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STARUČKÝ DOM Z ROKU 1927
USTÚPIL NOVEJ VÝSTAVBE
Viac sa dočítate na 2. strane. Foto: Peter Martinák

V MARCI ZASADALO ZASTUPITEĽSTVO
OBCE. AKÉ UZNESENIA PRIJALO?
»» s. 2

VOJNOVÍ UTEČENCI Z UKRAJINY NAŠLI
U NÁS STRATENÝ POCIT BEZPEČIA.
»» s. 3

POZNÁTE SAMOTÁRSKE VČELY? ICH ÚLE
NEHODNO VYRÁBAŤ LEN NAOKO.
»» s. 6

HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S NAJSTARŠÍM ČLENOM TJ
V Dolnej Porube
si v roku 2022
pripomíname
okrúhle päťdesiate
výročie organizovanej telovýchovy.
MICHAL KOPČAN
(74) pôsobí pri
futbalovom
oddiele TJ Slovan
v dobrom i zlom
nepretržite od
leta 1972.
● Futbalový fenomén sa v našej obci nevyskytol zo dňa na deň. Živnú pôdu vytváral desaťročia pred oficiálnym založením telovýchovnej
jednoty (TJ). Najstaršie zachované fotografie
zvečnili tunajších priekopníkov už v roku 1951.

V ktorých lokalitách ste s rovesníkmi v detstve
kopali do lopty?
Ako malé chalaniská sme na hranie futbalu
využívali každú voľnú chvíľu pri pasení kráv pod
Homôlkou. Kopali sme do všetkého, čo sa dalo
nazvať loptou. Všelikade – napríklad na Zvoničkách, v Hlbokej alebo na Hôrke. Kde bol pľac.
● Ako si spomínate na súťažné začiatky v drese
TJ Slovan Dolná Poruba?
To už som mal za sebou vojenčinu. Dali sme
dokopy partiu z hornej aj dolnej časti dediny. Ale
najprv sme si museli spraviť vyhovujúce ihrisko.
Jedna z mála rovinatých lokalít sa nachádzala na
Riekach. Chodili sme na traktoroch na brigády.
Tam, kde je dnes štadión, bola kedysi zaplavená
plocha.
● Pristupovala vaša generácia k futbalu na
najnižšej úrovni s plnou vážnosťou?
Pravdaže. Na tréningy sme chodili podľa toho,

ako sa dalo prispôsobiť voľno so zamestnaním.
Napríklad ja som robil na ČSAD, takže som nič
nevynechával a tréningy stíhal pravidelne.
● Na akom poste a dokedy ste obec reprezentovali v rámci líg riadených okresným futbalovým zväzom?
Ešte pred pôsobením v Dolnej Porube som za
dospelých hrával počas vojenčiny v Janoviciach
v okrese Frýdek-Místek, ale to len tak načierno
za béčko. Väčšinou som nastupoval na poste
krajného obrancu. Skončil som ako 35-ročný.
● Kto z vašej éry najlepšie zvládal úlohu ťahúňa mužstva?
Jedným z ťahúňov bol určite Edo Váni. Tiež Emil
Bežák, ktorý k nám prišiel z Trenčianskych Teplíc, resp. z Omšenia. Ďalej Dušan Šupák. V obrane vynikal Ján Suchý. Bol síce mladší, ale výborne medzi nás zapadol.
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 5. STRANE.
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VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ČAS DAŇOVÝCH
ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 22. MARCA 2022 ROZHODNUTÍ
V týchto dňoch sú občanom domov a do poštových schránok doručované rozhodnutia na
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril Miroslav Kopčan, starosta obce.
daň z nehnuteľnosti, za psa a odvoz odpadu za
Privítal všetkých prítomných. Ospravedlnený poslanec Peter Zelíska bol práceneschopný.
rok 2022. Poplatky môžu občania uhrádzať do
Overovatelia zápisnice: Pavol Gago, Milan Suchý.
15 dní bankovým prevodom alebo priloženou
poštovou poukážkou. Náhradné poštové pouKONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná Poruba kážky sú k dispozícii aj na našej Pošte Partner
Dolná Poruba. Ďakujeme.
► OCÚ DP
Anna Ďurovcová, ktorú OZ zobralo na vedomie.

OTVORENIE ZASADNUTIA, URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽA

NÁVRH NA SCHVÁLENIE 5 % LIMITU SPOLUFINANCOVANIA ŽIADOSTI O DOTÁCIU Z
ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU
Poslanci jednohlasne schválili 5 % spolufinancovanie z rozpočtu obce k dotácii z Environmentálneho fondu na projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba“.

