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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE
Vedieť, kedy odísť,
je múdrosť. Byť
schopný spraviť to,
je odvaha. Odísť so
vztýčenou hlavou,
je dôstojnosť. Na
otázky ohľadom
zmeny vo vedení
obce odpovedá
dosluhujúci starosta
JUDr. MIROSLAV
KOPČAN.

ďalej. Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva a zamestnancami obecného úradu sme
si stanovili jasné podmienky fungovania a smerovania našej práce, čo je obsiahnuté aj v Pláne
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce na
roky 2015–2024. Aby som odpovedal na otázku,
prečo tri volebné obdobia – iste ste zaregistrovali, že som sa nie tak dávno prehupol cez sedemdesiatku a človek musí sám sebe vyhodnotiť, do akej miery by ešte ďalšie štyri roky mohol
byť prínosom pre obyvateľov našej obce. Ja som
sa rozhodol tak, že je čas na obmenu. Kormidlo
musí prevziať mladší človek, ktorý pozná komu● Začnime od konca. V nadchádzajúcich voľbách nálnu prácu a je na príslušnej odbornej úrovni,
do orgánov samosprávy obce Vaše meno na pričom dokáže kontinuálne bez prieťahov nadhlasovacích lístkoch nenájdeme. Prečo ste si po viazať na rozbehnuté projekty rozvoja obce.
troch obdobiach povedali trikrát a dosť?
● Už pred voľbami je jasné, že štafetu odovzdáte
S touto zásadou moje rozhodnutie nemá vôbec jedinej zaregistrovanej kandidátke. Odchádza
nič spoločné. Do komunálnej politiky som išiel sa Vám s týmto vedomím inak – povedzme
s víziami a cieľmi posunúť život v našej obci o čosi spokojnejšie, ako keby bol boj o kreslo starostu

našej obce otvorený až do volebnej noci?
Dvanásť rokov som pracoval v podstate v nezmenenej zostave – či už s kmeňovými zamestnancami, ale aj s poslancami obecného zastupiteľstva. Takže viem zodpovedne posúdiť, či nová
starostka bude zvládať prácu. Ak si voliči v našej
obci zvolia správnych ľudí za poslancov do OZ,
bude mať do značnej miery uľahčenú prácu. O
to viac sa môže venovať rozvoju obce. Základom
bude vybudovať si u obyvateľov dôveru. Tú možno získať odbornosťou, primeranou dávkou empatie, sociálneho cítenia a, povedal by som, štátnickej rozvážnosti pri rozhodovaní vo veciach
verejných. Či som spokojnejší, že je v podstate
rozhodnuté? Treba si uvedomiť, že každý článok
v systéme fungovania samosprávy je nesmierne
dôležitý. Ak sa tieto prvky zosúladia a dokážu
racionálne vyhodnocovať možnosti, nemám obavu z toho, že by obec nenapredovala ďalej.
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 4. STRANE.
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VECI VEREJNÉ

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 4. 10. 2022
K BODU: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HK
Správu o kontrolnej činnosti, ktorú vyhotovila
kontrolórka obce Anna Ďurovcová, predniesol
starosta obce a poslanci ju zobrali na vedomie.
K BODU: STANOVISKO K PLNENIU ROZPOČTU
OBCE A RO ZA 1. POLROK 2022
Stanovisko čerpania rozpočtu obce a RO za 1. polrok 2022 predniesla poslancov ekonómka obce.
Poslanci plnenie rozpočtu zobrali na vedomie.
K BODU: SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K 31. 12. 2021
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu
nezávislého audítora k vykonanému auditu
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021
účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba zo dňa
14. 09. 2022. Audit vykonala audítorka firma
vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT
AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. licencie 291,
Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so
zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
za rok 2021 poslanci OZ zobrali na vedomie.
K BODU: NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU PRE ROK
2022 ROZPOČTOVÝMI OPATRENIAMI 1-3/2022
Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2022 rozpočtovými opatreniami číslo 1-3/2022 predniesla
poslancom ekonómka obce (Ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci kapitálového
rozpočtu a celkového schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky; presun rozpočtovaných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu, a to zníženie výdavkov na položke bežného rozpočtu; povolené
prekročenie a viazanie výdavkov a povolené

prekročenie a viazanie finančných operácií, a to
zvýšenie výdavkov na podpoložke bežného
rozpočtu). Poslanci zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1-3/2022 zobrali na vedomie a jednomyseľne schválili.
K BODU: SCHVÁLENIE NÁVRHU VZN Č. 1/2023
O MIESTNYCH DANIACH
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a
odpadoch, ktoré starosta poslancom predložil,
sa zmenilo o návrh navýšenia odpadu z dôvodu
inflácie zo strany vývozcu odpadu firmy Marius
Pedersen, a.s. o 12 % za odvoz odpadu, dopravu
a aj za uloženie odpadu na skládku. Poslanci
navrhli navýšenia tohto poplatku o 12 %.
Konečným schválením VZN a poplatku za odpad
pre rok 2023 sa budú poslanci zaoberať na
svojom ustanovujúcom zasadnutí OZ po nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy
obcí (po 29. 10. 2022).
K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE
Starosta obce informoval poslancov OZ:
● o vykonaných prácach v obci, na cintoríne, atď.;
● o dokončených prácach na projekte „Ústredné kúrenie budova obecného úradu v obci Dolná Poruba“;
● o odkúpení pozemkov do vlastníctva obce z
dôvodu ich dlhodobého užívania vo verejnom
záujme. Jedná sa o školský areál, starú požiarnu
zbrojnicu a pálenicu;
● o voľbách do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29. 10. 2022;
● o zhotovení návrhu na dotlač monografie obce a zmien, resp. doplnení údajov do monografie do konca roku 2022.
K BODU: ŽIADOSTI
Na obecný úrad boli doručené viaceré žiadosti
ohľadom uvoľneného bytu na obecnej bytovke,
Dolná Poruba č. 90.

