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VYUČOVANIE
OBNOVILI S RÚŠKAMI

VIAC SA DOČÍTATE
NA 7. STRANE.
Foto: Peter Martinák

V JÚNI ZASADALO ZASTUPITEĽSTVO
OBCE. AKÉ UZNESENIA PRIJALO?
»» s. 2

SPÚŠŤAME NOVÝ SERIÁL, SPOZNAJTE
OSUDY NAŠICH RODÁKOV VO SVETE!
»» s. 3

DOBROVOĽNÍ HASIČI ÚSPEŠNE ZLOŽILI
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY DPO.
»» s. 5

HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S RIADITEĽKOU ŠKOLY
Školské povinnosti
vystriedali prázdniny.
O prvom roku vo funkcii
i realite vyučovania v ére
korony sme sa rozprávali
s riaditeľkou Základnej
školy s materskou
školou v Dolnej Porube
KRISTÍNOU
BAVLNKOVOU.

miery nemusel premýšľať a rozhodovať. O to je
to zložitejšie v mnohých situáciách. Ale v zásade,
hoci učím menej hodín, sa moje pracovné zameranie stále sústredí na deti, pretože všetko sa to
deje pre ne a to je pre mňa pozitívum.
● V akom stave ste prebrali vedenie školy po odchode dlhoročnej riaditeľky Pavlíny Vakošovej?
Podarilo sa vám počiatočné ambície naplniť?
Ten stav bol naozaj veľmi zmätený a hlavne
neočakávaný. Prijala som ho však s pokorou
a uvedomujem si, že je to veľká zodpoved● Skôr, než zhodnotíme uplynulé obdobie,
nosť. Dôveru pána starostu si vážim a pokúsim
skúste pomenovať, v čom sa líšilo vaše vnímasa ju nesklamať. Pani Vakošová nám zanechala
nie školského roka optikou učiteľky povedzme živý organizmus, ktorý fungoval a my v podstate
z júna 2019 od aktuálnych pocitov?
iba ideme ďalej najlepšie, ako vieme. A zostala
Ten pohľad je v niečom určite odlišný. Z pozície Adriana Hoštáková, ktorá sa v problematike funriaditeľa človek registruje a vníma veci, ktoré govania ZŠ s MŠ, školskej jedálne a financií
predtým nemusel riešiť alebo o nich do takej výborne vyzná a v podstate je pravou rukou

riaditeľa. Ťažko sa mi hovorí o ambíciách, pretože som nikdy nemala ambíciu stať sa riaditeľkou.
Ale, ak to môžem zhodnotiť z ľudského pohľadu,
mojou každodennou ambíciou je nachádzať pri
riešení akýchkoľvek problémov, nielen v práci,
pokoj. Aby sme si ako ľudia rozumeli a vedeli sa
pochopiť. Ak k niečomu takémuto prispievam aj
ja svojim konaním, tak je to pre mňa naplnená
ambícia. Od začiatku som poňala túto funkciu
ako tímovú prácu a to je pre mňa v kolektíve
veľmi dôležité. Každý z mojich kolegov môže
k veci povedať svoj názor a spoločne riešime
všetky situácie. Som vďačná, že to tak je a verím,
že aj zostane do budúcnosti. Bez každého jedného z nich by to jednoducho nemohlo fungovať, každý má nezastupiteľnú pozíciu. A potom
ako jeden tím tu môžeme byť pre deti a rodičov.
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 7. STRANE
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VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO NAŠE
ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 23. 6. 2020
SPOLOČENSTVO
K bodu: Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2019
Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2019, ktorý bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 16 ods. 10, zároveň
zohľadňuje i ustanovenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, školských a predškolských zariadení. Záverečný účet
obce za rok 2019 obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo s výrokom nasledovne:
I. Celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2019 sa schvaľuje bez výhrad.
II. Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške -10 408 Eur, schodok rozpočtu sa vykryje z finančných
operácii, ktoré vykazujú prebytok vo výške 36 415 Eur.
III. Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2019 podľa § 15 ods. 1,
písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v sume 25 463,87 Eur rozdeliť do rezervného fondu a ich
použitie preúčtovať na bežné výdavky rozpočtu roku 2020. Na základe vykazovaného schodku do
rezervného fondu z rozpočtového roku 2019 sa finančné prostriedky nepridelia.

V období od 26. 3. 2020
do 13. 7. 2020...

▪ SA MEDZI NÁS NARODIL: MATIAS NEDIELKA;
▪ NÁS NAVŽDY OPUSTILI: AMÁLIA BELÁKOVÁ
(rod. Hofierková), ŠTEFÁNIA SMOLKOVÁ (rod.
Doričková), ANNA KOPČANOVÁ (rod. Staňová);
▪ SA MEDZI NÁS PRISŤAHOVALI: ĽUBOMÍR
PORUBČAN z Trenčianskych Stankoviec,
ZDENKO SMOLKA z Motešíc, SAMUEL ĎURÍK
z Nemšovej;
▪ SA Z OBCE ODSŤAHOVALI: BRANISLAV
HLATKÝ, IVANA KRNÁČOVÁ, SAMUEL HLATKÝ,
BRAYAN HLATKÝ (do Starej Huty, okr. Detva);
K bodu: Žiadosti
● Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o dorovnanie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ ▪ SA ZOSOBÁŠILI: LEA VĚTŘÍČKOVÁ a SAMUEL
Dolná Poruba v sume 5821,75 Eur (po kontrole kontrolórkou obce dňa 22. 6. 2020), z dôvodu ĎURÍK (v Nemšovej).
► ZDROJ: OBECNÝ ÚRAD D. PORUBA
vykrytia nákladov ZŠ s MŠ za mesiac 6/2020. Poslanci žiadosť jednomyseľne schválili.
● Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť ZŠ s MŠ o financovanie učebných pomôcok pre
žiakov 1. ročníka (7 žiakov) škol. roku 2020/2021 v sume 62,16 Eur. Poslanci žiadosť schválili.

