
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vážení 
spoluobčania, 
nachádzame sa 
v období, kedy 
spoločne čelíme 
najťažšej situá-
cii od druhej sve-
tovej vojny. 
Hrozba nového 
koronavírusu 
zasiahla zásad-
ným spôsobom 

do našich životov a dramaticky búra predstavy 
o bezpečnom živote na celej planéte. Všetci 
vnímame, ako táto latentná pliaga v podobe 
ochorenia COVID-19 siaha na ľudské životy. 

Ľudstvo sa nachádza v situácii, na akú nebolo 
a nie je pripravené. S pandémiou, ktorá zasiahla 
aj Slovensko, sa musíme všetci učiť bojovať. 
Vrátane vlády SR a ďalších štátnych orgánov 
a samospráv. 
Vláda SR a kompetentné orgány štátu postupne 
prijali a prijímajú preventívne, ale i represívne 
opatrenia, ktoré majú zmierniť intenzitu šírenia 
tejto pandémie. Áno, v mnohých prípadoch sa 
opatrenia dotýkajú zásahov do slobôd človeka, 
ale v čase STAVU NÚDZE v štáte sú tieto opatre-
nie nevyhnutné a je potrebné ich nadradiť nad 
osobné a tiež kolektívne záujmy. 
A preto každý z nás môže svojou vlastnou zod-
povednosťou prispieť k tomu, aby sme čo naj-
viac spomalili šírenie koronavírusu. 

Preto vás všetkých žiadam, aby ste striktne 
dodržiavali príkazy, ale i odporúčania autorít 
štátu. Obmedzme na nevyhnutnosť kontakty 
s priateľmi, ak si to situácia nevyžaduje. Obme-
dzme i návštevy príbuzných, obmedzme bez-
cieľne chodenie po ulici a stretávanie sa či už 
v menších, alebo väčších skupinkách. 
Vláda SR a Ústredný krízový štáb SR nariadili 
celoplošný zákaz pohybovať sa na verejnom 
priestore bez ochranných rúšok. Nie je hanba 
nosiť rúško. Už len z toho dôvodu, že aj v našej 
obci máme viacero osôb v karanténe. Preto vás 
nabádam k disciplíne, aby sme sa správali tak, 
ako by sme sami boli nosičmi vírusu. 

► POKRAČOVANIE PRÍHOVORU STAROSTU 
OBCE DOLNÁ PORUBA NÁJDETE NA 2. STRANE 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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VIAC SA DOČÍTATE 

NA 4. STRANE.                                                                                                                Foto: Peter Martinák 

V MARCI ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE. 
AKÉ OPATRENIA PRIJAL? 
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GLOBÁLNA PANDÉMIA 
KORONAVÍRUSU... 
(pokračovanie príhovoru starostu obce) 
 

Iste ste všetci zachytili informáciu, že najohroze-
nejšou skupinou obyvateľstva sú naši seniori, t.j. 
starí rodičia, prarodičia. Chráňme si ich, pretože 
ich všetci potrebujeme, aby obohacovali naše 
životy, životy vnúčat, ktoré v súčasnosti vyrasta-
jú úplne v inej životnej dimenzii. 
V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu 
bol na obecnom úrade zvolaný krízový štáb, kde 
okrem iného bolo rozhodnuté, že obec zabezpe-
čí pre všetkých obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62 
rokov, ochranné rúška. Keďže sa tieto prostried-
ky nenachádzajú na trhu, oslovili sme naše ob-
čianky – pani Suchú Líviu a Suchú Annu, ktoré sa 
na túto prácu podujali v podmienkach, keď 
nebolo možné zakúpiť potrebný materiál. Preto 
sme museli improvizovať a šiť z materiálu, ktorý 
bol k dispozícii. Medzičasom už rúška boli doru-
čené cieľovým osobám.  
Taktiež komunikujeme s firmami, ktoré dodáva-
jú tento druh ochranných prostriedkov, avšak 
spravidla každá firma rieši najskôr veľké objed-
návky... Obraciam sa teda na šikovné mamičky, 
aby v domácich podmienkach vyrobili aspoň pre 
svoje rodiny túto najzákladnejšiu ochranu. 
Ak sú pre nás niektoré odporúčania a príkazy – 
či už lekárov, hygienikov, štátu – zložité,  nebojte 
sa využiť i vlastné nápady. Základná zásada 
však spočíva v dôslednom dodržiavaní hygie-

ny s vyžitím dezinfekčných prostriedkov, pou-
žívaním rúšok všade na verejnosti. Sú to všetko 
kroky, ktoré sú v prospech celej našej komunity 
a národa. Len svojou disciplínou, keď sa spoloč-
ne zomkneme a budeme súdržní ako celok, 
môžeme dopomôcť k úspešnému zvládnutiu  
pandémie koronavírusu. 
Prosím, nezabúdajme na solidaritu a schopnosť 
vzájomne si pomáhať, ale i rešpektovať svoje 
okolie, rešpektovať naliehavosť podriadiť sa 
zásadám a podmienkam, ktoré sú postupne 
prijímané. Táto výzva patrí hlavne jedincom, 
ktorí majú osobnostný problém pochopiť, v ako 
vážnom stave sa nachádzame. 
Vážení spoluobčania, žijeme v čase, keď sa 
zásadným spôsobom mení pohľad na svet 

i samotné hodnoty života, v ktorých si želáme 
žiť. Verím, že túto nesmierne ťažkú skúšku ľud-
stva a morálnej vyspelosti dokážeme zvládnuť. 
Nech nám v tom Boh pomáha! 
Okrem uvedeného sa chcem touto cestou ešte 
v krátkosti vrátiť k jubilejnému 10. ročníku našej 
fašiangovej veselice. Zorganizovali sme ju v so-
botu pred Popolcovou stredou, aj vďaka súčin-
nosti, podpore a ochote miestnych spoločen-
ských organizácií vrátane poľovníkov, hasičov, 
muzikantov, zamestnancov obecného úradu, 
miestnych školákov či ďalších dobrovoľníkov. 
Aj na tomto príklade môžeme vidieť, že keď spo-
jíme sily, vieme dosiahnuť výborný výsledok. 

► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Zelíska, archív OCÚ 

 
 

ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA Z 24. MARCA 2020 
 

 

K BODU: VZN Č.3/2020 
Poslanci prejednali VZN č.3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území obce Dolná Poruba a následne ho jednohlasne schválili. 
 

K BODU: PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA ROK 2020 
Starosta predniesol poslancom informáciu o plánovaných kultúrnych aktivitách: oslava 665. výro-
čia obce D. Poruba, Deň učiteľov, Deň matiek, Súťaž vo varení guláša, futbalové zápasy, poľovnícka 
zábava. Tieto kultúrne akcie sa z dôvodu pandémie koronavírusu odkladajú na neurčito, resp. ich 
organizácia bude podliehať aktuálnej bezpečnostnej situácii a nariadeniam vlády SR. 
 

K BODU: PRIJATIE UZNESENÍ O PODMIENKACH VÝSTAVBY OBECNEJ BYTOVKY 
Starosta obce vysvetlil poslancom OZ potrebné kroky k možnosti obstarania obecných nájomných 
bytov cestou investičného zámeru a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Minis-
terstva dopravy a výstavby SR. Obecná bytovka by pozostávala z 2 trojizbových, 8 dvojizbových a 2 
jednoizbových bytov, príslušnej zóny a parkoviska. Poslanci jednohlasne súhlasili, aby starosta obce 
mohol v mene obce Dolná Poruba uskutočniť všetky potrebné kroky k realizácii uvedeného zámeru. 
 

K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE 
● Starosta informoval poslancov OZ o aktuálnej situácii ohľadom výskytu koronavírusu, o poskyto-
vaní ochranných rúšok, o možnostiach zabezpečenia dovozu stravy, prípadne zabezpečenia náku-
pu potravín pre starších spoluobčanov. 
●  Ďalej starosta informoval poslancov o cenových ponukách na umiestnenie novej mozaiky na fa-
sádu budovy základnej školy, kde vzhľadom na terajšiu situáciu sa uskutočnenie týchto prác odkladá. 
●  Na obecný úrad bola doručená žiadosť o vyjadrenie stanoviska ZŠ s MŠ Dolná Poruba ohľadom 
výkonu zamestnania učiteľov a zamestnancov školy v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. 
Aktuálny stav poslanci akceptujú s tým, že podrobnejšie postupy budú prerokované po ukončení 
mimoriadnych opatrení a v súlade s nariadeniami vlády SR. 
●  Poslanci OZ sa zaoberali aj rozšírením a preškolením členov DHZ Dolná Poruba. Preškolenia sa 
konali v mesiaci marec 2020.                                                                      ► Zapísala: DANA SUCHÁ 

Úroveň vytriedenia 
odpadu za rok 2019 
 

V súlade s § 4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o po-
platkoch za uloženie odpadov zverejňujeme 
informáciu o úrovni vytriedenia komunálne-
ho odpadu za rok 2019. 
 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÁ PORUBA 
JE 19,67 %. 
 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie 
zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) 
a objemného odpadu (20 03 07) na skládku 
odpadov na rok 2020 je 24,00 EUR / tona. 
 

Sadzba je platná od 29. 2. 2020 do 28. 2. 2021. 
 

Pri súčasnej úrovni vytriedenia komunálneho 
odpadu v D. Porube (od 10 do 20 %) bude sadz-
ba na rok 2021 opäť vyššia - t.j. 30,00 EUR / tona. 
 

Povinnosťou každého obyvateľa našej pla-
néty je zachovať zdravé životné prostredie aj 
pre budúce generácie. To najmenej, čo v tej-
to oblasti môžeme urobiť vo svojom bydli-
sku, je zvýšiť úroveň vytriedenia odpadov, 
ktoré produkujeme. Pocíti to príroda a tiež 
naše peňaženky... 
 

Výška sadzieb za uloženie odpadov, ktorá je 
závislá od úrovne vytriedenia komunálneho 
odpadu, sa stanovuje Nariadením vlády SR  
č. 330/2018 Z.z.                                           ► OCÚ 

VECI VEREJNÉ 

Kvôli pandémii koronavírusu SARS-CoV-2 zasadal krízový štáb obce. 
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ÉRA „KORONA“ 
 

Všade približne rovnaký scenár – najprv vtipy na 
adresu nepoznaného v štýle, že na náš svet 
si netrúfne ani vyššia moc. Keď človek pripustil 
hrozbu, zneistel a upriamil pozornosť na zásoby 
v špajze. Čím mohutnejšie sa hrozba približovala, 
tým viac štáty oprašovali hranice. A spoločnosť si 
začala uvedomovať svoje ozajstné slabiny... 
Pandémia, ktorú v našich zemepisných šírkach 
nepamätajú príslušníci žiadnej žijúcej generácie, 
sa vplyvom mediálnych masáží neraz pretvára na 
„infodémiu“. Nič to však neuberá na fakte, že svet 
sa zmenil. Je otázne, či zo dňa na deň, alebo to tak 
malo byť. Ale zmenil. Ruku na srdce - čo by ste si 
ešte pred mesiacom pomysleli o nakupujúcich v 
miestnych potravinách s rúškom na tvári? 
Prostredníctvom autentických vyjadrení Dolnopo-
rubčanov vás zavedieme do Európy, aby ste spoz-
nali stratégie v boji s ochorením COVID-19. Záro-
veň môžete porovnať, ako situáciu v zahraničí 
(ne)zvládali v ranom štádiu epidémie, a ako sú na 
tom krajiny dnes, keď sa v domácej izolácii ocitli 
stovky miliónov ľudí a mŕtvych počítajú na tisíce. 
 

● ESTÓNSKO / SUCHÝ JÁN ml. 
● Dátum popisu situácie: 13. 3. 2020 
 

V Estónsku som krátkodobo pracoval v Sillamäe. 
Miestni hovorili, že toto vojenské mesto v ére 
Sovietskeho zväzu označoval kód „MOSKVA 500“. 
V čase môjho pobytu mali 11 potvrdených prípa-
dov nákazy COVID-19, televízia nevysielala mimo-
riadne správy, ľudia nemali žiadne obmedzenia. 
Domov sme leteli na trase Tallinn – Riga – Viedeň. 
V Lotyšsku bola situácia vážnejšia, obchody na le-
tisku boli väčšinou zatvorené. Lietadlo bolo polo-
prázdne. Po prílete sme s kolegami čakali na hra-
niciach asi dve hodiny, podali nám informačný 
leták a prikázali hlásiť sa u obvodného lekára. 
Od Estóncov som dostal tip, že najlepšia preven-
cia proti COVID-19 je požívať veľa slaniny, cesna-
ku a vodky. Dúfam, že po 14-dňovej povinnej 
karanténe sa bez problémov vrátim do práce. 
 