● Žiadosť Anny Rábekovej o predĺženie nájmu
na obecnej bytovke.
● Žiadosť Andrei Gabrišovej - výpoveď k Zmluve
o nájme na obecnej bytovke.
● Žiadosť Veroniky Čurikovej o výmenu 2-izbového bytu za 3-izbový byt.
● Žiadosť Rastislavy Rendlovej o prenájom obecného bytu.
● Žiadosť Pavla Budinského ml. o pridelenie bytu.
● Žiadosť Bianky Alexandry Marušincovej o pridelenie nájomného bytu v obecnej bytovke č. 90.
Poslanci sa žiadosťami zaoberali a skonštatovali, že uvoľnený byt by mal byť pridelený tomu,
kto sa momentálne najviac nachádza v sociálnej núdzi. Nakoniec dospeli k nasledovnému.
● Žiadosť Anny Rábekovej o predĺženie nájmu
na obecnej bytovke jednomyseľne schválili na
jeden rok.
● Žiadosť Andrei Gabrišovej – výpoveď k Zmluve o nájme bytu na obecnej bytovke jednomyseľne schválili k 1. 11. 2022.
● Žiadosť Veroniky Čurikovej jednomyseľne
schválili a výmena 2-izbového bytu za 3-izbový
byt sa môže uskutočniť a zmluva môže plynúť
od 1. 11. 2022.
● Žiadosť Rastislavy Rendlovej vzhľadom na sociálne postavenie, ktoré uviedla v žiadosti, poslanci
jednomyseľne schválili na obdobie jedného roka.
● Žiadosť Pavla Budinského ml. vzhľadom na to,
že prednosť bývania na obecnej bytovke majú
obyvatelia našej obce poslanci zobrali na vedomie s tým, že odporúčajú menovanému podať si
žiadosť o prenájom v prebiehajúcej novovýstavbe 12-bytového domu v obci.
● Žiadosť Bianky Alexandry Marušincovej o pridelenie nájomného bytu na obecnej bytovke
zobrali poslanci na vedomie s tým, že menovaná
si podala žiadosť na pridelenie bytu už v minulosti do momentálne prebiehajúcej novovýstavby 12-bytového domu a vo svojej žiadosti neuviedla akútny stav sociálnej úrovne bývania.
► Zapísala: DANA SUCHÁ

ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE PESTOVATEĽSKEJ
PÁLENICE DOLNÁ PORUBA V OKTÓBRI
2022 SCHVÁLILO
1) Výročnú správu účtovnej jednotky Obecný
úrad – Pestovateľská pálenica spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31. 12. 2021.
2) Riadnu účtovnú závierku spoločnosti s ručením obmedzeným OCÚ – Pestovateľská pálenica za rok 2021 s tým, že celkové výnosy boli
dosiahnuté v objeme 59 976,28 € a celkové
náklady predstavujú výšku 45 787,60 €.
Spoločnosť s r.o. vykazuje za rok 2021 kladný
hospodársky výsledok: zisk vo výške +14 188,68 €.
3) Tvorbu rezervného fondu z čistého zisku za
rok 2021 vo výške 709,43 EUR.
4) Zvyšok zisku za rok 2021 vo výške 13 479,25 €
zaúčtovať na účet „428 - Nerozdelený zisk minulých rokov“.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE PÁLENICE ZOBRALO Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí prehodnotilo cenu za služby pri pestovateľskom
NA VEDOMIE
Vyhodnotenie výroby destilátu v Pestovateľskej pálenici spol. s r.o. Dolná Poruba za obdobie júl 2021 – jún 2022, kde celkovo sa vyrobilo 4 491,36 la destilátu.
Celkové príjmy z pálenia predstavujú výšku
44 015,34 EUR.
Spotrebná daň z liehu, ktorá bola odvedená
štátu, predstavuje sumu 24 253,35 EUR.
Rozdiel sú tržby zaúčtované do výnosov spoločnosti v celkovom objeme 19 761,99 EUR.

spracovaní ovocných kvasov a jednohlasne
schválilo zvýšenie ceny za služby za pálenie
od 1. 11. 2022.
Valné zhromaždenie schválilo cenu za 1 liter
absolútny vyrobeného alkoholu (10,40 EUR)
platnú od 1. 11. 2022 v zložení:
cena za 1 la spotrebná daň z liehu (½) ...... 5,40 €
poplatok za pálenie .............................. 5,00 €
cena za 1 la vyrobeného alkoholu ...... 10,40 €

-----

POZNÁMKA

Členovia Valného zhromaždenia dali návrh na
úpravu ceny poplatku za služby pri pestovateľskom spracovaní ovocných kvasov spoločnosťou Pestovateľská pálenica spol. s.r.o. z
dôvodu zvyšovania cien energií a vody.

1 la (liter absolútny) vypáleného destilátu predstavuje približne 2 litre vypáleného destilátu.
Potom cena za 1 liter vypáleného destilátu predstavuje sumu 5,20 EUR.
► Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ
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AKTUÁLNA TÉMA

STAROSTOVSKÁ TAJNIČKA JE ROZLÚŠTENÁ, KTO VYTVORÍ POSLANECKÝ ZBOR?