NÁVRH NA SCHVÁLENIE 5 % LIMITU SPOLUFINANCOVANIA ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

POZOR NA ZVÝŠENÉ
NEBEZPEČENSTVO
POŽIAROV

Poslanci jednohlasne schválili 5 % spolufinancovanie z rozpočtu obce o nenávratný finančný Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlásilo 28. marca 2022
príspevok z MŽP na projekt „Ústredné kúrenie budova obecného úradu Dolná Poruba“.
až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenSCHVÁLENIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU O ODKÚPENIE 12 BYTOVÝCH JEDNOTIEK V
stva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v
BYTOVOM DOME S PRÍSLUŠENSTVOM V OBCI DOLNÁ PORUBA S PODPOROU
ich ochrannom pásme v územnom obvode
ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA A MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY
okresov Trenčín a Ilava.
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
Starosta obce vysvetlil poslancom zámer o odkúpenie 12 b. j., s ktorým poslanci jednohlasne požiarov je každý povinný dodržiavať zásady
súhlasili.
protipožiarnej bezpečnosti.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Fyzickým osobám sa podľa zákona o ochrane
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo investičný zámer obce Dolná pred požiarmi na lesných pozemkoch ZAKAPoruba o odkúpení 12 nájomných bytov (bytového domu) s príslušenstvom v katastrálnom ZUJE najmä:
území obce Dolná Poruba bežného štandardu a príslušnej technickej vybavenosti – elektrické ● fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce
prípojky, prípojky vody, žumpa, parkovacie plochy vrátane pozemkov nevyhnutných na užíva- predmety alebo používať otvorený plameň na
nie bytového domu.
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniBytový dom a príslušenstvo musí spĺňať zákonné podmienky stanovené v zákone č. 443/2010 ku požiaru;
z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v zmysle zákona č. 150/2013 z.z. o ● vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov;
štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a podmienok dotácií MDaV SR na ● zakladať oheň v priestoroch a na miestach,
kúpu technickej vybavenosti k stavbe bytového domu, uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej plat- kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
nosť a účinnosť bude podmienená schválením dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných
a Ministerstva dopravy a výstavby SR.
pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
INFORMÁCIE STAROSTU OBCE
požiarom sú POVINNÍ najmä:
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Pavla Gagu – zámer odkúpenia časti obecných ● zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť;
pozemkov do svojho vlastníctva, t.j. parcele: KN C č. 679/2 a KN E č. 4120/1. O časť pozemku ● zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarsa riadne stará a využívaná je ako manipulačná plocha pri dovoze palivového dreva a vjazd neho náradia na určenom mieste;
motorového vozidla a druhá parcela je súčasťou oplotenia záhrady.
● udržiavať prejazdové cesty, zvážnice a zdroje
Poslanci odporučili Ing. Gagovi doložiť a vyhotoviť geometrický plán a znalecký posudok pre vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový
uvedené pozemky a na budúcom zasadnutí OZ rozhodne o daných žiadostiach.
príjazd hasičských jednotiek;
Starosta obce ďalej informoval poslancov o nasledovných skutočnostiach a plánovaných ● prijímať osobitné opatrenia pre priestory poaktivitách:
stihnuté kalamitou, zamerané najmä na urých● oprava bagra;
lené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého
● zhotovenie mostíka pri športovom areáli;
odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčle● dotácia na kúrenie v budove obecného úradu;
ňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
● podanie žiadosti na odstránenie havárie telocvične;
prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných
● zmluva o refundácii Domu smútku z Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy;
ciest a zvážnic pre hasičskú techniku;
● navýšenie poplatku firmy Marius Pedersen za uloženie odpadu na skládku.
● vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje iné vozidlá, ktoré sa používajú na
RÔZNE
spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
Poslanec Martinák informoval prítomných o 50. výročí založenia organizovaného futbalu v
obci Dolná Poruba, ktoré si pripomíname v roku 2022. Po predložení návrhu na usporiadanie Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje
podujatia s futbalovou exhibíciou a pestrým sprievodným programom pre deti i dospelých zákon o ochrane pred požiarmi, ktorého porustarosta obce skonštatoval, že by to mohlo byť spojené so zábavou v športovom areáli. Táto šenie môže stáť občana do 331 eur.
kultúrno-športová akcia bude financovaná z rozpočtu obce, časť kultúra. Dolnoporubský juniá- Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila
právnická osoba alebo fyzická osoba – podniles sa uskutoční v sobotu 18. 6. 2022 od 10.00 h.
Ďalej poslanci pripomienkovali napísanie žiadosti na ENVI-PAK, a.s. o dodanie 2 ks kontajnerov kateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky
► OR HAZZ TRENČÍN
na tetrapaky a zakúpenie búdok na kartóny o rozmeroch 2 x 3 m.
► Zapísala: DANA SUCHÁ 16.596 eur.