● TALIANSKO / ĎURAČKA MARTIN 
● Dátum popisu situácie: 16. 3. 2020 
 

Vzhľadom k mojej cestovateľskej anamnéze a 
príznakom, ktoré mohli mať súvislosť s koronaví-
rusom, som hneď, ako som si nameral teplotu 
37,9° volal okresnú hygienickú stanicu v Trenčíne, 
aby mi podali inštrukcie. Bol mi prisľúbený odvoz 
špeciálnou ambulanciou na najbližšie infekčné 
oddelenie. Chápal som, že situácia je vážna a 
trpezlivo som teda počkal 18 hodín na príchod 
sanitky. V nemocnici mi odobrali vzorky a umies-
tnili ma do karantény. Medzitým sa môj stav 
zlepšil, zvýšenie teploty asi súviselo s iným zdra-
votným problémom, napriek tomu som v ne-
mocnici chcel zotrvať až do výsledku testu vzhľa-
dom k tomu, že mám doma rodičov vo veku 70+ 
a nechcel som sa stať ich potenciálnym nákaz-
com. Po 54 hodinách v karanténe na infekčnom 
som musel oddelenie opustiť bez toho, aby som 
poznal výsledok testu! Z nemocnice som odchá-
dzal s tým, že personálu sa nedarí spojiť s akredi-
tovaným laboratóriom v Bratislave. Domov som 
sa vrátil v hneve, ako sme toto mohli dopustiť... 

 

● ČESKÁ REPUBLIKA / SMOLKOVÁ BARBORA 
● Dátum popisu situácie: 16. 3. 2020 
 

Pracujem v Prahe na Fyzikálnom ústave Českej 
akadémie vied v biofyzikálnom laboratóriu. Aj tu 
sú zatvorené školy, zrušené všetky kultúrne a 
športové podujatia, zatvorená väčšina obchodov 
a reštaurácií. MHD využíva málo ľudí, metro je 
takmer prázdne, v autobusoch a električkách sú 
uzavreté predné sedadlá, aby sa znížila možnosť 
nákazy vodiča. Všetky prostriedky verejnej dopra-
vy sú dezinfikované. Málo ľudí nosí rúško či respi-
rátor, takmer nik v porovnaní so Slovenskom. Od 
17. marca pražská integrovaná doprava prijala 
opatrenia o zákaze vstupu bez ochrany úst a nosa. 
 

● VEĽKÁ BRITÁNIA / ĎURAČKA PETER ml. 
● Dátum popisu situácie: 16. 3. 2020 
 

Žijem v malom mestečku Beverley vo východnom 
Yorkshire. V polovici marca bolo v tejto časti 
Anglicka oficiálne evidovaných 5 prípadov nákazy 
na COVID-19. Zatiaľ som nespozoroval žiadnu 
paniku, supermarkety sú stále dobre zásobené, 
ľudia chodia do práce, deti do škôl. Všetci čakajú a 
riadia sa pokynmi krízového štábu pod vedením 
premiéra Johnsona. Majú plán, ako to zvládnuť s 
čo najmenšími stratami na ľudských životoch a 
nemajú problém priznať, že rodiny prídu o svojich 
blízkych... Je citeľné, že britskí občania dôverujú 
postupu vlády pri riešení tejto krízy a jej, pre mňa 
zvláštnej, taktike. Ale žijem tu, tak musím dôvero-
vať aj ja. Oni sú pokojní, stále opakujú ich povest-
nú frázu „My cup is always half full not half em-
pty“ (preklad: môj pohár je vždy napoly plný, nie 
poloprázdny). Kdesi v hĺbke určite tiež cítia strach. 
Ale emócie nevyjadria, čím sú napokon aj charak-
teristickí. Mám tu malú dcérku, ktorej matka je 
Britka, takže návrat domov nezvažujem. Verím, že 
sa s vami čoskoro uvidím v našej krásnej doline! 
 

● NEMECKO / SUCHÝ MAROŠ 
● Dátum popisu situácie: 18. 3. 2020 
 

Žijeme s priateľkou Betkou v meste Glonn, pri-
bližne 40 km juhovýchodne od Mníchova. Dodnes 
sme nepociťovali takmer nijaké výrazné zmeny. 
Obchody boli otvorené, respektíve len s minimál-
nymi obmedzeniami. Od 18. marca platí v Bavor-
sku výnimočný stav, takže plavárne či obchodné 
centrá sú zatvorené. Na druhej strane, všetko 
ostatné funguje ďalej, reštaurácie sú otvorené do 
15.00 h, pohyb osôb nie je nijako obmedzený. 
Obchody s potravinami a lekárne sú otvorené 
ešte dlhšie než predtým. Masky, rúška alebo iné 

ochranné pomôcky tu nenosí takmer nikto, ale 
uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Dúfame, že sa to 
zlepší a budeme môcť opäť voľne cestovať. 
 

