
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

V našej obci 
našiel svoj nový 
domov ďalší 
bývalý vynikajúci 
športovec, hokejový 
reprezentant 
MÁRIO BLIŽŇÁK 
(34). Zaujímalo 
nás, prečo sa 
rozhodol zakotviť 
práve tu a čomu 
sa venuje po 
skončení kariéry. 

 
● Z Dolnej Poruby pochádza tvoj otec aj starí 
rodičia. Prv, než ťa hokej začal živiť a zavial 
do sveta, si žil v Dubnici nad Váhom. Podľa 
čoho si vyberal lokalitu, kde zakotvíš? 
Prostredie v Dolnej Porube pre mňa nie je nové,  

k starým rodičom som chodil odmalička, trávil 
som u nich letné prázdniny a absolvoval zabíjač-
ky. Keď sa mi ešte počas aktívnej kariéry naskyt-
la možnosť kúpiť tu nehnuteľnosť, zhodou 
okolností práve oproti domu mojej babky, tak 
som do toho išiel. S manželkou sme si dom 
chceli prerobiť len na akoby letné sídlo, keďže 
počas sezóny sme boli stále preč, ale všetko 
napokon zmenilo moje zranenie. Do toho sa 
nám narodil syn, prišla pandémia koronavírusu a 
dom sme prerobili na celoročné bývanie. 
● Ako vnímaš fakt, že v tvojej súčasnej chalupe 
v minulosti vyrastali slávni futbaloví bratia 
Ján a Pavol Kapkovci? Poznáte sa? 
Poznáme sa. Ako malý chlapec som ich tu stre-
tával. Je však medzi nami značný vekový rozdiel, 
oni už vtedy boli dospelí ľudia. Samozrejme, 
viem, kam ich zaradiť, uznávam, čo v živote do- 
kázali a je fajn pokračovať v štafete športovcov  

bývajúcich v rovnakom dome. 
● Pred domom stále panuje čulý pracovný 
ruch. V akej fáze sa nachádzaš v súvislosti  
s rekonštrukciou bývania? 
Vybrali sme sa cestou rozsiahlej rekonštrukcie, v 
mnohých prípadoch robíme veci nanovo podľa 
vlastných predstáv. Interiér je hotový, nedávno 
sme dokončili fasádu, teraz riešime prístup, 
záhradku a už len v podstate dolaďujeme okolie. 
● Si oblečený v pracovnom. Do akej miery si 
zručný? Keď treba, priložíš ruku k dielu? 
Otec je kutil, živí sa stavebnými prácami, takže v 
tomto smere som sa mohol spoľahnúť na jeho 
pomoc. Veľa som sa od neho v domácnosti 
naučil, keď treba, nestojím so založenými ruka-
mi. Nemám problém chytiť lopatu, niečo vyvŕtať 
alebo narábať s karbobrúskou. Práca okolo do-
mu ma baví, je to pre mňa určitý relax. 
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 5. STRANE. 

V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI ZAČALA NOVÁ 
SEZÓNA. KOĽKO STOJÍ LITER DESTILÁTU? 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S VICEMAJSTROM SVETA 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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NA JESEŇ ZASADALO ZASTUPITEĽSTVO 
OBCE. AKÉ UZNESENIA PRIJALO? 

 »» s. 2 

V OBCI PLATIL III. STUPEŇ 

POVODŇOVEJ 

POHOTOVOSTI 
Viac sa dočítate na 3. strane. Foto: Peter Zelíska 

„TOTO SME TU DLHO NEMALI,“ OZÝVA 
SA ZBOROVO ZO ŠATNE TJ SLOVAN. 
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VÝŇATOK ZO ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 
28. SEPTEMBRA 2021 
 

 

K BODU: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 

Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná Poruba 
Anna Ďurovcová. 
● Uznesenie č. 154/2021 z dňa 29. 6. 2021 je splnené čiastočne. Komisia verejného záujmu má 
doriešiť sťažnosť pána Stanislava Imricha a stavebná komisia sťažnosť Daniely Slivkovej v čo 
najkratšom čase. 
● Uznesenie č. 156/2021 z mimoriadneho zasadnutia OZ z dňa 2. 8. 2021 o zakúpení vozidla – 
vyklápač, príp. nosič kontajnerov pre účely a potreby obce, trvá a starosta na ňom pracuje. 
● V súvislosti s uznesením č. 157/2021 z dňa 2. 8. 2021 o osadení rúr a priepustov v lokalite 
Rakovec poslanci schválili zakúpenie stravy pre zamestnancov Povodia Váhu pri osádzaní rúr a 
priepustov. 
 

K BODU: SCHVÁLENIE NÁVRHU VZN Č. 1/2022 O MIESTNYCH DANIACH  
A POPLATKOCH NA ROK 2022 
 

Starosta obce informoval poslancov, aby o návrhu VZN č. 1/2022 porozmýšľali z dôvodu ná-
rastu cien za vývoz komunálneho odpadu a nákladov a nárastu cien za bio-odpad a jedlé oleje 
a tuky, na ktoré obec zakúpila kontajnery a nádoby a firma INTA z Trenčína tento odpad vyvá-
ža na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle zákona o odpadoch. Poslanci návrh zobrali na  
vedomie a predmetom VZN sa budú zaoberať na zasadnutí finančnej komisie začiatkom de-
cembra 2021.  
 

K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE 
 

Starosta obce podával poslancom informácie o: 
● harmonograme prác pri odstraňovaní následkov povodní v našej obci; 
● dokončení opravy a údržby Domu smútku; 
● oprave traktora / bagra JCB-2CX, ktorá stále pokračuje.  
 

