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ŠPORTOVÉ LEGENDY NA OSLAVE
BEZ HVIEZDNYCH MANIEROV

Viac sa dočítate na 3. strane. Foto: Peter Zelíska
V JÚNI ZASADALO ZASTUPITEĽSTVO
OBCE. AKÉ UZNESENIA PRIJALO?
»» s. 2

STAROSTA OBCE VYČÍSLIL VÝDAVKY NA
OPRAVU CIEST S „POMOCOU“ ŠTÁTU.
»» s. 4

HASIČI ZÍSKALI SÚPRAVU POVODŇOVEJ
ZÁCHRANNEJ SLUŽBY.
»» s. 6

HLAS SA PÝTA ZA VÁS: APOLITICKÝ ROZHOVOR S JUBILANTOM
Ako najvyšší
ústavný činiteľ
bol milovaný aj
nenávidený.
Bývalý premiér
JUDr. Vladimír
Mečiar sa realizuje
na chalupe v našej
obci. Pri príležitosti
životného jubilea
(80) odpovedal na
otázky, ktoré sa ho
podľa jeho slov ešte žiadny novinár nepýtal...
● Pochádzate zo stredného Slovenska,
narodili ste sa vo Zvolene. Kadiaľ viedli Vaše
cesty na Považie?
Tým, že som od mlada pôsobil v politike, s vývojom politiky sa menil aj môj pobyt – či už na
Slovensku alebo v zahraničí. Na Považie som prišiel za svojou manželkou MUDr. Margitou Mečiarovou a vlani sme oslávili 50. výročie svadby.

● Usadili ste sa v Trenčianskych Tepliciach a
časom aj v Dolnej Porube. Kedy a za akých
okolností ste objavili tento kút sveta?
Prvé zoznámenie bolo romantické. Keď sme
autom prechádzali cez Ilavu smerom do Bojníc,
urobili sme si prestávku pod Homôlkou. Chvíľu
sme sa kochali pohľadom na Dolnú Porubu a
manželka si povzdychla: „Tam by som raz chcela
bývať...“ Druhé zoznámenie bolo pragmatické.
Našim dvom synom po vyšetrení v nemocnici
konštatovali nábeh na astmu. Pani primárka
nám poradila, aby sme ich neprepchávali liekmi,
ale radšej hľadali horské prostredie s ihličnanmi.
Samozrejme sme takéto prostredie okamžite
začali hľadať a pomáhali nám v tom aj naši
známi. Vodári, ktorí vtedy pracovali v Dolnej
Porube, nás priviedli na laz Horné Kúty.
● Bola to láska na prvý pohľad?
Stav bol katastrofálny, ale vzduch a príroda nenahraditeľné. Bolo rozhodnuté – kúpili sme jeden z domov. Neexistovala cesta, ktorá by umožnila dostať sa na Kúty akýmkoľvek motorovým

dopravným prostriedkom. Voda bola len v jednej skruži, spoločnej pre ľudí a zvieratá.
Problémy boli aj s elektrinou, ak sa zapli naraz
dva spotrebiče. Na laze bývali len starí ľudia.
Mladí odchádzali a tak, ako jednotlivé domy
vymierali, dedičia nám ponúkali na kúpu nielen
tie domy, ale všetko, čo v Porube mali.
● Mali ste od začiatku plán, ako zveľadiť
pôvodné objekty?
Plán nebol žiaden. Najprv sme si svojpomocne
zobytnili jednu miestnosť. Na chalupe sme trávili
každý víkend, všetky sviatky či prázdniny.
Prístupová cesta, budovaná v súvislosti s výstavbou vykrývača, sa rozpadla. Museli sme preto
na vlastné náklady vybudovať novú cestu.
Oprava polorozpadnutého sídla a rozpadnutého
hospodárskeho sídla nám dala zabrať, ale vplyv
na zdravotný stav detí bol úžasný. Postupne
nám pomáhali kolegovia z práce a pridali sa aj
miestni obyvatelia - napríklad Suchí, Kopčanovci
či Kováčovci.
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 5. STRANE.
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VECI VEREJNÉ