● ŠPANIELSKO / SLIVKA FILIP 
● Dátum popisu situácie: 24. 3. 2020 
 

S Erikom a Matejom Čupalkovcami sme z Viedne 
vycestovali na ostrov Tenerife. Budem úprimný, 
opatrenia krízového štábu sme na dovolenke 
nebrali vážne. Na Kanárskych ostrovoch sa ľudia 
stretávali, všetko fungovalo normálne. Oddycho-
valo tam množstvo dôchodcov z celého sveta. 
Situácia doma dospela do štádia, že sa zavreli 
hranice. Rakúsko rušilo všetky lety z rizikových 
krajín. Moja mama správy intenzívne sledovala a 
začala ma bombardovať telefonátmi. Kanárske 
ostrovy patria pod Španielsko, uvedomili sme si, 
že naše lietadlo domov neodletí. Podarilo sa nám 
zohnať letenky čo najbližšie k Slovensku – do 
Mníchova. Po dlhom čakaní na letisku sme nastú-
pili do lietadla, ale pilot nedostal povolenie odle-
tieť. Letecká spoločnosť nám vybavila ubytovanie. 
Nasledujúci deň sme úspešne odleteli. Na letisku 
malo na tvári rúško alebo respirátor len mizivé 
množstvo pasažierov. Ľuďom sme boli na smiech, 
ale išlo o naše zdravie a zdravie našich rodín. 
Matejov a Erikov otec pracuje kúsok od Mnícho-
va, požičal nám auto, aby sme sa mali ako dostať 
domov. Za to mu ďakujeme. Na nemecko-rakús-
kych hraniciach sa nič nedialo, pri vstupe do SR 
nám skontrolovali občianske preukazy. Rodiny 
nám nachystali chatu, aby sme mohli byť v karan-
téne. Keď píšem tieto riadky, máme už za sebou 
prvý týždeň. Našťastie, zatiaľ sme zdraví. 
 

● RAKÚSKO / PUČEK PETER (hráč TJ Slovan) 
● Dátum popisu situácie: 26. 3. 2020 
 

Pracoval som v hoteli v rakúskom stredisku Lech. 
Zamestnávateľ ma kvôli vidine zisku stále uisťoval, 
že všetko je v poriadku. Keď počet nakazených 
pribúdal, začal som mať strach. S priateľkou sme 
zisťovali dostupnosť karanténneho pobytu v cen-
trách v SR. Obvolali sme asi dvadsať telefónnych 
čísel, boli sme bezradní. Zbalili sme si veci a od-
cestovali domov. Priateľkina sestra nám našla byt, 
v ktorom sa zdržiavame. Z hotela sme dostali sprá-
vy, že recepčná a kuchárka boli pozitívne testova-
né na koronavírus. Nás však nechcel otestovať 
nik, pokiaľ nebudeme mať život ohrozujúce kom-
plikácie. Príznaky sa nám po týždni objavili, no 
výsledky testov sú, našťastie, negatívne. 

► PETER MARTINÁK; Foto: archív FS 

AKTUÁLNA TÉMA 

Nový koronavírus ochromil svet.  
Pocítili to Dolnoporubčania doma aj v zahraničí. 
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OBCHOD U SUCHÝCH ZATVORILI PO 50 ROKOCH 
 

Písal sa rok 1970. Jednota otvorila v obci svoju 
druhú predajňu potravín – v časti U Suchých. 
Po polstoročí túto prevádzku spotrebné druž-
stvo zatvorilo. Vedenie krok odôvodňuje ne-
dostatočnou rentabilnosťou, podľa zákazníkov 
zlyhal ľudský faktor. 
 

 
 

Faktom zostáva, že pre niektorých občanov 
nastal vážny problém s dostupnosťou základ-
ných potravín. V tejto súvislosti koncom januá-
ra adresovali vedeniu COOP Jednota Slovensko 
žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia. V liste sa  

píše: „Dozvedeli sme sa, že obchod idú zatvoriť 
4. 2. 2020. Je nám do plaču, ten obchod stavali 
naši otcovia a dedovia, aby slúžil ľuďom. Slúžil 
nám päťdesiat rokov a teraz ho len tak zatvoríte. 
Sme dedina s množstvom starých ľudí. Nezaují-
ma vás, kam si majú ísť kúpiť základné potravi-
ny, keď nemajú auto?“ 
Žiadatelia však vytiahli ešte silnejšie argumenty. 
Ako uvádzajú v citovanom dokumente, rozu-
mejú, že zisk je prvoradý a predajňa zrejme 
nemala veľké tržby. „Položme si otázku – prečo 
v nej chýbal akciový tovar? Pozrite sa do vlast-
ných radov. Čo sme mali nakupovať v obchode 
s prázdnymi regálmi?“ namietali sklamaní zá-
kazníci z Dolnej Poruby. 
Okrem uvedenej žiadosti sa nám po mesiaci 
z vedenia spotrebného družstva podarilo v pl-
nom znení získať aj reakciu, adresovanú delegá-
tovi COOP Jednota pre Dolnú Porubu pánovi 
Štefanovi Kotešovi. „V plnom rozsahu chápeme, 
že zatvorenie predajne U Suchých skomplikuje 
život najmä starším občanom.  

Predstavenstvo dlho zvažovalo zatvorenie pre-
dajní, najmä tých, ktoré dosahovali nízky malo-
obchodný obrat. Snaha udržať obchod zo strany 
Jednoty bola, no dnes nie je jednoduché nájsť 
do obchodu zodpovednú pracovnú silu, preto 
sme pristúpili k takémuto nepopulárnemu 
kroku,“ vysvetlila Daniela Simanová, generálna 
riaditeľka COOP Jednota Trenčín. 
Podľa aktuálneho výpisu z Katastra nehnuteľ-
ností je budova so súpisným číslom 325 vedená 
na liste vlastníctva č. 25. Jej výmera predstavuje 
716 m2. Aký osud nehnuteľnosť čaká a či nejaký 
podnikateľský subjekt zdvihne hodenú rukavicu 
je nateraz otázne. V podobnom duchu sa vyjad-
rila aj vedúca sekretariátu COOP Jednota SD 
Trenčín. „Momentálne sa nenašiel žiadny záu-
jemca pre prevádzkovanie zatvorenej predajne. 
V dnešnej mimoriadnej situácií je v záujme aj 
vašej obce hľadať alternatívy riešenia situácie,“ 
povedala Katarína Dobiašová. Vo verejnom zá-
ujme budeme situáciu priebežne monitorovať. 