K BODU: PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NFP V RÁMCI VÝZVY 61 S KÓDOM 
OPZP-PO4-SC11-2019-61  
 

Starosta obce oboznámil poslancov s predložením žiadosti o NFP z Operačného programu na 
ústredné kúrenie v budove obecného úradu. Poslanci žiadosť prerokovali a jednomyseľne 
schválili:  
● a) predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci 
výzvy 61 na predkladanie žiadostí o NFP, Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61, na projekt pod 
názvom „Ústredné kúrenie v budove Obecného úradu Dolná Poruba“; 
● b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
● c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami po-
skytnutia pomoci.  
 

K BODU: ČERPANIE ROZPOČTU ZA 1. POLROK 2021 ZA OBEC  
A ROZPOČTOVÚ ORGANIZÁCIU 
 

Dôvodovú správu o plnení rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba za 
prvý polrok 2021 predniesla poslancom kontrolórka obce. Poslanci uvedenú informáciu zobra-
li na vedomie. 
 

K BODU: SCHVÁLENIE PRÍKAZNÉHO LISTU STAROSTU OBCE NA VYKONANIE 
INVENTARIZÁCIE A MAJETKU A ZÁVÄZKOV OBCE K 31. 12. 2021   
 

Starosta obce z dôvodu vykonania inventarizácie majetku a záväzkov obce vydal príkaz na vy-
konanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2021. Poslanci príkazný list 
jednomyseľne schválili. 
 

K BODU: ŽIADOSTI 
 

● Starosta predniesol žiadosť pani Frátrikovej o pridelenie jednorazovej finančnej výpomoci. 
Poslanci uvedené zobrali na vedomie s tým, že je potrebné doplnenie ďalších údajov k život-
ným potrebám.  
● Žiadosť pani Rábekovej o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke poslanci jedno-
myseľne schválili predĺžiť o jeden rok. 
● Žiadosť pani Gabrišovej o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke poslanci jedno-
myseľne schválili predĺžiť o jeden rok.                                                      ► Zapísala: DANA SUCHÁ 

VECI VEREJNÉ 

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA 
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE 
S.R.O. V DOLNEJ PORUBE 
 

 

Schválenie riadnej účtovnej závierky  
a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 
2020; Výročná správa za účtovné 
obdobie k 31. 12. 2020 
 

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan 
predložil valnému zhromaždeniu na schvále-
nie výročnú správu za účtovné obdobie k 31. de-
cembru 2020 a  vyhodnotenie riadnej účtov-
nej závierky spoločnosti s ručením obmedze-
ným Pestovateľská pálenica za rok 2020 s 
tým, že celkové výnosy boli dosiahnuté v 
objeme 37 900,51 EUR a celkové náklady 
predstavujú výšku 33 019,77 EUR. Spoločnosť 
s r.o. vykazuje za rok 2020 kladný hospodár-
sky výsledok: zisk vo výške + 4 880,74 EUR.  
V zmysle spoločenskej zmluvy je spoločnosť 
povinná doplniť rezervný fond z čistého zisku 
vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok 
2020, a to o sumu určenú v spoločenskej zmluve 
vo výške 5 % z čistého zisku, čo predstavuje 
sumu 244,04 EUR. Zvyšnú časť zisku vo výške 
4 636,70 EUR valné zhromaždenie rozhodlo 
použiť na vykrytie straty minulých rokov. 
 

Vyhodnotenie páleničiarskeho roka 
2020/2021 
 

Účtovníčka spoločnosti Zuzana Vániová in-
formovala prítomných s výrobným listom 
celkovej výroby liehu počas páleničiarskej se-
zóny „júl 2020 - jún 2021“. Celkovo sa vyrobi-
lo 14 080,22 la liehu, celkové príjmy z pálenia 
predstavujú výšku 132 354,12 EUR, spotreb-
ná daň z liehu, ktorá bola odvedená štátu, 
predstavuje sumu 76 033,21 EUR. Rozdiel sú 
tržby zaúčtované do výnosov spoločnosti v 
celkovej sume 56 320,88 EUR. Uvedené in-
formácie Valné zhromaždenie zobralo na 
vedomie. 
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI  
S R.O. ZA PÁLENIČIARSKY ROK 2020/2021 
● Celkové náklady prestavujú sumu: 
45 124,16 EUR; 
● Celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške: 
69 450,31 EUR;  
● Hospodársky výsledok za páleničiarsky rok 
2020/2021 predstavuje kladný hospodársky 
výsledok: ZISK vo výške + 24 326,15 EUR. 
 

Informácie  konateľa spoločnosti 
 

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan 
informoval prítomných o vykonaných prácach 
na technológii na pálenie v priestoroch Pes-
tovateľskej pálenice spol. s r.o., tiež o vyčis-
tení priestorov pálenice – prípravovne aj vý-
robne liehu z hľadiska hygieny. Ďalej členov 
zhromaždenia informoval, že bol kompletne 
vyčistený chladiaci systém, ako aj ďalšie 
nevyhnutné práce, potrebné pred otvorením 
páleničiarskej sezóny 2021/2022. 
 

► Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ 
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PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA A ODSTRAŇOVANIE 
ŠKÔD V OBCI POKRAČOVALI AŽ DO OKTÓBRA 
 

Po extrémne silných búrkach, ktoré Dolnú 
Porubu zasiahli na prelome júla a augusta, 
mimoriadne zasadal krízový štáb. V obci bol 
až do septembra vyhlásený III. stupeň po-
vodňovej pohotovosti.  
Na odstraňovaní následkov prívalových daž-
ďov sa podieľala aj vodohospodárska spoloč-
nosť Povodie Váhu. V lokalite Rakovec bolo 
vymenené priepustové potrubie a zabetóno-
vaná náplavová šachta. 
 