K bodu: Informácie starostu obce
● Začalo sa s Verejným obstarávaním na zhotoviteľa budúcej bytovky.
● Pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Dolná Poruba bol zakúpený materiál a uniformy z dotácie
poskytnutej štátom. Podpora miestnych hasičov je potrebná aj z dôvodu rastúceho počtu požiarov
v obci, vrátane udalosti v časti Hlboká pri senníku či zapálenia kontajnera pri cintoríne.
● Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 200571-L13.0754.16.0003 medzi povinným Obcou
Dolná Poruba a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným v rámci stavby s
názvom „TN_OKS_Dolná Poruba, zahustenie TS,VNV,NNK“ v k.ú. Dolná Poruba. Poslanci uvedenú
zmluvu jednomyseľne schválili.
● Práce v telocvični našej školy: výmena parkiet + zadná strana obkladu v sume približne 42000,Eur. Práce majú byť dokončené v priebehu letných prázdnin.
● Zakúpenie stĺpikov 10 až 11 ks na ohradu ZŠ z dôvodu, že na škole dochádza k opätovnému
vandalizmu a poškodzovaniu majetku v školskom areáli (poškodzovanie kľučiek na hlavnej bráne
školy vrátane vytrhávania ochranného rámu lišty a pod).
● Krátenie podielových daní od štátu – 42 % z dôvodu pandémie COVID-19.
● Projekt "Dom smútku" v rámci európskych fondov je na MAS Strážovské vrchy stále podaný.
● Ohrozené pre nedostatok finančných prostriedkov z dôvodu pandémie COVID-19 sú aj opravy
miestnych komunikácií (v časti Dolinky a ostatné) a výmena oplotenia cintorína. Všetko je nacenené, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ich nie je možné nateraz uskutočniť.
● Bola vykonaná obhliadka poľnej kuchyne na VÚ Nemšová.
● Kontrola zo životného prostredia z dôvodu nelegálnych skládok: v časti u Suchých pri kríži boli namontované kamery a zátarasy. Situáciu preveroval v obci aj Okresný úrad TN – odbor život. prostredia.
● Oslavou 665. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa budú poslanci zaoberať až po dovolenkovom období, podľa toho, ako sa vyvinie situácia ohľadom pandémie COVID–19.

SEPARUJME ODPAD,
UŠETRÍME PENIAZE
Rúško nepatrí do triedeného zberu!

Percentuálne vyjadrená úroveň vytriedenia
komunálnych odpadov v obci Dolná Poruba v
zmysle zákona č. 329/2018 predstavuje za rok
2019 hodnotu 19,67 %. Zákonom stanovený
poplatok za uloženie na skládku odpadov v
zmysle zákona od 10 do 20 % vytriedenia odpadov pre rok 2020 je 24 EUR / tona.
Pri súčasnej úrovni vytriedenia komunálneho
odpadu v obci (od 10 do 20 %) bude sadzba
na rok 2021 opäť vyššia - t.j. 30 EUR / tona.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame
k dôslednejšiemu triedeniu odpadov.
Výška sadzieb za uloženie odpadov sa stanovuje Nariadením vlády SR č. 330/2018 Z.z.
Zároveň vyzývame 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 uložeK bodu: Rôzne
nie na skládku odpadov, čo sa v konečnom
dôsledku premieta aj do poplatku, ktorý občaPoslanci poukázali na informáciu o vyhlasovaní v miestnom rozhlase a zverejnení v obecných novinách:
● neuhradenie poplatku za hrobové miesta na cintoríne, kde v zmysle zákona o pohrebníctve nia zaplatia za odvoz celkového odpadu.
môže obec po neuhradení poplatku do troch rokov (od roku 2018), na hrobové miesto pochovať Železo je možné odovzdať do kovošrotu v
iného občana, resp. prenajať hrobové miesto inému pozostalému. Poplatok za hrobové miesto sa Trenčíne (príp. v inom meste) alebo sa zber
platí na 10 rokov. Uvedené informácie sú zverejnené aj na miestnom cintoríne, na webovej strán- železa uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ
Dolná Poruba. Potvrdenie z kovošrotu o odoke obce: www.dolnaporuba.sk a vo vitrínkach v obci;
vzdaní je potrebné zaniesť na obecný úrad v
● neplatičov za daň z nehnuteľnosti, psa a miestneho poplatku za odpad;
● o separovaní odpadov a stláčaní na čo najmenší objem v zmysle zákona o odpadoch, ktorého Dolnej Porube.
poplatok za odvoz odpadu závisí od úrovne triedenia odpadov v obci. Zároveň poslanci vyzývajú Najlepšou možnosťou ako naložiť s použitými
občanov k dôslednému triedeniu odpadov a ich stlačeniu na čo najmenší objem (kovy – plechovi- rúškami je ich po zložení vložiť do plastového
vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmece: červené kontajnery a tiež plastové fľaše: žlté kontajnery);
● poslanci uložili zverejniť neuhradené hrobové miesta v obecných novinách, na webovej stránke sového odpadu a opätovne si poriadne umyť
obce a na miestnom cintoríne a vyzývať pozostalých, aby si prišli na obecný úrad spísať zmluvu o ruky a postupovať podľa hygienických pravinájme hrobového miesta za zosnulých príbuzných v zmysle zákona o pohrebníctve. V zmysle diel. Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po
zákona o pohrebníctve je možné po neuhradení poplatku hrobové miesto prenajať inému obča- každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvinovi, resp. príbuznému a pochovať iného zosnulého.
► Zapísala: DANA SUCHÁ dovali potenciálnych nosičov nákazy. ► OCÚ
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AKTUÁLNA TÉMA

POSTUPNÉ UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ
Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na
Slovensku sa uvoľňujú ďalšie opatrenia. Núdzový stav sa skončil uplynutím 13. júna 2020.
USMERNENIE K PLATENIU DANÍ
Z dôvodu nariadenia a opatrení MV SR v súvislosti s ochorením COVID–19, pristúpila Obec
Dolná Poruba k uhrádzaniu daní a poplatkov
pre rok 2020 a budúce roky prostredníctvom
šekových poukážok na pobočke Slovenskej
pošty alebo bankovým prevodom (internetbanking) na účet obce Dolná Poruba.
Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, psa a
odvoz odpadu pre rok 2020 sú občania povinní
uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia.
Náhradné šekové poukážky sú k dispozícii na
Pošte Partner Dolná Poruba.
Upozorňujeme občanov, že z dôvodu nastavenia počítačového programu v rozhodnu-

tiach platby v hotovosti na Obecnom úrade v
Dolnej Porube neprijímame.
REŽIM NA HRANICIACH
V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie
ÚVZ SR OLP/5455/2020), pristúpila Slovenská
republika k ďalším zmenám v hraničnom režime. Od 6. júla 2020 od 7:00 h platí uvoľnený
hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy),
Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska,
Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska,
Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska,
Španielska, Švajčiarska a Talianska.
Pri návrate z vyššie uvedených štátov občania
nemusia ísť ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie

COVID-19. Pri príchode osôb z iných ako uvedených destinácií sa nariaďuje izolácia v domácom
prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
Informácie o hraničnom režime sú zverejnené
a pravidelne aktualizované na webovom sídle
MZVEZ SR.
DOČKALI SA AJ VERIACI
Po takmer dvojmesačnej prestávke sa v našej
farnosti od začiatku mája opäť môžeme spoločne modliť v kostole. V rámci uvoľňovania
protiepidemiologických opatrení došlo aj na
katolíckych veriacich. Súčasťou bohoslužieb sú
však stále v platnosti viaceré opatrenia hygienicko-epidemiologického charakteru vrátane
vstupu do kostola len s ochranným rúškom na
tvári.
Do júla sa v Dolnej Porube slúžili dve sväté omše
s platnosťou na nedeľu - v sobotu o 17:15 h, v nedeľu ráno o 7:05 h.
► PM, OCÚ

NOVÝ SERIÁL OBECNÝCH NOVÍN: NAŠI RODÁCI VO SVETE
V aktuálnom vydaní obecných novín prinášame prvý diel série 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.

MAREK TVRDOŇ
Švajčiarsko

● Rok narodenia: 1990
● Súčasné bydlisko: Bremgarten, Švajčiarsko
● Pobyt v krajine súčasného bydliska: 11 rokov
● Rok odchodu zo Slovenska do zahraničia: 2009

● Prečo ťa tvoje zahraničné kroky doviedli
do Švajčiarska? Kvôli čomu si sa v minulosti
rozhodol odísť, pracovať a žiť práve do tejto
krajiny?
Po vzniku svetovej ekonomickej a finančnej
hospodárskej krízy v roku 2008 som zostal
nezamestnaný. Začiatkom roka 2009 sa mi
naskytla príležitosť ísť pracovať do Švajčiarska
a zatiaľ nemám dôvod niečo meniť na tomto
rozhodnutí.
● Akej oblasti sa venuješ pracovne? Môžeš v
skratke priblížiť, aké ďalšie pracovné skúsenosti si vo Švajčiarsku nadobudol?
V súčasnosti pracujem v známej švajčiarskej
čokoládovni Frey ako vedúci linky. Mojou úlohou je celú výrobnú linku správne nastaviť – hlavne teplotu čokolády, teplotu foriem, chladenie či etikety. Keď mám všetky úkony správne
nastavené, môžem plniť čokolády do foriem.
Moje ďalšie skúsenosti vo Švajčiarsku sú výroba syrov, nugátu a logistika.
● Si športovec telom i dušou, čím si najradšej
vypĺňaš voľný čas?
Vo voľnom čase chodím rád do fitnes centra,
športového parku, občas si zahrám futbal. Veľmi radi tiež chodíme s priateľkou do prírody.

● Ako by si pár vetami charakterizoval prostredie, v ktorom momentálne žiješ?
Prostredie, v ktorom momentálne žijem mi
vyhovuje kvôli pokoju a krásnej prírode. Nablízko máme veľkomesto Zürich, vzdialené
dvadsať kilometrov.
● Na ktoré miestne špecifiká si si zvykal
najťažšie?
Zo začiatku pre mňa určite predstavovala jeden z najväčších problémov reč. Chýbala mi
rodina a priatelia. Dodnes si ťažko zvykám na
švajčiarske zákony a dane.
● Akí sú Švajčiari tvojimi očami?
Švajčiari sú pracovití, spoľahliví, presní. Majú
jedinečný politický nástroj – referendum.
Obzvlášť obdivujem, ako tu funguje moderná
železničná doprava.
● Čo pre teba dnes znamená Dolná Poruba?
Udržuješ s niekým aktívne kontakty?
Do Dolnej Poruby sa vždy rád vraciam pozrieť
svojich priateľov. Pár krát do roka tiež stihnem absolvovať nejaký futbalový zápas.
Aktívne kontakty udržujem s mojimi bývalými
spolužiakmi zo základnej školy – najmä s Jakubom Čupalkom a Tomášom Kotešom.
► PETER MARTINÁK; Foto: archív M.T.
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MEDZI NAMI

MOJIMI OČAMI

Vážení spoluobčania,
od marca pociťujeme dôsledky globálnej pandémie koronavírusu a s tým spojené obmedzenia zasahujúce do našich základných ľudských
práv a slobôd.
V ostatnom čase sa postupne tieto obmedzenia
uvoľňujú skoro vo všetkých oblastiach nášho
života. Treba si však uvedomiť, že otvorením
hraníc a povolením voľného pohybu osôb,
vrátane zahraničia sa natíska obava, či je vôbec
možné v reálnom prostredí dodržať a ukontrolovať ešte stále trvajúce epidemiologické opatrenia a odporúčania vydané Úradom verejného
zdravotníctva SR a hlavným hygienikom.
Až čas po dovolenkovom období ukáže, ako sme
v skutočnosti na tom. A preto sa nazdávam
a odporúčam zvážiť rodinám dovolenkovanie
v zahraničí, ak to nie je nevyhnutné a takto
chrániť hlavne seba, svoje rodiny, blízkych
a v konečnom dôsledku tiež spoluobčanov.