► PETER MARTINÁK; Foto: autor 

 

Povodeň v Ondrejičkách nespôsobil len orkán 
 

Orkán Sabine páchal škody nielen na Slovensku. Obete hlásili zo Švédska, Slovinska aj Veľkej Britá-
nie. V Česku odpojil viac ako 120 tisíc odberateľov od elektriny. „Tak extrémny vietor býva raz za 
niekoľko rokov. Predpokladá sa, že sa frekvencia výkyvov počasia bude zvyšovať,“ povedal meteo-
rológ Petr Dvořák. Stredoslovenská distribučná evidovala výpadky na viac ako šesťtisíc odberných 
miestach. Našu obec živel zasiahol 4. 2. 2020. Silný dážď zatopil viaceré časti chotára. Korytá poto-
kov však nezaplnila len veľká voda. V Ondrejíčkách zapchali odtokové mreže pneumatiky i plastové 
bandasky. Konateľ firmy Drevoporez Maroš Ďatko je ochotný poskytnúť kamerové záznamy, ktoré 
by usvedčili ľudí vyvážajúcich odpad do tejto lokality.                                   ► PM; Foto: Maroš Ďatko 
 

 
 

 

MEDZI NAMI 

VOĽBY V DOLNEJ PORUBE 
VYHRAL SMER 
 

V poradí 8. parlamentné voľby v ére samostatné-
ho Slovenska sa konali v sobotu 29. 2. 2020. 
Hlasovanie na celom území republiky charakteri-
zovala nadpriemerná volebná účasť. V porovnaní 
s r. 2016 pristúpilo k volebným urnám v D. Porube 
o takmer desať percent viac voličov, ktorí si vybe-
rali z kandidátov 25 politic. strán, hnutí a koalícií. 
V rámci SR získalo najviac platných hlasov hnutie 
OĽANO. Predseda hnutia Igor Matovič bol pove-
rený zostavením vlády. Koalíciu uzavrel s hnutím 
SME RODINA, stranou Sloboda a Solidarita 
a stranou ZA ĽUDÍ. 
V obci Dolná Poruba sa najväčšej podpore tešila 
strana SMER - SD. Až osem politických subjektov 
v našej obci nezískalo ani jeden hlas. 
 

Výsledky volieb do NR SR v obci D. Poruba 
● Účasť: 65,95 % 
● Počet voličov zapís. v zozname voličov: 652 
● Počet voličov, zúčastnených na hlasovaní: 430 
● Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny: 8 
● Počet platných odovzdaných hlasov: 428 
 

Počet hlasov pre politické strany (D. Poruba) 
● SMER - SD: 118 
● OĽANO: 101 
● Kotlebovci – ĽSNS: 50 
● SME RODINA: 43 
● Slovenská národná strana: 31 
● Koalícia PS a SPOLU – obč. demokracia: 17 
● Kresťanskodemokratické hnutie: 15 
● DOBRÁ VOĽBA: 12 
● ZA ĽUDÍ: 11 
● VLASŤ: 11 
● Sloboda a Solidarita: 10 
● Socialisti.sk: 3 
● MÁME TOHO DOSŤ!: 2 
● STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI: 2 
● Slovenské Hnutie Obrody: 1 
● Práca slovenského národa: 1 
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Fašiangová veselica opäť zmobilizovala obec 
 

V poslednú sobotu pred Popolcovou stredou centrum Dolnej Poruby už od svitania tradične pripo-
mínalo obrovské mravenisko. Zohratý tridsaťčlenný personál nenechal na nádvorí kultúrneho domu 
nevyužitý ani jeden meter štvorcový. Keď sa podujatie prehuplo z fázy prípravy zabíjačkových špe-
cialít do ochutnávky výrobkov a ľudovej zábavy, definitívne splnilo účel. Prilákalo domácich obča-
nov, hrdých rodákov i cezpoľných turistov, čím ukážkovo posilnilo medziľudské vzťahy. 
V rámci kultúrneho programu vystúpili: heligonkári z Hornej Poruby, dychová hudba Dobranka, 
dychovka Nedielkovci, žiaci ZŠ s MŠ Dolná Poruba. 
Hostia fašiangovej veselice (22. 2. 2020): poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková, 
starostka obce Trenčianska Teplá Slavomíra Propperová, starosta obce Omšenie Alojz Marček, 
starosta obce Horná Poruba Milan Staňo.                                                                    ► PM; Foto: autor 

 

    
 

Apríl je mesiac lesov, les nie je smetisko 
 

Význam lesov pre prežitie ľudstva a všetkého tvorstva na planéte je nenahraditeľný, preto si 
zaslúžia našu ochranu. A nielen počas apríla – mesiaca lesov. 
Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu našej krajiny, tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločen-
stvo v prírode. Lesné porasty sú živými organizmami, ktoré rastú, dospievajú, hynú a podľa toho 
sa k nim musíme i správať. V lese má všetko svoje miesto, význam a trvanie. Je to prirodzený 
kolobeh života a všetko, čo v ňom žije, existovalo v dokonalej harmónii po celé stáročia, resp. 
tisícročia. Príroda v lese je pre nás tým najlepším zdrojom poznania a poučenia, akoby knihou, 
ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj obohatenia 
našich vedomostí a múdrosti. 
Apríl je jeden z najkrajších mesiacov. Jar je na začiatku, lesy sa zazelenajú, lúky rozkvitnú a rodia 
sa noví obyvatelia lesa. Je to štvrtý mesiac v roku podľa Gregoriánskeho kalendára, jeho pome-
novanie pochádza pravdepodobne z latinčiny – Aprilis (otvoriť). 
Človek je od nepamäti spojený s drevom, ktoré používal na teplo a výrobu rôznych nástrojov 
a príbytkov. Les je skrýšou a domovom zvierat, rôznych organizmov a v korunách stromov bez-
pečným miestom pre rôzne druhy operencov. Už v 16. a neskôr v 18. storočí boli vydané panov-
níčkou Uhorska Máriou Teréziou pravidlá, koľko a ako sa v lese môže ťažiť. Ťažba dreva bola nie-
len redukovaná, ale zavádzalo sa už v tom čase pravidlo aktívnej obnovy lesa – výsadby. 
V súčasnej dobe sa na obnovu lesov vynakladajú nemalé finančné prostriedky, najmä však na 
odstraňovanie škôd, ktoré vznikajú následkom masívnej ťažby za používania ťažkých mechaniz-
mov, bez ohľadu na počasie a terén. 
Nepríjemnou a nechcenou „ozdobou“ jarného lesa sú odpadky, ktoré akoby sa stávali prirodzenou 
súčasťou prírody. Sú skoro všade a je ich nespočetne veľa. Už niekoľkokrát som si položil otázku, či 
je vôbec možné, aby sa civilizovaný človek v 21. storočí takto barbarsky správal k prírode, ktorej je 
neoddeliteľnou súčasťou. 
Ako každú jar, aj v tomto roku som prekontroloval väčšiu časť chotára v našej obci. Musím 
s poľutovaním skonštatovať, že sme nepoučiteľní... Tento ľahostajný a sebecký prístup k prírode 
je nepochopiteľný, zarážajúci a bezohľadný! 
„ČLOVEČE, dávam Ti kyslík na dýchanie, oheň na pečenie chlebíka, vodu na pitie a pestovanie plo-
dov, drevo na zahriatie v tuhých mrazoch, na výstavbu tvojho obydlia a zhotovenia detskej postieľ-
ky. TAK, PROSÍM, PREČO MA NIČÍŠ? Tvoja príroda.“               ► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 