HARMONOGRAM PRÁC V SÚVISLOSTI  
S ODSTRAŇOVANÍM NÁSLEDKOV  
MIMORIADNEJ UDALOSTI A VYHLÁSENÍM  
III. STUPŇA POVODŇOVEJ AKTIVITY V OBCI 
DOLNÁ PORUBA OD 1. AUGUSTA 2021:  
Odstraňovanie, likvidácia a odvoz nánosov 
vody, blata, konárov, štrku a kamenia z prí-
stupových ciest a komunikácií, z rodinných 
domov a dvorov, polí a odtokových priepus-
tov a kanalizácií postihnutých častí obce; 
odčerpávanie naplavenej vody z pivničných 
priestorov materskej školy v obci; čistenie 
koryta potoka Teplička. 
 

VYKONANIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC:  
● zamestnanec obce Ján Šupák – osobné 
dodávkové auto obce; 
● hasičské vozidlo DHZ obce Dolná Poruba;  
● územné jednotky civilnej ochrany organizované 
u práv. osôb a súkromné prostriedky občanov: 
● Drevoporez, s.r.o. (Ďatko Maroš, č. 54) – bager 
● Nedielka Andrej, č. 229 – bager 
● Čupalka Martin, č. 132 – bager 
● Bačík Jaroslav, č. 207 – bager 
 

ČO SA STALO 
Následky intenzívnej búrky, ktorá sa prehnala 
trenčianskym regiónom v noci z nedele na 
pondelok (25.-26. 7. 2021), likvidovalo vo viace-
rých lokalitách obce desať našich dobrovoľných 
hasičov. Komplikácie spôsobovali najmä vyliate 
prítoky potoka Teplička. Oproti miestnemu 
domu smútku došlo k vybreženiu prítoku potoka 
a zaplaveniu dvora rodinného domu, pričom 
hrozilo jeho zatopenie. Pomocou vecných pro-
striedkov a vriec s pieskom členovia DHZ odklo-
nili prítok naspäť do koryta. Vodný živel vyčíňal 
aj na opačnom konci dediny. Situácia dospela do 
štádia, že KOS HaZZ v Trenčíne žiadalo o pokra-
čovanie v protipovodňových záchranných prá-
cach v miestnej časti U Suchých. Naši hasiči po-
tvrdili akcieschopnosť a po doplnení ďalšími 
členmi na vlastných dopravných prostriedkoch 
odklonili časť vybreženého prítoku zo zaplave-
ných dvorov a pivníc na miestnu komunikáciu. V 
čase 01:40 h na pomoc prišli členovia DHZ obce 
Omšenie s vozidlami Iveco Daily CAS 15 a Nissan 
Navara. V čase 01:51 h na miesto dorazili prí-
slušníci HaZZ Trenčín. 
O týždeň sužovala Dolnú Porubu ďalšia povo-
deň. V nedeľu (1. 8. 2021) v popoludňajších 
hodinách starosta obce Miroslav Kopčan vyhlásil 

III. stupeň povodňovej aktivity v dôsledku príva-
lového dažďa extrémnej intenzity. Ako informo-
val člen Dobrovoľného hasičského zboru obce 
(DHZO) Pavol Vidiš, v miestnej časti U Bežákov - 
v lokalite Hlboká - došlo k zataraseniu mosta a 
vybreženiu prítoku potoka Teplička. Následne 
došlo k zaplaveniu miestnej komunikácie, dvo-
rov a pivníc rodinných domov, ako aj k vybreže-
niu prítokov potoka Teplička v celej obci. Po 
vyhlásení poplachu hasiči vykonali výjazd s 
technikou Iveco Daily CAS 15. Postupne pribúda-
li hlásenia z ďalších kritických miest: horná časť 
obce, cesta pri obecnej bytovke, ulica pri pekár-
ni, priepusty pri cintoríne, Ondrejičky, kanalizač-
ný odtok pri rodinnom dome č. 112, miestna 
časť U Suchých, Milošová. Na pôvodné miesto 
zásahu v Hlbokej prišli na pomoc aj členovia 
DHZO Omšenie. „V čase 17:35 h dorazila jed-
notka z OR HaZZ Trenčín s vozidlom NIssan 
Navara. Velenie zásahu prevzal kpt. Roman 
Majzlán. Na zasypanú cestu, kde došlo k zosuvu 
pôdy, a tiež na naplavenú hlinu a kamene, bola 
nasadená technika členov DHZO Dolná Poruba a 
obyvateľov obce - rýpadlo nakladač JCB, traktor 
Zetor, teleskopický manipulátor MERLO a páso-
vý minibáger,“ dodal P. Vidiš. 
► PETER MARTINÁK; Foto: archív OÚ, DHZO 

AKTUÁLNA TÉMA 
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MOJIMI OČAMI / Komentár starostu obce 
 
 

 
 