Dolnoporubský hlas 2/2022

3

AKTUÁLNA TÉMA

VOJNOVÍ UTEČENCI NAŠLI NOVÝ DOMOV NA MIESTNEJ PÍLE
Konflikt na Ukrajine spustil obrovskú utečeneckú krízu. V dôsledku ruskej invázie dodnes opustili svoju vlasť viac ako štyri milióny ľudí. Jedna
rodina našla stratený pocit bezpečia v našej obci.
„Všetko sa zbehlo rýchlo. Dňa 1. marca na výročnom stretnutí Spoločenstva Kráľovnej pokoja
sme premýšľali o rôznych možnostiach pomoci
ľuďom z Ukrajiny. Vtedy sme ešte nemali predstavu, koho prichýlime. Verili sme v Božie riadenie. Navrhol som, že v prípade potreby poskytneme utečencom náš mobilný dom,“ rozhovoril
sa Maroš Ďatko, konateľ spoločnosti Drevoporez. V areáli firmy totiž zostali voľné miesta. Zhodou okolností po majstroch z Ukrajiny, ktorí po
vypuknutí vojny odcestovali za svojimi rodinami.
INICIATÍVA CELÉHO SPOLOČENSTVA
Spoločenstvo vzniklo pred desiatimi rokmi. Kľúčovú úlohu zohralo pri výstavbe krížovej cesty
na Bukovinu, kaplnky na Bukovine či ružencovej
záhrady Panny Márie vedľa kostola. Pravidelne
sa zapája do kultúrneho života, cez leto organizuje tábory v prírode. Po konzultáciách s kapucínmi, ktorí našu obec často navštevujú, dostalo
avizované odhodlanie reálne kontúry. Ako doplnila Renáta Ďatková, rehoľníci práve vykonávali dobrovoľnícku činnosť v pastoračnom centre DOMČEK vo Vysokej nad Uhom, kde spoznali
štvorčlennú rodinu na úteku pred vojnou. Následne ju odporučili svojim priateľom. Času
nebolo nazvyš, zariadenie na hraniciach slúži len
ako prestupná stanica, aby sa ľudia mohli najesť,
umyť a chvíľu si odpočinúť.
Vyštudovanú žurnalistku Annu, jej dvoch synov
Fedira (3) s Ivanom (15) a matku Taisu priviezol do
Dolnej Poruby Maroš Ďatko v sobotu, 12. marca.
Medzitým sa zaktivizovalo celé spoločenstvo,
členovia zabezpečili základné potreby vrátane
potravín a prípravy ubytovania. „Pomocnú ruku
podali ďalší spoluobčania, ale napríklad aj veliteľ, ktorý na píle počas pracovnej doby stráži
odsúdených na výkon trestu. Ten hneď na druhý
deň priniesol malý bicykel. Je hrozné, keď vidíte
ľudí opustiť domov doslova len s igelitkami. O to
silnejšie som vnímal spolupatričnosť a spôsob,
akým sa nám otvárali srdcia,“ dodal.
UKRÝVALI SA V PIVNICI, BRODILI SA CEZ RIEKU
Taisa pôvodne bývala v Záporoží. Keď si Anna
našla prácu v logistickom centre v Kyjevskej ob-

Zľava: Anna, Fedir, Taisa, Ivan
lasti, neváhala precestovať 900-kilometrovú
štreku a pomôcť dcére so starostlivosťou
o deti. Po vyhlásení vojny sa ukrývali v pivnici
s ďalšími šestnástimi ľuďmi. Keď im došli zásoby jedla, rozhodli sa ujsť. Cestou do Kyjeva sa
brodili cez rieku Irpiň, v hlavnom meste Ukrajiny ich manžel Anny naložil do vlaku smerujúceho na západ do Užhorodu. On zostal doma,
pomáha pri vození humanitárnej pomoci.
V Záporoží zostal chorý manžel Taisy spolu
s rodinou ich druhej dcéry. Pokiaľ vo vojnovej
zóne nevypadáva signál, udržujú medzi sebou
na diaľku aspoň telefonický kontakt.
Podľa Ďatka to sú jednoduchí ľudia, ktorí boli
zvyknutí pracovať, žiaľ, z minúty na minútu sa im
zmenil život. „V ich pohľade badať neistotu, ale
inú možnosť nemali – iba sa spoľahnúť na cudzích
ľudí. Keď sa pokúšam vžiť do ich situácie, prechádza mi mráz po chrbte. Neviem si predstaviť,
že by manželka musela sama niekam utekať
s našimi deťmi. Nikto z 22 členov spoločenstva
neriešil, že sú pravoslávni. Skrátka, našim cieľom
bola pomoc bez ohľadu na vierovyznanie.“
Menovaní Ukrajinci získali na cudzineckej polícii
štatút odídenca, resp. dočasného útočiska, ktorý
im vo viacerých aspektoch uľahčuje pobyt na

území Slovenskej republiky. V novom príbytku
majú k dispozícii vykurované samostatné izby,
kuchynku a sociálne zariadenie. Napriek tomu,
že plány do budúcnosti im dnes hatí množstvo
otáznikov, nesedia so založenými rukami. Anna
si hľadá prácu v blízkom okolí. Ivan, ktorý musel
prerušiť štúdium v odbore zvárač, bude pravdepodobne dochádzať do školy v Dubnici. Malému
„Feďovi“ bolo na základe usmernenia z ministerstva dodatočne pridelené miesto v tunajšej
škôlke.
Ako so slzami v očiach priznala 65-ročná Taisa,
ocitli sa v mimoriadnej situácii. Predtým im nikto
nič nedaroval a teraz prakticky všetko dostávajú.
Aj preto sa chcú v novom prostredí čo najrýchlejšie adaptovať a ukázať, že sa o seba vedia postarať.
„Stretli sme len príjemných ľudí, začiatky nám
ohromne uľahčujú. Prijali nás medzi seba, varili
sme spolu boršč, deti spoznávajú nových kamarátov. Páči sa nám prostredie medzi horami,
doma sme počas prechádzky bežne nevideli
líšku či diviaka. Máte tu vynikajúcu vodu
a úžasný vzduch, viem o čom hovorím. V prvom
rade však všetkým ďakujeme za vrúcne prijatie,“
povedala za celú rodinu 38-ročná Anna.
► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Martinák

