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SYMBOLY OBCE

Erb obce má túto podobu:
V modrom štíte striebrokrýdly anjel v zlatej, striebrom prepásanej tunike, 
zlatej s červeným chocholom zdobenej prilbici a v strieborných sandáloch, 
v pravici so strieborným skloneným mečom so zlatou rukoväťou a v ľavici 
s malým oválnym strieborným zklatolemým štítom s červeným krížom, 
pravou nohou stojaci na zlatom položenom hadovitom bezkrídlom drakovi 
v striebornej zbroji a s červeným jazykom.    

Vlajka pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, 
bielej, žltej, modrej, červenej, modrej, žltej, bielej a modrej. Vlajka má 
pomer strán 2:3 a ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi 
do tretiny jej listu.

Pečať  je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom 
OBEC PORÚBKA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi 
zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 



Z histórie Porúbky

          Kroniku obce Porúbka začala písať roku 2005 Mgr. Erika Kolenová, 
učiteľka na dôchodku, pretože doteraz kronika obce Porúbka sa neviedla 
a zachovávala sa len pamätná kniha z r. 1935 a zápisnice i uznesenia 
obecného zastupiteľstva z r. 1924 - 1938 a i tie nie sú úplné.

          Prvá zmienka o obci Porúbka je z roku 1362 s názvom Porúbka. 
Patrila zemianskym rodinám Praznovským a Egresdyovcom, od r. 1439 
panstvu Strečno až do 18. storočia (po maďarsky Túriostováry). Roku 1598 
bol v Porúbke postavený mlyn a 7 domov, r. 1720 bolo v obci 8 daňovníkov. 
Roku 1784 žilo v obci 175 obyvateľov, 22 rodín, bolo postavených 20 domov 
a k obci patril i majer Podhradek. Roku 1828 sa nachádzalo v obci 23 
domov a žilo v nej 255 obyvateľov, ktorí si väčšinou stavali domy pri rieke 
Rajčianke. V roku 1831 a 1873 bola na území bytčickej farnosti cholera a tá 
zapríčinila v prvom prípade smrť 203 osôb a v druhom prípade smrť 88 
osôb. 1. júna 1901 postihlo Porúbku veľké nešťastie - požiar, ktorý 
zachvátil celú obec a ostali len tri domy, ktoré zostali od požiaru 
nedotknuté. Bol to dom Štefana Januru, Juraja Zvaríka a Štefana Frku. 
V r. 1899 vzhľad krajiny zmenila otvorená železničná dráha Žilina - Rajec 
a v Porúbke bola vybudovaná železničná stanica. Po r. 1918 slúžila len ako 
železničná zastávka. V r. 1918 vyčíňala na našom území španielska chrípka 
a na tú zomrelo viacero obyvateľov obce. Do vzniku Československa patrila 
Porúbka pod Lietavské panstvo so sídlom v Lietavskej Lúčke a obvodný 
úrad Lietava - notariát. Po r. 1918 sa i Porúbka rozrástla a miesto 
drevených domov si obyvatelia začali stavať domy tehlové. V r. 1930 mala 
Porúbka už 59 domov a počet obyvateľov bol 452 . V r. 1936 dochádza 
k elektrifikácii obce a k výstavbe cesty zo Žiliny do Rajca. I občania 
Porúbky prispievali finančnou čiastkou z obecnej pokladnice na túto cestu. 
Po II. svetovej vojne si občania svojpomocne postavili kultúrny dom 
a prestavali zvonicu, ktorá v súčasnosti slúži ako kaplnka a slúžia sa v nej 
omše. Počet obyvateľov sa mierne zvyšoval a najviac obyvateľov mala 
Porúbka r. 1961, keď dosiahol počet 564 a bolo obývaných 126 domov.     

Samosprávy

          V minulosti patrila obec pod panstvo Strečna a hradu Lietava. Do 



r. 1913 Porúbka patrila pod notársky úrad Bánová a od r. 1913 
do obvodného notárskeho úradu Lietava so sídlom v Lietavskej Lúčke 
a do služovského úradu Žilina. Celá oblasť Rajeckej doliny vtedy patrila do 
Trenčianskej župy a od r. 1922 do Martinskej župy. Samostatný úrad 
starostu mala Porúbka do roku 1925, kedy sa stal prvým starostom obce 
Andrej Porubčanský. V tomto období mal starosta sluhu a doručovateľa. 
Po Andrejovi Porubčanskom starostoval od roku 1928 - 1935 
Jozef Mikunda a za zvonára bol určený Štefan Frko - starší a Silvester 
Kúdelka. Obec mala aj svojho bubeníka Hilara Januru. V roku 1936 sa 
stáva starostom Ján Janura a do konca II. svetovej vojny od r. 1939 bol 
Michal Jedličák. Po II. svetovej vojne vzniká v obci miestny národný výbor 
(2. mája 1945) a nachádzal sa v miestnej málotriednej škole. Predsedom bol 
dlhé roky Tomáš Koleno. Samostatný miestny národný výbor bol v obci 
do roku 1960, kedy obec Porúbka od 1. januára 1961 bola pričlenená 
k Lietavskej Lúčke až do roku 1980. Obyvateľov Porúbky zastupoval 
v Lietavskej Lúčke Tomáš Koleno a od roku 1976 Albín Horečný. Po roku 
1980 patrila Porúbka k Žiline a od novembra 1991 ako samostatná obec. 
Od roku 1980 v Porúbke pracoval občiansky výbor, kde pracoval ako 
predseda Ľudovít Janura a od roku 1985 Štefan Koleno.  

Prírodné pomery a obyvateľstvo

          Obec Porúbka sa nachádza na začiatku Rajeckej kotliny 
s nadmorskou výškou 387 metrov. Z juhovýchodnej strany sa nachádza 
pohorie Malá Fatra, juhozápadným smerom Strážovské vrchy, ktoré so 
Súľovskými skalami a nad Rajeckými Teplicami skalným hrebeňom 
Skaliek tvoria rozhranie Žilinskej a Rajeckej kotliny. Južným smerom od 
Porúbky, po pravej strane, sa nachádzajú známe Slnečné skaly 
a Poluvsianska ihla, ktoré v hojnom počte navštevujú turisti a horolezci. 
V blízkosti Slnečných skál sa nachádza kempingový tábor. Na sever od 
Porúbky je krajské mesto Žilina.
          V okolí je povrch poväčšinou vytvorený z mäkkých, málo odolných 
súvrstviacich ílovcov a pieskovcov centrálneho karpatského plyšu, čo 
využívali naši predkovia na výrobu tehál a iného stavebného materiálu. 
Cez obec preteká rieka Rajčianka, ktorá sa v Žiline vlieva do Váhu. 
V povodí rieky Rajčianky sa stali domovom vŕby a jelše. Povodie využívali 
naši predkovia na pasenie husí a dobytka. Rieka prinášala našim predkom 
výhody, ale i nevýhody v tom, že dochádzalo k záplavám v jarných i letných 
obdobiach. Najväčšia povodeň zastihla obyvateľov v roku 1961, kedy 
v dolnej časti obce bolo zaplavených veľa domov a voda zobrala i drevený 



most cez Rajčianku. V roku 1967 rieka zaplavila skoro celú obec a to isté 
nastalo v roku 1997.
          Lesy sú zmiešané (vytvorené zo skupín bučín a borov). Z miešaných 
lesov prevláda dub a z ihličnatých smrek a borovica. Z rastlinstva na 
Slnečných skalách a na skalách Jánošíkova a Kľúč rastú chránené rastliny, 
ako je poniklec slovenský, prvosienka jarná, papraď samčia, kyslička 
obyčajná, rôzne druhy lišajníkov, machov. Z fauny v okolí Porúbky sa na 
lúkach vyskytujú viaceré druhy hmyzu, motýľov, chrobákov, 
dvojkrídlovcov. Z hmyzožravcov je to na lúkach a krovinách krt obyčajný, 
jež východoeurópsky, hraboš poľný. Z vtáctva myšiak hôrny, hrdlička 
záhradná. V poslednom období sa rozšírilo aj vodné vtáctvo v Rajčianke 
o kačice divé a potápky a medzi Porúbkou a Poluvsím hniezdi bocian biely.
Z poľovnej zveri v blízkom okolí žije najmä jelenia, srnčia, čierna zver 
a zajace. Podnebie je vnútrozemské. Pri bývalej železničnej stanici sa 
nachádza močiar, v ktorom žijú vzácne a chránené druhy hmyzu. 
V minulosti žilo v Rajčianke veľa rakov, ktoré využívali naši predkovia 
i na potravu.
          Praobyvatelia obce sa venovali drevorubačstvu, chovu dobytka, oviec 
a poľnohospodárstvu. Po vzniku cementárne v Lietavskej Lúčke (roku 
1902) sa mnohí zamestnali práve v tejto továrni. Nakoľko sa predkovia 
venovali poľnohospodárstvu, po vzniku Československa mnohí odchádzali 
pracovať do Čiech a na Moravu, kde pracovali na majeroch. Niektorí 
občania v období hospodárskej krízy odchádzali za prácou do Francúzska, 
Nemecka, ale i do Ameriky (Ilona Frková, Gizela Frková, Cecília 
Porubčanská, Magda Hodásová, Pavol Mikunda, Štefan Frko). 
V tridsiatich rokoch minulého storočia sa už mnohí mladí ľudia vyučili 
rôznym remeslám a zamestnali sa v žilinských továrňach alebo 
u súkromníkov. Po roku 1945 väčšina obyvateľov bola zamestnaná 
v žilinských továrňach, podnikoch, úradoch, obchodoch a službách. Muži 
z Porúbky väčšinou pracovali v stavebníctve a staršie ženy a ženy, ktoré 
neboli vyučené, pracovali v miestnom poľnohospodárskom družstve.
          V súčasnosti žijú v obci väčšinou občania dôchodkového veku. Mladí 
ľudia sa snažia o čo najvyššie vzdelanie, a keď vyštudujú, väčšinou sa 
zamestnajú vo väčších mestách, kde majú lepšie predpoklady pre svoj rast. 
Tiež mnoho mladých ľudí po roku 1989 odchádza pracovať do zahraničia 
o ostávajú tam i žiť.     

Výstavba a zmeny charakteru obce



          Ako som už spomenula o histórii obce, praobyvatelia obce 
Porúbka si väčšinou stavali domy z dreva, z materiálu, ktorý im bol 
dostupný a až po požiari roku 1901 tí bohatší si stavali domy murované. 
Obec sa rozrastala a obyvatelia ako prvú si postavili školu, potom zvonicu. 
V minulosti často na našich dedinách dochádzalo k požiarom, a tak 
i občania Porúbky si postavili hasičskú zbrojnicu, ktorá pozostávala len zo 
zakrytia ručnej hasičskej striekačky. V období po II. svetovej vojne si 
občania svojpomocne vybudovali kultúrny dom a vznikol obchod 
Budúcnosť z rekonštruovanej budovy Jedličákovcov, ktorá sa nachádzala 
v strede obce. Neskoršie tento obchod prevzala Jednota - Žilina a slúži až do 
roku 1991. V tomto roku budovu obchodu a pozemok za ním odkúpila pani 
Mamutiová a pôsobila ako súkromníčka. Ako som už spomenula, v obci bol 
vybudovaný kultúrny dom a v roku 1975 sa v ňom vykonali rekonštrukčné 
práce, ktoré trvali 
do roku 1978. Rekonštrukčné práce sa uskutočňovali i na miestnej kaplnke.
Roku 1953 dochádzalo v obciach k združstevňovaniu a i v Porúbke vzniklo 
jednotné roľnícke družstvo s názvom Jednotné roľnícke družstvo Porúbka. 
Vybudovali 3 kravíny, v ktorých chovali kravy a jalovice. Väčšina žien 
z obce pracovala v tomto družstve. Okrem chovu dobytka na okolitých 
pozemkoch sa pestovali zemiaky, olejnaté plodiny a na úrodnejších 
pozemkoch obilniny. Od roku 1971 prešlo Jednotné roľnícke družstvo 
Porúbka pod správu Jednotné roľnícke družstvo Minčol Rosina 
a od 1. januára 1996 pod Poľnohospodárske družstvo Bytčica. 
12. septembra 1999 sa stáva majetkom družstva Brezová – Žilina - Bytčica.
V súčasnosti v priestoroch bývalého družstva pracujú súkromní 
podnikatelia, ktorí sa zaoberajú výrobkom z dreva a obchodnou činnosťou. 
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia dochádza v Porúbke 
k plynofikácii. Veľký podiel na plynofikácii obce mal bývalý predseda OV 
Štefan Koleno, ktorý zabezpečil predprojektovú a projektovú 
dokumentáciu i následnú realizáciu stavby, ktorá sa realizovala od 
1. januára 1987 v akcii Z a ukončená bola kolaudáciou 22. decembra 1987. 
Najviac brigádnických hodín odpracovali: Albín Hodás (159 hodín), 
Jaroslav Koleno (121 hodín), Milan Kopek (100 hodín), Milan Porubčanský 
- mladší (135 hodín), Stanislav Koleno (102 hodín), Miroslav Chobot 
(91 hodín), Pavol Frko (121 hodín), Štefan Koleno (174 hodín), Ján Frko 
(104 hodín), Rudolf Dorica (62 hodín), Ing. Milan Janura (62 hodín), Dušan 
Mikunda - plynár (42 hodín). Po roku 1991 obec sa stala samostatnou 
a starostom sa stal Štefan Koleno. V apríli sa vzdal funkcie starostu a za 
starostu bol zvolený Ing. Pavol Janura. Funkciu starostu vykonával 
v rokoch 1991-1998.
Počas jeho pôsobenia vo funkcii starostu sa vykonali tieto stavebné činnosti:
- vodovod I. etapa (rok 1991)
- vodovod II. etapa (zahájenie v roku 1997)



- 24. septembra 1993 obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku 
Pažite (oproti železničnej zastávke) vo výmere 5. 414 m2 za 270 700,- Sk
Kupujúcimi boli: Peter Zelený, Vojtaššáka č. 8, Žilina, Mária Zelená, 
Vojtaššáka č. 8, Žilina, Elena Ondáková s manželom Jurajom, Pri celulózke 
č. 44, Žilina.
          Vo voľbách roku 1999 bola zvolená za starostku Mária Ďugelová. 
Za jej pôsobenia sa vykonali v obci tieto práce:
- roku 2001 - úprava potoka Ušianka - vyložením kamením
- roku 2002 - vyloženie rigolu betónovými žľabmi na ul. Na Doluvsí
- roku 2002 - ukončenie vodovodu II. etapy
- plynofikácia materskej školy a rekonštrukcia vodovodu
- vyasfaltovanie volejbalového ihriska. 

Školstvo

          Prvú školu, ktorá bola postavená z kameňa, dokončili v roku 1911 
a prvými učiteľmi v nej boli Anton Janura a František Korauš. V roku 
1929 sa učilo v tejto škole 69 žiakov. Pod vedením riaditeľky školy, Ester 
Čillíkovej, v roku 1933 školu rozšírili a prebudovali. Navštevovali ju všetky 
školopovinné deti z Porúbky. Od roku 1936 pôsobila v tunajšej škole ako 
riaditeľka Vilma Gajanová a staršie deti učila Mária Fratríková. Po roku 
1938, keď v Lietavskej Lúčke bola zriadená meštianska škola, niektoré 
staršie deti navštevovali školu v Lietavskej Lúčke. Škola v Porúbke bola 
jednotriedka a učili sa v nej všetky deti až do roku 1945, keď žiaci 5. - 8. 
ročníka boli pričlenení do školy v Lietavskej Lúčke. Po roku 1945 pôsobili 
v Porúbke viacerí učitelia (pán Juráček a pani Šomodiová - do roku 1957). 
Najdlhšie pôsobil v tejto škole učiteľ Štefan Zjavka, ktorý sa staral nielen 
o výučbu žiakov, ale pôsobil medzi obyvateľmi ako poradca a ištruktor 
v rôznych oblastiach záhradníčenia a osvety. Sám s rodinou obýval byt 
v budove školy. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia škola 
v Porúbke bola zrušená a všetci žiaci navštevovali školu v Lietavskej Lúčke. 
Budova školy bola rekonštruovaná a v obci v budove školy bola zriadená 
materská škola od roku 1975. Prvou riaditeľkou materskej školy sa stala 
Ľubica Gašpieriková a učiteľkou Katarína Žilinčíková. Počas pôsobenia 
MŠ v Porúbke najviac detí ju navštevovalo v školskom roku 1977 - 1978, 
kedy bol počet detí v škôlke 31 a v školskom roku 1980 - 1981 – 32 detí. 
Na poste riaditeľky sa vystriedali: Jombíková Viera, Bucová Terézia, 
Závodská Mária a od roku 1987 až do zrušenia Materskej školy v Porúbke 
pôsobila ako riaditeľka Anna Mikundová. Ako školníčky v MŠ pôsobili: 
Brezániová Jaroslava, Habrunová Jiřina, Jozefa Porubčanská. Činnosť MŠ 



bola zameraná na plnenie učebných osnov pre deti od troch do šiestich 
rokov. Vo voľnom čase pani riaditeľky a učiteľky pripravovali s deťmi 
vystúpenia k rôznym spoločenským udalostiam. Väčšinou tieto vystúpenia 
detí boli k MDŽ a v poslednom období ku Dňu matiek, s ktorými sa 
predstavili v miestnom kultúrnom dome pred svojimi mamičkami a starými 
mamami. Navštevovali bábkové predstavenia v Žiline, vystúpenia súborov 
Lienka, Lentilky. Na Deň detí boli pre deti organizované poldenné výlety 
do Zoologickej záhrady v Bojniciach alebo na pobyt v okolitej prírode, 
ktorý bol spojený s rôznymi hrami a varením gulášu. Posledných šesť 
rokov organizovali v materskej škole príchod Mikuláša s besiedkou 
i s vystúpením dievčat s Diagnostického centra z Lietavskej Lúčky. V roku 
2002 v okresnej súťaži Eniky - Beniky Romanka Kolenová získala 3. miesto 
v speve a Majka Liová 1. miesto v umeleckom prednese. Žiaci ročníkov 1.-9. 
navštevovali základnú školu v Lietavskej Lúčke. Ich počet sa pohyboval od 
34 - 39 žiakov. V poslednom období počet žiakov navštevujúcich základnú 
školu klesá.

Kultúra

          V  kultúrnej oblasti činnosť obyvateľov Porúbky bola v minulosti 
zväčša zameraná na nácvik divadelných predstavení a hudobnej skupiny. 
Hudobná skupina vznikla v roku 1959 pod vedením Gustáva Adamka. 
Mladí chlapci, ktorí sa chceli učiť na hudobných nástrojoch, stretávali sa 
v miestnej požiarnej zbrojnici a v kultúrnom dome. Boli to chlapci 12 – 18 
roční. Medzi najlepších muzikantov patrili: Štefan Isteník – harmonika, 
Peter Dorica – trúbka, Ferdinand Isteník – saxafón, Jozef Dorica a Rudolf 
Porubčanský – pozoun, na bicie hrával Anton Bátor.  Hudobná skupina 
mala i speváčky, rodáčky z Porúbky (Irena Chobotová, Drahoslava 
Habrunová, Zita Kolenová). Mladí hudobníci sa zúčastňovali na rôznych 
kultúrnych podujatiach v obci, ale i na okresných a krajských súťažiach. 
Po roku 1961 sa niektorí hudobníci osamostatnili a hrávali na zábavách, 
svadbách v obci, ale i po okolitých dedinách.
          Po výstavbe kultúrneho domu svoju činnosť vyvíjala i Osvetová 
beseda v Porúbke, ktorej predsedom bol Tomáš Koleno. V miestnom 
kultúrnom dome premietali filmy, nacvičovali a hrávali divadelné 
predstavenia, programy k spoločenským i politickým udalostiam, 
organizovali zábavy.
          Začiatok ochotníckej činnosti v obci môžeme datovať od roku 1939, 
kedy sa postavilo javisko v „Hostinci pod Stráňou“, ktorej majiteľom bol 



Michal Jedličák. Ochotníci s nacvičenými hrami vystupovali pre občanov 
počas Vianoc a Veľkej noci. Hry boli tematicky zamerané na dedinský 
život, kde prevládali majetkové spory. V začiatkoch, ale i neskoršie, pôsobili 
ako réžiséri Tomáš Koleno a Anton Mikunda. V začiatkoch ochotníčenia 
medzi najstabilnejších patrili: Emil Porubčanský s manželkou Jozefínou, 
Bernardína Doricová s manželom Rudolfom, Tomáš Baránek, Gizela 
Frková, Milan Mikunda, Gabriela Frková, Vincencia Hodásová. Po 
vypuknutí Slovenského národného povstania ochotnícka činnosť bola 
prerušená, obnovená bola až po dostavaní kultúrneho domu v obci v roku 
1953. V divadelných predstaveniach účinkovala mladšia generácia, do 
ktorej patrili: Ondrej Jedličák, Jaroslav Dorica, Jaroslav Isteník, Narcis 
Mikunda, František Koleno, Blažej Koleno, Jozefína Kolenová, Cecília 
Kolenová, Jaroslav Porubčanský, Otto Frko, Otto Porubčanský, Blažena 
Mikundová, Božena Mikundová, Marta Janurová, Jozef Mikunda, Ľudmila 
Jedličáková, Jaroslava Porubčanská, Róbert Dorica, Ján Frko, Irena 
Chobotová, Štefan Koleno, Zita Kolenová. Ochotníci svoju činnosť ukončili 
divadelnou hrou „Neprebudený“ v roku 1958. Nacvičené divadelné hry 
nepredvádzali len pre svojich spoluobčanov, ale sa reprezentovali 
i v okolitých obciach (Lietavská Lúčka, Bytčica, Lietavská Svinná, Lietava, 
Kunerad, Stránske).
Miestna obecná knižnica vznikla 24. apríla 1925. Nachádzala sa v budove 
školy a po vybudovaní kultúrneho domu, v kultúrnom dome. 
O rozširovanie knižnice knihami sa i za 1.Československej republiky staralo 
obecné zastupiteľstvo a knihy boli zväčša od našich klasikov.
V miestnom kultúrnom dome na javisku sa nachádza olejomaľba väčšieho 
rozmeru od neznámeho autora. Vznikla v päťdesiatych rokoch 20-teho 
storočia s motívom podtatranskej obce.
V obci žil i amatérsky ľudový umelec – rezbár, Ing. Vojtech Mikunda. Jeho 
práce sa nachádzajú na miestnom cintoríne a pred jeho rodinným domom.

Cirkevný život

          Väčšina obyvateľov Porúbky bola katolíckeho vierovyznania. 
Po návrate z Ameriky Ondrej Porubčanský uskutočnil zbierku medzi 
občanmi a tí si postavili za vyzbierané peniaze prvú zvonicu, ktorá bola 
postavená v roku 1923 a 15. decembra 1923 slávnostne vysvätená. Veriaci 
z Porúbky odjakživa patrili do bytčickej farnosti, kde dávali krstiť svoje 
deti a uskutočňovali sa sobáše. V Bytčici na fare pôsobili viacerí kňazi. 
Najznámejší bol v širokom okolí rodák z Rajca, Romuald Čestislav 
Zaymus. Ako kňaz pôsobil v Bytčici od roku 1863 – 1902. 



S úspechom sa venoval ľudovýchovnej práci (poľnohospodárstvo, 
záhradníctvo, včelárstvo, ovocinárstvo), a to ako odborný publicista, ale 
i prakticky. Na výstave v Žiline roku 1878 vystavoval 35 druhov zemiakov. 
Patril medzi najlepších poľnohospodárskych odborníkov – amatérov u nás. 
Publikoval i historické články, redigoval Obzor, noviny pre hospodárstvo, 
remeslo a domáci život (1882 – 1886). Po ňom pôsobili ako kňazi: Vojtech 
Aništik (1912 – 1930), Albín Blažek (1930 – 1936), Karol Rumpel (1936 – 
1949), Viliam Praženec (1949 – 1950), Kalisxt Figura (1950 – 1959). 
Najdlhšie pôsobil v bytčickej farnosti monsiňor Michal Šinský (od roku 
1959 do roku 1998). Tento kňaz sa pričinil, že v roku 1969 vybavil stavebné 
povolenia na rozšírenie zvonice na kaplnku (dom smútku). Na prestavbe sa 
podieľali mnohí veriaci z Porúbky, ale práce prebiehali pod vedením 
Aladára Januru, Ondreja a Tomáša Baránka, Mateja Mikundu a Serváca 
Chodelku. Po kolaudácii sa v miestnej kaplnke uskutočnil sobáš Adolfa 
Frku s Rozáliou Bátorovou, Stanislava Kolenu s Petronelou Hodásovou, 
Jána Frku s Helenou Kolenovou a roku 1971 sobáš Pavla Bátora s Evou 
Janurovou, v roku 1982 sobáš Pavla Frku s Dagmarou Bátorovou. Odvtedy 
sa sobáše v Porúbke (kaplnke) neuskutočnili.
          K rekonštrukcii kaplnky došlo i v roku 1995, kedy vymieňali okná a v 
roku 2001 dochádza k oprave krovu a chóru.
Omše sa uskutočňovali v nedeľu od 9.30 hodiny a každý deň od 16.30 
hodiny modlenie, ktoré viedol kňaz na dôchodku, Celestín Mikunda, rodák 
z Porúbky. Pri pohreboch odobierky a nedeľné omše celebruje Ľubomír 
Zedník, ktorý sa stal kňazom bytčickej farnosti v roku 1998 a pôsobí 
dodnes.
          V škole deti od 1. ročníka navštevujú náboženskú výchovu a v 3. 
ročníku sa zúčastňujú prvého svätého prijímania.

