
MÁRIA JURÍKOVÁ (II.A, IV.A) 
 

Pre mňa, učiteľku spojených ročníkov, bolo 
pozitívne, že som vyučovala zvlášť druhákov 
a štvrtákov. Chválim rodičov, že som mohla 
mať pripojených všetkých žiakov. Deti sa 
zdokonalili v informačných a komunikačných 
technológiách, získali samostatnosť. 
Negatíva vidím hlavne v chýbajúcom osob-
nom kontakte. Socializácia je pre deti veľmi 
dôležitá. Každá osobnosť je iná, niekto vie 
udržať pozornosť, niekoho ruší, že vidí do 
tvárí spolužiakov. Vysvetľovanie učiva zdie-
ľaním sa využívalo na vlastivede, slovenčine, 
matematike či prírodovede, takže žiaci boli 
ukrátení o vizualizáciu učiva. 

DANIELA MARUŠINCOVÁ (MŠ) 
 

Za materskú školu hovorím, že rodič pocho-
pil dôležitosť postavenia učiteľa vo výchov-
no-vzdelávacom procese. 
Negatívum dištančného vzdelávania pozos-
távalo predovšetkým z absencie metodické-
ho postupu pri naplňovaní výkonových štan-
dardov, čiže nedochádzalo ku komplexnému 
rozvoju osobnosti dieťaťa. Samostatnou ka-
pitolou je sociálny kontakt, či už vo vzťahu 
dieťa – dieťa, alebo dieťa – učiteľ. 
Dané obdobie bolo náročné i pre nás peda-
gógov, keďže sme pripravovali nielen vzde-
lávacie materiály určené deťom, ale aj zjed-
nodušené postupy pre rodičov. 

 

ĽUBOMÍRA FODREKOVÁ (SJ/L) 
 

Na druhom stupni vyučujem slovenský jazyk. 
Od začiatku sme museli nájsť taký spôsob 
komunikácie, aby žiaci vedeli nové vedomos-
ti samostatne použiť. Pri didaktických hrách 
či skupinovej práci sa deti ťahajú aj navzá-
jom. Toto je v online prostredí komplikova-
né. Našťastie sme našli systém - kombináciu 
videokonferencií, kde sme sa so žiakmi mohli 
vidieť i počuť a samostatnej práce s učivom. 
Ako sme úlohu zvládli, ukáže čas. Isté však je, 
že časť učiva bude potrebné prebrať opako-
vane. Uvidíme, či sa potvrdia slová detí, že 
niet nad školu, do ktorej sa dá chodiť nielen 
v papučiach, ale aj pyžame...! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Témou aprílových dní je návrat detí do škôl. Namiesto fráz o neodkladnosti tohto kroku sme na vybranej vzorke učiteľov zisťovali, či pri dištančnej 
forme vzdelávania zaznamenali aj nejaké pozitíva. A zároveň, aké najmarkantnejšie nedostatky spozorovali pri online výučbe.    ► PETER MARTINÁK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MLADÍ DOBROVOĽNÍCI ČISTILI OKOLIE 
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Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
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V MARCI ZASADALO ZASTUPITEĽSTVO 
OBCE. AKÉ UZNESENIA PRIJALO? 
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ŽIACI SA MÔŽU 

OPÄŤ UČIŤ V ŠKOLE 
Viac sa dočítate na 3. strane. Foto: Peter Martinák 

DVOJICI NAŠICH RODÁKOV UČAROVALO 
NEMECKO. KADIAĽ VIEDLI ICH KROKY? 

»» s. 5 
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VÝŇATOK ZO ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 23. 3. 2021 
 

 

K BODU: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná Poruba 
Anna Ďurovcová. K uzneseniu č. 124/2020 z dňa 6. 10. 2020, kde OZ zobralo na vedomie žiadosť 
pani Veroniky Čurikovej - v súvislosti s pandemickou situáciou uznesenie zostáva v platnosti. 
 

K BODU: SCHVÁLENIE VZN Č. 3/2021 O POPLATKOCH ZA ZO MZZO NA ÚZEMÍ OBCE 
Starosta obce predniesol poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce 
Dolná Poruba, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 
 

K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE  
Starosta obce vyzval kontrolórku obce, aby poslancom podala správu o výsledkoch vykonaných 
kontrol v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Dolná Poruba k 3. 12. 2020 a následne Správu o kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 podľa § 18 zákona o obecnom zriadení. 
Kontrolórka obce A. Ďurovcová predniesla požadované informácie podľa príloh č. 2 a č. 3.  
Poslanci uvedené zobrali na vedomie. 
Starosta obce následne podával poslancom informácie o:  
● testovaní antigénovými testami v obci; 
● zakúpení respirátorov typu FFP2 pre občanov obce starších ako 62 rokov; 
● zámere prístavby nad garážou pri obecnom úrade; 
● vykonaní bezpečnostného orezu stromov pri miestnom cintoríne; 
● územnom konaní k novej obecnej bytovke; 
● pláne VÚC opraviť v našej obci ďalší úsek cesty (cca 1500 m); 
● prebiehajúcej online výučbe na ZŠ s MŠ Dolná Poruba; 
● možnosti spojazdniť poľnú kuchyňu pre potreby obce; 
● podaní projektu na BIO odpad. 
Poslanci jednohlasne schválili zakúpenie respirátorov FFP2 pre občanov obce Dolná Poruba 
nad 62 rokov (každému po 2 ks). 
 

K BODU: ŽIADOSTI 
Starosta obce predniesol návrh žiadosti z minulého zasadnutia OZ p. Viliama Kováčika o zníženie 
KO z dôvodu, že nebezpečný odpad separuje – doložil relevantné doklady. Poslanci miestny 
poplatok pre podnikateľský subjekt jednohlasne znížili o 50 % z celkovej sumy vývozu komu-
nálneho odpadu s ohľadom na ďalšie roky v podnikaní.                        ► Zapísala: DANA SUCHÁ 

 

 
 