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce
Obec Dolná Poruba uverejňuje podľa § 173 ods.
2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov budú v rovnaký deň.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil deň ich konania na
sobotu 29. 10. 2022 v čase od 7.00 do 20.00 h.
VO VOLEBNOM OBVODE SA VOLÍ 5 POSLANCOV.
1. Pavol Gago, Ing., 44 r. / nezávislý kandidát
2. Michal Giacko, 53 r. / nezávislý kandidát
3. Zuzana Goláňová, Mgr., 36 r. / HLAS - sociálna
demokracia, Slovenská národná strana, SME
RODINA, SMER - sociálna demokracia
4. Peter Martinák, Mgr., 38 r. / nezávislý kandidát
5. Rudolf Nedielka, 49 r. / HLAS - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA,
SMER - sociálna demokracia
6. Nina Suchá, Bc., 22 r. / HLAS - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA,
SMER - sociálna demokracia
7. Milan Suchý, 61 r. / HLAS - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA,
SMER - sociálna demokracia

8. Jozef Tvrdoň, 55 r. / HLAS - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA,
SMER - sociálna demokracia
9. Peter Zelíska, Mgr., 56 r. / nezávislý kandidát
----Obec Dolná Poruba uverejňuje podľa § 173 ods. 2
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby
starostu podľa jednotlivých volebných obvodov.
1. Zuzana Vániová, Ing., 51 r., ekonómka / HLAS
- sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA, SMER - sociálna demokracia

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREDSEDU A DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
PRE VOĽBY PREDSEDU TRENČIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
1. Jaroslav Baška, Ing., 47 r., predseda samosprávneho kraja, Dohňany / Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Sme rodina,
Slovenská národná strana
2. Marian Kňažko, Ing., 58 r., stredoškolský učiteľ,
Považská Bystrica, Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku
3. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc,
Trenčín, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
4. Miroslav Magdech, Mgr.,MBA, 36 r., manažér,
Považská Bystrica, Republika
5. Peter Máťoš, PhDr., PhD., 35 r., viceprimátor
mesta, Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska
konzervatívna strana, Dobrá voľba a umiernení,
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
6. Adrián Mikuš, Ing., 53 r., manažér, Trenčianske
Jastrabie, nezávislý kandidát
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA
TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
PODĽA VOLEBNÝCH OBVODOV / Volebný
obvod č. 9 (okres Trenčín)
1. Miloslav Baco, Mgr., 48 r., ekonóm
2. Juraj Bakoš, Mgr., 45 r., prekladateľ

3. Martin Barčák, 62 r., samostatne zárobkovo
činná osoba
4. Milan Berec, Ing., 63 r., kontrolór kvality
5. Peter Daňo, MUDr., 62 r., lekár
6. Monika Faltinková, 46 r., koordinátorka
projektov
7. Michaela Fedorová, Mgr., 41 r., viceprimátorka mesta
8. Eduard Filo, Bc., 36 r., riaditeľ občianskeho
združenia
9. Milan Gabrhel, 64 r., masér - terapeut
10. Jozef Habánik, doc., Ing., PhD., 46 r., rektor
univerzity
11. Ľubomír Horný, 47 r., obchodný manažér
12. Pavol Hozlár, Ing., 57 r., riaditeľ
13. Jozef Hrdlička, PhDr., Ing., 45 r., historik
14. Michal Chrenka, JUDr., 53 r., podnikateľ
15. Boris Ilkyw, Ing., 41 r., riaditeľ úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny
16. Ludvik Jančo, Ing., 68 r., dôchodca
17. Jozef Janega, 57 r., elektromechanik
18. Rafael Janíček, 29 r., manažér
19. Richard Kafka, 53 r., štátny zamestnanec
20. Vladimír Kolarovský, RsDr., 73 r., dôchodca
21. Adriana Kováčová, Mgr., 52 r., radkyňa centra
podpory
22. Roman Kozáček, Ing., 44 r., prednosta
okresného úradu
23. Anton Kučík, Mgr., 44 r., manažér logistiky
24. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc

25. Mária Machová, Bc., 35 r., vedúca materského centra
26. Juraj Machunka, Ing., 32 r., vedúci prepravnej
spoločnosti
27. Juraj Maláň, Ing., 45 r., stavebný manažér
28. Ladislav Matejka, Ing., 40 r., stavebný manažér
29. Matej Matušech, Ing., 27 r., podnikateľ
30. Valéria Meravá, 67 r., profesionálny rodič
31. Miloš Mičega, Ing., 52 r., stavebný technik
32. Peter Mikuláš, 33 r., projektový manažér
33. Zuzana Mišáková, Mgr., DiS.art, 45 r., riaditeľka
divadla, učiteľka
34. Michal Moško, Mgr., MBA, 49 r., podnikateľ
35. Juraj Ondračka, Ing., 44 r., starosta
36. Eva Pastorková, 66 r., podnikateľka
37. Martin Petrík, Mgr., 39 r., obchodný zástupca
38. Martina Poláčková, JUDr., 51 r., právnička
39. Dominik Poruban, Mgr., 25 r., hlavný kontrolór obce
40. Vladimír Poruban, Ing., 40 r., projektový
manažér
41. Zdenko Rakovan, 65 r., dôchodca
42. Lenka Rolníková, Mgr., 42 r., advokátka
43. Ivan Slaný, Ing., 57 r., člen predstavenstva
44. Martin Smolka, JUDr., 49 r., štátny zamestnanec
45. Stanislav Svatík, MVDr., 60 r., starosta obce
46. Martin Trepáč, Bc., 24 r., študent
47. Tomáš Vaňo, Ing., 42 r., manažér
48. Monika Velacková, Mgr., 32 r., učiteľka
49. Šimon Žďárský, MUDr., 29 r., rehabilitačný lekár
VO VOLEBNOM OBVODE SA VOLÍ 9 POSLANCOV.
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MEDZI NAMI

