
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Patrí k najzručnej-
ším inštalatérskym 
majstrom v okolí. 
V Slovane Dolná 
Poruba zastrešuje 
mužstvo „starých“ 
pánov. PETER 
PÚČEK (50) oslávil 
v júni životné 
jubileum a pritom  
zrekapituloval päť 
rokov v pozícii 
kostolníka. 

 
● Úvodom dodatočne srdečne blahoželáme 
k päťdesiatke a v mene všetkých farníkov vám 

s manželkou Lenkou ďakujeme za prispievanie 
k dôstojnému sláveniu omší a pobožností 
v našej obci. Ako si spätne spomínaš na svoje 
prvé kostolnícke kroky? 
Začínalo to všelijako. Spočiatku som len vypo-
máhal predchádzajúcej kostolníčke Márii Ďatko-
vej, keď sa jej začali ozývať zdravotné problémy. 
Zomrela v júni 2016, potom som akosi prirodze-
ne prevzal štafetu ja. 
● Bez ohľadu na to, či si vedel, čo ťa v tejto 
súvislosti čaká, všímal si si nejako zvlášť 
prácu kostolníkov v minulosti? 
Ani nie. Nemal som problém zapájať sa do prác 
okolo kostola, prakticky všetko vzniklo popri 
rekonštrukcii kúrenia. Ponuka na uvoľnenú po-
zíciu bola vtedy verejne vyhlasovaná, nikto sa 

však nepodujal, tak pán farár oficiálne vyme-
noval mňa (smiech). 
● Mal si aspoň predstavu, do čoho ideš? 
To sa nikdy nedá presne predpokladať. Nemal 
som konkrétnu predstavu, ani žiadne očakávania, 
no bolo mi vopred jasné, že to stojí veľa času. 
● Ako vlastne vnímaš post kostolníka – ako 
prácu, službu alebo skôr poslanie? 
Povedal by som, že ako kedy. Niekedy je to 
relax, no sú aj chvíle, keď sa to naozaj len ťažko 
časovo zosúlaďuje so zamestnaním. Kto ma 
pozná vie, že ma ťažko niečo zaskočí. Je to práca 
s ľuďmi. Práca, ktorá je ťažká, v podstate ako 
každá iná, len s tým rozdielom, že nikdy sa nedá 
vyhovieť každému. 
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 5. STRANE. 

OPRAVA ĎALŠIEHO ÚSEKU VOZOVKY SI 
VYŽADUJE VIACERÉ OBMEDZENIA. 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S KOSTOLNÍKOM - JUBILANTOM 

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

 »» s. 2 

HASIČI DOSTALI NOVÉ AUTO  
Viac sa dočítate na 6. strane. Foto: archív DHZ 

NA VEČNOSŤ ODIŠIEL NÁŠ VÝZNAMNÝ 
RODÁK EMIL NEDIELKA. 
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VÝŇATOK ZO ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 29. 6. 2021 
 

 

K BODU: STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA ROK 2020 
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ odborné stanovisko k Záverečnému 
účtu obce za rok 2020. 
 

K BODU: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÁ PORUBA ZA ROK 2020 
Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2020, ktorý bol spracovaný v súlade so záko-
nom 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 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo s výrokom: "Cceloročné hospodá-
renie obce Dolná Poruba za rok 2020 sa schvaľuje bez výhrad.“ 
Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške + 44 787,23 EUR: 
● Do rezervného fondu sa pridelí v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy § 15 ods. 4, 30 % z prebytku hospodárenia zisteného podľa § 16, čo predsta-
vuje hodnotu 13 436,17 Eur. 
● Do peňažného fondu v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
(príjmové finančné operácie) sa pridelí 31 351,06 Eur. 
 

K BODU: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI KONTROLÓRKY V ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIÍ 
ZŠ S MŠ DOLNÁ PORUBA ZA I. POLROK 2021   
Hlavná kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Správu o výsledkoch vykona-
ných kontrol v rozpočtovej organizácií ZŠ s MŠ Dolná Poruba v zmysle uznesenia OZ Dolná Poruba č. 
16/2018 zo dňa 4. 12. 2018 za I. polrok 2021, na základe ktorej informovala prítomných o čerpaní a 
stave finančných prostriedkov v rozpočtovej organizácií podľa jednotlivých mesiacoch účtovného 
roka 2021. 
 

