
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Konkurencia 
posúva veci vpred. 
V oblasti informač-
ných technológií to 
platí dvojnásobne. 
Do našej obce 
prichádza overená 
značka. Zástupca 
spoločnosti kiki 
internet RADOSLAV 
LISÝ sľubuje novým 
zákazníkom kvalitné 

služby za mimoriadne výhodné ceny v duchu 
hesla "Internet pre všetkých". 
 
● S poskytovaním neobmedzeného pripojenia 
ste začali pred trinástimi rokmi v Dubnici nad 
Váhom. Dnes využívajú vaše služby zákazníci v 
štyroch okresoch kraja. Na sklonku roka 2022 
ste rozhodili siete v D. Porube. Prečo nie skôr? 

Počas celej doby sme brali do úvahy záujem oby-
vateľov rôznych lokalít. Naša sieť využíva pre 
prenos signálu prístupové body. A tu treba 
jednať s majiteľmi rôznych nehnuteľností, ktoré 
sú vhodné pre umiestnenie vykrývačov. Nie vždy 
je to jednoduché, o to viac si ceníme tých part-
nerov, ktorí nám vyšli v ústrety a umožnili pre-
nájom takýchto objektov. Dolná Poruba bola 
niekoľkokrát preberaná ako oblasť, kde obyvate-
lia potrebujú kvalitné pripojenie. Avšak len ne-
dávno sa nám podarilo dohodnúť dôležitý prí-
stupový bod, z ktorého vieme pokryť dve vý-
znamné miesta priamo v katastri obce. Týmto 
by som sa chcel poďakovať aj obecnému zastu-
piteľstvu za kladné vybavenie našej žiadosti. 
● Nedávno v obci pribudli zosilňovacie stanice 
optických káblov, ktoré dokážu prenášať 
omnoho väčší objem dát ako klasické elektrické 
káble. Prichádzate, ako sa hovorí, na hotové? 
Technológia, ktorú popisujete, má svoje výhody,  

ale aj obmedzenia. V každom prípade nevyu-
žívame cudzie siete, nakoľko chceme mať služby 
pod kontrolou. Naším cieľom je do konca januá-
ra 2023 sprístupniť ponuku internetových slu-
žieb a digitálnej televízie pre 95% domácností vo 
vašej obci. Samotné pripojenie zákazníka nevy-
žaduje výkopové práce a trvá v priemere necelé 
dve hodiny. Keď technik KIKI odchádza od zá-
kazníka, internetové pripojenie a prípadne aj 
digitálna televízia sú v prevádzke. 
Optické rýchlosti do 300 Mbps poskytujeme len 
v bytových domoch v rámci bytového rozvodu, 
kde využijeme existujúcu technológiu rozvodu 
alebo vybudujeme novú. Samotné pripojenie je 
obvykle realizované našim rádio-reléovým spo-
jom s vysokou prenosovou rýchlosťou od 500 
Mbit až do 10 Gbit. Na zriadenie je samozrejme 
potrebný súhlas vlastníkov s realizáciou, nevy-
žadujeme však samotné objednanie služby. 
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 3. STRANE. 

BOBOR OPÄŤ ÚRADUJE V OPOČNEJ 
DOLINE, ZASIAHLO POVODIE VÁHU. 

»» s. 5 

NAŠI HASIČI ABSOLVOVALI ARKTICKÉ 
PROTIPOVODŇOVÉ CVIČENIE. 

 »» s. 4 

ŠKOLÁKOV ZABÁVAL SVETOZNÁMY 
MÍM VLADO KULÍŠEK. 

»» s. 7 

OBEC PO PRVÝ 

RAZ V HISTÓRII 

VEDIE ŽENA 
 

Viac sa dočítate na 2. strane. Foto: Peter Zelíska 
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 14. 12. 2022 
 

 

K BODU: VZN Č. 1/2023 O MIESTNYCH  
DANIACH A POPLATKOCH 
Starostka obce informovala poslancov o zvýšení 
poplatku za uloženie odpadu na skládku odpa-
dov firmou Márius Pedersen, ktorá nám zabez-
pečuje odvoz a zneškodnenie komunálneho 
odpadu (ďalej len KO). Finančná komisia pri 
obecnom úrade sa na svojom zasadnutí zaobe-
rala týmto bodom a navrhla poslancom OZ, aby 
sa poplatok za odvoz KO pre občanov, resp. 
fyzické osoby navýšil o 12 %. 
K BODU: VZN Č. 2/2023 
Starostka obce predložila poslancom OZ, po 
prekonzultovaní s finančnou komisiou pri OZ a 
zástupcami rozpočtovej organizácie – Základnej 
školy s materskou školou, na schválenie VZN č. 
2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdové náklady pre materskú školu a školské 
zariadenia zriadené na území obce Dolná Poru-
ba, ktoré poslanci OZ jednomyseľne schválili.  
K BODU: VZN Č. 3/2023 
Vzhľadom na prípad, že si občan z našej obce 
podal žiadosť o opatrovateľské služby, musela 
obec pristúpiť k vypracovaniu aktuálneho VZN o 
poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a 
výške úhrad s účinnosťou od 1. 1. 2023. 
K BODU: NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÁ 
PORUBA A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE (RO) 
NA ROKY 2023-2025   
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľ-
stvu Rozpočet obce Dolná Poruba a RO – Základ-
nej školy s materskou školou Dolná Poruba na 
rok 2023 a roky 2024-2025 na úrovni hlavných 
kategórií ekonomickej klasifikácie. 
Rozpočet na rok 2023 bez príjmových operácii je 
zostavený ako schodkový, keď celkové bežné 