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 28. 6. 2022
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
● Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému
účtu obce za rok 2021;
● Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2022;
● Informácie starostu obce:
a) o vykonaných prácach v budove športových
kabín TJ (výmena vodovodných batérii, zníženie
tlaku vody, umiestnenie sieťok na okná) a v okolí
športového areálu (vykonané nátery – komplet,
výmena lavíc, zhotovenie lavičky cez odtokový
kanál a vybudovanie zábradlia);
b) o vykonaných prácach v dome smútku - kompletnej výmene ozvučenia, zakúpení nového zosilňovača, mikrofónu a vnútorných reproduktorov;
c) o vykonaných opravách na miestnom rozhlase
v lokalite u Bežákov výmenou zosilňovača, zakúpením a výmenou nových reproduktorov a rozšírením vedenia miestneho rozhlasu v hornej časti
obce k súpisnému číslu 150;
d) o začatých prácach na projekte „Ústredné kúrenie budova obecného úradu v obci Dolná Poruba“;
e) o ďakovnom liste od spoločnosti ENVI – PAK a.s.
za spoluprácu pri zabezpečovaní zberovej infraštruktúry a triedenia zberu odpadu v našej obci;
f) o liste z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
o aktuálnej situácii v DPO SR a požiadavke o poskytnutie pomoci DPO SR.
OZ SCHVÁLILO:
● Záverečný účet obce za rok 2021 s výrokom
podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy § 16 ods. 10)
nasledovne: „Celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2021 sa schvaľuje bez výhrad“;
● Výslednú správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2021;
● plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
pri OZ Dolná Poruba na II. polrok 2022;
● vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2021 audítorskou firmou vedenej v Slovenskej komore audítorov CREDIT AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291,
Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava;
● VZN č. 3/2022 o užívaní verejných priestranstiev v obci Dolná Poruba, ktoré vychádza v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.;
● úpravu finančného pásma na nákup potravín
podľa „Finančných pásiem nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platných od 1. 9. 2019“, z pásma 2
na pásmo 3 s cieľom zabezpečiť výživové hodnoty jedál a dodržiavať zásady pre zostavovanie
jedálnych lístkov s platnosťou k 1. 9. 2022;
● otváracie hodiny spoločnosti HOMOLKA s.r.o.,
pre prevádzku potravín Dolná Poruba č. 200:
Pondelok: od 6.30 do 10.00 h
Utorok – piatok: od 6.30 do 18.00 h
Sobota: od 7.00 do 12.00 h;

● správne znenie uznesenia č. 193/2022/A z dňa
22. 3. 2022 v tomto znení: „Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie Žiadosť Ing.
Pavla Gagu, bytom Dolná Poruba č. 84 - zámer
odkúpenia časti obecných pozemkov do svojho
vlastníctva na parcele č. KN E č. 10002/4 a KN E
č. 4120/1“;
● Plán vykonávania protipožiarnych kontrol
rodinných domov a obytných domov v zmysle §
23 písm. a) a § 24 písm. b) zákona NR SR číslo
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.
● udelenie ocenenia Flores musarum za rok
2022 predsedom Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Jaroslavom Baškom, starostovi obce
JUDr. Miroslavovi Kopčanovi pri príležitosti Dňa
kultúrno-osvetových pracovníkov;
● navýšenie – dofinancovanie rozpočtu futbalového oddielu TJ pre rok 2022 o sumu 1600 Eur,
ktorými budú vykryté jednorazové výdavky na
transfery hráčov, výdavky na organizačné zabezpečenie novozaloženého žiackeho družstva U9
a výdavky na činnosť realizačného tímu U9.
OZ URČILO A SCHVÁLILO:
● na celé nasledujúce volebné obdobie 20222026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolná
Poruba v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: plný rozsah (100 % úväzok) funkcie starostu obce Dolná Poruba pre celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026;
● na celé nasledujúce volebné obdobie 20222026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Dolná Poruba v počte 5 poslancov v zmysle
§ 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov;
● pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do
orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 volebný obvod č. 1 a volebný okrsok č. 1;
● základný plat starostu obce Dolná Poruba pre
volebné obdobie 2022 – 2026 v zmysle § 4 ods. 1
zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomerov starostov a primátorov miest
a obcí v znení neskorších predpisov a zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