K BODU: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VYKONANIA AUDITU INDIVIDUÁLNEJ A KONSOLIDOVANEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY OBCE ZA ROK 2020 FIRMOU CREDIT AUDIT BRATISLAVA 
Starosta obce oznámil poslancom OZ povinnosť obce vykonať audit individuálnej a konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2020. Audit obce za rok 2020 vykoná audítorska firma vedená v Slovenskej 
komore audítorov CREDIT AUDIT, s.r.o. (Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava) v 
súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona číslo 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, v me-
siacoch september – november 2021. 
 

K BODU: ŽIADOSTI  
Starosta obce predniesol poslancom OZ dve žiadosti. 
● Prvá žiadosť doručená na obecný úrad od Zuzany Mičovej, Omšenie 589, vo veci rozhodnutia číslo 
394 za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 50 % zľavu z poplatku, nakoľko 
komunálny odpad produkuje v minimálnom množstve. Poslanci OZ danú žiadosť zobrali na vedo-
mie a schválili žiadosti vyhovieť a znížiť poplatok o 50 %, čo predstavuje hodnotu 83,30 Eur. 
● Druhá žiadosť bola doručená na obecný úrad zo Základnej školy s MŠ Dolná Poruba o poskytnutie 
finančných prostriedkov na nákup pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka v 
školskom roku 2021/2022 v celkovej hodnote 53,34 Eur. Poslanci uvedenú žiadosť zobrali na vedo-
mie a schválili poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie základnej školskej sady pracov-
ných zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka v hodnote 53,34 Eur. 
 

K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE  
Starosta obce informoval poslancov OZ: 
● o ukončení testovania v našej obci, súvisiaceho s pandemickou situáciou so šírením COVID-19, o 
ukončení očkovania ľudí proti ochoreniu COVID-19, obe tieto služby pre občanov boli poskytované 
v zriadenej MOM-ke v našej obci v priestoroch kultúrneho domu; 
● o vykonávaných prácach na miestnom cintoríne, kde pokračuje postupná výmena pletiva na 
oplotení cintorína; 
● o plánovanom a predpokladanom začiatku realizácie projektu „Rekonštrukcia domu smútku a 
okolia v obci Dolná Poruba“, začiatok realizácie sa predpokladá v mesiaci august 2021; 
● o prípravných prácach a dokončovaní projektu výmeny kúrenia (tepelné čerpadlo) na obecnom 
úrade, projekt je v štádiu rozpracovania;  
● o podpísanej zmluve na odvoz a likvidáciu gastro-odpadu a odvoz použitého kuchynského oleja; 
● o plánovanej rekonštrukcii sociálneho zariadenia v materskej škole v obci, je potrebné osloviť 
firmy na predloženie cenových ponúk. 
 

K BODU: RÔZNE 
V danom bode sa prehodnocovali dve sťažnosti od občanov z našej obce, konkrétne od Štefana 
Koteša a manželky Danky Kotešovej, bytom Dolná Poruba 350 a od Stanislava Imricha, bytom Dolná 
Poruba 346. Prešetrenie oboch sťažnosti poslanci OZ uložili komisii pre verejný záujem, resp. sta-
vebnej komisii, zriadenej pri OZ do 31. 8. 2021.                                 ► Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ 

