADUJE BOBOR. IDE O NÁHODU? 
 

Najväčší európsky hlodavec nedávno spustil 
ťažbu v končinách, v ktorých sa dosiaľ nevysky-
toval. Potok prehradil vŕbami aj lipou a na zim-
ný spánok sa evidentne nechystá. Čas ukáže, čo 
vodné dielo spôsobí v prípade prívalového 
dažďa. 
Ľudia v strednej Európe bobrov takmer vyhu-
bili. Prenasledovali ich kvôli vzácnej kožušine, 
tuku a vzniknutým škodám. Na naše územie sa 
vrátili koncom sedemdesiatych rokov minulé-
ho storočia. 
 
RARITA V HORÁCH 
Dospelé jedince dorastajú do dĺžky jedného 
metra. Vyhovuje im kombinácia stojatých a te-
čúcich vôd. Hory však nepatria k ich prirodze-
nému prostrediu. Ako potvrdil hospodár Poľov-
níckej spoločnosti Homôlka v Dolnej Porube Ján 
Púček, štvornohého drevorubača v revíri za-
znamenali pred pár mesiacmi. „Udomácnil sa 
presne na hranici chotára s obcou Omšenie. 
S týmto živočíchom nemáme žiadne skúsenosti, 
ešte nikdy sa u nás neobjavil. Vyznieva to trochu 
zvláštne, potok v doline cez leto vysychá. 
V močaristých oblastiach by určite našiel lepšie 
podmienky.“ Prítomnosť bobra v uvedenej lo-
kalite prekvapila aj ochranárov. „Určite môžeme 
hovoriť o rarite, no existujú údaje, že druh 
dokáže prešliapať pomerne vysoké hrebene. 
Keďže je zákonom chránený, svoje teritórium si 
hľadá podľa ľubovôle. Bez ohľadu na to, či sa 
tento fakt niekomu páči alebo nie,“ zdôraznil 
Alfonz Liška, strážca prírody CHKO Biele Karpaty. 
 
OCHRANÁRI CHCÚ NAINŠTALOVAŤ FOTOPASCE 
Hlodavec je dobre prispôsobený pohybu vo 

vode. Pod hladinou vydrží až dvadsať minút. 
Tempo vystupňoval s príchodom prvých mra-
zov. Kmene pozdĺž brehu s priemerom cez 
tridsať centimetrov váľal doslova z večera do 
rána. Jeho pracovným nástrojom sú hryzáky, v 
poraste po sebe zanecháva len kopu triesok. 
Byliny v jedálničku počas zimy nahrádza tak-
zvanými mäkkými drevinami. Zásoby si zhro-
mažďuje pred vchodom do nory. Literatúra 
uvádza, že za rok spotrebuje asi štyri tony 
dreva s kôrou. Prístup ku zdrojom potravy si 
zabezpečuje prostredníctvom kanálov s úniko-
vými cestami. Suchý brloh na brehu má východ 

vždy pod vodnou hladinou. 
„Bobor je nočný tvor, veľmi plachý. Stavby 
kotví napichnutím konárov do dna, kde ná-
sledne vznikajú nánosy. Keď strom spadne, 
vetvičky si zberá do komôrky. Tam ich požiera 
v čase, keď hladinu pokrýva ľad. Nainštaluje-
me tam fotopasce a situáciu budeme monito-
rovať. Podľa šľapají v čerstvo napadanom sne-
hu uvidíme, či je tu jeden kus alebo pár a po-
dobne,“ prezradil Liška, ktorý sa v tejto súvis-
losti vôbec nebráni ani nakrúteniu tematické-
ho video-dokumentu. 
 
 
 
 
 
 