Pretože opatrnosti a zodpovednosti nikdy nie je
dosť. Zvlášť ak sme videli, aké obrovské rozmery
v uplynulých mesiacoch a týždňoch dosiahol
koronavírus (COVID-19).
Zatvorenie škôl na všetkých stupňoch malo za
následok obrovské vyťaženie rodičov, ktorí sa
museli popasovať s povinnosťami súvisiacimi
s opatrovaním detí a nastaviť spoločne s učiteľmi náhradný vyučovací proces. Tu musím poďakovať našim pedagógom, ale aj rodičom, za
statočný a dá sa povedať bezproblémový priebeh tohto náročného obdobia.
Druhú májovú nedeľu vždy spomíname na naše
matky, babičky, prababičky ako na osoby, ktoré
nás sprevádzali, alebo sprevádzajú po celý život.
Tento rok (rok pandemický) nebolo umožnené
škôlkarom a školákom tak, ako po minulé roky
vyjadriť vďaku za vašu lásku a opateru. Preto mi
dovoľte, aby som za všetkých, vám naše drahé
mamičky, babičky, prababičky, dodatočne pri
príležitosti Dňa matiek poďakoval za všetku tú
lásku, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, ktorú
vnášate do našich životov. Želám vám, aby ste
zo svojich detí mali vždy len radosť.
Dovoľte mi malú spomienku na mnohé mamičky
a babičky, ktoré už nie sú medzi nami. Ich lásku
budeme vždy cítiť a nosiť vo svojich srdciach.
Napriek zložitej situácii a reštrikčným opatreniam zo strany orgánov štátu, obecný úrad
počas obdobia druhého kvartálu stíhal plniť
svoje úlohy. Treba však povedať, že dramatické
znižovanie podielových daní nám zásadným spôsobom znižuje možnosť plnenia Plánu úloh na
rok 2020. Hlavne ide o projekty, ktoré sú finančne náročnejšie – oprava ciest či oplotenia cintorína. Museli sme tiež odložiť oslavy 665. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Dolná Poruba,
tradičnú súťaž vo varení guláša i ďalšie podujatia
kultúrno-spoločenského významu.
V mesiaci jún boli ukončené práce v telocvični ZŠ
s MŠ, kde sme z dotácie MŠVVaŠ vymenili palu-

bovku a časť dreveného obloženia steny, ktoré
bolo vo veľmi zlom stave (na obrázku).

pohonnej hmoty. Použili na to sorpčný posypový
materiál Vapex a Perlit.
Na základe uvedených indícií bolo zahájené
vyšetrovanie. Páchateľa sa podarilo vypátrať a
identifikovať do dvoch hodín od nahlásenia
priestupku. Ako vysvitlo, išlo o nezodpovedného
mladíka z Omšenia, ktorý na miesto činu dodatočne prišiel v sprievode príslušníkov polície a

svojho otca. Vinník prisľúbil, že škodu spôsobenú svojim nerozvážnym konaním uhradí na
vlastné náklady, pričom obrubu s ohrádkou
prícestného kríža uvedie do pôvodného stavu.
Stojí za zmienku, že samotný drevený kríž ako
tradičný prejav viery miestnych veriacich zostal
po nehode bez jediného škrabanca...
► PETER MARTINÁK; Foto: autor

Taktiež bol vybudovaný prístrešok na uskladnenie materiálu v objekte materskej školy. Postupne sme likvidovali nánosy rôzneho materiálu po
vytrvalých prívalových dažďoch. Najviac zasiahnuté boli lokality Hlboká a Ondrejičky, menej
Rakovec a horná časť obce. V letných mesiacoch
júl a august začneme vykonávať čistiace a technické práce na prevádzku našej pálenice.
Musím konštatovať, že v ostatnom čase nám
mimoriadne starosti robia nezodpovední vodiči,
ktorí častokrát nezvládajú jazdu, následkom čoho sú havárie a škody na obecnom majetku.
Vážení spoluobčania, napriek tejto diskomfortnej dobe vám prajem, aby ste si počas dovolenkového obdobia oddýchli a načerpali sily a optimizmus, ktorý budeme v každodennom živote
potrebovať.
Záverom vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým, ktorých blízki v nedávnej minulosti odišli na
večnosť, blahoželám rodičom k prírastkom do
rodiny a novomanželom prajem veľa šťastia na
spoločnej ceste životom!
► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák

Vodič zdemoloval
ohradu kríža
V sobotu, 4. apríla 2020, v skorých ranných
hodinách zobudil niekoľkých občanov v časti U
Bežákov silný náraz.
Ako bolo neskôr potvrdené, vodič auta Škoda
Octavia modrej farby nezvládol riadenie v zákrute pri kríži, zišiel z vozovky a narazil do ohrady kríža. Okrem obvodového múrika a zábradlia
zbúral všetky dekoračné prvky, kahance aj
veniec, na ktorý finančne prispeli miestni veriaci.
Podľa svedkov z okolitých domov páchateľ z
miesta činu ušiel za pružnej asistencie jeho
kamarátov. Na mieste činu však po nočnom
vyčíňaní zanechal spúšť v podobe kusov betónu,
rozbitého skla a množstva úlomkov karosérie
vozidla vrátane krytov kolies s logom továrenskej značky...!
Po nahlásení udalosti a privolaní policajnej
hliadky prítomnými zástupcami samosprávy
obce museli na mieste zasahovať hasiči, ktorí
chemicky očistili povrch vozovky od vytečenej
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KULTÚRNY ŽIVOT

Hasiči zložili záverečné skúšky, potom pálili jánske ohne
Dňa 28. 6. 2020 sa konali v obci Dolná Poruba
záverečné skúšky absolventov základnej prípravy členov Dobrovoľného hasičského zboru obce
(DHZO). Komplexnú základnú prípravu pre
členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO)
Slovenskej republiky v pôsobnosti Územnej
organizácie DPO Trenčín realizovali lektori Odbornej školy DPO SR Martin. Jedným z členov
skúšobnej komisie bol príslušník z Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Trenčíne.
Celkovo bolo v kurze 30 poslucháčov, z toho 13
členov Dobrovoľného hasičského zboru obce
Dolná Poruba. Všetci získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti člena hasičskej jednotky.
Vďaka patrí všetkým lektorom, skúšajúcim a
samozrejme i šikovným absolventom. Poďakovanie za ústretovosť a ochotu taktiež patrí zriaďovateľovi DHZO, resp. vedeniu obce na čele so
starostom Miroslavom Kopčanom, ako aj všetkým členom DHZO Dolná Poruba za zabezpečenie celého priebehu základnej prípravy.
► PAVOL VIDIŠ; Foto: archív DHZO

Pri tradičnom jánskom ohni sa v areáli TJ Slovan
zabavili viaceré generácie Dolnoporubčanov.

ĎALŠÍ ZÁPIS DO ČIERNEJ KRONIKY OBCE. TREBA SI ZVYKAŤ NA NOVODOBÚ „KULTÚRU“?