VECI VEREJNÉ 

STANOVISKO KONTROLÓRKY 
OBCE DOLNÁ PORUBA 
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO 
ÚČTU OBCE ZA ROK 2020 
 

Vypracovanie odborného stanoviska kontrolóra 
obce k záverečnému účtu obce Dolná Poruba za 
rok 2020 vyplýva z § 18f ods. 1 písm. c.) Zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
Celkové príjmy bežného rozpočtu boli splnené 
na 106,7 % z upraveného rozpočtu, čo je mierny 
medziročný nárast. Scenáre príjmov výnosu 
dane zo štátu z dôvodu pandémie sa mierne 
naplnili, keď skutočný výnos predstavuje 98,5 % 
plnenie, čo je oproti schválenému rozpočtu 
menej o 4247 Eur. Priaznivé plnenie príjmov 
obec dosiahla u daňových príjmov, poplatkoch 
za psov, za odvoz komunálneho odpadu. Neda-
ňové príjmy kladne ovplyvnila refundácia štátu 
na COVID-19 v hodnote 6344 Eur, ktoré obec 
nerozpočtovala.  
Finančné operácie boli splnené na 67,2 % ne-
čerpaním úveru na nákup pozemku k plánovej 
výstavbe obecnej bytovky. Z dôvodu výpadku 
podielových daní pre obce dôsledkom pandé-
mie bola poskytnutá obci návratná finančná 
bezúročná výpomoc (úver) vo výške 15 859 Eur. 
Celkové výdavky v záverečnom účte obce vyčís-
lené na 274 781 Eur predstavujú čerpanie v 
percentuálnom vyjadrení 113,9 %. Najvýraznejší 
nárast výdavkov obec vykazuje na položke 
Odmeny na dohody v sume 5069 Eur z rozpoč-
tovaných 50 Eur, pozostávajú vyplatením od-
mien z dohody pomocným robotníkom, z doho-
dy pracovníčke za šitie ochranných rúšok, z 
dohody za vykonanie skartácie dokumentov a 
pošty za obdobie 10 rokov. Ďalšie nerozpočto-
vané výdavky boli použité na zabezpečenie 
testovania občanov na COVID-19 a na zakúpe-
nie ochranných prostriedkov z dôvodu zabezpe-
čenia ochrany verejného zdravia občanov obce. 
Výdavky boli čerpané vo výške 6685 Eur. 
Zvýšené čerpanie evidujeme i na položke 
Ochrana pred požiarmi, prekročenie bolo kryté 
dotáciou z DHZ SR v sume 1400 Eur, prekročené 
výdavky pozostávajú z opravy hasiaceho vozidla 
a zo školenia členov DHZ obce.  
Na položke Cestná doprava vykazujeme navýše-
nie výdavkov o 41 028 Eur opravou miestnych 
komunikácii v obci v časti U Bežákov pri kríži, ulica 
v úseku Smolka – Kopčan, ulica nad otočom 
(horný koniec) a MK Dolinky v časti U Suchých.  
V položke Bývanie a občianska vybavenosť boli 
prekročené výdavky o 3000 Eur z dôvodu reali-
zácie verejného obstarávania na výstavbu 12-
bytového domu dodávateľským spôsobom. 
Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov 
predstavuje hospodárenie obce + 54 357 Eur. 
Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených 
finančných prostriedkov vo výške - 9 569,77 Eur, 
výsledok rozpočtového hospodárenia obce je 
podľa § 2 písm.b) a c) ako i § 10 ods. 3 písm. a)  
a b) zákona o rozpočtových pravidlách prebytok 
+ 44 787,23 EUR. 

► ANNA ĎUROVCOVÁ, kontrolórka obce   
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CESTÁRI ZAČALI S OPRAVOU ĎALŠIEHO ÚSEKU VOZOVKY, 
SITUÁCIA SI VYŽADUJE VIACERÉ OBMEDZENIA 
 

 
 

V dôsledku realizácie súvislých opráv ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2021 upozorňujeme, že na 
ceste III/1893 došlo k dočasnej zmene organizácie dopravy, pričom pred vjazdom do našej obce v smere z Omšenia je umiestnené dočasné 
dopravné značenie. 
Opravovaný úsek cesty III/1893: Omšenie – Dolná Poruba, km 7,675 - 9,675 
Termín realizácie: 15. 7. 2021 – 10. 8. 2021. 
Podľa stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne k dočasným zmenám organizácie dopravy musí byť počas celej doby realizácie 
prác a obojsmernom vedení dopravy striedavo v jednom jazdnom pruhu uvedenej cesty zabezpečené ručné riadenie cestnej premávky náležite 
poučenými osobami. 
Čiastočná uzávierka vrátane použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení sa okrem uvedeného úseku týka aj opráv povrchu 
vozovky komunikácií ciest II. a III. triedy v okrese Trenčín – konkrétne miestnych a účelových komunikácií v meste Trenčín a v obciach: Dolná 
Poruba, Soblahov, Trenčianska Závada a Skalka nad Váhom.                                                                      ► OBECNÝ ÚRAD DP; Foto: Peter Martinák 

 