PODPORUJÚ EKOLOGICKÚ ROZMANITOSŤ 
Po dokončení kanálov bobry pokračujú v bu- 
dovaní priehrad. Konštrukcie zvyšujú environ-
mentálnu stabilitu, podporujú ekologickú roz-
manitosť, zväčšujú mokriny a ovplyvňujú kvali-
tu vody. Do miest, kde sa usadili, postupne pri-
chádzajú ďalšie živočíchy. Stavby neraz slúžia aj 
ako prevencia pred zosunmi pôdy. 
Na pomedzí Dolnej Poruby a Omšenia rastú 
okrem veľkej aj dve menšie hrádze v smere 
proti prúdu. Priestor vedľa hlavnej cesty tvorí 
záplavové územie potoka Teplička. Oblasť kon-
com leta zasiahli dve silné povodne. Niektorí 
obyvatelia z časti U Suchých vidia za výskytom 
hlodavca cielenú aktivitu. Ochranár oponuje, 
že ak by k podobnému transferu naozaj došlo, 
informáciu by sa nepodarilo utajiť. „Keď hrádza 
zmohutnie, môže dôjsť k narušeniu brehov 
a vytvoreniu meandrov, ale to už si príroda 
organizuje sama. Teraz sa zatiaľ ľudia nemusia 
obávať. V súčasnej situácii nie je dôvod voči 
bobrovi nejako rázne zakročiť,“ ubezpečil ran-
ger so štatútom verejného činiteľa. 
► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Martinák 

AKTUÁLNA TÉMA 

POZRITE SI VIDEO: 
www.dolnaporuba.sk 
 

Ochranár A. Liška je v dolnoporubskom chotári ako doma. 
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MOJIMI OČAMI / Komentár starostu obce 
 
 

 
 

Vážení spoluobčania,  
som veľmi rád, že sa k vám môžem prihovoriť 
a zdieľať s vami príchod nového roka 2022 a 
zároveň vám v ňom popriať všetko najlepšie.  
Máme za sebou ďalší rok, na ktorý budeme ešte 
dlho spomínať. Neprestávajúce mutácie ocho-
renia Covid–19 poznačili naše životy v pracovnej 
aj osobnej oblasti. Pandémia preveruje nás 
všetkých, našu schopnosť odolávať tejto psy-
chickej záťaži a zásahom do základných ľudských 
práv a slobôd. Život však musí napredovať ďalej i 
v týchto obmedzených podmienkach. 
Počas roka 2021 sme museli čeliť záplavám, 
ktoré v júli a auguste postihli aj našu obec. S 
vypätím všetkých síl, za pomoci Dobrovoľné-
ho hasičského zboru (DHZ) obce Dolná Poru-

ba a mnohých ďalších občanov, sa nám úspešne 
podarilo odstrániť následky povodní.  
Tak, ako v predchádzajúcom „pandemickom“ 
roku, i v roku 2021 sme museli svoju činnosť 
modifikovať podľa vyvíjajúcej sa situácie a ob-
medzení spojených s koronavírusom. 
Napriek viacerým pandemickým obmedzeniam 
sa nám podarilo realizovať práce na dome 
smútku, vymeniť oplotenie cintorína, dokúpiť 
ozdobné kvetináče pri dome smútku, vymeniť 
odvodňovacie potrubie v časti Rakovec, zrekon-
štruovať sociálne zázemie v materskej škole a 
podobne. Veľa času sme venovali prácam pri 
odstraňovaní následkov už spomínaných záplav. 
Za účelom zdravotnej prevencie sme zakúpili 
pre občanov nad 60 rokov multivitamínové 
balíčky na posilnenie imunity v hodnote devät-
násť eur za kus.  
V roku 2022 máme v pláne opraviť prístupovú 
cestu k cintorínu, vymeniť teplovodné potrubie 
na základnej škole smerom k telocvični, ktoré je 
v havarijnom stave a tiež dokončiť práce v teloc-
vični – výmenu drevených obkladov, nátery že-
leznej rekonštrukcie, maliarske práce a výmenu 
svietidiel. Taktiež plánujeme zrealizovať výmenu 
dažďových zvodov na obecnej bytovke. Ako 
ďalšiu prioritu plánujeme výmenu kúrenia v 
budove obecného úradu. 
Vážení spoluobčania, zostáva nám len dúfať, že 
v priebehu tohto roka sa obnoví spoločenský a 
kultúrny život, hlavne nepretržitý vyučovací pro-
ces našich detí v obci. 
Dovoľte mi, aby som sa v mene svojom, ako aj v 
mene poslancov obecného zastupiteľstva, poďa- 

koval celému učiteľskému zboru, nepedagogic-
kým zamestnancom, členom DHZ, i všetkým, 
ktorí nám v roku 2021 nezištne pomáhali. 
Želám vám v novom roku 2022 pevné zdravie, 
šťastie a nekonečnú trpezlivosť v presadzovaní 
svojich pracovných a osobných cieľov!  
Taktiež chcem prejaviť súcit všetkým pozosta-
lým rodinám, ktorí sa rozlúčili so svojimi blízkymi 
príbuznými. Novorodencom a mladomanželom 
prajem krásny plnohodnotný a úspešný život! 
► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák 
 