DOKONČENIE ROZHOVORU SO STAROSTOM OBCE M. KOPČANOM
● Skôr než zrekapitulujeme bilanciu uplynulých funkčných období, prosím, zhodnoťte,
čo z Vašej perspektívy občanom Dolnej
Poruby dal a čo vzal rok 2022.
Termín trojkríza som už použil v predchádzajúcom príhovore a je stále aktuálny. Z môjho pohľadu mocní sveta vedú hlavne obyvateľov európskeho kontinentu po veľmi tŕnistej ceste.
Obyvatelia márne čakajú na nejaké zásadné a
jasné uistenia, akou cestou sa budú uberať naše
životy. Ekonomiky kolabujú, systém liberálneho
trhu, ktorý mal všetko vyriešiť, totálne zlyháva.
Kto z toho profituje, si ľahko domyslite sami...
Doteraz som nepočul nikoho, či už z Európskej
komisie alebo z úst svetových lídrov, že by sa zaoberali burzovými špekulantami v oblasti energetiky a podobne. Nikto akosi nehovorí o príčinách,
ale len o dôsledkoch. A tie môžu byť fatálne.
Zámerne som vniesol do tejto odpovede zopár
svojich postrehov ponímania doby, ktorá bezprostredne vplýva na naše životy. Rok 2022 je
potrebné vnímať v širšom kontexte. Možno v
číslach alebo v štatistikách je to v poriadku, ale
samotný život ide svojim tempom a čas sa
nezastaví pred ničím. Trochu sme si vydýchli po
uvoľnení pandemických opatrení a konečne bez
strachu z nejakých sankcií sme sa mohli masívnejšie stretávať vo voľnom, ale i v uzavretom
priestore. Ak prehodnotím tento rok očami
starostu obce bez nejakých ďalších emocionálnych vplyvov, musím povedať, že radosť mám z
toho, že ciele, ktoré sme si pre toto obdobie
stanovili, boli splnené. Som veľmi rád, že máme
zasa o jeden zdroj znečisťovania ovzdušia obecnými budovami menej v podobe zmeny vykurovania v budove obecného úradu. Skrášlili sme
cintorín a tiež zateplili strechu obecnej bytovky.
V budúcnosti bude potrebné popracovať na
zateplení celého plášťa budovy a zmeny vykurovania. Stavebný projekt pre tento účel je pripravený. Možno ešte stihneme do Vianoc vykonať
maliarske práce na celom schodisku bytovky.
● Naša obec má za sebou tucet netuctových
rokov. Vnímate uvedenú etapu života podobne aj z osobného hľadiska?
Keď sa vrátim úplne na začiatok môjho nástupu
do pozície starostu, spomínam si, ako za mnou
pribehla vtedajšia riaditeľka základnej školy pani
Vakošová a rozhorčene mi oznamovala, že jej
revízny technik nedal súhlas na prevádzku kotolne pre jej nespôsobilosť a hrozilo, že v škole sa
nebude kúriť. Keďže išlo o starú technológiu, kde
sa spálili tony uhlia, nemalo zmysel púšťať sa do
nejakej rekonštrukcie. Hľadali sme spôsob, ako
čo najrýchlejšie nahradiť systém pôvodného
vykurovania. Asi za týždeň sme svojpomocne pripravili priestory na vykurovanie biomasou a spustili skúšobnú prevádzku. Po tomto krste ohňom
som si naplno uvedomil realitu, ktorá ma čaká.
Preto bolo potrebné nielen riešiť havarijné stavy,
ktoré sa postupne vyskytovali, ale naplánovať
postupnú revitalizáciu obecných budov a zariadení. Myslím, že teraz nemá zmysel vypočítavať,
čo všetko sa nám podarilo urobiť v obci. To nech
posúdia občania. Skôr ma trápi, čo sme nestihli.

● Tu sa natíska otázka v mene všetkých
občanov – čo konkrétne sme teda nestihli?
Ako som už spomenul, bude treba opláštiť bytovku pri škole, vymeniť kúrenie, opraviť fasádu
telocvične a farebne ju zosúladiť s budovou školy. Ďalej nadstaviť garážové priestory pri obecnom úrade, doriešiť opravu miestnych komunikácií, ktorých stav si to vyžaduje, uvažovať nad
vykurovaním kultúrneho domu či šatní TJ.
● Vráťme sa ešte k uvedenej dvanásťročnej
etape života v čele obce. S akými pocitmi
a nadobudnutými skúsenosťami vystupujete
z kolotoča komunálnej politiky?
Musím povedať, že z každého úspechu som mal
radosť. Nemám na mysli len kapitálové položky,
ale i oblasť kultúry, športu a individuálne úspechy hlavne našich detí. Nerád na to spomínam,
ale zažil som i chvíle, keď som pociťoval stavy
bezmocnosti v súvislosti s opakovanými záplavami v našej obci. Až pri takýchto živelných
pohromách si uvedomíte, ako je potrebné, aby
každý občan pomáhal, aby každý pochopil, aký
je potrebný pri riešení spoločných problémov –
v tomto prípade odstraňovaní následkov živelnej
pohromy. Významnú úlohu v týchto mimoriadnych udalostiach zohrával náš dobrovoľný hasičský zbor, ktorý za ostatné roky takpovediac vstal
z popola ako bájny Fénix.
Myslím si, že človek by sa ani vo vyššom veku
nemal uzatvárať do nejakej pomyslenej bubliny.
Dvanásť rokov sme spolupracovali, môžete sám
posúdiť moje postoje k čomukoľvek, čo sme
spoločne s poslancami riešili. Nemám problém
povedať pravdu, aj keď je mnohokrát bolestivá.
Ale viem si uvedomiť, aj keď pochybím. Ja som
však mal to šťastie, že voliči v Dolnej Porube
vyslali do zastupiteľstva poslancov, na ktorých
som sa vždy mohol spoľahnúť – erudovaných,
racionálne zmýšľajúcich ľudí.
● Keď sme spolu robili rozhovor do historicky
prvého čísla obecných novín v apríli 2011,
netajili ste sa snahou miestny život zdynamizovať tak, aby sa takpovediac stále niečo
dialo. Do akej miery sa podarilo zosúladiť
vytýčené ciele s pôvodným plánom?
Myslím, že od samotného začiatku sme postavili
latku dosť vysoko. Začali sme organizovať fašiangové zabíjačky, ktoré mali veľký ohlas nielen v
našej obci, ale i v širšom okolí. V letných mesiacoch sme organizovali súťaže vo varení guláša,
celkom deväť ročníkov. Pod hlavičkou telovýchovnej jednoty sa organizovali futbalové turnaje,
oslavy rôznych výročí a podobne. Všetky masové
podujatia však až do tohto roku pozastavila pandémia koronavírusu. Po vyhlásení stavu núdze zo
strany štátnych orgánov sme pre uľahčenie života našich občanov dostali povolenie organizovať
testovania a neskôr i očkovanie, ktoré sme s vypätím všetkých síl zvládli. Pokiaľ sa nezmení
situácia, možno pokračovať v týchto aktivitách,
prípadne ich rozšíriť o nové projekty. S ohľadom
na spomenuté opatrenia predpokladám, že vytýčené ciele sa nám podarilo splniť. Stačí pripomenúť nedávnu oslavu 50. výročia organizovaného
futbalu v obci. Dodnes počúvam slová uznania.