KULTÚRNY ŽIVOT 

POLÍCIA SR PREDSTAVILA 
NOVÚ MOBILNÚ APLIKÁCIU 
 

Mobilná aplikácia „Pomáham chrániť“ bude 
dostupná pre operačné systémy Android a iOS  
Účelom aplikácie je privolanie pomoci bez väč-
šej pozornosti. Aplikácia má byť užitočná pre 
účastníkov alebo svedkov trestného činu, ktorí 
nechcú byť z dôvodu ohrozenia útočníkom 
videní. Takto vďaka pár kliknutiam nenápadne 
upozorní políciu na trestný čin vyslaním svojich 
GPS súradníc. Hliadka bude vyslaná na miesto 
činu ihneď. Zapnuté GPS v smartfóne bude teda 
nutnosťou. V opačnom prípade aplikácia pou-
žívateľa iba presmeruje na telefónne číslo 158. 
Aplikácia tiež vyžaduje, aby používateľ vyplnil 
meno, priezvisko, dátum narodenia a telefónne 
číslo. Telefónne číslo je nutné pre overenie re-
gistrácie do aplikácie. 
Polícia odporúča s aplikáciou sa oboznámiť skôr, 
ako bude potrebné jej použitie. 
Pokiaľ niekto uvidí páchaný trestný čin alebo 
bude jeho obeťou a následne zašle správu o 
pomoc, môže pomôcť privolanej hliadke vypl-
nením ďalších informácií, napríklad určiť typ 
udalosti (bitka a pod.). Ďalšie informácie mô-
že používateľ pridať vo forme textovej správy. 
V pilotnej fáze bude aplikácia fungovať len na 
území Bratislavy. Neskôr sa rozšíri na územie 
celej Slovenskej republiky. 

► PETER TVRDOŇ 
Zdroj: minv.sk, mojandroid.sk 
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Podomová návšteva 

Panny Márie 

Zázračnej medaily 
 

Určite ste už počuli o tom, že v našej farnosti 
začala podomová návšteva Panny Márie Zá-
zračnej medaily. O čo vlastne ide? 
Samotné Združenie Zázračnej medaily je me-
dzinárodným verejným združením veriacich, 
ktorí nosia Zázračnú medailu a uctievajú ju vo 
svojom kresťanskom živote a zapájajú sa do 
apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. 
Každý člen sa podľa svojho životného stavu 
snaží rozvíjať život v dokonalosti prostredníc-
tvom šírenia posolstva, ktoré Panna Mária 
odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830 vo 

Francúzsku. Toto združenie bolo 8. júla 1909 
schválené pápežom Piom X., pričom pôsobí v 
päťdesiatich krajinách na svete. Na Slovensku 
bolo založené v roku 2009, odkedy sa vytvorilo 
už viac ako 600 skupín. 
Po úvodnom stretnutí so sestrami vincentkami 
sa v našej farnosti vytvorili štyri skupiny záu-
jemcov – dve v Dolnej Porube a ďalšie dve v 
Omšení. Každá skupina má približne 25 členov. 
Takýmto členom môže byť rodina, ale aj osoba, 
ktorá žije v domácnosti sama. Zoznam ešte nie 
je uzavretý a môžu sa nahlásiť aj ďalší záujem-
covia. Kontaktné osoby v našej obci sú Renáta 
Ďatková a Mária Bežáková. 
Samotná návšteva prebieha tak, že do každej 
prihlásenej domácnosti prichádza Panna Má-
ria na týždeň, pričom výmena rodín prebieha 
vždy v nedeľu (vychádza to približne dvakrát 
do roka). Rodine sa vtedy odporúča venovať 
viac času osobnej aj spoločnej modlitbe a 
denne sa zasväcovať Panne Márii, rozprávať sa 
s ňou (nie sú žiadne predpísané modlitby, 
môžu byť ľubovoľné podľa možností a zváženia 
rodiny kedykoľvek počas dňa). Okrem toho je 
vhodné sa vyspovedať a pristupovať v tie dni 
podľa možnosti aj k sv. prijímaniu. 
Je dobré spomenúť, že každá rodina od vedúce-
ho skupiny dostane Dekrét všeobecného člena 
Združenia zázračnej medaily. Tomu, kto sa stane 
takýmto všeobecným členom, sa odporúča: 
● nosiť s dôverou Zázračnú medailu (nazvali ju 
tak samotní ľudia kvôli nespočetným milos-
tiam, ktoré prostredníctvom nej udeľuje Boh); 
● modliť sa denne povzdych: „Bez hriechu 
počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k 
tebe utiekame!“; 
● učiť sa spoločnej modlitbe v rodine. 
Panna Mária zázračne pôsobí v rodinách, 
mnohí vydávajú svedectvá o jej pomoci. Je 
dobré, že ju do svojich domovov prijímajú aj 
veriaci z našej obce. 