Telovýchova a šport

          Ako na každej dedine i u nás prevládal futbal. Neorganizovane sa 
začalo hrávať na ihrisku, ktoré sa v minulosti nachádzalo na Horežiliní. 
Medzi priekopníkov futbalu patrili: Frko Ondrej, Frko František, Blažej 
Koleno, Frko Ondrej starší, Peter Hodás, Rudolf Dorica, Vojtech Janura, 
Jordán Mikunda, Štefan Habrún, Koloman Janura. V roku 1947 sa futbal 
hrával už organizovane pod názvom ŠK Sokol Porúbka. 
Futbalové zápasy hrávali na ihrisku na Horežiliní – za prekážkami. Prvým 
predsedom športového klubu bol Blažej Koleno. 



V tejto dobe hrávali títo hráči: Anton Frko – kapitán, Albert Porubčanský, 
Aladár Janura, Jozef Koleno, František Frko, Tomáš Frko, Servác Habrún, 
Albert Habrún, Anton Koleno, Narcis Mikunda, Severín Chobot, 
Jozef Janura, Ján Porubčanský, František Chodelka, Blažej Kúdelka. 
Hrávali do roku 1948 a po tomto roku futbalový klub zanikol. Obnovenie 
klubu nastalo v roku 1956. Predsedom futbalového oddielu bol Anton 
Koleno, hospodárom Albert Porubčanský a tajomník Cyril Habrún. 
V tomto období hrávali títo hráči:  Vincent Habrún – brantkár, Stanislav 
Mikunda, Ján Frko, Viktor Porubčanský, Milan Baránek, Otto 
Porubčanský, Adolf Frko, František Porubčanský, Otto Frko, Jarolím 
Isteník, František Mikunda, Albín Hodás, Vojtech Mikunda, Jaroslav 
Janura, Emanuel Koleno, Jaroslav Dorica, Štefan Janura, Anton 
Porubčanský, Róbert Dorica, Milan Habrún – brankár, Július Labant, 
Štefan Kleiss, Gustáv Adamko, Pavol Mikunda a Dušan Bátor. Títo 
futbalisti hrávali do roku 1960.
          V roku 1960 sa Telovýchovná jednota Porúbka spojila 
s Telovýchovnou jednotou Tatran – Lietavská Lúčka, kde za „A“ družstvo 
hrávali Adolf Frko, František Mikunda, Štefan Koleno a Frko Ján. Za „B“ 
družstvo Ivan Mikunda – brankár, Eduard Porubčanský – brankár, 
František Porubčanský, Otto Porubčanský, Emanuel Baránek, Stnislav 
Mikunda a Pavol Mikunda. V roku 1965 sa športový klub z Porúbky 
osamostatnil a futbal hrávali v okresnej súťaži v 4. a 3. triede okresu Žilina. 
Hrávalo sa už na novom futbalovom ihrisku – za mostom pri Rajčianke. 
Futbalisti hrávali do roku 1990. Predsedovia Telovýchovnej jednoty 
Porúbka boli: Dušan Bátor, Milan Baránek, František Koleno, Štefan 
Koleno, Ladislav Frko. Od roku 1965 – 1990 hrávali postupne títo hráči: 
Ivan Mikunda – brankár, Eduard Mikunda, Anton Bátor, Bohuslav 
Baránek, Gracián Habrún, Ferdinand Isteník, Ľubomír Habrún, Miroslav 
Chobot, Jaroslav Frko, Peter Dorica, Pavol Bátor, Zdeno Habrún, Štefan 
Koleno, Ladislav Frko, Pavol Frko, Stanislav Hodás, Milan Koleno, 
Emanuel Mikunda, Anton Labuda – brankár, Tibor a Miroslav Kúdelka, 
Milan Porubčanský, Vladimír Dorica.
          Po roku 1990 futbal v našej obci zanikol, niektorí hráči odišli hrávať 
futbal do susedných obcí. Medzi najlepších futbalistov v Porúbke patrili: 
Adolf Frko – hrával za TJ ZVL Žilina, Štefan Koleno, František Mikunda, 
Ján Frko, Anton Bátor – TJ CLL (divízia), Ladislav Frko – TJ ZVL Žilina 
a TJ Strážov. Po roku 1990 za TJ CLL hrávali: Igor Frko a Ján Závodník.

Politické strany, hnutia, združenia



          Počas I. Slovenskej republiky bola založená v obci Hlinkova 
strana, ale starí ľudia sa už nepamätajú kto bol zakladateľom a kto v nej 
pôsobil.
Po II. Svetovej vojne bola založená Komunistická strana Československa. 
Dlhé roky predsedom tejto politickej strany bol Anton Frko a po ňom do 
roku 1989 Peter Mikunda.
          Slovenský zväz žien – predsedníčkou bola dlhé roky Zita Frková. 
Členky sa podieľali na akciách v obci.
         Československý zväz mládeže – presný dátum vzniku miestnej 
organizácie nie je známy. Činnosť mladých mládežníkov pozostávala 
z pomoci poľnohospodárskych prác na miestnom jednotnom roľníckom 
družstve (pri žatevných prácach), aktívne sa venovali hudbe, nacvičovali 
programy k Medzinárodnému dňu žien, Veľkej októbrovej revolúcii, 
Víťaznému februáru, 1. máju. Každoročne na 1. mája hrávali 
v prvomájovom sprievode. Prvým predsedom tejto mládežníckej 
organizácie bol Jozef Mikunda. Od roku 1959 – 1962 bol predsedom 
Československého zväzu mládeže Štefan Koleno. Pod hlavičkou 
Československého zväzu mládeže hrávali okresnú súťaž v stolnom tenise. 
Najlepšími hráčmi boli: František Porubčanský, Otto Frko, Jaroslav 
Dorica, Štefan Koleno a Otto Porubčanský. Kurz spoločenských tancov pre 
zväzákov bol zorganizovaný v miestnej požiarnej zbrojnici, pod vedením 
lektorky z Domu odborov Žilina (H. Hodásová). 
          V roku 1972 sa Československý zväz mládeže mení na Slovenský zväz 
mládeže. V DO SZM predsedníčku od 15. septembra 1972 robila Alena 
Frková, od roku 1977 Silvia Hodásová. Svoju činnosť zameriavali na 
kultúrne a spoločenské akcie, brigády na miestnom družstve, zbery. 
Spoločenské a kultúrne akcie: kurz spoločenských tancov (1975), filmové 
predstavenia, programy k politickým výročiam, výlety (Vranovská 
priehrada – 1975, Duchonka – 1976). Zbery: textilu, železného šrotu, 
papiera. Brigády: vysádzanie lesa (Lietava v roku 1976), trhanie kŕmnej 
repy, zváženie sena na miestnom poľnohospodárskom družstve, čistenie 
obce v jarných mesiacoch, úprava hrobu partizánov na miestnom cintoríne.

Spolky a organizácie

          Dobrovoľný hasičský zbor vznikol ako prvý dobrovoľný spolok 
v obci – 27. mája 1928. 
Zakladateľom a prvým predsedom bol Michal Jedličák, strojníkom Alojz 
Janura. Prvú striekačku v obci, ktorá bola ručná a  štvorchlapová, zakúpil 
Michal Jedličák. Zakladajúce družsto požiarnikov tvorili: Michal Jedličák 



– veliteľ, Tomáš Baránek, Ondrej Baránek, Ján Janura (dolný), Matej 
Janura. Po II. Svetovej vojne sa predsedom hasičov stal Tomáš Koleno, 
veliteľ Jozef Koleno a strojník Peter Hodás. Hasiči každoročne 
usporadúvali naproti železničnej stanici súťaže na prekážkovej dráhe. 
Týchto súťaží sa zúčastňovali i hasiči z okolitých obcí. V roku 1958 sa stáva 
predsedom hasičov Anton Mikunda a velitľom Dušan Bátor. 
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vzniká i družstvo dorastencov. 
Družstvu dorastencov velil Ľubomír Habrún a členmi družstva boli: 
Eduard Hodás, Stanislav Koleno, Marián Habrún, Gracián Habrún, 
Jaroslav Koleno (Miro). V tomto období dospelí i dorastenci trénovali 
a pretekali na terajšom futbalovom ihrisku. Od roku 1970 sa veliteľom 
Požiarneho zboru Porúbka stáva Eduard Hodás, ktorý ako veliteľ pôsobil 
do roku 1987.
          Dospelí požiarnici i dorastenci sa každoročne zúčastňovali obvodných 
súťaží, kde dosahovali veľmi dobré výsledky, najmä v rokoch 1970 – 1980. 
Sedemkrát zvíťazili v obvode Rajecká dolina, trikrát sa zúčastnili 
v Mikšovej v pretekoch do vrchu. Obec reprezentovali títo požiarnici: 
Eduard Hodás – veliteľ, Stanislav Koleno – strojník, Jaroslav Koleno, 
František Koleno mladší, Jozef Frko, Dušan Mikunda, Vladimír Mikunda, 
Pavol Bátor, Kopek Milan – náhradný strojník. K 50. výročiu založenia 
požiarneho zboru v obci uskutočnili námetové okrskové cvičenie za účasti 
Požiarneho zboru Bytčica, Letavská Lúčka, Lietava, Podhorie, Lietavská 
Svinná, Babkov. Na tomto podujatí boli vyznamenaní zaslúžilí členovia 
a oslavy sa konali pri požiarnej zbrojnici, kde sa poriadala i tanečná 
zábava. Od roku 1987 predsedom Požiarneho zboru Porúbka sa stáva 
Eduard Hodás a veliteľom Jaroslav Koleno. Po dvoch rokoch sa stáva 
predsedom Jaroslav Koleno a veliteľom Peter Porubčanský. 
V obci pôsobilo i družstvo dorasteniek, ktoré neskôr súťažili za ženy 
(1971 – 1973 – družstvo dorasteniek, 1974 – 1975 – družstvo žien). V roku 
1975 sa družstvo žien zúčastnilo okresnej súťaže na štadióne v Žiline, kde 
obsadili 1. miesto. Družstvo žien tvorili: Eva Habrúnová – veliteľ, Eva 
Mikundová – strojník, Oľga Mikundová, Helena Janurová, Silva 
Hodasová, Marta Janurová, Dana Hodásová, Irena Porubčanská, Iveta 
Mikundová.
          Členovia Požiarneho zboru Porúbka sa v obci zapájali i do 
kultúrneho života obce tým, že organizovali tanečné zábavy, chodením 
masiek po obci počas Fašiangov. Na svoju činnosť si zarábali kosením trávy 
na miestnom roľníckom družstve a inou brigádnickou činnosťou.
V päťdesiatych rokoch minulého storočia získal Požiarny zbor Porúbka 
hasičskú sriekačku PS 8 a v roku 1987 motorovú AVIU PS 12.
          Zväzarm – vznik sa datuje od päťdesiatych rokov dvadsiateho 
storočia. 



Prvým predsedom v obci sa stal Milan Baránek. Aktívnymi členmi boli: 
Štefan Janura, Ing. Vojtech Mikunda, František Porubčanský, Stanislav 
Mikunda, Otto Frko. Každoročne organizovali branný pretek, ktorý 
pozostával z behu na lyžiach a streľby z malorážky. V 60. – 70. rokoch 
predsedami Zväzarmu Porúbka boli: Ing. Pavol Janura, Eduard Hodás 
a Jaroslav Koleno. Streľbu z malorážky a vzduchovky trénovali pod 
Brehom a na Pažiťoch. Preteky v behu na lyžiach a streľbu uskutočňovali 
na trase: Lachov – Ílovské lúky – Zvonovice – Porúbka. Najlepšou v streľbe 
bola Helena Janurová (Bohdalová).
          Jednota SD - vznikla v Porúbke v roku 1953 z družstva Budúcnosť. 
V začiatkoch vzniku tejto organizácie členovia výboru sa orientovali len na 
evidenciu členov. Od roku 1969, kedy sa stal predsedom Ing. Vojtech 
Mikunda, činnosť výboru i členov sa vylepšila. Organizovali raz ročne 
zábavu a prispievali finančne na rôzne spoločenské podujatia. 
Po roku 1981 je volený v obci nový výbor SD – Jednota. Vo výbore 
pracovali: Síč Celestín, Silvia Janurová, Mária Ďugelová, Veronika 
Skupeňová, Mgr. Erika Kolenová – predsedníčka. Práca Jednoty v obci sa 
zaktivizovala. Členky výboru s predsedníčkou uskutočňovali mesačné 
kontroly v PJ, a tieto zasielali na Jednotu – Spotrebné družstvo Žilina. 
Každoročne Jednota prispievala na Medzinárodný deň detí a na Mikuláša. 
V spolupráci s miestnou organizáciou Zväzu žien Porúbka zorganizovali 
v roku 1985 jednodňový výlet na Moravu. Každoročne v obci vyhlasovali 
súťaž o najkrajšiu predzáhradku, upravovali okolie predajnej jednotky, 
zúčastňovali sa brigád na miestnom poľnohospodárskom družstve, 
v Mesiaci k úcty starším ponavštevovali najstarších členov Jednoty 
a obdarovali ich bonbonierami. Najväčšiu aktivitu vyvíjali v zimných 
mesiachoch, keď pre členky Jednoty organizovali rôzne kurzy. Boli to 
kurzy pečenia, dvakrát kurz studených mís, kurz zdobenia kraslíc, kurzy 
šitia. Na záver kurzu zorganizovali výstavku svojich prác v Kultúrnom 
dome Porúbka. Pravidelne týchto kurzov sa zúčastňovalo vyše dvadsať 
členiek. Organizácia v Porúbke mala širokú základňu. Bolo v nej 143 
členov. 
          V roku 1986 vo výbore nastala zmena. Miesto Celestína Síča sa stal 
členom výboru Ľubomír Habrún a miesto Márie Ďugelovej sa stala členkou 
výboru Jozefína Porubčanská. V roku 1991 sa menili podmienky členstva, 
kde starí členovia museli doplatiť 400,- Sk, a tak ostalo v Porúbke 46 
členov. Členov z Porúbky priradili do Jednoty v Lietavskej Lúčke a činnosť 
v obci skončila.
          Zväz drobnochovateľov pracoval do roku 1993. Predsedom bol Dušan 
Mikunda. Činnosť tohto spolku spočívala na objednávkach a zabezpečení 
dovozu mladej hrabavej hydiny.



Čo sa vytráca zo zvykov obyvateľov

V  minulosti občania viac žili zvykmi našich predkov. 
Čo v obci zaniklo:
- chodenie masiek počas Fašiangov
- stavanie májov
- nácviky divadelných hier

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26. januára 2006, 
číslo uznesenia 1.

starosta  – Štefan Koleno v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.



ROK 2003

Samospráva

          7. decembra 2002 sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva. 
Zapísaných osôb v zozname voličov bolo 364, platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 239 a na voľbu starostu 
242. Za starostu bol zvolený Štefan Koleno a do obecného zastupiteľstva: 
Ing. Peter Brodňan (165 hlasov), Igor Frko (151 hlasov), Pavol Frko (112 
hlasov), Ján Bohdal (103 hlasov), Silvia Janurová (90 hlasov).
          1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Porúbke sa uskutočnilo
4. januára 2003 i za účasti občanov Porúbky a bývalých poslancov 
obecného zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí zložil novozvolený starosta 
sľub a sľub zložili i poslanci obecného zastupiteľstva. Za zástupcu starostu 
bol zvolený Ing. Peter Brodňan, za predsedu komisie pre správu obecného 
majetku a finančnú bola zvolená Silvia Janurová, predsedom stavebnej 
komisie sa stal Ing. Peter Brodňan, predsedom komisie pre šport a kultúru 
Pavol Frko, predsedom poriadkovej komisie Igor Frko.
          V roku 2003 sa uskutočnili 9-krát zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Porúbka.
Hlavnou prioritou v roku 2003 bolo:
- pokračovať v ROEP-ke obce
- bol schválený spoločný stavebný úrad na Mestskom úrade v Žiline
- schválený požiarny poriadok obce
- rokovací poriadok
- VZN (všeobecné záväzné nariadenie obce)
- Peter Porubčanský bol zvolený za veliteľa Hasičského zboru Porúbka
- hrobárom obce Miroslav Šottník
- kuričom v materskej škole Ján Frko
- schválené prevádzkovanie ubytovania v súkromí Ottovi Šiškovi
- v mesiaci jún sa vzdal zástupcu starostu obce Ing. Peter Brodňan 

     a do tejto funkcie bol zvolený Pavol Frko



- skolaudovaný vodovod II. etapa (od zbrojnice po kultúrny dom 
a prípojka vodovou do materskej školy), 24. júna 2003
- 26. apríla 2003 sa uskutočnilo referendum na odvolanie starostu obce, 
referendum bolo neúspešné a starostom naďalej ostal Štefan Koleno
- zakúpenie novej rozhlasovej ústredne
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- zahájenie regulácie potoka Ušianka, september 2003
- na menších obecných službách pre obec pracovalo deväť občanov

Činnosť podnikateľov a ich podiel na 
živote obce

          V  obci sú zaregistrovaní viacerí podnikatelia, ktorí sa venujú 
obchodnej činnosti.
          V kultúrnom dome sa nachádza predajňa potravín, ktorej 
prenajímateľom je Vladimír Zelník, Mgr. Silvia Tisová je majiteľkou 
„Hostinec pri Brode“, Janíček Ľudevít prevádzkuje Pohostinstvo WIKL, 
Erika Kozáková od 1. júla 2003 je majiteľkou reštauračného zariadenia 
Malá Fatra. Všetci títo podnikatelia platili Obecnému úradu Porúbka daň 
za prevádzkovanie zariadenia, ale nijaký podiel na živote obce nemali. 
V obci pracujú podnikatelia, ktorí sa venujú oprave automobilov – Igor 
Vršanský, Marián porubčanský. V areáli bývalého jednotného roľníckeho 
družstva podniká Radoslav Bitušiak, ktorého činnosť je zameraná na 
devovýrobu.

Výstavba a zmeny charakteru obce

          Obec nemá zastavovací plán, a preto v obci väčšinou staré domy 
po rodičoch rekonštruujú. 
V roku 2003 bol postavený len jeden nový dom, a to Peter Baránek 
s Marcelou (manželka). Rekonštrukciu strechy robil Ing. Marián Kostolný, 
rekonštrukciu starého domu na reštauračné zariadenie Erika Kozáková 
s manželom Františkom. Toto zariadenie je v prevádzke od júla 2003. 
V septembri bola zahájená regulácia potoka Ušianka.

Školstvo



          V  školskom roku 2002/2003 bolo zapísaných do Materskej školy 
Porúbka 21 detí (3 deti z Turia a 1 zo Stránskeho). Riaditeľkou materskej 
školy bola Anna Mikundová a učiteľkou Adriana Ďuranová. Deťom 
spríjemňovala prostredie Jiřina Habrúnová, ktorá pracovala ako kuchárka 
a školníčka. 
Činnosť detí v materskej škole pani riaditeľka i učiteľka zameriavali na 
plnenie učebných plánov a na predškolskú výchovu, nakoľko v tomto 
školskom roku bolo jedenásť detí, ktoré postupovali do základnej školy 
(Simonka Bohdalová, Filip Hofer, Stanislava Kolenová, Romana Kolenová, 
Aďka Kolenová, Anička Liová, Danko Sasák, Gabriela Štaffenová, 
Andrejka Miklová, Soňa a Erik Polaczykovci). Deti z materskej školy 
okrem povinnej činnosti navštevovali Bábkové divadlo v Žiline, ktoré 
navštívili v tomto školskom roku 3-krát. Zapojili sa do výtvarnej súťaže 
Kubíkov deň, Eniki-Beniky, navštívili pomník padlých partizánov, hasičskú 
zbrojnicu. Pani učiteľky nacvičovali s nimi program k Mikulášovi, Dňu 
matiek, k Maturite škôlkára, týchto vystúpení sa zúčastnili rodičia i starí 
rodičia detí a obdarovali ich sladkosťami. Z príležitosti Dňa detí oslavovali 
na miestnom ihrisku a o program a súťaže sa im postarali dievčatá 
z Diagnostického centra Lietavská Lúčka, ktoré zabezpečila Ing. Mária 
Mikundová. Z dôvodu chrípkovej epidémie bola v tomto školskom roku 
materská škola uzatvorená jeden týždeň v novembri a dva týždne v marci. 
          Školopovinní žiaci navštevovali Základnú školu v Lietavskej Lúčke. 
V školskom roku 2002/2003 chodilo do základnej školy 35 žiakov. Chlapcov 
16 a dievčat 19. Zapájali sa v mimovyučovacom čase do krúžkovej činnosti 
a do súťaží vyhlásenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 
Chlapci Erik Chasník, Marek Koleno, Peter Mechel, Martin a Marek 
Sventekovci navštevovali počítačový krúžok. Vladimíra Knapcová, Dáša 
Mechelová, Mária Mikundová – volejbalový krúžok a reprezentovali 
i školu. V Hviezdoslavovom Kubíne sa reprezentovali Martina a Ivana 
Mikunové. Najlepšie sa umiestnil Martin Sventek v matematickej 
Pytagoriáde, kde v rámci Slovenska obsadil 3. miesto a Mária Brodňanová 
v okresnom kole Pytagoriády 3. miesto. Žiaci z Porúbky sa zapájali do 
prípravy programov a kultúrnych podujatí.

Kultúra

          V  auguste sa uskutočnilo vystúpenie známej manželskej dvojice
Maji Velšicovej a Michala Slivku. Vystúpenie sa konalo v Kultúrnom dome 
Porúbka. Občania si od umelcov vypočuli veselé scénky a piesne tejto 
známej dvojice.



Cirkevný život

          Občania katolíckeho vierovyznania sa schádzali denne na modlení, 
ktoré viedol Celestín Mikunda a v nedeľu na omšiach. Na Svätú Trojicu si 
farníci pripomenuli sviatok zasvätenia kostola.

Obyvateľstvo

           Obyvatelia obce sú väčšinou staršieho veku, čiže v obci prevládajú 
prestárli občania.
          V roku 2003 sa narodili tri deti, dve dievčatá a jeden chlapec 
(Zelníková Andrea, Mikundová Martina, Tlapka Samuel). Zomreli títo 
občania: Síč Celestín, Frko Jaroslav, Janurová Gizela, Porubčanský 
František, Porubčanská Aurélia, Porubčanská Melánia, Mikunda Rudolf. 
Po autonehode v Poluvsí vyhasol mladý život Ľubice Porubčanskej 
a Eduard Janura spáchal samovraždu obesením. 
          Všetci občania sú slovenskej národnosti, až na jedného občana, ktorý 
je českej národnosti (Peter Mechel).
Obecný úrad zabezpečoval sociálnu starostlivosť pre občianku Rozáliu 
Porubčanskú, prostredníctvom svojej dcéry Marty.

Počasie a jeho osobitosti v priebehu 
roku

          Nový rok začal pre niektorých obyvateľov nepríjemne tým, že ku 
koncu roka veľa pršalo, Rajčianka sa začala napĺňať a spodné vody udreli 
na pozemky v hornej časti obce. Polia i pozemky pri železničnej trati 
zatopilo a voda presakovala do pivníc majiteľov domov. Našťastie prišli 
mrazy a voda upadla. 
Jar sa prihlásila včas. Leto bolo horúce a suché. Jeseň sa prihlásila 
sfarbením Stráne a počasie bolo slnečné. Snehu sme sa do Vianoc nedočkali.



Telovýchova a šport

          V  predchádzajúcom volebnom období pri futbalovom ihrisku bola 
vybudovaná asfaltová plocha pre dve volejbalové ihriská.
Novozvolené obecné zastupiteľstvo dalo vyrobiť volejbalové tyče a zakúpilo 
volejbalovú sieť. Deti, starší chlapci i dievčatá, využívali túto plochu na hru 
volejbalu a tenisu. V zimnom období, keď boli vhodné poveternostné 
podmienky, vytvorili na tejto ploche ľadové ihrisko. Využívali ho malé deti 
na korčuľovanie a starší s dospelými na hokej.
V zimných mesiacoch sa dvakrát do týždňa schádzali ženy v kultúrnom 
dome na cvičenie eirobiku, ktoré viedla cvičiteľka Renáta Frková. 
Pravidelne sa ich schádzalo vyše dvadsať a dochádzali cvičiť i ženy 
z Lietavskej Lúčky.
V dopoludňajších hodinách každú nedeľu na miestnom ihrisku hrávali 
futbal starší chlapci, bývalí aktívni hráči futbalu, dobrovoľný futbalový 
team zo Soliniek, Vlčincov zo Žiliny.
          V septembri sa konal pretek do strmého vrchu v jazde na 
motocykloch – RED-BULL, v lokalite Hrádok, katastrálne územie 
Porúbka. Usporiadateľom týchto pretekov je Združenie Pobys – Považská 
Bystrica. Bol to už tretí ročník, ktorý pozostával z jazdy na vrchol kopca 
v dĺžke 200 m s umelo vytvorenými prekážkami, ktoré môže zdolať len ten 
najlepší pretekár. V prestávkach si diváci mohli vychutnať veľkolepú 
freestyle motokrosovú exhibíciu Nicka Franklina z Nového Zélandu, Petra 
Kuchaře a Libora Podmola z Čiech. Pretekov sa zúčastnili špičky 
slovenských a českých top jazdcov, pretekárov z Poľska, Nemecka 
i Rakúska. Tejto veľkolepej šou sa zúčastnilo viac ako dvanásťtisíc divákov.

