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Mesto Púchov v spolupráci s Mestskou knižni-
cou Vladimíra Roya, spustili bezkontaktnú službu 
zapožičiavania kníh. Dňa 27. 3. 2020 si prvýkrát 
z literárneho fondu mestskej knižnice zapožičalo 
knihy 10 čitateľov. 

Tí si objednávky, na maximálne 2 knižné tituly, 
majú možnosť nahlasovať telefonicky, vždy od pon-
delka do štvrtku, v čase od 9:00 do 12:00 hod. Ná-
sledne si ich môžu vyzdvihnúť v piatok, vo vopred 
dohodnutom čase, taktiež od 9:00 do 12:00 hod. 
a knihy im budú vydané cez okienko - v špeciálne 
upravených dverách z toho dôvodu, aby zamest-
nanci neprichádzali do úzkeho kontaktu s čitateľom  
a naopak, čím sa predchádza akémukoľvek riziku.

Knižná služba pre vyplnenie voľných chvíľ funguje 
od 25. 3. a hneď prvýkrát v pia tok 27. 3. bol záujem 
o literárne diela nachádza júce sa v mestskej knižnici 
primerane vysoký. Záujemcovia sa začali hlásiť odo 
dňa zverejnenia oznamov na webovom sídle mesta  
i na sociálnej sieti. Časové rozmedzie od 9:00 do 

12:00 hod. týmto zavedeným prístupom umožní  
piatkovú návštevu knižnice až osemnástim čita-
teľom. Tí sú nahlásení na presný čas a návštevu zdo-
kumentujú svojím podpisom. 

Počas týždňa zamestnankyne knižnice vybavujú 
telefonické žiadosti čitateľov (predlžovanie termínu 
zapožičaných kníh a informácie o dostupných titu-
loch). K dispozícii máte aj online katalóg kníh pre lep-
ší prehľad knižného fondu mestskej knižnice (www.
puchov.dawinci.sk). 

Ďalší projekt v réžii mestskej knižnice približuje 
jeho koordinátorka, Tamara Pribišová: „Ďalej sme 
spustili online video projekt s názvom Čítam ti, v kto-
rom môžu ľudia prispieť svojím videom ako čítajú obľú-
benú knižnú ukážku. Projekt sa rozbehol veľmi dobre  
a každý deň budeme na facebookovej stránke Mestská 
knižnica Vladimíra Roya Púchov uverejňovať jedno  
video. Chceme tak aspoň touto cestou vynahradiť zru-
šené podujatia.“

Laura Krošláková 
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Pomoc mesta pokračuje ďalšími aktivitami
V utorok (24. marca 2020) popoludní zasadal mest-

ský krízový štáb v Púchove, z dôvodu prijatia nových 
opatrení čerstvo vymenovanej vlády Slovenskej re-
publiky. Nové opatrenia, týkajúce sa predovšetkým 
najzraniteľnejšej skupiny občanov, úpravy termínov 
v rámci školského roka či nariadenie nosenia rúšok 
všade mimo domáci priestor, doplnil Krízový štáb 
mesta Púchov aj o rozšírenie už zavedeného projek-
tu pomoci mesta svojim občanom. Až do odvolania 
budú zabezpečované nákupy najzraniteľnejším, do-
ručené budú rúška všetkým vekovej kategórie 65+  
a na jeden deň bude pre občanov otvorená aj mest-
ská knižnica, samozrejme v špecifickom bezkontakt-
nom režime.

Doručovanie rúšok seniorom 65+
Od utorka je v platnosti POKYN č. 5. Členovia 

mestského krízového štábu jednohlasne odsúhlasili 
rozšírenie pomoci Mesta Púchov svojim občanom 
v doručovaní rúšok seniorom 65+, ktoré budú po-
verené osoby spomedzi zamestnancov mestských 
spoločností, niektorých poslancov a dobrovoľníkov 
z mesta, doručovať v priebehu nasledujúcich dní. 
Do pondelka 30. marca bolo doručených 5.000 ku-
sov ochranných rúšok pre občanov Púchova a jeho 
mestských častí. 

S objednávkami na ochranné rúška vedenie mesta 
pokračuje aj v týchto dňoch, zároveň kontaktujú za-
mestnancov MsÚ i ženy z mesta, ktoré šijú ba vlnené 
ochranné rúška v rámci svojich voľných chvíľ a roz-
hodli sa – v rámci dobročinnosti, niekoľko svojich 
ochranných rúšok darovať. Tieto darované rúška 
následne Mesto Púchov poskytuje do dobrých rúk. 
Touto cestou vám vyjadrujeme veľkú vďaku! Avšak, 
takýchto bavlnených ochranných rúšok nie je nik-
dy dosť, na vedenie mesta sa obracajú aj súkromní 
podnikatelia, ktorí disponujú materiálom na šitie – 
látkami a gumičkami, čo je v súčasnosti veľkou po-
mocou, vzhľadom na to, že textilné galantérie, podľa 
vládnych opatrení, stále spadajú do prevádzok, ktoré 
boli do pondelka 30.3. 2020 zatvorené. 

Primátorka Katarína Heneková: „Práve táto skupina 
obyvateľov je najohrozenejšia, a preto sme pristúpili aj 
k tomuto riešeniu. Viem, že veľa z týchto seniorov už 
rúško má, a to či už od mesta alebo od svojej rodiny, prí-
padne si zabezpečili svojpomocne, ale keďže toto kritic-

ké obdobie ešte nekončí, je a bude stále nutnosť tieto 
rúška používať. Opätovne však prosím týchto seniorov, 
aby nevychádzali zo svojich domov, respektíve ak už 
musia navštíviť obchod, lekáreň alebo lekára, tak len 
s rúškom, prípadne s rukavicami a len v najnevyhnut-
nejšom rozsahu, aby neohrozili seba a svojich blízkych. 
Veľa seniorov už využíva aj našu pomoc, kde im mes-
to zabezpečuje nákupy základných potravín, drogérie  
a liekov, takže vôbec nie sú nútení ísť na nákupy. Mesto 
doplnilo ďalšiu telefónnu linku, na ktorú je možné hlásiť 
svoj záujem o nákup, takže verím, že každému v jeho 

požiadavkách vyhovieme.“

Primátorka mesta Katarína Heneková vyzýva, aby 
ktokoľvek, kto má záujem podieľať sa na šití rúšok 
a pomôcť zraniteľnejším z nás, prejavil svoj záujem 
a ochotu pomôcť: „Som veľmi rada, že sa hlásia dob-
rovoľné krajčírky s ponukou pomoci pre obyvateľov 
Púchova. Niektoré doniesli osobne našité rúška, ktoré 
sme hneď distribuovali zdravotne znevýhodneným 

občanom. Zároveň sme rozbehli projekt ďalšej pomoci 
opatrovaným občanom, ktorým sme zabezpečili roz-
voz stravy - obedov, čo určite týmto občanom pomôže 
pri zvládaní tejto ťažkej situácie.“

Asistenčná služba zabezpečenia nákupov
Ďalej bude poskytovaná asistenčná služba zabez-

pečenia nákupov základných potravín, drogérie  
a liekov. Doposiaľ mestom poverené osoby zabez-
pečili 17 nákupov seniorom, ZŤP občanom i rodine 
v domácej karanténe. Prosíme seniorov, aby na-
ozaj obmedzili svoj pohyb po meste, vychádzali iba  
v nevyhnutných prípadoch a radšej využili asistenč-
né služby, ktoré Mesto Púchov ponúka – až do OD-
VOLANIA.

K zamedzeniu šírenia infekcie COVID-19 prispieva-
jú svojou činnosťou aj zamestnanci PTSM, s.r.o., 
ktoré pravidelne v meste triedi odpad, deratizuje  
a dezinfikuje rizikové priestory výskytu nákazy. Upo-
zorňujeme na to, že i priestory cintorínov spadajú do 
tohto zoznamu a je dôležité, aby ste i na tieto miesta 
nosili ochranné rúška. Vzhľadom na opatrenia, ktoré  
v utorok, 24. marca, zaviedla vláda, rušia sa tiež všet-
ky nadchádzajúce kultúrno-spoločenské akcie – až 
do odvolania.

Zatvorené sú školy aj mestský úrad
Výučba a výchovno-vzdelávacie procesy budú 

pre mestské materské školy, základné školy, ZUŠ 
Púchov i CVČ Včielka, na základe uznesenia Mini-
sterstva školstva SR, prerušené až do odvolania. 
Zápisy do MŠ by mali prebehnúť od polovice apríla 
do polovice mája, špecifikované budú podľa samo-
statného nariadenia Mesta Púchov, rovnako ako zá-
pisy detí do 1. ročníkov ZŠ, ktoré by mali prebehnúť  
v druhej polovici apríla a bez prítomnosti detí.

Mestský úrad Púchov je s platnosťou od utorka, 24. 
3. 2020 až do ODVOLANIA pre VEREJNOSŤ ZATVORE-
NÝ. Podateľňa bude fungovať iba vo vyme dzenom 
čase. Dodávka pitnej vody, pre marginalizované 
skupiny, ktorú mesto zabezpečilo už v uplynulom 
týždni, bude opakovane dostupná pre túto skupinu 
občanov vždy v stredu, počas dopoludnia, na ulici  
J. Smreka (Kolonka), v spolupráci s Považskou vodá-
renskou spoločnosťou, a. s.

Laura Krošláková 

Projekt Mesta Púchov a Mestskej knižnice
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Pred tromi týždňami sme začali prijímať na krízo-
vom štábe prísnejšie opatrenia na zamedzenie ší-
renia koronavírusu. Ak si spomínate, mesto Púchov 
bolo medzi prvými mestami, ktoré rozhodlo o zru-
šení naplánovaných hromadných podujatí a hlavne  
o zatvorení materských a základných škôl, ako aj ZUŠ 
a CVČ, i všetkých športovísk a všetkých tréningových 
procesov v meste. V zapätí sme promptne zadali ob-
jednávky na šitie rúšok, ktoré sme začali priebežne 
distribuovať seniorom ale aj ostatným občanom, 
ktorí o to požiadali. 

Verím, že aj tieto opatrenia a vaša zodpovednosť, 
nám pomohli v tom, aby sme zabránili šíreniu CO-
VID 19, pretože k pondelku 30.3. nebol v Púchove 
potvrdený žiadny prípad koronavírusu. Veľmi sko-
ro sme tiež zareagovali na to, ako pomôcť nielen 
seniorom, ale aj osamelým občanom a občanom  
v karanténe, a začali sme realizovať nákupy základ-
ných potravín, drogérie a liekov, aby nemuseli vy-
chádzať zo svojich domovov. Okrem čistenia auto-
busov, ktoré využíva mestská autobusová doprava, 
začali sme dezinfikovať aj autobusové zástavky –  
čakárne. 

Minulý týždeň sme spustili zabezpečenie do-
nášky obedov do domácnosti opatrovaných  
klientov. Pre deti, mládež ale aj seniorov, sme minulý 
týždeň spustili projekt zapožičania kníh z mestskej 
knižnice, ktorú môžu občania využiť a počas dní od 
pondelka do štvrtku si knihu môžu telefonicky ob-
jednať na t. č.  42 463 14 88. Následne v piatok si ju za 
prísnych ochranných opatrení môžu prevziať. 

Postupne sa nahlasujete aj do projektu „Čítam ti“, 
kde zasielate svoje videá, ukážky úryvkov vašej obľú-
benej knihy, alebo knihy, ktorú čítate svojim deťom, 
prípadne deti vám. Tie najlepšie zinterpretované 
knižné ukážky budú navyše raz mesačne ocenené. 
Verím, že aj takýmto spôsobom si môžeme skrátiť 
tie dlhé chvíle čakania doma a ešte sa aj niečo nové 
naučiť.