► RENÁTA ĎATKOVÁ; Foto: vincentini.sk

 

 
 

V generálke na jarnú časť vyzvala Dolná Poruba tradičného rivala z Omšenia. V areáli futbalovej 
akadémie AS Trenčín sa zrodila remíza 1:1. Slovan na vyvrcholenie zimnej prípravy nastúpil bez 
viacero zranených opôr, TJ Žihlavník zase s výrazne pozmeneným kádrom. Zápas sa niesol v priateľ-
skom duchu, pod žiarou reflektorov mu však nechýbal náboj. Vtedy ešte nik z aktérov netušil, že kvôli 
koronavírusu bude celý ročník amatérskych súťaží predčasne ukončený...      ► PM; Foto: Peter Suchý 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

HASIČI HLÁSIA 
REŠTART ZBORU 
 

Ku dňu 26. 3. 2020 eviduje Dobrovoľný hasič-
ský zbor (DHZ) Dolná Poruba 24 členov. Z toho 
aktívnych je 19 členov. V tomto roku bolo pri-
jatých nových 9 členov do funkcie HASIČ. 
Zloženie DHZ obce Dolná Poruba je nasledov-
né: jeden člen vo funkcii VELITEĽ, štyria členo-
via vo funkcii TECHNIK STROJNÍK, piati členovia 
vo funkcii STARŠÍ HASIČ, zvyšných štrnásť čle-
nov vo funkcii HASIČ. Náš najstarší člen má 50 
rokov, najmladší člen má 16 rokov. 
V roku 2019 DHZ obce Dolná Poruba požiadalo 
o zaradenie do kategórie „C“ plošného roz-
miestnenia síl a prostriedkov. Podmienkou za-
radenia do kategórie bolo absolvovať základnú 
prípravu členov hasičských jednotiek. 
Teoretická časť základnej prípravy sa uskutoč-
nila v dňoch 7. 3. – 8. 3. 2020 v priestoroch 
kultúrneho domu obce Dolná Poruba, praktic-
ká časť sa mala uskutočniť v dňoch 14. 3. - 15. 3., 
no z dôvodu prevencie pred nákazou COVID-19 
bola odložená na neurčito. 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne, na základe žiadosti zriaďova-
teľa DHZ obce Dolná Poruba, schválilo žiadosť 
na zaradenie DHZ Dolná Poruba do celoploš-
ného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zarade-
ním do kategórie „C“ náš DHZ získa finančnú 
podporu od štátu v hodnote 1400 EUR / rok. 
DHZ obce Dolná Poruba požiadalo o nové vo-
zidlo Iveco Daily CAS15 a taktiež o protipovod-
ňovú súpravu KOVOFLEX. 
 

NAŠE NAJBLIŽŠIE PLÁNY A VÍZIE: 
● upraviť a zrekonštruovať vnútornú časť a 
vybavenie hasičskej zbrojnice (zabezpečiť 
akcieschopnosť DHZ obce Dolná Poruba); 
● opraviť a udržiavať v akcieschopnom stave 
hasičské zásahové vozidlo ŠKODA 706 RTH 
CAS25; 
● zabezpečiť členov DHZ zásahovými ochran-
nými prostriedkami pre minimálny početný 
stav (1 + 3) potrebný na výjazd; 
● vykonať taktické a previerkové cvičenie, 
ktoré napomáha pri prehlbovaní a zvyšovaní 
kvalifikácie členov DHZ; 
● vykonávanie zdokonaľovacích príprav; 
● vykonávať preventívno-výchovnú činnosť v 
obci; 
● vykonávať preventívne protipožiarne kon-
troly, a tým napomáhať občanom obce Dolná 
Poruba k ochrane života, zdravia a vlastného 
majetku; 
● prijímať nových členov / členky do DHZ obce 
Dolná Poruba. 
 

Okrem uvedeného sa budeme aj naďalej spo-
lupodieľať na zabezpečovaní kultúrno-spoločen-
ských akcií v obci vrátane súťaží v hasičskom 
športe, organizovania „Jánskych ohňov“ pri prí-
ležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána, súťa-
že vo varení guláša, fašiangovej veselice či or-
ganizovania čistenia chotára obce Dolná Poru-
ba a prítokov potoka Teplička. 

► PAVOL VIDIŠ, DHZ obce Dolná Poruba 
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ŠKOLSKÝ ŽIVOT 
Z PRVEJ RUKY 
 

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá vo svete je, 
sa veľmi ťažko hodnotí školský život. Keďže 
vždy doteraz to boli skôr riadky písané s rados-

ťou, ktorú nám – a myslím si, že hovorím za 
všetkých kolegov – „naše“ deti prinášajú. Dnes 
je tomu trochu inak. Ale všetci veríme, že sa po 
čase opäť spolu v zdraví stretneme. 
Dovtedy však aj na našej škole platia rovnaké 
opatrenia, ako v celej SR. Základná škola, ma-
terská škola, ako aj školská jedáleň v D. Porube 
zostávajú na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR 

naďalej zatvorené až do odvolania. Aj my sa 
prispôsobujeme tejto situácii a preto pridávam 
niekoľko organizačných informácií. 
Zápis žiakov do prvého ročníka bude prebiehať 
v čase od 15. apríla do 30. apríla 2020, pravde-
podobne elektronickou formou. 
Žiadosti do miestnej materskej školy môžu 
rodičia podávať od 30. apríla do 31. mája 2020,  
 

rovnako elektronicky, bez potvrdenia od lekára. 
Prihlášky žiakov deviateho ročníka, na ktorých 
rovnako nebude potrebné potvrdenie od leká-
ra, budú na stredné školy odoslané do 15. mája 
2020. 
Naši učitelia v tomto náročnom období vyučujú 
našich žiakov prevažne elektronicky, prostred-
níctvom rôznych komunikačných foriem. Vyu-
žívajú viaceré webové stránky ako:  bezkriedy.sk, 
zborovna.sk, učímenadiaľku.sk, alfbook.sk..., 
ktoré slúžia najmä na upevňovanie vedomostí, 
nové učivo sa snažia sprostredkovať formou 
mailovej komunikácie, prostredníctvom mobil-
ných aplikácií či sociálnych sietí, príp. telefonicky. 
Učitelia SZUŠ Omšenie sú rovnako k dispozícii 
svojim žiakom vyučovaním na diaľku.  
Touto cestou by sme chceli poďakovať predo-
všetkým rodičom, ktorí v tomto náročnom a 
komplikovanom spôsobe výučby zastávajú 
veľmi dôležitú a nezastupiteľnú pozíciu. Bez Vás 
by tento proces nebol vôbec možný a realizova-
teľný. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa deťom 
venujú a pomáhajú im pri úlohách, rovnako ich 
týmto prosíme naďalej o dôslednú kontrolu. 
V závislosti od vývoja mimoriadnej situácie v SR 
budeme o nových skutočnostiach informovať 
na webovej stránke školy. Taktiež tam nájdete 
všetky dôležité termíny a tlačivá na stiahnutie. 
Hoci vzdelávanie je dôležitá súčasť nášho 
života, dnes chceme myslieť najmä na tých, 
ktorí bojujú o to najkrehkejšie, čo v živote 
máme, a to je zdravie a život. 
► KRISTÍNA BAVLNKOVÁ, riaditeľka ZŠ s MŠ 

Foto: pngfuel.com 

 

Vo vydezinfikovaných priestoroch materskej školy chýba detský smiech 
 

Pred uzavretím brány materskej školy sa deti 
zabavili na karnevale a absolvovali prvú pred-
nášku o zdravých zúbkoch z projektu DENTAL 
ALARM. 
 