Vážení spoluobčania, 
príroda nám jednoznačne signalizuje, že nastal 
jesenný čas. Obdivujeme bohato zafarbené lesy 
a na lúkach rastúce jesienky (lat. Colchicum 
autumnale), ktoré svojim fialovým sfarbením 
dávajú prírode až rozprávkový nádych. V týchto 
sentimentálnych myšlienkach som si spomenul 
na výrok, ktorého autorom bol rímsky štátnik a 
filozof Marcus Tullius Cicero: „Aj krátky čas 
života je dosť dlhý na dobré a čestné žitie“. 
V mesiaci október si pripomíname mesiac úcty k 
starším. Preto mi dovoľte, aby som sa všetkým 
seniorom prihovoril. Áno, jeseň je naozaj krás-
na. A jedna z najväčších cností, ktorá môže byť v 
duši človeka, je úcta k starším. Úcta vám však 
patrí po celý rok. Každé obdobie života má svoje 
tienisté a svetlé stránky, a preto sa nenechajme 
tmou veku odradiť od šťastia a nádeje. Milí 
seniori, želám vám pevné zdravie, veselú myseľ 
a radosť zo života a svojich najbližších! 
Tak, ako v minulom roku približne v tomto 
období, tak i teraz zaznamenávame prakticky na 
celom území republiky zvyšujúce sa počty 
infikovaných ochorením COVID-19, čo pre nás 
znamená opäť prísnejšie opatrenia, teraz už 
podľa COVID AUTOMATU. 
Preto sme sa rozhodli zakúpiť pre obyvateľov vo 
vekovej kategórii nad 60 rokov vitamínové balí- 

čky, ktoré boli (sú) distribuované k vám domov. 
Napriek tomu, že sme po celý čas pracovali v 
obmedzenom režime, museli sme sa popasovať 
hlavne s následkami povodní, ktoré zasiahli 
prakticky celú obec. Viackrát zasadal krízový 
štáb, na základe ktorého bol v obci vyhlásený III. 
stupeň povodňovej pohotovosti. Do odstraňo-
vania následkov prívalových dažďov bol od 
samého počiatku nasadený Dobrovoľný hasič-
ský zbor obce Dolná Poruba, ktorý v tých najviac 
postihnutých  úsekoch organizoval a koordino-
val, v rámci technických možností, práce po 
celej obci. Záchranných prác sa zúčastnili aj 
poslanci obecného zastupiteľstva, ale i mnohí 
obyvatelia našej obce a tiež tí, ktorí disponujú 
technikou – ako sú bagre, nákladné vozidlo, 
traktory a podobne. Až pri takýchto záplavách 
sme si potvrdili správnosť rozhodnutia podpo-
rovať našich hasičov a postupne im vytvárať 
materiálne a priestorové zázemie. Už teraz je 
cítiť v tomto kolektíve profesionálnu metodickú 
prácu pplk. Ing. Pavla Vidiša. 
Na mimoriadnom zastupiteľstve a krízovom 
štábe sme analyzovali stav a účinnú technickú 
spôsobilosť pri možných opakujúcich sa povod-
niach, alebo iných prírodných živloch. Vychádza-
júc z prognóz vedeckých svetových autorít z 
oblasti klimatológie a taktiež z už prejavujúcich 
sa zmien počasia sme sa rozhodli zakúpiť pre 

obec nákladné motorové vozidlo. Tu chcem 
ešte raz vyzdvihnúť všetkých členov DHZ, pos-
lancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov, 
ktorí boli nápomocní pri odstraňovaní násled-
kov povodní. Patrí vám všetkým veľká vďaka. 
Popri týchto prácach sme svojpomocne vyko-
návali práce na výmene priepustového potrubia 
z Rakovca pri č. d. 344 a zabetónovanie nápla-
vovej šachty.  
Ukončili sme údržbové práce na dome smútku, 
kde je urobená nová fasáda, vyčistená krytina, 
zvody, ochranné nátery, vymenené sklo, maliar-
ske práce a podobne. 
V stanovenom termíne sme spracovali a odo-
vzdali projekt na výmenu kúrenia v budove 
obecného úradu. 
V zmysle Harmonogramu odstraňovania ná-
sledkov povodní sú priebežne dokončované 
práce na priepustoch v hornej časti obce a v 
lokalite Milošová, kde dochádza k podmývaniu 
miestnej komunikácie. 
Dovoľte, aby som na záver poprial šťastie na 
spoločnej ceste našim novomanželom a privítal 
medzi nami nových spoluobčanov.  
Zároveň vám všetkým prajem veľa zdravia, 
životného optimizmu a pokoja, ktorý tak ur-
gentne všetci potrebujeme! 
► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák

 

KONIEC PAPIEROVAČKAM A BYROKRACII 
 

Od 1. januára 2022 sa zníži administratívna záťaž pre verejnú správu. Poslanci NR SR schválili no-
velu zákona č. 177/2018 Z.z. proti byrokracii s cieľom znižovať počet potvrdení, výpisov a formulá-
rov v papierovej podobe, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať na úradoch. 
Toto je 21 okruhov dokumentov, ktoré už nebudeme musieť predkladať v papierovej podobe: 
kópia rodného listu; kópia sobášneho listu; kópia úmrtného listu; potvrdenie o neporušení zákazu 
nelegálneho zamestnávania; potvrdenie o pobyte; potvrdenie o pridelení IČO; výpis z centrálneho 
registra hospodárskych zvierat; potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v kon-
kurze ani na neho nie vyhlásený konkurz; výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb; výpis z 
registra sociálnych podnikov; potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie; vybraný okruh 
právoplatných rozhodnutí súdov; výpis z registra / zoznamu advokátov; výpis z centrálneho registra 
exekúcií; potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi; doklad preukazujúci ťažké zdravotné 
postihnutie; hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu; žiadosti a potvrdenia vzťahujúce 
sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok); potvrdenia o poberaní osobitného prí-
spevku baníkom; údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %; potvrdenia o poberaní dô-
chodkov starobného dôchodkového sporenia.                ► PETER TVRDOŇ; Zdroj: www.mirri.gov.sk 

MEDZI NAMI 

Pálenica začala sezónu 
 

 

Pestovateľská pálenica spol. s r.o. Dolná Po-
ruba, ktorej účelom je pálenie ovocných 
kvasov, spojené s výrobou a predajom desti-
látov a liehovín, oznamuje občanom otvore-
nie páleničiarskej sezóny 2021/2022 dňom 
1. októbra 2021. 
 