Zriadili sme transparentný účet, na ktorý  
budem počas krízy zasielať časť svojho platu

Po prepuknutí tejto krízy, ktorá nielen v našom 
meste ovplyvnila život všetkých ľudí, som premýšľa-
la, ako môžem ešte okrem osobnej iniciatívy a osob-
ného zainteresovania sa do jednotlivých druhov po-
moci, pre občanov mesta, v tejto súvislosti pomôcť. 
Som presvedčená, že som našla riešenie, ktoré bude 
transparentné a hlavne splní účel, pretože táto po-
moc bude adresná a jasne zdokumentovateľná. 

Zriadila som za mesto Púchov transparentný účet, 
na ktorý budem každý mesiac, v čase tejto krízy, 
presúvať časť zo svojej mzdy. Nemala som potrebu 

o tomto postupe vopred informovať, tak ako som 
predtým neinformovala o doteraz poskytnutej po-
moci, ani vyzývať kohokoľvek z poslancov alebo 
mestského úradu, aby sa vzdávali časti svojho platu. 
Ani ja nepotrebujem, aby ma niekto konkrétne vyzý-
val, pretože som si vedomá toho, čo je mojou povin-
nosťou. 

Som toho názoru, že každý – či už zamestnanec 
mestského úradu, mestskej spoločnosti, konate-
lia, poslanci alebo aj iné fyzické a právnické osoby, 

budú mať možnosť presne vidieť, že tieto darované 
prostriedky boli využité na správny účel. Tým účelom 
je – pomôcť občanom mesta, či už hneď teraz alebo 
v čase, keď budeme odstraňovať následky dopadov 
tejto krízy.  Vyzbierané finančné prostriedky  budú 
vynaložené výlučne na pomoc občanom mesta 
Púchov, v súvislosti s odstraňovaním dopadov ko-
ronavírusu na mesto Púchov a jeho občanov, a to či 
už jednotlivcovi alebo rodine, ktorí sa ocitnú v ťaž-
kej životnej situácii, ale môžu byť použité aj na zní-
ženie nákladov mesta v súvislosti so zabezpečením 
ochranných prostriedkov pre občanov.  

Zriadenie transparentného účtu je podľa môj-
ho názoru jedinou preukázateľne čistou formou 
zdokladovania skutočne darovanej sumy, ako aj 
jej skutočného využitia a každý darca uvidí, ako 
boli jeho darované peniaze využité. Každý z nás 
vie, čo pre toto mesto robí a pozná svoju finančnú 
situáciu, a preto touto formou môže každý osob-
ne zvážiť, či pomôže mestu a jeho občanom, a ak 
áno, tak v akej výške. Číslo transparentného účtu: 
SK6909000000005169450413.

Verím, že táto forma pomoci môže osloviť aj niek-
torých podnikateľov, či už väčších alebo menších, ale 
aj iné osoby, ktoré takýmto spôsobom prejavia svoju 
solidaritu. Vopred vám srdečne ďakujem za akúkoľ-
vek pomoc z vašej strany.

„Pánu učiteľovi z lásky....“

Tak sa volá môj obľúbený film, ktorý krásne vysti-
huje prácu učiteľa ako poslanie. Učiteľ má obrov-
skú moc, pretože môže (samozrejme za súčinnosti 
rodičov) nielen dopĺňať vzdelanie dieťaťa, ale aj vy-
chovať z neho slušného človeka a môže ho svojím 
príkladom inšpirovať a byť mu vzorom po celý svoj  
život. Tiež som mala to šťastie, že som mala takýchto 
pedagógov, či už na základnej škole, na gymnáziu,  
v základnej umeleckej škole, ale aj na fakulte, ktorí 
ma nielen naučili učivo. Zároveň ma inšpirovali, mo-
tivovali a viedli k splneniu mojich snov. 

A práve minulú sobotu sme mali možnosť si pripo-
menúť sviatok Dňa učiteľov. Využijem túto možnosť 
sa opäť poďakovať vám, milí učitelia, milé učiteľky, 
ale aj vám všetkým nepedagogickým pracovníkom 
(vychovávateľom, kuchárkam, upratovačkám, asis-
tentom...), ktorí často nad rámec svojich povinností 
venujete svoj čas našim deťom a študentom. Prajem 
vám veľa trpezlivosti, aby ste aj v tomto náročnom 
období boli nablízku svojim žiakom a študentom, 
hlavne veľa zdravia, aby sme sa všetci už čoskoro 
stretli, či už v triedach, učebniach, na školských ihris-
kách - v plnom zdraví a chuti pracovať.

Trochu štatistiky k 30.3.2020

Rozdistribuovali sme v rámci Púchova doposiaľ pri-
bližne 5000 ks rúšok (jednorazových i bavlnených).

Darom od vás, dobrovoľných krajčírok i sponzorov, 
sme dostali 640 ks rúšok, ktoré sme rozdali a stále 
rozdávame tým najzraniteľnejším.

Darom od sponzora sme obdržali látky a gumičky 
na výrobu 1000 ks rúšok, z ktorých šijú dobrovoľné 
krajčírky ďalšie rúška, ktoré budeme doručovať ďal-
ším občanom

Zabezpečili sme 17 nákupov pre púchovské do-
mácnosti – seniorom i rodine v karanténe.

Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhate – je vás 
veľa, ktorí ste rúška či už darovali, ušili, rozniesli. Ďa-
kujem aj vám všetkým, ktorí akýmkoľvek iným spô-
sobom pomáhate nielen mne, ale hlavne mestu, ob-
čanom a musím povedať, že aj vďaka vám mám silnú 
vieru, že toto všetko spoločne zvládneme, a to už čo-
skoro. Len prosím, vydržme a zostaňme doma. Želám 
vám pokojný týždeň v kruhu vašich najbližších. 

Katarína Heneková

Slovami primátorky:  
Verím, že razantné opatrenia mali svoj význam
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Mesto Púchov má na roz-
diel od viacerých sloven-
ských miest svoj vlastný 
týždenník.

Púchovské noviny sú periodikum, 
ktorého hlavnou úlohou je informovať 
obyvateľov o dianí v meste a jeho oko-
lí. V súlade s ústavne zaručenou slo-
bodou prejavu, slova a tlače využívajú 
občania mestské noviny na to, aby ich 
prostredníctvom získavali informácie  
a verejne vyjadrovali svoje názory.

Počiatky Púchovských novín

Predchodcom Púchovských novín 
bol 4-stranový občasník Púchovská 
verejnosť, ktorý začal vychádzať po 
Nežnej revolúcii na začiatku roku 1990. 
Noviny Púchovská verejnosť pripravo-
vali mestský novinár, výtvarník a foto-
graf Štefan Filiač a vtedajší poslanec 
mestského zastupiteľstva Slavomír 
Flimmel. Po zmenách vo vedení mesta 
v roku 1991 sa noviny transformovali 
na 12-stranový mesačník Púchovské 
listy, ktoré riadila trinásťčlenná redak-
čná rada spoločne so zodpovedným 
redaktorom Štefanom Filiačom. Tlač 
zabezpečovala púchovská tlačiareň 
ASSA.

Štefana Filiača vo funkcii zodpoved-
ného redaktora Púchovských listov  
v roku 1995 nahradil novinár Radoslav 
Varga. Rozsah novín zvýšil na 16 strán 
a náklad čoskoro prekonal tisíc výtlač-
kov. Po čase sa zvýšila periodicita vy-
chádzania novín na dvojtýždenník (24 
čísel za rok) a počet strán na 20. V roku 
2001 noviny začalo vydávať súkromné 
vydavateľstvo MIKA redaktora Rado-
slava Vargu ako týždenník a zmenilo 
ich názov na Púchovské noviny. Preto 
máme v tiráži našich súčasných novín 
uvedený ročník číslo XX. Vydávanie 
Púchovských novín neskôr prevzala 
mestská spoločnosť MEDIAL Púchov, 
s.r.o. a počet strán novín sa rozšíril na 
24. Šéfredaktorom ostal Radoslav Var-
ga a tlač zabezpečovala naďalej tla-
čiareň ASSA.

Zmeny po roku 2014

Väčšie zmeny v Púchovských novi-
nách nastali po komunálnych voľbách 
v roku 2014. Nové vedenie mesta 
zmenilo konateľa MEDIAL Púchov, 
s.r.o. - Radoslava Vargu nahradil Anton 
Školek. Šéfredaktorkou Púchovských 
novín bola v júni 2015 menovaná Ta-
tiana Moravcová a v marci 2016 sa 
šéfredaktorom stal Slavomír Flimmel. 
Redakcia sa v rokoch 2017-2019 zúžila 
na trojicu redaktorov - okrem šéfre-
daktora pre noviny externe pracovali 
športový redaktor Milan Podmaník  
a jazyková a grafická redaktorka Tatia-
na Moravcová. Koncom februára 2020 
z redakcie novín odišla Tatiana Morav-
cová a jej prácu si rozdelili zostávajúci 
dvaja redaktori a pracovníčka inzercie 
Kristína Cimeráková. Noviny od roku 
2014 zmenili svoj vzhľad a začali sa 
tlačiť plnofarebne na lacný novinový 
papier. Úspory za tlač a papier umož-
nili vydavateľovi 6-násobne zvýšiť ná-
klad Púchovských novín. Náklad 8.000 
výtlačkov sa každý týždeň (s výnimkou 
letných a zimných prázdnin) bezplat-
ne distribuuje do poštových schránok 
v meste Púchov. V roku 2017 sa vy-
davateľom Púchovských novín stala 
novozriadená mestská spoločnosť 
Púchovská kultúra, s.r.o. Rozsah strán 
Púchovských novín sa ustálil na čísle 
24, v prípade väčšieho záujmu o pla-
tenú plošnú inzerciu noviny vychádza-
jú aj ako 28, resp. 32-stranové. Tlač 
Púchovských novín od začiatku roku 
2016 zabezpečuje tlačiareň Mafraprint 
Olomouc. Distribúciu Púchovských no-
vín má od roku 2016 na starosti mest-
ská spoločnosť PTSM, s.r.o. 

Súčasnosť mestských novín 

V Púchovských novinách čitatelia 
nájdu aktuálne informácie z kultúr-
neho, športového a spoločenského 
 diania v meste a okolí. Neoddeliteľnou 
súčasťou Púchovských novín je spolo-
čenská kronika a občianska inzercia. 
Čitatelia v novinách nájdu informácie 
z rokovaní mestského zastupiteľstva, 
dozvedia sa o činnosti mestského 

úradu a mestských obchodných spo-
ločností, mestských organizácií, škôl 
a školských zariadení. Veľkej obľube 
sa tešia informácie o činnosti polície  
a hasičov. Púchovské noviny sú me-
diálnym partnerom viacerých športo-
vých, kultúrnych a spoločenských po-
dujatí v meste Púchov.

Púchovské noviny na internete

Púchovské noviny majú plno-
hodnotnú webovú stránku www.
puchovskenoviny.sk, ktorá sa dopĺňa 
každodenne 7 dní v týždni 1-6 člán-
kami, ktoré častokrát nie sú určené 
do tlačenej verzie novín. Ide najmä  
o rozsiahle fotoreportáže, resp. články, 
ktoré do času vydania tlačenej verzie 
novín stratia svoju aktuálnosť. Webová 
stránka www.puchovskenoviny.sk fun-
guje od júla 2015 a v roku 2019 dosa-
hovala mesačnú čitateľnosť až 40.000 
čitateľov. V rokoch 2015-2019 bolo na 
stránke zverejnených viac ako 3.250 
článkov, z toho v roku 2019 ich bolo 
zverejnených 1.100, čo je priemerne 
3 články denne. Púchovské noviny sú 
každodenne aktívne aj na sociálnej  
sieti Facebook, kde majú viac ako 
2.800 sledovateľov.