● Na ktoré ďalšie projekty, resp. počiny – či
už v rámci revitalizácie obce alebo kultúrnospoločenského diania – ste najviac hrdý?
Bolo toho toľko, že na niektoré si už ani nespomínam, ale ako som už povedal, z každého
úspechu som mal radosť. A nielen ja. S ohľadom
na finančné možnosti obce sme prijali zásadu,
ako čo najviac prác vykonávať svojpomocne. K
tomu bolo potrené zaobstarať strojové a technické vybavenie. Dnes disponujeme s celkom
slušným strojovým parkom, s pomocou ktorého
môžeme vykonávať aj náročnejšie práce bez
toho, aby sme vynakladali finančné prostriedky
za externé služby a zároveň vieme poskytnúť
služby i našim občanom. Pokiaľ ide o realizované
projekty, tu len okrajovo spomeniem opravu
miestnych komunikácií, výmenu autobusových
čakární, rekonštrukciu verejného priestranstva
v centre obce. Stavbu prístrešku pri kultúrnom
dome, revitalizáciu domu smútku a okolia, budovy materskej školy, základnej školy, obecného
úradu, telocvične a mnohé ďalšie. Celkom za
dvanásť rokov sme zhodnotili obecný majetok o
takmer jeden a pol milióna (1 405 409 EUR).
Geneticky ani mentálne nie som nastavený tak,
aby som verejnosti podsúval svoje úspechy, pretože za všetkým, čo sme dokázali, je kolektívna
práca, a preto môžem povedať, že mi bolo cťou
pracovať v službe pre obyvateľov Dolnej Poruby.
● A naopak? Kde v tomto smere obec najviac
tlačila topánka?
Tu musím byť trochu kritický, pretože sa nám
úplne nepodarilo vniesť do povedomia občanov
ochranu životného prostredia. Určite viete o čom
hovorím. Mnohokrát sme otázku triedenia odpadu, znečisťovania extravilánu a koryta potoka
riešili na zastupiteľstvách. Tu je ešte obrovský
priestor na nápravu.
● Sen o zaslúženom dôchodku máte na dosah.
Nebude Vám doma chýbať pulz pracovných
dní? Plánujete sa úplne stiahnuť z verejného
života?
Pekne položená otázka, avšak o nejakom romantickom užívaní dôchodku nemôže byť ani
reč. Niežeby som si to neželal, ale doba, v ktorej
momentálne žijeme, nás dôchodcov radí medzi
najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. Asi nemá
zmysel hovoriť o tom, prečo je to tak.
Či sa úplne stiahnem z verejného života? Držím
sa kréda, v duchu ktorého život vnímam ako
cestu, ktorá nekončí. Vždy príde niekto po nás a
bude kráčať po ceste ďalšieho vývoja. Pokiaľ sa
ľudstvo nezničí samo... Je to síce pesimistický
záver, ale táto obava musí rezonovať, aby sa
národy spamätali a začali spoločne pracovať na
tom, ako prežiť a nie, ako sa zničiť.
Na záver si pomôžem stále aktuálnym výrokom
Marca Fabia Quintiliana, prvého profesora rétoriky v starovekom Ríme: „Bohatým a šťastným je
ťažko pravdivo posúdiť biedu a utrpenie iného.“
Touto cestou vám všetkým prajem pevné zdravie
a dostatok síl zvládnuť súčasné kritické obdobie
s nádejou na lepšie časy. Dovoľte mi tiež poďakovať za trpezlivosť a ochotu nás podporovať.
► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska
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KULTÚRNY ŽIVOT