do svojho vlastníctva na parcele č. KN E číslo
10002/4 a KN E č. 4120/1 v k. ú. Dolná Poruba,
uzatvoriť zámennú zmluvu o prevode nehnuteľnosti – pozemkov medzi Obcou Dolná Poruba
ako vlastníkom uvedených parciel a Ing. Pavlom
Gagom ako žiadateľom, na základe ktorej si
zmluvné strany vymenia pozemok za pozemok,
ktoré v tomto čase užívajú a spravujú.
● k žiadosti Petra Ďuračku a Bernardíny Ďuračkovej, obaja bytom Dolná Poruba č. 233, o odkúpenie časti obecných pozemkov do svojho vlastníctva na parcele CKN č. 3690/1 a CKN č. 3690/2
v k. ú. Dolná Poruba, uzatvoriť zámennú zmluvu
o prevode nehnuteľnosti – pozemkov medzi Obcou Dolná Poruba ako vlastníkom uvedených parciel a Petrom Ďuračkom a Bernardínou Ďuračkovou ako žiadateľom, na základe ktorej si zmluvné strany vymenia pozemok za pozemok, ktoré
v tomto čase užívajú a spravujú.
● k žiadosti Jozefa Guliša, bytom Dolná Poruba
č. 296, o odkúpenie obecného pozemku parcela
C 5919/1 v k. ú. Dolná Poruba, uzatvoriť zámennú zmluvu o prevode nehnuteľnosti – pozemku
medzi Obcou Dolná Poruba ako vlastníkom uvedenej parcely a Jozefom Gulišom ako žiadateľom, na základe ktorej si zmluvné strany vymenia pozemok za pozemok, ktoré v tomto čase
užívajú a spravujú.
● pánovi Ing. Pavlovi Vidišovi preveriť organizáciu Dobrovoľná požiarna ochrana SR a predložiť
informácie z prešetrenia na ďalšie zasadnutie OZ
v mesiaci september 2022.

OZ POVERILO:
● na vykonanie preventívnych protipožiarnych
kontrol podľa § 69 ods. 2) zákona NR SR číslo
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov v obci Dolná Poruba týchto členov DHZ: Ľubomír Kopčan, Mário Ványi, Jakub Bačík, Daniel Suchý, Daniel Marjenka, Peter
Bielik, Samuel Marušinec, Roderik Marušinec,
Ján Šupák, Ondrej Kopčan, Terézia Púčeková,
Ing. Pavol Vidiš (príloha č. 9);
● za vedúceho preventívnych protipožiarnych
kontrol Ľubomíra Kopčana, bytom Omšenie 429,
v zmysle ustanovení § 24 ods. 2 zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov;
● za člena kontrolnej skupiny preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle ustanovení § 69
OZ ULOŽILO:
ods. 1 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
Mgr. Petrovi Martinákovi preskúmať možnosti, pred požiarmi v znení neskorších predpisov týchako aj doplnenie a rozšírenie monografie obce to členov: Mário Ványi, Jakub Bačík, Daniel Suchý,
Dolná Poruba do termínu ďalšieho zasadnutia Daniel Marjenka, Peter Bielik, Samuel Marušinec,
OZ v mesiaci september 2022.
Roderik Marušinec, Ján Šupák, Ondrej Kopčan,
Terézia Púčeková, Ing. Pavol Vidiš
OZ ODPORUČILO:
► Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ
● k žiadosti Ing. Pavla Gagu, bytom Dolná Poruba č. 84 o odkúpenie časti obecných pozemkov Najbližšie zasadnutie OZ: 27. 9. 2022 o 14.00 h.

● VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV BUDÚ V ROVNAKÝ DEŇ ●
Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych
krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7.00 do 20.00 h. Obec Dolná Poruba zverejňuje, že ku dňu vyhlásenia
volieb eviduje 781 obyvateľov. Bližšie informácie nájdete na webe obce (www.dolnaporuba.sk) alebo Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk).
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AKTUÁLNA TÉMA

TÍM MÁRIA BLIŽŇÁKA SPÔSOBIL ŠPORTOVÚ EUFÓRIU
Oslava 50. výročia organizovaného futbalu v Dolnej Porube pritiahla do obce špičkových športovcov a stovky fanúšikov.
Podujatie prešpikované programom pre deti
odštartovala súťaž v behu s padákom. Ostrú premiéru si následne odkrútili miestne futbalové
nádeje v derby s Omšením.

PRVÉHO TRÉNERA DOJALI K SLZÁM
Na poludnie mali návštevníci do činenia s kráľovnou bojového umenia. Úradujúca majsterka
Európy v karate Ingrida Suchánková predviedla
súborné cvičenie kata a rôzne techniky z kumite.
Deti zasvätila do úderov a kopov, ktoré si vyskúšali v praxi pri rozbíjaní tréningovej dosky a kopaní do koženej lapy. Zámer nebol prvoplánový.
Podľa držiteľky čierneho opasku je karate úžasný
šport, ktorý učí disciplíne, pravidlám a vzájomnému rešpektu.
Doslova eufóriu spôsobila v dedinke s osemsto
obyvateľmi autogramiáda legiend Dukly Trenčín

a reprezentácie SR. Po nej verejne ocenili pätnásť najúspešnejších osobnosti TJ Slovan Dolná
Poruba. Popri tréneroch – Jozefovi Haviarovi,
Ivanovi Chybovi a hráčoch – Jánovi Olášovi,
Michalovi Kopčanovi, udelili ďakovný list aj
historicky prvému koučovi mužstva dospelých
z roku 1972 Michalovi Marienkovi. Ako povedal
bývalý hráč Trenčianskej Teplej a Trenčianskych
Teplíc, nad ponukou trénovať novozaložený tím
pred päťdesiatimi rokmi ani chvíľu nezaváhal.