Výhľady do budúcnosti

Modernizácia našej spoločnosti so 
sebou prináša mnohé veľké zmeny. 

Niektorí prognostici predpovedajú 
postupný zánik tlačených periodík  
a prechod na digitálne interneto-
vé platformy. Aj zo strany občanov 
Púchova a poslancov mestského 
zastupiteľstva sa v poslednom čase 
ozývajú hlasy žiadajúce prehodnotiť 
periodicitu vydávania Púchovských 
novín s cieľom šetriť verejné financie. 
Tlač novín ako týždenníka je zmluvne 
zabezpečená do jesene 2021. Dovtedy 
orgány mesta túto otázku zodpoved-
ne posúdia a rozhodnú o budúcnosti 
tlačených Púchovských novín ako týž-
denníka. 

Slavomír Flimmel
šéfredaktor Púchovských novín

Mobilný

hospic

Emanuel

 

spustilo

POŽIČOVŇU

POLOHOVATEĽNÝCH

POSTELÍ  

A  PRÍSLUŠENSTVA

POTREBNÉHO  

K  STAROSTLIVOSTI  

O  BEZVLÁDNEHO

PACIENTA

OZ  S  LÁSKOU  K  ČLOVEKU    

V  RÁMCI  PROJEKTU

Postele  sa

zapožičiavajú

BEZPLATNE .

Bližšie informácie na 

www .slaskoukcloveku .sk

KONTAKTNÁ OSOBA:  

Jarmila Janypková

janypkovaj@gmail.com

Púchovské noviny vychádzajú už 30 rokov
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Na jeseň minulého kalendárneho roka začalo 
mesto Púchov s rekonštrukciou, prístavbou budovy 
materskej školy Lienka, na Ulici 1. mája. Pred-
pokladaný termín ukončenia stavebných vonkajších 
i vnútorných prác bol stanovený na marec tohto 
roku. Fasáda budovy škôlky je takmer hotová, ostá-
va ešte vnútorné vybavenie. S ohľadom na súčasnú 
situáciu však boli rekonštrukčné práce pozastavené. 
Následne sa má spevňovať aj plocha okolo škôlky, 
kde by mali pribudnúť i nové preliezačky. 

Rekonštrukčné práce na materskej škole na Ulici 
1. mája začali v októbri 2019, pokračovali aj počas 
zimného obdobia, do tej miery, ako umožňovalo 
počasie. Stavebné práce zabezpečujú dve firmy – 
MIPE Invest, s. r. o. a Interbau, s. r. o.. Prvá z firiem  
mala vo svojej réžii celkovú rekonštrukciu budovy, 
prístavbu i zateplenie a druhá z firiem zabezpeči-
la revitalizáciu okolia škôlky - oplotenie a hraciu 
plochu. Priebeh prác približuje vedúci Oddelenia 
výstavby, investícií, životného prostredia a staveb-
ného úradu, Ing. Miroslav Svorada: „K prerušeniu prác 
nadišlo iba v prípadoch veľmi nepriaznivého počasia. 
Predpokladaný termín dokončenia bol stanovený na 
koniec marca. Pred týždňom však obe firmy požiadali 
o pozastavenie stavebných prác z dôvodu vyhlásenia 
mimoriadnej situácie, respektíve núdzového stavu, 
Slovenskou republikou. Taktiež z dôvodu nedostatku 
stavebného materiálu, keďže tento materiál dovážajú 
aj z iných krajín, ktoré sú postihnuté viac ako Slovenská 
republika. Zároveň nás upozornili, že nie sú schopní 
na základe týchto skutočností dodržať riadny termín 
dokončenia uzavretej zmluvy o dielo z dôvodu vyššej 
moci.“ Obe stavebné firmy požiadali o predĺženie zm-

luvy o dobu, počas ktorej budú platiť všetky vydané 
nariadenia a opatrenia z Úradu vlády SR. V prípade, 
že sa bude dať situácia s dodávkou materiálu ope-
ratívne riešiť, v priebehu nasledujúcich dní, práce na 
budove škôlky môžu byť dokončené v rozpätí dvoch 
týždňov. Následne prebehne legislatívny proces ko-
laudácie stavby a potom  oficiálne otvorenie, čo sa 
bude odvíjať aj od termínu z Ministerstva školstva SR, 
kedy opätovne začnú výukové a výchovno-vzdeláva-
cie procesy.

Práce na MŠ Lienka sa netýkajú len vonkajšieho 
areálu či fasády budovy, ale aj zabezpečenia nového 
vnútorného vybavenia škôlky – čo je ďalšia akti-
vita celého projektu. Hovorí referentka grantových 

projektov, Ing. Jana Vondrová: „V súčasnej situácií 
nevieme povedať, kedy presne bude zrealizovaná 
dodávka vnútorného vybavenia, ktoré je potrebné  pre 
riadnu prevádzku škôlky. Podľa zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku máme plánované 
ukončenie realizácie všetkých hlavných aktivít projek-
tu do konca mája 2020. V prípade, že by bol tento ter-
mín ohrozený, budeme musieť požiadať riadiaci orgán  
o predĺženie realizácie aktivít projektu. Podmienkou 
ukončenia projektu je, že musia byť skončené všetky 
hlavné aktivity a vydané kolaudačné rozhodnutie.“

Dokončovacie práce na budove MŠ Lienka budú 
predovšetkým  závisieť od vývoja situácie.

 Laura Krošláková

Na základe výsledkov výberového konania nas-
tupuje počnúc dňom 1. 4. 2020 do funkcie vedúcej 
oddelenia školstva a sociálnych vecí na Mestskom 
úrade v Púchove Mgr. Daniela Gabrišová. Pri tejto 
príležitosti sme ju navštívili v jej kancelárii a položili 
niekoľko otázok.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a bývali?
Pochádzam z Púchova, tu aj bývam. Magisterské 

štúdium som absolvovala v odbore učiteľstvo a na 
PF UMB končím tento rok predprimárne vzdelávanie.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?
V rámci mojich pracovných skúseností za 20 

rokov aktívnej praxe som pôsobila v rôznych riadi-

acich funkciách, posledné pracovné zaradenie bolo  
v oblasti hotelierstva - ako manažér hotela. Pracovné 
skúsenosti mám teda zo súkromného a momentálne 
aj verejného sektora.

Ktoré knihy a filmy sú vaše obľúbené? Akú hud-
bu počúvate?

Momentálne čítam knihy pedagogického za-
merania, rôzne usmernenia kvôli situácii,v ktorej 
sa nachádzame, ale na nočnom stolíku mám na 
odľahčenie aj novú publikáciu Nevyhorení od Lucie 
Okša a inšpiratívne osobné spomienky Môj príbeh 
bývalej prvej dámy USA Michelle Obama. Čo sa týka 
obľúbených filmov, tak tých je naozaj veľa, k posled-
ným patrí napr. Joker a Sklenená izba, kde je opísaná 
modernosť, otvorenosť a symbol nádeje českoslo-
venského národa.

Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Mesto Púchov sa mi páči, žijem tu od narodenia. 

Medzitým som pôsobila aj v zahraničí kvôli pra-
covným a jazykovým skúsenostiam, ale rada som 
sa opäť vrátila, pretože naše mesto ponúka rôzne 
kultúrne, športové a voľno-časové aktivity počas 
celého roka pre všetky vekové kategórie. Vzhľadom 
na to, že som pôsobila aj v zahraničí a mala som 
možnosť spoznať rôzne národnosti, kultúry a taktiež 
aj mentalitu ľudí, prevládol vo mne pocit návratu do 
rodného mesta, v ktorom mám všetko, čo potrebu-
jem k životu.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?
Svoje plány a vízie som predstavila vo svojej kon-

cepcii riadenia oddelenia školstva, sociálnych vecí  
a kultúry, ale teraz prioritne riešime aktuálnu situáciu 
s pandémiou COVID-19 a organizačné zabezpečenie 

zápisov do materských škôl a základných škôl, tak-
tiež zabezpečenie pomoci pre seniorov a sociálne 
slabších občanov nášho mesta, konkrétne pomoc 
pri nákupoch, opatrovateľskú službu, zabezpečenie 
obedov pre opatrovaných. Zároveň pracujem na 
príprave kultúrnych podujatí s nádejou, že keď sa 
situácia zlepší, budeme sa môcť vrátiť k naším pláno-
vaným a tradičným akciám.

Ktoré aktuálne problémy považujete za priorit-
né?

Momentálne situáciu, v ktorej sme sa všetci ocit-
li, no napriek tomu riešime každodenne problémy  
a otázky týkajúce sa celého oddelenia. Mojou snahou 
je, aby oddelenie fungovalo ako jeden tím. Nakoľko 
na úrade pôsobím už jeden rok, dokážem posúdiť  
a vyhodnotiť čo je v daný moment prioritná situácia 
a nájsť vhodné riešenie.

V čom vidíte svoj prínos pre oddelenie i pre 
mesto Púchov?

Svoj inovatívny prínos vidím predovšetkým  
v rekonštrukcií budovy Základnej umeleckej školy 
Púchov a v renovácii a rozšírení Mestskej  knižnice 
V. Roya, ktorá by zároveň mala prejsť digitalizáciou. 
Aktuálnymi sú tiež príprava projektu pre zariadenie 
pre deti do 3 rokov (jasle), riešenie problematiky um-
iestnenia ľudí bez domova počas zimného obdobia 
a sociálny taxík pre opatrovaných mestom Púchov.  
A ostatné sa bude odvíjať od súčasnej krízovej situá-
cie. 

Máte svoje obľúbené životné krédo?
Nevyčítaj životu, čo ti nedal, ale nauč sa ceniť to, čo 

ti dáva.
Zhováral sa Slavomír Flimmel

Daniela Gabrišová: 
Nevyčítaj životu, čo ti nedal, ale nauč sa ceniť to, čo ti dáva

Rekonštrukcia MŠ Lienka je dočasne pozastavená
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Pozor na spaľovanie trávy, hrozí požiar i pokuta

Mestská polícia

Mimoriadne opatrenia v súvilosti s pandémiou pokračujú aj na hraniciach s Českom.          FOTO: KR PZ Trenčín

Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 12. kalendárnom týždni stalo 18 dopravných 
nehôd. Zomreli pri nich dvaja ľudia, ani jedna zo 
smrteľných nehôd nebola v Púchovskom okrese. 
Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho kraja 
stalo 215 dopravných nehôd, čo je o 56 menej, ako 
v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri nich 
päť ľudí (medziročný pokles o troch). Ťažké zranenia 
utrpelo 11 osôb, čo je o 12 menej, ako v rovnakom 
období roku 2019.

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 2435 
dopravných nehôd (medziročný pokles o 119). Zom-
relo pri nich 46 ľudí, čo je o päť viac, ako v rovnakom 
obodbí minulého roku. Najviac obetí dopravných ne-
hôd má v tomto roku Žilinský samosprávny kraj, kde 
zomrelo už 13 ľudí, medziročný nárast počtu obetí  
v Žilinskom kraji predstavuje 550 percent. Najmenej 
obetí má Košický samosprávny kraj, kde tento rok pri 
dopravných nehodách zomreli traja ľudia. 