príjmy predstavujú hodnotu 796 089 €, kapitá-
lové príjmy predstavujú hodnotu 18 972 € a 
príjmové finančné operácie predstavujú výšku 
87 532 €. Uvedené príjmové finančné prostried-
ky tvoria príjmy z prevodu finančných prostried-
kov nevyčerpaných z minulých rokov, z peňaž-
ného a rezervného fondu. Treba uviesť, že obec 
obdržala finančné prostriedky zo štátu na finan-
covanie havárie telocvične ZŠ vo výške 33 593 €. 
Na základe uvedeného je potrebné uviesť sku-
točnosť, že tento bežný príjem nebol použitý v 
roku 2022, nakoľko finančné prostriedky zo ŠR 
boli zaslané koncom roka 2022 a boli presunuté 
do finančných operácií do rozpočtu na rok 2023. 
Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 
758 202 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú 
čerpať vo výške 56 500 € a finančné operácie vo 
výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované.  
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v 
hodnote 37 887 €. Pri schvaľovaní rozpočtu hla-
sovali poslanci OZ  jednomyseľne za schválenie. 
K BODU: ŽIADOSTI 
● Na obecný úrad prišla žiadosť od Mgr. Petra 
Tvrdoňa o opätovné riešenie odvodňovacej 
mreže pred domom č. 282 na ulici Milošová. OZ 
uvedenú žiadosť zobralo na vedomie. Oprava je 
zaradená do plánu opráv a údržby miestnych 
komunikácií, ktorých realizácia začne v jarnom 
období roka 2023.  
● Pán Lisý z firmy KIKI predniesol návrh a požia-
davku poslancom OZ ohľadom možnosti posky-
tovania vysokorýchlostného internetu  v našej 
obci. Poslanci jednohlasne súhlasili s namonto-
vaním zariadenia na prenos KIKI internetu v 
našej obci na budovu telocvične pri základnej 
škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Poru-

ba. A odporučili starostke obce preposlať všet-
kým poslancom zmluvu s firmou KIKI.  
K BODU: INFORMÁCIE STAROSTKY OBCE 
Starostka obce informovala poslancov o:  
● odvoze separovaného odpadu v obci od 1. 1. 2023, 
●žiadosti na korčuľovanie na zimnom štadióne  
v Trenčíne od firmy Korčuľko – Škola korčuľovania. 
Poslanci žiadosť neschválili. Uvedené bolo vyrie-
šené inou formou. 
● cenovej ponuke firmy Restiko Bratislava na 
opravu bytu na obecnej bytovke. OZ odporučilo 
vypracovať „výkaz – výmer“ stavebných prác a 
osloviť 3 uchádzačov na stavebné práce a vyko-
nať verejné obstarávanie cez IS tendernet.sk. 
K BODU: RÔZNE 
Poslanci preberali otázku daňových priznaní k 
dani z nehnuteľnosti a odporučili starostke obce, 
aby vyzvala všetky daňové subjekty (fyzické a 
právnické osoby) k podaniu nového aktuálneho 
daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na 
rok 2023 do 31. 1. 2023. U niektorých podnika-
teľských subjektov nie je podané daňové pri-
znanie pravdivo, resp. podľa listu vlastníctva. 
Rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti môže v 
zmysle zákona podľa dostupných pomôcok obec 
vyrubiť 5 rokov spätne, ak daňové priznanie 
nebolo podané včas a pravdivo. 
K BODU: RÔZNE 
Poslanci sa zaoberali zmenou a vymenovaním  
nového konateľa spoločnosti Obecný úrad Dolná 
Poruba - Pestovateľská pálenica, spol. s.r.o., 914 
43 Dolná Poruba, ktorým sa po zvolení za sta-
rostku obce Dolná Poruba stala Ing. Zuzana 
Vániová a túto funkciu bude vykonávať bez 
nároku na odmenu.  
► Zapísala: DANA SUCHÁ 

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE DOLNÁ PORUBA '2022 
 

● Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za 
poslancov OZ podľa počtu získaných hlasov: 
1. Pavol Gago, nezávislý kandidát: 213 hlasov 
2. Peter Martinák, nezávislý kandidát: 200 hlasov 
3. Peter Zelíska, nezávislý kandidát: 184 hlasov 
4. Milan Suchý, HLAS-SD, SNS, SME RODINA, 
SMER-SD: 144 hlasov 
5. Nina Suchá, HLAS-SD, SNS, SME RODINA, 
SMER-SD: 106 hlasov 
 

● Zoznam kandidátov, ktorí neboli zvolení za 
poslancov OZ podľa počtu získaných hlasov: 
1. Michal Giacko, nezávislý kandidát: 94 hlasov 
2. Zuzana Goláňová, HLAS-SD, SNS, SME 
RODINA, SMER-SD: 67 hlasov 
3. Rudolf Nedielka, HLAS-SD, SNS, SME RODINA, 
SMER-SD: 62 hlasov 
4. Jozef Tvrdoň, HLAS-SD, SNS, SME RODINA, 
SMER-SD: 48 hlasov 
 

● Kandidátka zvolená za starostku obce: Zuzana 
Vániová, HLAS-SD, SNS, SME RODINA, SMER-SD 
 

● Počet zapísaných voličov: 644 (účasť: 41,30 %) 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do zastupiteľstva: 259 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu: 215 