M. Marienka (vpravo)
so starostom obce
M. Kopčanom

„Nedokázal som mojim kamarátom povedať nie.
Tréningy som si pripravoval na základe skúseností z vyššej súťaže. Vážim si, že som sa dožil
takéhoto krásneho podujatia a že ste nezabudli
na roky, ktoré som obetoval futbalu v Dolnej
Porube. Ďakujem, že som mohol opäť stáť na
tunajšom ihrisku,“ dodal dojatý Marienka so
slzami v očiach.
BLIŽŇÁKOVI NEPOMOHOL ANI VAR
Športový sviatok vyvrcholil exhibíciou TJ Slovan s
Tímom legiend. V hviezdnom výbere nechýbali
hokejisti so skúsenosťami z NHL, ani najznámejší
miestni futbaloví rodáci na čele s ex-reprezentantom Jánom Kapkom.
Oba celky na hraciu plochu priviedol profesionálny rozhodca Martin Dohál. Z jeho citu pre hru
nič nevyťažil miláčik domácich tribún Mário
Bližňák, ktorý v prvom polčase nepremenil dva
pokutové kopy. Ako povedal, v prvom rade išlo
o zábavu. So spoluhráčmi však svojim vyzývateľom statočne vzdorovali aj kvôli množstvu fanúšikov na štadióne. „S chalanmi sme sa zhodli, že
po organizačnej stránke akcia dopadla na výbornú. Niektorí mi ďakovali za pozvanie ešte aj
na druhý deň. Vzorne sa tu o nás postarali. Na
svoje si prišli všetky vekové kategórie. Bolo
skvelé vidieť znovu pokope toľko ľudí, nečakali
sme až takú kulisu,“ doplnil vicemajster sveta
z roku 2012 s krvou Dolnoporubčana.
Titul „kráľa jedenástok“ si vystrieľal niekdajší
najlepší strelec fínskej ligy Tomáš Záborský.
► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska

FAKTY Z EXHIBÍCIE
TJ Slovan Dolná Poruba – Tím Mária Bližňáka
2:1 (1:1)
Rozhodovali: Dohál, Ježík
Výber športových legiend: Mário Bližňák („C“),
Rastislav Pavlikovský, Ivan Baranka, Peter Ölvecký,
Tomáš Starosta, Tomáš Záborský, Peter Fabuš,
Peter Frühauf, Peter Trokan, Ján Kapko, Anton
Suchý, Peter Suchý, Pavol Kapko, Miloš Suchý,
Roman Suchý, Vladimír Suchý, Vladimír Šupák.

POĎAKOVANIE / PODUJATIE PODPORILI
● Poľovnícka spoločnosť Homôlka Dolná Poruba ● Mäsiarstvo Hrbáček s.r.o. Dolná Poruba ●
● Pekáreň Homolka s.r.o. Dolná Poruba ● PIMA s.r.o. Trenčín ● IBO s.r.o. Trenčín ● Aquatec VFL
Dubnica nad Váhom ● Kúpele Trenčianske Teplice a.s. ● Hotel Panorama Trenčianske Teplice
● BMT Solutions Dubnica nad Váhom ● TSS group a.s. Dubnica nad Váhom ● Žihlavník s.r.o. Omšenie
● JUDr. Kopčan Miroslav ● Kopčan Miroslav ml. ● Ing. Suchý Ján ● Čupalka Jakub ● Čupalka Igor
● Bežák Milan (Nová Dubnica) ● Suchý Miroslav ● Ježík Pavol ● Belák Rudolf ● Slivka Miroslav ●
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MEDZI NAMI