MÁME VYŠŠIU ÚROVEŇ VYTRIEDENIA ODPADU, NAPRIEK 
MIERNEMU ZLEPŠENIU BUDEME PLATIŤ VIAC 
 

V súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme infor-
máciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu (KO) za rok 2020. 
Aktuálna úroveň vytriedenia v obci Dolná Poruba je 20,53 %. Sadzba poplatku za uloženie zmesového 
komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov pre rok 2021 je 27,00 EUR / tona. 
Poplatok je platný od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022. 
Pre porovnanie – za rok 2019 sme odpad triedili na úrovni 19,67 %, pričom príslušná sadzba po-
platku v roku 2020 zodpovedala sume 24 EUR / tona. Ak by obec ako celok zostala na hodnote pod 
úrovňou 20 %, poplatok na rok 2021 by bol 30 EUR / tona. Vďaka miernemu nárastu našej úrovne 
vytriedenia nemusíme platiť uvedenú sumu (30 EUR), avšak poplatky aj tak stúpli. Pri súčasnej 
úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v Dolnej Porube (od 20 do 30 %) bude sadzba na rok 2022 
nezmenená (t.j. 27 EUR / tona). Ak by sa nám triedením odpadu podarilo prekročiť aspoň úroveň 
30 %, z hľadiska sadzby poplatku by sme sa v nasledujúcom roku dostali na sumu 22 EUR / tona. 
Bližšie informácie sú zverejnené na webe obce (www.dolnaporuba.sk).   ► OCÚ; Foto: enviroleg.sk 

VECI VEREJNÉ 

DO SČÍTANIA 
SA ZAPOJILO 86 % 
OBYVATEĽOV SR 
 

 

Skončila sa jedna z najdôležitejších etáp elek-
tronického sčítania obyvateľov. 
Historicky prvé plne elektronické sčítanie oby-
vateľov má za sebou ďalšiu fázu. Prebehlo 
elektronické sčítanie obyvateľov a elektronic-
kým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 
obyvateľov, čo predstavuje 86 %. 
Sčítanie pokračuje asistovanou formou urče-
nou pre digitálne vylúčených. 
 

PRVENSTVO PRE ŽILINSKÝ KRAJ 
Prvenstvo v rámci krajov na Slovensku patrí 
Žilinskému kraju a tento kraj mal stabilne prvé 
miesto v podiele sčítaných obyvateľov počas 
celej doby online samosčítania. Sčítací formu-
lár v Žilinskom kraji vyplnilo 92 % obyvateľov. 
Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý 
dosiahol 90 % sčítaných. Najmenej evidova-
ných (79 %) sčítaných obyvateľov je v Košic-
kom kraji. 
 

PREKONANÉ OČAKÁVANIA V DOLNEJ PORUBE 
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej re-
publiky prebiehalo v termíne od 15. februára do 
31. marca 2021.  
V Dolnej Porube evidujeme ku dňu 31. 3. 2021 
sčítaných 92,11 % obyvateľov. Zvyšok spoluob-
čanov, ktorí sa nesčítali elektronicky, bude sčí-
tavať sčítací, resp. mobilný asistent. Podľa pred-
bežných informácií by sa tak malo udiať v prie-
behu mája tohto roka. 
 

ASISTOVANÉ SČÍTANIE 
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, 
ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou 
blízkej osoby. 
Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční 
do 31. 10. 2021. Termín určí predseda Štatis-
tického úradu SR na základe epidemickej 
situácie na Slovensku. Asistované sčítanie po-
trvá 6 týždňov. 
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho for-
mulára majú všetci obyvatelia Slovenskej re-
publiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozu-
mie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, 
prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom 
sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý 
pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyva-
teľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má 
povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákon-
ný zástupca. 

► OBECNÝ ÚRAD; Zdroj: scitanie.sk 

Kto dobre 

triedi, 

viac 

ušetrí 
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NÁVRAT DETÍ DO ŠKOLY: Otázky a odpovede 
 

Vrátiť deti do škôl bol a stále je neustále veľmi 
komplikovaný a permanentne meniaci sa pro-
ces, ktorý je náročný nielen pre nás, ale aj pre 
rodičov. Často im nevieme v dostatočnom 
predstihu povedať, ako a kedy sa ktoré deti 
môžu vrátiť do lavíc. Niekomu by sa mohlo javiť, 
že všade inde to ide lepšie, ale sledovať jednotli-
vé nadradené úrady, ich vyhlásenia, ktoré nám 
posúvajú, pravidlá a podmienky a neprekročiť 
pritom zákon, je často komplikovanejšie, ako sa 
na prvý pohľad zdá. 
Najčastejšou otázkou, ktorú som za posledné 
obdobie dostávala, bola otázka: „Prečo v okrese 
Ilava chodia deti do škôlky a školy a kloktajú 
a my nie?“ A tak by som vysvetlila možno aspoň 
tento jeden zo stovky problémov ohľadom 
otvárania. Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva v Trenčíne dal do platnosti Vyhlášku číslo 
102, ktorá bola pridaná do Vestníku vlády pre 
rok 2021 s účinnosťou od 8. 3. 2021, v ktorej 
zakazoval všetkým zriaďovateľom a riaditeľom 
škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, 
Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebra-
vou prezenčnou výučbou prevádzkovať okrem 
iných materské a základné školy a tá bola pre 
nás nadradená podľa usmernenia MŠ SR. Okres 
Ilava žiadnu takúto vyhlášku nedostal. 
Pre žiakov bolo čoraz náročnejšie vzdelávať sa 
doma, rovnako byť bez sociálneho kontaktu s 
rovesníkmi, a preto si uvedomujeme dôležitosť 
ich návratu do školy. Krátko pred veľkonočnými 
sviatkami sme tak vzhľadom k potrebe utvrdiť 
u niektorých žiakov získané vedomosti vypraco-
vali projekt na základe výzvy MŠ SR s názvom 
„Spolu múdrejší...“, ktorý by nám pomohol 
doučiť žiakov druhého stupňa a finančne to 
všetko zastrešiť. Nakoniec bolo zo 474 škôl 
podporených 130, medzi nimi, žiaľ, nie naša 

škola. Ministerstvo ale potvrdilo, že uprednos-
tnilo deti zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia, čo sa netýka žiakov v Dolnej Porube. 
Nebolo a nie je ľahké pre nikoho z nás prispôso-
biť sa tejto nepredvídateľnej dobe, a preto by 
som sa aj touto cestou chcela poďakovať všet-
kým kolegom, ktorí sú nápomocní pri realizácii 
akéhokoľvek plánu zo dňa na deň a tiež ochot-
ným rodičom, ktorí sú pripravení pomáhať nám 
vždy, keď je to potrebné. V neposlednom rade 
by sme chceli spomenúť, že si veľmi vážime tiež 
bezhraničnú podporu obecného úradu v Dolnej 
Porube v tejto neľahkej dobe. 
Verme teda, že návrat detí bude bezpečný. 
K tomu môže prispieť každý jeden z nás svojou 
zodpovednosťou. 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Dolnej Porube na 
školský rok 2021/2022 sa uskutočnil v utorok, 
13. 4. 2021, od 13.30 do 16.30 h. Netradične, ale 
v duchu doby – cez aplikáciu Zoom, ktorá sa 
zameriava na video-konferenčné hovory. 
Od pondelka, 19. 4. 2021, môžu do ZŠ nastúpiť 
žiaci 8. a 9. ročníka. Podmienkou je, aby boli títo 
žiaci pretestovaní, aj ich rodičia (prípadne majú 
potvrdenie o výnimke z testovania). Žiaci 3., 4., 
8. a 9. ročníka mali premiérovo možnosť otesto-
vať sa kloktacími testami - v stredu 14. apríla v 
budove ZŠ. Odobraté vzorky boli poslané do 
laboratória vo Viedni, výsledok sa rodičia dozve-
deli s odstupom niekoľkých dní. 
► KRISTÍNA BAVLNKOVÁ, riaditeľka ZŠ s MŠ 