Spolky a organizácie

          Dobrovoľný hasičský zbor uskutočnil 17. januára výročnú členskú 
schôdzu, kde bol schválený do funkcie veliteľa Peter Porubčanský a za 
predsedu Oliver Mikunda. Stanislav Koleno – starší a Igor Vršanský 
v tomto roku opravili hasičskú striekačku. Hasiči sa nezúčastňovali súťaží, 
ktoré boli organizované v rámci okresu.
          Spločenstvo lesov a pozemkov v Porúbke pracovalo pod vedením 
Ing. Vojtecha Mikundu. Zorganizovali výročnú členskú schôdzu, na ktorej 
občanov informovali o stave ich majetku v Lachove a Rybníkoch.



Čiastkové doplnky z histórie obce

- prvý televízor v obci vlastnil Jozef Vavrík od roku 1957. Býval 
     v dome č. 17

- na miestnom cintoríne sa nachádza pamätník dvanástich neznámych 
partizánov. Pamätník bol renovovaný koncom deväťdesiatych rokov 
minulého storočia Pavlom Zelníkom mladším.        

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26. januára 2006, 
číslo uznesenia 1.

starosta  – Štefan Koleno v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.



ROK 2004

Samospráva

          V  tomto roku obecné zastupiteľstvo pracovalo v tom istom zložení 
ako v minulom kalendárnom roku. Zišlo sa dvanásť-krát v roku.
          Hlavným programom zastupiteľstva boli tieto úlohy:
- schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2004
- všeobecné záväzné nariadenie obce
- od 1. apríla 2004 sa stáva údržbárom obce Stanislav Koleno starší 
     (do 30. októbra 2004)
- schválenie hlavného kontolóra obce (Magdaléna Isteníková)
- Stanislav Koleno absolvoval kurz preventivára požiarnej ochrany, 
     po vykonaní skúšok mu bol udelený preukaz o odbornej spôsobilosti
- bola vypracovaná projektová dokumentácia na vodovod na uliciach 

Dolná a Strelnická
- predaj domu č. 17, vedľa kultúrneho domu
- 14. júna 2004 sa konalo zasadnutie, na ktorom sa riešila petícia 

občanov za zrušenie materskej školy, kde sa uznieslo, že 
prevádzkovanie materskej školy je pre obec nerentabilné

- od 1. septembra 2004 boli deti prihlásené do materskej školy 
v Lietavskej Lúčke

- dom č. 17 bol odpredaný Zuzane Marčekovej zo Žiliny v sume 
     290 000,-  Sk
- schválenie prenájmu budovy materskej školy podnikateľovi 



Ing. Oliverovi Krnčanovi, bytom Žilina, a to na dobu neurčitú za 
účelom výroby menších drevených výrobkov

- 21. septembra 2004 bol položený základný kameň pre výstavbu 
kanalizácie v Rajeckej doline, za našu obec sa zúčastnil starosta obce, 
Štefan Koleno

- 29. augusta 2004 sme si na miestnom cintoríne pripomenuli 
60. výročie Slovenského národného povstania položením venca 
k hrobu dvanástich neznámych partizánov, ktorí zahynuli v Rajeckej 
doline

- Bol poskytnutý príspevok na obnovu Vysokých Tatier sumou 
     451,- Sk, 1,- Sk na obyvateľa
- hlavný kontrolór nebol uvedený do funkcie z nedostatku financií

- starosta obce zabezpečil v Severoslovenskej vodárskej spoločnosti a. s. 
Žilina financie vo výške 400 000,- Sk na výstavbu vodovodu pre rok 2005 na 
uliciach Dolná a Strelnická
- v decembri bola doručená a schválená ROEP-ka od Obvodného 

poľnohospodárskeho úradu v Žiline

Činnosť podnikateľov a ich podiel na 
živote obce

          Podnikatelia v obci pracovali tí istí, pribudol k nim Ing. Oliver 
Krnčan, ktorý si prenajal budovu materskej školy a zaoberá sa výrobou 
drobných predmetov z dreva – výroba drevených hračiek. V areáli 
bývalého jednotného roľníckeho družstva má prenajaté budovy 
a priestory pán Peter Holička – firma DOKO-SK, ktorá sa zaoberá 
obchodnou činnosťou dodávky a montáže čerpadiel a nádrží. 
Podnikatelia neprispeli na žiadnu akciu v obci sponzorsky.

Výstavba a zmeny charakteru obce

          Začiatkom mája sa spevnila krajnica cesty 1.I/64 v dĺžke 
80 metrov, od reštaurácie Malá Fatra po rodinný dom Jarolíma Isteníka. 
V letných mesiacoch pokračovali práce na regulácii potoka Ušianka, 
v úseku od rodinného domu Ing. Milana Januru až k cintorínu. Verejné 
osvetlenie v obci bolo prerobené na fotobunku a vykonala sa čiastočná 
rekonštrukcia miestneho rozhlasu (3 kusy reproduktorov sa doplnili 



a 2 kusy poškodené sa vymenili). V mimovegetačnom období sa 
uskutočnil výrub 13 kusov pagaštanov konských na miestnom cintoríne, 
z dôvodu budúcej výstavby oplotenia cintorína, pretože pagaštany 
ohrozovali pomníky na cintoríne a stáli pod vzdušným elektrickým 
vedením. V obci sa v tomto roku rekonštruovali domy Petra Valíčka 
s manželkou Máriou, č. d. 46, Ing. Grolmusa Ľuboša s manželkou 
Ľubicou, č. d. 45 a Zuzany Marčekovej,  č. d. 17.

Školstvo

          Materskú školu v školskom roku 2003/2004 navštevovalo 16 detí. 
Funkciu riaditeľky naďalej vykonávala pani Anna Mikundová a miesto 
pani učiteľky Ďuranovej nastúpila pani Pekárová. Deti sa venovali 
jazykovej výchove, matematike, výtvarnej, telesnej, hudobnej výchove. 
Pracovali s metodickými zošitmi, kde deti spoznávali písmenká, číslice, 
museli logicky rozmýšľať, učili sa rečňovanky, pesničky, kreslili na 
určité témy. Teoretickú časť využívali i prakticky na vychádzkach, kde 
spoznávali prírodu v jednotlivých ročných obdobiach, venovali sa 
dopravnej výchove. V zimnom období využívali blízke okolie na 
sánkovanie a bobovanie a na školskom dvore stavali snehuliakov. 
Ako po iné roky i tento školský rok si nacvičovali program pre rodičov 
k oslavám Vianoc, Mikuláša, Dňu matiek a k Maturite škôlkára. Okná 
materskej školy boli vždy esteticky upravené k vianočným 
a veľkonočným sviatkom. Deti navštevovali Bábkové divadlo v Žiline.
          Do nového školského roku bol prihlásený malý počet detí (9), 
a preto Odbor školstva v Žiline a zriaďovateľ školy Materskú školu 
Porúbka zrušili. Od septembra 2004 nastúpilo 8 detí do Materskej školy 
v Lietavskej Lúčke.
          Školopovinné deti navštevovali Základnú školu v Lietavskej 
Lúčke, v školskom roku 2003/2004 ich dochádzalo 38, chlapcov 16, 
dievčat 22. Niektorí školopovinní žiaci dochádzajú do škôl v Žiline 
a Rajci. Starší žiaci, ako i deti z materskej školy sa aktívne zapájali do 
mimoškolskej činnosti. Veľmi aktívne pracovali Ivana a Martina 
Mikundová, Eva a Soňa Hodásová, Veronika Olejkárová. I chlapci 
reprezentovali školu v rôznych súťažiach, olympiádach, športe (Marek 
Koleno, Martin a Marek Sventekovci).



Kultúra

          V  tomto roku sa uskutočnili tri podujatia. Začiatkom decembra 
poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Silvia Janurová zorganizovala 
kurz pečenia a zdobenia perníkov. Zúčastnilo sa ho do dvadsať žien, 
pod vedením Zdenky Mikundovej. Viaceré účastníčky kurzu si vyzdobili 
vianočné stromčeky perníkmi, ako za čias našich starých materí.
28. decembra 2004 v kultúrnom dome sa zišli starší občania obce, 
dôchodcovia, na posedenie s obecným zastupiteľstvom. Dôchodcovia boli 
pohostení večerou a každý dostal malý darček. Veľmi sa im na posedení 
páčilo, čomu nasvedčoval spev i tanec, kde si mnohí zatancovali 
a pospomínali na svoju mladosť. Počet zúčastnených: 42. 
Nakoľko sa posedenie dôchodcom zapáčilo, zorganizovali i posedenie na 
Silvestra. Každý si doniesol pohostenie a do tanca im vyhrával 
diskdžokej.

Obyvateľstvo

          Naša obec patrí medzi menšie, čo nasvedčuje i počet obyvateľov. 
Všetkých obyvateľov v obci je 454, mužského pohlavia 218, ženského 
pohlavia 236. 
Narodili sa štyria noví občiankovia, traja chlapci a jedno dievčatko 
(Matej Sasák, Peter Valíček, Laura Hoferová a Tomáš Hodás). 
Sedem občanov opustilo naše rady. Boli to: Paula Frková, Vojtech 
Krajčík, Štefan Balvoň, Vladimír Frko, Zeferín Chobot, Ľudovít Janura, 
Jozefína Hodásová.  Najmladší z nich bol Vladimír Frko, ktorý mal iba 
tridsaťjeden rokov. 
Sociálna starostlivosť bola venovaná občianke Rozálii Porubčanskej.

Telovýchova a šport

          Ani v jednom druhu športu nie sú športovci z Porúbky 
registrovaní. Na športovanie využívajú futbalové ihrisko mladí i starší 
na futbal a betónovú plochu pre hru volejbalu a tenisu. Ženy, ktoré 



cvičili v miestnom kultúrnom dome, v tomto roku chodili cvičiť do 
telocvične pri Základnej škole v Lietavskej Lúčke.

Spolky a organizácie

          Dobrovoľný hasičský zbor – predseda i veliteľ ostali od minulého 
roka nezmenení. V tomto roku sa vykonali menšie opravy na hasičskej 
zbrojnici, ako bol náter okna a dverí a oprava poškodených 
odkvapových žľabov. Tieto práce vykonal údržbár obce Stanislav 
Koleno. Hasičské auto bolo pripravené na stanici technickej kontroly. 
Hasičské družstvo sa zúčastnilo okrskovej hasičskej súťaže v Zbyňove. 
Z 31 účastníkov sa umiestnili na 15. mieste. V auguste súťažili o pohár 
starostky Lietavskej Svinnej.
          Spoločenstvo lesov a pozemkov – v tomto roku činnosť spočívala 
v odstraňovaní kalamitného dreva po nárazoch vetra, ktorý polámal 
a povyvracal stromy v oblasti Lachova a pri Brode. Organizovali 
brigády, ktorých sa zúčastňovali i obyvatelia obce. Pomáhali najmä pri 
odvetvovaní a pílení poškodených stromov. Kalamitné drevo si odkúpili 
miestni občania na vykurovanie.

Počasie a jeho osobitosti

          Naša matička Zem sa otepľuje a toto otepľovanie pociťovali i naši 
občania. 
Leto bolo horúce, teploty sa šplhali k štyridsiatke. Často sa vyskytujú 
silné miestne búrky, ktoré narobia veľa škôd. Našťastie v tomto roku 
v našom okolí k záplavám nedošlo, len silný vietor poškodil stromy 
v Lachove a pri chatovej oblasti.

Čiastkové doplnky z histórie obce

- veriaci z obce Porúbka pred rokom 1788 patrili do farnosti
     Rosina a od roku 1788 do bytčickej farnosti



- prvá drevená zvonica stála pri dvore školy a dvora Antona Januru. 
Zvon, ktorý sa v nej nachádzal, v roku 1916 zobrali vojaci na 
roztavenie, za účelom výroby kanónov v I. svetovej vojne

- v rodinnom dome č. 71 sa nachádzal od roku 1945 – 1948 obchod 
s miešaným tovarom, ktorého vlastníkom bol Klement Porubčanský 
s manželkou Irenou

- v rokoch 1947 – 1954 v dome č. 44 sa nachádzalo pohostinstvo, 
ktorého vlastníkom bol Anton Frko

- rodina Horečných vlastnila mlyn niekoľko generácií. Vlastníctvo 
mlyna prechádzalo z otca na syna. V roku 1934 bola vybudovaná 
nová mlynica pre pohon mlyna a píly. V roku 1952 im mlyn 
znárodnili a do roku 1964 patril Výkupnému podniku Žilina. Po roku 
1989 im mlyn vrátili do vlastníctva

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26. januára 2006, 
číslo uznesenia 1.

starosta  – Štefan Koleno v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.



ROK 2005

Samospráva

          Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v roku 2005 sedem krát. 
15. júla 2005 uskutočnili verejné zhromaždenie občanov, ktorého sa 
zúčastnilo 37 obyvateľov obce.
          Prioritami obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku bolo:

- schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2005 v sume 2 121 000,- Sk (plnenie 
2 008 720,- Sk)
- všeobecné záväzné nariadenie obce
- kanalizácia v obci
- vodovod na uliciach Dolná a Strelnická
- preventívne prehliadky budov, objektov a chát vykonal Stanislav 
Koleno starší a sú platné do 31.12.2007
- oplotenie cintorína
- vo februári 2005 bola za kronikárku obce zvolená Mgr. Erika Kolenová, 
učiteľka na dôchodku
- na rekonštrukciu kultúrneho domu bolo odsúhlasené 5% (50 tisíc Sk) 
z rozpočtu obce
- obecné zastupiteľstvo vo výberovom konaní vybralo za zhotoviteľa prác 
na oplotenie cintorína firmu BRELL z Porúbky
- 21.4.2005 bola odsúhlasená pôžička Marte Prubčanskej na pohreb 
svojej matky



- bol schválený prenájom kancelárie a skladu Sobkovi Pavlovi do konca 
roku 2005, nájom 400,- Sk za m2
- obecné zastupiteľstvo súhlasilo, aby Zelník Pavol pracoval na obecných 
službách do 31.12.2005
- 2 krát ročne bol zabezpečený odvoz domového odpadu veľkokapacitnými 
kontajnermi (3 ks)
- pracovníci obecného úradu vypracovali registratúrny plán (archivácia) 
a bol zaslaný na Štátny archív v Žiline k schváleniu
- starosta obce vyzval vlastníkov nehnuteľností, a to mlyna a železničnej 
stanice v Porúbke na vykonanie stavebných úprav v zmysle stavebného zákona č. 
50/76 Zb., ako aj rodinného domu č. 54, ktorého spoluvlastníkmi sú Mikunda 
Jozef starší a Isteníková Božena
- o stavebné povolenie v tomto roku požiadali Isteník Miroslav (rodinný dom 
č. 24, č. 64) a Mičic Vladimír, č. d. 2

Činnosť podnikateľov a ich podiel na 
živote obce

          V  obci pracujú viacerí podnikatelia, ktorí sa zaoberajú obchodnou, 
stavebnou činnosťou, opravou osobných áut a výrobou hračiek. 
Tento rok prispeli na posedenie dôchodcov sumou po 500,- Sk, vínom, prípravou 
večere a obsluhou. Sumou 500,- Sk prispeli: Radoslav Bitušiak, Peter Holička, 
Silvia Tisová, Igor Vršanský, Maroš Porubčanský, Branislav Mikunda, Marián 
Kostolný, Ing. Peter Brodňan. Víno dodali: Vladimír Zelník, Ľudevít Janíček. 
Prípravou večere a obsluhou: Erika Kozáková s manželom. Podnikateľ 
Ing. Oliver Krnčan vyrobil pre deti MŠ v Lietavskej Lúčke drevené hračky, 
ktoré im odovzdal na Mikuláša.

Výstavba a zmeny charakteru obce

          Počas roka prebiehali práce na oplotení cintorína. Z východnej časti 
cintorína bol plot vybudovaný z betónových okrasných tvárnic a ostatné časti 
cintorína boli oplotené novým poplastovaným pletivom. Celkové náklady 
oplotenia boli 405 000,- korún. V areáli cintorína sa previedol nový náter 
fasády na márnici, bol upravený terén okolo oplotenia a vedľa potoka Ušianka 
bolo zriadené parkovisko. Regulácia potoka Ušianka bola ukončená po vstup 
do areálu Drevovýroby. Práce na kanalizácii v obci boli zahájené 8.11.2005 



na ulici Strelnická pri kostole. Stavebné povolenie na vodovod bolo vydané 
27.7.2005 a v mesiaci decembri sa započalo s výstavbou vodovodu na ulici 
Dolná. Na kultúrnom dome v dĺžke 20 m boli vymenené poškodené odkvapové 
žľaby a na streche osadené zachytávače snehu. V kancelárii starostu 
a pracovníčky obecného úradu boli vymenené dva kusy oceľových radiátorov.  
          V obci pokračovali rekonštrukcie rodinných domov, a to Ing. Milana 
Januru s manželkou Silviou, Marcela Ponechala, č. d. 13. V jesenných 
mesiacoch započal s rekonštrukciou domu č. 24 Miroslav Isteník s manželkou 
Danielou a prebehlo preberacie konanie rodinného domu pani Lalinskej. 
1.8.2005 bola po čiastočnej rekonštrukcii otvorená predajňa COOP Jednota 
Žilina.

Školstvo

          V  školskom roku 2004/2005 navštevovalo Materskú školu 
v Lietavskej Lúčke osem detí z Porúbky. 
          Počas pobytu v materskej škole plnili úlohy dané Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky so svojimi pani učiteľkami. Okrem plnenia 
osnov platných pre deti predškolského veku rozvíjali svoje schopnosti po 
stránke rozumovej, výtvarnej, telesnej, kultúrnej. V októbri navštívili 
Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke a za pomoci chovankýň si zhotovili 
šarkanov, ktoré vypúšťali na dvore materskej školy. V tomto mesiaci, za 
pomoci rodičov, zorganizovali výstavku ovocia, ktorú navštívili rodičia, 
občania z Lietavskej Lúčky i žiaci zo základnej školy. V novembri a januári 
navštívili základnú školu, kde si pozreli hodiny výtvarnej výchovy, telesnej 
výchovy a matematiky. Pred vianočnými sviatkami zdobili medovníčky 
a z tých najkrajších spravili výstavku. Mikuláša oslávili v Mestskom divadle 
v Žiline na divadelnom predstavení, kde boli obdarené sladkosťami. 
Divadelného predstavenia sa zúčastnili ešte trikrát (Šípková Ruženka, 
Čarovačky – vinšovačky, Tri múdre kozliatka). Počas zimných mesiacov 
navštevovali blízke okolie na sánkovanie, v jesennom a jarnom období 
organizovali poldenné turistické vychádzky. Vo februári pre deti materskej 
školy bol zorganizovaný karneval v Kultúrnom dome Lietavská Lúčka. Deti 
s pani učiteľkami si pripravili básničky, pesničky, tančeky a s programom sa 
reprezentovali v miestnom rozhlase ku Dňu matiek, Dňu detí. 
Deti, ktoré mali od septembra postúpiť do školy, v júni skladali malú 
maturitu a pani učiteľka zhotovila tablo, ktoré umiestnili vo výklade 
miestnych potravín. 
          Základnú školu v školskom roku 2004/2005 navštevovalo 34 žiakov 
z Porúbky. Chlapcov 16, dievčat 18. Nadaní a talentovaní žiaci boli zapojení 



do školských a okresných súťaží zo slovenského jazyka (Hviezdoslavov 
Kubín, Dilongova Trstená), matematiky (Matematická olympiáda, 
Matematický klokan), hudobnej výchovy (Slovenský slávik), fyziky (Živly), 
výtvarnej výchovy (Vesmír očami detí), telesnej výchovy (o putovný pohár 
so Základnou školou Lietava a volejbalový turnaj organizovaný 
Diagnostickým centrom  Lietavskej Lúčke). Počas školského roka sa žiaci 
zúčastnili výchovného koncertu s ekologickým zameraním, divadelného 
predstavenia. Žiaci z ročníkov 1. – 4. dvakrát navštívili divadelné 
predstavenie v Bábkovom divadle Žilina. 
Pre účely vyučovania škola mala 19 počítačov, z toho šesť bolo dodaných 
v rámci Projektu Infovek, šesť z projektu Počítače pre školy a sedem 
počítačov škola získala od sponzorov. Počas vyučovania mal každý vyučujúci 
so žiakmi prístup k počítačom, podľa schváleného harmonogramu. Učitelia 
i žiaci mali možnosť si vytvoriť e-mailové stránky na serveroch, ktoré tieto 
služby ponúkajú zdarma. Zúčastnili sa týchto projektov: Odkáž rodičom 
a vyhraj, Deti Európe, Po stopách pomníkov, Súťaž EASY-KVÍZY. 
Z jednotlivých predmetov boli organizované exkurzie a beseda so 
sexuologičkou MUDr. Jeznou.

Obyvateľstvo

          Počet obyvateľov v obci sa znižuje.
          V roku 2005 žilo v Porúbke 452 obyvateľov, 214 mužov, 238 žien a 
4 mali prechodné bydlisko. 
Narodilo sa päť detí, všetko ženského pohlavia (Barčiaková Sofia, Pálešová 
Bianka, Šimková Simona, Olejkárová Petra, Mikundová Aneta). 
Rozlúčili sme sa so siedmimi občanmi: Zvarík Miroslav, Habrún Bohuš, 
Janura Ivan, Kavecký Anton, Ing. Mikunda Bohuslav, Porubčanská 
Rozália, JUDr. Židuliak Karol.

Kultúra

          Uskutočnili sa dve zábavy pre občanov. Prvá sa uskutočnila počas 
Veľkej noci. Zúčastnilo sa jej 46 občanov. Do tanca im vyhrával diskdžokej 
Milan Porubčanský. Druhá sa konala na Silvestra. Zabávalo sa len malý 
počet občanov, nakoľko sa konali i silvestrovské zábavy v pohostinstvách 
Malá Fatra a WIKL. Pred vianočnými sviatkami poslankyňa obecného 
zastupiteľstva Silvia Janurová zabezpečila poldenný kurz zdobenia 
perníkov. Zúčastnilo sa 20 žien, ale i dievčatá, ktoré sú ešte školopovinné.



          Dňa 3. decembra obecné zastupiteľstvo pripravilo posedenie 
pre dôchodcov. V obci žije 98 dôchodcov a posedenia sa ich zúčastnilo 63. 
Dôchodcovia, ktorí sa zúčastnili posedenia, boli pohostení večerou, vínom, 
kávou a každý dostal malý darček. O zábavu sa postaral diskdžokej Juraj 
Porubčanský. Veselo si zaspievali, zatancovali, pospomínali. Tí, ktorí sa 
nezúčastnili posedenia, boli obdarovaní salónkami, ktoré im odovzdali 
poslanci obecného zastupiteľstva. Na posedenie sponzorsky prispeli 
podnikatelia z obce a o darčeky sa postaral obecný úrad.

Cirkevný život

          Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, i tento rok sa v nedeľné 
predpoludnie uskutočňovali omše, v miestnej kaplnke a každý deň od 16.30 
modlenie pod vedením Celestína Mikundu.

Spolky a organizácie

          Dobrovoľný hasičský zbor uskutočnil výročnú členskú schôdzu 
20. februára 2005. Zúčastnilo sa jej 16 hasičov. 15. mája v tunajšom 
kultúrnom dome sa konala okrsková schôdza hasičov, na ktorej sa 
zúčastnili predsedovia a velitelia z Porúbky, Lietavskej Lúčky, Lietavskej 
Svinnej, Babkova a Bytčice. 22. mája 2005 sa naši hasiči zúčastnili okresnej 
súťaže v Zbyňove. Celkový počet súťažiacich družstiev bol 35 a naši sa 
umiestnili na 17. mieste. Mladí hasiči pred súťažou trénovali na miestnom 
futbalovom ihrisku. 
Družstvo mladých hasičov tvorili: Marián Mikunda – predseda, Oliver 
Mikunda – veliteľ, Ján Brezáni mladší, Rastislav Habrun, Jozef Magyar, 
Radoslav Skupeň, Marek Janura, Martin Frko, Erik Chasník, Tomáš 
Baránek, Peter Mechel. Títo mladí požiarnici súťažili i o Putovný pohár 
starostky z Lietavskej Svinnej. Súťaž sa uskutočnila 27. augusta 2005, 
kde z 10 družstiev sa umiestnili na 5. mieste.
          Spoločenstvo lesov a pozemkov – v jarných mesiacoch vyčistili cestu 
do Rybníkov, priepusty popri ceste do Rybníkov a Lachova, aby zabránili 
prudkému prúdu stekajúcej vody v jarnom období. Priepusty kontrolovali 
mesačne. Protipožiarne hliadky v jarných mesiacoch robili obchôdzky, aby 
nedochádzalo k požiarom tam, kde sa nachádzalo veľa suchej trávy. 
Vysádzali sadenice borovíc, smreka, buka. V letnom období vykášali trávu 



okolo sadeníc, v jeseni natierali sadenice pred poškodením lesnej zveri. 
Uskutočnili prebierky porastov tam, kde rástli husto. Raz do roka prevádzajú 
ťažbu dreva, ktorá je naplánovaná Obvodným lesným hospodárstvom 
v Žiline. Každý porast má svoje číslo.