Výmena stráží na čele obce.  
JUDr. Miroslava Kopčana strieda  

vo funkcii starostu Ing. Zuzana Vániová. 
Foto: Peter Zelíska 

VECI VEREJNÉ 
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„NAŠOU VÝHODOU JE KVALITA PRIPOJENIA A SPOĽAHLIVOSŤ“ 
DOKONČENIE ROZHOVORU S RADOSLAVOM LISÝM ZO SPOLOČNOSTI KIKI INTERNET 

 

 
 

● Treba oceniť, že podnikateľský zámer ste najprv 
seriózne predstavili na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Výsledkom je zmluva, ktorá ga-
rantuje v objekte základnej školy bezplatné vy-
budovanie prípojky a internetovej konektivity. 
Hlavným kritériom bolo vždy postupovať v zmysle 
platnej legislatívy. Pre školy štát ponúka „nejaké“ 
pripojenia, ktoré často nepostačujú, preto sme sa 
rozhodli podporovať školy, kde je to možné. V tom-
to prípade tu bude umiestnený náš prístupový 
bod, takže je to pre školu výhoda. Financovanie 
cez eurofondy sú dostupné len pre veľkých hrá-
čov, my vysielacie body financujeme formou úve-
rov a z vlastných zdrojov. Firmu sme zakladali s 
tým, že ak budeme robiť zodpovedne a kvalitne, 
jedného dňa sa nám to vráti a tým nemyslím len 
finančne, ale najmä získaním stálych zákazníkov. 
Dokonca sa k nám na bezdrôtové pripojenie vra-
cajú takí, ktorí si zriadili konkurenčný optický in-
ternet. Je to dôkaz, že to, čo robíme, robíme dobre. 
 

● Na akom princípe bude prebiehať proces 
šírenia signálu pod hlavičkou KIKI internet? 
A ako mienite potenciálnych zákazníkov 
presvedčiť, že to celé bude naozaj fungovať? 
Signál už je v tejto chvíli šírený z dvoch vysielacích 
bodov v Dolnej Porube formou mikrovlnného ší-
renia na frekvencii 5 GHz, resp. v prípade vyšších 
rýchlosti v pásme 60 GHz. Na druhú časť otázky 
mám veľmi priaznivú odpoveď. Pripojenie posky-
tujeme s možnosťou využitia akcie „internet na 
skúšku“. Princíp je jednoduchý. Objednáte si u nás 
internet, podpíšete zmluvu, technici vám zrealizu-
jú pripojenie v dohodnutom termíne. V prípade, 
že nie ste s internetovým pripojením spokojný, 
môžete kedykoľvek počas skúšobnej doby 30 dní 
zmluvu ukončiť bez akýchkoľvek sankcií či poplat-
kov. Technik následne príde demontovať prijíma-
ciu anténu a naozaj nič neplatíte. Na konci dňa 
tak nič neriskujete. Nie je podstatné, či máte 
alebo nemáte viazanosť. 
Ďalším ukazovateľom spoľahlivosti je minimálny po-
čet porúch na počet zákazníkov. Naše call-centrum 
je k dispozícii nonstop. Všetky naše prístupové 
body majú batériovú zálohu na 12 až 48 hodín. V 
kombinácii so zálohovacími agregátmi tak vieme 
zabezpečiť prevádzkyschopnosť a dostupnosť in-
ternetu aj pri výpadku elektriny, ak je výpadok na 
niektorom s našich vysielačov. Neplatíme billboar-
dy s reklamou, ale informácie o internete si posú-
vajú susedia, ktorí majú reálnu skúsenosť. A my 
to, samozrejme, oceňujeme. 

● V prezentačných materiáloch spomínate 
„superrýchly“ internet. S týmto pojmom dnes 
operuje veľa konkurenčných firiem. Realita býva 
neraz odlišná. Je namieste hovoriť o rýchlosti a 
spoľahlivosti optickej siete bez káblov? 
Je! Štatistika neklame. Ak priemerný zákazník na-
príklad pri technológii VDSL nahlasuje poruchu raz 
do roka a zákazník s optickým pripojením raz za tri 
roky, tak môžem s kľudným svedomím povedať, 
že sme niekde v strede. Na rozdiel od konkuren-
cie riešime poruchy ihneď, ak je to možné riešiť 
vzdialene, alebo sa snažíme kontaktovať zákazní-
ka najbližší pracovný deň. Zriedkakedy je potreb-
ný výjazd. Výhodou bezdrôtového internetu je, že 
vám nikto neprekopne kábel a výmena antény 
trvá približne 15 minút. 
Čo sa týka rýchlosti pripojenia, upresním informá-
cie. Optické rýchlosti 50, 100, 300 Mbps poskytu-
jeme v bytových domoch, kde máme prístupový 
bod alebo vlastné metalické alebo optické rozvo-
dy. Na existujúcich metalických rozvodoch vieme 
poskytnúť v súčasnosti rýchlosť až 1 Gbit/s. Reálne 
však poskytujeme internet do 50 % kapacity dostu-
pného prenosového pásma a to platí aj pre WiFi. 
Je to preto, aby zmluvné rýchlosti u zákazníkov boli 
reálne. Ak máte bezdrôtový internet KIKI a maxi-
málna rýchlosť dlhodobo klesne pod 80 % hodno-
ty zmluvnej rýchlosti, je to pre nás porucha a ako 
poruchu to aj riešime. Zákazníkovi nepredáme rých-
losť, ktorú by sme u neho nevedeli prevádzkovať. 
 