POZITÍVNY VÝSLEDOK ZBIERKY
V dňoch 23.-24. a 27. marca Dobrovoľný hasičský zbor obce Dolná Poruba uskutočnil zbierku
na pomoc ženám a deťom z Ukrajiny. Išlo o nefinančnú zbierku šatstva, hygienických potrieb,
školských potrieb a trvanlivých potravín. Zozbierané veci boli odovzdané dňa 28. marca 2022
ženám a deťom z Ukrajiny ubytovaným v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej
a justičnej stráže v Omšení.
DHZ ďakuje občanom Dolnej Poruby, že napriek
rôznym obmedzeniam v tejto hektickej a ťažkej
dobe myslia na tých, ktorí sú na tom oveľa horšie.
► PAVOL VIDIŠ; Foto: DHZ obce D. Poruba
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MEDZI NAMI

MOJIMI OČAMI / Komentár starostu obce

Vážení spoluobčania,
som veľmi rád, že sa vám môžem opäť prihovoriť. Čas neúprosne beží a pod ťarchou vojnového
konfliktu na Ukrajine a pretrvávajúcej pandémie
koronavírusového variantu omikron si ani neuvedomujeme, že prvú štvrtinu roka 2022 už máme za sebou.
Žijeme vo veľmi frustrujúcej dobe a prechádzame obdobím, keď sa ešte jedna kríza ani neskončila a už sa na ňu nabalila druhá. Obava o
svojich blízkych, hrozba straty zamestnania,
neistota ohľadom zvládnutia drastického zdražovania prakticky všetkých komodít a tovarov,
ako i strach o bezpečnosť majú negatívny vplyv
na kvalitu našich životov. Môžeme mať rozdielne názory na politickú či ekonomickú situáciu,
resp. dianie okolo nás, avšak nezabúdajme na
vzájomný rešpekt! Hľadajme riešenia, ktoré
majú racionálny a pragmatický rozmer, ktorý
vyšle jasný, upokojujúci signál všetkým obyvateľom Slovenska. Občan musí mať pocit istoty, že v
čase núdze je tu nejaká autorita – štát, ktorá
prevezme na seba zodpovednosť a vyvedie
obyvateľstvo bez väčšej ujmy z týchto kríz.
V mesiaci marec sme si pripomenuli medzinárodne uznaný sviatok – Medzinárodný deň žien,
oficiálne ustanovený Organizáciou spojených
národov (OSN). Hoci od roku 1990 nie je na
našom území sviatkom oficiálnym, mnoho
slovenských rodín ho oslavuje dodnes. Ľudia si v
tento deň pripomínali hlavne boj za ženské
práva – rovnoprávnosť mužov a žien, odstráne-

nie diskriminácie, oslavu ich úspechov bez
ohľadu na ich etnické, národnostné, jazykové,
kultúrne, politické a ekonomické rozdiely. Preto
mi dovoľte, milé dámy, aby som vám dodatočne
vyjadril poďakovanie a úctu, ktorú si každá jedna
z vás oprávnene zaslúžite. Skláňam sa pred
vašou obetavosťou a láskavosťou, ktorú vnášate
do našich životov. Ďakujem vám v mene všetkých mužov a želám predovšetkým pevné zdravie, veľa lásky a pohody na všetkých úrovniach
života. Niekdajšia predsedníčka britskej vlády
Margaret Thatcherová raz vyslovila takúto myšlienku: „Ak chcete, aby sa niečo povedalo, požiadajte muža. Ak chcete aby sa niečo urobilo,
požiadajte ženu."
Zároveň nemožno opomenúť ani 28. marec.
Tento významný deň je symbolom úcty a uznania všetkým učiteľom a zamestnancom školského systému. Pri tejto príležitosti chcem všetkým
pedagógom taktiež prejaviť obdiv a úctu. Neočakávané udalosti v našich životoch sú už akousi
súčasťou fungovania spoločnosti, výnimkou nie
sú ani dnešné generácie. Učiteľ vždy bol a je
nositeľom kultúrnych, spoločenských a etických
hodnôt. Vďaka a uznanie patrí vám všetkým,
ktorí zodpovedne plníte úlohy vyplývajúce
z výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďakujem za

vašu prácu a želám hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a optimizmu v budúcnosti!
Z pracovnej stránky sa prvý kvartál roka 2022
niesol skôr v duchu zimnej údržby miestnych
komunikácií a obvyklých pracovných činností.
Rekonštrukčné práce prebiehali v telocvični ZŠ s
MŠ, ktoré sú už ukončené a finančne vysporiadané. Ukončili a odovzdali sme projekt na výmenu vykurovacieho systému v budove obecného úradu, kde už máme podpísanú zmluvu o
poskytnutí finančných prostriedkov. V dohľadnej
dobe budeme distribuovať v obci kompostéry,
na nákup ktorých už máme zabezpečené finančné krytie.
Vážení spoluobčania, v tomto roku jubiluje naša
telovýchovná jednota. Pri príležitosti 50. výročia
založenia organizovaného futbalu v obci vás
srdečne pozývam na kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu (18. júna
2022) a bude mať mimoriadne atraktívne programové zameranie.
Všetkým vám prajem pevné zdravie a pokoj v
rodinách. Novomanželom vzájomnú lásku, úctu
a toleranciu. Novorodencom želám v našom
spoločenstve krásny a plnohodnotný život!
► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce
Foto: Peter Zelíska