Talent z Dolnej Poruby zamieril do USA
Sedemnásťročný Kevin Suchý na sklonku uplynulej sezóny pomohol futbalistom TJ Slovan k zisku Pohára severu ObFZ Trenčín. Na jeseň medzi
dospelými zažiaril proti Drietome, ktorú pokoril
dvomi gólmi. Dnes si plní americký sen.
Jeho kariéra má raketový vzostup. Na rozdiel od
spoluhráčov, ktorí na ľade začínali v predškolskom veku, on k hokeju pričuchol až ako desaťročný. Skôr než vstúpil do kabíny na zimnom štadióne v Dubnici n/V, absolvoval kemp v Brumove.
„Korčuľovať ma tam učili tak, že som pred sebou
tlačil stoličku, aby som si zvykol na základný postoj. Nejaký čas som si nedokázal ani poriadne
utiahnuť šnúrky na korčuliach, vždy som musel
volať na pomoc otca. Rozdiel, v porovnaní s ostatnými, bol obrovský,“ spomína tínedžer.
S mužstvom absolvoval prvý tréning po dvoch mesiacoch. Individuálne na sebe pracoval aj vo voľnom čase. Dávky na ľade kombinoval s cvičeniami na kolieskových korčuliach na asfalte pred domom.
Center, ktorý dokáže alternovať aj na krídle odohral vlani za dubnických juniorov (U20) 34 stretnutí
s bilanciou 7 gólov a 11 asistencií. Ako priznal, nie veľmi vydarená sezóna tímu a laxný prístup
niektorých spoluhráčov ho začiatkom leta deprimovali natoľko, že klzisko vymenil za zelený trávnik.
Láska k hokeju však zvíťazila, novú výzvu našiel na opačnom konci zemegule.
„Všetko sa zbehlo rýchlo. Ešte v polovici augusta som myšlienku na odchod za more nosil tajne len
kdesi v podvedomí. Komunikoval som priamo s ľuďmi z Kanady a USA, agent mi opísal, čo všetko
transfer zahŕňa. Na základe zostrihov z mojich zápasov mi predostrel tri ponuky. Vybral som si
Atlantu Madhatters,“ vysvetlil obdivovateľ kanadského útočníka Connora McDavida.
Klub sídli v meste Marietta, jednom z najväčších predmestí Atlanty. Pôsobí v divízii Florida. Okrem ligových zápolení garantuje novej posile zo Slovenska účasť na troch výberových turnajoch do vyšších líg.
Kevin Suchý býva v USA v pestúnskej rodine. Tá mu zabezpečuje všetko podstatné pre život vrátane
stravovania a transferov na štadión. Dohoda znie na sedem mesiacov. „Školu som požiadal o individuálny plán. Rozhodol som sa, že prvý rok skúsim výučbu na diaľku a budem sa sústrediť iba na hokej. Potom uvidím,“ povedal odhodlane študent Športového gymnázia v Trenčianskych Tepliciach.
Systém v Spojených štátoch eviduje štyridsaťpäť rôznych mládežníckych súťaží, v Kanade je to
dvojnásobok. Juniorský tím Atlanta Madhatters pôsobí v USPHL Premier. Ako priblížil Tomáš Gbúr z
agentúry Gbur Sports agency, ktorá menovaného hráča priamo nezastupuje, táto liga patrí v rámci
stupňa Tier III medzi najkvalitnejšie. Všetky výdavky si však hradíte sami. Stoja od päťtisíc do desaťtisíc amerických dolárov na rok. „Keď mladíci odídu do kvalitnej organizácie a prídu po sezóne
domov, sú na tom oveľa lepšie, ako keď odchádzali. Zlepšia sa po hokejovej, mentálnej a fyzickej
stránke. Naučia sa o seba starať a nadobudnú zdravé sebavedomie, ktoré Slovákom a Čechom
často chýba. Keď ste produktívny za oceánom, máte viac možností. Na stretnutia chodia skauti z
univerzít alebo z top juniorských líg, čo môže byť skvelou príležitosťou,“ zdôraznil držiteľ druhej
najvyššej licencie pre agentov v zámorí.
► PETER MARTINÁK; Foto: archív K.S.

OBEC CHYSTÁ
DRUHÉ VYDANIE

Monografia dnes patrí takpovediac k povinnej
výbave každej obce. S výnimkou štúdie Drahomíry Stránskej spred sto rokov bolo v súvislosti s
D. Porubou vydaných len zopár informačných letákov bez väčšej obsahovej hodnoty. Aj preto sa
autorský kolektív snažil priblížiť na jednom mieste plastický obraz o dejinách obce v jednotlivých
historických obdobiach. O faktografii i takzvaných dejinách každodennosti. Čitateľovi sa otvárajú nepoznané obzory o pôvodných chotárnych
názvoch, dejinách Košeckého hradného panstva,
niekdajších miestnych hudobných skupinách či
prezývke Krpcári, ktorou Dolnoporubčanov častovali obyvatelia okolitých obcí.
Publikáciu uviedli do života na jeseň v roku 2015
symbolickým posypaním lupienkov žltohlavu,
ktorý v katastri obce prirodzene rastie na vlhkých lúkach. Ak by mal byť symbolom obce kvet,
Parlament v máji 2022 schválil novelu zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch, ktorú minis- určite by to bol práve žltohlav. „Je to prvá moterstvo vnútra vypracovalo v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) nografia, ktorá pojednáva o histórii Dolnej Poru2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte by. Želám jej, aby sa dobre čítala a aby nechýbavydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. la v žiadnej domácnosti," nešetril vtedy radosRovnako ako pri cestovných pasoch, ktoré v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika už od ťou starosta Dolnej Poruby Miroslav Kopčan,
roku 2008, sa do elektronického čipu OP budú zapisovať odtlačky prstov a podoba tváre, a to vo ktorému pri prezentácii asistovali významní dolforme zakódovaných biometrických údajov.
noporubskí rodáci – dlhoročný riaditeľ trnavské„Z databázy ministerstva vnútra budú odtlačky prstov vymazané v momente, keď bude doklad ho divadla Emil Nedielka a riaditeľ Centra spirivydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov vytváranie databá- tuality Emil Váni.
zy odtlačkov neumožňuje,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec.
Kniha DOLNÁ PORUBA NA FOTOGRAFIÁCH, V
Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek HISTORICKÝCH PRAMEŇOCH A SÚVISLOSTIACH
12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné zosnímať odtlačky prstov, sa OP vydá medzi čitateľmi dodnes vyvoláva nevídaný záus platnosťou na 1 rok.
jem. Aj preto sa ju obec rozhodla doplniť a rozZosnímať podobu tváre, odtlačky prstov a podpis bude možné aj na zastupiteľských úradoch v šíriť o tucet netuctových strán. Druhé vydanie v
zahraničí.
náklade 100 ks je už v štádiu dotlače.
Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti už nebude Záujemcovia si môžu dostupnosť diela overiť
možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu elektronicky.
na obecnom úrade.
Novelizovaný zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2023. ► PETER TVRDOŇ; Zdroj: minv.sk ► PETER MARTINÁK; Obálka: Jozef Vydrnák
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Vľavo: svätá omša na Bukovine na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, vpravo: rozlúčka s ukrajinskými utečencami na Vlčánskej. Foto: Mária Bežáková