 

 

URBÁRSKA SCHÔDZA  
 

Dňa 24. 10. 2021 sa uskutočnilo riadne zhromaž-
denie Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemko-
vého spoločenstva. Keďže žijeme pandemické 
časy, zhromaždenie sa uskutočnilo prvýkrát v 
histórii bez účasti podielnikov. Zabezpečenie 
takejto formy schôdze nebolo jednoduché. 
Situáciu nezlepšili ani rôzne oznámenia znevažu-
júce prácu výboru či výzvy na vzdanie sa funkcií, 
ktoré si podielnici našli v poštových schránkach. 
Čo sa týka hlasovania, každý podielnik dostal 
poštou pozvánku, informácie o podmienkach 
rozhodovania korešpondenčným hlasovaním, 
hlasovací lístok, splnomocnenie, správu o činnos-
ti výboru UO Dolná Poruba, správu dozornej rady 
UO Dolná Poruba, riadnu účtovnú závierku za 
roky 2019 - 2020 a návrh na vysporiadanie hos-
podárskeho výsledku za predchádzajúce roky. 
Podielnici si korešpondenčným hlasovaním 
zvolili nový výbor na ďalšie obdobie v zložení: 
● predseda výboru: Rudolf Nedielka ml. 
● podpredseda výboru: Ing. Ján Suchý  
● predseda dozornej rady: Milan Koteš  
● členovia DR: Rudolf Nedierka st., Dušan Ďuračka  
● členovia výboru: Jozef Hrbaček, Milan Bežák, 
Jaroslav Bačík, Rudolf Belák, Ing. Ján Suchý, 
Jozef Tvrdoň   
● hájnik: Jozef Tvrdoň           ► PETER TVRDOŇ 

MEDZI NAMI 

MINISTER VNÚTRA 
OCENIL PRÍSTUP NAŠEJ 
OBCE K PANDÉMII 
 

Na sklonku minulého roka navštívil Dolnú Po-
rubu prednosta Okresného úradu v Trenčíne 
Roman Kozáček, ktorý v mene ministra vnútra 
Slovenskej republiky poďakoval starostovi obce 
Miroslavovi Kopčanovi za výborné zvládnutie 
prvej a druhej vlny pandémie COVID-19. 
Miestna samospráva zriadila v priestoroch kul-
túrneho domu mobilné odberové miesto (MOM) 
s cieľom umožniť, resp. uľahčiť najmä obyvate-
ľom obce prístup k skríningu na prítomnosť 
koronavírusu. 
Prednosta Okresného úradu zastihol starostu 
počas výkonu služby páleníka. Ako priznal, v 
žiadnej z 21 ocenených obcí trenčianskeho okre-
su neodovzdával poďakovanie v priestoroch 
pestovateľskej pálenice. „Je to predovšetkým 
ocenenie starostu a obecného úradu, ktorý sa 
staral o zdravie a bezpečnosť svojich obyvateľov 
v spolupráci s okresným úradom. Ocenením sa 
nemôže pochváliť každá obec, v Dolnej Porube 
ste však robili veci navyše, aby sme situáciu 
spoločne zvládli,“ doplnil R. Kozáček. 
► PETER MARTINÁK 

Revitalizácia  
sociálnych zariadení  
v budove MŠ 
(november 2021) 

REKORDY WEBU OBCE 
 

Už dva roky majú používatelia internetu k dispo-
zícii prístup k vynovenému webovému sídlu 
obce Dolná Poruba (www.dolnaporuba.sk). 
Samospráve sa naďalej darí dosahovať opera-
tívne ovládanie stránok a zároveň prinášať čer-
stvé informácie. Atraktivitu umocňujú dynamic-
ké bannery graficky aktualizované podľa prí-
slušného ročného obdobia, kompatibilita so 
smartfónmi či elektronická úradná tabuľa. 
Podobne ako vlani, v niektorých prípadoch sa 
návštevnosť opäť šplhala k číslam, akú dosahujú 
špecializované regionálne spravodajské portály. 
 