SEPAROVAŤ UŽ MÔŽEME BIO ODPAD 
AJ KUCHYNSKÝ OLEJ 
 

Pri budove Obecného úradu v Dolnej Porube sa nachádza nový kontajner zelenej farby. 
Zberná nádoba je určená na použitý kuchynský olej a tuky. 
Tento druh odpadu treba vhadzovať do príslušnej nádoby v uzatvorených priehľadných plas-
tových fľašiach (napríklad v použitých fľašiach od oleja alebo minerálnej vody). Do kontajnera 
v žiadnom prípade nevhadzujte sklenené poháre alebo fľaše! Upozorňujeme, že do kontajnera 
nepatria ani motorové oleje. 
BIO ODPAD 
V plechových pozinkovaných kontajneroch pri obecnom úrade a v miestnych častiach U Bežákov 
a U Suchých sú umiestnené kontajnery na BIO odpad, do ktorých môžete vhadzovať len odpad 
z kuchyne (do miestnych častí budú kontajnery prevezené po dokončení rekonštrukcie cesty). 
Do pozinkovaných kontajnerov na BIO odpad patria: zvyšky z kvetov, rastlín a jedál, zeleniny a 
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej 
dobe, starý chlieb a pečivo, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami, použité ser-
vítky a vreckovky. 
Pamätajme, že separovaním odpadu chránime životné prostredie a zároveň tu platí univerzál-
na rovnica, ktorá sa týka nás všetkých: ČÍM VIAC ODPADOV VYTRIEDIME = TÝM MENEJ EUR 
ZAPLATÍME.                                                                     ► OBECNÝ ÚRAD DP; Foto: Peter Martinák 

AKTUÁLNA TÉMA 
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MOJIMI OČAMI / Komentár starostu obce 
 

 
 

Vážení spoluobčania, 
ukončili sme školský rok, rok, ktorý nemá obdo-
by v histórii školstva. Protipandemické opatre-
nia postavili pred nás nové, doposiaľ nepozna-
né, náročné úlohy vo všetkých oblastiach života. 
Predovšetkým pedagógovia, rodičia školopo-
vinných detí, ale i ostatní obyvatelia museli 
prejsť do doposiaľ nepoznaného životného a 
pracovného režimu. Nikto netušil, že pandemic-
ké opatrenia budú pretrvávať po celý školský 
rok a následne v miernejšom režime. 
Prečo ten dôraz na školu a vzdelávanie? Pretože 
vzdelávanie, a to na všetkých stupňoch, patrí k 
najvýznamnejšiemu medzníku v živote každého 
človeka. Pod vedením pedagógov sa učíme 
spoznávať svet a vzťahy v ňom, prenikať do 
nepoznaného, učíme sa pohybovať v spoločnos-
ti a byť úspešní v živote. 
Je to práve škola, kde čerpáme vedomosti, 
ktoré primárne ovplyvňujú budúce smerovanie 
našich životov a povolaní. Keď sme sa v tomto 
mimoriadnom školskom roku lúčili s deviatakmi, 
napadla ma myšlienka, či túto dlhú cestu živo-
tom prejdú bez vážnejších problémov, či aj malé 
zlyhania budú schopní chápať ako akúsi lekciu, 
ktorá ich posunie v živote ďalej. 
Som si plne vedomý a rešpektujem túžbu kaž-
dého z vás vycestovať s rodinami do dovolenko-
vých destinácií nabrať nové sily a zabudnúť na 
príkoria, ktoré nám prinieslo uplynulé obdobie. 
Avšak je treba mať na pamäti, že tento boj ešte 

nie je celkom na konci. Nové mutácie vírusu a 
ochorenia COVID-19, ako aj poučenie z vlaňajš-
ka nás nútia byť neustále obozretní a nepodce-
ňovať obdobie, keď sa obyvatelia SR budú 
vracať z (nielen) zahraničných dovoleniek. Na 
základe uvedeného sa Krízový štáb obce Dolná 
Poruba rozhodol požiadať Okresný úrad verej-
ného zdravotníctva v Trenčíne o vytvorenie 
Mobilného odberného miesta (MOM) priamo v 
Dolnej Porube, aby sme mohli priebežne moni-
torovať pandemický stav v obci. V období od 31. 
10. 2020 do 30. 6. 2021 bolo celkovo pretesto-
vaných antigénovými testami 6125 ľudí, pričom 
premorenosť presahovala 350 osôb (len z našej 
obce). Musím však pripomenúť, že v posledných 
štyroch týždňoch sme v rámci testovania neza-
znamenali žiadnu osobu s pozitívnym výsled-
kom testu. Pre informáciu, mali sme zriadené 
dva tímy pod vedením pracovníkov obecného 
úradu a ďalších profesionálnych zdravotníckych 
pracovníkov, dobrovoľníkov z radov občanov a 
DHZ obce Dolná Poruba, ako i pracovníkov 
ozbrojených síl SR. Za obetavosť, ochotu a 
profesionálny prístup k týmto nemilým povin-
nostiam im patrí veľká vďaka. Ako druhý krok k 
možnej stabilizácii pandémie sme zorganizovali 
v našej obci dva termíny očkovania osôb približ-
ne 150 dávkami vakcíny (27. 5. a 24. 6. 2021). 