KRPZ Trenčín  

Trenčiansky kraj má päť obetí dopravných nehôd

Marec a apríl býva pre hasičov mesiacom so 
zvýšeným výskytom požiarov v prírodnom prostredí, 
ktoré vznikajú vypaľovaním porastov, drevín a bio-
logického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia 
zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetiev zo 
stromov. 

V roku 2019 zaznamenali hasiči až 1677 požiarov, 
ktoré vznikli dôsledkom takéhoto vypaľovania, čo 
je oproti roku 2018 nárast až o 71 percent. Ak sa  
z dôvodu opatrení pre vírus COVID – 19 nachádza-

te momentálne doma a jarné počasie vás láka von 
robiť poriadok na dvore a záhrade, nepoužívajte na 
to oheň. Čím menej budú musieť hasiči zasahovať 
pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac ich 
budeme chrániť. 

V neposlednom rade - plošné vypaľovanie tráv  
a porastov môže skončiť pokutou vo výške 331 eur, 
pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 
16.596 eur. Nikto však v momentálnej situácii nechce 
rozdávať, ani dostávať pokuty.        KR HaZZ Trenčín 

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
evidovali koncom februára celkom 857 uchádzačov o 
zamestnanie. Priemerná evidovaná miera nezamest-
nanosti klesla v Púchovskom okrese vo februári 
medzimesačne o 0,03 percenta na úroveň 3,05 per-
centa. Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 
bolo 452 žien a 64 občanov so zdravotným postih-
nutím. Na úrade práce evidovali tiež 51 absolventov 
škôl, z toho 15 absolventov vysokých škôl a 36 absol-
ventov stredných škôl.

Z hľadiska vekovej štruktúry bolo až 211 uchádzačov 
o zamestnanie z Púchovského okresu mladších ako 
30 rokov, čo je takmer štvrtina z celkového počtu 
uchádzačov o zamestnanie. Starších ako 55 rokov 
bolo 177 uchádzačov o zamestnanie. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti kles-

la v Trenčianskom kraji vo februári medzimesačne  
o 0,13 percenta a dosiahla úroveň 3,21 percenta. 

Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola vo februári  
v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,68 percen-
ta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,84 per-
centa), Partizánske (3,32 percenta), Púchov (3,05 per-
centa), Bánovce nad Bebravou (3,00 percenta), Nové 
Mesto nad Váhom (2,88 percenta), Myjava (2,75 per-
centa), Ilava (2,16 percenta) a Trenčín (2,08 percenta).

Na Slovensku stúpla vo februári nezamestnanosť  
o 0,07 percenta a vrátila sa nad päťpercentnú hrani-
cu (5,05 percenta). Najvyššia miera nezamestnanosti 
na Slovensku bola vo februári v okrese Rimavská So-
bota, kde dosiahla úroveň 15,61 percenta. Najnižšia 
nezamestnanosť – 1,92 percenta, bola v Nitrianskom 
okrese.                       (r)

Nezamestnanosť v okrese minulý mesiac klesla
Úrad práce

V týždni od 19. do 25. marca absolvova-
li príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Hasičskej stanice v Púchove štyri výjazdy. 
Zasahovali pri dopravných nehodách, likvido-
vali spadnutý strom a pomáhala zdravotným 
záchranárom.

Vo štvrtok 19. marca zasahovali hasiči z Púchova 
pri dopravnej nehode, ktorá sa stala za Streženi-
cami. Hasiči vozidlo zabezpečili proti vzniku 
požiaru a pomohli naložiť vozidlo na automobil 
odťahovej služby. Pri nehode sa nikto nezranil. 

V rovnaký deň zasahovali hasiči pri dopravnej 
nehode motocykla v obci Hoštiná. Pri nehode 
sa zranili dve osoby. Hasiči zraneným poskytli 
predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do 
sanitky zdravotných záchranárov.

V sobotu 21. marca likvidovala jednotka HS 
Púchov strom spadnutý na cestu za obcou 
Streženice. 

V stredu 25. marca asistovali púchovskí hasiči 
zdravotným záchranárom pri transporte pacienta 
v Púchove.      KR PZ Trenčín, HS Púchov 

Hasičský a záchranný zbor

Nemocnicu nepotreboval
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Moyzesovej ulici, 
kde pri obchodnom dome ležal na zemi bezdo-
movec. Po príchode na mieste našli mestskí 
policajti bezdomovca, ktorý už komunikoval 
s oznamovateľkou. Následne prišli zdravotní 
záchranári, lekár skonštatoval oslabenie orga-
nizmu, prevoz do nemocnice podľa neho nebol 
potrebný. Bezdomovcovi pomohli obyvatelia uni- 
mobunky pre ľudí bez domova, kde prespáva aj 
skolabovaný bezdomovec. 

Poškodil tri vozidlá
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého automobil 
značky Audi pri parkovaní a otáčaní poškodil tri 
vozidlá. Policajti zistili, že oznámenie je pravdivé, 
následne na miesto prišli policajti z dopravného 
inšpektorátu, ktorí prípad prevzali. 

Netrafil...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa na Moyzesovej ulici 
dobýja na druhom poschodí do bytu neznámy 
muž. Hliadka na mieste zistila, že dôchodca  
z rovnakej bytovky si pomýlil poschodia a snažil 
sa dostať do bytu o poschodie nižšie. Hliadka 
odprevadila muža ku vlastnému bytu.
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Od 1. decembra 2019 sú na Slovensku účinné 
novely zákonov o cestnej premávke, obecnej 
polícií a o priestupkoch, kde mestským poli
cajtom pribudli viaceré kompetencie. 

K základným úlohám mestských policajtov pribud
lo okrem iného aj oprávnenie využívať zvukové, 
obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade  
s osobitným predpisom zákona o ochrane osobných 
údajov. Viac oprávnení majú aj v prípade kontroly 
taxikárov a pri prehliadke zadržaných. Zmenou preš
li aj základné úlohy príslušníkov obecnej a mestskej 
polície pri objasňovaní priestupkov. Došlo k rozšíre
niu právomocí mestskej polície pri riešení porušenia 
príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, 
odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo stá
tia. 

Na zmeny v kompetenciách sme sa opýtali 
náčelníka Mestskej polície v Púchove Mária Mar
tinku:

K oprávneniam polície napríklad pribudlo aj zas
tavovanie vozidiel, ak vodič spáchal priestupok proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je 
oprávnený prejednať v blokovom konaní alebo ak 
ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. 
Zároveň príslušníci sú oprávnení zastavovať vozidlá 
alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné 
pre zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k proti
právnemu konaniu, alebo je to v záujme záchrany 
života a zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžadu
je bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Parkovanie na chodníkoch a na zakázaných mies
tach. Tu by som chcel upozorniť na zmenu v zákone 
o cestnej premávke, ktorou bola zakázaná jazda po 
chodníku. Vozidlo môže parkovať na okraji chodní
ka priľahlého k ceste za dodržania ostatných usta
novení (napr. ponechanie voľnej šírky chodníka  
najmenej 1,5 m a pod.). Porušenia príkazov, záka

zov, neoprávneného vstupu alebo otáčania vozidiel. 
Jazda na červenú, nezastavenie na stopke, alebo aj 
možnosť prehľadania osoby. Aj týmto sa môžu zao
berať príslušníci mestskej polície. Ide o činnosti ale
bo riešenie priestupkov, v ktorých donedávna konať 
nemohla, resp. mohla konať s určitými obmedzenia
mi. Výhradné právo v tom mala, v zmysle zákona, len 
štátna polícia. Veci sa ale zmenili a mestským polica
jtom aktuálne pribudli nové kompetencie.

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavo
vať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania 
podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobit
ného predpisu. Kontrolovať sa budú napr. preukaz 
vodiča taxislužby, kópie koncesie, nedodržanie ta

rifných podmienok, neumiestnenie základnej sadz
by cestovného na určených miestach alebo správne 
označenie vozidla taxislužby.

Aké ďalšie zmeny prináša novela zákona okrem 
zmien pri riešení dopravných priestupkov?

Príslušníci mestskej polície už po novom môžu u 
ľudí vykonať prehliadku osoby. Donedávna to bolo 
možné len vtedy, ak prichytili páchateľa priamo pri 
čine. Ide o tzv. bezpečnostnú prehliadku, na ktorú 
mala mestská polícia oprávnenie aj pred novelou 
zákona o obecnej polícii. Pred novelou však mohli 
príslušníci obecnej polície túto prehliadku vykonať 
len u zadržanej osoby, novela rozšírila túto možnosť 
aj na osobu predvádzanú. 

Ku všeobecným oprávneniam pribudlo aj oprávne
nie presvedčiť sa či ten, koho príslušníci zadržiavajú 
alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá 
pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život ale
bo zdravie. Takú vec môžu osobe odobrať. Odobratú 
vec alebo zbraň príslušník odovzdá najbližšiemu 
útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou alebo 
predvedenou osobou. Príslušníci MsP môžu prikázať 
každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na 
určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ 
to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh 
mestskej polície alebo obce. 

Mestským policajtom oproti minulosti pribudla aj 
ďalšia novinka  rozšírenie oprávnení mestskej polície 
o oprávnenie využívať zvukové, obrazové alebo iné 
záznamy na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie 
priebehu jej činnosti alebo zákroku. Doteraz to zákon 
neumožňoval celkom jednoznačne. Argumentom 
pre zavedenie tejto možnosti bolo zvýšenie ochrany 
oboch strán, či už policajtov, alebo priestupcov. Mys
lím si, že to policajtom uľahčí dokazovanie priestup
ku, keďže v mnohých prípadoch dokazovanie zo stra
ny mestskej polície bolo problematické.

Aké tresty môže mestská polícia použiť podľa 
nových pravidiel?

Po novom môžu pokutovať vodičov pri rôznych 
porušeniach zákona o cestnej premávke. Za priestu

pok spáchaný závažným spôsobom podľa zákona 
8/2009 Z.z. o cestnej premávke ako je napríklad ne
zastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom 
alebo signalizačným zariadením, vjazd alebo prejazd 
cez železničné priecestie v čase keď je to zakázané, 
zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mie
ste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde 
o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, 
neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu pol
icajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri 
dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 
premávky a pod. môže byť príslušníkmi mestskej 
polície udelená bloková pokuta do výšky 150 eur.

Slavomír Flimmel

Mestskí policajti majú viac kompetencií
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V týchto dňoch prebieha na území mesta jarné 
upratovanie. Do jednotlivých mestských častí sú 
umiestňované veľkoobjemové kontajnery. Radi by 
sme touto cestou upozornili občanov, že TIETO KON-
TAJNERY SÚ URČENÉ VÝLUČNE NA VEĽKOOBJEMOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD. Teda na skrine, nábytok, gau-
če, umývadlá, WC misy. Skrine a iné rozmerovo väč-
šie odpady, žiadame rozobrať a až následne uložiť do 
veľkoobjemového kontajnera. Uložením rozobraté-
ho nadrozmerného odpadu do kontajnera, zabezpe-
číte plné a efektívne vyťaženie takéhoto kontajnera. 
Tým, že tam ostane miesto aj na ďalší odpad, teda 
urobíte službu sebe aj susedom. 

Do kontajnerov je prísne zakázané vha-
dzovať:

PNEUMATIKY - nepatria do komunálneho odpa-
du, avšak zdarma vám ich prevezmú v akomkoľvek 
pneuservise.

ELEKTROSPOTREBIČE - zdarma sa dajú odovzdať na 
zbernom dvore PTSM. 