Pestovatelia, ktorí majú ovocný kvas na pále-
nie, si môžu termín výroby destilátu dohod-
núť osobne v pálenici, prípadne u pána Ru-
dolfa Beláka na čísle telefónu 0911 211 977. 
 

Podľa cenníka a poplatkov za pálenie ovoc-
ného kvasu, platného od 1. 10. 2021, je cena 
za 1 liter vypáleného destilátu stanovená na: 
4,90 EUR.                         ► OBECNÝ ÚRAD DP 

Vynovený dom smútku 
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DOKONČENIE ROZHOVORU S HOKEJISTOM M. BLIŽŇÁKOM 
 

● Máš v chalupe priestor vyhradený aj pre 
svoju sieň slávy s medailami a trofejami? 
Jednu menšiu miestnosť som prispôsobil na akú-
si pracovňu, kde mám vystavené rôzne trofeje, 
obrazy, medailu z majstrovstiev sveta či pamät-
né puky – napríklad za prvý zápas a prvý gól v 
NHL. Niečo mám stále u rodičov, ktorí mi odkla-
dali medaile z detstva. 
● Môžeš porovnať detstvo v Dubnici so 
spomienkami na prázdniny v Dolnej Porube? 
Od šiestich rokov som popri škole takmer všetok 
voľný čas venoval hokeju. Tréningy sme mali buď 
skoro ráno alebo večer, cez víkend zápasy, do 
toho turnaje a podobne. Rodičia ma podporova-
li a veľa obetovali – otec kvôli mne mrzol na šta-
dióne, mama doma varila a pripravovala všetko 
potrebné. Takto to šlo až kým som ako študent 
priemyslovky začal hrávať extraligu za mužov. 
Majstrovstvá sveta do osemnásť rokov ma ná-
sledne vystrelili do Kanady. 
Čo sa týka Dolnej Poruby, tým, že otec pochádza 
z piatich detí, mám veľa bratrancov a sesterníc. 
Vždy nás bol plný dvor. Nikdy sme sa tu nenudili, 
behali sme po chotári – či už po Bani alebo opro-
ti pod Homôlkou. Babka nás tiež vodila po mies-
tach, kde kedysi obrábali role.  
● Keď porovnáš obraz dediny z mladosti, 
registruješ nejaké zmeny z hľadiska kvality 
života alebo občianskej vybavenosti? 
Príroda je stále krásna, akurát niekde viac zaras-
tená. Na lúkach, kde sme sa kedysi sánkovali, je 
dnes plno stromov. Musím uznať, že veľa sa 
zmenilo k lepšiemu – či už domová výstavba ale-
bo kvalita ciest. Výborný prvý dojem robí aj fut-
balové ihrisko. Každý, kto ma navštívi, chváli, že 
trávnik vyzerá lepšie ako na národnom štadióne 
na Tehelnom poli. Je tu všetko, čo potrebujeme: 
obchod, úrad, pošta, škôlka, škola, pekáreň. Do 
mesta je v podstate kúsok, predtým sme boli 
zvyknutí na oveľa dlhšie presuny. 
● Kde a ako tu najradšej tráviš voľný čas? 
Hovorím, prostredie mi vyhovuje. V chotári si 
užívam jazdy na horskom bicykli. Ďalšie plus je, 
že v obci vidím stále niekoho kočíkovať, takže 
lokalita je celkom atraktívna aj pre mladých ľudí. 

Toto obzvlášť oceňujem, keďže syn bude mať v 
decembri dva roky a práve v tom čase očakáva-
me druhý prírastok do rodiny. 
● Hokejový sen si si splnil v NHL. Čo ti dala 
do života zámorská kapitola? 
Vyrastal som v klasickej rodine, poctivo som pra-
coval a išiel krok za krokom. V NHL má každý na 
pamäti, že za všetkým je len tvrdá robota. Všetci 
v klube sú na jednej lodi, možnosť pracovať pre 
organizáciu si okrem hráčov vážia aj zamestnan-
ci vrátane lekárov a fyzioterapeutov. Pokora 
musí byť. Ako príklad uvediem slávne švédske 
dvojičky, s ktorými som vo Vancouveri trávil 
dosť času – Sedinovci sú normálni chalani, žiadni 
machri, nikto by nepovedal, že zarábali osem mi-
liónov ročne. Ale nie je to len o peniazoch, v zámo-
rí som sa naučil postarať sám o seba. 
● Určite si si v začiatkoch prešiel aj ťažšími 
chvíľami – bez rodiny a s rečovou bariérou. 
V juniorskom tíme sme boli len dvaja Európania 
– ja a Čech Michal Řepík. Pred nami tam hrával 
Andrej Meszároš. Prvý rok som býval v kanadskej 
rodine. Kríza na psychiku prišla asi po troch me-