Opatrenia spojené s pandémiou výrazným 
spôsobom zasiahli aj prevádzku pestovateľskej 
pálenice, kde bol upravený pracovný režim tak, 
aby sme spĺňali podmienky stanovené Vládou 
SR a hlavným hygienikom SR. Musím povedať, 
že aj tu sme čelili nevôli až agresivite niektorých 
klientov, ktorí napriek zákazu vstupu do priesto-
rov prevádzky sa domáhali akejsi osobnej kon-
troly počas výroby destilátov. Neberúc ohľad na 
to, že týmto porušením vládneho nariadenia 
hrozila prevádzkovateľovi vysoká finančná 
sankcia. Jedným dychom však dodávam, že 
páleničiarsku sezónu sme bez vážnejších porúch 
a incidentov zvládli. 
Záverom vás chcem informovať, že v mesiaci 
august chceme začať s údržbovými prácami na 
dome smútku, dokončiť výmenu oplotenia na 
cintoríne. Popri tom prebieha výberové konanie 
na rekonštrukciu sociálneho zázemia v budove 
materskej školy. Začali sa tiež práce na obnove 
oplotenia v areáli základnej školy, úprava terénu 
za MŠ a podobne. 
Vážení spoluobčania, všetkým vám prajem, aby 
ste počas dovoleniek načerpali veľa síl, odhod-
lania a životného optimizmu do nastávajúceho 
obdobia, ktoré určite bude náročné! 

► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák

ZVYŠOK SPOLUOBČANOV SČÍTAL 
MOBILNÝ ASISTENT 
 

Dolná Poruba má sčítaných všetkých obyvateľov.  
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebiehalo v termíne od 15. februára do 
31. marca 2021. V Dolnej Porube sme ku dňu 31. 3. 2021 evidovali sčítaných 92,11 % obyvate-
ľov. Od 3. mája do 13. júna prebiehalo v obci asistované sčítanie pomocou mobilného asisten-
ta. V dohodnutom termíne a čase navštívil domácnosti a pomohol ľuďom so sčítaním. Rodiny 
a jednotlivci odpovedali na 14 otázok, ktorých zodpovedanie im zabralo len pár minút. Res-
pondenti boli veľmi prispôsobiví, komunikatívni, láskaví a tiež zábavní.  
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, s ktorými som sa stretol ako mobilný asis-
tent za ochotu a ľudský prístup.                                                                               ► PETER TVRDOŇ 

Očkovanie proti koronavírusu vakcínou od spoločnosti Pfizer-BioNTech 
(Dolná Poruba, 27. 5. 2021) 

MEDZI NAMI 
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DOKONČENIE ROZHOVORU S KOSTOLNÍKOM P. PÚČEKOM 
 

● Musel si vzniknutej situácii výraznejšie 
prispôsobovať svoj zaužívaný rozvrh? Zmenila 
ti tento rozvrh aj pandémia koronavírusu? 
Určite. Bohoslužby sú dané, svoje veci som im 
musel prispôsobiť. Pandémia to skôr všetko po-
zastavila. Do kostola sa toľko nechodilo, bolo 
viac voľna, ale údržba fungovala bez rozdielu. 
Omše boli síce zakázané, ale stále prebiehali isté 
služby, prípadne prebiehali individuálne návštevy. 
● Nie všetci sú znalí vecí, pre bežných veriacich 
návšteva kostola začína a končí svätou omšou. 
Ako je to v prípade kostolníka? Čo všetko musíš 
zabezpečiť pre plynulý chod bohoslužieb? 
Upratovanie sa nás s manželkou, našťastie, až 
toľko netýka, keďže táto činnosť je riešená cez 
veriacich v rámci samostatného harmonogramu. 
Aj keď ľudský faktor občas zlyhá... Ale príprava 
omše musí byť zabezpečená vždy – či už ide o 
pranie, obrusy alebo sviečky. Dôležitá je údržba, 
treba napríklad premazať zvony, vymeniť žia-
rovky či opotrebované lano. K tomu je nutné 
zohľadniť sezónne roboty ako kosenie trávnika 
alebo odhadzovanie snehu. Neraz sa tiež stane, 
že po sobotňajšom upratovaní v nedeľu ráno 
zistíme, že nejde elektrina. Vtedy musíme veci 
riešiť operatívne. Zároveň platí, že človek nikdy 
nevie, preto musí byť všetko k dispozícii počas ce-
lého týždňa, trebárs s ohľadom na nejaký pohreb. 
● Keď hovoríme o nedeľnej omši, tá začína 
krátko po siedmej hodine ráno. Kedy začína 
nedeľa pre teba? 
Ak sa ľudia prídu ráno modliť ruženec, stačí mi 
prísť do kostola približne o pol siedmej. Spomí-
nali sme zimu – keď napadne sneh, vtedy začí-
nam skôr, väčšinou už o šiestej. 
● Máte s manželkou podelené kostolnícke 
kompetencie? 
Ani nie. Ona má na starosti skôr výzdobu, úpra-
vu kvetín. Našťastie všetko nestojí len na nás, 
v prípade potreby sa máme na koho obrátiť. 
Jeden človek by to robiť nestíhal. Tu by som rád 