Telovýchova a šport

          V  športovej oblasti naďalej sa mládež i dospelí venujú rekreačne 
futbalu, tenisu, volejbalu. Ženy športovali dvakrát týždenne v telocvični pri 
Základnej škole v Lietavskej Lúčke.

Počasie a jeho osobitosti v priebehu 
roka

          Jar sa začala hlásiť veľmi skoro.
Už v marci obyvatelia obce pracovali vo svojich záhradkách. Príjemne teplo 
bolo i počas leta, a nevyskytovali sa tak často dažde a búrky ako po iné roky. 
Jeseň bola príjemná, slnečná až do Pamiatky zosnulých. V mesiaci november 
a december snežilo, takže na Vianoce sme mali dostatok snehu, na svoje si 
prišli deti, ktoré počas vianočných sviatkov využívali zasnežené stráne na 
zimné športy.

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23. februára 
2007, číslo uznesenia 3.

starosta  – Štefan Koleno v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.



ROK 2006

Samospráva

          V  obecnom zastupiteľstve pracovali tí istí poslanci i starosta, ako 
v predošlých troch rokoch. 
V priebehu roka sa obecné zastupiteľstvo zišlo 7 krát, 12. apríla sa konalo 
verejné zhromaždenie občanov, zúčastnilo sa 45 obyvateľov a bolo 
zamerané hlavne na výstavbu kanalizácie v obci a vodovodu na uliciach 
Dolná a Strelnická.
          Hlavné úlohy v tomto roku:
- rozpočet na rok 2006
- všeobecné záväzné nariadenie obce

- inventarizácia obecného majetku a finančná kontrola za rok 2003 – 2005
- separovanie zberu druhotných surovín
- výstavba kanalizácie v obci
- dokončenie vodovodu Dolná a Strelnická



- finančná výpomoc v sume 5 000,- Sk Fronkovi Milanovi za požiarom 
zničenú hospodársku budovu pri rodinnom dome
- oplotenie volejbalového a tenisového ihriska
- náter strechy na kaplnke
- v tomto roku firma T+T (Domový odpad Žilina) zvýšila náklady na 
likvidáciu domového odpadu o 8%, čo predstavuje navýšenie rozpočtu obce 
o 15 000,- Sk ročne. Všeobecné záväzné nariadenie obce na rok 2006 bolo 
schválené obecným zastupiteľstvom 23.2.2006, a tieto náklady budú 
uhradené z rozpočtu obce.
- bol zavedený separovaný zber na sklo, papier, fľaše z umelej hmoty 
a tetrapakové obaly, kontajnery boli umiestnené pri kultúrnom dome, 
reštaurácii Malá Fatra, autobusovej zastávke a pri obchode COOP Jednota
- obecný úrad zakúpil 6 kusov 110 litrových smetných nádob. Obec ich 
zakúpila po 800,- Sk za kus, občania si ich mohli zakúpiť po 400,- Sk za kus
- bol zakúpený 1 100 litrový kontajner k cintorínu
- dvakrát v roku boli rozmiestnené tri kusy veľkokapacitných 
kontajnerov

Činnosť podnikateľov a ich podiel na 
živote obce

          Podnikatelia v obci sú tí istí, ako v minulom roku. 
Ing. Peter Krnčan, ktorý podniká v bývalej materskej škole a venuje sa 
výrobe hračiek z dreva, z príležitosti Medzinárodného dňa detí podaroval 
deťom z Materskej školy v Lietavskej Lúčke hračky z dreva. Ostatní 
podnikatelia sponzorsky neprispeli na žiadnu spoločenskú činnosť v obci.

Výstavba a zmeny charakteru obce

          V  tomto roku pokračovala výstavba kanalizácie obce, a to hlavným 
kanalizačným zberačom v cestnom telese cesty 1.I/64 cez obec Porúbka, 
v dĺžke 400 bežných metrov. Tento úsek bol vybudovaný za dvanásť dní. 
Poddodávateľ Gasmonta Vranov nad Topľou ukončil kanalizáciu v obci
i kanalizačné prípojky k rodinným domom a verejným budovám. 
Neuskutočnili sa kanalizačné prípojky k rodinným domom Ferdinanda 
Isteníka s manželkou a Ľubomíra Habrúna s manželou. 



Počas výstavby kanalizácie bolo vybudované odvodnenie Figury (pri 
železničnom priecestí) v sume 35 000,- Sk. V septembri bol na ceste 1.I/64 
položený nový asfaltový koberec v dĺžke štyristo metrov a v dolnej časti obce 
bola spevnená krajnica cesty betónom pri šiestich rodinných domoch (pani 
Marčeková, Habrún Jozef, Habrún Zdeno, Hodás Eduard, Ponechal Marcel, 
Brezániová Jaroslava). V jesenných mesiacoch bolo oplotené volejbalové 
a tenisové ihrisko z oplastovaného pletiva a osadené betónové obrubníky zo 
strany od potoka Sviňanka. Cena za zhotovenie diela bola 127 876,- Sk. 
V októbri bola natretá strecha kaplnky v sume 32 000,- Sk. Tieto práce 
zabezpečoval na objednávku obce Ing. Peter Brodňan, prostredníctvom 
svojej firmy BRELL. V obci sa rekonštruovali tieto rodinné domy: Miroslav 
Isteník mladší, č. d. 24 a 64, Ponechal Marcel, č. d. 13, Ing. Milan Janura, 
Eva Zemanová. 
V budove kultúrneho domu boli vymenené staré oceľové radiátory za nové 
výhrevnejšie panelové radiátory v hodnote 65 000,- Sk a do kuchynky 
zakúpili nový plynový sporák, miesto starého poškodeného elektrického 
sporáka. V septembri boli vymaľované kancelária obecného úradu, chodby, 
kuchynka a sociálne zariadenia.

Školstvo

          Deti predškolského veku už dva roky navštevujú Materskú školu 
v Lietavskej Lúčke. 
Riaditeľkou škôlky je Monika Dimitriadu a štyri pani učiteľky, ktoré sa 
starajú i o dvanásť detí z Porúbky. S deťmi plnia úlohy, ktoré sú určené pre 
detičky predškolského veku Ministerstvom školstva a telesnej výchovy 
Slovenskej republiky. Vo výchovno – vyučovacej časti rozvíjajú v deťoch 
lásku k pohybu, prírode, zvykom našich predkov, láske k hudbe, 
estetickému cíteniu. Pri svojej práci spolupracujú s miestnou základnou 
školou i Diagnostickým centrom v Lietavskej Lúčke. Nakoľko v zimnom, ale 
i jarnom období bol dostatok snehu, deti s pani učiteľkami využívali blízke 
okolie v dopoludňajších hodinách na sánkovanie, kde uskutočňovali 
i preteky na lopároch, sánkach (13. januára, 9. februára, 20. februára 2006).
      V mesiaci január sa každoročne uskutočňuje zápis do prvého ročníka 
základnej školy. Deti, ktoré od septembra sa majú stať školákmi, 
každoročne pred zápisom do školy navštevujú základnú školu, kde sa 
oboznamujú s prostredím školy a na zápise sa zúčastňujú s rodičmi. 
V mesiaci február spolu so žiakmi ročníkov 1. – 4. je pre deti v miestnom 
kultúrnom dome usporiadaný karneval v maskách. Deti sa vždy veselo 



zabávajú, tancujú a na záver bývajú odmenené sladkosťami. Viackrát 
v roku navštevujú Bábkové divadlo v Žiline. V tomto roku to boli divadelné 
predstavenia: Klauniáda, Pierka z draka, Domček, Psíček a mačička,
Tri zlaté vlasy, Zázračný autobus. Dňa 11. apríla 2006 pripravili výstavku 
na tému Veľká noc, kde pripravili maľované vajíčka a kvietky. V máji si 
pripravili besiedku ku Dňu matiek a so svojím programom sa reprezentovali 
i v kultúrnom dome.
          Regionálne osvetové stredisko zorganizovalo dňa 5. a 6. júna pre deti 
predškolského veku súťaž v speve a recitácii. V recitácii sa na popredných 
miestach umiestnila Sárka Bohdalová z Porúbky, bola odmenená diplomom. 
Deň detí prežívali pri Slnečných skalách. Počas dňa mohli súťažiť s mečom, 
vidieť prácu keltskej skupiny, strieľať z luku. Obecný úrad Porúbka prispel 
na Deň detí sumou 900,- Sk. V júni sa deti zúčastnili desaťdňového 
plaveckého výcviku, svätojánskych ohňov, turistických vychádzok do 
blízkeho okolia a 30. júna sa rozlúčili s predškolákmi. Rozlúčkový deň 
prebiehal na školskom dvore a v celej budove materskej školy. 
Po prázdninách prišli do škôlky noví škôlkári. V jesenných mesiacoch si 
zhotovili šarkanov, zúčastnili sa výstaviek ovocia v obci i v Diagnostickom 
centre v Lietavskej Lúčke, privítali Mikuláša a zorganizovali vianočnú 
besiedku. 
V priebehu roka bola vyhlásená súťaž o nové detské ihrisko v regionálnom 
týždenníku – Žilinský Večerník. Materská škola túto súťaž vyhrala, a tak sa 
deti hrávajú na novom ihrisku v areáli materskej školy.
          Základnú školu v Lietavskej Lúčke navštevovalo devätnásť žiakov 
z Porúbky, piati žiaci navštevujú základné školy v Žiline. Žiaci pracovali 
v devätnástich krúžkoch. Ročníky 1. – 4. sa zúčastnili dvoch divadelných 
podujatí, žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Ekoplagát v Považskej galérii Žilina, 
zúčastnili sa filmov o nedodržiavaní ľudských práv. Na škole bol vydávaný
školský časopis Školovinky, vyšli štyri čísla. Žiaci z jednotlivých predmetov 
navštívili exkurzie, ktoré boli zamerané na preberané učivo z literatúry, 
prírodopisu, dejepisu. V rámci školy a okresu boli organizované súťaže: 
Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Dilingova Trstená, Matematický 
klokan, Pytagoriáda, Slávik Slovenska, Deti Európy, Škola horu, Na bicykli 
bezpečne, výtvarných súťaží, športových súťaží. V škole sa nachádza 
špeciálna učebňa s počítačmi a sú vzájomne prepojené do lokálnej 
počítačovej siete, ktorá je napojená na internet WI-FI siete. Počítače 
a internet využívali na prezentáciu vlastnej práce žiakov.

Kultúra



          Počas Fašiangov v kultúrnom dome sa uskutočnila zábava pre 
občanov obce, ktorú zorganizoval starosta obce a obecné zastupiteľstvo. 
Zábavy sa zúčastnilo šesťdesiat obyvateľov. Nálada bola výborná, zabávali 
sa skoro do ranných hodín. Kultúrny dom využívali i mladí ľudia na 
organizovanie diskoték. 
          V rámci Mesiaca úcty k starším sa 21. októbra uskutočnilo posedenie 
s dôchodcami. Privítal ich starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Dôchodcom 
bolo podávané občerstvenie a do tanca im vyhrával Juraj Porubčanský. 
V priebehu roka kultúrny dom bol využívaný i na prezentácie tovaru, ktoré 
predvádza firma REISEN-MULLER Prešov.
10. decembra poslankyňa Silvia Janurová zorganizovala pre ženy kurz 
zdobenia medovníkov.

Obyvatelia

          V  tomto roku sa narodili štyri detičky. Dve ženského pohlavia a dve 
mužského pohlavia.
Sú to títo novorodenci: Matúš Skokan (14.7.2006), Lívia Talapková 
(26.8.2006), Oliver Isteník (2.11.2006) a Viktória Páchniková (6.12.2006).
Do rodičovského domu sa zo Žiliny presťahovala Dižová Emília, Dižo Ivan, 
Dižová Terézia a Dižo Denis. Novou občiankou sa stala i Frková Martina.
V roku 2006 sme sa na poslednej ceste rozlúčili s občanmi: Hodásová Cecília 
(26.2.1923), Hodás Vincent (17.4.1920), Skupeňová Mária (28.8.1923), 
Doricová Bernardína (7.8.1919), Frko Františk (18.10.1922), Habrún Jozef 
(2.10.1958), Ing. Mikunda Miloslav (11.5.1956), Bátorová Irena (12.11.1925), 
Bičianová Štefánia (15.12.1925). 
Počet obyvateľov obce: 449.

Cirkevný život

          Katolícke omše sa uskutočňovali každú nedeľu od 9.30 hodiny 
a modlenie dennodenne od 16.30 hodiny.
Kaplnka je zasvätená Svätej trojici a každoročne sa na tento sviatok pri 
svätej omši usporadúvajú hody. Od jesenných mesiacov sa trinásť až 
devätnásťroční pripravujú na sviatosť birmovania. 



O čistotu a kvetinovú výzdobu kaplnky sa dlhé roky starajú: Anastázia 
Mikundová, Božena Janurová, Adolfína Olejkárová, príležitostne im 
vypomáhajú: Marta Porubčanská a Eva Bátorová.

Spolky a organizácie

          Dobrovoľný hasičský zbor uskutočnil okrskovú členskú schôdzu dňa 
10. marca 2006 v Kultúrnom dome Porúbka, ktorej sa zúčastnil i zástupca 
Okresného výboru Hasičov v Žiline, pán Gažúr. Našich hasičov sa zúčastnilo 
osemnásť. 
V dňoch 29. a 30. marca 2006 zachraňovali naši hasiči súkromné majetky 
našich občanov v Horevsí, keď táto oblasť bola postihnutá záplavami 
z topiaceho sa snehu. Taktiež čerpali vodu z rodinných domov Petra 
Porubčanského a Rudolfa Skupeňa. Dňa 26. augusta sa zúčastnili súťaže 
v Lietavskej Svinnej o Pohár starostky obce, keď z desiatich účastníkov 
obsadili 4. miesto. Po súťaži si uctili pamiatku padlých partizánov, ktorí sú 
pochovaní na miestnom cintoríne, položením venca k 62. výročiu 
Slovenského národného povstania. 9. decembra 2006 sa konala výročná 
členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Porúbke za vedenia 
predsedu Mariána Mikundu a pätnástich členov. V máji bola vykonaná 
technická kontrola hasičského auta.
          Spoločenstvo lesov a pozemkov – predsedom v Porúbke je Juraj Frko 
a hospodárskou Anastázia Mikundová. Členovia spoločenstva brigádnicky 
sa podieľali na kosení trávy, uskutočnili prebierky porastov a naplánovanú 
ťažbu dreva.
          Jednota dôchodcov Slovenska – v obci Porúbka bola založená na 
ustanovujúcej schôdzi dňa 16. septembra 2006. Za predsedníčku bola 
zvolená Mgr. Erika Kolenová, zástupkyňa Irena Bátorová, hospodárkou 
Petronela Kolenová a revíznu komisiu tvoria: pani Drahoslava Bátorová 
a Jozefa Habrunová. Do dobrovoľnej organizácie sa prihlásilo a zaplatilo 
členské tridsaťosem členov – dôchodcov. 
Na svojej prvej schôdzi im boli vypísané členské preukazy a boli oboznámení 
so stanovami Jednoty dôchodcov Slovenska i možnosťami dôchodcov 
pri kúpelno – relaxačných pobytoch a rekreačných pobytoch Sorea.

Telovýchova a šport



          I  tento rok ihriská, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti obce, sa 
využívali len na rekreačný šport. Futbalové, volejbalové a tenisové ihrisko 
využívala najmä mládež v popoludňajších hodinách a v nedeľu dopoludnia, 
hrávali futbal starší amatérski hráči. Poslanec obecného zastupiteľstva, 
pán Igor Frko, zabezpečil volejbalové tyče a sieť bola zakúpená 
z prostriedkov obce. Z prostriedkov obce tento rok boli zakúpené 
basketbalové koše, dosky a basketbalová lopta. V októbri bolo oplotené 
pletivom volejbalové a tenisové ihrisko.

Počasie a jeho osobitosti v priebehu 
roka

          Nový rok nás privítal s množstvom snehu, ktorý padal a padal. 
Najsilnejšie mrazy udreli koncom januára a trvali i vo februári a marci. 
Mráz v noci dosahoval od -18 do -24 stupňov Celzia. Mrazy povolili až 
koncom marca a veľké množstvo snehovej prikrývky sa začalo roztápať. 
Nakoľko pôda bola hlboko zamrznutá, topiaci sa sneh spôsobil zaplavenie 
územia v Horevsí a popri rieke Rajčianka (29.3.2006). Môžeme povedať, 
že „pani zima“ odovzdala svoje žezlo letu, lebo už v máji bolo teplo 
a príjemne. 
Leto bolo horúce. Koncom júla a v auguste dosahovali teploty 32 – 33 
stupňov Celzia. Júl i august bol suchý a 29. júla konečne trochu spŕchlo.
Jeseň bola slnečná, teplá a trvala do konca októbra. Hoci sa 2. novembra 
ochladilo i trochu nasnežilo, sneh sa rýchlo roztopil a nastalo zas obdobie 
s teplotami na túto ročnú dobu dosť neobvyklé. Zimy a sneženia sme sa 
nedočkali ani počas Vianoc. Raritou tejto zimy bolo, že mnohí hubári 
nachádzali huby (pôvabnica dvojfarebná) tesne pred Vianocami i po nich.

Mimoriadne udalosti

          Dňa 19. februára 2006 vznikol samovznietením od elektrickej energie 
požiar v hospodárskej budove pri rodinnom dome Milana Fronku 
s manželkou (dom číslo 139).

 



Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23. februára 
2007, číslo uznesenia 3.

starosta  – Milan Janura v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.

ROK 2007

Dňa 2. decembra 2006 sa uskutočnili voľby na starostu obce  a 
Obecného zastupiteľstva v Porúbke.  V zozname voličov bolo zapísaných 
360 osôb. Volieb sa zúčastnilo 261 osôb. Účasť vo voľbách bola 72,56 %. Na 
v voľbu starostu boli prihlásení šiesti kandidáti: Ing. Juraj Isteník, pavol 
Frko, Mária Ďugelová, Štefan Koleno, Ing. Milan Janura , Zdenka 
Staneková. Za starostu obce bol zvolený Ing. Milan Janura, s počtom hlasov 
123. Do obecného zastupiteľstva v Porúbke boli zvolení poslanci: Ing. Peter 
Brodňan (224 hlasov), Jaroslava Brodňanová (154 hlasov), Jozef Králik 
(148 hlasov), Elena Hodásová (92 hlasov), Jana Hoferová (83 hlasov).
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insignií sa 
uskutočnilo na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, v Porúbke dňa 29. 
decembra 2006. Taktiež sa uskutočnila voľba zástupcu starostu, návrh na 
zriadenie komisií a voľba predsedov komisií.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v roku 2007 jedenásťkrát.
Prioritami v roku 2007 bolo:
- zriadenie komisií: komisia pre správu obecného majetku a financií – Jana 
Hoferová , stavebná komisia – Jozef králik, sociálna komisia – Jaroslava 
Brodňanová, komisia pre šport a kultúru – Elena Hodásová.

− dodatok k Štatútu obce Porúbka
− rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Porúbke
− vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
− VZN o nakladaní s odpadom
− podanie prihlášky za člena Združenia miest a obcí Slovenska
− VZN – cintorínsky poriadok



− VZN o podmienkach držania psov na území obce
− prenájom časti márnice pohrebným službám Márii Strážovcovej z 

Lietavskej Lúčky
− Štatút obecnej knižnice Porúbka
− Zmluva o spoluprevádzkovaní pohrebiska
− rozmiestnenia troch veľkokapacitných kontajnerov v obci, v jarnom 

a jesennom období
− schválenie pracovného poriadku zamestnancov obce Porúbka
− ustanovenie hlavného kontrolóra obce – Tomáš Mikunda
− schválenie rozpočtu obce na roky 2008-2010

Činnosť podnikateľov a ich podiel na 
živote obce

V obci žijú viacerí, ktorí sa venujú stavebnej činnosti, oprave áut, 
obchodnej činnosti, drobnej výrobe. Z príležitosti Medzinárodného dňa detí 
sa na miestnom ihrisku konali oslavy a na tieto oslavy v hodnote tisíc korún 
sponzorsky prispeli : Igor Vršanský, Marián Porubčanský, Branislav 
Mikunda, Anton Starinský, Marián Kostolný, Erika Kozáková, Oliver 
Krnčan, Jozef Králik, Ing. Miroslav Habrun, Pavol Polaczek, Ľudovít 
Janíček,  Ing. Peter Brodňan a Spoločenstvo lesov a pasienkov v Porúbke.   
Krnčan Oliver vyrobil drevené hračky i do Materskej školy v Lietavskej 
Lúčke a prispel svojimi drevenými výrobkami do tomboly na Silvestra.

Výstavba a zmeny charakteru obce 

V marci Slovenská správa ciest spevnila krajnicu štátnej cesty  1/64 
pri rodinnom dome Milana Kolenu, č.d. 83. Od 31. marca na ulici Dolná a 
Strelnická sa pokračovalo s vodovodnými prípojkami do rodinných domov, 
v počte dvadsaťdve. Pred vybudovaním prípojok sa uskutočnila kolaudácia 
stavby rozšírenia vodovodnej vetvy V2-1-V3. Prípojky sa realizovali za 
pomoci majiteľov domov. 8. marca započali práce v bývalej materskej škole 
na rekonštrukciu bývalých šatní na obchod. Na týchto rekonštrukčných 



prácach pracovali títo obyvatelia obce: František Isteník, Pavol Zelník, Igor 
Frko. Zrekonštruované priestory boli dokončené koncom mesiaca a obchod 
do prevádzky bol pripravený, ale užívateľ Vladimír Zelník zrušil 
prevádzku. Od 15. septembra bol obchod odovzdaný do prenájmu novému 
nájomcovi – Jane Krajčíkovej. V treťom týždni mesiaca máj začali práce 
na pokládke asfaltového koberca po prácach na kanalizácii obce. 
Vyasfaltované boli všetky ulice i Požiarnicka, ktorá predtým nebola za-
asfaltovaná. Obecný úrad v Porúbke prispel na tieto práce sumou 115.000 
korún. Na úpravu krajníc zabezpečila obec štrkodrvu v sume 36.000 korún 
a prispela na úprave týchto krajníc i samotnými občanmi, ktorí si upravili 
okolie svojich rodinných domov. V mesiaci júl bola vybudovaná vodovodná 
prípojka pred Dom smútku Porúbka, v dĺžke päť metrov. Obec dala 
vypracovať projektovú dokumentáciu kultúrneho domu v hodnote 170.000 
korún, v rozpočtovom náklade osem miliónov korún. Kolaudácia 
kanalizačnej stoky sa uskutočnila 20. novembra 2007 za prítomnosti 
zástupcu starostu obce, Ing. Petra Brodňana, Sevaku Žilina, Doprastavu 
Žilina. Prípojky k rodinným domom sa budú realizovať v roku 2008. Obec 
dala vypracovať projekt pre stavebné konanie chodníka cesty 1/64, v sume 
52.000 korún. V jarných mesiacoch bol skolaudovaný stožiar GMS, ktorého 
prevádzkovateľom je T-MOBILE Slovensko. Obec zabezpečila kosenie 
trávy na miestnom cintoríne  a náter kríža a lavičiek. Tieto práce na 
cintoríne vykonávali v rámci dohody o pracovnej činnosti František Isteník 
a Eduard Hodás. S rekonštrukciou rodinného domu č. 73 započala Zdenka 
Frková so synom Mariánom. Kolaudácia ešte nebola realizovaná.