MOJIMI OČAMI / Komentár starostu obce

Vážení spoluobčania,
úcta, rešpekt a pokora – to sú základné atribúty
organizmu, ktorý má sociálne fungovať. Ak tieto
princípy prestanú fungovať, organizmus začne
prerastať plevelom, ktorý ho postupne zadúša.
To je memento pre všetkých, ktorí akýmkoľvek
spôsobom zasahujú do fungovania štátu, miest
a obcí.
Verím, že prevažná väčšina z vás postrehla krátenie podielových daní zo strany štátu v objeme
cca 600 miliónov pre VÚC, mestá a obce. Neustály presun kompetencií na mestá a obce bez
finančného krytia, zvyšovanie poplatkov za uloženie komunálneho odpadu a mnohé ďalšie ani
zďaleka nepokrývajú náklady spojené s výkonom týchto kompetencií. Pre lepšiu ilustráciu
uvediem niekoľko príkladov. Na chod stavebného úradu nám štát prispieva ročne sumou cca
600 EUR, čo nie je ani jedna pätina skutočných
nákladov. Na údržbu miestnych komunikácií
sumou 34 EUR ročne, pričom za ostatné štyri
roky sme na údržbu a opravu miestnych komunikácii preinvestovali cca 95 000 EUR. Okrem toho dofinancovávame z rozpočtu obce aj ZŠ s MŠ
Dolná Poruba.
Dramatickým zvyšovaním cien energií neustále
rastú náklady na kúrenie, verejné osvetlenie,
pohonné hmoty a iné. Pri cenách energií a tovaroch sa však táto ničivá vlna zdražovania nekončí. Reťazovo rastú všetky ceny materiálov a
služieb. Denne preberáme dodatky k zmluvám o
navýšenie poplatkov, spravidla na všetkých úsekoch spravovania obce.

Zvýšený počet cyklistov
Bicykle na cestách, v lesoch aj v uliciach čoraz
častejšie vidíme aj v našej obci. Obľúbený dopravný prostriedok využívajú mladí, starí a
rodiny s deťmi najmä počas letných mesiacov.
Od 1. marca 2022 platia nasledovné zmeny v
zákone č. 8/2009 o cestnej premávke.
● Vodič je pri predchádzaní iného vozidla povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i
predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky.

Často si kladiem otázku, kde sa tento extrémny
nárast životných nákladov zastaví a čo musíme
urobiť, aby bol zachovaný základný étos solidarity obyvateľov, hlavne nízkopríjmových skupín,
ktorí nemajú už možnosť a silu privyrobiť si s
ohľadom na svoj vek a zdravie. Len obyvateľov v
dôchodkovom veku máme v obci 148 a k tomu
treba pripočítať ďalších sociálne odkázaných.
Často sa stretávam s rôznymi názormi typu „veď
zvýšte dane“, alebo „radšej teda nerobte nič“ a
podobne. Som presvedčený, že zvyšovanie daní
z nehnuteľností nie je cesta, ako dôstojne prekonať túto trestuhodnú deštrukciu kontinentu.
Uvedomujem si, spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, že našou povinnosťou je
zabezpečiť chod obce tak, aby ste čo najmenej
pociťovali inflačné dopady na vaše životy. K tomu, aby sme to zvládli, máme dostatok praktických skúseností, empatie a odbornosti pri riadení samosprávy.
Takmer po trojročnej pandemickej prestávke
sme sa konečne mohli v mesiaci jún masívnejšie
stretnúť a užiť si prítomnosť priateľov, známych
a významných športovcov, ako i našich legionárov, ktorí prišli podporiť 50. výročie založenia
organizovaného futbalu v Dolnej Porube. Predchádzalo tomu veľké množstvo prác v samotných kabínach TJ, ale i celom športovom areáli.
Opravili sme fasádu, vymaľovali šatne, zmodernizovali sprchy a vymenili podlahu. V exteriéri
dostala náter v klubových farbách tribúna i stĺpy
s ochrannými sieťami. Hlásateľ sa teší z nového
prístrešku, fanúšikovia určite ocenia uľahčený
prístup k lavičkám pomocou nového zábradlia.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní tohto vydareného

kultúrno-športového podujatia, taktiež sponzorom za nezištnú pomoc. Toto podujatie obohatili nielen významní športovci, ale aj naše deti
svojou aktívnou účasťou pod vedením pedagógov zo Základnej školy s materskou školou Dolná
Poruba, kde predvádzali výborné športové, ale i
umelecké výkony.
Čo sa týka samotných prác v obci, v júni sme
museli riešiť havarijný stav odpadovej kanalizácie z obecnej bytovky a ZŠ. Súčasne prebiehajú
práce na výmene vykurovacieho systému v budove obecného úradu, došlo k výmene zosilňovača na obecnom rozhlase v časti u Bežákov,
nainštalovali sme nové ozvučenie v dome smútku a kamerový systém na priečelí kultúrneho
domu. Vykosili a vystrihali sme koryto potoka na
Hlbokej, začali sme údržbové práce v pestovateľskej pálenici a ďalšie rutinné práce v obci.
Na záver vám chcem všetkým poďakovať za to,
že spoločne zvládame toto troj-krízové obdobie
bez nejakých výstredných emócií.
Zároveň ďakujem pedagógom, odbornému pomocnému personálu v škole, škôlke, ako i v školskej jedálni. Poďakovanie patrí našim hasičom,
športovcom i poľovníkom, ktorí nám doposiaľ
vždy nezištne pomohli.
Vážení spoluobčania, želám vám, aby ste počas
dovolenkového obdobia načerpali veľa síl a tým,
ktorí vycestovali, alebo sa chystáte vycestovať
do zahraničia, prajem šťastný návrat domov!
V neposlednom rade vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým, ktorých blízki nás nedávno navždy opustili. Blahoželám novomanželom a vítam
medzi nami nových spoluobčanov!
► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce
Foto: Peter Zelíska; archív OCÚ