Nočný požiar v Hlbokej likvidovali profesionáli aj dobrovoľníci
Koncom apríla zalarmoval záchranné zložky v
regióne požiar v doline Hlboká neďaleko senníka popri lesnej ceste na Homôlku (28. 4. 2020).
Nezvyčajnú žiaru si včas všimol Mikuláš Nedielka.
Ako prezradil, na protiľahlých kopcoch chotára v
miestnej časti Brehy prikrmoval diviačiu zver.

Približne o 20.45 h prišiel na miesto činu, odkiaľ
udalosť oznámil do centrály trenčianskych hasičov. Suchá drevná štiepka z odpadového dreva na
pozemku spoločnosti LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o. sa
medzičasom rozhorela na ploche takmer 500 m2.
Mimoriadne pohotová reakcia dobrovoľných

hasičov zo susedného Omšenia zaistila, že plamene nepohltili aj priľahlú horu. Tragédiu obrovského rozsahu odvrátili doslova v hodine dvanástej. „Po príchode jednotky Hasičského a záchranného zboru z Trenčína na mieste udalosti už
zasahoval DHZ obce Omšenie s cisternovou
automobilovou striekačkou CAS 32 TATRA 815.
Z jeho vozidla boli vytvorené dva útočné prúdy C a
dva útočné prúdy D, ktorými bol požiar lokalizovaný. Následne sa do hasenia zapojila naša jednotka s technikou TATRA 815-7. V poradí tretí
prišiel DHZ obce Trenčianska Teplá s technikou
TATRA 815 a Citroën Jumper,“ informoval veliteľ
zásahu Bystrík Kuik z HaZZ Trenčín. Ako doplnil, do
zásahu boli priamo zapojené dve vozidlá a jeden
kus techniky zabezpečoval dopĺňanie hasiacej látky. Na akcii sa priamo podieľalo desať ľudí, zvyšok
bol pripravený v zálohe vrátane deviatich členov
DHZ obce D. Poruba. Hasenie ukončili po 22.30 h.
► PETER MARTINÁK; Foto: Pavol Krištofík
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HARMÓNIA TELA A DUCHA
pápeža, ktorý prijal meno Ján Pavol ll.
Ján Pavol II. bol prvým netalianskym pápežom
od čias Hadriána VI. a vôbec prvým slovanským
pápežom v dejinách katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval 26 rokov. Počas neho absolvoval 104
zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku „lietajúci pápež".
Slovensko navštívil trikrát. Po prvý raz navštívil
Slovensko 22. apríla 1990 ešte v rámci Československa, keď odslúžil omšu na letisku vo Vajnoroch. V dňoch 30. júna až 3. júla 1995 už prišiel na
územie samostatnej Slovenskej republiky. Bol v
Bratislave, Nitre, Šaštíne, Košiciach, Prešove,
Levoči a súkromne aj vo Vysokých Tatrách. Počas
tretej návštevy, v dňoch 11.-14. 9. 2003, navštívil
Kresťanský svet si v máji pripomenul sté výročie Bratislavu, Trnavu, Banskú Bystricu, Rožňavu.
narodenia poľského kardinála Karola Wojtylu, Počas svojho pôsobenia sa zaujímal aj o politické

Svätec, ktorý
miloval Slovensko

dianie vo svete. Zasadzoval sa za ukončenie
vojenských konfliktov a výraznou mierou sa
podieľal aj na páde železnej opony.
V poslednom desaťročí pontifikátu sa zdravotný
stav Jána Pavla II. zhoršoval. Trpel artritídou a
Parkinsonovou chorobou. Jeden z najobľúbenejších pápežov zomrel vo veku 84 rokov v Apoštolskom paláci vo Vatikáne 2. apríla 2005.
Blahorečený bol 1. mája 2011 počas pontifikátu
Benedikta XVI. Za svätého Jána Pavla II. vyhlásil
27. apríla 2014 pápež František.
V súčasnej dobe potrebujeme posolstvá, ktoré
zdôrazňoval pri svojich návštevách „Nebojte sa“
a „Milujte bez predstierania, hovorte bez urážok
a počúvajte bez súdenia“.
► PETER TVRDOŇ, Zdroj: dobrenoviny.sk
Foto: TASR

Futbal je späť!
Po prestávke vynútenej opatreniami a obavami
z nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý by už
podľa všetkého nemal byť ani taký nový, ako o
ňom z každej strany počúvame, sa futbalisti TJ
Slovan Dolná Poruba v tomto roku prvý raz stretli
na vlastnom štadióne až koncom mája. Do tréningového procesu nabehli v období, keď sezóna
zvyčajne vrcholí. Vzťahy v kolektíve následne
utužili brigádou a opekačkou v športovom areáli.
Čiastočnú náplasť za zrušené súťažné zápolenia
v jarnej časti ponúkli fanúšikom v rámci priateľského stretnutia s Omšením (21. 6. 2020), ktoré
deklasovali 12:0 (góly: M. Matúš 2, J. Ježík 3, M.
Tvrdoň 4, K. Suchý, J. Ďuriš, R. Kapko).
V zápase sa vo výbornom svetle predviedol syn
člena dolnoporubskej jedenástky storočia Miroslava Matúša - Michal, ktorý vyniká v juniorke FK
Dubnica n/V, avšak istý čas koketoval s možnosťou angažmánu v D. Porube. Paradoxne, po vydarenom predstavení v drese TJ Slovan dostal väčší
priestor aj v dubnickom áčku, ktorému pomohol
vybojovať baráž o Fortuna ligu. ► PM; Foto: TJ

VÝZVA PRE MLADÉ TALENTY
TJ Slovan ponúka možnosť bezplatnej registrácie všetkým mladým záujemcom o futbal.
V spolupráci ďalej pokračujeme s TJ Žihlavník
Omšenie, k dispozícii máme mládežnícke družstvá v kategórii do 11 a 15 rokov (U11, U15).

Michal Matúš

Peter a Anton Suchý ošetrujú trávnik TJ.