▲ Brigáda v rámci rekonštrukcie interiéru telocvične.

POZNÁME VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV Z ROKU 2021
K 1. januáru 2021 mala naša obec 791 obyvateľov, z toho 418 mužov a 373 žien. V predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) máme podľa výsledkov sčítania 110 obyvateľov, v produktívnom
veku (15 – 64 rokov) 565 obyvateľov, v poproduktívnom (65 a viac rokov) je 116 obyvateľov. K
slovenskej štátnej príslušnosti sa u nás prihlásilo
786 ľudí a 5 cudzincov.
Slobodných máme viac ako ženatých a vydatých. V manželstve žije 312 ľudí, slobodných je
359 ľudí, rozvedených je 64 ľudí, vdovcov 55
(nezistené - 1 osoba).

Bez ukončenia vzdelania vo veku 0 – 14 rokov
máme 75 občanov, so základným vzdelaním 136
občanov, stredné odborné vzdelanie bez maturity má 272 osôb, úplne stredné s maturitou 194
osôb, vyššie odborné vzdelanie 28 osôb, vysokoškolské vzdelanie 69 osôb, bez vzdelania vo veku
od 15 rokov evidujeme 3 osoby (nezistené – 14
občanov).
Slovenský jazyk ako svoj materinský uviedlo 769
Dolnoporubčanov, český 7, anglický 5, arabský 1
(nezistené - 9 občanov).
Až 673 občanov sa prihlásilo k rímskokatolíckej

cirkvi, 5 k evanjelickej, 3 ku gréckokatolíckej,
1 ku kalvínskej, 4 ku kresťanským zborom na
Slovensku, 3 k ostatným a nepresne určeným
kresťanským cirkvám, 3 k od hoc hnutiam (nezistené - 18 osôb). Bez náboženského vyznania
sa sčítalo 81 občanov.
Sčítanie sa týkalo aj bytov a domov. V obci
Dolná Poruba máme podľa uvedených zdrojov
342 rodinných domov, 5 bytových domov, 19
ostatných budov na bývanie a 4 charakterizované ako ostatné.
► PETER TVRDOŇ; Zdroj: scitanie.sk
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KULTÚRNY ŽIVOT

DOKONČENIE ROZHOVORU S MICHALOM KOPČANOM
● Asi sa zhodneme, že podmienky na športovanie zodpovedali dobe.
Najciteľnejší problém bol, že sme sa nemal kde
poriadne prezliekať. V ústrety nám vyšiel Mišo
Tvrdoň – ako kabína spočiatku poslúžila jeho
letná kuchyňa kúsok od ihriska. Neskôr sme zázemie ako-tak našli pri obchode u Suchých, kde
robotníci po dokončení regulácie potoka nechali opustený drevený objekt. Inak, o futbal tu
bol veľký záujem, na zápasy k súperom chodil
klubový autobus plný fanúšikov.
● Keď sme pri tých súperoch, s ktorými
oddielmi vás spájala najväčšia rivalita?
Istý čas sme hrávali proti béčku Nemšovej, tam
sme sa vždy tešili, s nimi sme mali o motiváciu
postarané automaticky. Naopak, najviac sa iskrilo
v Svinnej. Odtiaľ nás dokonca hnali kameňmi.
A tiež v Horňanoch, tam sme sa s domácimi aj
pobili.
● Ste naslovovzatý pamätník, dodnes sotva
vynecháte nejaký domáci zápas. Čo by ste
označili za najkrajšie momenty v histórii TJ
Slovan z hľadiska kvality hry?
Podľa mňa sa tu najkrajší futbal hral pred a po
postupe do 5. ligy v rokoch 1999 – 2002. Keď sa
domov postupne vrátili známi odchovanci na čele
s Rasťom a Romanom Suchým. Futbalom zabávali

seba aj ľudí. A potom tiež, keď sem dochádzali
šikovní stredoškoláci z Trenčína.
● Porovnajte, v čom je dnes dedinský futbal
iný ako za vašich čias?
Hlavný rozdiel je asi v tom, že za našich čias bol

väčší záujem o šport. Myslím si, že bola lepšia
partia, ktorá fungovala aj mimo ihriska. Dnes
si mladí chalani po zápase vytiahnu mobily a nič
iné ich nezaujíma.
► PETER MARTINÁK; Foto: PM, archív TJ

▲ M. Kopčan (vľavo) patril k pilierom mužstva, ktoré prihlásili do okresnej súťaže v roku 1972.