● Počet zobrazení stránok v roku 2021: 46 648 
● Počet návštevníkov v roku 2021: 6571 
● Počet vytvorených aktualít (samostatných 
článkov) za rok 2021: 71 
● Najpoužívanejšie zariadenie: mobil (62,6 %) 
● Najviac používateľov webu obce Dolná 
Poruba v zahraničí: USA (139), ČR (127), 
Nemecko (92), Rakúsko (40), Švajčiarsko (20) 
● Najnavštevovanejší článok za rok 2021: 
„Dolná Poruba sa spamätáva z ďalšej povodne“ 
Pridané: 4. 8. 2021 / Počet zobrazení: 2975 
 

K najnavštevovanejším sekciám tradične patrí 
podstránka obecných novín, kde nájdete všetky 
čísla od apríla 2011.            ► PETER MARTINÁK 
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DOKONČENIE ROZHOVORU 
S MAJSTROM JAKUBOM VITÁSKOM 
 

● Čo je so starým ventilátorom vo veži? 
Prístroj je stále funkčný, no v chráme doslúžil. 
Zostal vo veži, je to váš majetok. Niekto ho môže 
prípadne použiť v kováčskej vyhni (smiech). 
Nový pochádza z Maďarska, je o poznanie menší 
a tichší, stál cez 1200 EUR. 
● Zohľadňovali ste v rámci rekonštrukcie aj 
nejaké špeciálne požiadavky? 
Na želanie organistu bola upravená hlava hra-
cieho stola, aby mal k dispozícii tremolo. Ide 
o zvukový efekt, ktorý sa najčastejšie využíva 
pri koledách. 
● Keď sme sa rozprávali pred deviatimi 
rokmi, spomenuli ste, že mech je v poriadku 
a že ešte minimálne desať rokov vydrží. 
V akom stave je teda dnes? 
Je v poriadku. Nie je v ňom žiadna dierka, nič  

nefučí. Výmena by mi pripadala ako zbytočné 
vyhadzovanie peňazí. Nachádza sa v zdravom 
prostredí s malou prašnosťou. Ani červotoč tu 
neúraduje, takže určite ešte dlho vydrží. 
● Má na životnosť organa vplyv napríklad 
jeho vyťaženosť? 
Práveže je lepšie, keď sa hrá častejšie, než keď 
sa nehrá – vtedy je to pre organ horšie. Ak sú 
jednotlivé súčiastky v obehu, nemajú čas star-
núť. Napríklad pred pár týždňami som sťahoval 
varhany, na ktorých sa nehralo pätnásť rokov 
a miešky boli ako papuče. 
● Skúste odhadnúť hodnotu tohto nástroja 
po generálke. 
Pri aktuálnych cenách má hodnotu minimálne 
štyridsať tisíc eur. 
► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Martinák 

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA DOLNOPORUBSKÉHO ORGANA 
 

Organ v rímskokatolíckom kostole sv. Martina v Dolnej Porube je jednomanuálový, má päť registrov, z toho jeden drevený pedálový. Píšťaly 
sú z cínovo-olovenej zliatiny a smrekového dreva, miestami skombinovaného s javorom. Model OPUS 2841 pochádza z dielne firmy Rieger, 
ktorá sa v druhej polovici 19. storočia stala najdôležitejšou organovou továrňou v Rakúsko – Uhorsku. Vyrobený bol v roku 1938. 
 

 
 

 

KULTÚRNY ŽIVOT 

FOTO A VIDEO K TÉME: 
www.dolnaporuba.sk 
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BENJAMÍNKO V ZOSTAVE JESENE, HRAJÚCI TRÉNER V KLUBE 50 
 

Siedma liga „Sever“ Oblastného futbalového zväzu Trenčín pozostáva zo sedemnástich mužstiev roz-
delených do dvoch skupín. Po skončení jesennej časti uzrela svetlo sveta anketa, v rámci ktorej sa 
v silnej konkurencii presadil a medzi najlepších dostal aj najmladší člen kádra TJ Slovan Dolná Poruba. 
 