 

Obytelia

Počet obyvateľov obce sa zvýšil o dvadsaťjeden občanov, krotí sa 
prisťahovali po renovácii rodičovských domov alebo zakúpení domu. 
Terajší počet obyvateľov je 461. V roku 2007 sa narodili dve dievčatká. Sú 
to: Frková Michaela (8.10.2007), Podivínska Paula (21.10.2007). V roku nás 
opustili títo občania : Baránek Peter (22.3.2007), Janura Aladár (13.4.2007), 
Janurová Božena (16.11.2007), Mikunda Jozef (31.3.2007)

Kultúra



Fašiangy sú oddávna obdobím veselia a hojnosti na tanieri. 
Fašiangové obdobie sa začína už v čase Troch Kráľov a trvá do Popolcovej 
stredy. Vždy počas februára sa naši predkovia prezliekli do pestrých 
kostýmov a masiek, vyrážali na tancovačky a usporadúvali fašiangové 
sprievody. V mnohých obciach tradície prežívajú alebo sa oprašujú. I v 
našej obci sme túto tradíciu oprášili po vyše štyridsiatich rokoch. Obecné 
zastupiteľstvo s Dobrovoľným hasičským zborom v Porúbke, pripravili 
fašiangový sprievod cez celú obec 17. februára. Obcou znela veselá hudba 
pod vedením Miroslava Olešu. Gazdinky vytancovali mladí hasiči, ktorí 
boli prezlečení do krojov alebo za hasičov. Turoňa predstavoval Ladislav 
Frko. Cigánky, ktoré vykrúcali v tanci mužov, boli členky obecného 
zastupiteľstva – Jarmila Brodňanová, Helena Hodásová. Naša mlaď – 
dievčatá, boli prezlečené za tanečnice, Stanislava Hodásová za vodníka. O 
bezpečnosť premávky sa starali Eduard Hodás, František Janura a Zdeno 
Habrún. S fašiangovníkmi chodil i ovenčený voz s koňom, do ktorého 
odkladali výslužky od gazdiniek a gazdov. Vyvrcholením bola večerná 
zábava v kultúrnom dome, na ktorej nechýbali šišky, slanina, klobása a 
dobrá nálada. V období veľkonočných sviatkov zorganizovali mladí hasiči 
veľkonočnú zábavu, na ktorej sa vykrúcalo asi sto občanov Porúbky.
19. apríla 2007 sa konalo vystúpenie kúzelníka v miestnom kultúrnom 
dome. Vystúpenie navštívili najmä deti so svojim rodičmi. Z príležitosti 
osláv Dňa matiek Obecné zastupiteľstvo v Porúbke pripravilo posedenie 
pre mamičky a babičky s občerstvením i programom, ktorým spríjemnili 
posedenie deti z materskej školy a základnej školy, v počte štyridsaťsedem. 
Matiek a starých mám sa zúčastnilo sedemdesiat a domov odchádzali s 
úsmevom na tvári. V júni sa nezabudlo na staré zvyky, oslavy Jána. 
Spoločenstvo lesov a pasienkov, Dobrovoľný hasičský zbor v Porúbke 
pripravili Jánsku vatru, pri ktorej sa zišli celé rodiny a v priateľskom 
posedení vydržali až do ranných hodín. 26. októbra 2007 v kultúrnom dome 
sa zišli občania dôchodcovského veku z príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
Slávnostný príhovor k dôchodcom previedol starosta obce, Ing. Milan 
Janura. V programe vystúpil ženský folklórny spevácky súbor z Turia – 
Turanka. O občerstvenie dôchodcov sa postaralo obecné zastupiteľstvo. 
Starší ľudia si pospomínali na mladé roky, ba sa i vyzvŕtali za spevu 
Turanky. Domov sa rozchádzali v neskorých večerných hodinách. 
Päťdesiattri dôchodcov sa zúčastnilo tohto posedenia.
Bývalý občan Porúbky, Michal Porubčanský, zorganizoval silvestrovskú 
zábavu. Vstupné od občanov bolo vo výške sedemsto päťdesiat korún a pre 
cezpoľných tisíc päťsto korún. Silvestrovská zábava bola lákadlom pre 
mnohých lebo, lebo na nej hrala známa skupina Senzus. Zábava sa konala v 
kultúrnom dome a známi muzikanti vyhrávali od večera do rána. 
Zúčastnení obyvatelia sa výborne bavili, pospievali si, a tak privítali Nový 
rok. Po polnoci nastalo napätie, keď bola vyhlásená tombola a každý čakal, 



že niečo vyhrá v tombole. V ranných hodinách sa deväťdesiat zabávajúcich 
sa občanov rozišlo do svojich príbytkov. 

 

Školstvo

V roku 2007 navštevovalo osem detí z Porúbky Materskú školu v 
Lietavskej Lúčke. Vo výchovno-vyučovacej časti pobytu detí v materskej 
škole sa štyri učiteľky a riaditeľka školy snažili deťom upevňovať poznatky 
z rozumovej, estetickej, hudobnej a pohybovej výchovy detí predškolského 
veku. V januári šesťročné deti absolvovali zápis do 1. ročníka, vo februári 
sa tešili na karneval, ktorý bol v kultúrnom dome a deti boli prezlečené za 
rozprávkové a strašidelné bytosti. V júni sa tešili na Medzinárodný deň detí 
,ktorý oslavovali v Ekoskanzene Lietavská Svinná. Tu sa oboznámili s 
rôznymi domácimi zvieratkami, historickým náradím našich predkov i 
maketami hradov a zámkov zo Slovenska. Každoročne navštevujú Bábkové 
divadlo v Žiline, kde videli : Zázračný autobus, O prechladnutom drakovi, 
Zrkadlovo alebo všetko naopak. Okrem týchto predstavení videli divadelné 
rozprávky Zlatá priadka, Koza odratá a jež, Malé kozliatka, O dvanástich 
mesiačikoch, ktoré si nacvičili a zrealizovali žiaci zo Základnej školy v 
Lietavskej Lúčke a Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke. Spolupráca 
materskej školy a diagnostického centra je veľmi dobrá. Chovanky z 
diagnostického centra pripravujú pre deti predškolského veku rôzne 
kultúrne akcie, výstavky, športové podujatia, spomienkové predmety, 
burzy.
Základnú školu navštevovalo osemnásť žiakov, deväť žiakov na ročníkoch 
1. - 4. a deväť žiakov na ročníkoch 5. - 9. Ostatné školopovinné deti 
navštevovali Základné školy v Žiline. Na škole bolo zriadených dvadsaťdva 
záujmových krúžkov. Krúžková činnosť bola veľkým prínosom a pomocou 
rodine, ale najmä deťom, pretože ich nenásilne zamestnávala v čase mimo 
vyučovania a ony sa bezcieľne netúlali a zároveň si rozširovali svoje 
zručnosti a návyky. Žiaci sa zapájali do súťaží organizovaných školou, 
okresom i krajov. Najviac žiakov sa zapojilo do Hviezdoslavovho Kubína, 
Pytagoriády Envirootázniky 2007, a samozrejme do športových súťaží. 
Najlepšie si počínali v súťaži Bezpečne na bicykli, kde v okresnom kole 
získali 1. miesto a postúpili do krajského kola. Z ďalších aktivít sú exkurzie 
(Bratislava), kultúrne podujatia pri rôznych oslavách v obci, kde žiaci 



prispievajú svojím programom. Žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký 
výcvik. Základy informatiky získavali v nepovinnom predmete práca s 
počítačom – 4 hodiny týždenne a na hodinách technickej výchovy v 8. a 9. 
ročníku. Zručnosť s počítačom a internetom získavali i v počítačových 
krúžkoch, ktoré navštevovalo štyridsaťdva žiakov. Počítačová učebňa bola 
počas roka plne využitá. Vyučovanie sa uskutočňuje v dvoch budovách. 
Ročníky 1. - 4. na ulici Májová a roč. 5. - 9. na ulici Skalka. Obidve budovy 
nie sú najmladšie, a preto došlo k výmene drevených okien za plastové na 
obidvoch budovách i na telocvični.  Školu roč. 5. - 9. čaká celková 
rekonštrukcia budovy ako pilotného projektu pre celé Slovensko. Na 
rekonštrukciu je určených 1,6 milióna euro a firma BASF bude 
sponzorovať technológiu tepelného programu rekonštrukcie. 
V jarných mesiacoch v Kultúrnom dome v Porúbka bol založený Klub 
mládeže. Mládež sa stretávala v miestnosti pri malej zasadačke. Stretávali 
sa v popoludňajších hodinách a venovali sa stolovým hrám, práci s 
počítačom, organizovaním diskoték i hre na hudobných nástrojoch. Marek 
Janura hrával n gitare a Radoslav Skupeň na bubnoch. Dňa 2. júna 2007 
pripravilo Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  na miestnom ihrisku 
Medzinárodný deň detí. Deti už od rána nedočkavo čakali, čo sa bude diať. 
Mladí hasiči im predviedli hasičskú techniku, mohli si obzrieť hasičské 
auto. Po tomto zážitku nasledovali rôzne súťaživé hry a víťazi boli 
odmenení sladkosťami. Po obede ich zahnal dážď do kultúrneho domu, a tu 
sa vykrúcali a šantili na diskotéke. Všetci boli spokojní, že sa im deň 
vydaril.
Mikuláš chodil i po obci. Mikuláša predstavoval Lukáš Brodňan, anjela 
Zuzana Mikundová a čerta Dášena Mechcelová. Navštívili okolo šesťdesiat 
detí do dvanásť rokov a za básničku alebo pesničku ich obdarovali 
mikulášskou nádielkou. Mikulášske balíčky zabezpečili členky obecného 
zastupiteľstva z rozpočtu obce. 

Cirkevný život

12. mája sedemnásť mladých ľudí absolvovalo sviatosť 
birmovania, ktorá sa konala v kostole Žilina-Bytčica. Osemročné deti sa 
zúčastnili I. Svätého prijímania. V porubskej kaplnke sa  konali omše v 
nedeľu od 9:30 a tie celebroval dekan Ľubomír Zedník. V júni sa 
každoročne pre veriacich uskutočňujú hody Svätej Trojice. O kvetinovú 
výzdobu a čistotu sa starajú Anastázia Mikundová, Dolfína Olejkárová a 
Božena Janurová.



Športová činnosť

Dňa 6. januára sa tridsať našich občanov zúčastnilo turistického 
výstupu na Čipčie, kde obdržali účastnícky list. Turistike sa venovali i 
započatím sto jarných kilometrov, výstupom na Lietavský hrad. Výstup sa 
konal 14. apríla a zúčastnilo sa 11. turistov. 29. decembra prípravný výbor 
turistického oddielu absolvoval výstup na  Skalku, účasť sedemnástich 
turistov. 
Po položení asfaltového koberca na miestnych komunikáciách ( po výstavbe 
kanalizácie ) naši občania, no najmä mládež, využívali v popoludňajších 
hodinách i večer na kolieskové korčuľovanie. Cez víkendy v dopoludňajších 
hodinách využívali mladí futbalisti, ale i starší na futbal a v priebehu jari, 
leta, jesene využívala mládež vyasfaltovanú plochu na tenis, volejbal, 
minifutbal. Dlhé zimné večery lákali mužov stredného veku na športovanie. 
Schádzali sa v miestnom kultúrnom dome, kde hrávali stolný tenis. Chlapci 
juniori sa prihlásili do futsalovej súťaže Diadora futsalová Žirafa liga. 
Hrávali s názvom FC Serafín. Boli to títo juniori : Marek Janura, Martin 
Závodník, Martin Frko, Andrej Brodňan, Erik Chasník a Tomáš Baránek. 
Zo začiatku súťaže boli na 3. mieste, ale postupne svoju pozíciu strácali.

Počasie

Mnohých ľudí v januári prekvapilo nezvyčajné teplo, a tak hubári 
našli okolo 10. januára huby (pôvabnicu dvojfarebnú) a ortuť teplomera 
stúpala cez deň na 9,5 ˚C.  To, čo sa dialo v januári pripomínalo skôr jar 
než zimu. K ochladeniu došlo až tretí januárový týždeň, keď sme mohli 
počuť hromobitie a pocítiť veternú smršť. Koncom januára dosahovali 
nočné teploty do -14 ˚C, ale snehu sme sa nedočkali. Jar sa prihlásila veľmi 
zavčasu a už druhý týždeň v marci dosahovali denné teploty okolo 
sedemnásť stupňov. Mierne nočné mrazy nastali pred Veľkou nocou a 
dočkali sme sa i dažďa počas dňa. Leto bolo teplé, ale suché. Horúčav sme 
si užili tretí júlový týždeň, kedy denná teplota dosahovala do tridsaťšesť 
stupňov. Až prvý augustový týždeň sa obloha zatiahla a dažďové búrky 



trvali od 9. - 12. augusta. Príchodom septembra sa ochladilo a jeseň bola 
mierna. Prvý sneh začal padať 20. októbra.  Dočkali sme opäť vrtochov 
prírody, keď na lúke nad železničnou stanicou našiel Štefan Koleno huby 
májovky.  Koncom novembra nastali nočné mrazy, ale pani Zima nás do 
konca roka nepotešila snehovou perinou.

Spolky a organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor
Na podnet starostu obce, Ing. Milana Januru desiati mladí hasiči sa 
zúčastnili 24. apríla brigády. Čistili brehy Rajčianky a divokú skládku 
domového odpadu, smerom k Lachovu. Zorganizovali veľkonočnú zábavu. 
Z príležitosti Medzinárodného dňa detí predviedli deťom ukážky hasičskej 
techniky. Vo februári uskutočnili členskú schôdzu a v priebehu roka sa 
zúčastnili troch hasičských súťaží. Okrsková súťaž v Rosine – 14. miesto, o 
Pohár starostu obce Lietavskej Svinnej – 6. miesto, súťaž v Terchovej – 
7.miesto.
Spoločenstvo lesov a pasienkov
4. augusta zvolali valné zhromaždenie lesov a pasienkov v Porúbke. 
Vlastníkov lesov oboznámili s aktuálnym stavom a financiami. Tohto 
valného zhromaždenia sa zúčastnilo osemdesiat členov. Počas roka 
prevádzali protipožiarne obhliadky, vysádzali sadenice, vyžínali trávu 
okolo sadeníc a previedli ťažbu dreva podľa plánu Obvodného lesného 
hospodárstva v Žiline.
Jednota dôchodcov Slovenska
7. marca uskutočnili členskú schôdzu, na ktorej členovia boli oboznámení s 
možnosťami dôchodcovských relaxačno – rekreačných pobytov, kúpeľných 
pobytov, sociálnymi výpomocami pre dôchodcov i s bezplatnou právnou 
pomocou. V októbri obdarili jubilantov malými pozornosťami (Zdenka 
Frková- šesťdesiat rokov, Vincencia Mikundová, Irena Kozlová – 
sedemdesiat rokov).

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom 13. apríla 2008, číslo 
uznesenia 13.

starosta  – Milan Janura v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.



ROK 2008

Samospráva

V roku 2008 pracovalo obecné zastupiteľstvo v rom istom zložení 
ako v predchádzajúcom roku. Stretli sa deväťkrát a ich hlavnými úlohami 
v roku 2008 boli :
-návrh na vybudovanie chodníka okolo cesty I. 164, v dĺžke 600 metrov
-rekonštrukcia Kultúrneho domu v Porúbke, vypracovanie projektovej 
dokumentácie, vydanie stavebného povolenia v sume 325 000 eur. Stavebné 
povolenie bolo vydané 4. septembra 2008
-skvalitnenie práce Obecného úradu v Porúbke tým, že raz mesačne hlavný 
kontrolór obce, Marián Mikunda, kontroloval plnenie uznesení, prevádzal 
kontrolu nájomných zmlúv, daní, poplatkov, využívanie finanačných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, pokladničných operácií, záväzkov a 
pohľadávok obce.
-VZN o zásadách usporiadania obce
-o vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov miestneho futbalového 
ihriska
-VZN o odvádzaní odpadovej vody
-priebežné upravovanie rozpočtu, podľa potrieb obce
-VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad
-príprava a schválenie programového rozpočtu obce
-VZN z prechodu koruny na euro

Podnikatelia a ich podiel na živote obce

Podnikatelia v obci sú tí istí, ako po minulé roky. Sponzorsky 
prispievajú na Deň detí. V roku 2008 finančne pre deti prispel Pavol 
Polaczek sumou sedemsto korún, Igor Vršanský sumou päťsto korún. 
Podnikatelia Jozef Králik, Ľudoví Janíček, Erika Kozáková, Anton 
Starinský sa postarali o sladkosti a nealkoholické nápoje. Marián 
Porubčanský deťom predviedol ukážku modelov lietadielok a malých 



autíčok. Oliver Turčan, ktorý podniká s výrobou drevených hračiek, 
vyrobil hračky pre deti do balíčkov.

Výstavba a zmena charakteru obce

V minulom kalendárnom roku bolo vydané stavebné povolenie pre 
Ondreja Jedličáka s manželkou Ľudmilou. Jednalo sa o prestavbu 
podkrovia rodinného domu č. 18. Druhé stavebné povolenie pre Miloša 
Ďuratného s manželkou Emíliou. Tu išlo o prístavbu garáže k rodinnému 
domu č. 131. kolaudačné rozhodnutie získala Eva Zemanová s manželoém 
Jozefom, ktorí si na rodičovskom dome č. 12 previedli prístavbu a stavebné 
úpravy.
V strede obce, pri mlyne, v letných mesiacoch uskutočnila firma KARGO 
-fina asanáciu starého rodinného domu č. 3. 19. apríla a 25. októbra bol 
zber domového odpadu, ktorý sa nezmestí do popolníc. Odpad odviezli 
nákladným autom Branislava Mikundu a domový odpad odoberali a 
nakladali na auto : Erik Chasník, Martin Závodník a Martin Sventek.
Ku koncu kalendárneho roka bola v kultúrnom dome Porúbka zriadená 
internetová knižnica s podporou VÚC Žilina, v sume 64.638 korún a obecný 
úrad Porúbka prispel sumou 14.950 slovenských korún. Boli zakúpené dve 
počítačové jednotky s prístupom na internet a zriadená webová stránka 
obce. Zo zasadacej miestnosti zriadili čitáreň a z bývalého archívu miestnu 
knižnicu.
Mládež si z bývalej futbalovej šatne, ktorá sa nachádzala v kultúrnom 
dome, zriadili provizórnu posilovňu.
V decembri sa kompletne vybudoval bezdrôtový miestny rozhlas  z grantov 
Ministerstva financií, v sume 150.000 slovenských korún a 10% prispela 
obec.

 

Obyvatelia

Počet obyvateľov Porúbky sa postupne zvyšuje. V roku 2008 mala 
Porúbka štyristošesťdesiatpäť obyvateľov.  S trvalým bydliskom 189 



mužov a 206 žien, detí mladších ako pätnásť rokov žilo v Porúbke 68. Na 
svet prišli dve detičky : Rybárik Matej, narodený 28. apríla 2008 a 
Krajčíková Soňa, narodená 9. augusta 2008.
Opustili nás svojim úmrtím ôsmi obyvatelia obce. Ľubomír Habrún 
(narodený 23. apríla 1945), Milada Porubčanská (narodená 14. novembra 
1930), Milan Fronko (narodený 14. januára 1949), Peter Mechel (narodený 
4. januára 1952), Valéria Frková (narodená 26. apríla 1914), Hrehor 
Mikunda (narodený 2. marca 1922), Anna Mikundová (narodená 15. apríla 
1920), Cecília Hrušková (narodená 6. júna 1930).

Kultúra
Fašiangové obdobie je v podstate období m prechodu zimy k jari. 

Fašiangy boli a hádam ešte sú nielen tou zvláštnou časťou roka, keď – ako 
hovorí tradícia - „by malo byť všetko naopak“, ale to i čas stretávania sa, 
spoločenských posedení, sobášov, a akéhosi „vzývania“, aby rok, ktorý sa 
len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako fašiangový čas. Nakoľko sme 
túto tradíciu obnovili i v našej obci, 2. februára bolo veselo. Od skorého 
rána z Horevsia sa ozývala hudba pod vedením Miroslava Oleša. Výskot 
dievčat prezlečených za tanečnice – Katarína Hurtošová, Dášena 
Mechcelová, Nikola Králiková, Aneta Závodníková, Iveta Mikundová, 
vytiahol z domov gazdinky i gazdov. Mužov vykrúcali dve osvedčené 
cigánky – Jaroslava Brodňanová, Elena Hodásová a gazdinky mládenci – 
Marek Janura, a Lukáš Brodňan. Sprievod fašiangujúcich tvorili i vyberač 
daní – Ladislav Frko, Vodník – Ing. Jana Mikundová, Čert – Daniel 
Skupeň, hasič – Peter Mechel. Sprevádzal ich i povoz z koňmi. Na voze, 
ktorý smeroval cez celú obec, sedeli nevesta – Martina Mikundová, ženích – 
Erik Chasník a pohonič – Juraj Frko. O plynulú premávku na hlavnej ceste 
sa starali František Janura a Eduard Hodás. Fašiangovníci vykonali 
obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostali typické šišky, pampúšiky, 
fánky, ale i slaninu, klobásu, zákusky, peniaze a samozrejme i vypiť. Večer 
sa všetci zišli na fašiangovej zábave v kultúrnom dome, kde vyhrávala do 
tanca hudba a o pohostenie sa postarali členky obecného zastupiteľstva z 
výslužiek.
23.marec 2008, v období veľkonočných sviatkov usporiadali mladí hasiči 
veľkonočnú zábavu, na ktorej sa zabávalo osemdesiat občanov z Porúbky.
11.mája pripravilo Obecné zastupiteľstvo v Porúbke posedenie pre 
mamičky, babičky i prababičky. V programe vystúpili dievčatá hrou na 
hudobné nástroje – Eva a Soňa Hodasové, discotancom – Simona Frková, 
Stanislava Kolenová, Iveta Frková, Romana Kolenová. V programe 
vystúpili i deti z MŠ a ZŠ z Lietavskej Lúčky. Mamičky i babičky si 
posedeli v družnej debate. O pohostenie sa postaralo obecné zastupiteľstvo.



V sobotu, 21. júna zapaľovali „Jánske ohne“ na Veľkom dieli. O vatry sa 
postarali mladí hasiči, ktoré pripravili v priebehu týždňa. Drevo na vatry 
poskytli členovia Spoločenstva lesov a pasienkov v Porúbke. Jánskych 
ohňov sa zúčastnila najmä mládež a stredné ročníky obyvateľstva.
Každý rok sa už tradične v mesiaci október stretávajú dôchodcovia v 
kultúrnom dome. Bolo to 25. októbra. Prítomných dôchodcov privítal 
starosta obce, Ing. Milan Janura. Veľmi príjemnú a úsmevnú atmosféru 
navodili svojím vystúpením speváčky z Lietavskej Závadky, ktoré 
zaspievali ľudové i žartovné pesničky. Pri niektorých pesničkách sa pridali i 
tí skôr narodení. Po vystúpení speváčok sa o hudbu starali – Marek Janura, 
Martin Závodník. Dôchodcovia po slávnostnej večeri si rozhýbali svoje 
kosti v tanci. V neskorých večerných hodinách sa do svojich domovov 
rozchádzalo päťdesiattri tých, ktorí už niečo pamätajú, ktorí už niečo 
prežili.
Koncom roka usporiadal Turistický oddiel Porúbka „Štefanskú zábavu!“. 
Vstup bol dobrovoľný a o pohostenie sa postaral každý účastník. Do tanca 
vyhrávala hudba z reproduktorov a štyridsať zabávajúcich sa občanov sa 
rozchádzalo v ranných hodinách.
Mládež počas celého roka využívala v kultúrnom dome malú zasadačku na 
organizovanie diskoték.

Cirkevný život

Cirkevníci, ktorí navštevujú omše v porúbskej kaplnke, dňa 18. mája 
oslávili hody Svätej Trojičky. Osemročné deti absolvovali I. sväté 
prijímanie.

Počasie a jeho osobitosti v priebehu 
roka

Počasie nás opäť v mnohom prekvapilo. Január sme prežili bez 
snehu a teploty prvé dva týždne v roku dosahovali okolo  8 ˚C. Ochladilo sa 
až koncom mesiaca, ale snehu sme sa nedočkali. Najsilnejšie mrazy nastali v 



polovici februára, kedy ortuť teplomera v noci klesala na  -18 ˚C. Napadol i 
sneh, ale bol to iba malý snehový poprašok. Takéto počasie vydržalo len 
týždeň a 25. februára denné teploty stúpali na  plusové, okolo 16 ˚C. 
Objavili sa i búrky a dážď. Hoci jar prišla skoro, stará pranostika hovorí : 
„keď január vodu pustí, v ľad mu ju zas marec zhustí“,  a tak koncom 
marca nastalo husté sneženie a nočné mrazy. Takéto počasie vydržalo len 
pár dní a svoju nadvládu natrvalo prevzala pani Jar. Jarné obdobie bolo 
teplé, chudobné na vlahu. Posledný májový a prvý júnový týždeň sme sa 
dočkali prehánok a búrok z tepla a opäť bolo sucho. Vlahy sme sa dočkali 
až koncom júla, kedy došlo i k ochladeniu na 15 ˚C a dul nepríjemný vietor. 
Leto i jeseň boli poznačené teplotnými výkyvmi a nedostatkom vlahy. V 
polovice septembra (14. septembra) sme pocítili prvý mráz, ochladenie, cez 
deň dažde. „Babské leto“ prišlo druhý týždeň októbra (od 12. októbra) a do 
konca októbra nastalo teplé počasie. Koniec októbra i začiatok novembra sa 
vyznačovali teplotnými rekordmi od roku 1951, keď ortuť teplomera 
stúpala celý týždeň do 22 ˚C. Ochladenie nastalo až 22. novembra, kedy sme 
pocítili celodenný mráz a husté sneženie. V decembri sa opäť oteplilo, čo 
svedčí i to, že Dušan Mikunda 15. decembra našiel na lúke nad stanicou 
májovky. V období vianočných sviatkov sme sa dočkali mrazov i sneženia, a 
tak sviatky sme prežili v zasneženom a mrazivom počasí.