SLOVAN VOŠIEL DO DEJÍN,
OBCI SPRAVIL SKVELÚ REKLAMU
Futbalisti Dolnej Poruby zvládli tzv. El Clásico
pred televíznymi kamerami.
Projekt „Fortuna liga na dedine“ zostane navždy
spojený s našou obcou. Historicky prvý súboj
amatérskych mužstiev s príchuťou najvyššej
súťaže malo derby 8. kola 8. ligy Sever ObFZ
Trenčín medzi TJ Žihlavník Omšenie a TJ Slovan
Dolná Poruba (25. 9. 2022).
Popri sprievodných prvkoch známych zo zápasov profesionálov duel odvysielala naživo streamovacia služba VOYO. Prenosu predchádzali
rôzne mediálne aktivity vrátane nahrávania
reportáží zo zákulisia oboch klubov, prezentácie
v TV Markíza či štúdia z dejiska zápasu.
Fanúšikovia si súboj vybrali na sociálnych sieťach.
„Najskôr sme adresovali ľuďom výzvu, aby nám
dali tip na atraktívny zápas, ktorý sa hrá počas
reprezentačnej prestávky. Štyri zápasy sme vybrali a spustili hlasovanie, derby Omšenie – Dolná
Poruba vyhralo fanúšikovské hlasovanie," priblížil
manažér Únie ligových klubov Milan Ondruš.
FAKTY ZO ZÁPASU
TJ Žihlavník Omšenie - TJ Slovan Dolná Poruba 0:5
Góly: Ježík J., Tvrdoň, Tvrdoň, Suchý Dal., Ďuriš P.
Diváci: 1242
POVEDAL PRED ZÁPASOM
Anton Suchý, tréner TJ Slovan Dolná Poruba:
„Bude to špecifický zápas, ľudia sa medzi sebou
poznajú. Sám som zvedavý, ako sa chlapci vysporiadajú s tlakom pred kamerami. Otázku postupu neriešime v predstihu, osobne by som však
rád vyhral celú ligu. Ak to chce aj mužstvo, musí
byť ochotné viac pracovať na ihrisku aj v prístupe.
POVEDAL PO ZÁPASE
Pavol Kapko, tréner TJ Slovan Dolná Poruba:
„Dnes to bolo o pravom športovom duchu. Vyhrať v susedskom derby sa ráta a ešte pred takou kulisou. ► PM; Foto: TASR / R. Stoklasa

▲ Súťažnú činnosť v obci obnovilo družstvo žiakov, futbaloví začiatočníci sa zlepšujú každým týždňom.
▼ Víťazný tím dekoroval výkonný riaditeľ ÚLK M. Mertinyák a generálny riaditeľ TV Markíza M. Settele.
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

FASÁDU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZDOBÍ NOVÝ UMELECKÝ PRVOK
Na stene vedľa hlavného vchodu do objektu,
ktorý postavili v roku 1962, sa donedávna vynímala mozaika z keramiky s mottom „Oslava
života“. Vytvoril ju akademický maliar Rudolf
Moško z Trenčína. Po zateplení stavba síce
zlepšila svoju energetickú hospodárnosť, priečelie však osirelo. Umelecký nádych znovu dostalo
koncom letných prázdnin.
Ako povedala riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube Kristína Bavlnková,
o vyplnení plochy uvažovali dlhšie, ale nemali
jasnú predstavu, čo do priestoru umiestnia. „Na
podnet nášho bývalého absolventa vznikol
návrh koruny stromu vyrastajúcej z ceruzky. Je
plný symboliky. Stromy sú tu všade naokolo,
zastrúhaný kmeň definuje základy vzdelávania.
Obraz vyúsťuje do nápisu Škola plná príbehov,“
doplnila s tým, že výsledok súvisí s voliteľným
predmetom „príbeh lesa“, ktorého v osnovách
časom nahradil „človek v prírode“.
Motív poukazuje na miestne tradície, identitu a
komunitné atribúty výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá nie je len o učení. Realizáciu škola
najprv konzultovala s agentúrami zaoberajúcimi
sa firemnou reklamou. Výrobu a inštaláciu
trojrozmerného loga s textom z izolačných
dosiek styrodur napokon nahradila alternatíva s

akrylovými farbami. Rozhodujúcu úlohu zohrali
financie.
Podľa Bavlnkovej vďaka zriaďovateľovi – Obecnému úradu v Dolnej Porube, ktorý zabezpečil
lešenie a zafinancoval materiál aj prácu, ušetrili
približne dve tretiny z pôvodnej sumy. Zhotoviteľa našli vo vlastných radoch. Na Moškov umelecký odkaz na fasáde nadviazala pedagogička
Ľudmila Chrastinová (na fotografii).