KRÍŽOVÁ CESTA PRILÁKALA ĽUDÍ Z OKOLIA

Centrum pre rodinu v Trenčíne usporiadalo
v našej obci na Bukovine krížovú cestu počas
prvej aprílovej nedele. Podujatia sa zúčastnilo
približne sedemdesiat ľudí z okolia Trenčína.
Po krížovej ceste nasledovalo slávenie svätej
omše a agapé.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zaobstaraní občerstvenia a
teplého čaju.
► Text a foto: RENÁTA ĎATKOVÁ
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

HMYZIE HOTELY SÚ V KURZE, ČASTO VŠAK SLÚŽIA LEN NAOKO

Úľ pre včely samotárky zvládne zhotoviť aj žiak.
Aktivita pobaví celú rodinu, výsledok navyše
pomôže zmierniť úbytok opeľovačov v prírode.
Keď v roku 1989 ochranca prírody Alfonz Liška
zmajstroval vtáčiu búdku s poradovým číslom 500,
príbytky pre operencov prestal počítať. Pozornosť pritom upriamil aj na blanokrídly hmyz.

Popri včelách medonosných prispieva k stabilite
ekosystémov na Slovensku ďalších šesťsto druhov včiel. Medu sa od nich nedočkáme, ale
v prírode majú nezastupiteľné miesto. Ako vysvetlil člen Asociácie strážcov chránených území
Slovenska, prívlastok samotárske dostali kvôli
spôsobu života, keďže nebudujú spoločné kolónie s robotnicami a kráľovnou. Veľkosťou sú
podobné včelám medonosným, na rozdiel od
nich musia pre rovnaké množstvo peľu navštíviť
približne desaťkrát viac kvetov.
Včely samotárky nie sú pre človeka nebezpečné.
Sú povahovo mierne, žihadlo používajú iba ojedinele. Hniezdia v dierach v zemi, využívajú dutiny v mŕtvom dreve, prípadne v starom murive.
Oplodnená samička nosí do hniezda nektár a
peľ. Ak je množstvo potravy dostatočné, nakladie naň vajíčko a chodbu uzavrie.
Podľa ochranára si ľudia postupne uvedomujú,
že ničenie prírody treba zastaviť. Jedným z najefektívnejších riešení sú takzvané hmyzie hotely.
„Prvý som urobil v Dolnej Porube, kde stála
jedna stará stodola. Do nepálenej tehly som
vyvŕtal niekoľko desiatok dierok a potom občas,
keď som začiatkom leta chodieval mapovať
vzácne rastliny, vždy som okolo tej stodoly
opatrne prešiel. Mal som úžasnú radosť, keď
som videl, čo sa tam deje. Keď stodolu zvalili,
bolo mi to ľúto a začal som so zhotovovaním

drevených úľov.“ V našom regióne má najväčšie
zastúpenie druh Osmia rufa. „Prvý úľ pre včielky
som vyrobil v roku 1983 súbežne so sadrovými
hniezdami pre trasochvosty, belorítky a lastovičky,“ spomína dobrovoľný strážca prírody CHKO
Biele Karpaty.
Pri zhotovovaní príbytkov pre samotárske včely
sa fantázii medze nekladú. Na trhu sú dostupné
výrobky od výmyslu sveta. Skúsený ranger však
upozornil, že hmyzie hotely neraz slúžia len pre
potešenie oka. „Na základe pozorovaní doma
aj v zahraničí som zistil, že často ide o odfláknutú robotu. Otvory sú drsné alebo nedostatočné. Včielka potom nedokáže všetok peľ
zasunúť dnu, pretože ho očeše o okraje otvoru.
Proces musí opakovať niekoľkokrát navyše.
Akoby sme stavali dom na piesku.,“ prirovnal.
Úľ sa dá zavesiť na strom, okenný rám alebo
balkón. Ak chceme pomôcť viacerým druhom
naraz, do ohobľovaného hranola vyvŕtame diery
o priemere sedem až deväť milimetrov. Každý
otvor treba dôkladne vyhladiť. „Drevo používam
buď lipové, topoľové alebo jelšové. Napríklad
dubové drevo má príjemnú vôňu pre človeka,
ale nie pre včely. Samozrejme, ničím neimpregnujeme,“ poznamenal Liška s tým, že vonkajší
obvod komôrok zvykne ešte farebne zvýrazniť,
aby osadníčkam pripomínali kvety.
► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Martinák

HISTÓRIA SI ZAPAMÄTÁ IBA VÍŤAZOV,
DOLNÁ PORUBA VYHRALA 7. LIGU SEVER (B)