SIEDMU LIGU ROZDELILI NA DVE SKUPINY, ČAKAJÚ NÁS DERBY ZÁPASY
Futbalovým fanúšikom pripomíname, že 7. liga Sever sa v sezóne 2020/2021 odohrá v dvoch skupinách ("A" a "B"). V jarnej časti bude súťaž rozdelená na dve skupiny podľa umiestnenia. V nadstavbovej časti (skupina o titul, skupina o udržanie) mužstvá odohrajú zápasy proti mužstvám, s ktorými
sa nestretli vo svojej skupine. Do nadstavbovej časti si mužstvá prenesú body, ktoré získali s mužstvami, ktoré taktiež postúpili do rovnakej nadstavbovej časti. Počet postupujúcich mužstiev do
skupiny o titul je 5. TJ Slovan vstúpi do jesennej časti domácim zápasom s Horňanmi (9. 8., 10.30 h),
následne vycestuje do Trenčianskej Teplej, v 3. kole (23. 8., 10.30 h) vyzve doma ambicióznu Veľkú
Hradnú. Rivala zo susedného Omšenia privítame na našom štadióne 13. septembra (10.30 h).

Letný tábor Bukovina ´2020

Foto: Mária Bežáková
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

DOKONČENIE ROZHOVORU s riaditeľkou ZŠ s MŠ K. Bavlnkovou
● Skúsme si skončený ročník 2019/20 rozmeniť
na drobné. Ktoré momenty, popri korone, najvýraznejšie ovplyvnili dianie v našej škole a škôlke?
Naozaj to obdobie odlúčenia bolo asi najvýraznejší moment, ale spomenúť môžeme napríklad
vynovenú materskú školu, ktorej rekonštrukcia
prebehla počas minuloročných prázdnin, ďalej
zbierku železa, ktorá finančne pomohla MŠ a za
ktorej organizáciu ďakujeme pani učiteľkám v
MŠ, pánovi Uherkovi a všetkým rodičom, ktorí
ochotne pomáhali. Následne obnovená fasáda
budovy školy a priestory školskej jedálne.
S radosťou spomíname na jedny z posledných
spoločných chvíľ, ako boli Mikuláš v kostole,
posedenie pod jedličkou v ZŠ a MŠ spojené
s tvorivými dielňami či karneval detí.
● Ako ovplyvnila prestávka spôsobená pandémiou miestny školský život – jednak
z organizačného hľadiska, ale aj z pohľadu
náplne výchovno-vzdelávacieho procesu?
Do akej miery boli naši pedagógovia a žiaci
reálne pripravení na elektronické vyučovanie?
Prestávka ho ovplyvnila výrazne. Nemôžeme
však povedať, že by sme to z pohľadu pedagógov
vnímali pozitívne. Určite to nehodnotíme tak, že
sme si vyskúšali niečo nové, inovatívne, že
v podstate máme k dispozícii techniku, ktorá
nám umožňuje plnohodnotne učiť, ako to prezentujú médiá. Kontakt dieťa a učiteľ nenahradí
žiadna technika. Spoločne strávené chvíle sa
nedajú porovnať s aplikáciami ani sociálnymi
sieťami. Technika závislá od internetového pripojenia zlyhávala a tak mnohokrát ani neboli možné žiadne video - spojenia a rovnako nie každá
rodina ju má k dispozícii. Deti trávili čas pred
počítačom viac, ako predtým a to už naozaj

nemôžeme hodnotiť ako pokrok. Nehovoriac
o tom, ako sa to všetko stávalo časom pre deti
a rodičov neskutočne únavné. Hlavne tým, ktorí
pri svojich deťoch presedeli hodiny a ktorí
ochotne kontrolovali, posielali vypracované
úlohy a vytvárali spätnú väzbu patrí naše poďakovanie. Obzvlášť ťažké to mali prváčikovia a ich
rodičia a rovnako deviataci, ktorí do poslednej
chvíle nevedeli, ako ich vedomosti a doteraz
získané študijné výsledky ovplyvnia ich prijatie na
stredné školy. Pripravení na takéto vyučovanie
sme neboli, pretože v minulosti sme sa nezameriavali natoľko na prácu s počítačom, keďže sme
reálne videli, že aj bez toho trávia deti za ním
príliš veľa času. Táto situácia nás zaskočila, ale
napriek tomu pedagógovia výborne zareagovali
a snažili sa naplniť výchovno-vzdelávacie ciele
spolu s rodičmi. Jednoznačne však neboli naplnené do takej miery, ako by tomu bolo v škole.
Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým
svojim kolegom, ktorí ochotne prijali všetky
úskalia tohto obdobia a snažili sa byť nápomocní
pri fungovaní našej školy a škôlky aj počas tejto
komplikovanej situácie.
● Uvítali ste z pozície riaditeľky návrat detí
do školských lavíc? Čo v skratke predchádzalo reštartu prevádzky od 1. 6. 2020? Došlo
v súvislosti s vydanými bezpečnostnohygienickými opatreniami k nejakým neočakávaným situáciám, prípadne boli zaznamenané nejaké prekvapujúce reakcie?
Museli sme pripraviť priestory školy a škôlky tak,
aby sme dokázali splniť všetky požiadavky RÚVZ
a vytvoriť podmienky pre bezpečné vzdelávanie
našich detí. Bolo to náročné a spojené
s obavami, ale to všetko nám vynahradil detský

smiech, ktorý sa opäť ozýval v priestoroch našej
školy a škôlky. Niektorí možno celkom pozitívne
neprijali opatrenia a zdali sa im zbytočné. Ja si
však myslím, že je správne, že sme nič nepodcenili. Pandémia našu krajinu zatiaľ nezasiahla
a verme, že ani nezasiahne tak, aby si niektorí
ľudia dokázali uvedomiť vážnosť situácie.
● Stihol pedagogický zbor získať dostatočný
obraz o vedomostnej úrovni žiakov? Majú sa
deti, vzhľadom na časový výpadok, pripraviť
v septembri na „husté“ tempo?
Čas od 1. júna pre I. stupeň a od 22. júna pre II.
stupeň je určite málo na zistenie reálneho stavu
vedomostí, ale stihol odhaliť niektoré nedostatky v práci na I. stupni počas pobytu doma. Za
ten mesiac pani učiteľky reálne videli, kto sa
v domácom prostredí zodpovedne pripravoval.
Žiadne husté tempo neplánujeme, ale určite by
sme sa chceli k niektorým učivám z tohto školského roka vrátiť a plynulo na ne nadviazať
ďalším ročníkom. Dôležité je, aby sme sa
v zdraví stretli a myslím si, že to deti zvládnu, aj
keď toho možno bude trochu viac. Tento spoločný čas v júni, aj keď s obmedzeniami, sme sa
zameriavali na to, aby si deti užili kolektív, kamarátov a trošku si zopakovali, čo sa dalo.
● V júni prebehla dlho očakávaná rekonštrukcia telocvične. Aký je jej súčasný stav?
Za podpory obecného úradu mohli byť aspoň
z časti vynovené jej priestory. Na športovcov čaká
nová palubovka a obloženie. V máji bola zorganizovaná brigáda p. školníkom Smolkom. Rodinám
pána P. Gagu, D. Bežáka, P. Zelísku a V. Kováčika
dodatočne ďakujeme za vytrhanie a odvoz parkiet, čo predchádzalo začiatku rekonštrukcie.
► PETER MARTINÁK; Foto: archív K.B.