Foto: archív ZŠ 

 

 
 

PREHĽAD AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ A OPATRENÍ  
 

● Na Slovensku platí núdzový stav – od 1. októbra 2020. Vláda SR ho predĺžila do 28. apríla 2021. 
● Od 19. apríla 2021 je celá krajina podľa COVID AUTOMATU v III. stupni varovania, teda bordo-
vej farbe, žiadny okres nie je vo IV. stupni varovania. V tejto súvislosti sa uvoľňujú viaceré opat-
renia, s testom je možná návšteva obchodov, služieb, či pobyt v prírode mimo okresu. 
● Rúška a respirátory: vonku sú povinné pre osoby, ktoré sú od ostatných vzdialení menej ako 5 metrov. 
● Z dôvodu nariadenia vlády SR a ÚVZ SR pracuje Obecný úrad v Dolnej Porube v obmedzenom 
režime. V prípade neodkladných náležitostí sa treba nahlásiť telefonicky na číslo: 032/6597257 
alebo 032/6597295, prípadne cez e-mail na adresu: obec@dolnaporuba.sk.  
● BILANCIA testovania v obci v prvom štvrťroku 2021 (počet testovaných osôb / počet infikovaných): 
január: 406 / 0; február: 1339 / 27; marec: 1160 / 12; apríl: 873 / 6 ( do uzávierky vydania - 17. 4. 2021). 
● Bližšie informácie o koronavíruse a očkovaní: www.korona.gov.sk.         ► OCÚ, PM; Foto: pfizer.sk 

AKTUÁLNA TÉMA 

PRIESKUM: Obec D. Poruba realizuje prieskum 
ohľadom očkovania vakcínou od konzorcia 
Pfizer/BioNTech na odbernom mieste v D. Poru-
be. Očkovať by sa mali prioritne občania nad 60 
rokov, pokiaľ vláda SR nerozhodne inak. 
Kontakt na prihlásenie – telefón: 032/6597257, 
032/6597295; email: obec@dolnaporuba.sk. 

Prvé testovanie kloktacími testami  
v budove ZŠ v Dolnej Porube, 14. 4. 2021 
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MOJIMI OČAMI / Komentár starostu obce 
 

 
 

Vážení spoluobčania, 
jar je jedným z najkrajších ročných období. Skrý-
va v sebe čaro znovuzrodenia, počiatok nového 
života. Významným symbolom tohto obdobia je 
nepochybne Veľká noc, ktorá symbolizuje nádej, 
pokoru a očakávanie niečoho nového. 
Už dlhú dobu sa nachádzame v mimoriadnej 
situácii, a preto sme boli nútení prežívať aj toto 
obdobie vo svojich domovoch s viacerými ob-
medzeniami pohybu. Vychádzky do prírody sú 
len slabá náplasť slobody, na akú sme boli zvyk-
nutí v minulosti. 
Je treba však mať na pamäti, že i tieto aktivity 
majú svoje úskalia, pretože toto obdobie je 
obdobím liahnutia mláďat lesnej zveri, ktorá 
potrebuje na prežitie kľud a pokoj. 
Jar nám však odhalila i ďalšiu stránku nežiadu-
cich činností moderného človeka. Označenie 
„Homo sapiens sapiens“ (človek rozumný) však 

príliš nekorešponduje s odpadom, ktorý po sebe 
zanecháva voľne povyhadzovaný v prírode...  
Jar by teda mala byť aj obdobím upratovania a 
skrášľovania svojho okolia a podobne. Len pred 
pár dňami som zaregistroval takúto aktivitu od 
obyvateľov ulice v smere do Holazní, ktorí čistili 
nielen svoje okolie, ale i okolie komunikácie, 
svahy a náletové porasty. Kiežby takýchto aktivít 
bolo v našej obci viac. Lenže namiesto ochrany 
prírody sa už naplno objavujú motorkári s ich 
hlučnými strojmi. 
Vzhľadom na vysoké číslo dosiaľ infikovaných 
obyvateľov našej obce ma tiež stále prekvapuje, 
že rôznymi masívnymi stretávkami v chotári 
príliš nepomáhame ochrane verejného zdravia, 
resp. takýmito aktivitami vystavujeme riziku ná-
kazy nielen našich blízkych, ale aj najviac zrani-
teľné skupiny spoluobčanov. Preto všetkých tou-
to cestou opätovne vyzývam k obozretnosti 
a spoločnej zodpovednosti. 
V mesiaci apríl si pripomíname ukončenie oku-
pácie našej obce nemeckým vojskom, ktoré bolo 
dislokované na našom území. Vojnové obdobie 
v Dolnej Porube vrcholilo v apríli 1945. V oblasti 
prístupovej cesty v okolí Homôlky v smere na 
Ilavu mali Nemci vybudované obranné pozície. 
Ako podrobnejšie uvádza monografia obce, pô-
vodne oslobodzovanie tunajšieho územia patrilo 
II. ukrajinskému pluku pod vedením R. J. Mali-
novského, resp. príslušníkom 40. sovietskej ar-
mády a 4. rumunskej armády. Ráno 10. apríla 
vstúpili do obce prví sovietski vojaci a za nimi 
rumunské jednotky. Boje v chotári trvali až do 
27. apríla, kedy boli definitívne vytlačené ne-
mecké vojská smerom na Ilavu. Pri týchto bo-
joch zahynulo 15 sovietskych a rumunských 
vojakov. 