ZÁLOHUJME, ALE
NEZABÚDAJME TRIEDIŤ

Mužstvo, na ktoré by pred rokom nikto nevsadil, sa v lete zomklo a súťaž ovládlo s náskokom 5 bodov pred Trenčianskou Teplou. Keďže riadiaci orgán okresných súťaží má na zvýšenie atraktivity 7. ligy
vskutku „originálny“ recept, D. Poruba musela v nadstavbe o postup uvoľniť miesto tímu, ktorý v tabuľke skončil o 5 miest nižšie. Opodstatnenú absenciu mládežníckeho družstva sme už rozoberali
v predchádzajúcich číslach, kauciu 2500 EUR sme odmietli zaplatiť vzhľadom na to, že suma by umožňovala odohrať len pár „vyvolených“ zápasov v jarnej časti. Na našej filozofii však nič nemeníme ani v
Pohári Severu – s najvyššími ambíciami sa budeme snažiť zdolať každého, kto nám bude stáť v ceste.
Presne tak, ako doteraz. Aby nám futbal naďalej chutil. Aj preto sme tu 50 ROKOV NONSTOP. ► PM

Percentuálne vyjadrená úroveň vytriedenia
komunálnych odpadov v obci Dolná Poruba
aktuálne predstavuje 29,75 %.
Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov pre rok 2022 je 27,00 EUR / tona.
Poplatok je platný od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023.
Pre porovnanie: za rok 2019 sme odpad triedili
na úrovni 19,67 %, pričom príslušná sadzba poplatku v roku 2020 zodpovedala sume 24 EUR / t.
Ak by obec ako celok zostala na hodnote pod
úrovňou 20 %, poplatok na rok 2021 by bol 30
EUR / tona. Vďaka miernemu nárastu úrovne
vytriedenia v roku 2020 (20,53 %) sme nemuseli
platiť uvedenú sumu (30 EUR), avšak poplatky aj
tak stúpli. Pri súčasnej úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v D. Porube (od 20 do 30 %)
zostáva sadzba na rok 2022 nezmenená (t.j. 27
EUR / tona). Ak budeme pri triedení odpadu
ešte dôslednejší a podarilo by sa nám v tejto
súvislosti prekročiť aspoň úroveň 30 %, z hľadiska sadzby poplatku by sme sa v nasledujúcom roku dostali na sumu 22 EUR / tona.
Povinnosťou každého občana našej planéty je
zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce
generácie. To najmenej, čo v tejto oblasti môžeme urobiť vo svojom bydlisku, je zvýšiť úroveň vytriedenia odpadov, ktoré produkujeme.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame občanov k dôslednejšiemu triedeniu odpadov! ► OCÚ
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

ŠKOLSKÝ ŽIVOT
Z PRVEJ RUKY
S uvoľňovaním epidemiologických opatrení sa
začali naše deti zapájať do čoraz viac súťaží a
turnajov, ktoré im nepochybne chýbali, a ktoré
preverili rovnako ich vedomosti, ako aj schopnosti. Za mnohých by som spomenula Jakuba
Marjenku, ktorý sa zúčastnil obvodného kola
súťaže v prednese Hviezdoslavov Kubín v Trenčíne, Daniela Bežáka a Maximiliána Bláža za
úspešné riešenie okresného kola Pytagoriády.
Vybraní chlapci 5. , 6. a 7. ročníka reprezentovali
základnú školu vo futbale.
M. Tašár, P. Cucor, F. Bačík a M. Suchý získali 1.
miesto v stolnom tenise, keď si priniesli z okresného kola domov zlaté medaile a postúpili do
regionálneho kola Trenčianskeho kraja.
Začiatkom apríla čakala deviatakov ešte jedna
veľká výzva a to Monitor 9. V tejto neľahkej
študijnej dobe museli preukázať svoje vedomosti
v matematike a slovenskom jazyku. Vzhľadom na
ťažké podmienky, za ktorých sa v poslednej dobe
museli učiť, im patrí naše povzbudenie a obdiv.
V neposlednom rade by som chcela poďakovať
rodičom a priateľom školy, ktorí nám ochotne
pomáhali pri prerábaní telocvične. Projekt realizuje obecný úrad a zahŕňa vymaľovanie priestorov, nový obklad a osvetlenie telocvične.
Rada by som tiež tlmočila touto cestou veľké
ďakujem všetkým, ktorí sa ochotne zapojili do
zbierky pre ukrajinských vojnových utečencov,
ktorí sa vďaka vám cítia u nás bezpečne a prijatí.
► KRISTÍNA BAVLNKOVÁ, riaditeľka ZŠ s MŠ

NA OLYMPIÁDACH
SA NESTRATILI
Vo februári sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády. Síce nepostupové, ale zato pekné 4. miesto sa podarilo obsadiť Filipovi Bačíkovi. Na podobne
peknom 5. mieste sa umiestnil Michal Suchý.
V poslednom zimnom mesiaci sa žiaci našej
školy tiež zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády. Všetci zúčastnení sa zaradili
medzi úspešných riešiteľov.
Spomedzi piatakov nás zdatne reprezentovali
Jarko Ďuračka, ktorému sa podarilo obsadiť
Z karnevalu sa opäť tešili aj žiaci 1. a 3. ročníka. krásne 5. miesto a Nicolas Hrotko, ktorý obsadil tiež pekné 20. miesto.
Zo žiakov šiesteho ročníka sa najviac darilo Zoji
Tvrdoňovej, ktorá obsadila 5. miesto. Podobne pekné 6. miesto obsadil Denis Ďuračka
a ôsma skončila Linda Bežáková.
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu súťažili v jednej kategórii - spomedzi týchto žiakov
najväčší úspech zaznamenal Filip Bačík, ktorému sa podarilo umiestniť na nádhernom 3.
mieste, čím postúpil ďalej do krajského kola.
Podobne sa darilo aj Michalovi Suchému, ktorému, žiaľ, postup tesne unikol, keďže obsadil
4. miesto. Matej Tašár v tejto kategórii obsadil tiež pekné 28. miesto.
Všetkým žiakom Základnej školy v Dolnej
Porube ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu
a vynaložené úsilie pri príprave.
► JÁN VRONKA
Foto: archív Základnej školy v Dolnej Porube