AZBEST- ide o nebezpečný odpad, s ktorým môžu 

manipulovať a zneškodňovať ho iba certifikované 
spoločnosti. Manipuláciou s azbestom ohrozujete 
seba aj svoje okolie.

BIOLOGICKÝ ODPAD (LÍSTIE, KONÁRE, TRÁVA)  
– tento odpad je možné bezplatne odovzdať na zber-
nom dvore PTSM.

STAVEBNÝ ODPAD - takýto odpad nie je komunálny 
odpad a dá sa odovzdať na zbernom dvore PTSM.

Zároveň prosíme občanov, ktorí odpad dovážajú 
ku kontajnerom na prívesných vozíkoch, aby tento 
odpad priviezli priamo na zberný dvor PTSM, kde je 
ho možné ďalej roztriediť. Rozmiestnené kontajnery 
je potrebné ponechať pre občanov, ktorí nemajú prí-
ležitosť odpady doviesť do zberného dvora. Zberný 
dvor je otvorený každý pracovný deň od 8:00 do 
18:00. V sobotu je zberný dvor zatvorený až do 
odvolania. 

Veríme, že toto usmernenie pomôže aktuálny stav 
zlepšiť a do kontajnerov bude umiestňovaný len taký 
odpad, ktorý tam naozaj patrí. 

Veronika Hantáková

Jarné upratovanie v meste Z práce technických 
služieb mesta

Mestská organizácia PTSM, s.r.o. zabezpečuje 
okrem zberu a separácie odpadov aj údržbu mest-
ských komunikácií a starostlivosť o mestskú zeleň.  
V uplynulom období pracovníci PTSM opravili pre-
padnutý chodník na Štefánikovej ulici, zostrihali tuje 
pri mestskom cintoríne a na Kolonke vybudovali 
ďalšie spevnené odstavné plochy pre autá, kde dnes 
pohodlne môže parkovať až 25 vozidiel. 

Zdroj: PTSM

V súvislosti s aktuálnou situáciou s COVID-19 sa 
kaž dý z nás chráni najlepšie ako môže, je však po-
trebné byť empatický a okrem seba chrániť aj svoje 
okolie. Dodržanie momentálne zvýšených hygienic-
kých opatrení nie je možné bez zabezpečenia zberu 
a zvozu odpadov v meste, preto je dôležité zabezpe-
čiť ochranu pracovníkov, ktorí s odpadom nakladajú.

V zmysle aktualizovaného usmernenia k naklada-
niu s odpadom v kontexte šírenia COVID-19 zo dňa 
25.3.2020, ktoré vydalo Ministerstvo životného pro-
stredia SR:

Prosíme občanov, aby použité ochranné pomôcky 
(jednorazové rúška, respirátory, rukavice ale aj hy-
gienické vreckovky) zabalili do mikroténového sáč-
ku, a takto zabalené ochranné pomôcky následne 
umiestnili do zmesového koša (kôš na umiestnenie 
netriedeného odpadu). Použité rúška nepatria ani do 
malých košov na verejných priestranstvách, keďže sú 
ručne vysypané.

Upozorňujeme, že pri vyhadzovaní zmesového od-
padu do kontajnerov na stojiskách je potrebné nádo-
by uzatvárať, aby nedochádzalo k následnému rozfu-
kovaniu odpadu po meste. Pripomíname, že použité 
ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do 

triedeného odpadu a pri manipulácii s odpadom je 
potrebné umyť si ruky, a postupovať podľa všetkých 
hygienických pravidiel.

Uložením jednorazového použitého rúška, respirá-
tora, rukavíc či hygienických vreckoviek do separo-
vaného zberu, ohrozujeme pracovníkov PTSM, ktorí 
so separovaným odpadom pri následnom triedení 
prichádzajú do priameho kontaktu a sú tak v bez-
prostrednom ohrození. Preto ukladať použité rúška, 
respirátory, vreckovky a rukavice do separovaného 
zberu JE ZAKÁZANÉ!

V posledných dňoch sme zaznamenali zvýšený 
počet polystyrénových obalov z jedla v plastovom 
odpade. Upozorňujeme občanov, že tieto polystyré-
nové obaly patria do zmesového koša (medzi odpad 
netriedený)!

V súvislosti so zabránením šírenia vírusu COVID-19 
je taktiež potrebné umiestňovať všetok odpad (aj ten 
triedený) do košov na stojiskách, nie vedľa nádob.

V prípade veľkých kartónov, je potrebné roztrhať 
ich na menšie časti a umiestniť do domčeka na pa-
pier, nie vedľa koša.

 Veronika Hantáková

Usmernenie k nakladaniu s odpadom
v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19
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Autobusy MAD Púchov majú krízové cestovné poriadky
Na základe mimoriadnej situácie spôsobe-

nej koronavírusom COVID-19 zavádzame krí-
zové cestovné poriadky (CP) s platnosťou od 
27.3.2020. Autobusy MAD Púchov budú premá-
vať nasledovne:

PRACOVNÉ DNI:
Linka č. 5, 51, 51a – nové CP ako v sobotu
Linka č.6, 61 – nové CP
Nepremávajú:
Linka č. 1, 2, 3, 30, 31a, 31b, 4, 41, 5š, 60, 6š, 71š, 81š
SOBOTA: 
Premáva len linka č. 5 - nové CP ako v sobotu
NEDEĽA:  NEPREMÁVAME
Krízové CP sú zverejnené na www.mhdpuchov.sk a 

aj na oficiálnej webovej stránke mesta Púchov. Vzhľa-
dom na závažnosť situácie Vás prosíme o zváženie 
nutnosti cestovania. Chránite tým seba aj ostatných.  

Jozef Daniž, Autobusová doprava Púchov, a.s.

K r í z ové  ce s t ov n é  p o r i a d k y  M A D  p l a t n é  o d  2 7 . 3 . 2 0 2 0

Prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy 
v Púchove (MAD), oznamuje:

S platnosťou od 24.3.2020 bude Autobusová do-
prava Púchov, a.s., automaticky predlžovať bezplatne 
platnosti zliav na dopravných kartách MAD Púchov  
v uvedených kategóriách:

· Osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia preu-
kazov ZŤP a ZŤP-S

· Sprievodca ZŤP-S, ktorý je držiteľ Púchovskej čipo-
vej karty, invalidný vozík alebo vodiaci pes

· Občania nad 65 rokov, ktorí sú držitelia Púchovskej 
čipovej karty.

Od 24.3.2020 zároveň bude Autobusová doprava 
Púchov, a. s., automaticky predlžovať bezplatne plat-
nosti dopravných kariet MAD Púchov vo všetkých 
kategóriách.

Pozn. Platnosti dopravných kariet a zľavy budú na 
nich posunuté automaticky - bez nutnosti podania 
žiadosti v PIC, a to do 30.4.2020, s možnosťou ďalšie-
ho predĺženia podľa aktuálnej situácie s koronavíru-
som (COVID-19).
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K r í z ové  ce s t ov n é  p o r i a d k y  M A D  p l a t n é  o d  2 7 . 3 . 2 0 2 0
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K r í z ové  ce s t ov n é  p o r i a d k y  M A D  p l a t n é  o d  2 7 . 3 . 2 0 2 0
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Mesto Púchov informuje verejnosť, že 
v súlade s vydanými opatreniami MŠ 
VVaŠ SR určuje spôsob a termíny zápi-
su detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 
2020/2021 nasledovne:

Spôsob zápisu:
Na webových stránkach základných škôl bude za-

vesená „elektronická prihláška“, ktorú vyplní zákonný 
zástupca žiaka presne podľa rodného listu dieťaťa 
a uvedie  ďalšie skutočnosti, podľa predtlače for-
mulára žiadosti. Po vyplnení a skontrolovaní údajov 
vyplnený formulár automaticky odošle na jednu vy-
branú základnú školu v meste do 14.apríla 2020. 

Webové adresy škôl:
Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov www.

zsgorazdovapuchov.edupage.org
Základná škola „Jána Amosa Komenského“, 

Komenského 652/50, Púchov www.zskompv.edup-
age.sk 

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov  
www.zsmladeznicka.edupage.org 

Základná škola s materskou školou, Slovanská 
330/23, Púchov www.zsslovanpu.edupage.org 

Základná škola na základe týchto informácií z elek-
tronickej prihlášky vopred vygeneruje a pripraví 
rozhodnutie pre doručenie zákonnému zástupcovi. 
Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným pre-
hlásením druhého zákonného zástupcu,  o tom, že 
súhlasí so zápisom dieťaťa na konkrétnu ZŠ, príde 
do školy prevziať rozhodnutie v nižšie uvedených 
termínoch proti podpisu. Pri preberaní rozhodnutia 
je potrebné sa preukázať občianskym preukazom  
a rodným listom dieťaťa. 

Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom 
je dieťa zapísané do konkrétnej základnej školy pre 
školský rok 2020/2021, čím je splnená povinnosť 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádz-
ky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8. 2020.

V prípade, že zákonný zástupca žiaka žiada o odklad 
povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, vypíše  
a vytlačí žiadosť o odklad povinnej školskej dochádz-
ky z webovej stránky konkrétnej školy a prineste ju 
v nižšie uvedených termínoch do školy k zápisu. Ak 
zákonný zástupca nemá k žiadosti o odklad pred-
písané potvrdenie z poradne a od lekára, doplní ich 
neskôr, po zvládnutí súčasnej situácie. 

Z organizačného dôvodu pre zabezpečenie 
školského roka sú potrebné ďalšie dôležité údaje, 
ktoré taktiež pri elektronickom formulári budú pri-
pojené a žiadame ich vyplniť a priniesť v nižšie uve-
dených termínoch do školy, ide o: 

1. prihláška dieťaťa do školského klubu detí,

Usmernenie k zápisu detí do 1. ročníka 
základných škôl  pre školský rok 2020/2021

Mesto Púchov v zmysle rozhodnutia MŠ VVaŠ SR 
číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 
dopĺňa Dodatkom č.1/2020 už vydané Usmernenie 
k zápisu detí do 1. roč. ZŠ pre školský rok 2020/2021 
Mestom Púchov číslo: OŠaSS/2020/1251/4132 
nasledovne:

1. Pri zápise do 1. ročníka ZŠ dieťaťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží 
zákonný zástupca dieťaťa vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základ-
nej školy,  najneskôr do 15. júna 2020.

2. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o 

odklad začiatku plnenia povinnej školskej 
dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástup-
cu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára 
pre deti a dorast a odporučenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva  
a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale 
zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr 
do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho 
prerušenia školského vyučovania.

3. Pri zápise treba v priestoroch škôl dodržať hy-
gienické a epidemiologické opatrenia súvisiace   
s ochorením na COVID-19. 

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta

Mesto Púchov v nadväznosti na opatrenia MŠV-
VaŠ SR o zmene termínov, vydaných dňa 24. 3. 
2020 upravuje spôsob podávania prihlášok na 
4- ročné štúdium v stredných školách -netalen-
tové odbory a na 8-ročné štúdium v gymnáziách  
takto: 

1. Zákonný zástupca žiaka (stačí jeden) príde spo-
lu so žiakom podpísať prihlášky do svojej základnej 
školy v termíne od 13. mája 2020 do 15. mája 2020. 

Podrobnejšie pokyny o jednotlivých termínoch  
a časoch zverejní každá základná škola v našom 
meste na svojej webovej stránke.

2. Príslušná ZŠ spracuje a odošle prihlášky na stred-
nú školu hromadne, najneskôr do 21. mája 2020.

Poznámka: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na 
štúdium od lekára sa na prihláške nevyžaduje.