doplnil, že iniciatíve sa medze nekladú. Či už je 
to v robote, pri futbale alebo v kostole – pote-
šíme sa každému prejavu aktivity. Každá ruka je 
vítaná.  
● Môžeš priblížiť práce na kostole, ktoré 
čakajú miestnych veriacich v najbližšej  
budúcnosti? 
Keď budú peniaze a chuť, pustíme sa do fasády. 
Okrem toho už dva roky máme v pláne repaso-
vať organ. Našim zámerom je zanechať dielo 
životaschopné aj pre nasledujúce generácie. 
● Všímaš si počas návštev sakrálnych objektov 
technické vybavenie v tom zmysle, že v nich 
hľadáš inšpiráciu vhodnú do našich podmienok? 
Samozrejme, vedel by som si u nás predstaviť 
napríklad elektrifikované zvony. Máme totiž so 
zvonením problémy. Zvoniť by sa malo ráno, na 
obed, večer, cez pohreb aj počas omše. Netrú-
fam si povedať, kto by dnes toto časovo zvládol. 
Zvony ako také by zostali, akurát by sa zmoder-

nizovali technológiou, ktorá by sa ovládala zo 
sakristie. Dnes to už nie je nič výnimočné. Prvý 
raz ma táto idea oslovila v talianskom meste 
Greccio, kde podľa tradície svätý František 
z Assisi vytvoril prvé jasličky (1223). 
● Nosíš v sebe nejaký mimoriadne pamätný 
zážitok, ktorý si nadobudol z ciest viery po 
svete? 
Jeden z najsilnejších momentov som zažil počas 
púte do španielskeho mesta Santiago de Com-
postela. Trasa z Ovieda merala čosi cez tristo 
kilometrov, na tretí deň putovania som dostal 
tak bolestivé otlaky, že som musel jeden deň 
obetovať a zvyšných 250 kilometrov som prešiel 
v sandáloch. Videl som tam krásnu prírodu, 
množstvo fariem, originálny spôsob cestovného 
ruchu, Ak mi bude zdravie slúžiť, rád by som si 
púť svätého Jakuba ešte raz zopakoval. 

► PETER MARTINÁK 
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák 

 

NA VEČNOSŤ ODIŠIEL EMIL NEDIELKA 
 

Ako jediný z Dolnej Poruby sa presadil na do-
skách, ktoré znamenajú svet. Dlhoročný riaditeľ 
Divadla Jána Palárika zomrel vo veku 74 rokov. 
V trnavskom divadle pôsobil 44 rokov, z toho 
22 rokov ako riaditeľ. 
Rodák z Dolnej Poruby nastúpil do vznikajúceho 
trnavského divadla po absolvovaní Divadelnej 
fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v 
roku 1974, s výnimkou štrnástich mesiacov tam 
pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 
2018. 
Emil Nedielka bol pri viacerých zmenách názvu 
divadla. Nastúpil do Divadla pre deti a mládež v Trnave, to bolo v roku 1990 premenované na 
Trnavské divadlo a v roku 2002 na Divadlo Jána Palárika. Bol aj pri viacerých rekonštrukciách 
budovy divadla v Trnave a pred osemnástimi rokmi aj pri vzniku komornej scény v priestoroch 
bývalej kotolne.  
V Trnave zažil obdobie, kedy v divadle pôsobili Jaro Filip, Juraj Nvota, Zuzana Kronerová, Marián 
Zednikovič a ďalšie výrazné osobnosti. 
Posledná rozlúčka sa uskutočnila 2.júla 2021 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.  
Česť jeho pamiatke!                                                        ► PM; Zdroj: trnavskyhlas.sk; Foto: djp.sk 