ŠKÔLKARI SA TEŠILI Z KARNEVALU PO DVOJROČNEJ PRESTÁVKE
Do nového kalendárneho roka vstúpili pedagogičky, ale i deti s odhodlaním naplno a efektívne
využiť všetok čas a priestor, ktoré ponúka materská škola. Okrem každodenných vzdelávacích
aktivít, ktoré rozvíjajú aktuálnu vývinovú úroveň
dieťaťa, pani učiteľky pripravili pre deti karneval.
Deň pred Popolcovou stredou sa materská škola
premenila na rozprávkovú triedu. Deti súťažili,
tancovali, boli odmenené diplomom a balíčkom
sladkostí. Aj pani učiteľky boli nadšené. Po dvojročnej prestávke (kvôli epidemiologickej situácii
nemohli organizovať podobné podujatia) sa
s vervou pustili nielen do zorganizovania karnevalu, ale aj vlastnoručnej výroby masky. Už teraz
sa tešíme a pripravujeme program ku Dňu matiek.
Do konca školského roka chceme navštíviť Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne a Ekopark
Piešťany. Pevne veríme, že sa nám naše plány
podarí naplniť.
V rámci revitalizácie sociálnych zariadení sme
doplnili predeľovacie panely medzi toalety. Z
príspevku od rodičov ešte tento školský rok
zakúpime vešiakovú zostavu na uteráky a novú
posteľnú bielizeň. Postupne sa materská škola aj
digitalizuje. Pre lepšiu a flexibilnejšiu komunikáciu sme pre rodičov sprístupnili webovú aplikáciu EDUPAGE.
► DANIELA MARUŠINCOVÁ; Foto: archív MŠ

8

Dolnoporubský hlas 2/2022

MOZAIKA

DOLNOPORUBSKÝ JUNIÁLES
FESTIVAL ZÁBAVY A ŠPORTU POD HOLÝM NEBOM

18. 6. 2022 ● začiatok: 10.00 h ● areál TJ
Futbalová exhibícia (15.00 h)

SLOVAN DOLNÁ PORUBA
verzus ŠPORTOVÉ LEGENDY
TJ Slovan vyzve Tím Mária Bližňáka z bývalých hráčov NHL
a najznámejších futbalových rodákov z Dolnej Poruby
● M. Bližňák ● B. Radivojevič ● Rastislav Pavlikovský ● I. Baranka ● T. Starosta ●
● P. Ölvecký ● P. Frühauf ● D. Graňák ● P. Fabuš ● R. Tybor ● Kapko ● Suchý ● a ďalší ●

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
● Jazda na koni ● Nafukovací hrad ● Tvorivé dielne ● Súťaže ● Tombola ● Prezentácia
hasičskej techniky DHZ obce Dolná Poruba ● Futbalový zápas žiakov D. PORUBA – OMŠENIE ●
● Kurz karate pre deti s treťou najlepšou karatistkou v Európe Ingridou Suchánkovou ●
● Autogramiáda hokejových legiend HK Dukla Trenčín a slovenskej reprezentácie ●
● Občerstvenie ● Lahôdky poľnej kuchyne ● Živá hudba (Duo RYTMUS, DŠ BAND, dychovka) ●

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
Dňom 11. 4. 2022 začína letný vývoz komunálneho odpadu pre
nádoby s modrými nálepkami (dvojtýždňový cyklus).
Mesačný cyklus vývozu nádob s ružovými nálepkami začne dňa
25. apríla 2022.
► OCÚ DOLNÁ PORUBA

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022...
● sa medzi nás narodili: NELA VLADOVÁ, RAFAEL SUCHÝ, MIA MELIŠOVÁ;
● nás navždy opustili: MARGITA MERKOVÁ, SILVIA LANGROVÁ, JARMILA
BEŽÁKOVÁ (rod. Tvrdoňová);
● sa prihlásili na trvalý pobyt v obci: MARIANNA MERKOVÁ, LUKÁŠ
MERKA (obaja z Trenčína), MARTIN GOLÁŇ (z Trenčianskej Teplej);
● sa odhlásili z trvalého pobytu v obci: JURAJ JAMRICH (do Bratislavy),
MONIKA MARIENKOVÁ (do Bratislavy);
● sa zosobášili: KATARÍNA ČAJKOVIČOVÁ a MÁRIO VÁNYI,
LUCIA ČMELKOVÁ a JÁN ŠUPÁK (v Trenčianskych Tepliciach). ► OCÚ
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