● To znie dobre. S akými cieľmi teda vstupujete 
na trh v Dolnej Porube? Čo tu považujete za 
najväčšiu výhodu v porovnaní s konkurenciou? 
Chceme priniesť kvalitný a cenovo dostupný inter-
net. Prinášame možnosť fixácie ceny, takže aj nový 
zákazník sa môže spoľahnúť, že nebudeme zdra-
žovať. Keďže je to plošne nereálne, rozhodli sme 
sa túto službu poskytovať len viazaným zákazní-
kom. Viazanosť však je a vždy bude dobrovoľná. 
Je to niečo za niečo. 
Našou hlavnou výhodou je kvalita pripojenia, spo-
ľahlivosť, technická podpora a seriózny prístup. 
Napriek vyšším vstupným nákladom chceme po-
kryť obec na 95 % do jedného mesiaca od spus-
tenia siete. Riadime sa heslom: „internet pre 
všetkých“. Aktuálne ponúkame programy pripo-
jenia od 5,99 Eur mesačne a rýchlosti do 50/5 
Mbps. Pri optike ide o rýchlosti do 300/100 Mbps 
(vo vybraných lokalitách až do 1 Gbit/s), pričom 
oba programy sú pri ročnej platbe vo viazanosti v 
cene 18,99 Eur za mesiac. Ak máte záujem o 

internet a aj televíziu, máme k dispozícii výhodné 
balíky. Napríklad balíček Internet Klasik a TV Klasik 
s možnosťou sledovania televízie na 2 TV prijíma-
čoch a k tomu 7-dňový archív zadarmo za cenu 
18,99 Eur. Router môžete získať zadarmo k progra-
mom MAXI a ak máte Smart TV, nepotrebujete 
žiadnu ďalšiu krabičku (set-top-box). Ak máte starší 
TV prijímač, je možné si set-top-box prenajať. 
 

● Prejdime do praktickej roviny. Čo potrebuje k 
inštalácii pripojenia nový zákazník z D. Poruby? 
Existujú nejaké obmedzenia, ak už využíva 
internetové služby od iného poskytovateľa? 
Informácie s kompletnou ponukou služieb nájdete 
na webovej stránke www.kiki.sk, telefonicky na čísle 
042/2028888 či osobne v Dubnici nad Váhom, na 
adrese ČSA 1192/31, vedľa Motela Trója. Zmluva 
nadobúda platnosť až keď je internet namonto-
vaný a funkčný. Po spísaní zmluvy so zákazníkom 
dohodnú kolegyne telefonicky termín inštalácie. V 
dohodnutý termín naši technici zrealizujú pripo-
jenie na mieste približne za 60-90 minút. Okrem 
inštalácie prípojky zapoja a nastavia WiFi router, 
prípadne viac WiFi zariadení. Všetko spoločne so 
zákazníkom otestujú a vyskúšajú tak, aby bolo 
pripojenie funkčné a internet fungoval na 100 %. 
V prípade, že si k internetu objednáte aj službu 
sledovania televízie, technici nastavia aj toto. 
V prípade, že zákazník má aktuálne pripojenie od 
iného poskytovateľa, môže využiť pri objednaní 
internetu od KIKI akciu „prechod od konkurencie“, 
kedy získa internet na 1, 2 alebo 3 mesiace úplne 
zadarmo. Nebude platiť oba internety súčasne. 
 

● Prichádza v našej obci do úvahy digitálna 
televízia v rámci pripojenia k bezdrôtovej sieti? 
Naša digitálna televízia (IPTV) je k dispozícii od 
programu pripojenia KLASIK, a je dostupná všet-
kým záujemcom. Pri výstavbe sme sieť kapacitne 
dimenzovali tak, aby sme boli schopní poskytovať 
rovnako kvalitne službu pripojenia k internetu, tak 
aj službu sledovania televízie všetkým záujem-
com. Záujemcovia majú k dispozícii širokú ponuku 
viac ako 150 TV programov, z ktorých je už väčši-
na k dispozícii vo FullHD kvalite a postupne sa 
objavujú aj TV stanice v 4K kvalite. Veľkým benefi-
tom je služba TV archívu, ktorý je automatickou a 
bezplatnou súčasťou každého TV balíka. TV pro-
gram je možné kedykoľvek pozastaviť či pretočiť. 
Naviac, archív je k dispozícii v rovnakej kvalite ako 
živý TV obraz, zákazník tak neprichádza o kvalitný 
obraz, ak sleduje TV program z archívu. 
► PETER MARTINÁK; Foto: kiki internet 

AKTUÁLNA TÉMA 
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Vážení spoluobčania, 
otvárame novú kapitolu. Vzhľadom na udalosti 
z uplynulých rokov môžeme povedať, že práci, 
ktorá nás čaká, čelíme trochu s obavami. Doba 
nie je ľahká, no skúsme pozitívne ovplyvniť to, čo 
z našej úrovne dokážeme. Sme to my, kto vytvára 
ľudské interakcie, ovplyvňuje smer, akým sa 
uberie rozhovor. Sme ľudskí, prajní a priateľskí? 
Alebo naopak, nepriateľskí, nevrlí a arogantní? Až 
kritické životné situácie vykreslia charakter člove-
ka. Treba začať od seba, len potom môžeme 
okolo nás všetko zmeniť. Nejde to naraz a potre-
buje to určitý čas a trpezlivosť. Zmysel života 
predsa nie je na sociálnej sieti, ale je ním práca 
v prospech rodiny, občanov, obce. 
Komunálna politika je komplikovaná. Čo sa týka 
finančných prostriedkov, fungujeme len z toho, 
čo nám štát poskytne formou podielových daní.  