čiatku som si všetko rozmerala na stred steny,
potom prišlo na rad kreslenie rukou. Išla som
takpovediac na prvú šupu, nepoužívala som
žiadne makety. Koruna aj korene sú vytieňované, aby to pripomínalo 3D obrazec. Čo sa týka
farieb, stačili mi štyri základné odtiene – zelená,
čierna, hnedá, biela. Na tónovanie som použila
trošku červenej,“ vysvetlila autorka, ktorá v
škole vedie výtvarný krúžok pod záštitou SZUŠ
Omšenie.
Talentovaná učiteľka poznamenala, že so štetcom v exteriéri nepracovala prvý raz. V jej portfóliu nájdeme vonkajšie mozaiky či tematické
maľovanie podchodu v rámci festivalu Fest Art v
Banskej Bystrici. Aj preto zvolila farby na vodnej
báze odolné voči poveternostným podmienkam.
„Na túto časť fasády dosť svieti slnko, farby
časom určite trošku vyblednú. Aby sa predĺžila
životnosť, maľbu som zafixovala transparentným lakom. Ak ju niekto neznehodnotí, vydrží
takto minimálne desať rokov,“ prognózovala
Chrastinová.
Podobne ako väčšina maliarov, ani ona nepohrdla možnosťou zakomponovať do diela svoj
podpis. Vložila ho minimalisticky do písmena O v
Dielo je viditeľné z diaľky. Vrátane textu má slove príbehov.
výšku tri a pol metra, šírku cez tri metre. „Na za- ► PETER MARTINÁK; Foto: PM

STOLNOTENISOVÍ REPREZENTANTI
V utorok, 11. októbra 2022, sa žiaci našej základnej školy zúčastnili okresného kola súťaže
štvorčlenných družstiev v stolnom tenise.
Družstvo chlapcov hralo v zložení: Peter Cucor, Matej Tašár, Adam Vavro, Jaroslav Ďuračka si
počínalo výborne – neprehralo žiaden zápas a vďaka 1. miestu postúpilo ďalej do regionálneho kola.
Hanbu si nespravilo ani družstvo dievčat v zložení: Laura Gabrišová, Sandra Marjenková, Kristína
Čupalková, Linda Bežáková. Dievčatá prehrali len s veľkými favoritkami z Trenčianskeho Jastrabia a obsadili krásne 2. miesto.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a obce. Postupujúcim chlapcom
držíme palce v konkurencii súťažiacich v regionálnom kole! ► Text a foto: ZŠ Dolná Poruba

EXKURZIA ŽIAKOV
V KRÁĽOVSTVE ROZPRÁVOK
V októbri sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. V priestoroch špecializovaného pracoviska
s literatúrou pre deti a mládež sa zoznámili s
históriou krajskej knižnice, ako aj službami pre
verejnosť vrátane možností originálnych výpožičiek a návštevy tematických podujatí pre detských čitateľov.
► Foto: ZŠ Dolná Poruba
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▲ Aj takúto dychberúcu fotografiu zhotovil špecialista na letecké práce s dronom Martin Plencner. V polovici októbra naštartoval svoje diaľkovo
riadené bezpilotné lietadlo, aby z vtáčej perspektívy zdokumentoval celý športový areál TJ Slovan, panorámu obce Dolná Poruba, ako aj prípravu
očakávaného majstrovského stretnutia medzi TJ Slovan Dolná Poruba a TJ Cementár Horné Srnie (1:1). „Z výšky 120 metrov som počas zápasu
snímal len jeden jediný raz a hneď bol z toho gólový moment. Mimochodom, práve 120 metrov je maximálna možná výška povolená dopravným
úradom pri lietaní mimo letiska,“ vysvetlil umelecký fotograf M. Plencner. Touto cestou ďakujeme za vizuálny zážitok! ► Foto: @artfulvideo

INZERUJTE
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!

ÚSTAVNÁ HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Nemocnica s poliklinikou Ilava (NsP), nezisková organizácia, informuje
o znovuotvorení prevádzky HOSPICU v NsP Ilava.

● 032 / 6597257 ● 0911 976 698 ●

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
Dňom 7. 11. 2022 začína zimný vývoz komunálneho odpadu pre nádoby s modrými nálepkami (týždňový cyklus). Posledný letný vývoz sa
uskutočnil 24. 10. 2022.
Dvojtýždňový cyklus vývozu komunálneho odpadu pre nádoby s ružovými
nálepkami začne taktiež dňa 7. 11. 2022. ► OCÚ DOLNÁ PORUBA

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 23. 7. 2022 – 20. 10. 2022...
● sa medzi nás narodili: SAMUEL ČUPALKA, ZARA TURZOVÁ;
● nás navždy opustili: PAVOL DORIČKA, ANNA ŠUPÁKOVÁ (rod. Kotešová);
● sa prihlásili na trvalý pobyt v obci: ADRIÁN SUCHÝ (z Dubnice n/V),
MAREK MULICA (z Dúbravy) ;
● sa odhlásili z trvalého pobytu v obci: Ing. SILVIA DEMKOVÁ (do Bratislavy),
JOZEF ILLO (do Štiavnika);
● sa zosobášili: Mgr. ZUZANA VÁNIOVÁ a MILOŠ RIEČIČIAR.
► OCÚ

Hospic poskytuje špecializovanú paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne
chorým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v konečnom štádiu choroby. „Aj
keď im nedokážeme pridať viac dní do ich života, dokážeme a chceme
vniesť viac života a nádeje do ich posledných dní... Starostlivosť o
nevyliečiteľne chorého je veľmi náročná a môže sa dostať „do bodu“,
keď rodina psychicky, fyzicky alebo z iných opodstatnených dôvodov
24-hodinovú starostlivosť o nevyliečiteľne blízkeho v domácom prostredí
nedokáže realizovať,“ uviedla vedúca sestra Hospicu Iveta Marčeková.
Hospic ponúka pomoc a v prípade potreby zabezpečenie paliatívnej
starostlivosti o pacientov, ktorí sú na ňu odkázaní a prejavia oni alebo
ich príbuzní záujem. Bližšie informácie: 042/4667239, www.nspilava.sk
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