Čistenie chotára v réžii poľovníkov, máj 2022

● Bočný odstup pri predchádzaní, ktorý by mal
vodič dodržať, je spravidla najmenej 1 m pri
najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a
najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch. Minimálna vzdialenosť nie je definovaná absolútne.
Bude potrebné predbiehať s väčším bočným
odstupom, vodič sa nemôže vyviňovať, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť.
● Odbočovanie vľavo po novom neplatí, pre
cyklistov vyplýva povinnosť, aby boli zaradení čo
najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho
smer jazdy.

● Rozširuje sa aj možnosť jazdy cyklistov vedľa seba: dvaja cyklisti smú ísť vedľa seba len po cestičke pre cyklistov, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
● Dávanie prednosti - prednosť každého, kto ide
rovno pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu
na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Vodiči tak
budú musieť dať prednosť aj cyklistom idúcim
súbežne s cestou, napr. po priechode cyklistov.
Zároveň musíme dávať pozor už aj na narastajúci trend v podobe kolobežkárov.
► PETER TVRDOŇ; Zdroj: minv.sk
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KULTÚRNY ŽIVOT

DOKONČENIE ROZHOVORU S JUBILANTOM VLADIMÍROM MEČIAROM

● Skúste priblížiť našim mladším čitateľom,
čo Vám z pôvodných Kútov zostalo dodnes
pred očami?
Keď sa vrátim do roku 1974, Kúty boli zarastené,
obrábané boli len niektoré roličky. Končilo súkromné hospodárenie a všetky pozemky prevzal
štátny majetok. Kúty považoval za ekonomicky
nevýhodné. Po vyvrátení ovocných stromov sa
tejto oblasti viac nevenoval. Urobili sme teda
pľac pre detské ihrisko, zachytili nový prameň,
postavili novú studňu a po dohode s elektrikármi došlo k úprave vedenia. S ľuďmi sme si postupne vytvorili priateľské vzťahy. Každú nedeľu
k nám prichádzali na návštevu – jedni za manželkou, takže vlastne ambulovala, a druhí za

MEDZI PROFESIAMI
AJ RICHTÁRKA
Z DOLNEJ PORUBY
Nedávno vyšla vo vydavateľstve Albatros media
kniha Bizarní a zaniklá povolání, ktorá pútavo
a vtipne sprevádza vyše stovkou rôznorodých
profesií od staroveku po súčasnosť.
Autor Jan Pohunek čitateľa zoznámi napríklad
s čističom sviečok, hlásnikom, dojičom hadov,
katom, pohrebným klaunom, zberačom pijavíc
či vypaľovačom metánu.
Čuduj sa svete, na 177. strane nájdeme richtárku Žofiu Šupákovú z Dolnej Poruby. Na fotografii (vpravo) z roku 1926 pózuje spolu s
dieťaťom v novom kroji.
► PM; Foto: Drahomíra Stránská (NM), bux.sk