Reštart materskej školy v znamení rozlúčky s predškolákmi
v triede bol limitovaný, preto sme mohli privítať
len 14 detí z celkového počtu. Napriek tomu nás
to tešilo. Na základe usmernení z ministerstva
školstva SR pedagogické zamestnankyne pripravili interiér i exteriér materskej školy, informovali rodičov a deti o dodržiavaní hygienických
opatrení. I keď výchovno-vzdelávací proces
nemohol pokračovať v zaužívanom režime,
každý deň pani učiteľky pripravili pre deti aktivity, ktorými rozvíjali kľúčové kompetencie pre
rozvoj ich osobnosti.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať hlavne
rodičom za ústretový prístup pri dodržiavaní
všetkých pokynov, ktoré sa stali dodatkom
prevádzkového poriadku pre MŠ.
Na záver školského roka sme sa rozlúčili s našimi
predškolákmi, ktorí od septembra zasadnú do
školských lavíc. Deti si v areáli materskej školy
vypustili balóny s tajným želaním a slávnostne
odovzdali tablo na Obecný úrad v Dolnej Porube, kde ich prijal pán starosta. Zaželal im veľa
úspechov a príjemné prežitie letných prázdnin.
Tablo predškolákov môžete vidieť vo vývesnej
Z rozhodnutia ministerstva školstva SR, zriaďo- hygienické opatrenia sa od 1. júna 2020 opäť skrinke pred obecným úradom.
vateľa materskej školy a s ohľadom na prísne otvorila brána našej materskej školy. Počet detí ► DANIELA MARUŠINCOVÁ - LENKA UHERKOVÁ
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MOZAIKA

ZOZNAM HROBOVÝCH MIEST S NEUHRADENÝM POPLATKOM (STAV: 13. 7. 2020)
V zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve je možné po neuhradení poplatku hrobové miesto na cintoríne prenajať inému občanovi.
Súčasťou zoznamu sú čísla hrobov a mená podľa popisu na hroboch. Orientačný plán cintorína je zverejnený aj na webovej stránke obce.
A 009
A 011
A 015
A 018
A 029
A 046
A 071
A 076
A 079
A 081
A 082
A 091
A 096
A 103
A 110
A 115
A 118
A 127
A 129
A 131
A 135
A 136
A 141
A 148
A 150
A 162
A 169
A 170
A 172
A 176
A 195
A 203
A 211
A 213
A 215
A 216
A 217
A 218
A 222
A 229
A 231
A 232
A 233
A 243
A 249
A 251
A 252
A 260
A 267
A 275
A 276
A 287
A 290
A 299
A 301
A 310
A 311
A 318
A 319
A 320
A 321

rodina Bližniaková: Jozef 1926-1989 a Antónia r. Marienková 1919
rodina Merková: Adam 1920-1993, Júlia 1925 a syn Jozef 1948
rodina Suchá: Štefan, Veronika
rodina Hofierková: Štefan 1923-2005 a Jozefína 1930-2001, dcéra
Ľudmila Žukowská 1961-2014
rodina Trokanová: Gašpar 1908-1987 a Helena Šťastná 1912-1981
rodina Lokajová: Adam 1914-1992, Mária 1919-2012, syn Jozef 1943-2015
rodina Čupalková: Lukáč 1919-1989, Júlia Cíbiková 1913-1998
Samko Koloman lesník
Martiška Ján 1923-1983, Martiška Michal 1924
rodina Nedielková: Ján 1913-1989, Mária Lokajová 1903-1980
Nedielka Janko 1944-1944
rodina Hamaňová: Štefan 1934-1986, Ľudmila Melišová 1939
rodina Smolková: Michal 1937-1993, Mária Gulišová 1940-2010
Uríček Augustín 1927-2001
rodina Bartalosová: Pavol 1943-2012, Anna 1941
Čupalka Peter 1933
rodina Doričková: Ondrej 1866-1934, Zuzana Kopčanová 1874-1942
Vany Eva rod. Suchá 1858-1931
rodina Trokanová, Ján 1925-1945 a Pavlína 1898-1931
Kováč Adam 1896-1961
Kohutová Paula rod. Cíbiková 1905-1988
rodina Horňáková: Štefan 1927-1993, Mária 1940-1996
rodina Demková: Štefan 1938 a Marta Trokanová 1939, starí rodičia,
Trokan Anton 1874-1939, Mária Kopčanová 1877-1938
Pučeková Emília 1941-2012
Nedielkoví Adamko, Evka
Marienková Anička
Mária Marienková 1941-1942, Jozef 1943-1944
Čupalka Pavol 1899-1941
Gumbírová Nella
rodina Trokanova: Peter 1869-1950, Agneška Suchá 1877-1943, Zuzana
Machalková r. Trokanová 1909-1988
rodina Kováčova: Ondrej a Mária
rod. Suchá: Alojz 1925-1994 a Veronika Martišková 1929-1991
rod. Šupáková: Ján 1891, Žofia Marienková 1893-1955, syn 1924-1924
rod. Trokanová: Michal 1902-1967, Alžbeta Čupalková 1901-1955, Štefan
1943-1990, Jozef 1933-2002
rod. Šupáková: Martin 1894-1956, Johana Kapková 1894-1976
Kotešová Anna rod. Lokajová
Ďurišová Helena
rodina Trokanová: Filip 1910-1992, Zuzana Kováčová 1908-1956
Lokajová Pavlína rod. Hrbáčková 1884-1957
rodina Počujková: Ján 1897-1957, Mária 1884-1962
Udatná Júlia rod. Suchá 1925-1957, Suchá Zuzana rod. Gulišová 1887-1969
Kotešová Pavlína
Ďuračková Pavla 1958
rodina Nedielková: Peter 1886-1959 Katerina Marušincová 1889-1971
rod. Bežáková: Milan 1929-1959, Júlia 1931-1997
rod. Čupalková: Štefan 1896-1959, Rozália 1896-1988, dcéra Anna 1925-2003
Bližnáková Mária rod. Kapková 1893-1960
Puček Jozef 1925-1988
Marušincová Mária rod. Šupáková 1882-1961
rod. Lokajová: Adam 1890-196?, Mária Hofierková 1892-19??, Uríčková
Júlia 1926-2011
rod. Križanová: Matúš 1919-1963, Veronika 1910-1980, Vladimír 1945-2004
rod. Doričková: Ondrej 1894-1968, Barbora Marienková 1895-1970
rodina Čupanová: Michal 1913-1968, Žofia 1914
rod. Nedielková: Gašpar 1901-1995, Katerina Ďatková 1905-1968
rod. Kapková: Štefan 1900-1967, Jozefína 1904, Ján 1937-2013, Mária 1935-2016
rod. Doričková: Ján 1897-1969 a Žofia Marienková 1892
rod. Kohútová: Ján 1892-1977, Apolónia 1897-1969
rodina Merková: Lukáč 1894-1971, Agnesa 1896-1979
rodina Kapková: Štefan 1929-1971, Mária Merková 1929-2000
rodina Bližniaková
rodina Ványiová: Štefan 1889-1974, Rozália Šupáková 1902-1971