 
 

V súlade s plánom práce materskej školy sme 
mali realizovať ďalšie aktivity, žiaľ, to sa nám už 
nepodarilo. Situácia, v ktorej sa nachádzame, 
zasiahla nielen do životov nás dospelých, ale aj 
do života detí. To nás však neodradilo v našej 
učiteľskej práci. Aj na diaľku pomáhame rodi-
čom, aby ich deti zmysluplne využívali svoj 
voľný čas. Cez spoločnú skupinu Messenger, 
ktorú máme založenú s rodičmi, komunikujeme 
a zasielame im edukačný materiál. Pokračujeme 
v týždenných témach podľa nášho školského 
vzdelávacieho programu. Odozva rodičov nás 
nesmierne teší. 
I naďalej budeme participovať na rozvoji osob-
nosti detí a v prípade potreby rodičov im bude-
me nápomocné. Dúfame, že čoskoro sa opäť 
naplnia priestory materskej školy detskými výt-
vormi a smiechom. Všetkým Vám teraz prajeme 
hlavne pevné zdravie a príjemné prežitie spo-
ločných chvíľ s Vašimi ratolesťami! 

► DANIELA MARUŠINCOVÁ 
Foto: Lenka Uherková, Peter Martinák 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

www.bezkriedy.sk 
 

www.zborovna.sk 
 

www.alfbook.sk 
 

www.ucimenadialku.sk 
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Počet pozitívne testovaných osôb s ochorením COVID-19 / počet úmrtí vo vybraných krajinách (WHO) 
 

DÁTUM Slovensko Taliansko Nemecko Veľká Británia Rakúsko Česká republika Španielsko USA 

08. 03. 2020 3 / 0 5883 / 234 795 / 0 210 / 2 104 / 0 26 / 0 430 / 5 213 / 11 

15. 03. 2020 44 / 0 21157 / 1441 3795 / 8 1144 / 21 800 / 1 214 / 0 5753 / 136 1678 / 41 

22. 03. 2020 185 / 0 59138 / 5476 24774 / 94 5687 / 281 3631 / 16 1165 / 1 28572 / 1720 31573 / 402 

28. 03. 2020 295 / 0 86498 / 9136 48582 / 325 14547 / 759 7697 / 68 2279 / 9 64059 / 4858 85228 / 1243 

 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
V období od 18. 1. 2020 do 25. 3. 2020... 
 

▪ SA MEDZI NÁS NARODILI: JAKUB ČUPALKA, ZARA KAPKOVÁ; 
 

▪ NÁS NAVŽDY OPUSTILA: EMÍLIA SUCHÁ (rod. Šurinová); 
 

▪ SA MEDZI NÁS PRISŤAHOVALI: MILAN ANDEL z Dubnice nad Váhom, 
MÁRIA VÁCLAVOVÁ (rod. Králiková) z Ilavy;  
 

▪ SA ZOSOBÁŠILI: FILIP VÁCLAV a MÁRIA KRÁLIKOVÁ (v Novej Dubnici). 

MOZAIKA 
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I N Z E R U J T E  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

● 032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk 
● 

● Obecný úrad Dolná Poruba na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie 
na území SR a stavu núdze obmedzil úradné hodiny pre verejnosť od 8.00 
do 11.00 h. Obmedzenie platí od 16. 3. 2020 až do odvolania. 
 

● Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-I9 môžete do budovy obecného 
úradu vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári. 
 

● Obecný úrad komunikuje až do odvolania predovšetkým telefonicky 
(032/6597257, 032/6597295) alebo e-mailom (obec@dolnaporuba.sk). 
 

● Oznamujeme občanom, že sa neprijímajú žiadne žiadosti a podania 
ohľadom stavebnej agendy, a ktoré nie sú život a zdravie ohrozujúce. 
 

● Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie všetkých pokynov a opatre-
ní MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a ostatných inštitúcií v záujme 
svojho zdravia a zdravia ostatných občanov. 
 

● Na základe nariadenia Ministerstva vnútra sú do odvolania zatvorené všet-
ky školy, školské zariadenia, bary aj voľnočasové zariadenia na území SR. 
 

● Povinná 14-dňová karanténa platí pre ľudí s trvalým alebo prechodným 
pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.          ► OCÚ DOLNÁ PORUBA 
 

ČIERNA KRONIKA 

Podpaľač (zatiaľ) neznámy 
 

V sobotu, 27. 3., v podvečerných hodinách dostali miestni hasiči hlásenie 
o požiari nad bytovkou. Ako informoval veliteľ DHZ Dolná Poruba Jakub 
Bačík, išlo o požiar nelegálnej skládky v suchom poraste na ploche 100 m2. 
„Vďaka včasnému zásahu bol požiar rýchlo lokalizovaný a po polhodine 
zlikvidovaný. Okrem piatich členov DHZ sa o to pričinili aj starosta obce 
a ďalší dvaja občania,“ doplnil.                                        ► PM; Foto: DHZ DP 

LETNÁ GULÁŠOVÁ SÚŤAŽ S OTÁZNIKOM 
 

Organizácia 10. ročníka súťaže vo varení guláša ako jedného z najobľú-
benejších zábavno-spoločenských podujatí v regióne bude podliehať 
aktuálnej bezpečnostnej situácii v SR. Pôvodný termín: 27. 6. 2020. 
Hudobný hosť: ROBO KAZÍK. O situácii budeme priebežne informovať. 