Upozornenie: Zákonný zástupca a žiak 9. roč. 
príde do školy v rúšku,  ochranných rukaviciach a  

v určených priestoroch školy sa zdrží len na čas ad-
ministratívneho  spracovanie prihlášky na strednú 
školu.

Ďakujem zákonným zástupcom a žiakom 
9.ročníkov ZŠ za porozumenie a spoluprácu pri ply-
nulom zabezpečovaní nevyhnutných úloh v oblasti 
školstva v súčasnej situácii. Zároveň žiakom želám 
úspešný štart  v štúdiu na takej škole, ktorú si vybrali.               

     JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta

Usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy

Dodatok č.1/2020 k Usmerneniu k zápisu 
detí do 1. ročníka ZŠ  pre šk. rok 2020/2021

2. prihláška dieťaťa na školské stravovanie.
Termín prevzatia rozhodnutí:
15. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.
22. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.
29. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.
Ak zákonný zástupca nemá prístup k internetu, 

príde vo vyššie uvedených termínoch do základnej 
školy, preukáže sa potrebnými dokladmi a zamest-
nanec školy vyrieši zápis v jeho prítomnosti.

Vážení rodičia, verím, že zápis detí do 1. ročníka 
ZŠ v Púchove zrealizujeme plynulo vďaka Vašej spo-
lupráci a s rešpektovaním tohto usmernenia. 

Zároveň touto cestou pozdravujem aj našich 
budúcich prváčikov, ktorí sa v tomto roku aktívne 
nemôžu zúčastniť zápisu, ale o to viac sa teším na 
osobné stretnutia  s nimi, na začiatku školského roka.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, 
primátorka mesta
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Zápis
do 1. rocníka

INFO: www.zskompv.edupage.org

ZŠ J. A. Komenského, Komenského 652/50, 020 01 Púchov

Vážení rodičia, milé deti, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

Termín prevzatia rozhodnutí:

 od 14,00 do 17,00 hod.

15. apríla 2020
 od 14,00 do 17,00 hod.

22. apríla 2020
 od 14,00 do 17,00 hod. 

29. apríla 2020

Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého zákonného zástupcu, 

/ čestné prehlásenie sa taktiež nachádza na webovej stránke/ o tom,

že súhlasí so zápisom dieťaťa na ZŠ J.A.Komenského, Púchov, 

príde do školy rozhodnutie v nižšie uvedených termínoch proti podpisu prevziať.

Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. 

Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do našej školy 

pre školský rok 2020/2021,

čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8.2020.

V prípade, že žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, 

uveďte túto skutočnosť do poznámky formulára elektronickej prihlášky. 

Je to dôležité z toho dôvodu, aby škola vopred pripravila správne rozhodnutie 

a zbytočne nevznikali nedorozumenia.

Veríme, že aj túto situáciu spoločne zvládneme!

Spôsob zápisu:Na webovej stránke Základná škola „Jána Amosa Komenského“, Komenského 652/50, 

Púchov
 je zavesená „elektronická prihláška“,

 www.zskompv.edupage.skktorú vyplní zákonný zástupca žiaka presne podľa rodného listu dieťaťa a uvedie ďalšie skutočnosti

podľa predtlače formulára žiadosti.Po vyplnení a skontrolovaní údajov vyplnený formulár automaticky odošle na e-mail

našej školy do 14.apríla 2020.Takto tam bude zavesená aj - prihláška do školského klubu detí- prihláška na stravovanie/tieto dve prihlášky budú vo formáte word, treba ich vypísať a poslať na e-mail školy

zskomenskeho@centrum.skprípadne osobne odovzdať pri osobnom prevzatí rozhodnutia./

Základná škola na základe týchto informácií z prihlášky vopred vygeneruje a pripraví rozhodnutie

pre doručenie zákonnému zástupcovi.
Ak zákonný zástupca nemá prístup k internetu, príde vo vyššie uvedených termínoch do školy,

preukáže sa potrebnými dokladmi a zamestnanec školy vyrieši zápis v jeho prítomnosti.

 
  

 

       Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov  

Zápis do 1. ročníka bez prítomnosti detí 

15. apríl 2020 ,  22. apríl 2020,  29. apríl 2020 

od 14:00 do 17:00 hod. 

  Povinnosť vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy. 

Ponúkame: 

 výučbu anglického a nemeckého jazyka od 1. ročníka,   
 športové triedy od 5. ročníka: volejbal - plávanie - futbal,  
 pomoc špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa, 
 moderne vybavené odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, 
 výučbu cez interaktívnu podlahu,  
 veľký výber záujmových krúžkov,  
 školskú knižnicu a čitáreň,                                                        
 viacúčelový športový areál, dve telocvične, malé dopravné  

 ihrisko a učebňu v prírode,  
 činnosť školského klubu od 5,45 hod. do 16,00 hod. 

 
    Prineste si so sebou občiansky preukaz, rodný list  
     dieťaťa, poplatok 12 € na učebné pomôcky a 
     prípadne vyplnené tlačivá (ŠKD, ŠJ, odklad),  
     ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy  
          www.zsgorazdovapuchov.edupage.org                    
   
                                                                             
    TEŠÍME SA NA VÁS! 
 
 
     

 
 

 

       

 

 

 

 

 

                    Základná škola s materskou školou Slovanská 330/23, Púchov           

                                        ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA                                

          Zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnia elektronickú prihlášku do 14. apríla 2020. 

          Na zápis prichádzajú zákonní zástupcovia bez prítomnosti dieťaťa.            

          Termíny prevzatia rozhodnutí:  

 15. apríla 2020 od 14:00 do 17:00 hod.                                   
 22. apríla 2020 od 14:00 do 17:00 hod. 
 29. apríla 2020 od 14:00 do 17:00 hod.                                                                            

             Pri preberaní rozhodnutia je potrebné doniesť: 

 občianky preukaz zákonného zástupcu 
 rodný list dieťaťa  

             Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, údaje vypíšeme                                                                                                                
.            v uvedených termínoch priamo v škole.               

             Naša škola ponúka: 

 skúsené a príjemné pani učiteľky 
 individuálny prístup, pomoc špeciálneho                                                                                                                                                                                          

pedagóga a asistentov učiteľa 
 matematiku na šachovnici, výučbu ANJ od 1. ročníka  
 moderne vybavené učebne, zrenovovanú telocvičňu 
 rozmanité záujmové krúžky a rôzne školské                                                          

akcie pre deti a ich rodičov  
 príjemné rodinné prostredie 
 areál s parkom a zeleňou, multifunkčné ihrisko  
 stravovanie v školskej jedálni 
 školskú knižnicu, školský klub detí  

 
                     TEŠÍME  SA NA VÁS! 
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Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 31.03. 2020
Zeleninová jemná so špenát. haluškami, 
chlieb 
1.  Údená krkovička pečená, chrenová 
omáčka, karlovarská knedľa

Streda: 01.04. 2020
Gulášová s mäsom a zemiakmi, chlieb  
1.  Kurací Gordon bleu, zemiaková kaša, 
uhorkový šalát

Štvrtok: 02.04. 2020
Fazuľová s klobásou, chlieb
1.  Boloňské špagety s bravčovým 
mäsom, strúhaný parmezán

Piatok: 03.04. 2020
Cviklová krémová s chrenom, chlieb 
1.  Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
st. uhorka

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,20 €
Utorok: 31.03. 2020
Francúzska mäsová polievka 
s mušličkami a zeleninou                                                                                                       
1. Hydinový kebab s čerstvou  zeleninou, 
hranolkami a jemným  jogurtovým 
dresingom                                                   
2. Mletý rezeň so syrom, zemiakové pyré,
uhorkový šalát                                                                               
3. Miešaný zeleninový šalát 
s francúzskym  dresingom, pikantné 
rezance z panenky, bagetka                                                                                                  

Streda: 01.04. 2020
Paradajková krémová polievka so syrom                                                                                                          
1. Hovädzia roštenka pripravená 
do ružova, gaštanová omáčka, koreňová
zelenina, americké zemiaky                                                                                                                           
2. Zemiaková haruľa s krúpkami, 
údeným mäsom, klobáskou, cibuľkou 
a kapustovo-mrkvovým šalátom                                                                                                                                       
3. Hydinové rizoto so zeleninou, mini 
mozzarellou a kyslou uhorkou    

Štvrtok: 02.04. 2020
Ruský boršč s kyslou smotanou                                                                                                                         
1. Hovädzia sviečková na smotane 
zjemnená brusnicami a dijonskou 
horčicou, varená knedľa                   
2. Vyprážané šampiňóny s domácou 
tatárskou omáčkou, varenými 
maslovo-pažiťkovými zemiakmi                                                                         
3. Cestoviny farfalle s omáčkou 
zo štyroch druhou syra, pečené cherry 
paradajky a parmezán                                                                                                                         

Piatok: 03.04. 2020
Zeleninová polievka s krupicovými 
haluškami a zemiakmi                                                                                     
1. Grilovaný losos, špenátové pyré 
s medvedím cesnakom, maslové 
zemiaky a jemná limetková omáčka                                                                                                                                         
2. Plnený morčací rezeň GORDON BLEU, 
štuchané zemiaky s farebnou paprikou, 
kyslý mix                                                       
3. Listovo-zeleninový šalát 
s brusnicovým dresingom a grilovaným 
oštiepkom, celozrnná bageta                                                                      

www.kino.puchov.sk
www.kultura.puchov.sk

www.facebook.com/podivnybaron

PROGRAM

DOČASNE ZRUŠENÝ

Viac info na

KINO, KULTÚRA, KURZY,
PRENÁJMY PRIESTOROV

OD 23. 3. 2020 DO ODVOLANIA
V PÚCHOVE

ZATVORENÉ!
KONTAKTY: KULTÚRA, KINO, KURZY: 0908 718 662; SPRÁVA BUDOVY, PRENÁJMY: 0905 807 292

POZOR / OZNAM / POZOR / OZNAM / POZOR / OZNAM

OD 16. 3. 2020 DO ODVOLANIA
POKLADŇA ZATVORENÁ!

VSTUPNÉ ZA ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA
VÁM VRÁTIME NA ZÁKLADE PLATNEJ

VSTUPENKY PO OTVORENÍ POKLADNE *
* (KONKRÉTNY DÁTUM OZNÁMIME DODATOČNE)

Rozhodnutie vychádza z odporúčaní Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky
(ďalej len ÚKŠ SR), pre prípadné zabránenie šérenia infekčného koronavírusu

a zabránenie šírenia epidémie chrípky. Ďakujeme za pochopenie. 
(Zmena programu vyhradená.)

KULTÚRA, KINO



spravodajstvo 15

Do práce na bicykli (DPNB) je národ-
ná kampaň, ktorej hlavným cieľom 
je podporiť rozvoj nemotorovej, 
predovšetkým cyklistickej dopravy  
v mestách, vyzvať samosprávy na 
Sloven sku. 

Vyhlasovateľom súťaže je národ-
ný cyklokoordinátor Peter Klučka  
a Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR. Koordinátorom a odborným ga-
rantom súťaže je občianske združe-
nie Občianska cykloiniciatíva Banská 
Bystrica. Po šiestich úspešných 
ročníkoch kampane Do práce na bi-
cykli máme aj v roku 2020 ambíciu  
v projekte pokračovať a vytrvať v sna-
he, aby nielen jazda na bicykli, ale aj 
každodenný život vo vašom meste 
bol príjemnejší, zdravší a kvalitou 
sa približoval vyspelým európskym 
metropolám.