siacoch. Všetko išlo v rýchlom slede – zápasy, 
únava, nevedel som dobre anglicky. Vtedy mi 
pomohlo pozeranie rozprávok v televízii s an-
glickými titulkami – kvôli deťom sa v nich hovorí 
pomalšie a zároveň som mohol cibriť výslovnosť. 
Bola to dobrá lekcia do života. 
● S profesionálnym hokejom si musel skončiť kvô-
li problémom s platničkou a bedrovým kĺbom. 
Čomu sa dnes venuješ? Sleduješ stále hokej? 
Jasné, hokej sledujem, popri hokeji aj tenis či 
futbal. Snažím sa mať stále prehľad. Po skočení 
kariéry som sa realizoval v kempoch hokejovej 
školy Rastislava Pavlikovského. Teraz som súčas-
ťou projektu Total Hockey Management (THM). 
S bývalým skautom NHL Branislavom Pulišom, 
bývalým našim hráčom NHL Štefanom Ružičkom 
a kondičným trénerom Jurajom Bežákom zdo-
konaľujeme deti v hokeji a rozvíjame ich zruč-
nosti. V Nemšovej máme svoje vlastné priesto-
ry s veľkou strelnicou a trenažérom (Skatemill) 
na zlepšenie techniky korčuľovania. 
► PETER MARTINÁK 
Foto: Peter Martinák (2), facebook.com (1) 

 

HOKEJOVÉ „NAJ" MÁRIA BLIŽŇÁKA 
 

● Najväčšie prekvapenie po príchode do Kanady v roku 2005: „Po príchode z 20-tisícového mesta 
do 3-miliónového Vancouveru som zažil kultúrny šok, vrátane mrakodrapov všade naokolo.“ 
● Najpamätnejší zápas v kariére: „Prvý zápas v NHL. Večer som hral za farmársky tím, po ňom mi 
zatelefonovali, aby som sa zbalil, že ráno mi letí lietadlo z Winnipegu v Kanade, kde v tom čase mrz-
lo (– 28 °C) na juh USA do Anaheimu, kde teplomer ukazoval + 30 °C. Nespal som celú noc, napriek 
únave som bol natešený. A zrazu stál proti mne na buly Saku Koivu či Teemu Sellänne...“ 
● Najemotívnejší hokejový zážitok: „Zisk striebornej medaily na majstrovstvách sveta v Helsinkách 
v roku 2012. Doteraz mi pri spomienkach nabiehajú zimomriavky. Boli to moje prvé majstrovstvá, 
nikto od nás nič neočakával. Turnaj bol skvelý a privítanie na letisku neskutočné.“ 
● Najobľúbenejší klub, v ktorom hral: „V zámorí Vancouver Canucks, v Európe Sparta Praha.“ 
● Najkrajší štadión, na ktorom hral: „Krásna aréna je v Liberci, ale nezabudnuteľná pre mňa navždy 
zostane domáca Rogers arena vo Vancouveri s kapacitou 18 630 divákov.“ 
● Najvtipnejší spoluhráč: „Medzi trojicu najzábavnejších určite patria brankári Roberto Luongo, Ján 
Lašák a útočník Libor Hudáček, s ktorým som hral tri roky za Slovan Bratislava v KHL.“ 
● Najlepší protihráč: „Sydney Crosby z Pittsburghu Penguins.“ 
● Najinšpiratívnejší tréner: „Don Hay, ktorý ma viedol v kanadskej juniorskej lige. Je to najúspešnejší 
tréner v histórii WHL, mimoriadne rešpektovaný a náročný, s ním som vyhral prestížny Memorial Cup.“ 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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V nedeľu, 19. septembra 2021, sa v našom rímskokatolíckom kostole konala slávnosť Prvého 
svätého prijímania. V tomto roku boli prvo-prijímajúcimi: Jarka Bežáková, Hanka Kováčiková, 
Tomáš Cucor a Peter Smolka.                                                             ► Text a foto: PETER ZELÍSKA 

 

TOTO SME TU DLHO NEMALI 
 

Futbalistom TJ Slovan vyšla prvá polovica sezóny 
nad očakávania. Po jedenástich zápasoch prezi-
mujú s titulom „jesenného majstra“. Postavenie 
v tabuľke potvrdzuje najnižší počet inkasovaných 
gólov a druhý najproduktívnejší útok. Dolná Poru-
ba našla premožiteľa len raz. Ešte dôležitejšie vyz-
nieva fakt, že naši hráči vložili do hry srdce, bavili 
sa futbalom a v každom stretnutí pôsobili na ihri-
sku ako kolektív. Toto sme tu naozaj dlho nemali! 
Na úspechu sa podieľal celý realizačný tím na čele 
s trénermi Antonom Suchým a Pavlom Kapkom.  
Súčasťou parádnej jesennej jazdy bola domáca 
premiéra bývalého ligistu Petra „Papena“ Suché-
ho, ktorý za áčko TJ Slovan nastúpil vo veku 44 
rokov v zápase proti Svinnej (6:1). Za objav roka 
možno smelo označiť tínedžera Davida Suchého. 
Paradoxne, najlepší tím 7. ligy Sever (skupina B) 
nemá isté miesto vo vyraďovacích bojoch, do 
ktorých sa posunie päť najlepších z oboch skupín 
7. ligy Sever. Oblastný futbalový zväz totiž prišiel s 
modelom, ktorý kalí atraktivitu súťaže. Keďže 
Dolná Poruba nedisponuje mládežníckym druž-
stvom, v súlade s Rozpisom súťaže si nenárokuje 