Výška podielových daní však nezodpovedá požia-
davkám, ktoré sú pre obce kladené formou zákonov 
a nariadení. Nastaviť podmienky vo verejnej sprá-
ve, aby celý systém fungoval, nie je jednoduché. 
Obec je obrovský subjekt, poskladaný z mnohých 
častí, ktoré do seba zapadajú. Žiadne ministerstvo 
nerieši tak bezprostredne s občanom jeho prob-
lémy, ako obec. Osvojiť si jednotlivé strategické 
rozhodnutia bez znalosti vecí je zložité a rozho-
dovanie na úrovni obce je problematické najmä 
vtedy, keď osobné záujmy a neschopnosť myslieť 
dopredu zakrývajú záujem občanov. Potom aj 
dobrá myšlienka sa stráca kdesi v nedohľadne. 
Chcem sa vám poďakovať za volebný výsledok. 
Prácu, ktorú robíme, robíme pre vás. Všetko, čo 
sa nám podarí zrealizovať, ale i zohnať a zabezpe-
čiť najmä z mimorozpočtových zdrojov, zostane 
v obci. Zároveň ďakujem za prejavenú dôveru, 
ktorú ste mi dali na nasledujúce štvorročné ob-
dobie. Vážim si ju. Budem sa snažiť, aby som ju 
nesklamala a svoju prácu vykonávala k spokojnosti 
všetkých občanov. 
Som si vedomá, že ma čaká ťažká práca pri správe 
vecí verejných, pretože dobre spravovať obec 
vyžaduje čas na správne rozhodnutia, úsilie nájsť 
správny kompromis, ako i umenie presvedčiť 
občanov o tom, že len s úctou voči druhému a do-
brou vzájomnou komunikáciou dokážeme vyriešiť 
problémy obecné i medziľudské. 
Pozíciu starostky vnímam nielen ako veľkú česť, 
ale najmä ako zodpovednosť a záväzok voči vám  

všetkým – nesklamať, pokračovať v rozvoji a na-
predovaní našej obce. Rozvoj obce, budovanie 
nových objektov, vypracovanie projektov, prípra-
va koncepcií, realizácia plánov, to všetko patrí 
k našim každodenným starostiam. Bytová politika 
je dôležitou súčasťou koncepcie rozvoja obce. To 
však nie je len vytvorenie podmienok na bývanie, 
či už formou nájomných bytov alebo individuálnej 
bytovej výstavby. Súvisí so stabilitou mladej ge-
nerácie v obci, s výškou podielových daní, počtom 
detí v materskej i základnej škole. 
Chcem vyjadriť presvedčenie, že s obecným zastu-
piteľstvom a spoločnými silami dokážeme urobiť 
pre našu obec veľa správnych rozhodnutí a vytvo-
ríme také podmienky, aby sa všetci cítili hrdí na 
svoju obec. Čaká nás veľa práce, preto nám všet-
kým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť 
veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládnuť 
prekážky, ktoré nás na tejto ceste stretnú. 
Ďakujem všetkým, ktorým nie je ľahostajný život 
našej obce, členom spoločenských organizácií, po-
slancom, zamestnancom obecného úradu a obča-
nom, ktorí dokážu priložiť ruku k dielu a akýmkoľ-
vek spôsobom sa dokážu pričiniť o zveľadenie obce 
a šírenie jej dobrého mena. Naša obec bude vtedy 
krásna, keď budú ľudské srdcia na svojich miestach. 
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa 
prekonávať zlo dobrom, riešme s rozvahou nedo-
rozumenia, buďme trpezliví, zodpovední a ceňme 
si to, čo má skutočnú hodnotu! 
► ZUZANA VÁNIOVÁ (starostka obce);  Foto: PZ

 

HASIČI ABSOLVOVALI ARKTICKÉ CVIČENIE.......E 
 

Dňa 26. novembra 2022 sa uskutočnilo „Taktic-
ké cvičenie so zriadením štábu“, ktoré organizo-
valo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčíne. Na cvičení sa zúčastnil aj 
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) Dolná 
Poruba s vozidlom Iveco Daily a protipovodňo-
vým prívesom. Objekt taktického cvičenia bola 
vodná nádrž Trenčianske Teplice – Baračka. Za 
náš DHZ sa cvičenia zúčastnili: Jakub Bačík, Terézia 
Púčeková, Daniel Marjenka, Kristián Kurinec, Ondrej 
Kopčan, Roderik Marušinec a Tomáš Bačík. 
 

 

Cieľ taktického cvičenia spočíval vo vykonávaní 
záchranných prác pod vodnou hladinou, potá-
pačských prác zameraných na záchranu osôb, 
v zvládnutí činností súvisiacich so záchranou,  
transportom a vyťahovaním osôb z vodného 
prostredia, v preverení funkčnosti spojenia a 
prieniku informácií a pripravenosti jednotiek 
HaZZ pri riešení povodňovej situácie. Ďalej v pre-
verení stavu hasičskej techniky a vecných pro-
striedkov, vhodnosti využitia, pripravenosti a stavu 
technických prostriedkov, určených na riešenie 
povodňovej situácie. V neposlednom rade bola 
aktivita zameraná na nácvik súčinnosti HaZZ 
a DHZ pri budovaní protipovodňových zábran či 
nácvik činnosti riadiaceho štábu a spoluprácu 
VZ a operačného strediska s riadiacim štábom. 
Členovia DHZO Dolná Poruba využívali protipo-
vodňové bariéry, ktoré boli kotvené na hrádzi 
vodnej nádrže a následne plnené vodou. Pod 
vedením Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčíne a v spolupráci 
ďalšími DHZO vytvorili sústavu protipovodňo-
vých bariér, vďaka čomu si naši hasiči precvičili 
ich tvorbu, manipuláciu, kotvenie a spájanie.  
Hasičská stanica Trenčín sa zúčastnila s vozidlom 
Iveco Trakker, súčasť ďalšieho materiálno-tech-
nické vybavenia tvorili: MB Sprinter - potápačský 
a záchranný čln HONWAVE T40AE, štvorkolka a 
sanitný automobil HaZZ. Zvyšné hasičské jed-
notky z okolia Trenčína na cvičení participovali 
vlastným vybavením vrátane štvorkoliek, spo-
mínaných protipovodňových bariér či čerpadiel. 
► PAVOL VIDIŠ; Foto: DHZO Dolná Poruba 