Školstvo, práca s deťmi

Deti predškolského veku už niekoľko rokov navštevujú Materskú 
školu v Lietavskej Lúčke. Počas zamestnania matiek sa o ich výchovu a 
bezpečnosť staralo päť učiteliek a riaditeľka predškolského zariadenia, 
Monika Dimitriadu. Osnovami, ktoré sú určené MšaTV Slovenskej 
republiky pre deti predškolského veku, rozvíjali rozumovú, hudobnú, 
pohybovú zložku i estetické cítenie. Za priaznivého počasia dennodenne s 
deťmi chodili na vychádzky do blízkeho okolia alebo sa hrali na dvore 
materskej školy, kde majú vybudované nové ihrisko. Ihrisko získali v 
súťaži týždenníka My Žilinské noviny i na rozhodnutí predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja v Žiline, Juraja Blanára, ktorý chcel vylepšiť detské 
predškolské ihriská. Počas celého roka pani riaditeľka s učiteľkami 
organizovali rôzne podujatia. Vo februári to bol karneval s maskami, Deň 
detí uskutočnili v Diagnostickom centre Lietavská Lúčka i pri Slnečných 
skalách v Poluvsí. V jesennom období výstavky ovocia a zeleniny. V 
predvianočnom období ich navštívil Mikuláš s čertom a  pred Vianocami sa 
predstavili svojimi schopnosťami na vianočnej besiedke. Počas roka 



viackrát sa zúčastnili bábkových predstavení v Bábkovom divadle Žilina i v 
Kultúrnom dome Lietavská Lúčka.

Populácia novonarodených detí na Slovensku v poxsledných rokoch 
klesá, a tak i počet detí navštevujúcich základnú školu sa postupne znižuje. 
Základnú školu v Lietavskej Lúčke v r. 2008 navštevovalo 250 žiakov, z 
Porúbky 15 žiakov. V 1. - 4. ročníku 76 a v 5. - 9. ročníku 174 žiakov. Kde 
sú tie časy, keď školu navštevovalo tisícdvesto žiakov ? Na základnej škole 
pôsobilo dvadsať pedagogických zamestnancov a jeden špeciálny pedagóg. 
Deti si svoje schopnosti a talent mohli prehlbovať v devätnástich krúžkoch, 
ktoré viedli pedagogickí zamestnanci a tri viedli externí vedúci. Nadaní a 
talentovaní žiaci boli zapojení do súťaží v rámci školy, obvodu, okresu i 
kraja. Boli to tieto súťaže : Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, 
Matematická olympiáda, Matematický klokan, Biblická olympiáda, Slávik 
Slovenska, Turčiansky štvorlístok, Envirootázniky 2008, Liečivé rastliny. Z 
telovýchovných súťaží chlapci obsadili vo futbale 2. miesto v krajskej 
súťaži „ O pohár Coca-coly“. Vo volejbalovom turnaji, ktorú organizuje 
Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, dievčatá obsadili 1. miesto. V škole 
uskutočnili tieto akcie a súťaže : školská Superstar (zvíťazila Martina 
Mikundová), najkrajší adventný veniec, najkrajší veľkonočný korbáč, 
súťaž o najkrajšiu tekvicu, o najkrajšiu triedu, vianočnú besiedku. Okrem 
súťaží sa žiaci zúčastňovali exkurzií, besied, výchovných koncertov. Na 
škole pracovala školská rada, školský parlament a Schránka dôvery.

V mesiaci september započali plánovanú dvanásťmesačnú kompletnú 
rekonštrukciu hlavnej budovy a jej prerobenie na nízko-energetickú 
budovu. Vyučovací proces bol zabezpečený v náhradných priestoroch.

6.júla 2008 Obecné zastupiteľstvo v Porúbke a hasiči pripravili na 
miestnom ihrisku pre deti z Porúbky Medzinárodný deň detí. Už od 
skorého rána sa v hojnom počte zhromažďovali na stanovišti a čakali, čo sa 
bude diať. Upútalo ich hasičské auto, ktoré si mohli obzrieť i povoziť sa v 
ňom. Vozili sa i na koníkovi, ktorého doviedla Ľubica Mikundová. 
Obdivovali makety malých lietadiel i autíčok, ktoré im predviedol Marián 
Porubčanský. V kultúrnom dome si mohli pozrieť divadelné predstavenie 
Tri prasiatka, ktoré pre ne si pripravili : Michaela Janurová, Iveta 
Mikundová, Katarína Hurtošová, Dáša Mechelová, Zuzana Mikundová, 
Lukáš Brodňan. Deň detí by sa nezaobišiel bez športových súťaží a hier. 
Každé dieťa bolo obdarované balíčkom.

4.decembra sa deti od jedného roka do desiatich rokov v podvečerných 
hodinách dozvedeli, že na druhý deň bude po obci chodiť Mikuláš a 
obdaruje ich sladkosťami i o tom, že bude pred bývalou materskou školou 
rozsvietený obecný vianočný stromček. Deti si mali pripraviť básničky, 
pesničky a nechať otvorené bráničky. Za Mikuláša bol prezlečený Lukáš 



Brodňan, anjela predstavovala Katarína Hurtošová a za čerta Dáša 
Kadášiová (Mechcelová). Balíčky boli z obecného rozpočtu.

Telovýchova a šport

Už začiatkom roka (5. januára), štyridsať našich občanov sa 
zúčastnilo výstupu na Čipčie. Obdržali účastnícky list a po výstupe sa 
zabavili v kultúrnom dome Turie. Výstupom na Lietavský hrad (12.apríla) 
započali plniť sto jarných kilometrov. Zúčastnilo sa šestnásť turistov. 17. 
máj je dňom vzniku Turistického oddielu Porúbka. Predsedom oddielu sa 
stal Ladislav Frko, hospodárkou – Dagmara Frková, kronikárkou – Ingrid 
Závodníková. Svoju činnosť spečatili výstupom na Skalky a po výstupe 
relaxovali pri country hudbe v Kultúrnom dome Porúbka. V letných 
mesiacoch uskutočnili výstup na Roháče a prechod Manínskou tiesňavou. V 
jesennom období cyklistickú túru do Patúcha (Lietavská Svinná). Viacerí 
turisti sa zúčastňovali turistických pochodov, ktoré organizovali turisti z 
Lietavskej Lúčky alebo iných turistických oddielov. 

Počas celého roka využívali mladí i starší dva pingpongové stoly v 
kultúrnom dome na hru stolného tenisu.

Futbalové a volejbalové ihrisko využívali najmä mladí na futbal, 
ktorý hrávali každé popoludnie i v nedeľu doobeda a volejbalové ihrisko na 
volejbal, tenis, minifutbal.

V obci sa nenachádza žiadny športový oddiel, ktorý by súťažil v 
regionálnych súťažiach. Dorasteneckú i mužskú súťaž vo futbale za 
Lietavskú Lúčku hrával Martin Závodník a za Lietavskú Svinnú Martin 
Sventek a Andrej Brodňan.

Spolky a organizácie

Spoločenstvo lesov a pasienkov
Členovia Spoločenstva lesov a pasienkov v Porúbke postupovali podľa 
Lesného hospodárskeho plánu Obvodného lesného hospodárstva v Žiline, 
ktorý je vypracovaný na dobu desať rokov. V roku 2008 v Lachove sa 
vyskytla kalamita – lykožrút. Postihnuté stromy zlikvidovali a ošetrili proti 
rozširovaniu nákazy. V Rybníkoch, na lúke, uskutočnili rubnú ťažby 
stromov, ktoré dosiahli vek na výrub. V priebehu roka robili prebierku 



porastov, vykášali okolo mladých stromkov a tie natreli repelentom proti 
hmyzu a lesnej zverine. Upravovali lesné cesty, prikrmovali lesnú zver.

Roku 2008 povolili zvýšený odstrel párnokopytníkov, ktorí sa v 
hojnom počte premnožili. Fedor Sedílek za odstrel veľkého, starého diviaka 
získal v bodovom ohodnotení zlatú medailu. V posledných rokoch sa začali 
v blízkych lesoch Porúbky objavovať medvede i rys ostrovid.

Predsedom spoločenstva je Juraj Frko, hospodár – Fedor Sedílek, 
ekonómka – Anastázia Mikundová. Oproti minulému roku sa všetci 
členovia výboru stali konateľmi spoločnosti.

Jednota dôchodcov Slovenska
V jednote dôchodcov Slovenska je registrovaných dvadsaťšesť obyvateľov 
dôchodcovského veku. 7. marca sa konala výročná členská schôdza, na 
ktorej boli členovia oboznámení so zľavami v Kúpeľnom dome Afrodita v 
Rajeckých Tepliciach i o zľavnených pobytoch v rekreačných zariadeniach. 
11.októbra sa dvadsať členov zišlo v kultúrnom dome na malé posedenie. 
Po občerstvení im k spevu vyhrával na harmonike Eman Porubčanský a 
jubilanti boli odmenení malými pozornosťami.

Dobrovoľný hasičský zbor
Najagilnejšia organizácia, ktorá v obci pracovala, boli hasiči. Počas celého 
roka boli nápomocní v obci pri rôznych podujatiach. Bol to dvakrát zber 
domového odpadu,  výpomoc pri kosení a hrabaní futbalového ihriska, 
organizovaní veľkonočnej zábavy, stavaní jánskych vatier, ukážky 
hasičskej techniky pri oslavách Dňa detí, betónovaní podlahy v požiarnej 
zbrojnici, stavanie májky i účasť na súťažiach. Dňa 22. júna sa zúčastnili 
okrskovej súťaže hasičov v Zbyňove, kde z tridsaťtri hasičských družstiev 
obsadili siedme miesto. 30. augusta súťažili v Lietavskej Svinnej o Pohár 
starostu. Tam z jedenástich družstiev získali piate miesto. Obec 
reprezentovali títo mladí hasiči :Marián Mikunda, Erik Chasník, Martin 
Frko, Andrej Brodňan, Peter Mechel, Martin Sventek, Marek Janura, 
Radoslav Skupeň, Tomáš Baránek, Rastislav Habrún. Vo februári 
uskutočnili výročnú členskú schôdzu. Našich hasičov v roku 2008 čakali i 
veľké oslavy – osemdesiate výročie založenia Hasičského zboru v Porúbke. 
Oslavy výročia sa konali 27. septembra. V popoludňajších hodinách na 
miestnom ihrisku prebiehali súťaže okresných žiackych družstiev. Počet 
účastníkov – 14. družstiev a vyhrali mladí hasiči z Lietavskej Lúčky. Po 
súťažiach sa začala v kultúrnom dome slávnostná schôdza hasičov, na 
ktorej boli ocenení ďakovnými listinami viacerí bývalí aktívny hasiči i 
hasičky. Po slávnostnej schôdzi nasledovala zábava do neskorých nočných 
hodín.



Mimoriadne udalosti

Dňa 29. októbra sa po našej obci rozozvučali sirény hasičských áut. 
Viacerí občania povybehávali zo svojich príbytkov a vystrašení sa 
vypytovali, čo sa deje. Od bývalého poľnohospodárskeho družstva sa valili 
kúdoly čierneho dymu a hneď pochopili, že horí na bývalom družstve. 
Horel bývalý kravín, kde boli uložené balíky suchej trávy. Hasičom zo 
Žiliny pomáhali s hasením i naši hasiči. Boli to : Martin Frko, Peter Mechel, 
Martin Závodník, Martin Sventek, Radoslav Skupeň. Požiar uhasili až na 
druhý deň a iniciátorom požiaru bol štrnásťročný chlapec – Patrik 
Mikunda.

 

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom 31.marca 2009, číslo 
uznesenia 22.

starosta  – Milan Janura v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.

ROK 2009

Rok 2009 sa niesol pre občanov prijatím novej meny – eura, voľbami 
prezidenta Slovenskej republiky, dňa 4. apríla 2009, zvolený bol Ivan 
Gašparovič. 6. júna prebehli voľby do Európskeho parlamentu a 14. 
novembra sa uskutočnili voľby do Vyššieho územného celku. Županom 
Žilinského kraja sa stal Juraj Blanár.

Samospráva



Obecné zastupiteľstvo pracovalo s úlohami spojenými s voľbami. 
Zišli sa deväť krát a na zasadnutiach schválili tieto VZN a úlohy :
− VZN o vylepovaní plagátov s predvolebnou kampaňou, zložením 

volebných komisií, oboznamovaní občanov s výsledkami volieb v 
informačnej viríne

− VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
− VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce
− VZN o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a 

poplatkoch za opatrovateľskú službu
− bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia z 

Európskeho fondu
− schválilo žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na 

rekonštrukciu kultúrneho domu z Európskych fondov
− schválilo žiadosť o dofinancovanie miestneho rozhlasu v sume tisíc 

euro
− obecné zastupiteľstvo vyjadrilo kladné stanovisko k výstavbe 

priemyselnej haly v lokalite Pod Hrádkom, firme Polytex Žilina 
(miešanie ekologických farieb)

− schválilo žiadosť o poskytnutie dotácií od Vyššieho územného celku v 
Žiline na vybudovanie oddychovej zóny pri bývalej materskej škole

− schválilo finančné dotácie pre Jednotu dôchodcov Slovenska v 
Porúbke v sume 133 Euro, pre klub turistov Slovenska v Porúbke v 
sume 133 Euro a Farskému úradu Žilina – Bytčica v sume 133 Euro.

− 2x v roku uskutočnili zber veľkoobjemového odpadu

Podnikatelia a ich podiel na živote obce

Podnikatelia, ktorí žijú v obci, roku 2009 neboli takí štedrí, ako po 
iné roky. Najviac vždy sponzoruje Ing. Oliver Krnčan, ktorý prispel svojimi 
výrobkami z dreva na Medzinárodný deň detí a Mikuláša. Na 
Medzinárodný deň detí prispel Anton Starinský loptami a Erika Kolenová 
kofolou. Ostatní podnikatelia neprejavili záujem o sponzorstvo.



Výstavba a zmeny charakteru obce

V roku 2009 bolo vydané stavebné povolenie pre Andreja Strakoša 
na novostavbu rodinného domu číslo 92, stavebné povolenie pre Jána Frku 
s manželkou Helenou Frkovou na stavebné úpravy rodinného domu číslo 
66, zastrešenie a nový krov na dome. Stavebné povolenie pre Miroslava 
Síča na plynofikáciu a zavedenie vody do rodinného domu číslo 87. 
Rozhodnutie o asanácii Drahoslave Bátorovej na asanáciu dreveného 
humna na parcele KN č.4/1.
V jesenných mesiacoch, pri bývalej materskej škole, obecné zastupiteľstvo 
schválilo vybudovanie oddychovej zóny, z prostriedkov Úradu vlády 
Slovenskej republiky, v sume päťtisícštyristo eur a Vyššieho územného 
celku v Žiline, v sume tisícsedemsto eur. Bolo zlikvidované oplotenie, 
obnovenie múrika, vyklčovanie kríkov. V areáli vysadili okrasné kríky, 
založili trávnik, osadili parkové lavičky. Tieto práce vykonávalo 
Záhradníctvo Prieložný z Kamennej Poruby.

Obyvateľstvo

Hoci počet obyvateľov postupne narastá, v roku 2009 sa znížil oproti 
roku 2008 o sedem obyvateľov, a tak v Porúbke žilo štyristopäťdesiat osem 
ľudí. Z toho bolo stoosemdesiat mužov a dvestošesť žien. Priemerný vek 
obyvateľstva 38,81 rokov. Narodili sa títo noví občankovia : Baránková 
Veronika (narodená 3.7.2009), Knapcová Vanesa (narodená 25.7.2009), 
Šotníková Natália (3.9.20090. Do obce na trvalý pobyt sa prihlásili : Badík 
Ľuboš, Lalinská Slávka, Mikundová Zuzana, Porubčanská Viera, 
Skupeňová Zuzana, Šotníková Aneta.
V roku 2009 zomreli : Frko Andrej (narodený 25.11.1916), Frková Gizela 
(narodená 12.5.1926), Jánošík Pavol (narodený 27.12.1966), Janurová Anna 
(narodená 28.10.1926), Kolenová Petronela (narodená 7.2.1949), 
Mikundová Alojzia (narodená 20.8.1924), Mikundová Žofia (narodená 
10.10.1932), Porubčanský Albert (narodený 13.2.1925), Vavrík Milan 
(narodený 14.12.1935) a Zelník Pavol (narodený 28.1.1953).



Kultúra

21.februára 2009 už po tretí raz Porúbka ožila sprievodom 
fašiangových masiek. Občanov prebudila hudba z miestneho rozhlasu a už 
vedeli, že začnú chodiť po dedine fašiangovníci. Gazdinky dopekali šišky, 
fánky, sladké dobroty. Gazdovia pripravovali niečo na vypitie. Pochôdzka 
fašiangovníkov smerovala z dolného konca obce. Sprievod tvorila nevesta 
(Martina Mikundová), ženích (Erik Chasník), ktorí sedeli uvelebení v koči, 
ktorý ťahali kone s pohoničom Jurajom Frkom. Okolo nich pobehovali 
tanečnice prezlečené do krojov (Katarína Hurtošová, Iveta Mikundová, 
Aneta Závodníková, Nikola Králiková, Veronika Olejkárová), hlásnik – 
Ladislav Frko, vodník – Ing. Janka Mikundová, čert – Daniel Skupeň, hasič 
– Peter Mechel, mládenci – Marek Janura, Lukáš Brodňan a najmä dve 
osvedčené cigánky – Jaroslava Brodňanová a Elena Hodasová. 
Fašiangovníci povykrúcali v každom dvore gazdinú i gazdu, za čo  dostali 
odmenu – slaninu, klobásu, koláče, ohnivú vodu, ba i peniaze. Do tanca 
vyhrávali muzikanti, pod vedením Miroslava Oleša. Na ceste I./64 
usmerňovali dopravu František Janura a Eduard Hodás. Vo veščerných 
hodinách sa občania zišli v kultúrnom dome, kde pokračovali v oslavách 
Fašiangov. Pohostenie bolo pripravené z výslužiek a do tanca vyhrávali 
hudobníci Miroslava Oleša.
V období veľkonočných sviatkov bola zorganizovaná tanečná zábava, ktorá 
sa uskutočnila 12. apríla a zúčastnilo sa okolo štyridsať občanov.
Tradične v máji oslavujeme Deň matiek, čo sa uskutočnilo 10. mája (v 
nedeľu), v popoludňajších hodinách v kultúrnom dome. O program sa 
postarali dievčatá z Porúbky (Eva a Soňa Hodasová, Stanislava Kolenová, 
Simona Frková, Iveta Frková) i žiaci zo Základnej školy v Lietavskej 
Lúčke. Program obohatil kúzelník – súbor Sargen z Moravy. Mamičky i 
babičky so záujmom sledovali program a po programe si posedeli v družnej 
debate pri pohostení, ktoré pre nich nachystalo Obecné zastupiteľstvo v 
Porúbke.
Jánske ohne sme zapaľovali 27.júna na Veľkom Dieli. Účasť oproti 
predošlým ročníkom bola nižšia, nakoľko bolo veľmi nepriaznivé počasie. 
Pršalo celý deň i večer, ale i tak skalní vydržali do neskorých nočných 
hodín, ba mladí až do rána. O drevo sa postarali členovia Spoločenstva 
lesov a pasienkov v Porúbke a vatry postavili mladí hasiči.
25.októbra, v popoludňajších hodinách sa schádzali do kultúrneho domu 
občania dôchodkového veku. Bolo pre nich pripravené posedenie z 
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Slávnostný príhovor uskutočnil starosta 
obce, Ing. Milan Janura. V kultúrnom programe účinkoval spevácky súbor 
z Turia. Po slávnostnej večeri si mohli dôchodcovia posedieť pri hudbe  z 



reproduktorov i medzi sebou si podiskutovať o problémoch, ktoré ich 
zaujímajú.
Na Štefana zorganizoval Michal Porubčanský tanečnú zábavu v kultúrnom 
dome. Vstup pre občanov činil tri eurá a pre cezpoľných päť eur. Do tanca 
im vyhrávala hudobná skupina Miroslava Oleša. Účasť zabávajúcich bola 
značná. Zúčastnilo sa okolo stopäťdesiat hostí, ktorí sa zabávali a ž do 
rána.

Školstvo, práca s deťmi

V roku 2009 prechádzala základná škola veľkými zmenami. V 
hlavnej budove školy, na ulici Skalka 34 prebiehal pilotný projekt – 
prestavba na nízkoenergetickú budovu, ale aj na celkovú rekonštrukciu 
všetkých sietí v budove a modernizačné technológie zabezpečujúce 
vyučovací proces. Rekonštrukcia a prestavba bola ukončená v júli 2009. 
Vyučovací proces počas prestavby sa uskutočňoval v budove ročníkov 1. - 
4., kde pracovali ročníky 6. - 9. a 5. ročníky pracovali v dome kultúry, kde 
bola zriadená i školská jedáleň. Ročníky 1. - 4. pracovali v priestoroch 
školských dielní, v tkz. „Likusovom baraku“. Na škole pracovalo devätnásť 
predagogických pracovníkov a školu navštevovalo dvestoštyridsaťosem 
žiakov. Na ročníkoch 1. - 4. sedemdesiatdva žiakov a na ročníkoch 5. - 9. 
stosedemdesiatšesť žiakov. Od septembra 2009 boli pre žiakov 
vybudované : učebňa jazykového laboratória, hudobnej výchovy. Obidve 
boli z grantu za dobré spracovanie projektu. V počítačovej učebni sa 
nachádzalo osemnásť počítačov. Do školských, okresných i celosvetových 
bolo zapojených stodeväťdesiatštyri žiakov, čo je 78,5 % (súťaží). Na škole 
pracovalo dvadsať krúžkov, ktoré viedli prevažne učitelia. Uskutočnili 
besedy, výchovné koncerty, žiaci I. stupňa navštívili štyrikrát divadelné 
predstavenia. Ročníky 5. - 9. pracovali na projektoch zameraných na 
históriu, zemepis, literatúru, ochranu životného prostredia, zdravia. V 
priebehu roka nacvičili program ku Dňu učiteľov, matiek, vianočnú 
besiedku. Výlety a exkurzie zamerali na uplatnenia vlasteneckého cítenia, 
národného povedomia, poznávanie krás a zaujímavostí Slovenska. 
Medzinárodný deň detí oslávili s mladými členmi hasičov z Lietavskej 
Lúčky, vyskúšali si lukostreľbu, navštívili ich aj príslušníci dopravnej 
polície, kde ukázali deťom motorky a policajné auto, ktoré zasahuje pri 
dopravných nehodách. Združenie Keltov im ukázalo spôsob života. Deti si 
mohli vyskúšať zbrane a brnenie. Na Medzinárodný deň detí prispel i náš 
OcÚ v Porúbke.



V roku 2009 sa Materská škola v Lietavskej Lúčke, ktorú navštevujú i deti 
predškolského veku z Porúbky, zamerala na vzdelávací program Sklaničky. 
Obsahové štandardy boli motivované logom materskej školy „skalnou 
ružou“, ktorá symbolizuje nielen prírodnú krásu, ale i pevnosť a 
vytrvalosť. Program bol zameraný na vytváranie vhodných podmienok pre 
zdravý vývoj detí, s cieľom vypestovať zdravé životné návyky. Zvolili 
profiláciu orientovanú na pohybové a športové aktivity detí. Počas celého 
roka spolupracovali s plaveckou školou Nereus. V júni sa deti zúčastnili 
desaťdňového plaveckého výcviku a v októbri zahájili celoročný plavecký 
kurz v bazéne Materskej školy Žilina, Jarná ulica. Pre päť a šesťročné deti 
vo februári zorganizovali lyžiarsky výcvik, pod vedením Jána Bízika. 
Dvakrát v týždni navštevovali telocvičňu základnej školy. V škôlke aktívne 
pracoval gymnastický, turistický a tanečný krúžok. V zimnom období 
využívali zimný štadión na korčuľovanie a okolitú prírodu na turistické 
vychádzky, sánkovanie, zimnú a letnú športovú olympiádu. Okrem športu 
u detí predškolského veku sa pani učiteľky starali i o rozvoj rozumovej, 
hudobnej a estetickej zložky výchovy. Navštívili štyrikrát Bábkové divadlo 
v Žiline, zúčastnili sa regionálnej súťaže Kolovrátok. Vo februári mali 
karneval, v máje stavali v areáli materskej školy máj, vystupovali s 
kultúrnym programom v obci. Deň detí oslávili v Diagnostickom centre 
Lietavská Lúčka a na záver kalendárneho roka uskutočnili Mikuláša a 
vianočnú besiedku.
Deti z Porúbky sa veľmi tešili na Medzinárodný deň detí, no sklamalo ich 
počasie. Celý deň pršalo, a tak oslavy sa uskutočnili 31. mája v kultúrnom 
dome. Program pre deti pripravili : Lukáš Brodňan, Marek Janura, 
Michaela Janurová, Katarína Hurtošová. Pre deti si pripravili 
dramatizovanú rozprávku Červená čiapočka. Po programe deti súťažili v 
drobných hrách, víťazi boli odmenení balíčkami a i tie, ktoré nevyhrali, 
dostali cenu útechy. I keď ich počasie sklamalo, vyšantili sa na diskotéte.
4.decembra z miestneho rozhlasu oznámili deťom správu, že 5. decembra 
navštívi našu obec Mikuláš. Deti sa mali zhromaždiť na nádvorí bývalej 
materskej školy, kde bol i slávnostne rozsvietený obecný vianočný 
stromček. Každé dieťa do desať rokov dostalo mikulášsku nádielku za 
prednesenú básničku alebo pesničku. Za Mikuláša bol prezlečený Lukáš 
Brodňan, anjel – Zuzana Mikundová, čert – Dášena Kadašiová.
11.apríla v obci vznikol Klub mladých. Mladí ľudia sa stretávali v 
zasadačke kultúrneho domu na rôznych podujatiach. Bolo to na ukončenie 
školského roka, začiatok školského roka, osláv dospelosti a na záver roka si 
zorganizovali silvestrovské posedenie.