Do práce na bicykli je súťaž určená 
pre všetkých obyvateľov slovenských 
miest, ktoré sa v termíne od 1. marca 
do 7. mája 2020 a v zmysle štatútu 
súťaže oficiálne zaregistrujú na inter-
netovej stránke www.dopracenabi-
cykli.eu. 

Okamžite po potvrdení registrácie 

samosprávy je možné začať registro-
vať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria 
zamestnanci firiem, inštitúcií a orga-
nizácií. Tie budú počas mesiaca máj 
dochádzať do zamestnania a budú si 
o tom viesť evidenciu na internetovej 
stránke www.dopracenabicykli.eu 
v zmysle štatútu súťaže. Registrácia 
tímov je možná až do 7. 5. 2020.

Aktuálna situácia ohľadom šírenia 
vírusu síce negatívne zasiahla do prie-
behu kampane a nedá sa momentálne 
odhadnúť ako sa situácia bude vyvíjať 
ďalej. Organizátori súťažnú časť kam-
pane DPNB 2020 plánujú operatívne 
posunúť na mesiace, kedy už nebudú 
na Slovensku žiadne obmedzenia 
(zatvorené firmy, školy, obchody...). 
V súčasnosti rozbehnutá možnosť 
registrácie tímov nie je prerušená. 
Tímy súťažiacich sa tak môžu naďalej 
bez akýchkoľvek obmedzení regis-
trovať. Najneskôr do 18. apríla, kedy 
končí registrácia samospráv, bude 
definitívne potvrdené konanie alebo 
presun kampane.

Kontakt: e-mail: 
info@dopracenabicykli.eu, 

mob: +421 904 101 822

Cestujúcim po ceste medzi 
Nemšovou a Pruským sa za obcou 
Slávnica po pravej strane vynorí silueta 
neveľkého kostolíka, zasadená medzi 
stromami. V zime je porast bez lístia, 
a tak sa stavba neskrýva v zeleni a je 
lepšie viditeľná než v lete. Odbočíme 
na poľnú cestu, prekročíme železničnú 
trať a zamierime k svedkovi dávnej 
histórie.

Štíhly objekt má neodškriepiteľné 
románske črty, jeho odľahlá poloha ho 
zrejme ochránila od neskorších väčších 
prestavieb. „Prvá písomná zmienka  
o obci Pominovce pochádza z obdobia 
vlády uhorského kráľa Ondreja II. z roku 
1229. Zápis pochádza od nitrianskeho 
biskupa Jakuba, ktorý si poznačil, že 
neďaleko Trenčína sa nachádza „villa 
Pomen vocata“, teda dedinka Pomen 
nazývaná,“ voviedol nás do dejín his-
torik Trenčianskeho múzea v Trenčíne 
Lukáš Trnkóci. V tom čase už kostol 
existoval, takže zrejme pochádza zo 
staršieho obdobia, než uvádza písom-
ný prameň. V nasledujúcich rokoch sa 
zmienky o obci vytrácajú, čiastočne sa 
objavujú ešte v 15. storočí, potom až v 
19. storočí. Vtedy sa tu nachádzali iba 
tri domy, v ktorých žilo 32 obyvateľov. 
„Nevieme, kedy presne obec zanikla, ani 
z akého dôvodu. Existujú viaceré teórie, 
najpravdepodobnejšie sa javia tie, čo 

Kampaň Do práce na bicykli pokračuje

TIP NA VÝLET: Pominovec, románsky kostolík uprostred polí
hovoria o jej zániku po veľkej povodni 
na Váhu, prípadne o jej zničení počas 
 vojnových útokov či vpádov nepria
teľských vojsk na Považie,“ myslí si Trn-
kóci.

Podľa povesti sa zachránilo po veľkej 
povodni iba niekoľko rodín a mali 
sedem oviec. Založili si dedinu vyššie, 
mimo dosahu rozbúrených vĺn Váhu. 
Keďže mali „sedmero“ oviec, nazvali ju 
Sedmerovec.

V súčasnosti sa tu zachovali iba dve 
pamiatky. Prvou je rímskokatolícky 
románsky kostolík pochádzajúci prav-
depodobne z 12. storočia, zasvätený 
sv. Jánovi Krstiteľovi. Druhou je 
neďaleký cintorín. Kostolík vznikol 
ako tzv. vlastnícky alebo aj šľachtický 
či panský. Za jeho zrodením nestála 
cirkev, ale postavil ho tamojší zeme-
pán zo svojich peňazí. Zaujímavá je 
lokalita, kde bol postavený. „Kostoly 
sa v stredoveku stavali na vyvýšenom 
mieste, kvôli obrane boli ohradené. V 
Pominovci o tom dôkazy nemáme,“ 
uviedol mladý historik.

„Výzdoba bola jednoduchšia, ale pri 
výskume v roku 2010 sa našli fresky 
Ježiša Krista a apoštolov. Objekt mož
no rozdeliť na tri hlavné časti – vstup 
(empora), ktorý je spojený s vežičkou, 
čo je ojedinelý architektonický nález 
v tejto oblasti. Druhú časť tvorí loď 

kostola, uzatvára ju apsida. V kostolíku 
je barokový oltár pochádzajúci z 18. 
storočia, venovaný patrónovi kostola 
Jánovi Krstiteľovi. Architektonicky i ob
dobím vzniku je Pominovcu podobný 
románsky kostolík nad obcou Dražovce,“ 
ukončil svoje rozprávanie Trnkóci.

Vďaka ochote farára Štefana Kľúčika 
z Rímskokatolíckeho farského úradu  
v Bolešove sme mohli tento klenot stre-
dovekej architektúry vidieť aj zvnútra. 
„Reštaurátorské práce sú teraz pre 
chladné počasie prerušené, pokračovať 
budú po oteplení. Kostolík nemá elek
trickú prípojku, ale napriek tomu ho 
využívame na liturgické účely. Koncom 
augusta tu býva pravidelne svätá omša 
okolo spomienky na Mučenícku smrť 
sv. Jána Krstiteľa, teda na výročie pa
trocínia kostola. Už tradične je spojená 
s cyklopúťou, ktorej sa vždy zúčastňuje 

mnoho pútnikov z celého Slovenska. 
Jej súčasťou je aj požehnanie bicyklov.  
V zime bývala svätá omša vo vianočnom 
období na sviatok sv. Štefana, minulý 
rok bola prvýkrát na Silvestra o 23. ho
dine a privítali sme tu nový rok 2020,“ 
doplnil farár Štefan Kľúčik. Napriek 
chladnému počasiu sa prišlo rozlúčiť 
so starým občianskym rokom a privítať 
nový asi 300 ľudí, omšu celebroval 
bývalý bolešovský farár Ivan Kňaze.

V okolí Trenčína sa zachovalo málo 
objektov z tohto obdobia a hodnotu 
kostola ako architektonickej pamiatky 
z románskeho obdobia podčiarku-
je aj skutočnosť, že bol v roku 1963 
zapísaný do zoznamu kultúrnych 
pamiatok.

Románsky kostolík Pominovec v roku 
2009 zaradili aj medzi sedem divov 
TSK.                   Zdroj: trencinregion.sk
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bal výbornej úrovne a zaslúžené víťazstvo Púcho-
va. Konečne prišiel čas, kedy si Púchov vybojoval 
druholigovú príslušnosť. 

RADOSŤ VYSTRIEDALI STAROSTI
Po postupe do 2. ligy a veľkej radosti nastali pre 

funkcionárov aj starosti. Bolo zrejmé, že s kádrom 
hráčov, ktorý sa zaslúžil o postup do druhej ligy, 
nebude jednoduché reprezentovať v tak náročnej 
súťaži. I preto káder doplnili Hasoň a Bíly zo Slovana 
Bratislava, Gjabel zo Žiliny, Ficek z Bytče a Hanták z 
Lednických Rovní. Druholigová premiéra sa Púchov- 
čanom vydarila, keď v susedskom derby porazila 
susednú Považskú Bystricu 2:0 po dvoch góloch 
Gjabela. Stretnutie sledovalo neuveriteľných 6000 
divákov, čo bola v Púchove rekordná návštevnosť. 

S pribúdajúcimi kolami však eufória vyprchala. V 
domácich stretnutiach body pribúdali len pomaly, 
lebo mužstvo v nich len remizovalo, a tak predpos-
ledné miesto po jeseni neveštilo nič dobrého. Púchov 
po roku účinkovania v druhej lige súťaž opustil. 

História 100 rokov púchovského futbalu (2. časť)

Málo radosti v päťdesiatych rokoch, historický postup Iskry do druhej ligy 
(Pokračovanie z minulého čísla)
Nasledujúce roky však rozvoju futbalu nepriali. 

Nový Zákon o telovýchove určil starostlivosť o špor-
tovú činnosť príslušným odborovým odvetviam. 
Bolo určené, že ťažisko športu bude v závodoch 
a aj súťaže nadväzovali na štruktúru odborových 
zväzov. Ľahky priemysel a jeho športový reprezen-
tant Telovýchovná jednota Makyta to nemali ľahké. 
Preto 50. roky ďalšie úspechy na športovom poli ne-
priniesli. 

POZITÍVOM VÝSTAVBA ŠTADIÓNA
Na tieto roky sa však predsa len viaže jedno 

pozitívum – výstavba športového štadióna. Za 
plného pochopenia mestských orgánov a obetavého 
prístupu viacerých nadšencov (Jelčic, Žiačik, Wirgha, 
Wirth, Jakubík) sa v roku 1954 začalo s výstavbou 
štadióna a 1. mája 1957 bol medzinárodným stret-
nutím tento športový stánok slávnostne otvorený.  
V neskoršom období bola ukončená dostavba 
tribúny, ďalšie športoviská a sociálne zariadenia pre 
športovcov. Veľkou mierou sa na výstavbe podieľali 
samotní športovci i priaznivci športu. 

PRIBUDOL SILNÝ PARTNER
V roku 1950 sa začala výroba v novovybudovanom 

závode Matador v Púchove. Následne bola založená 
telovýchovná jednota, ktorá niesla názov podniku.  

S počiatočnými problémami sa vysporiadali obetaví 
funkcionári Anton Macenka, Július Lacko, Jozef Jur-
ga, Gustáv Gabčo, Gejza Sulík, Vladimír Fraňo, Jozef 
Kučerák a ďalší.  

Základ mužstva tvorili zamestnanci závodu, pre-
dovšetkým z Horných Kočkoviec. Mužstvo hralo na 
vybudovanom ihrisku vedľa závodu. I tu najväčšiu 
pomoc pri výstavbe poskytli samotní hráči. Postupne 
sa skvalitňoval hráčsky káder. Neskôr po zjednotení 
týchto dvoch klubov sa viacerí stali oporou mužs- 
tva v Slovenskej národnej lige. Boli to najmä Richard 
Sládek, Jozef Krásny, Ján Močko, Miroslav Cíbik, An-
ton Mazák a ďalší. 