KULTÚRNY ŽIVOT 

Jubilanti – Lenka a Peter Púčekovci 

RÁNO V PODANÍ 
SPIEVAJÚCICH  
VTÁKOV 
 

Spev vtákov nás sprevádza každé ráno pri 
prebúdzaní. Niektorí z nás sú zvedaví a radi 
by vedeli, komu spev patrí. 
Vtáky spievajú najmä počas obdobia rozmno-
žovania. Preto ich možno najintenzívnejšie 
počuť na jar a v lete. Zvyčajne spievajú sam-
čeky, aby si vymedzili svoje územie a privábili 
samičky. 
Ešte pred východom slnka začínajú štebotať 
žltochvosty, do koncertu sa postupne zapájajú 
lastovičky, drozdy, červienky, sýkorky, hašteri-
vé vrabce, sláviky, oriešky, strnádky či pinky.  
Medzi vymenovanými vtákmi nemôže chýbať 
ani notoricky známa kukučka obyčajná. 
► PETER TVRDOŇ; Zdroj: dobrenoviny.sk 
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NAŠI HASIČI DOSTALI NOVÉ AUTO, ČAKÁ ICH VÝCVIK 
 

Dobrovoľní hasiči z 13 miest a obcí v Trenčian-
skom kraji budú využívať pri svojich zásahoch 
nové vozidlá Iveco Daily. 
Techniku im odovzdali v piatok (16. 7.) v priesto-
roch Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Partizánskom. 
Nové vozidlá si prevzali zástupcovia miest a obcí: 
Nemšová, Neporadza, Dolná Poruba, Ilava, Stará 
Turá, Polianka, Veľký Klíž, Zemianske Kostoľany, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Čavoj, Lazy pod Maky-
tou, Horná Breznica a Mojtín. Na odovzdaní bol 
prítomný prezident Hasičského a záchranného 
zboru Pavol Mikulášek i predseda Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany pre Trenčiansky kraj Jozef 
Smolinský. 
„Technika je určená na ochranu životov, zdravia 
a majetku obyvateľov, ako aj posilňovanie inter-
venčných kapacít na regionálnej úrovni v jednot-
livých mestách a obciach Trenčianskeho kraja,“ 
priblížil hovorca krajských hasičov Marián Petrík. 
Ako doplnil člen Dobrovoľného hasičského zbo-
ru (DHZ) obce Dolná Poruba a zároveň príslušník 
Operatívno-technického oddelenia Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Trenčíne Pavol Vidiš, s cieľom zamedziť vzniku 

neoprávnených reklamácií spôsobených neod-
bornou manipuláciou, predovšetkým s nad-
stavbou vozidla a výbavou vozidla Iveco Daily, 
musia byť členovia Dobrovoľného hasičského 

zboru obce preškolení. Základný výcvik k ob-
sluhe, údržbe a prevádzke vozidla absolvuje 
minimálne šesť členov príslušného DHZ. 

► PETER MARTINÁK; Foto: KR HAZZ TN 

 

PRIŠLA, VIDELA, 
(A TAKMER HNEĎ)  
ZVÍŤAZILA 
 

V sobotu, 17. júla 2021, sa na ranči Račie Kopy-
to v Omšení uskutočnili konské preteky vo 
westernových disciplínach. Preteky boli kvôli 
pandémii organizované bez účasti divákov. 
Dohromady štartovalo 22 jazdcov, ktorí súťažili 
v 7 disciplínach. 
Hostiteľský ranč na svojom Arabskom plnokrv-
níkovi Happy (Hearth) reprezentovala 16-ročná 
Nina Kopčanová, ktorá prázdninuje u starých 
rodičov v Dolnej Porube. „Pri jej výkonoch sme 
naozaj tajili dych. Pre Ninku to boli prvé preteky, 
ale súlad s jej koňom, adrenalín a láska k jazdec-
kému športu jej dopriali krásne druhé miesta. 
Podotýkam, že medzi prvým a druhým miestom 
bol rozdiel len 0,2 stotiny sekundy,“ priblížila or-
ganizátorka podujatia Naďa Marčeková Dianová. 
Nina Kopčanová absolvovala päť disciplín: barrel 
race, pole bending, kľúč, boot race a ribbon 
race. V barreloch, kľúči a pole bendingu získala 
druhé miesto, v ribbon race spolu s ďalšou 
jazdkyňou obsadila tretiu priečku. 
Ako vysvetlila, na koni jazdí tri roky. „Happy má 
20 rokov, mám ho ustajneného v Omšení, cez 
prázdniny sa mu venujem každý deň. Okrem 
jazdenia si vyžaduje aj prechádzky či rozmazná-
vanie pamlskami. Starostlivosť o koňa je celkom 
komplikovaná. Je to predsa len zviera, ktoré 
nevie povedať, čo ho bolí alebo trápi. Človek sa 
musí s ním prepojiť a poriadne si ho všímať, aby 
pochopil, čo sa mu páči a naopak nepáči.“ 