JEDENÁSTKA JESENE VII. LIGY SEVER (PODĽA REDAKCIE TÝŽDENNÍKA TRENČIANSKE NOVINY) 
Brankár: Maroš Ševčík (Veľká Hradná) 
Obrana: Tomáš Kresánek (Nemšová), Adrián Gajdošík (Dolná Súča), Rastislav Kačena (Soblahov) 
Stred poľa: Damián Vavruš (Nemšová), Alex Kula (Nemšová), Denis Krajčo (Dolná Súča), Matúš 
Opatovský (Selec), Milan Blaško (Horné Srnie) 
Útok: Dominik Hlávek (Dolná Súča), DÁVID SUCHÝ (Dolná Poruba) 
Dôvod nominácie Dávida Suchého: Talentovaný tínedžer patrí k objavom sezóny. Vyrastal v 
mládežníckych kategóriách AS Trenčín a FK Dubnica. V rodisku svojho otca získava prvé kontakty 
so seniorským futbalom. Vyžíva sa v útoku, výborne ovláda loptu, je rýchly, zdravo drzý, kon-
štruktívny a hlavne gólový. Má vplyv na hru celého mužstva, Dolnej Porube výrazne pomohol k 
titulu jesenného majstra. 
 

Na prahu nového roka oslávil životné jubileum náš hrajúci tréner, jeden z najvýznamnejších dolno-
porubských futbalových rodákov, bývalý slovenský reprezentant Anton Suchý. V mene kolektívu TJ 
Slovan mu touto cestou prajeme veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších sezón!  
Vedenie telovýchovnej jednoty zároveň ďakuje všetkým fanúšikom za prejavenú priazeň a hŕstke 
najvernejších za podporu aj v neľahkých časoch.                                                                                    ► PM 

 

 
 

V BETLEHEME PRIBUDLI NOVÉ FIGÚRKY: Keďže najdôležitejšie postavy už v betleheme v dolnoporub-
skom kostole máme - Ježiša, Máriu, Jozefa aj Troch kráľov, aby sme kolorit skompletizovali, v duchu bi-
blických motívov sme sa rozhodli dokúpiť figúrky dobových dopravných prostriedkov. Túto funkciu plnili 
ťavy. V budúcnosti plánujeme doplniť ešte figúrku slona.        ► MIROSLAV LYSIČAN; Foto: Peter Zelíska 

 

V TRUHLICI OBJAVILI PÍSOMNOSTI Z UHORSKEJ ÉRY 
 

Kostolník Peter Púček už v minulosti neraz potvrdil svoj kladný vzťah k histórii. Po tom, čo nedávno 
objavil na farskom úrade takmer storočný denník z prestavby tunajšieho kostola, pomohol zachrá-
niť ďalšie vzácne písomné pramene. Nového majiteľa nehnuteľnosti poniže kostola v Dolnej Porube 
Maroša Ďatka počas búracích prác presvedčil, že zväzok dokumentov položený v starej truhlici jed-
noznačne stojí za archiváciu. Medzi listinami z prelomu 19. a 20. storočia sa nachádzajú napríklad 
náležitosti pozemkového práva, zmluva o predaji, platobný príkaz či korešpondencia s kráľovským 
notariátom (1879). Keďže väčšina z materiálov pochádza z obdobia Rakúsko-Uhorska, sú písané v 
maďarčine a označené autentickými úradnými pečiatkami. 
Ako spomína pamätníčka Anna Šupáková (* 1930), v pôvodnom, dnes už zbúranom, dome bývala 
rodina Štefana Ványiho („Štefíčkovci“) a Jána Šupáka.                  ► PETER MARTINÁK; Foto: PM 

 
 
 
 
 
 

TAKTICKÉ CVIČENIE 
SO ZRIADENÍM ŠTÁBU 
 

Počas predchádzajúcej jesene sa dobrovoľní ha-
siči z Dolnej Poruby zúčastnili cvičenia „Likvidá-
cia požiaru lesného porastu“ v obci Soblahov, 
časť Dúbravky. 
Zámerom taktického cvičenia bolo precvičenie 
pripravenosti, akcieschopnosti hasičských jed-
notiek okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne a vybraných do-
brovoľných hasičských zborov obcí na likvidá-
ciu mimoriadnej udalosti v ťažko prístupnom 
teréne, a tiež precvičenie spolupráce hasičov s 
príslušníkmi policajného zboru a ďalších orga-
nizácií pri danom druhu mimoriadnej udalosti. 
Na zásah bolo nasadených spolu 36 posádok 
s rôznou technikou (HS Trenčín + HS Dubnica 
nad Váhom + DHZO).  
Za Dobrovoľný hasičský zbor obce Dolná Poruba 
sa cvičenia zúčastnili: Ľubomír Kopčan, Tomáš 
Koteš, Daniel Suchý a Kristián Kurinec s vozid-
lom IVECO Daily CAS 15. 
► PAVOL VIDIŠ; Foto: archív DHZO DP 
 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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PIATACI VYSPOVEDALI TRIEDNEHO UČITEĽA. ZOZNÁMTE SA – JÁN VRONKA 
 