mnou na právne poradenstvo aj zastupovanie.
Do tejto idyly prišiel rok 1989.
● Rekonštrukcia a modernizácia prebiehali
súbežne s Vašim pôsobením vo vrcholovej
politike. Neuvažovali ste, kvôli prestíži, skôr
o nejakom sídle v honosnejšej lokalite?
Žiaľ, po zmene režimu sa rekonštrukcia pozastavila. Na viac ako drobné práce nezostal čas.
Predtým mohol prísť, kto chcel. Odkedy sa
objavila ochranka, väčšinou uzatvárala celý priestor bez toho, aby som to vedel. Napriek tomu
som o inom sídle neuvažoval. Chápem ťažký
život v podhorskej dedine, ale myslím si, že pre
Porubčanov to nie je nič mimoriadne. V duchu
Vašej otázky len dodám, že miestni si často ani
neuvedomujú, v akej honosnej lokalite žijú.
● Prečo ste sa na dôchodku rozhodli vydať
cestou pestovateľa a ovocinára?
Tým, že sme vlastnili rôzne podiely na rôznych
parcelách, poprosil som ovocinára profesora
Ivana Hričovského a niektorých ďalších odborníkov, aby mi poradili. Odpoveď znela – buď budeš pásť ovce alebo pestovať ovocie. Samozrejme, táto myšlienka vyvolala nové problémy v
zmysle, kde sú vlastne naše podiely pozemkov.
Dolná Poruba mala ešte v deväťdesiatych rokoch maďarské mapy, podľa ktorých sa už nedalo identifikovať. Chcel som Porube pomôcť, využil som svoj vplyv, v obci prebehol Register
obnovenej evidencie pozemkov (ROEP 1). Nikdy
som si nemyslel, že kvôli tomu budem mať toľko
nepriateľov. Za prvé – identifikovali sa hranice
pozemkov. Za druhé – zápisy pozemkovej knihy
sa preklopili do evidencie nehnuteľností. Ako v
každej podhorskej obci, ľudia si zamieňali a
prenajímali pôdu bez toho, aby si robili záznamy. Ale pre zákon bol vlastník len ten, kto bol
zapísaný ako vlastník. Aby som mohol obhospodarovať niektoré parcely, musím vlastniť minimálne 51 percent výmery. Právnici robia na
úprave Horných Kútov 23 rokov a ešte stále to
nemáme hotové.
● To je skôr legislatívna stránka veci. No, ako s
odstupom času vnímate svoj ovocinársky zámer?

Byť ovocinárom v Dolnej Porube je veľmi zložité.
Ľudia to nechcú pripustiť, ale extravilán obce má
najhoršiu bonitu. Veľa pozemkov bolo zarastených a museli sme ich klčovať ako za prvej
republiky. Napriek tomu sme kupovali odrody
ovocia v Nemecku i Rakúsku, aby sme skúsili
priniesť niečo nové. Tunajšia príroda je krutá,
nepodarilo sa úplne všetko. Nestačí len pestovať, ale treba aj chrániť.
● Obráťme list. Zmenila sa, podľa vás, naša
obec za roky, ktoré v nej žijete?
Zmenila. Chýbajú maštale, život roľníka sa zmenil na život kovoroľníka. Je viac áut, ale menej
obyvateľov. Obrovský rozdiel je aj v dnešnom
myslení ľudí v porovnaní s rokom 1974. Počas
pôsobenia v politike som sa Dolnej Porube snažil
diskrétne pomáhať, napríklad aj s opravou základnej školy. Všímam si, že niektorí mladí sa
vracajú.
● Vo Vašej rezidencii ste prijali viaceré vzácne návštevy. Môžete vyzdvihnúť osobnosť,
prípadne najpamätnejší moment, ktorý v
tomto smere súvisel s Dolnou Porubou a mal
vplyv napríklad aj na politické dianie?
Nie je to rezidencia, len chalupa. Vystriedalo sa
tu veľa slovenských aj zahraničných politikov,
prezidentov, predsedov vlád, diplomatov aj novinárov. Niektorí novinári aj na základe výzvy
„dobrých“ susedov.
Prvé významné stretnutie bolo v roku 1990. Išlo
o stretnutie troch ministrov vnútra – slovenského, českého a federálneho, na ktorom sa riešili
otázky volieb, budovania bezpečnosti, vnútornej
správy, likvidácie ŠTB a viaceré praktické otázky,
ktoré iní neriešili. Návštevu vtedy sprevádzala aj
humorná príhoda. Mali sme kúpenú súpravu
hrnčekov s čerešničkami. Manželka v dobrej viere v takejto šálke ponúkla čaj federálnemu ministrovi Richardovi Sacherovi. Ten vyskočil a zakričal: „Tohle je provokace!“ Čerešničky boli totiž
symbolom Komunistickej strany pre rok 1990.
Trvalo dosť dlho, kým sme ministra Sachera
upokojili... (smiech)
► PETER MARTINÁK; Foto: PM
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