V rokoch 1952–1953 boli rumunskí vojaci ex-
humovaní a prevezení na ústredný rumunský 
cintorín vo Zvolene. Sovietskym vojakom obec 
Dolná Poruba postavila pomník. 
Nikdy by sme nemali zabúdať na utrpenie a hrôzy 
druhej svetovej vojny a jej obete, a preto aspoň 
individuálnym spôsobom zapálením sviečok 
vzdajme úctu a vďaku za to, že už 76 rokov nepo-
známe, čo je vojna a žijeme v slobode. 
Aby sme aspoň trochu pomohli obyvateľom, 
krízový štáb obce Dolná Poruba odsúhlasil vy-
tvorenie Mobilného odberového miesta priamo 
v obci, kde od začiatku pandémie prebieha 
každý víkend testovanie obyvateľstva. Ľudia tak 
za týmto účelom nemusia cestovať do iných 
miest a obcí. 
V prvej polovici apríla (12. 4. 2021) nastúpili deti 
do materskej školy a do 1. stupňa ZŠ. Je to v 
tomto roku už druhý pokus s cieľom vrátiť sa k 
štandardnej výučbe. Verme, že plán bude trvať 
čo najdlhšie! 
Čo nás čaká v ďalšom období? Je treba naďalej 
rátať s obmedzeniami, a preto i naša práca a 
práca obecného úradu bude spočívať v istých 
dávkach improvizácie – mám na mysli práce, 
ktoré sú nad rámec dennej agendy. 
Chceme dokončiť zámer ohrady cintorína s 
výmenou pletiva a poškodených betónových 
dielcov, pristúpiť k výmene kúrenia v budove 
obecného úradu, ako aj ďalšie práce v obci. 
Záverom prajem všetkým občanom, vrátane 
novorodencov, pevné zdravie a silu vydržať, 
resp. dodržiavať a nepodceňovať pandemické 
opatrenia, pretože by sa nám nedisciplinované 
správanie mohlo kruto vypomstiť. 

► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Zelíska

 

TIP OD VÁS: 
Príkladní mladí 
dobrovoľníci  
 

Naše deti sa počas lockdownu doma nenudili. 
Keď počasie dovolilo, takmer každý deň trávili 
na futbalovom ihrisku. 
V rámci spestrenia voľného súťaženia im prí-
tomný dozor z radov dospelákov dômyselne 
schovával po ihrisku cukrovinky, ktoré deti mu- 
seli nájsť. Práve tu spontánne vznikla myšlien-
ka vyčistenia uvedenej časti chotára obce.  
Počas jedného popoludnia začiatkom apríla sme 
spoločne vyzbierali odpadky v bezprostrednej 
blízkosti štadióna. Podarilo sa nám naplniť jed-
no veľké vrece. Nahromadené fľaše, plechovky 
či množstvo skla vyznelo akoby tam mal niekto 
zriadený odpadkový dvor... 
Súčasťou partie dobrovoľníkov boli: Denisko a 
Alexko Ďuračkovci, Sofka Martišková, Nelka Suchá, 
Vaneska Suchá, Sebastian Mikuš, Danko Homola 
a Samko Suchý. 
► Text a foto: MICHAELA MARTIŠKOVÁ 

MEDZI NAMI 
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SERIÁL OBECNÝCH NOVÍN: NAŠI RODÁCI VO SVETE 
 

SÉRIA ROZHOVOROV S RODÁKMI Z OBCE DOLNÁ PORUBA, ŽIJÚCIMI V ZAHRANIČÍ, O ICH NEVŠEDNÝCH ŽIVOTNÝCH OSUDOCH, 
SKÚSENOSTIACH, PRÁCI, ZÁĽUBÁCH, AKLIMATIZÁCII VO SVETE ČI SOCIO-KULTÚRNYCH ZAUJÍMAVOSTIACH 
 
 

ALŽBETA BLIŽNIAKOVÁ 
Nemecko 
 

● Rok narodenia: 1993 
● Súčasné bydlisko v zahraničí: Vagen (Nemecko) 
● Pobyt v krajine súčasného bydliska: 7 rokov 
 

● Viedli tvoje kroky po odchode zo Slovenska 
priamo do Nemecka? Išlo o prvý plán? 
Nie úplne, v devätnástich rokoch som odišla 
študovať do Brna germanistiku. Po dvoch se-
mestroch som absolvovala jeden semester na 
Universität Viadrina neďaleko Berlína. Medzitým 
som cez leto pracovala dva mesiace v Bavorsku. 
Dostala som sa v živote do bodu, keď som chce-
la skúsiť niečo iné, videla som v tom výzvu a tak 
som prerušila štúdium. Plán som teda riešila za 
pochodu, veľa vecí vychádzalo na poslednú 
chvíľu, často vďaka pár úžasným ľuďom, ktorých 
som ani dlho nepoznala. Prvé dva mesiace som 
v Bavorsku bola sama bez priateľa. Najväčší 
problém bol nájsť vyhovujúce bývanie. 
● Môžeš priblížiť, čomu sa profesijne venuješ 
a či je to rovnaké odvetvie, v ktorom si začína-
la písať svoju zahraničnú kapitolu? 
Aktuálne pracujem ako vedúca recepcie v hoteli 
Deutsches Theater, ktorý sídli v centre Mnícho-
va oproti Nemeckému divadlu. Mám na starosti 
chod celého hotela, od rozdelenia práce zamest-
nancov, cez objednávky, účtovníctvo, prípravy 
podkladov na výplatné pásky pre našich za-
mestnancov až po rezervácie.   
Avšak začínala som v zmrzlinárni, kde som mala 
dohodnutý pracovný pomer na dva mesiace. 
Následne som našla prácu v rodinnom hoteli 
Schwaiger, v mestečku Glonn, kde sme následne 
aj žili. Práve tam som si odskúšala každú jednu 
oblasť hotela od prípravy raňajok až po organi-
zovanie školení pre firmy. Táto skúsenosť ma 
dokonale pripravila na aktuálnu pozíciu. 

● Mnohí ťa poznáme ako sympatické dievča 
s dobrodružnou povahou. Vieš si predstaviť, 
že sa neďaleko Mníchova usadíš natrvalo? 
Na živote v Mníchove či celkovo v Bavorsku som 
si vôbec nezvykala dlho, je tu podobný štýl života, 
dokonca máme aj podobné tradície. Akurát 
miestni mnoho sviatkov prežívajú intenzívnejšie. 
Napríklad naše dedinské hody by som prirovnala 
k Dorffest-u. Ten v Glonne sa každý rok oslavuje 
takmer štyri dni - od piatka večera do pondelka 
polnoci. Viem si tu rozhodne predstaviť môj život, 
ale absolútne nevylučujem inú možnosť. 
● Akí sú Nemci tvojimi očami? V multikultúrnej 
krajine zrejme prichádzaš bežne do kontaktu 
aj s inými národnosťami. 
Záleží od lokality. Bavori mi prídu veľmi nápo-
mocní, avšak pomalšie nadväzujú hlbšie priateľ-
stvá. Podľa mňa nie sú namyslení, len si podve-
dome držia odstup. Už počas štúdia v Branden-
bursku som žila na byte s dvomi Turkyňami, 
jednou Nemkou a Juhokórejčankou. Po prícho-
de do Bavorska sme žili niekoľko mesiacov v 
byte s Turkyňou Suli, vtedy sme ihneď odbúrali 
akékoľvek predsudky voči iným národnostiam. 
V práci som súčasťou medzinárodného tímu, čo 
vyžaduje dávku trpezlivosti a pochopenia rôz-
nych kultúr a názorov.  
● So snúbencom Marošom aktuálne žijete v 
dedine Vagen. Ktoré lokality v tejto časti 
Bavorska ti najviac prirástli k srdcu? 
V Glonne sme žili vyše šesť rokov. Vagen, kam 
sme sa v decembri sťahovali, nie je ďaleko. V 
Hornom Bavorsku máme za peknej viditeľnosti 
Alpy ako na dlani a ten pohľad na ne nás nikdy 
neprestane baviť. Kraj sa nám veľmi páči a 
okolitá príroda nám pripomína rodnú hrudu. 
● Čím si najradšej vypĺňaš voľný čas? 
Radi si s Majkom zájdeme na bicykel, na pre-
chádzku pri neďalekej rieke Mangfall alebo na 
korčule. V dobe „nekoronovej“ sme často pod-