šancu na postup do 6. ligy. Pravidlá boli známe 
vopred a nikto ich nespochybňuje. Je však na 
zamyslenie, čím a komu by klub, ktorý nemôže 
postúpiť, ublížil v elitnej desiatke v jarnej časti – 
mimochodom tej istej poslednej ligy. Prečo musia 
byť o najatraktívnejšie zápasy ochudobnení aj 
fanúšikovia nielen v Dolnej Porube? Zväz ponúkol 
klubom v takejto situácii alternatívu vo forme 
zloženia kaucie 2500 EUR. Keď sa na to pozrieme 
pragmaticky, aj keby tie peniaze nejaký „zúfalý“ 
klub zaplatil, pokryl by si nimi akurát pár zápasov 
s najlepšími z A-skupiny 7. ligy Sever. Veď bez 
mládeže by vyššie poskočiť aj tak nemohol... 
Na rozdiel od minulosti, v tomto roku sa Dolnej 
Porube nepodarilo spojiť mládež s Omšením. 
Podmienkou totiž je, aby do zápasu vždy zasiahlo 
aspoň päť hráčov zo zlúčených tímov. Lenže to v 
čase podávania prihlášok – v júni 2021 – nevedel 
u nás nikto garantovať. Vtedy si sotva niekto 
trúfol predpokladať, akým smerom sa bude 
uberať amatérsky šport medzi druhou a treťou 
vlnou pandémie. Futbalový zväz nezaujímalo, v 
akej kondícii sa jednotlivé kluby nachádzajú a kto 
im bude po dvoch anulovaných ročníkoch vôbec k 
dispozícii. Na dôvažok, keď žiaci sa len pár týž-

dňov predtým vrátili do škôl. Každý, kto trochu 
pozná realitu futbalu na oblastnej úrovni, vie, že v 
dedinách nerastú peniaze na stromoch. Vedenie 
TJ Slovan preto zvolilo racionálne riešenie a zapla-
tilo štartovný poplatok len za mužstvo dospelých. 
Nikto zodpovedný predsa nebude riskovať mast-
nú pokutu za prípadné odhlásenie mládežníckeho 
družstva zo súťaže počas sezóny, ak by „pokus“ 
s prihláškou napokon náhodou nevyšiel... 
Dobrou správou je, že svetielko v tuneli zablikalo klu-
bu v septembri, keď sa do prípravky prihlásilo pár 
nových záujemcov. Snáď ich postupne pribudne 
viac...       ► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

PÁPEŽ FRANTIŠEK 
NA SLOVENSKU 
 

Na Slovensko po osemnástich rokoch zavítala hla-
va katolíckej cirkvi. Až do septembra navštívil 
našu krajinu len Ján Pavol II., konkrétne trikrát. 
84-ročný argentínsky jezuita, vlastným menom 
Jorge Mario Bergoglio, je prvý pápež, ktorý po-
chádza z Ameriky, a tiež prvý, ktorý sa nenarodil v 
Európe. V roku 2013 bol zvolený za 266. pápeža. 
Pápež František počas pobytu na Slovensku od 
12. do 15. septembra navštívil štyri slovenské 
mestá - Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. 
Po príchode absolvoval ekumenické stretnutie s 
predstaviteľmi iných cirkvi a stretnutie so sloven-
skými jezuitmi. Na druhý deň sa v rámci pestrého 
programu stretol s prezidentkou SR a osobnos-
ťami v Prezidentskom paláci. Nasledovalo stret-
nutie s biskupmi, kňazmi, veriacimi, seminarista-
mi a katechétmi v Katedrále sv. Martina. Stihol 
ešte aj súkromnú návštevu Centra Betlehem. 
Tretí deň strávil na východe Slovenska. V Prešove 
slúžil liturgiu pred Mestskou športovou halou, po-
poludní mal stretnutie s rómskou komunitou na ko-
šickom sídlisku Luník IX a potom stretnutie s mla-
dými na futbalovom štadióne Lokomotívy Košice. 
Štvordňovú návštevu pápež ukončil bohosluž-
bou v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska. V kázni kládol dôraz 
na solidaritu s núdznymi: „Mária je matkou sú-
citu. Je matkou, ktorá zbiera naše slzy a zároveň 
nás utešuje.“ Svätý otec zároveň vyzval veria-
cich, aby sa otvárali súcitnej viere, ktorá vedie k 
zdieľaniu života s tými, ktorí sú zranení, trpia 
alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. 
Možnosť slávenia svätej omše s pápežom Fran-
tiškom bola pre obyvateľov Slovenska vrátane 
našich farníkov celoživotným a zároveň hlbokým 
duchovným zážitkom.            ► PETER TVRDOŇ 
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ŠKOLSKÝ ŽIVOT Z PRVEJ RUKY  
PÍŠE RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V DOLNEJ PORUBE 
 

Školský rok 2021/2022 je už v plnom prúde a 
všetci veríme, že sa budeme môcť stretávať 
v škole bez komplikácii čo najdlhšie.  
Naďalej aj v tomto školskom roku platia nie-
ktoré obmedzenia v podobe rúšok pre deti v 
spoločných priestoroch a pre pedagógov v 
procese vyučovania, ako aj opatrenia pri 
stravovaní. 
V našej škole sme sa rozhodli vytvoriť dve 
skupiny žiakov, aby tieto obmedzenia neboli 
príliš výrazné a to sú skupina prvého a skupi-
na druhého stupňa, rovnako sme ponechali 
vyučovanie telesnej a športovej výchovy, čo 
sa stretlo aj u rodičov s pozitívnym ohlasom. 