HASIČI BILANCOVALI A ZÍSKALI PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK
Obec Dolná Poruba na základe darovacej zmluvy
dostala „Súpravu povodňovej záchrannej služby
pre hasičské jednotky" (tzv. protipovodňový vozík). Uvedená súprava slúži na zdolávanie mimoriadnych udalostí pri povodniach, záplavách a
iných živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach. Súpravu sme dňa 22. júla 2022 previezli
z OR HaZZ v Partizánskom, v zmysle darovacej
zmluvy patrí obci Dolná Poruba.
Súčasťou súpravy sú: motorové kalové čerpadlo
s príslušenstvom, elektrocentrála, plávajúce čerpadlo, tlakové hadice „B 75“, prenosné protipovodňové zábrany, LED lampa so stojanom a iné
technické prostriedky.
V rámci výročnej členskej schôdze (25. 3. 2022)
bola prednesená Správa o činnosti DHZ Dolná
Poruba, z ktorej okrem iného vyplýva, že v roku
2021 bol DHZ obce Dolná Poruba zaradený do
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
kategórie „B“. Vlani bolo členmi DHZ Dolná Poruba uskutočnených trinásť výjazdov, z toho dva
výjazdy boli pri povodniach a jeden výjazd k požiaru. Členovia DHZO Dolná Poruba sa aktívne
podieľali pri výpomoci počas celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19, čo spolu predstavovalo desať výjazdov.
Dňa 17. 9. 2021 sa členovia DHZ Dolná Poruba
zúčastnili súčinnostného taktického cvičenia
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému. Dňa 16. júla
2021 bola obci Dolná Poruba zapožičaná technika – vozidlo CAS15 Iveco Daily.
► PAVOL VIDIŠ; Foto: Tomáš Bačík, archív DHZ

SLOVAN VYHRAL
VŠETKO, ČO SA DALO
Futbalisti TJ Slovan Dolná Poruba pokračovali v
spanilej jazde aj v jarnej časti uplynulej sezóny.
Základnú časť 7. ligy Sever (skupina B) ovládli s
náskokom 5 bodov pred Trenčianskou Teplou.
Kvôli rozhodnutiu riadiaceho orgánu okresných
súťaží však museli v nadstavbe uvoľniť miesto
tímu, ktorý v tabuľke skončil o päť miest nižšie.
Kaucia v sume 2500 EUR sa totiž vedeniu TJ
Slovan zdala ako pridrahý špás za pár zápasov.
Dolná Poruba sa nedala znechutiť ani v Pohári
Severu. Najprv obsadila v novej mini-tabuľke
prvé miesto s bilanciou 5 víťazstiev a 1 remíza.
Následne triumfovala v Play-Off, keď vo finále
nedala šancu Drietome (5:2 doma, 1:1 vonku).
Najobjektívnejšie zrkadlo mužstvu vystavili fanúšikovia, ktorí s ním po rokoch opäť hrdo cestovali aj na ihriská súperov a po poslednom zápase si na hracej ploche všetci spoločne vychutnali majstrovský pokrik.
Novinkou v sezóne 2022/2023 je prihlásenie
novozaloženého mládežníckeho družstva (U9),
ktoré od septembra bude hrávať majstrovské
▲ Kapitán TJ Slovan Jozef Vlado s diplomom a trofejou za víťazstvo v Pohári Severu. Ocenenie
zápasy na ihrisku v Dolnej Porube.
prevzal z rúk funkcionárov ObFZ Trenčín po finálovom zápase v Drietome.
► PETER MARTINÁK; Foto: PM
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

▲ Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

▲ Koncoročný výlet žiakov materskej školy v Eko parku Piešťany

▲ Deň detí s viacnásobným majstrom sveta a majstrom Európy vo fitness Michalom Barbierom

▲ Výber žiakov (kategória U9), ktorí absolvovali futbalovú premiéru proti rovesníkom z Omšenia

▲ Výmena osvetlenia v telocvični ZŠ
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MOZAIKA

I NZ E R U JT E
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!
● 032 / 6597257 ● 0911 976 698 ●

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 1. 4. 2022 – 22. 7. 2022...
● sa medzi nás narodili: ----● nás navždy opustili: ANNA BLIŽNIAKOVÁ (rod. Hamaňová), ĽUBOMÍR
KOPČAN, OĽGA KOŽEJOVÁ (rod. Suchá), MILOSLAV BELANSKÝ;
● sa prihlásili na trvalý pobyt v obci: NELA NEDIELKOVÁ;
● sa odhlásili z trvalého pobytu v obci: KRISTÍNA SMOLKOVÁ, MIROSLAV
GULIŠ, IVANA BELKOVÁ, MICHAELA BEŽÁKOVÁ, TOBIAS BEŽÁK;
● sa zosobášili: IVANA BLIŽNIAKOVÁ a PETER BELKO.
► OCÚ
DOLNOPORUBSKÝ HLAS • Štvrťročník o živote v obci Dolná Poruba • ROČNÍK: XII • ČÍSLO: 3 • Adresa: Dolná Poruba 61, 91443 • Kontakt: 032/6597257;
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