DEFIBRILÁTOR V OBCI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na základe požiadavky člena DHZO Dolná Poruba 
Dušana Žabku a konzultácie s manažérom Jánom 
Vidom z Operačného strediska záchrannej zdra-
votnej služby SR - pracovisko Trenčín, Obec Dolná 
Poruba získala automatický externý defibrilátor 
(AED) ZOLL a skrinku AIVIA 200. Obec ho dostala 
darom od občianskeho združenia ZÁCHRANA. 
AED je výnimočné zariadenie s pokrokovou tech-
nológiou. Vďaka jednoduchosti ovládania a intu-
itívnemu navádzaniu môže laik zachrániť elek-
trošokom pacienta s náhlym srdcovým zlyhaním. 
Pomocou vizuálnej a akustickej nápovedy pomá-
ha dodržiavať stanovený protokol pre použitie. 
Prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci 
je umiestnený na budove obecného úradu v skrin-
ke, ktorá je určená iba na jeho uloženie, je vy-
hrievaná a chránená alarmom.     ► PAVOL VIDIŠ 

MEDZI NAMI 
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WEB OBCE V ČÍSLACH 
 

Oficiálne webové sídlo obce Dolná Poruba vlani 
zaznamenalo ďalšie pozoruhodné štatistické 
ukazovatele. 
Samospráva obce vlani prostredníctvom svojej 
internetovej stránky (www.dolnaporuba.sk) ope-
ratívne reagovala na opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva, priebežne informovala o aktuál-
nom dianí a na elektronickej úradnej tabuli po-
kračovala v transparentnom zverejňovaní do-
kumentov. Virtuálnym návštevníkom však pri-
nášala aj nadštandardný obsah v podobe tema-
tických fotogalérií a video-reportáží. Tu je zopár 
dôkazov, že za nasledovné čísla by sa nehanbili 
ani regionálne spravodajské portály. 
● Počet zobrazení stránok v roku 2022: 6615 
● Počet používateľov webu v roku 2022: 670 
● Počet vytvorených aktualít (samostatných 
článkov) za rok 2022: 30 
● Najnavštevovanejšie relácie za rok 2022: 
○ Spojte príjemné s užitočným a získajte 
hodnotné ceny! (počet zobrazení: 806) 
○ TJ Slovan jubiluje, Dolná Poruba privíta 
športové esá (počet zobrazení: 536) 
○ Takto vyzerá Galaxia Mliečnej cesty z Dolnej 
Poruby (počet zobrazení: 491) 
K najnavštevovanejším sekciám webu tradične 
patrí podstránka obecných novín, kde nájdete 
kompletný prehľad všetkých vydaní Dolnopo-
rubského hlasu od apríla 2011.                 ► PM 

 VYSADILI OKRASNÉ 
 ČEREŠNE 
 

Po vzore Soblahovskej ulice v Trenčíne, ktorá 
sa vďaka aleji rozkvitnutých sakur každoročne 
stáva začiatkom jari najkrajšou ulicou v okolí, 
vysadili v našej obci 20 okrasných stromov. 
Z iniciatívy obecného úradu sa mladé japon-
ské čerešne (sakury) rozrastajú vo všetkých 
častiach Dolnej Poruby. Naša obec ich dostala 
darom a vysadila s cieľom skrášliť prostredie, 
keďže v jarných mesiacoch bývajú obsypané 
nádhernými kvetmi. 
Kmene dočasne obopínajú ochranné mriežky. 
► PM; Foto: Peter Martinák 

KULTÚRNY ŽIVOT 

 ZAPOČALA NOVÁ 
 TRADÍCIA? 
 

Predvianočný čas sme si v našej obci premiéro-
vo spestrili stretnutím pod jedličkou v centre 
obce a na nádvorí kultúrneho domu. 
Rozsvietenie štvrtej adventnej sviece prilákalo 
v podvečerných hodinách dosť rodičov s deťmi 
na to, aby obec na podobný typ kultúrno-spolo-
čenského podujatia nadviazala aj počas nasledu-
júcich vianočných sviatkov. 
V rámci aktivity deťom najviac učarovalo zapa-
ľovanie prskaviek. Dospelí si pochutili na kapus-
tnici, varenom vínku a punči. 
► PM; Foto: Peter Martinák 