● Čo vás priviedlo do školy v Dolnej Porube a 
aké predmety učíte? 
Bývam v Dubnici nad Váhom: Po vysokej škole 
som hľadal v okolí nejaké voľné miesto. Jedno 
bolo voľné na tunajšej škole, tak som nakoniec 
skončil tu. Vždy som chcel učiť v nejakej dedin-
ke, lákalo ma to viac, ako nejaká veľká škola v 
meste. Tento rok učím všetky triedy na 2. stupni 
geografiu, dejepis a telesnú výchovu. Okrem 
toho mám aj dve hodiny informatiky a jednu 
hodinu etickej výchovy. 
● Čo sa vám páči na vyučovaní geografie a 
dejepisu? 
Rád cestujem po svete a chodím do prírody na 
turistiku. Geografia je úžasná v tom, že síce 
sedíme v triede, ale zároveň môžeme precesto-
vať celý svet. Na geografii sa učíme o krajinách 
po celom svete, o ich prírode, histórii ale aj 
súčasnosti – pokiaľ nechcete celý život len sedieť 
doma, geografia sa vám v praxi veľmi zíde. Na 
vyučovaní dejepisu sa mi zase páči, že sa učíme 
o príbehoch a osudoch ľudí, čo žili v minulosti – 
čo je často zaujímavejšie a poučnejšie, ako čítať 
nejaké vymyslené rozprávky. 
● Chceli ste byť od malička učiteľ? Čo vás 
priviedlo k tomuto povolaniu? 
Keď som bol malý, predstavoval som si skôr, že 
budem nejaký archeológ, budem robiť senzačné 
objavy po svete a natáčať dokumentárne filmy. 
Mal som ale aj vždy vzťah k deťom a tak som sa 
na strednej škole rozhodol, že to skúsim ako 
učiteľ – zatiaľ som spokojný a neľutujem. 
● Je štúdium na vysokej škole náročné? Ak 
áno - v čom? 
Ak chcete študovať na vysokej škole, polovica 
úspechu je vybrať si na štúdium odbor, ktorý vás 
baví, ku ktorému máte vzťah. Druhá polovica je 
nájsť si dobrých kamarátov, s ktorými si budete 
vedieť navzájom pomôcť, keď je treba. Keď tieto 
dve podmienky splníte, tak štúdium na vysokej 
škole nebude náročné – na tých päť rokov, ktoré 
som strávil na vysokej škole, mám veľmi pekné 
spomienky. 

● Vieme o vás, že ste športovec, môžete 
nám predstaviť šport, ktorý robíte najradšej? 
Mám rád pohyb a súťaženie ako také, takže 
vybrať šport, ktorý robím najradšej nie je také 
jednoduché. Ale asi je to beh. Začal som s ním 
na konci základnej školy, na konci strednej som 
si dal trošku pauzu a vrátil som sa k nemu opäť 
na vysokej škole. Keď je vonku pekne, tak ma to 
až ťahá ísť trénovať, keď nie, premôžem sa – ale 
snažím sa behávať každý deň. 
● Pochváľte sa, aké trofeje ste získali a ktoré 
umiestnenie si vážite najviac. 
Šport nerobím pre trofeje a ani pre umiestnenia 
– keď prídu, je to len taká čerešnička na torte. 
Prvoradá je radosť z pohybu a fakt, že šport 
vplýva pozitívne na naše zdravie. Naposledy sa 
mi podarilo v októbri na cezpoláku v Bojničkách 
zabehnúť 3. miesto. Predtým som vyhral na 
konci letných prázdnin nočný beh v Novej Dub-
nici. Viac ako umiestnenia si cením vlastné 