Cirkevný život

Koncom júna z farnosti Žilina – Bytčica odišiel dekan Ľubomír 
Zedník a na jeho pôsobisko 1. júna nastúpil dekan Michal Kopecký. V máje 
žiaci tretieho ročníka prijali  I. Sväté prijímanie. Omše sa konali v nedeľu 
od 9:30 hodiny. Prvé piatky a mariánske sviatky slúžil omše kanonik 
Celestín Mikunda. Hody v obci sa oslavovali na sv. Trojičku.
Obecný úrad v Porúbke prispel na vytapacírovanie sedačiek v kostole a 
zakúpenie nových kobercov na chór i do chodby. O kvetinovú výzdobu 
kostola sa starala Anastázia Mikundová (ml.) a o upratovanie kostola 
Anastázia Mikundová (ml.) s Boženou Janurovou.

Telovýchova a šport

Zanietení mladí pre futbal sa schádzali na miestnom ihrisku, kde v 
popoludňajších hodinách hrávali futbal. Hrávali i v nedeľu v 
dopoludňajších hodinách. Vekom starší hrávali v kultúrnom dome na 
dvoch stoloch stolný tenis. Našu obec reprezentujú vo futbale : Martin 
Sventek, hráva dorasteneckú súťaž za Lietavskú Svinnú, Patrik Frko za 
žiakov v Lietavskej Lúčke, Martin Závodník, v Lietavskej Lúčke za dorast 
i mužov. Marek Koleno rozhodoval piatu ligu.

Spolky a organizácie
 

Dobrovoľný hasičský zbor
Členskú základňu v obci tvorí tridsať hasičov. Výročnú členskú schôdzu 
uskutočnili 15. februára, zúčastnilo sa dvadsať hasičov. V priebehu roka 
vyasfaltovali a vybetónovali zasadačku v požiarnej zbrojnici, postavili máj 
pre dievčatá z obce, pripravili vatry k jánskym ohňom, nápomocní pri 
zbere veľkokapacitného odpadu. V tomto roku sa nezúčastnili žiadnej 
hasičskej súťaže. Medzi najaktívnejších patrili : Martin Frko, Martin 
Sventek, Martin Závodník a Erik Chasník.



Jednota dôchodcov slovenska
Výročnú členskú schôdzu uskutočnili 20. februára. Na schôdzi prebehli 
voľby do výboru miestnej organizácie. Za predsedníčku zvolili mgr. Eriku 
Kolenovú, zástupkyňu predsedníčky – Drahomíru Bátorovú, pokladníčku – 
Martu Doricovú a do revíznej komisie si členovia zvolili Jozefínu 
Habrúnovú a Elenu Mikundovú. Na okresných hrách dôchodcov v 
Stráňavách reprezentovali základnú organizáciu : Ján Frko, Mgr. Erika 
Kolenová. V novembri a decembri sa zišli na spoločenské posedenie do 
kultúrneho domu a k spevu im vyhrával na harmonike Eman Porubčanský. 
V priebehu roka využívali dôchodcovské zľavy v kúpeľoch Rajecké Teplice 
– Afrodita.
Klub slovenských turistov
Nový rok započali výstupom na Čipčie (3. januára)- Výstupu sa zúčastnilo 
štyridsať turistov z Porúbky. Ako po iné roky, obdržali účastnícky list, a i 
keď boli unavení z výstupu, viacerí si ešte zatancovali pri country hudbe v 
Kultúrnom dome Turie. 28. marca kroky turistov smerovali k Lietavskému 
hradu, kde sa oficiálne započalo sto jarných kilometrov. Turisti mali 
vypracovaný celoročný plán výstupov, pochodov. So svojimi aktivitami boli 
oboznamovaní prostredníctvom vývesnej tabule, ktorá sa nachádza pri 
autobusovej zástavke. Dňa 19. apríla sa zapojili do Jilemnického 
dvadsaťpäťky v Maníne. Dvadsať turistov absolvovalo trasu v Manínskej 
úžine. 16. mája usporiadali jarný prechod Skaliek i pre turistov iných 
klubov.  Účasť bola hojná, zúčastnilo sa stošestnásť turistov. Po prechode 
sa mohli zabaviť v kultúrnom dome na country zábave. Od 21. augusta do 
23. augusta putovali po Slovenskom kraji. Dvadsaťjeden členov sa v piatok 
ubytovalo na chate v Čuntave. V sobotu absolvovali výstup na Geravy, 
Havraniu skalu, Ondrejisko a cez Stratenú dolinu sa vrátili do ubytovne. V 
nedeľu navštívili Beliansky kaštieľ a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. 20. 
septembra desať turistov absolvovalo výstup na Martinské hole, východzia 
stanica bola z Kuneradu. 8. novembra navštívili Lachov a Ilovské lúky. 
Posledný výstup uskutočnili 27. decembra na Skalky, účasť pätnásť 
turistov.
Spoločenstvo lesov a pasienkov
V priebehu roka robili prebierku porastov, vykášali okolo sadeníc, 
vysádzali mladé sadenice v Lachove a v Rybníkoch. V letných mesiacoch 
uskutočnili výrub bukového porastu v Rybníkoch. Štyridsiati členovia 
urbáru si za zníženú cenu odkúpili nachystané drevo. V zimnom období 
prikrmovali lesnú zver.



Počasie a jeho osobitosti

Nový rok nás privítal mrazivými nocami i dňami. Ortuť teplomera 
prvé tri týždne januára klesala od -14  ˚C do  -18 ˚C. Oteplenie nastalo tretí 
januárový týždeň, keď ortuť teplomera vystúpila na plus sedem stupňov a 
sneh sa začal topiť. Toto oteplenie trvalo do druhého januárového týždňa a 
denné teploty stúpali do plus štrnásť stupňov. Koncom februára a 
začiatkom marca opäť nastalo oteplenie, topenie snehu, dažde. V marci sa 
striedali obdobia oteplenia i ochladenia, ale nočné teploty neboli nízke. 
Apríl i máj boli poväčšine slnečné a na túto ročnú dobu teplé. Tak, ako už 
po iné roky, počasie sa vyznačovalo nedostatkom vlahy. Dažde a búrky nás 
konečne potešili 20. júna, kedy pršalo nepretržite vyše týždňa, do 29. júna. 
Leto bolo suché, horúce, veď ortuť teplomera prvé dva týždne júla 
dosahoval tridsaťdva stupňov. Slabý dážď nás ovlažil až 11. augusta a opäť 
nastalo obdobie teplých dní s nedostatkom vlahy. Prvý týždeň októbra sa 
vyznačoval teplotami do dvadsaťtri stupňov, ale štrnásteho októbra sme sa 
dočkali prvého sneženia a koncom mesiaca sme pocítili i nočné mrazíky. 
Prvé dva novembrové týždne sa vyznačovali typickým jesenným počasím, a 
to dažďom , vetrom i snežením. Koncom mesiaca v okolí Žiliny padali 
teplotné rekordy, keď 30. novembra sme mali teplotu +15 ˚C a dul silný 
vietor. V tomto čase sme mohli vídať mnohých občanov obce, ktorí 
smerovali s košíkmi cez Hlbokú pod Diel, kde v hojnom počte rástli 
pôvabnice dvojfarebné. Ochladilo sa až šestnástehokronika decembra, ale 
nie nadlho. Počas vianočných sviatkov sme zažili jedno z najvýraznejších 
vianočných oteplení za niekoľko desaťročí. Počas štyroch dní došlo k 
vzostupu teploty o viac než tridsať stupňov. V noci na 21. decembra bolo 
len okolo mínus sedemnásť stupňov a na I. sviatok vianočný teplomer cez 
deň ukazoval plus štrnásť stupňov. Oteplenie bolo spojené s výraznou 
zrážkovou činnosťou. Už niekoľko rokov je narušený prirodzený ročný 
režim a normálna zima nám chýba.

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom 16. februára 2010, 
číslo uznesenia 30.

starosta  – Milan Janura v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.



ROK 2010

12. júna 2010 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Účasť občanov Porúbky vo voľbách bola 67,5%. Z 
tristoosemdesiatdva  zapísaných voličov sa zúčastnilo na voľbách 
dvestopäťdesiatosem. Ktoré strany občania volili? Stranu Smer volilo 
52,8%, SNS – 13,3%, SaS – 12%, KDH – 5,45, HZDS -2,8%, Most-HID – 
1,2%.
Na 18. septembra bolo vyhlásené Referendum stranou SaS. Účasť občanov 
na referende 19,15% a 27. novembra sa uskutočnili komunálne voľby, kde 
si občania volili starostu obce a členov obecného  zastupiteľstva. Počet osôb 
zapísaných v zozname voličov tristosedemdesiatsedem, počet odovzdaných 
obálok stodvadsaťdeväť, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby stodvadsaťpať. Účasť voličov na voľbách 34,21%. Za starostu 
bol zvolený Ing. Milan Janura s 96,89% hlasmi a do Obecného 
zastupiteľstva v Porúbke: Mgr. Jaroslava Brodňanová, Elena Hodásová, 
Marek Janura, Anna Mikundová, Peter Mikunda. Prvé zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Porúbke sa konalo 27 decembra o 18 hodine. Na 
tomto slávnostnom zasadnutí novozvolení starosta i členovia obecného 
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný  sľub a starostovi  boli 
odovzdané insígnie. Po slávnostnom akte sľubu poveril starosta obce za 
svojho zástupcu Petra Mikundu a vymenovali predsedov komisií. 
Predsedom stavebnej komisie a verejného obstarávania sa stal Peter 
Mikunda, komisiu správy obecného majetku a financií Anna Mikundová, 
komisiu pre kultúru a šport Elena Hodásová, sociálnu komisiu Mgr. 
Jaroslava Brodňanová a komisiu na ochranu verejného poriadku Marek 
Janura.

Samospráva

Obecné zastupiteľstvo pracovalo s úlohami spojenými s voľbami do 
národnej rady Slovenskej republiky, Referendom i komunálnymi voľbami. 
-počas celého roja Obecné zastupiteľstvo v Porúbke sa venovalo i I. etape 
rekonštrukcie kultúrneho domu, kde schvaľovalo spolufinancovanie 
projektu i na úlohách spojených s rekonštrukciou.



-schvaľovalo žiadosť o dotáciu nových autobusových zastávok v obci
-schválilo nový rokovací poriadok
-schválilo podmienky pre komunálne voľby pre ďalšie volebné obdobie
-VZN č.15 – zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a 
členov orgánov  zriadených obecným zastupiteľstvom
-vypracovalo smernicu o vybavovaní sťažností
-VZN č. 16 – o miestnom referende
-spolufinancovanie projektu na rozšírenie existujúceho separovaného zberu 
v Rajeckej doline
-zabezpečili zber veľkokapacitného domového odpadu, v priebehu roka 
trikrát
-schválilo finančné dotácie pre organizácie na území obce ( Jednota 
dôchodcov Slovenska, Klub slovenských turistov, Farský úrad Bytčica – 
filiálka Porúbka ) po 133 Euro.
-schválilo prenájom obecného pozemku č 2313/1 vo výmere 35 m2 pre pani 
Laššovú na predaj ovocia, zeleniny, kvetov
-schválilo programový rozpočet na roky 2011 – 2013
-samospráva sa v roku 2010 stretla sedem ráz

Výstavba a zmeny charakteru obce

Počas celého roka prebiehala I. etapa rekonštrukcie kultúrneho domu, 
ktorá bola financovaná z eurofondov programu Rozvoja vidieka i 
financiami obce. Vybudovali novú kuchyňu, sociálne zariadenia, vykonali 
nadstavbu obecného úradu, kde sa nachádza kancelária starostu, 
kancelária pre administratívno – ekonomický úsek, miestna knižnica, 
zasadačka a sociálne zariadenia. Celkové náklady na rekonštrukciu boli v 
sume 165962 Euro.
-na miestnom cintoríne Záhradníctvo Prieložný z Kamennej Poruby 
vybudovalo urnovú alej.
-30. novembra 2010 vydané stavebné povolenie pre firmu Polytex
-vydané rozhodnutie o asanácii domu č.10 na parcele KN 151/1 pre Ing. 
Havrilu a Lenku Havrilovú.
-bolo vydané stavebné povolenie pre Mgr. Dagmar Švachovú na parcele 
KN č. 4/1
-uskutočnila sa kolaudácia garáže a strechy rodinného domu č. 149



Podnikatelia a ich podiel na živote obce

Ako po iné roky, tak i v roku 2010, podnikatelia z obce sa podieľali 
sponzorsky k Medzinárodnému dňu detí, kde prispeli finančne alebo 
občerstvením. Iné sponzorské aktivity nepreukázali.

Obyvateľstvo

Štyristo šesdesiatdva obyvateľov žilo v obci roku 2010. Novými 
obyvateľmi sa stali deti, ktoré sa narodili v priebehu roka. Bola to 
Habrúnová Petra (narodená 17. mája 2010), Bohdalová  Alexandra 
(narodená 4. októbra 2010), Porubčanský Patrik (narodený 15. októbra 
2010).
26. augusta sa dožil krásnych sto rokov najstarší obyvateľ – Augustín Frko. 
Pri jeho storočnici mu boli blahoželať nielen rodinný príslušníci, ale 
spomenuli si na neho starosta obce  a členovia obecného zastupiteľstva. 
Presne o mesiac sme tohto najstaršieho občana vyprevádzali na poslednej 
ceste. V priebehu roka umreli : Vilma Frková (narodená 19. decembra 
1926), Zdenka Frková (narodená 30. septembra 1947), Eduard Hodás 
(narodený 30. septembra 1945), Tomáš Mišún ( narodený 27. apríla 1929), 
Irena Bátorová (narodená 4. augusta 1940)

Kultúra

V priebehu roka kultúrny dom pre rekonštrukciu bol pre občanov 
uzatvorený, kultúrne podujatia sa v budove neuskutočňovali.
26. júna sme na Veľkom dieli zapaľovali Jánske ohne. O drevo na vatry sa 
postarali členovia Spoločenstva lesov a pasienkov v Porúbke. Dve vatri 
postavili mladí hasiči. Zúčastneným občanom do spevu vyhrávali na 
harmonikách Miroslav Vavrík a Eman Porubčanský. Hoci účastníkom 



počasie neprialo, mnohí vydržali až do rána. V Mesiaci úcty k starším 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke obdarovalo dôchodcov malým darčekom, 
ktorý im odovzdali členovia zastupiteľstva osobne.
 

Kultúra

Prvé dva týždne januára sme si užili nočných mrazov do -17 C a 
slabého sneženia, ale súvislej snehovej nádielky sme sa nedočkali. V druhej 
polovici januára nočné mrazy poľavili. Husté sneženie nastalo okolo 
Hromníc. Užili sme si miernej zimy, bez snehu. Vo februári a marci sa 
striedali silnejšie a slabšie nočné mrazy, ale zima bola stále skúpa na sneh. 
Oteplenie nastalo 20. marca, kedy ortuť teplomera cez deň ukazovala + 15 
C. Otepliť sa oteplilo, no pocitová teplota bola nižšia pre silné a studené 
vetry. Od začiatku apríla nastalo daždivé obdobie. 22. apríla sme 
zaznamenali nočný mráz do -3 C, hoci cez deň teploty vystupovali od +19 C 
do 25 C. Celý májový týždeň pršalo, dažďa a búrok z tepla  sme sa 
nezbavili do konca mesiaca. Prvý júnový týždeň konečne sa ukázalo slnko a 
teploty cez deň vykazovali 32,9 C. Po tomto týždni opäť nastalo chladno, 
silný vietor a daždivé počasie. V júli sa striedalo daždivé obdobie s veľkými 
horúčavami. Dočkali sme sa i teplotných rekordov v Žiline a jej okolí. 12. 
júla padol teplotný rekord po 51 rokoch +34 C a 15. júla 64 ročný rekord 
+35,2 C. V auguste a septembri opäť nastalo daždivé obdobie a 
hydrometeorológovia nám oznamovali z masovokomunikačných prístrojov 
150 – ročné rekordy dažďa. Babské leto nastalo koncom septembra. V 
októbri sa prejavili prvé nočné mrazy a koncom mesiaca nastala II. dekáda 
babského leta. V novembri a decembri sa striedalo teplejšie obdobie s 
chladným, ktoré rušili silné vetry a sneženie. Počas roka teplých a 
slnečných dní sme si veľa neužili, hoci meteorológovia označili prvých 
desať mesiacov ako najteplejších od roku 1850.

Cirkevný život

V priebehu roka farníci vymaľovali kostol zo zbierky od farníkov i z 
peňazí, ktoré im poskytol Obecný úrad v Porúbke i Farský úrad Žilina – 
Bytčica.  Od septembra sa deväť mládežníkov pripravuje na birmovku a 
žiaci 3. ročníka na I. sväté prímanie. Omše i bohoslužby sa konali v 



termínoch, ako po iné roky. O kvetinovú výzdobu a hygienu kostola sa 
starala Anastázia Mikundová. 

Telovýchova a šport

V obci sa nenachádza športový registrovaný oddiel, mladí i starší sa 
venujú športu amatérsky. V budove miestnej požiarnej zbrojnici si 
mládežníci zriadili posilovňu, ktorú využívali v jarných a letných 
mesiacoch, nakoľko okurovanie miestnosti je na tuhé palivo. Cvičiace stroje 
do posilňovne si zakúpili z brigád pre obecný úrad Porúbka. Miestne 
futbalová ihrisko využívali v popoludňajších hodinách a v nedeľu 
predpoludním na amatérsky futbal. Miestne komunikácie mládež využívala 
na kolieskové korčuľovanie. Martin Sventek, Martin Závodník, Patrik 
Frko hrávali futbal za Lietavskú Lúčku. 

Práca s deťmi

Počas celého roka v Materskej škole Lietavská Lúčka pokračovali v 
profilácii na pohybové a športové aktivity detí. Vo februári staršie deti 
absolvovali lyžiarsky výcvik. V mesiacoch máj a október deti 1. a 2. ročníka 
navštevovali plavecký výcvik v bazéne MŠ Žilina, Jarná ulica a deti 3. 
ročníka na Krytej plavárni Žilina. Na záver plaveckého výcviku deti 
ukázali plaveckú gramotnosť svojim rodičom. Dva razy v týždni hodiny 
telesnej  výchovy prebiehali v telocvični základnej školy.  Aktívne pracovali 
v krúžku tanečnom, turistickom, gymnastickom. V gymnastickej súťaži 
medzi materskými školami  získali I. miesto družstvo dievčat i chlapcov. V 
máji navštívili Hasičskú školu v Považskom Chlmci. Mladí hasiči deťom 
predviedli techniku hasenia požiaru a policajní psovodi predviedli ako pes 
dokáže zastaviť zlodeja. Výlet uskutočnili na Donovaly. V rozprávkovom 
svete Habakukov prežili čarovné chvíle  a spoznali krásu slovenských 
ľudových rozprávok od  Pavla Dobšinského. Habakuky sú domčeky, v 
ktorých sa odohráva dej jednej z rozprávok. Z Habakukov odchádzali plné 
dojmov a zážitkov. Počas roka navštívili päť divadelných hier, dvakrát ich 
navštívil kúzelník. Vytvorili si výstavku ovocia a zeleniny, výstavku 
svetlonosov, piekli a zdobili medovníčky. Vo februári sa vykrúcali na 



karnevale, v júni po obci chodili  s tablom, v decembri  čakali Mikuláša. A 
ku koncu roka ukázali svoje umenie na vianočnej besiedke. Prispeli svojim 
vystúpením i na obecných oslavách. V priebehu roka riaditeľkou materskej 
školy sa stala Jana Dubcová.

Na Základnej škole Lietavská Lúčka pôsobilo devätnásť 
pedagogických pracovníkov. Ročníky 1.-4. navštevovalo 69 žiakov a 171 
žiakov na ročníkoch 5.-9. Talentovaní žiaci boli zapájaní do súťaží v rámci 
školy , obvodu, okresu. Z našej obce sa najlepšie umiestnil v Delfíne Daniel 
Sasák, ktorý v kraji získal I. miesto a v rámci celého Slovenska získal II. 
miesto. V Matematickej olympiáde si tiež výborne počínal, keď postúpil do 
obvodného kola . Tomáš Vršanský sa zúčastnil celoslovenského seminára 
Talent v akcii. V rámci školy sa uskutočnili Školská superstar, Halloween, o 
najkrajší adventný veniec, o najdlhší veľkonočný korbáč, o triedu s 
najmenším počtom vymeškaných hodín. Prebehli medzitriedne súťaže vo 
futbale, volejbale, hádzanej. Medzinárodný deň detí pre nepriaznivé 
počasie ročníky 1.-4. sa zúčastnili divadelného predstavenia a žiaci ročníkov 
5.-9. si zašportovali v školskej telocvični. Ročníky 1.-4. navštívili dve 
divadelné predstavenia a dva výchovné koncerty, žiaci druhého stupňa 
absolvovali jeden výchovný koncert. Výlety a exkurzie boli zamerané na 
upevňovanie vlasteneckej výchovy, národného povedomia, na utvrdzovanie 
a rozširovanie poznatkov získaných na vyučovaní. Na škole pracovali žiaci 
v sedemnástich krúžkoch.  Spolupodieľali sa na príprave programu ku Dňu 
Matiek, Dňu učiteľov, vystupovali na oslavách obce. Hlavná budova školy 
na Ulici Skalka 34 bola v kompletnej prestavbe na nízkoenergetickú 
budovu.

Na 6. jún sa deti z Porúbky veľmi tešili, lebo ich čakal ich deň – 
Medzinárodný deň detí. Kroky mnohých smerovali pred 14:00 hodinou na 
miestne futbalové ihrisko, kde sa to malo všetko uskutočniť. O celý priebeh 
osláv sa postaralo Obecné zastupiteľstvo v Porúbke, mladí hasiči, 
podnikatelia i rodičia. Ukážky modelov malých lietadiel pre deti pripravil 
Marián Porubčanský, s technikou hasenia ich poučili hasiči i povozili v 
hasičskom aute. Streľbu zo vzduchovky si mohli vyskúšať pod vedením 
poslanca obce, Jozefa Králika. Anton Mihál zaúčal záujemcov o 
lukostreľbu a sám predviedol ukážky streľby lukom. Manšie deti sa mohli 
povoziť na koníkovi, ktorého doviedla Ľubomíra Mikundová. Ostatní 
mohli súťažiť v drobných hrách, za čo dostávali sladkú odmenu. Každé 
dieťa, ktoré sa zúčastnilo, prišlo si na svoje.

Päťdesiatpäť detí od prvého do desiateho roka čakalo pred bývalou 
materskou  školou na Mikuláša, dňa 5. decembra. Každé dieťa pre 
Mikuláša si pripravilo pesničku alebo básničku, za čo dostalo mikulášsku 
nádielku. Mikuláša predstavoval Lukáš Brodňan, anjela Katarína 
Hurtošová a čerta Dáša Mechelová -Kadašiová. Po odovzdaní nádielok 



deťom, starosta obce, Ing. Milan Janura slávnostne rozsvietil obecný 
vianočný stromček a deti s rodičmi sa rozišli do svojich domovov.

Spolky a organizácie

Klub slovenských turistov.
Turisti svoju zdatnosť preukázali začiatkom kalendárneho roka výstupom 
na Čipčie dňa 9. januára, zúčastnilo sa deväť turistov. Poveternostné 
podmienky im nepriali ale i tak zdolali vytýčený cieľ. 10. apríla sa 
zúčastnili otvorenia jarnej turistickej sezóny – sto jarných kilometrov na 
Lietavský hrad. Trinásť členov absolvovalo tento výstup. V apríli 
uskutočnili výstup na Žibrid, účasť 8 členov. 15. mája zorganizoval miestny 
klub turistov jarný prechod Skaliek, účasť deväť členov. 4. júna uskutočnil 
Klub slovenských turistov vo Fačkove výstup na Kľak, z našej organizácie 
to bolo sedem členov. 12.9. štyria naši turisti absolvovali Memoriál Luoisa 
Crossa v Malej Čiernej a 3. októbra jedenásti zdolali Skalný budzogáň, 
ktorý organizoval Klub slovenských turistov z Lietavskej Svinnej. Všetky 
tieto výstupy organizovali regionálne kluby turistov. Naši turisti okrem 
regionálnych výstupov sa podieľali i na výstupoch , ktoré organizovali pod 
vedením Ladislava Frku a výboru Klubu slovenských turistov v Porúbke. 
22. augusta  jedenásť turistov sa zúčastnilo cykloturistickej túry na Hoblík, 
17. októbra absolvovali Diery – Terchová, účasť deväť členov. 24. októbra 
poznávali okolie bydliska s varením gulášu, účastníkov bolo dvadsať. 
Prechod hrebeňom Slnečných skál do Rajeckých Teplíc sa zúčastnilo desať 
členov. Jedenásť členov klubu na Silvestra sa zúčastnilo opekačky v 
prírode. V roku 2010 Klub slovenských turistov bol najaktívnejší vo svojej 
činnosti z miestnych organizácií.

Jednota dôchodcov Slovenska.
11. februára uskutočnili výročnú členskú schôdzu, v septembri si 
zorganizovali opekačku Pod haťami. Členovia počas roka využívali zľavy 
na kúpanie, v kúpeľnom dome Afrodita v Rajeckých Tepliciach. Počas 
roka sa členská základňa rozšírila o deväť nových členov.