BOBOR OPÄŤ ÚRADUJE. 
ZASIAHNUŤ MUSELI 
ŠTÁTNE ORGÁNY 
 

Na hranici chotárov obcí Dolná Poruba a Omše-
nie dal o sebe po letnej prestávke opäť vedieť 
najväčší európsky hlodavec.  
Podľa fotografií je zrejmé, že je vo forme a trúfa 
si aj na kmene o priemere 60 cm. Nie je pritom 
prieberčivý. Popri vodnom toku operuje na plo-
che približne 300 metrov štvorcových, drevi-
ny k potoku sťahuje aj zo vzdialenosti pätnásť 
metrov. Tam niektoré z nich delí na asi polmet-
rové špalky, ktorými si spevňuje hrádze. 
Či má z pohľadu správcu vodného toku vplyv na 
starostlivosť o brehový a pobrežný porast bob-
rov zákonom chránený status sme sa spýtali ho-
vorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku. 
„Bobor patrí medzi chránené živočíchy a preto 
jeho výskyt a elimináciu správca toku rieši v spo-
lupráci so štátnou ochranou prírody. Preto tento 
subjekt oslovíme ku koordinácii, preveríme, ktoré 
hrádzky sú z hľadiska protipovodňovej ochrany  
problematické a ak to bude možné, odstránime 
ich,“ odpovedal Marián Bocák. 
Po tom, čo sme sa o prípad začali v januári inten-
zívne zaujímať, boli hrádze z potoka odstránené 
a strom, ktorý nebezpečne visel už len na vlásku, 
bol zrezaný.     ► PETER MARTINÁK; Foto: PM 
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»»» TELEGRAFICKY ««« 
 

 
 

▲ Hokejový talent z D. Poruby Kevin Suchý, ktorý 
pôsobí v zámorskej juniorskej súťaži USPHL, si 
úspešne počína v tíme Atlanta MadHatters. Za 
klub zo štátu Georgia zatiaľ odohral 27 zápasov 
a zaznamenal 12 bodov za 3 góly a 9 asistencií. 
 

  
 

▲ V rámci prestížnej športovej ankety, ktorej 
výsledky vyhlasuje Slovenský olympijský výbor, 
získala v decembri prvenstvo v kategórii neolym-
pijských športov karatistka Ingrida Suchánková, 
ktorá sa u nás vlani predstavila počas Juniáles-u. 
 

     
 

▲ V jedenástke jesene 8. ligy Sever mal Slovan 
Dolná Poruba až trojnásobné zastúpenie: Roderik 
Marušinec a dvojičky Dalibor a Dávid Suchý. 
 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

KOLEDNÍCI VYZBIERALI REKORDNÚ SUMU 
 

Naša farnosť sa počas uplynulých Vianoc opäť zapojila do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá 
novina. V rámci koledovania prebiehala verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvo-
jových projektov v subsaharskej Afrike. V 28. ročníku projektu sa dostala do popredia téma ekolo-
gického farmárčenia a komunitných záhrad v regióne Samburu na severe Kene. Ten spravuje re-
hoľa Jarumalských misionárov. „Našli sme miesto v Ongata Rongai, neďaleko Nairobi. A nazvali ho 
Farma 3 000 priateľov. V regióne Samburu pôsobíme od roku 1992 a za tie roky sme si všimli, že 
naši ľudia stále trpia podvýživou. Hlad je problémom. Hlavne počas obdobia sucha. Pochopili sme, 
že bez pokrytia základných potrieb nemôžeme hovoriť o ostatných potrebách. Pozemok pri Nairobi 
patrí ľuďom z komunít, o ktoré sa staráme. Preto sme prišli s myšlienkou začať projekt zameraný na 
poľnohospodárstvo,“ vysvetlil páter Jairo Franco. 
Ako doplnila druhá vedúca osobnosť projektu – páter Guillermo Álvarez – v prvom rade bolo dôle-
žité vyriešiť otázku vody formou vodných vrtov. „Zem je všade suchá, často kamenistá. Používali 
sme rôzne techniky na základe odporúčaní odborníkov a z nášho vlastného intenzívneho štúdia: 
vyvýšené záhrady, viaceré typy zavlažovania, záhrady vo vreciach, kruhové záhrady, skleníky či 
uzavreté plochy. Najnovšie sa nám najviac vyplatili tzv. bazénové záhrady.“ 
V našej farnosti sa na tento účel podarilo vyzbierať spolu 2670 Eur, pričom domácnosti z Dolnej 
Poruby prispeli sumou 985 Eur.                                                          ► PM; Zdroj: dobranovina.sk 

▲ Kombinované mužstvo TJ Žihlavník Omšenie a TJ Slovan Dolná Poruba odohralo priateľské stretnutie 
proti FK Hajskala Ráztočno. V drese účastníka 8. ligy ObFZ Prievidza pôsobí bývalý slovenský repre-
zentant Martin Škrteľ. Ráztočno zvíťazilo na štadióne AS Trenčín 10:3 (1:1).  Foto: TJ Žihlavník Omšenie 
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TUNAJŠÍCH ŠKOLÁKOV ZABÁVAL SVETOZNÁMY MÍM 
 

Vlado Kulíšek patrí medzi najvýraznejšie osob-
nosti slovenskej pantomímy. Narodil sa v roku 
1960 v Čechách, od roku 1983 pôsobí na Slo-
vensku. Vyštudoval Vysokú vojenskú školu. Od 
roku 1991 je profesionálnym umelcom. Ročne 
absolvuje okolo 250 predstavení na Slovensku 
a v zahraničí. Založil divadelný festival Sám na 
javisku, stál pri zrode Trenčianskeho jazzového 
festivalu, je správcom Nadácie Počuť srdcom, 
ktorá sa venuje sluchovo postihnutým deťom. 
 