nikali krátkodobé výlety po Európe, lyžovačky v 
Tirolsku či dlhšie dovolenkové pobyty na vlastnú 
päsť v rôznych kútoch sveta. Zatiaľ posledná 
dobrodružná cesta nás zaviedla na ostrovy 
Réunion a Maurícius v Indickom oceáne. 
● Chýba ti v zahraničí niečo konkrétne z Dolnej 
Poruby? 
Najviac mi chýba rodina a kamaráti, teda tí, ktorí 
na okolí ešte žijú.  

► PETER MARTINÁK; Foto: archív A.B. 
 

 

MAROŠ SUCHÝ 
Nemecko 
 

● Rok narodenia: 1993 
● Súčasné bydlisko v zahraničí: Vagen (Nemecko) 
● Pobyt v krajine súčasného bydliska: 7 rokov 
 

● Tradičná otázka na úvod – kadiaľ viedli 
tvoje kroky po odchode zo Slovenska? Prečo 
si sa rozhodol opustiť rodnú hrudu? 
Hneď po skončení školy som chcel získať skúse-
nosti v obore a v roku 2012 sa mi naskytla príle-
žitosť v Čechách. Po dvoch rokoch sme sa so 
snúbenicou Betkou rozhodli skúsiť Nemecko. 
● Bolo Nemecko od začiatku tvojou vysníva-
nou destináciou alebo skôr cestou, ktorá ťa 
prostredníctvom pracovnej príležitosti pri-
rodzene doviedla do cieľa? 
Spočiatku som nesníval o tom, že v tejto krajine 
raz budem žiť, no počas pobytu v Českej repub-
like som Nemecko viackrát navštívil a vďaka 

širokým možnostiam pracovných ponúk sa mi 
zapáčilo. 
● Čomu sa profesijne venuješ? Aké angažmá-
ny si mal možnosť okúsiť na vlastnej koži? 
Aktuálne pracujem ako servisný technik v stro-
járskej firme, ktorá vyrába kabíny pre vysokoz-
dvižné vozíky, bagre, žeriavy rôznych svetových 
značiek, ale aj interiéry áut, dokonca aj elektro-
bicykle. Avšak začínal som tu ako greenkeeper vo 
futbalovom klube TSV 1860 a na golfovom ihri-
sku, kde som sa v oboch prípadoch predovšet-
kým staral o údržbu trávnikov a hracej plochy. 
● Kto ťa pozná, vie, že si veľmi šikovný a 
vynaliezavý. Stretol si sa v pracovnej oblasti 
s nejakými špecifikami, prípadne metódami, 
ktoré sa slovenskej náture môžu zdať ús-
mevné, resp. menej pochopiteľné? 
Áno, najčastejšie v prípade nejakého technické-
ho problému. Kolegovia sú zvyknutí pokazené 
súčiastky väčšinou hneď vyhodiť alebo len 
vymeniť, zatiaľ čo u nás skôr opraviť, resp. im-

provizovať. Toto sa mi už mnohokrát podarilo, 
najmä keď bolo treba čo najskôr obnoviť výrobu 
na montážnej linke. 
● Ako by si pár vetami charakterizoval tvoj 
súčasný životný priestor? 
Po rokoch som si uvedomil, že práve Bavorsko 
svojou optimálnou polohou ponúka pre každé-
ho niečo v každom ročnom období: turistiku v 
lete, lyžovanie v zime, úžasnú prírodu, veľké 
mestá v okolí. Všetko mi vyhovuje.  
● Čím si najradšej vypĺňaš voľný čas? 
Okrem spoločných voľnočasových aktivít so 
snúbenicou si rád zájdem cez víkend do auto-
dielne, ktorú si s kolegom prenajímame a trošku 
sa bavíme s autami (smiech). 
● Čo pre teba znamená Dolná Poruba? Ako 
často sa do rodiska vraciaš? 
Dolná Poruba pre mňa znamená jednoducho 
domov. Tak to vždy bolo a aj tak ostane. Za 
normálnych okolností sa domov vraciam rád tak 
často, ako sa len dá.           ► PETER MARTINÁK 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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KOSTOLY SÚ OPÄŤ OTVORENÉ, V DOLNEJ PORUBE SA  
VEREJNÉ BOHOSLUŽBY NEKONALI OD DECEMBRA 
 

Slovenskí biskupi vnímajú ako dobrý krok sprís-
tupnenie bohoslužieb, ktoré prichádza po štyroch 
mesiacoch. Podľa COVID automatu od pondelka 
19. apríla sú opäť povolené verejné bohoslužby. 
Podmienkou účasti nie je negatívny test, pričom v 
chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov 
štvorcových. Bohoslužby s účasťou verejnosti boli 
plošne zakázané od 1. januára. „Prešli sme si 
ťažkým obdobím, keď veriaci sa nemohli zúčas-
tňovať na svätej omši a stretávať sa s kňazmi. 
Ďakujeme všetkým za ich zodpovednosť a rešpek-
tovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Sme 
radi, že sa môžeme spolu stretnúť v našich kosto-
loch pri dodržaní všetkých opatrení,“ povedal 
predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. 
Slovenskí biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa 
po uvoľnení epidemických opatrení primeraným 
spôsobom začali vracať do kostolov. Veriaci sú s 
malými prestávkami viac ako rok bez možnosti 
zúčastniť sa na svätej omši. „Teší nás, že situácia 
na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, 
a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obme-
dzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch. 
Som vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú 
prejavili, keď celé mesiace museli vydržať bez 
možnosti osobnej účasti na bohoslužbách. 
Ďakujem stovkám katolíckych kňazov a rehoľní-
kov, ktorí počas covidu nastúpili do nemocníc, 
aby pomáhali personálu.  
Veľké ďakujem, samozrejme, patrí tisícom leká- 