► PETER MARTINÁK; Foto: archív N. K. 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

Dobrovoľní hasiči z Dolnej Poruby so svojim novým vozidlom pomohli zabezpečiť vydarený štart 
58. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky v Trenčianskych Tepliciach (16. 7. 2021). 
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ŠKOLSKÝ ŽIVOT Z PRVEJ RUKY  
PÍŠE RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V DOLNEJ PORUBE 
 

Ani sme si nestihli uvedomiť, že sme v škole a 
tento školský rok je zrazu na konci.  
Nedal nám veľa spoločných chvíľ, ani možností 
na to, aby sme nabrali vedomosti tak, ako po 
iné školské roky. 
Bol ťažký pre žiakov, učiteľov a v neposlednom 
rade najmä pre rodičov. Museli sme sa všetci 
vysporiadať s ozaj náročnou situáciou učenia 
sa doma.  
Najmä prváčikovia to mali veľmi zložité. Rov-
nako to však nemali jednoduché ani deviataci s 
prípravou na stredné školy. O to viac nás teší, 
že sa všetci dostali tam, kam túžili a želáme im 
veľa šťastia! 
Od mája, kedy nastúpil aj druhý stupeň, sme 
kládli dôraz najmä na socializáciu detí, ktoré 
boli doma príliš dlho izolované. Nemohli sme 
ale opomenúť ani preberané učivo a tak sme v 
miernom tempe dobiehali aj to. Niečo sa pre-
brať podarilo, niečo zostáva do nasledujúceho 
školského roka. Veríme, že sa nám to v zdraví 
podarí dotiahnuť a už teraz sa tešíme na spo-
ločné chvíle od septembra. 
Posledný rok nám veľa vzal, ale určite aj dal. 
Hoci sme sa museli vyrovnať s tým, že nie vždy 
dopadlo všetko podľa našich predstáv, že sa 
vyskytli situácie, ktoré sme nie vždy dokázali 
predvídať a pochopiť, tak sme sa naučili aj to, 
že spoločne sa dá zvládnuť veľa nepredstavi-
teľných, neočakávaných a ťažkých vecí. Najmä, 
ak si ľudia doprajú a vedia si navzájom pomôcť. 
A to nielen v školskom živote... 

► KRISTÍNA BAVLNKOVÁ 
Foto: archív ZŠ s MŠ Dolná Poruba 

 

     
 

Predškoláci s tablom, s ktorým predstúpili pred starostu obce. Vystavené je pred obecným úradom.        Škôlkari absolvovali výlet na kolobežkách po obci. 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 
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HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 
 

Nádoby s modrými nálepkami 
 

AUGUST:   02. 08., 16. 08., 30. 08. 
SEPTEMBER:  13. 09, 27. 09. 
OKTÓBER:   11. 10., 25. 10. 
NOVEMBER:  01. 11., 08. 11., 15. 11., 

22. 11., 29. 11.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÝZVA: NÁJOM HROBOVÝCH MIEST 
 

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

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 16. 4. 2021 – 16. 7. 2021... 
 

● sa medzi nás narodili: OLÍVIA DORIČKOVÁ, JÁN VASIĽ, OLIVER 
MARTIŠKA (02/2021); 
 

● nás navždy opustila: VLASTA KOPČANOVÁ (rod. Plešivčáková); 
 

● sa prisťahovali do obce: MARTIN ĎURAČKA (z Dubnice nad Váhom), 
SIMONA MELIŠOVÁ (z Hornej Poruby), SIMON KAPKO (z Trenčína); 
 

● sa odsťahoval z obce: MILAN ANDEL (do Nového Mesta nad Váhom). 
 

► RUBRIKU PRIPRAVIL: OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ PORUBA 

MOZAIKA 

INZERUJTE   
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk ● 
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MEDVEDE VO FOTOPASCI 
Lokalita: Hlboká (nad senníkom) 
 

Foto: archív Miroslava Slivku 

Nádoby s ružovými nálepkami 
 

AUGUST:   02. 08., 30. 08. 
SEPTEMBER:  27. 09. 
OKTÓBER:   25. 10. 
NOVEMBER:  08. 11., 22. 11. 