 

S pantomímou precestoval takmer celý svet, 
okrem Európy účinkoval vo Vietname, Japonsku, 
Indonézii, Malajzii, USA a Číne. Tesne pred 
Vianocami navštívil aj základnú školu v Dolnej 
Porube. 
„Rád som vyhovel žiadosti pani riaditeľky. Žia-
kom som sa predstavil s hrou Kufor. Je to vlast-
ne zoznámenie s pantomímou. Deti zistia, že 
niečo také existuje, že to vôbec nie je také 
vážne, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Naopak 
je to celkom zábavné. Je to zároveň moje naj-
staršie predstavenie, hrám ho od začiatku karié-
ry. Napriek tomu je iné, ako bolo pred rokmi. 
Obsah sa časom mení vďaka tomu, že deti 
vymýšľajú stále niečo nové, čo zase ja použijem 
na ďalšom predstavení,“ vysvetlil umelec žijúci 
v Trenčíne. 

Ústrednou rekvizitou programu je starý kufor 
plný klobúkov a čapíc. Prostredníctvom nich 
sa z míma postupne stáva dôležitý pán, stra-
šiak, športovec či klaun. Keďže všetky autoro-
ve predstavenia sú interaktívne, na pomysel-
né javisko sa dostali aj diváci, ktorí sa na ne-
čakaných vystúpeniach svojich spolužiakov ná-
ramne zabávali. 
 „Zvyknem hovoriť, že rozdiel medzi detským 
a dospelým divákom je desať minút. Deti re-
agujú okamžite, dospelí trošku neskôr. Je to 
tým, že deti majú veľkú fantáziu. Keď ich za-
vediem do sveta pantomímy, okamžite spolu-
pracujú. Starší majú spočiatku ostych a výho-
vorky, ale keď zabudnú na fakt, že sú dospelí, 
tak všetko funguje,“ doplnil Kulíšek. 
► PETER MARTINÁK; Foto: PM 

 

 
 

▲ Materská škola sa v decembri opäť premenila na vianočné kráľovstvo, nechýbala ani Mikulášska besiedka. Foto: archív ZŠ s MŠ Dolná Poruba 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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FAŠIANGOVÁ VESELICA 
18. 2. 2023 • od 10.00 h • nádvorie kultúrneho domu 

 

 

PODUJATIE PLNÉ HUDBY, TANCA, TRADÍCIÍ,  

CHUTNÉHO JEDLA, ĽUDOVÝCH ZVYKOV A ZÁBAVY 
 

 

• dychovka • harmonikár • masky • príprava zabíjačkových výrobkov • tombola •  

• grilované špeciality • guláš • kapustnica • varené víno • punč • pálenka • 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 13. 10. 2022 – 31. 12. 2022... 
 

● sa medzi nás narodil: LUCAS HERMAN; 
 

● nás navždy opustili: DUŠAN MIKO (v Dolnom Kubíne), ALŽBETA 
ČUPALKOVÁ (rod. Marušincová); 
 

● sa prihlásili na prechodný / trvalý pobyt v obci: VERONIKA PAVLISOVÁ 
(z Liskovej), MICHAELA KOMÁRKOVÁ (z Trenčianskych Teplíc); 
 

● sa odsťahovali: MÁRIA KOTEŠOVÁ, MIROSLAVA DEMKOVÁ (obidve do 
Trenčianskych Teplíc).                                         ► OCÚ DOLNÁ PORUBA 

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 
 

Dňom 11. 4. 2023 začne letný vývoz komunálneho odpadu pre nádo-
by s modrými nálepkami (dvojtýždňový cyklus). Posledný zimný vývoz 
v týždňovom cykle sa uskutoční dňa 27. 3. 2023. 
Mesačný cyklus vývozu komunálneho odpadu pre nádoby s ružovými ná-
lepkami začne 27. 3. 2023 a bude pokračovať 24. 4. 2023.       ► OCÚ 
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MOZAIKA 

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 pre 
občanov s trvalým pobytom v obci Dolná Poruba (v zmysle platných 
rozhodnutí a usmernení ÚVZ a RÚVZ so sídlom v Trenčíne). 

Zľava 50 % platí v bazénoch: 

● BAZÉN SINA – HAMMAM 
● BAZÉN P I – MUDr. A. ČAPKA 
● BAZÉN P II, P III, PK – KRYM 
Vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov. 
Vstup je možný po zakúpení vstupenky v Predaji procedúr (budova Kaštieľ). 
Platnosť akcie "Kúpele v regióne" je vymedzená do 28. 2. 2023. 
Bližšie informácie: www.kupele-teplice.sk, 032/6514140, 032/6514775. 

INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032 6597257 ● 0911 137 717 ● 
● 

ŽIADOSTI A INFORMÁCIE 
K PLATENIU DANÍ 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2023 o dani z nehnuteľnosti, psa 
a miestny poplatok za odpad na rok 2023 bolo schválené obecným zastu-
piteľstvom dňa 14. 12. 2022 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 2023 môžete predložiť do 31. 1. 2023. Po uvede-
nom termíne žiadosti, z dôvodu počítačového spracovania, nebudú brané 
do úvahy. 
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2022 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 2023 na základe nového listu 
vlastníctva do 31. 1. 2023. 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. 2023. 
Poplatky za odpad, daň z nehnuteľnosti a za psa na rok 2023 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. 1/2023 do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia. Miestne poplatky môžete potom prísť zaplatiť do 
pokladne obecného úradu, uhradiť poštovou poukážkou na ktorejkoľvek 
pošte alebo bankovým prevodom na účet obce Dolná Poruba. 
► PODKLADY K TÉME PRIPRAVIL: OBECNÝ ÚRAD V DOLNEJ PORUBE 
 
 