rov a zdravotníkov, spomedzi ktorých sa mnohí 
hlásia ku katolíckej cirkvi, a silu pre svoju službu 
ľuďom budú môcť znovu čerpať z Eucharistie a 
účasti na svätej omši,“ zdôraznil predseda KBS 
Stanislav Zvolenský. 
Predseda KBS zároveň dodal, že veriaci budú 
naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od 
povinnosti byť prítomní na nedeľných bohosluž-
bách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia 

opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá 
alebo sociálne siete. 
Ako doplnil duchovný otec našej farnosti Miro-
slav Lysičan, do kostola za účelom súkromnej 
modlitby bolo povolené prísť už od 1. apríla. 
Veriaci tak mali možnosť navštíviť Boží hrob 
v miestnom kostole počas uplynulých veľkonoč-
ných sviatkov – na Bielu sobotu. 
► PM; Zdroj: tkkbs.sk; Foto: Peter Martinák 

 

Z ARCHÍVU: Uplynulo 20 rokov od historického triumfu v majstrovstvách oblasti 
 

Futbalisti TJ Slovan Dolná Poruba patrili od po-
lovice deväťdesiatych rokov k špičke II. triedy. 
V sezóne 1999/2000 sa im premiérovo podari-
lo postúpiť do Majstrovstiev oblasti Trenčín. Pod 
úspech sa podpísal súbor viacerých faktorov, 
zložený z nového výboru TJ, konzistentnosti kva-
lity kádra, návratu významných futbalových ro-
dákov a odchovancov (Pavol Kapko, Roman Su-
chý, Rastislav Suchý, Peter Suchý, Peter Koteš) 
a v neposlednom rade z angažovania mladého 
dubnického ostrostrelca Jozefa Kaukala. Zároveň 
bol položený základný kameň dolnoporubskej 
nedobytnej pevnosti. Hodenú rukavicu zdvihli aj 
dorastenci a po troch rokoch obnovili činnosť. 
Dolná Poruba na prelome milénií zapĺňala špor-
tovú rubriku regionálnych novín. Zároveň pre-
brala aj pomyselné žezlo kráľa povodia Tepličky. 
Omšenie pred seba nepustila od roku 1990 až 
do leta 2014. Zvyšnú dvojicu tradičných rivalov 
z Trenčianskych Teplíc a Trenčianskej Teplej pra-
videlne prekonávala osem rokov od leta 2001. 
Počas prebiehajúcej rekonštrukcie hracej plochy 
v sezóne 2000/2001 dospelým poskytla azyl 
Nová Dubnica. Ouvertúru majstrovstiev oblasti 
hráči absolvovali v Hornej Súči (1:1). 
Perfektne namazaný stroj spoľahlivo napredo-
val. Po jeseni zimoval na druhej priečke. Prvé 
dve jarné kolá uzavreli osemzápasovú novodub-
nickú etapu. S čistým štítom, plným bodovým 

ziskom a skóre 26:2. Nový porubský trávnik 
Slovan pokrstil 15. apríla 2001 výhrou nad Svin-
nou (5:1) v upravenom hracom čase domácich 
stretnutí (nedeľa, 10.30 h). Zápolenia sa zmenili 
na futbalové sviatky. Kombinačná nátlaková hra 
lákala stále viac divákov. Klub ich do hľadiska 
zvážal samostatným autobusom. Atmosféru za-
čal umocňovať spoza mixážneho pultu Milan Su-
chý. Dobrý chýr TJ potvrdzovala aj u súperov, pos-
tup spečatila s dvojkolovou rezervou v Mníchovej 
Lehote. Sen o piatej lige sa stal skutočnosťou! 
Mužstvo zdobila strelecká efektivita. K celkové-
mu triumfu v majstrovstvách oblasti dopomohlo 
prvenstvo Jozefa Kaukala v súťaži kanonierov 
„O pohár Trenčianskych novín“. Konto súperov 
zaťažil 26 zásahmi. Tímové štatistiky popri ňom 
markantne vylepšili Roman Suchý (18 gólov) 
a Rastislav Suchý (7). Dolnoporubský dres vtedy 
obliekali: brankári – Jozef Holý, Jozef Kijac; 
obrancovia – Peter Suchý, Ivan Suchý, Martin 
Uhlárik, Miloš Bielik, Jaroslav Rýdzi, Ján Barinka, 
Marián Kopčan; stredopoliari – Pavol Kapko, Ro-
man Suchý, Pavol Bližňák, Jozef Suchý, Peter Ko-
teš, Jozef Uhlárik, Štefan Hamaňa; útočníci – Jozef 
Kaukal, Rastislav Suchý, Miroslav Matúš. 
ŠTATISTICKÉ PERLIČKY TJ V SEZÓNE 2000/01 
● Najvyššia výhra: Dolná Súča – D. Poruba 0:7 
● Najvyššia prehra: H. Streda – D. Poruba 6:0 
● Bilancia v Novej Dubnici počas rekonštrukcie  

hracej plochy v Dolnej Porube: 
8 zápasov – 8 výhier (skóre 26:2) 
● Prvý domáci zápas po rekonštrukcii ihriska: 
15. 4. 2001 / Dolná Poruba – Svinná 5:1  
● Bilancia TJ Slovan v súťažnom ročníku:  
18 výhier – 2 remízy – 6 prehier 
● Tabuľka (1. – 3. miesto): Dolná Poruba,  
Trenčianske Jastrabie, Horná Streda 
 

 
► PETER MARTINÁK 

Foto: Trenčianske noviny (r. 2001) 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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ŠKÔLKA ZÍSKA 
NOVÉ NÁRADIE 
 

V priebehu prvého štvrťroka kalendárneho roka 
2021, s výnimkou druhého februárového týž-
dňa, sme boli z hygienických, resp. vládnych na-
riadení uzatvorení. Napriek tomu sa nám v týž-
dni od 8. do 12. februára podarilo priblížiť de-
ťom kultúrne tradície súvisiace s fašiangovým 
obdobím. Spoločne sme napiekli tradičný fa-
šiangový pokrm – fánky. 
Počas dištančnej formy vzdelávania sa nám po-
darilo uspieť v grantovom systéme Minister-

stva školstva Slovenskej republiky. V rámci náš-
ho projektu „Múdre hranie“, zameraného na 
rozvoj pohybovej gramotnosti detí, môžeme 
vďaka získanej dotácii 500 EUR po dlhých ro-
koch inovovať telovýchovné vybavenie mater-
skej školy. Finančné prostriedky budú použité 
na nákup novej rebriny, kladiny či pomôcok na 
balančné cvičenia. 
O to srdečnejšie sme sa s deťmi opäť stretli po 
dvojmesačnom odlúčení. Škôlkari sa tešili na 
svojich kamarátov a pani učiteľky. Radosť bola 
vzájomná. 
Pevne veríme, že táto radosť potrvá až do kon-
ca školského roka! 