Spoločenstvo lesov a pasienkov.
Starali sa o nové sadenie stromkov, vysádzali nové sadenice, robili 
prebierku porastov- Výrub bukového dreva uskutočnili v Rybníkoch a 
smrekového dreva v Lachove. V Lachove výrub dreva uskutočnili i Štátne 
lesy Žilina pre obchvat diaľnice R 1. Koncom roka Obvodný úrad v Žiline 
za spolupráce Slovenských železníc nariadil výrub ochranného pásma popri 
železničnej trati do Rajca. Toto ochranné pásmo bude opätovne zalesnené 
novými sadenicami. Urbárnici mali možnosť vyťažené drevo si zakúpiť za 
znížené ceny. Urobilo to asi tridsať domácností.



Dobrovoľný hasičský zbor  
19. februára uskutočnili výročnú členskú schôdzu. 17. apríla pri zbere 
veľkokapacitného domového odpadu boli nápomocní : Martin Sventek, 
Martin Závodník, a Erik Chasník. 20. júna sa zúčastnili okresnej hasičskej 
súťaže v Stráňavách. Našim hasičom súťaž nevyšla, nezapla sa im 
motorová striekačka a boli diskvalifikovaní. V auguste sa zúčastnili súťaže 
v Lietavskej Svinnej o Pohár starostu, umiestnili sa na VI. mieste. Svoju 
účasť preukázali i na súťaži v Žiline – Bytčici. Pri obecných záplavách boli 
nápomocní občanom, čerpali vodu z pivníc, dvorov, ulíc i čistením jarku 
popri hlavnej ceste I. 164. K 1. máju postavili pre porubské dievčatá máj a 
v júni vatry k jánskym ohňom.

 Mimoriadne udalosti

Na ničivý živel, ktorý sa prehnal v noci z 1. júna na 2. jún, naši 
obyvatelia tak rýchlo nezabudnú. Po nočnej búrke zdvihla sa hladina 
Rajčianky i Turianky a vyliala sa na hornom konci obce. Ľudia boli na 
nohách od svitania a ratovali svoje majetky. V Horevsí voda zaplavila 
rodinné domy, záhrady, úrodu, cesty. Inakšie to nevyzeralo ani na dolnom 
konci obce. Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty. V strede obce Ušianka 
nestačila brať prívaly vody, ktoré sa valili z kopcov a útočila na hlavnú 
cestu i na dvory okolo nej. Polícia odkláňala dopravu cez Rosinu a Turie. 
Do Rajeckej doliny nepremávali autobusy. Počas týchto záplav obydlia 
niektorých obyvateľov vyzerali, akoby boli postavené vo vode, v záhradách 
i vo dvoroch mali skoro po pás vodu. Pri tejto živelnej pohrome im boli 
nápomocní najmä hasiči, ktorí dňom i nocou čerpali vodu z pivníc i dvorov. 
Najaktívnejší boli : Erik Chasník, Martin Závodník, Martin Sventek, 
Martin Frko, Daniel Brodňan, Marek Brodňan, Radoslav Skupeň, Marián 
Mikunda. Svoju silu voda preukázala i 15. a 16. augusta, ale nie tak kruto 
ako prvý júnový týždeň. Počas týchto povodní bol vyhlásený na Rajčianke 
III. stupeň povodňovej aktivity a naozaj platí príslovie : „ Človek pred 
ohňom ujde, ale pred vodou nie“.

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom 26. marca 2011, číslo 
uznesenia 8/III/11.

starosta  – Milan Janura v.r.                kronikár – Mgr. Erika Kolenová v.r.



ROK 2011

Samospráva

V roku 2011 sa obecné zastupiteľstvo stretlo šesťkrát a ich hlavnými 
úlohami boli :
Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve :
- komisia správy obecného majetku a financií : Ingrid Závodníková
- komisia sociálna : Mgr. Zita Isteníková, Ing. Mária Pálešová
- komisia pre šport a kultúru : Ing. Janka Mikundová, Zdenka Habrúnová, 
Michal Hodas, Katarína Hurtošová, Lukáš Brodňan
- komisia stavebná a pre verejné obstarávanie : Ing. Peter Brodňan, Pavol 
Frko
- komisia pre ochranu verejného poriadku : Marián Mikunda
Stanovenie okruhu ulíc poslancom pre prípadnú radu a otázky občanov
Schválenie návrhu na založenie a vstup do oblastnej organizácie cestovného 
ruchu a schválenie výšky príspevku pre rok 2012 1 є za občana. Schválenie 
zastupovania na právne úkony starostu obce i k zmluvnému založeniu tejto 
organizácie.

Schválili VZN 01/2011 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej 
služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
- VZN 02/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Porúbka
- na aktivačných prácach v obci pracoval Jozef Hruška
- dňa 15. apríla a 15. októbra zabezpečili zber veľkokapacitného domového 
odpadu do troch veľkokapacitných kontajnerov
- schválili finančné dotácie v sume 133 euro pre Klub slovenských turistov v 
Porúbke, Jednotu dôchodcov Slovenska v Porúbke, Farský úrad Bytčica – 
filiálka Porúbka na rok 2012.

Výstavba a zmeny charakteru obce

V roku 2011 a drobné stavby požiadali :
− Andrej Bátor, číslo domu 121, o stavbu hospodárskej budovy a letný 
altánok
− Zdeno Habrún s manželkou Jiřinou, číslo domu 140, o vodovodnú 
prípojku



− Jozef Zeman s manželkou Evou, číslo domu 12 o stavbu letného 
altánku
− Ladislav Frko s manželkou Dagmar, číslo domu 130, o stavbu 
záhradnej skalky

Stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia i povolenia na asanáciu v 
roku 2011 :
− budova Polytexu skolaudovaná 23. septembra 2011 a požiadali o 
stavebné povolenie na vodovodnú splaškovú a dažďovú vodu i na 
komunikácie a  spevnené plochy
− Ing. PhDr. Rastislav Havrila s manželkou Lenkou obdržali 
rozhodnutie na asanáciu domu číslo 10 dňa 11. februára 2011 a 16. augusta 
stavebné povolenie
− dňa 3. augusta 2011 vydané stavebné povolenie pre Slávku Zitrickú a 
Igora Kajsíka
− stavebné povolenie na zateplenie a nadstavbu rodinného domu číslo 
144 pre Jána Bohdala s manželkou Helenou, vydané 14. júna 2011
− stavebné povolenie pre hospodársku budovu pre Ľuboša Badíka, číslo 
domu 113, vydané dňa 19. augusta 2011 
− povolenie na odstránenie časti rodinného domu číslo 20, majiteľ Pavol 
Zelník vydané 26. apríla 2011
− stavebné rozhodnutie na prístavbu rodinného domu – garáž, Slávka 
Lalinská, číslo domu 186, vydané 9. novembra 2011
− 11. októbra 2011 vydané kolaudačné rozhodnutie rodinného domu pre 
Mgr. Dagmar Švachovú
− 19. apríla 2011 vydané rozhodnutie na odstránenie stavby číslo 61 pre 
Ing. Katarínu Isteníkovú, 18. apríla vydané stavebné povolenie
− 11. októbra 2011 vydané stavebné povolenie na administratívnu 
budovu firmy B+B, ktorou vlastníkom je Radoslav Bitušiak
− 11. novembra 2011 vydané stavebné povolenie rodinného domu pre 
Ľuboslava Chobota s manželkou Denisou
− pre Ing. Ivana Surového vydané územné rozhodnutie na stavbu 
rodinného domu, dňa 11. novembra 2011
− 11. augusta 2010 vydané územné rozhodnutie stavby – obchvat 
Porúbky č. I/64

Podnikatelia a ich podiel na živote obce

Drobní podnikatelia v obci sa venujú stavebnej činnosti, autooprave, 
obchodnej činnosti i drobnej výrobe. Ich aktivita pre obec sa prejavuje 
malými sponzorskými darmi pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.



Obyvatelia

S trvalým pobytom žije v Porúbke štyristošesťdesiattri obyvateľov. V 
roku 2011 sa narodilo päť novorodencov. Sú to : Viktória Knapcová ( 10. 
január 2011 ), Katarína Baránková ( 15. august 2011 ), Dávid Ozaniak ( 6. 
september 2011 ), Gabriel Králik ( 28. november 2011 ), Nataša Skupeňová 
( 27. december 2011 ).

V priebehu roka zomreli : Marta Porubčanská (narodená 3.decembra 
1947), Júlia Chobotová (narodená 1. júna 1923), Justína Isteníková 
(narodená 20. septembra 1912), Jana Porubčanská (narodená 8. decembra 
1946), Mgr. Viera Melišíková (narodená 12. augusta 1946), Otto 
Porubčanský (narodený 21. júla 1936) a Eduard Mikunda (narodený 4. 
januára 1944)

Kultúra

5.marca, po ročnej prestávke , ozývala sa obec spevom a hudbou 
fašiangových masiek. Sprievod sa začal schádzať pred kultúrnym domom v 
ranných hodinách. Po stretnutí všetkých fašiangovníkov, postupovali z 
domu do domu po hlavnej ceste I./64. Na čele sprievodu šiel koč s nevestou 
a ženíchom. Koč viedol pohonič Rafael Papán. Za kočom postupovali 
Cigánky, hlásnik, vodník, čert i sprievod tanečníc a mládencov v krojoch. 
Sprievod matiek šiel i po vedľajších uliciach, aby vykrútili každú gazdinú i 
gazdu, začo boli obdarovaní výslužkou. O bezpečnosť premávky sa staral 
František Isteník s Františkom Janurom i Miroslav Chobot. Obchôdzka po 
obci trvala skoro do obedňajších hodín. Výslužka z fašiangového pochodu 
slúžila na občerstvenie vo večerných hodinách na zábave v kultúrnom 
dome, ktorý bol otvorený pre občanov po ročnej rekonštrukcii I. etapy. Do 
tanca im vyhrávali muzikanti pod vedením Miroslava Olešu, až do ranných 
hodín.

Klub slovenských turistov v Porúbke pripravil veľkonočnú zábavu, na 
ktorej sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí.

Obecné zastupiteľstvo na 8. mája pripravilo o 16:00 hodine v 
kultúrnom dome posedenie z príležitosti Dňa matiek. Mamičky i babičky 
privítal starosta obce, Ing. Milan Janura. V programe vystúpili žiaci zo 
Základnej školy Lietavská Lúčka a po oficiálnej časti im vyhrával do spevu 
na harmonike Eman Porubčanský. O pohostenie sa postaralo obecné 
zastupiteľstvo.

Posledný týždeň júna bol chladný a daždivý, čo znepríjemňovalo 
prípravu vatier na Jánske ohne. V piatok do prípravy vatier sa zapojil 
starosta obce, František Isteník a mladí hasiči, ktoré sa mali rozhorieť na 
druhý deň o 21:45 hodine. Konečne v sobotu, 25. júna, sa počasie zlepšilo a 



tak účastníci Jánskej vatry na Veľkom Diele boli spokojní. Zúčastnení 
občania si posedeli pri vatrách do ranných hodín, keď im do spevu na 
harmoniku vyhrával Eman Porubčanský.

Seniori z Porúbky prežili v sobotu, 22. októbra, nezabudnuteľné 
popoludnie v sále kultúrneho domu. Príjemné posedenie zorganizoval 
starosta obce s obecným zastupiteľstvom. Bolo veľmi príjemné počuť 
hrejivé slová o úcte k starším a o vďake a porozumení medzi generáciou 
starších.  V kultúrnom programe vystúpili súrodenci Hodasoví (Matej a 
Soňa), spevácka skupina Bitarovianka s krásnymi ľudovými piesňami. 
Hudobne ich sprevádzal heligonkár. Ich vystúpenie vyčarilo úsmev a 
radosť na tvárach seniorov. Atmosféra podujatia bola vynikajúca, keď 
mnohí seniori vyzvali do tanca speváčky z Bitarovej a vyprevádzali ich 
silným potleskom pri odchode zo sály. Z osemdesiatsedem pozvaných sa 
zúčastnilo štyridsaťtri. O občerstvenie sa postarali členovia obecného 
zastupiteľstva a po oficiálnej časti im do spevu i do tanca vyhrával na 
harmonike Eman Porubčanský.

Na Silvestra usporiadali uzavretú zábavu pre občanov Porúbky Mgr. 
Jaroslava Brodňanová a Elena Hodasová, členky obecného zastupiteľstva. 
O občerstvenie sa postaral každý individuálne a do tanca a hudbu sa 
postaral poslanec, Marek Janura. Po polnoci sa sála zaplnila do posledného 
miestečka a účastníci sa rozchádzali v ranných hodinách. 

Cirkevný život

Omše a bohoslužby sa konali v nedeľu od 9:30 hodiny a v pracovných 
dňoch podľa cirkevného kalendára. Do kostola z dotácií, ktoré boli 
uhradené z Obecného úradu v Porúbke, zakúpili vázy a kvety. 22. mája deti 
3. ročníka základnej školy prijali I. Sväté prijímanie a 25. septembra deväť 
mladých veriacich birmovku.

Práca s deťmi

5 júna od 14:00 hodiny oslavovali svoj sviatok deti z Porúbky. O celý 
priebeh osláv sa postarali poslanci obecného zastupiteľstva. Na deti čakali 
rôzne atrakcie. Marián Porubčanský ukázal deťom modely malých 
lietadielok i let lietadielok na miestnom ihrisku. Kynológovia zo Žiliny mali 
pripravené ukážky z cvičenia psov, poslúchanie psov na povely i prechod 
psov cez prekážkovú dráhu. Hasiči ukázali deťom prácu s prúdnicou i 
oboznámili ich s hasičským autom. Mimo ukážok mohli deti súťažiť v 
drobných hrách, za účasť boli odmenené. Deti do desať rokov obdržali 
balíčky so sladkosťami. Radosť detí bola veľká, no sklamalo ich počasie, a 



tak musel pokračovať vo svojich oslavách v kultúrnom dome, kde sa 
vyšantili na diskotéke do večerných hodín. 

Z miestneho rozhlasu, dňa 2. decembra sme sa dozvedeli, že do našej 
obce zavíta Mikuláš, pred bývalú materskú škôlku 4. decembra o 16:30 
hodine. Deti z rodičmi nedočkavo čakali na príchod Mikuláša ( Lukáš 
Brodňan ), anjela ( Katarína Hurtošová ) i na zlého čerta  ( Dáša Kadašiová 
). Deti do desať rokov čakali na svoj mikulášsky balíček i na slávnostné 
rozsvietenie obecného stromčeku. I teraz ich sklamalo počasie, preto 
pokračovali s rozdávaním darčekov v miestnom kultúrnom dome.

V Materskej škole Lietavská Lúčka pracovalo päť pani učiteliek a 
riaditeľka školy, Janka Dubcová. S deťmi počas roka rozvíjali rozumovú 
výchovu určenú MŠ a TV SR. Zvyšovaním telesnej zdatnosti a aktivity 
organizovali v jarných a jesenných mesiacoch plavecký výcvik pre deti 
všetkých troch ročníkov. Deti I. a II. ročníka absolvovali plavecký výcvik v 
Materskej škole Jarná Žilina a deti III. ročníka na Krytej plavárni Žilina. 
V škôlke aktívne pracuje gymnastický krúžok. 24. mája zorganizovali 
medzi MŠ gymnastickú súťaž, v ktorej chlapci získali I. miesto a dievčatá 
II. miesto zo šiestich materských škôl. V januári absolvovali lyžiarsky 
výcvik a preteky na lopároch. Počas celého roka dennodenne chodia na 
vychádzky. V oblasti hudobnej výchovy sa škôlke pracuje tanečný krúžok, 
ktorý vystupuje pri kultúrnych podujatiach v škôlke i v obci. Navštevovali 
koncerty organizované pre deti MŠ. Estetické cítenie si rozvíjali pri  robení 
šarkanov za pomoci dievčat z Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke, 
zdobili veľkonočné vajíčka rôznymi technikami ( textil, vosk, servítková 
technika, lepením vajíčok ), v decembri pod vedením pani Veroniky 
Štaffenovej zdobili perníky. V máji sa zapojili do súťaže výtvarných prác 
MŠ Lietavského panstva na tému : Mamička, srdce rodiny. Dvakrát 
navštívili výstavu Štefana Pelikána, slobodného umelca. MDD prežili  na 
Donovaloch, v rozprávkovom svete „Habakuky“. Trikrát navštívili 
Bábkové divadlo Žilina i divadelné predstavenia, ktoré si nacvičili žiaci zo 
základnej školy  ( Aladinovu zázračnú lampu ) i dievčatá z diagnostického 
centra Lietavská Lúčka ( Tri prasiatka ). Rozlúčili sa so škôlkármi , ktorí 
od septembra sa stali žiakmi I. ročníka základnej školy.

Základnú školu navštevovalo dvestoštyridsaťštyri žiakov a na ich 
vzdelaní sa podieľalo devätnásť pedagogických pracovníkov. Veľkú 
pozornosť venovali podpore talentovaných žiakov, ktorí boli zapájaní do 
rôznych súťaží v rámci školy, obvodu, okresu. Na škole bolo zriadených 
sedemnásť krúžkov, v ktorých mohli žiaci zmysluplfalklandyne tráviť svoj 
mimovyučovací čas. Krúžky viedli prevažne učitelia, ale i externí vedúci. Z 
našej obce boli úspešnými :
Daniel Sasák – úspešný riešiteľ celoslovenského prírodovedného seminára 
Delfín, Gymnázium Veľká okružná Boj, úspešný riešiteľ Matematického 
klokana Matej Hodás – 3. miesto v celoslovenskej súťaži Odkaz Karolíny 



Brústleovej, postúpil do okresného kola v Pytagoriáde i úspešným 
riešiteľom Matematického klokana Simona Frková – reprezentovala školu 
v medzinárodnej Slovensko – Česko – Poľsko súťaži Tvoríme vlastnú 
knihu. 
Exkurzie a výlety boli zamerané na upevnenie vlasteneckého cítenia, 
národného povedomia a upevňovanie poznatkov. Okrem súťaží, 
vyhlásených Ministerstvom školstva  Slovenskej republiky, organizovali 
školské súťaže : Talentmánia, výstavku húb, výstavku adventných vencov, 
Halloween, Baterky na správnom mieste, Recyklohry, zber papiera, 
vianočnú besiedku, Medzinárodný deň detí, na ktorý prispel finančne  i 
Obecný úrad Porúbka. 

Telovýchova a šport

Počas celého roka využívala mládež miestne futbalové ihrisko i 
volejbalové ihrisko pre tenis. Futbal hrávali v popoludňajších hodinách i v 
nedeľu dopoludnia. Okrem ihriska využívali v letných mesiacoch  aj 
miestnu hasičskú zbrojnicu, kde si zriadili posilňovňu. Registrovaní hráči 
futbalu za Lietavskú Lúčku : Ľubomír Mikunda, Martin Závodník, Martin 
Sventek. Za dorast v Bánovej hrával futbal Patrik Frko. Futbalového 
rozhodcu V. ligy vykonával Marek Koleno.

Spolky a organizácie

Klub slovenských turistov
Výročnú  členskú schôdzu uskutočnili 19. februára v Kultúrnom dome 
Porúbka, účasť tridsaťšesť členov.
Turistických podujatí sa zúčastňovali v podujatiach regiónu Žilina i akcií 
poriadanými miestnou organizáciou.
Podujatia organizované regiónom Žilina :  8. január – organizátor KST 
Turie – výstup na Čipčie – účasť 17 členov, 9. apríl – organizátor  KST 
Lietavská Svinná – Lietavský Hrad ( 100 jarných kilometrov ), účasť 13 
členov, 14. máj – organizátor KST Porúbka – jarný prechod Skaliek 
( zapísaných 106 účastníkov ), účasť z Porúbky 26, 11. septembra – RRKST 
Žilina – Memoriál Louisa Crossa – 13 turistov z Porúbky, 2. október – 
organizátor KST Lietavská Svinná – výstup na Skalný buzogáň, účasť 6 
členov z Porúbky.
Akcie organizované Klubom slovenských turistov Porúbka :
30. január – výstup na Polom, 4 členovia, 3. apríl – Hričovský hrad, 10 
členov,  17. apríl – vytýčenie novej trasy na akciu Skalky, účasť 16 členov, 
10. jún – 1. jún – Pieninský národný park, účasť 20 členov, 3. september – 
Roháčske plesá, 17 členov, 15. september – Rozsutec, účasť 10 členov, 29. 



október – prechádzka po okolí Porúbky, guláš, účasť 15 členov, 30. október 
– Podhorie – Kečka – účasť 11 členov.
Medzi najaktívnejších počas roka patrili : Ladislav Frko, Dagmar Frková, 
Ján Frko, Anna Mikundová, Kamil Moravčík, Mgr. Jaroslava Brodňanová, 
Elena Hodasová

Jednota dôchodcov slovenska 
Členovia jednoty dôchodcov Slovenska v Porúbke navštívili Kúpeľný dom 
Afrodité v Rajeckých Tepliciach, kde využívali zľavy v termálnych 
bazénoch. V júni Pod haťami varili guláš, posedeli si v prírode. Účasť 
dvadsaťdva členov. V októbri posedenie s propagáciou zdravotných 
pomôcok, účasť sedemnásť členov. Výročnú členskú schôdzu uskutočnili 
18. februára 2011

Dobrovoľný hasičský zbor
Členovia hasičského zboru počas roka boli nápomocní pri akciách v obci : 
Fašiangy, postavili máj, pomáhali s jánskymi vatrami, pri oslavách Dňa 
detí. 27. marca uskutočnili výročnú členskú schôdzu a 10. apríla okrskovú 
schôdzu hasičov. 22. mája súťažili v okrskovej súťaži hasičov v Zbyňove , 
získali 11. miesto.

Spoločenstvo lesov a pasienkov
V priebehu roka sa starali o nové sadenice, robili prebierku porastov, 
zalesňovali novými sadenicami v Lachove. V jesenných mesiacoch urobili 
ťažbu bukového dreva v Rybníkoch. Ťažba prebiehala podľa požiadaviek 
občanov.

Počasie

Nový rok nás privítal plusovými teplotami a dažďami, keď prvé tri 
týždne januára dosahovali teploty až do 8,4° C. Až 24. januára sme pocítili 
nočné mrazy, ktoré vyvrcholili 31. januára nočnou teplotou – 17,9° C. I vo 
februári prevládali plusové teploty počas dňa. Ochladenie nastalo koncom 
mesiaca , ale iba v nočných hodinách, cez deň vystupovali teploty do 10° C. 
Snehu bolo málo, a hneď sa topil. V polovici marca teplota vzduchu 
dosahovala 18,8° C, a preto mnohí záhradkári pracovali vo svojich 
záhradkách. Začiatkom apríla nastal silný vietor, dážď a denná teplota 
stúpala až na 22,1° C. Apríl bol na túto ročnú dobu teplý a sprevádzaný 
búrkami a prehánkami z tepla. Cez Veľkú noc bolo príjemné, teplé počasie 
s teplotou 23,5° C. Prvý týždeň mája nočné teploty klesali do mínusových 
hodnôt, nočná teplota od -3° C do -5° C. Vtedy sa asi prejavili traja 
zamrznutí, lebo do konca mesiaca teploty stúpali do 28° C a boli rušené 
búrkami z tepla. Prvé dva týždne júna sme si užili silných búrok a dažďa. 
Mnohí obyvatelia mali strach, že sa zopakujú záplavy spred roka. Jún i júl 
sa prejavovali vysokými teplotami rušenými silnými búrkami. Tropickú 
noc sme mali 14. júla, keď nočná teplota neklesla pod 23° C. August bol 



oproti júnu a júlu prvé tri týždne chladnejší a suchší, no posledný týždeň 
augusta padali teplotné rekordy z roku 2007, keď 23. augusta dosahovala 
teplota 32,4° C, 24. augusta 33,2° C a 25. augusta 33,4° C. September i 
október bol teplý a suchý. 17 októbra a 22. októbra v noci teplota klesla na 
-5,7° C. 25. októbra sa ochladilo, nastal silný vietor (50 km/hod), ktorý bol 
sprevádzaný dažďom. Na takýto silný vietor nás však upozorňoval 
Slovenský hydrometeorologický ústav, vydal výstrahu druhého stupňa. 
Silný vietor narobil škody na mnohých územiach Slovenska. Nielen vetry 
nás potrápili v jeseni, ale aj veľké sucho. Suché počasie vyvrcholilo v 
novembri, veď od polovice augusta poriadne nepršalo. November vďaka 
minimálnemu množstvu zrážok sa stal celkovo tretím najsuchším mesiacom 
na Slovensku od roku 1881. Najsuchšou bola jeseň z roku 1959 a druhou 
jeseň z roku 2011. Meteorológovia jeseň 2011 považujú ako najsuchšiu za 
130 rokov. 17. decembera sme sa dočkali prvého snehu, ktorý vydržal i cez 
vianočné sviatky, ale do konca roka sa roztopil. Na rok 2011 nezabudnú v 
dobrom spomínať ovocinári, ba ani hubári, pretože v našej obci sa ovocia 
neurodilo a huby pre veľké sucho nenarástli.

Text kroniky bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8. februára 
2012, uznesením 12/VIII/12.
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