výkony. Je ťažké vybrať jeden konkrétny, ale asi 
to je výkon z Dubnickej hodinovky, ktorú som 
bežal vlani v júni, kde sa mi podarilo za hodinu 
zabehnúť v parku 15 611 metrov, čím som sa 
umiestnil na 3. mieste. 
● Aké iné aktivity patria medzi vaše koníčky? 
Keď ostaneme pri športe, mám veľmi rád turisti-
ku, pohyb v prírode. V zime zase bežecké lyžo-
vanie. Rád si zahrám aj stolný tenis, vo všeobec-
nosti sa nevyhýbam žiadnemu športu. Za Dubni-
cu hrávam dokonca šach – cez víkendy mávame 
zápasy šachovej ligy alebo rôzne turnaje. Okrem 
športu veľmi rád cestujem po svete a spozná-
vam nové krajiny – cez jesenné prázdniny som 
bol napríklad pozrieť do Maďarska jazero Bala-
ton, okolité mestá, hrady a podobne. 
● Máte nejaké domáce zviera? 
Bývam v panelákovom byte, takže veľa priestoru 
tam nemám, ale chovám aspoň rybičky v akváriu. 
► ŽIACI 5. ROČNÍKA ZŠ; Foto: archív JV 

 

NADŠENIE DETÍ ZACHYTÁVAME ASPOŇ OBJEKTÍVOM FOTOAPARÁTU 
 

Za posledné mesiace kalendárneho roka 2021 sa v materskej škole uskutočnilo niekoľko aktivít, kto-
ré rozžiarili detské oči. 
V rámci týždennej témy „Zdravie nadovšetko“ sa deti zúčastnili divadelného predstavenia pod ná-
zvom „Abeceda zdravia“. 
Pri príležitosti osláv Dňa materských škôl (4. 11.) deti prežili príjemné športové dopoludnie plné zá-
bavy a úsmevu spojené so šarkaniádou. 
V decembri deti privítali Mikuláša, ktorý ich obdaril balíčkom, piekli medovníky, písali list Ježiškovi, 
zdobili vianočný stromček a spolu s pani učiteľkami zasadli ku škôlkarskému štedrovečernému sto-
lu. Pod vianočným stromčekom si našli darčeky, ktoré s nadšením rozbaľovali a tešili sa z nich. 
Bohužiaľ, kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii a nariadeniam ministerstva školstva, sa rodi-
čia nemohli zúčastniť ani jednej aktivity. Snažíme sa však jednotlivé momenty zachytiť objektívom 
fotoaparátu a priebežne ich uverejňovať na webovej stránke ZŠ s MŠ. 
V druhej polovici mesiaca november sa na niekoľko dní prerušila prevádzka materskej školy. Dôvo-
dom bola revitalizácia sociálnych zariadení v materskej škole. Umyváreň dostala nový šat, z čoho sa 
tešili nielen deti, ale aj pani učiteľky. Úprimné poďakovanie patrí rodičom, darcom a v neposlednom 
rade obecnému úradu. 
Na záver by som vám rada v mene celého kolektívu materskej školy zaželala, aby bol celý rok 2022 
pre vás úspešný, naplnený zdravím, vzájomným porozumením a spokojnosťou v osobnom i pracov-
nom živote!                                                                 ► DANIELA MARUŠINCOVÁ; Foto: archív ZŠ s MŠ 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

▲ Bojničky, október 2021 (vpravo učiteľ Ján Vronka s cenou za 3. miesto v cezpoľnom behu) 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032 / 6597257 ● 0911 976 698 ● 

MOZAIKA 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 23. 10. 2021 – 31. 12. 2021... 
 

● sa medzi nás narodili: KAROLÍNA VÁNYIOVÁ, VIVIEN BLIŽŇÁKOVÁ, 
TOBIAS MULICA; 
 

● nás navždy opustili: DUŠAN KOPČAN, PETER SUCHÝ, ĽUBOMÍR BEŽÁK, 
PETER ČUPALKA; 
 

● sa prihlásili na trvalý / prechodný pobyt v obci: DRAHOŠ ŠUPÁK 
(z Prahy), ZLATA ČERVÍKOVÁ (z Dolného Kubína); 
 

● sa odhlásili z trvalého / prechodného pobytu v obci: ALŽBETA ILLOVÁ 
(do Dolného Lopašova), MIROSLAVA BALÁŽOVÁ (do Trenčína); 
 

● sa zosobášili: MICHAELA PÚČEKOVÁ a LUKÁŠ BEŽÁK (08/2021).   ► OCÚ 
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dolnoporubskyhlas@centrum.sk; www.dolnaporuba.sk • Šéfredaktor: Peter Martinák • Redakčná rada: Miroslav Kopčan, Daniel Bežák, Pavol Gago, Peter 
Martinák, Milan Suchý, Peter Zelíska • Zostavenie a grafická úprava: Peter Martinák •  Tlač: Tlačiareň J+K s.r.o., Nemšová, IČO 44839677 • Náklad: 300 ks  

KÚPELE V REGIÓNE 
 

Na základe Zmluvy o spolupráci, ktorú uzatvorili Kúpele Trenčianske 
Teplice, a.s. a Obec Dolná Poruba, dochádza v súvislosti s realizáciou 
projektu "Kúpele v regióne" k úprave zliav pri čerpaní služieb plne 
zaočkovanými osobami (v zmysle platných rozhodnutí a usmernení ÚVZ 
a RÚVZ so sídlom v Trenčíne), ktoré majú trvalý pobyt v obci Dolná Poruba. 
 