► LENKA UHERKOVÁ; Foto: archív MŠ

 

POČAS PANDÉMIE SME OBJAVILI LITERÁRNE TALENTY 
 

Dlhé obdobie dištančného vzdelávania nás obralo 
o veľa vecí, ktoré sme si predtým ani neuvedo-
movali, že by nám mohli chýbať. Obrali nás o spo-
ločné stretnutia, vystúpenia, nekonečné diskusie, 
hlavne o tie na úplne nepodstatné témy, o vymý-
šľanie výhovoriek, o prehováranie, prečo práve 
dnes nie je vhodné písať sľubovanú písomku. V 
online priestore sa síce vidíme a píšeme si, ale čas  

máme veľmi obmedzený a spojenie častokrát 
tiež. Mnohých z nás už nebaví deň čo deň zapínať 
počítač a dúfať, že aspoň dnes zažijeme aj trocha 
zábavy – i keď aj taká „zamrznutá“ učiteľka na ob-
razovke je niekedy veľmi vtipný pohľad. My, uči-
telia sa snažíme počas online hodín naliať do 
vás, našich žiakov čo najviac vedomostí a akosi 
nám už nezostáva čas zaoberať sa aj vašimi     

záľubami, talentami a fantáziou. 
O to sme radšej, keď nám stále dokazujete, že 
ste deti tvorivé a samostatné. Ako dôkaz vám 
ponúkame dve ukážky zo samostatnej umelec-
kej tvorby našich deviatakov. Ide o rozprávanie 
na tému „Vypočutý rozhovor“ a poviedku napí-
sanú v sci-fi žánri. 

► ĽUBOMÍRA FODREKOVÁ 
 

Rozhovor vypočutý v autobuse 
 

Jeden podvečer som sa vracala od kamarátky domov. Bývala odo mňa ďaleko, nemala som teda 
inú možnosť a musela som cestovať autobusom. Čakala som sama na zastávke nachádzajúcej sa na 
odľahlom mieste. Všimla som si, že smerom ku mne prichádzajú dvaja mladí muži. Keď sme tam tak 
všetci čakali na príchod autobusu, započula som, ako sa bavia o celkom divnej a zaujímavej veci. 

„Aaaa, Ivan, ozaj, spravil si to, čo som ti kázal?” Ivan odpovedal celkom mrazivým spôsobom: 
„Jasné, všetko je tip-top spravené. Žiadne stopy po mne nezostali, nikto nebude ani vedieť, že som 
tam bol.“ 

V tom momente som zostala fakt zaskočená. Nie som osoba, ktorá rada počúva cudzie rozhovo-
ry, ale toto ma skutočne zaujalo, a tak som potichučky načúvala ďalej. 

„A zmyl si aj podlahu a umyl všetky zašpinené nožíky?” 
Ivan zašepká: „Mišo, ty si myslíš, že som blbý? Vieš, aké problémy by sme mali, keby to tam nie-

kto našiel?" 
Teraz som sa začala vážne báť, lebo to znelo dosť podozrivo. Niečo z rozhovoru som ani nepoču-

la,  pretože autobus bol príliš hlučný, a tak som sa potichu snažila zachytiť aspoň niečo. 
„Ja mam taký pocit, že na to niekto príde a bude z toho dosť veľký problém!“ 
Ivan si povzdychol: „Ach, Michal, Michal! Neboj, nebude z toho nič, veď nikto nás ani nepočul.” 

Chlapec sa na neho pozrel hrozivým pohľadom: „By si sa čudoval! Naše susedy počujú i tú malú 
stekajúcu kvapku z vedľajšieho bytu. Myslím si, že aj ten výkrik počuli.“ 

Tu som mala pocit, že predo mnou sedia dvaja vrahovia alebo minimálne nejakí lúpežníci. Chcela 
som si ich rozhovor nahrať na telefón, ale mala som ho vybitý. Chcela som si to nahrať pre prípad 
núdze. Zlostne som sa pozerala von oknom a ďalej počúvala. Cítila som sa ako tajný špión. 

„Hovor tichšie, Ivan. Mohol by to tu niekto započuť a povedať im to," Ivan sa pousmial: „Len pre-
staň hysterčiť! Vravím ti, že nám to prejde." 
Po chrbte mi prešiel mráz! Sú to fakt nejakí zločinci, ktorí pravdepodobne niekoho zabili. Obzrela 
som sa okolo seba. Moja konečná zastávka sa blížila. Tešila som sa, ako vystúpim a všetko to vyroz-
právam doma. Nanešťastie, tí dvaja chlapci vystupovali tam, kde ja. Tak tom už som sa bála. Ale 
zvedavosť bola silnejšia a napriek veľkému riskovaniu, som si ich chcela poriadne obzrieť. 

Chlapci zostali na zastávke, zrejme niekoho čakali. Nemýlila som sa. Prišiel za nimi ďalší chlapec. 
Bol veľmi mladý. Pozdravili sa a započula som veľmi prekvapujúcu vec. 

„Servus, chlapci! Tá narodeninová párty bola super, že? Inak, Ivan, ďakujem ti, že si to tam všetko 
poupratoval. Naši si ani nič nevšimli, keď prišli z dovolenky. Keby tam uvideli ten neporiadok, tak by 
ich šľak trafil a ja by som najmenej štyri roky nevyšiel von!" 

Chlapci sa zasmiali: „Nie je zač, veď aj nabudúce, tak maj sa!“ 
No a prípad sa uzatvoril. Žiadna vražda ani vlámanie to nebolo. Bola to iba tajná párty mladých 

chlapcov, keď ich rodičia neboli zrovna doma. Veľmi mi ku koncu odľahlo, i keď som sa už začínala 
cítiť ako nádejná vyšetrovateľka. 

► TAMARA MARČEKOVÁ, 9. ročník 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

Signál 
 

Hviezdny dátum: 27. 3. 3020. 
Vesmírna loď Valhala prelieta Mliečnou drá-

hou.  
Zrazu ma prebúdza vyšší muž v modrom úbo-

re. So slovami: „Prebuďte sa, kapitán!“ Jeho hlas 
je neutrálny a bez citu. 