K dispozícii majú žiaci od októbra tiež ponuku 
krúžkov - príprava na Testovanie 9 v sloven-
skom jazyku a v matematike, angličtina, 
tvorivé dielne, počítačový krúžok, hokejbalo-
vý a turistický, v rámci ktorého už deti absol-
vovali 2. októbra 2021, pod vedením pána 
učiteľa Vronku, výstup na Vápeč (na fotografii 
vpravo). Zúčastňujú sa aj na vyučovaní vý-
tvarného, hudobného a tanečného odboru 
Súkromnej základnej umeleckej školy Omše-
nie, ktorej pedagógovia aj v tomto školskom 
roku vyučujú v priestoroch našej základnej 
školy. 
Za sebou máme opakovanie učiva, ktoré bolo 

práve teraz náročnejšie ako kedykoľvek pred-
tým, keďže v minulom školskom roku bolo 
vyučovanie skomplikované pandemickou 
situáciou. Všetci dúfame, že priebeh výchov-
no-vzdelávacej činnosti nateraz nebude nija-
ko narušený a vzdelávanie žiakov bude pre-
biehať v školskom prostredí, ktoré je pre 
tento účel tým najprirodzenejším. 
Poďakovanie záverom patrí žiakom 5. ročníka, 
ktorí spolu s pani učiteľkou Fodrekovou zor-
ganizovali zbierku „Biela pastelka“ ako pomoc 
pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
► KRISTÍNA BAVLNKOVÁ 
Foto: PM, archív ZŠ s MŠ Dolná Poruba 

 

MATERSKÁ ŠKOLA: 
Šesť detí si plní 
povinné predpri-
márne vzdelávanie 
 

Brána materskej školy sa po letných prázdni-
nách otvorila 2. septembra 2021. Privítali sme 
osem nových detí, ktoré sa v rámci adaptač-
ného pobytu oboznamujú s prostredím a 
režimom dňa materskej školy. Šesť detí si plní 
povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré je 
zákonom povinné od 1. septembra 2021.  
Tešili sme sa na stretnutie s deťmi a dúfame, 
že sa spoločne budeme stretávať čo najdlhšie 
z dôvodu epidemiologickej situácie. Pre deti 
sme aj počas tohto školského roka napláno-
vali množstvo aktivít, ktorými sledujeme 
rozvoj ich osobnosti. Pevne veríme, že sa nám 
ich podarí zrealizovať podľa usmernení Škol-
ského semafora. 
► DANIELA MARUŠINCOVÁ 
Foto: Lenka Uherková 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

▲ V októbri sa škôlkari tešili z tematického divadielka v priestoroch materskej školy v Dolnej Porube. 

▲ V septembri nastúpilo do školy 7 prvákov, ktorých do tajov písmen a slabík uvádza p. učiteľka Vidová. 
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HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU 
 

Nádoby s modrými nálepkami 
 

NOVEMBER:  01. 11., 08. 11., 15. 11., 
22. 11., 29. 11.  

DECEMBER:  06. 12., 13. 12., 20. 12.,  
      27. 12.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOZAIKA 

INZERUJTE   
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032 / 6597257 ● 0911 976 698 ● 

VÝZVA: NÁJOM HROBOVÝCH MIEST 
 

Obecný úrad v Dolnej Porube upozorňuje, že stále nie sú uhradené 
všetky poplatky za nájom hrobových miest na miestnom cintoríne s 
platnosťou od roku 2018. Trojročná lehota uhradenia v zmysle zákona 
uplynie v roku 2021. 
V zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. 
o  pohrebníctve vyzývame občanov, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o 
nájme hrobového miesta na cintoríne, aby kontaktovali obecný úrad 
v D. Porube (obec@dolnaporuba.sk). Zoznam je dostupný na tabuli pri 
dome smútku a tiež na webovej stránke obce. V prípade neuzatvorenia 
nájomnej zmluvy môže byť hrobové miesto pridelené k pochovaniu 
pozostatkov zosnulých iným, resp. platiacim nájomcom.               ► OCÚ 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 17. 7. 2021 – 22. 10. 2021... 
 

● sa medzi nás nikto narodil; 
 

● nás navždy opustila: EVA TROKANOVÁ (rod. Trokanová), EMIL FERNÉZA; 
 

● sa prihlásili na trvalý / prechodný pobyt v obci: OLÍVIA SUCHÁ 
(z Matoviec), LUKÁŠ MERKA (z Omšenia), JURAJ BEŽÁK (z Trenč. Teplíc); 
 

● sa zosobášili: NIKOLA FADRNÁ a ŠTEFAN ĎURAČKA; ALŽBETA 
BLIŽNIAKOVÁ a MAROŠ SUCHÝ.    ► RUBRIKU PRIPRAVIL: OBECNÝ ÚRAD 

PREHĽAD ZAOČKOVANOSTI PODĽA MIEST, OBCÍ, OKRESOV A KRAJOV 
 

Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí je spracovaný na 
základe údajov o zaočkovaných, ktoré má k dispozícii Národné centrum 
zdravotníckych informácií. V Dolnej Porube je k 27. 10. 2021 zaočkovaných 
222 osôb, čo predstavuje 28,32 % z celkového počtu obyvateľov obce.  ► IZA 

NAD KOŠIENKAMI  
SMEROM K VODOJEMU 
Foto: Peter Zelíska 

Nádoby s ružovými nálepkami 
 

NOVEMBER:  08. 11., 22. 11. 
 
DECEMBER:  06. 12., 20. 12. 
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MODRÁ 
 

ZELENÁ 
 

ŽLTÁ 
 

ČERVENÁ 
 

ORANŽOVÁ 
 