A 328
A 331
A 343
A 352
A 353
A 356
A 357
A 358
A 362
A 367
A 373
A 374
B 004
B 014
B 016
B 018
B 020
B 022a
B 029
C 010
C 011
C 012
C 018
C 020
C 022
C 023
C 024
C 037
C 039
C 056
C 058
C 061
C 086
C 099
C 106
C 107
C 108
C 109
C 110
C 112
C 113
C 116
C 120
C 124
C 125
C 130
C 131
C 132
C 133
C 134
C 135
C 140
C 149
C 150
C 151
C 164
C 170
C 173
C 199
C 212
C 217

rod. Pučeková: Lukáč 1913-1970, Klára Bližniaková 1913
rodina Trokanová: Michal 1900, Terézia 1904-1969
rodina Trokanová: Ján 1916-1974, Mária 1922-1996
rodina Hamaňová: Lukáč 1909-1977, Janka Pučeková 1904
rod. Horňáková: Ján 1943-1977, Mária Kotešová 1915-1977
rodina Bližniaková: Mikuláš 1897-1984, Zuzana 1901-1978
rod. Vániová: Ignác 1909-1978, Mária Martinková 1911-1988
rod. Smolková: Ignác 1939-1981, Antónia Štefancová 1940
Ványi Jozef 1931-1974
rod. Pučeková: Jozef 1901-1987, Júlia Merková 1898-1979
Smolka Ján 1962-1987
rodina Michelová: Ján 1908-1991 a Mária 1920-1987
Marienka Jozef 1937-2015, Vlasta 1942-1987
Marušinec Dominik 1911-1982 a Jozefína Nedielková 1915
Marušinec Lukač a Zuzana
Marušinec Štefan 1939-1991
Bačík František 1936-1997 a Katarína Marušincová 1935-1994
Černická Anna
Ján Kopčan 1933-2003, Jozef Kopčan 1928-2002, Júlia Kováčová 1928
rod. Šupáková: Štefan 1922-2005, Amália 1923-2014
rod. Suchá: Štefan 1926-2009, Mária Bežáková 1932-2010
Bežákovi: Edko a Matilka
rod. Trokanová: Ján 1923-1986, Veronika Gergelová 1925-1991
rod. Pappová: Štefan 1930 a Emília Horňáková 1933-2013
Pavlína Ďuračková
Michal Ďuračka
rod. Suchá: Anton 1944-2003 a Anna 1946
Hofierka Adam
rodina Gulišová: Ondrej, Katarína
rodina Ďuračková: Jozef 1935-2008 a Anna 1939
rod. Vániová: Rudko 1942-1944, Michal 1915-1998, Pavlina 1914-2003
Váni Eduard 1946-2009
Šupáková Mária rod. Bližnjaková 1850-1915
Trokan Ján
Bežák Štefan 1883-1927
Bližnáková Mária rod.Suchá 1880-1927
Kopčan Ján 1849-1928
rod. Kožejová: Ervin 1931-2011 a Oľga 1932
Bližnák
Bližňiaková Antonia rod. Merková
Bližnák Štefan
rod. Merková: Ján 1901-1961 a Apolónia Žabková 1901-1981
Trokan Tomáš
rodina Trokanová: Štefan 1920- 1995 Alojzia 1927
rod. Hofierková: Gašpar 1885-1935, Eva 1893-1982, Paula 1929-1977
rod. Merková: Gabriel 1892-1938, Anna Smolková 1890-1936, Ľudovít 1924-1992
rodina Horňáková: Michal 1921-2001 a Júlia 1926-2009
Bežáková Anna 1878-1939
Duračka Pavel
rodina Marienková 3x
Kopčanová Mária 1883-1947
rod. Kollárová: Matej 1866-1941, Mária 1873-1939
Ďatko Karol 1877
Nedielka Ján 1867-1941
Púčeková Helena
rodina Ďuračková
Horňák Anton 1891-1971
Smolka Milanko 1951
rod. Matušková: Matúš, Jozefína Horňáková, Ján, Štefánia Smolková, Jozefína
Kapko Viliam 1955-1973
rod. Nedielková: Pavol 1937-1978, Ľudmila Danišíková 1936-2005,
Nedielka Pavol 1963-2005
C 222 Marienková Katarína rod. Bližniaková 1903-1981 a rod. Pašková: Ján
1926-2007 a Eva rodená Bližniaková 1931-2000
C 223 Bližniak Ján 1936-1984
C 229 rod. Kohútová: Ján 1916-1983 a Anna Marušincová 1919-2001
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