„Veď sú tri hodiny ráno, prečo ma budíš, Rick?“ 
„Kapitán,  senzory zaznamenali nejaký signál.“  
„Idem to ihneď skontrolovať! Počkaj ma na 

mostíku!“ 
Rozotrel som si viečka, svižne som vyskočil z 

postele a v rýchlosti som si obliekol kapitánsku 
uniformu. Na mostíku ma čakala cela posádka. 

Z ničoho nič sa na lodi vypol elektrický prúd, 
našťastie nabehol záložný generátor. Hlavný ge-
nerátor bol však poškodený a stále vypadával. 
„Musíme niekde pristáť a opraviť ho!“ povedal 
som. 

Rick začal hlásenie: „O 2:58 naša loď zachytila 
signál, ktorý som dešifroval, bola na ňom táto 
videospráva!“ 

Spustil video na hlavnom monitore. Na obra-
zovke sa objavil mimozemšťan, stavbou tela 
pripomínal človeka, lenže bol sfarbený do čer-
vena a mal čierne oči ako tma. Rozprával cudzím 
jazykom. 

Pomocou intergalaktického prekladača sme 
zistili, že rozpráva po ghulsky. 

„Ja som si myslel, že Ghulovia vymreli,“ dodal 
Rick. 

Mimozemšťan žiadal o pomoc, lebo jeho pla-
néta je napadnutá Grogmi a všetci obyvatelia sú 
na pokraji vyhynutia! 

„Odkiaľ pochádza signál, Rick?“ spýtal som sa 
v temnom očakávaní odpovede. 

Rick zbledol a povedal: „Zo Zeme!“ 
► JAKUB SMOLKA, 9. ročník 
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NÁJOM HROBOVÝCH MIEST 
 

VÝZVA PRE OBČANOV A NÁJOMCOV HROBOVÉHO MIESTA 
 

V zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. 
o  pohrebníctve vyzývame občanov, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o 
nájme hrobového miesta na cintoríne, aby kontaktovali obecný úrad 
v D. Porube (obec@dolnaporuba.sk). Zoznam je dostupný na tabuli pri 
dome smútku a tiež na webovej stránke obce. V prípade neuzatvorenia 
nájomnej zmluvy môže byť hrobové miesto pridelené k pochovaniu 
pozostatkov zosnulých iným, resp. platiacim nájomcom.               ► OCÚ 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 22. 1. 2021 – 15. 4. 2021... 
 

● sa medzi nás narodil: MATIAS MULICA; 
 

● nás navždy opustil: MILAN TVRDOŇ; 
 

● sa prisťahovali do obce: MÁRIO BLIŽŇÁK, Ing. MARTINA BLIŽŇÁKOVÁ, 
MARKO BLIŽŇÁK (všetci z Dubnice nad Váhom); 
 

● sa odsťahovali z obce: Ing. arch. MARTINA DEMKOVÁ (do Bratislavy), 
Ing. MARTIN KOVÁČIK (do Trenčína), ZUZANA ČONKOVÁ, MATHIAS 
HORŇÁK (obaja do Trenčianskych Teplíc); 
 

● sa zosobášili: SIMONA BUDÍKOVÁ a PETER MELIŠ v Omšení.        ► OCÚ 

POTVRDENIE O ODOVZDANÍ ŽELEZA  
POMÔŽE ZVÝŠIŤ ÚROVEŇ VYTRIEDENIA  
 

Od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá u nás zabezpečuje 
zber a odvoz komunálneho odpadu, bolo obci doručené oznámenie o 
zmene cien zneškodnenia odpadov na skládkach odpadov, zákonného 
poplatku a zmene ceny vývozu nádob na komunálny odpad pre rok 2021. 
Cena za zneškodnenie odpadu skládkovaním sa od 1. januára 2021 pri 
komunálnom odpade zvýšila o 2 € (bez DPH) / tona. Zvýšenie je na zákla-
de zvýšených cien na skládkach odpadu od 1. januára 2021. 
Obecný úrad v Dolnej Porube vyzýva občanov, aby šrot, železo, elektro-
odpady, staré práčky či chladničky nedarovali alebo za nízky poplatok 
nepredávali rómskym občanom, ktorí sa po obci pohybujú na autách. 
Týmto sa totiž znižuje úroveň vytriedenia, a tým aj narastajú náklady za 
uloženie na skládku odpadov, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do 
poplatku, ktorý občania zaplatia za odvoz celkového odpadu. 
Železo je možné odovzdať do kovošrotu v Trenčíne (príp. v inom meste) ale-
bo sa zber uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ. Potvrdenie z kovošrotu o 
odovzdaní je potrebné zaniesť na obecný úrad v Dolnej  Porube.         ► OCÚ 

MOZAIKA 
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INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk ● 

OBECNÝ ÚRAD JE DOČASNE ZATVORENÝ 
 

V zmysle opatrenia a usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva Trenčín je z dôvodu karantény Obecný úrad v Dolnej Porube zatvore-
ný od 16. apríla 2021 až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie a vopred sa 
ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti.                                         ► OCÚ 

VENUJTE 2 % DO BUDÚCNOSTI NAŠICH DETÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí rodičia a priatelia školy, touto formou sa uchádzame o Vašu podpo-
ru v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2020 v prospech Rodi-
čovského združenia pri ZŠ s MŠ v Dolnej Porube. 
Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju 
školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom 
prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. 
Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi. 
Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaz-
nivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za 
doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchá-
dzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. 
Žiadneho darcu to nestojí ani cent naviac, pretože ide o financie, ktoré 
štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhod-
núť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 
Ako rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich 
daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.  
Ďakujeme. 
Potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke Základnej školy v Dolnej 
Porube (https://zsdporuba.edupage.org).                        ► RED; Foto: PM 

FARSKÝ ÚRAD NA INTERNETE 
 

Dištriktuálny dekan Miroslav Lysičan – farár v Omšení a Dolnej Porube 
oznamuje veriacim, že naša farnosť má od začiatku apríla vlastné webové 
sídlo: www.omsenie.fara.sk. 
Stránky sú priebežne aktualizované, nechýbajú na nich správy zo života far-
ského spoločenstva, modlitby, historický vývoj farnosti či fotogaléria.  ► RED 

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 
 

Nádoby s modrými nálepkami 
 

APRÍL:   12. 04., 26. 04. 
MÁJ:   10. 05., 24. 05. 
JÚN:   07. 06., 21. 06. 
JÚL:    05. 07., 19. 07. 
AUGUST: 02. 08., 16. 08., 30. 08. 

Nádoby s ružovými nálepkami 
 

APRÍL:   12. 04., 26. 04. 
MÁJ:  24. 05. 
JÚN:   21. 06. 
JÚL:   19. 07. 
AUGUST: 02. 08., 30. 08. 