● BAZÉN SINA so suchým zábalom 
Cena: 10,00 EUR / Zľava: 50 % / Cena po zľave: 5,00 EUR 
 

● BAZÉN MUDr. ČAPKA so suchým zábalom 
Cena: 8,00 EUR / Zľava: 50 % / Cena po zľave: 4,00 EUR 
 

Vstup do uvedených termálnych bazénov je možný v režime „OP“ 
(očkovaní, prekonaní) s vekom nad 18 rokov. 
Vstup je možný po zakúpení vstupenky v Predaji procedúr (budova Kaštieľ). 
Platnosť akcie "Kúpele v regióne" je vymedzená do 28. 2. 2022. 
Bližšie informácie: www.kupele-teplice.sk, 032/6514140, 032/6514775 

ŽIADOSTI A INFORMÁCIE 
K PLATENIU DANÍ 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti, psa 
a miestny poplatok za odpad na rok 2022 bolo schválené obecným zastu-
piteľstvom dňa 14. 12. 2021 a je k nahliadnutiu vo vývesnej tabuli pri 
Obecnom úrade v Dolnej Porube a na oficiálnej webovej stránke obce 
www.dolnaporuba.sk. 
Žiadosti o úľavu na rok 2022 môžete predložiť do 31. 1. 2022. Po uvede-
nom termíne žiadosti, z dôvodu počítačového spracovania, nebudú brané 
do úvahy. 
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2021 nadobudli akúkoľvek nehnu-
teľnosť dedením, kúpou, kolaudáciou, stavebným povolením, pristavili 
alebo nadstavili alebo inak nadobudli nehnuteľnosť v obci Dolná Poruba, 
že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2022 na základe nového listu 
vlastníctva do 31. 1. 2022. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom 
úrade v Dolnej Porube alebo sú k dispozícii na webovej stránke obce. 
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov na nahlásenie všetkých zmien, tý-
kajúcich sa vlastníctva psa (nový pes, utratenie psa) najneskôr do 31. 1. 2022. 
Poplatky za odpad, daň z nehnuteľnosti a za psa na rok 2022 sú občania 
povinní zaplatiť 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 a v zmysle VZN č. 1/2022 do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia (cca v mesiacoch marec - máj 2022). Miestne 
poplatky môžete potom zaplatiť poštovou poukážkou na ktorejkoľvek 
pošte alebo na účet obce Dolná Poruba bankovým prevodom. 
► PODKLADY K TÉME PRIPRAVIL: OBECNÝ ÚRAD V DOLNEJ PORUBE 
 
 

ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ: 
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 
 

● Zálohovanie sa spustilo od 1. 1. 2022. Aká je výška zálohy? 
Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše aj plechovky, 15 eurocentov. 
● Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš a plechoviek? 
Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 
80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s obje-
mom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly mliečnych 
nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. 
● Budú sa zálohované obaly môcť vracať skrčené? 
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s 
vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód. 
● Kde bude možné vrátiť zálohovaný obal od nápoja? 
Zálohované obaly sa budú vracať na označené odberné miesta do auto-
matov alebo pracovníkovi na prevádzke. Zákon počíta s tým, že zaviesť 
zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 
300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné. 
● Možno vrátiť PET fľaše a plechovky, zakúpené pred zavedením zálohovania? 
Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa vracali len fľaše označené 
symbolom zálohovania („Z“ v recyklačných šípkach) a textom zálohované. 
Teda PET fľaše a plechovky, za ktoré už bola zaplatená záloha. 
● Čo s PET fľašou a plechovkou kúpenou v zahraničí? 
Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, tak ju treba dať do žltej nádoby na 
triedený zber.                                      ► OBECNÝ ÚRAD V DOLNEJ PORUBE 
 
 