Okrem úspešného štartu v D-súťaži päťdesiate 
roky veľa potešenia z dobrého futbalu nepriniesli. 
Časté zmeny v súťažiach, nezmyselná snaha previesť 
šport a predovšetkým futbal na odborársku bázu, 
ale aj nedostatočná materiálna základňa boli tou 
rozhodujúcou brzdou rozvoja. Nejednotnosť vládla i 
v Púchove. Rozvoj priemyslu, rast počtu obyvateľstva 
priamo predurčovali potrebu zjednotenia síl. K zlúče-

niu došlo v marci 1956 a novovzniknutá Telových-
ovná jednota prijala názov ISKRA Púchov. Vytvorili 
sa lepšie, predovšetkým personálne podmienky pre 

futbal. Zaujímavosťou je, že v tomto čase sa futba-
lové súťaže hrali systémom jar – jeseň. Zmena na 
súčasný stav sa uskutočnila až v roku 1957, kedy sa 

začalo hrať systémom jeseň – jar.
ISKRA PRINIESLA STABILITU A POSTUP
Fúzia oboch telovýchovných jednôt priniesla skon-

centrovanie síl i určitú stabilitu. Boli aj lepšie pod-
mienky na skvalitnenie hráčskeho kádra. Mužstvo 
postupne posilnili Vido, Štajger, Richtarík i odcho-
vanci po vojenčine Mikušec, Dupkala, Gargulák, 
Krištof. Mužstvo pôsobilo v divízii, no želaný pos- 
tup do vyššej súťaže sa dlho nepodarilo naplniť. Na 
trénerskom poste sa postupne vystriedali Punčochář, 
Hejhal, Hrnčiar, Kováčik, no ani jeden z nich výraznej- 
ší úspech nedosiahol. 

V ročníku 1962/1963 prevzal trénerský post Ja-
roslav Cích, ktorý viac rokov pôsobil v mužstve ako 
kapitán. Vedúcim mužstva bol Jozef Moravanský. 
Mužstvu sa celkom darilo, zvádzalo vyrovnaný 
súboj s Liptovským Mikulášom. Rozhodlo sa až  
v záverečnom kole, kedy Púchovčania porazili naj- 
väčšieho konkurenta na postup Iskru Liptovský Mi-
kuláš v pomere 3:0 po polčase 2:0. Dva góly vsietil 
Cíbik, tretí pridal Višňovský. O zápas bol obrovský 
záujem, pretože ak chceli Púchovčania postúpiť, 
museli zvíťaziť dvojgólovým rozdielom. O dôležito-
sti stretnutia svedčí aj skutočnosť, že ho rozhodoval 
prvoligový rozhodca Krňávek z Olomouca. Aj napriek 
tomu,že celé dopoludnie pršalo a v popoludňajších 
hodinách sa cez Púchov prehnala silná búrka, na 
zápas prišlo viac ako 5000 divákov, ktorí videli fut-

Na škvarovom ihrisku pri internátoch Makyta sa hrávalo od roku 1957, kedy odštartovala prevádzka súčasného 
štadióna. Mužstvo Iskry nastúpené k zápasu. Zľava: Braučok, Beriac, Vido, Mančic, Orban, Gašpárek, Dupkala, 
Novák, Jančuška, Bizoň, Hrnčiar. 
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bal výbornej úrovne a zaslúžené víťazstvo Púcho-
va. Konečne prišiel čas, kedy si Púchov vybojoval 
druholigovú príslušnosť. 

RADOSŤ VYSTRIEDALI STAROSTI
Po postupe do 2. ligy a veľkej radosti nastali pre 

funkcionárov aj starosti. Bolo zrejmé, že s kádrom 
hráčov, ktorý sa zaslúžil o postup do druhej ligy, 
nebude jednoduché reprezentovať v tak náročnej 
súťaži. I preto káder doplnili Hasoň a Bíly zo Slovana 
Bratislava, Gjabel zo Žiliny, Ficek z Bytče a Hanták z 
Lednických Rovní. Druholigová premiéra sa Púchov- 
čanom vydarila, keď v susedskom derby porazila 
susednú Považskú Bystricu 2:0 po dvoch góloch 
Gjabela. Stretnutie sledovalo neuveriteľných 6000 
divákov, čo bola v Púchove rekordná návštevnosť. 

S pribúdajúcimi kolami však eufória vyprchala. V 
domácich stretnutiach body pribúdali len pomaly, 
lebo mužstvo v nich len remizovalo, a tak predpos-
ledné miesto po jeseni neveštilo nič dobrého. Púchov 
po roku účinkovania v druhej lige súťaž opustil. 

DÔRAZ NA MLÁDEŽ PRINIESOL POSTUP         
DORASTENCOV DO LIGY

Nedostatočnú efektivitu v tom čase vykazoval 
mládežnícky futbal, viazlo najmä doplňovanie 
družstva dospelých. Nutné doplnenie vyslúžilcami 
(Bilý, Hasoň) neprinieslo prospech. Orientácia na 
skvalitnenie mládežníckeho futbalu bola správna a 
v neskoršom období priniesla i nesporné úspechy. 
Dorastenecké mužstvo si vďaka zvýšenej starostlivo-
sti vybojovalo postup do dorasteneckej ligy a v nej 
pôsobilo od roku 1962. Priaznivé výsledky vlastnej 

výchovy sa však prejavili až po určitom časovom 
odstupe. 

Následné roky po opustení 2. ligy nejaký výraznejší 
posun púchovskému futbalu nepriniesli. Hľadali sa 
východiská a vedenie slovenského futbalu pripravo-
valo zásadný zásah do kvality a stability súťaže. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Zdroj: Vavro Slovák 
85 rokov púchovského futbalu (2005)

História 100 rokov púchovského futbalu (2. časť)

Málo radosti v päťdesiatych rokoch, historický postup Iskry do druhej ligy 
História 100 rokov púchovského futbalu (2. časť)

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR  
a mimoriadnej situácie v našej krajine spôsobenej 
koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych 
futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:

a) Rušíme všetky regionálne súťaže dospelých, do-
rastu, žiakov a prípraviek jarnej časti 2019/2020.

b) Anulujeme výsledky všetkých odohratých re-
gionálnych súťaží 2019/2020.

c) Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí 
zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží žiadny 
futbalový klub nepostupuje ani nezostupuje.

d) Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kom-
petencii príslušného riadiaceho orgánu pri dodržaní 
vyššie uvádzaných zásad (a, b, c).

e) Západoslovenský futbalový zväz týmto vyzýva 
ObFZ, aby konali rovnako.

Zdôvodnenie
Podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav 

na Slovensku trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. 
Deň D – keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľu-
je. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji  
s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových 
kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú 
vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme 
všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť 

barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME 
(budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná nielen 
európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. 
UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jed-
notu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa 
stalo ich ústrednou prioritou ZDRAVIE PRED FUTBA-
LOM. 

Keď sa UEFA rozhodla k takému závažnému kroku, 
chceme aj my, predstavitelia amatérskeho futbalu, 
deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním 
uvedeného vyhlásenia. Myslíme si, že neexistuje iné 
riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou 
povinnosťou popri existujúcich opatreniach, zrejme 
tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom chrániť 
zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží. 
Sme rozhodnutí zmierniť dosah koronavírusu, určite 
aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D 
je v nedohľadne.

Navyše:
1. Súťaže RFZ a ObFZ hrajú prevažne amatéri, 

chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné 
zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov for-
mou „anglických týždňov“.

2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl. 7/6 nám umožňuje, 
citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať orga-
nizovanie stretnutia s odôvodnením.“

3. SP čl. 9/1 „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo 
systémom jeseň – jar.“  Toto nebude možné dodržať, 
preto musí prísť k anulovaniu doterajších výsledkov.

4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny 
dosah na ekonomiku, služby atď. Školy budú doháňať 
zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – 
tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického varian-
tu nastal, nebude to skôr ako v máji a júni.

5. V prípade postupov a zostupov musí existovať 
rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží 
bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu 
– preto sa neuskutoční žiaden postup ani zostup na 
všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v ročníku 
2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – 
taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrho-
vané opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú  
s pochopením širokej športovej verejnosti v snahe 
futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.

Výnimkou je iba Bratislavský futbalový zväz, 
ktorý svoje súťaže zatiaľ len odložil. Výkonný výbor 
Bratislavského futbalového zväzu hlasovaním per 
rollam odložil všetky svoje súťaže na neurčito tak, 
ako to urobil aj Slovenský futbalový zväz so súťaža-
mi, ktoré riadi. 

ZDROJ: Regionálne futbalové zväzy

Vyhlásenie Západoslovenského futbalového zväzu

Regionálne súťaže sú zrušené, výsledky anulovali 

Mužstvo, ktoré v premiérovom ročníku v druhej lige neuspelo a po roku vypadlo. Horný rad zľava: Ficek, Burian, 
Oláh, Jozef Krásny, Macho, P. Krásny, Bielik, Štefko, Justus, Bobáň. Dolný rad zľava: Hanták, Hasoň, Zlatoš, Cíbik, 
Gargulák, Višňovský, Krištog. 
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ADVENT - POHREBNÁ SLUŽBA
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.

PREDAJ RÔZNE
• Predám svadobnú vestu, veľ. 50, s viazankou  
a vreckovkou do saka. Tel. 0904 132 455.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937. 

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 06. 2020. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidá-
cia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovanie-
puchov.sk
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411.
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Púchovské
informačné centrum

od 16. 3. 2020 do odvolania  
Z A T V O R E N É.

Za platnosť parkovacích
kariet uplynutú dňom

12. 3. 2020 majitelia
nebudú sankcionovaní.  

SPOMIENKA
Dňa 4. 4. 2020 uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá mama, babka a prabab-
ka VALÉRIA ZBORANOVÁ  
z Púchova. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, 
budeš stále žiť.“ Dňa 25. 3. 2019 
sme si pripomenuli smutné  
3. výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko 
PALKO HALUŠKA. 

S láskou a smútkom v srdci spomína
manželka Ivana, synovia Patrik, Marek 

a ostatná smútiaca rodina a známi. 

SPOMIENKA
Dňa 30. 3. 2020 uplynulo  
15 rokov, čo nás opustil vzácny 
človek, otec, manžel, dedko, 
pedagóg a tréner Mgr. ŠTEFAN 
GAŠPÁR. 

Kto ste ho poznali, spomeňte si naňho, prosím,  
v tichej modlitbe. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 6. 4. 2020 by sa bol náš drahý 
manžel, otec, dedko, pra dedko 
PAVEL BOĎA z Nosíc dožil  
95. rokov a dňa 12. 4. 2020  
uplynú 3 roky od jeho smrti. 

Kto ste ho poznali, spomeňte si na neho s nami. 

S láskou manželka Mária, syn Jozef s priateľkou 
Ankou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
“Ty záriecké zvony prekrásne 
zvonia... “ Dňa 2. apríla 2020 si 
pripomíname 1. výročie smrti 
nášho milovaného ŠTEFANA 
CHOVANCA zo Záriečia. 

S láskou si na neho spomína manželka, dcéry a 
syn s rodinami, pravnúčik, vnuci a vnučky s rodi-
nami, brat Ján a sestra Božena s rodinou a ostat-
ná rodina. S úctou si na svojho Štefana spomína-
jú aj dievčence z folklórnej skupiny Rozmarínek.  
Čo bývalo, už nie je. 

Česť Tvojej pamiatke.

SPOMIENKA
„Odišli ste cestou, 
ktorou kráča každý 
sám, ale brána 
spomienok ostáva 
dokorán.“ 

Dňa 4. 4. 2020 si pripomenieme 8. a 4. výročie 
úmrtia mojich rodičov EMILA a ANNY  
OKRAJKOVÝCH z Púchova. 

S láskou na nich spomína dcéra Iveta s manželom, 
vnučky Vaneska, Simonka a Romanka s rodinou.

SPOMIENKA
“Dobrý človek nikdy neodchá
dza, navždy žije v srdciach tých, 
ktorí ho mali radi.” Dňa 5. 4. 2020  
uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko 
Mgr. ANTON KARVAŠ. 

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí  
nezabudli a spomínajú s nami. 

S láskou, úctou a vďakou spomína manželka,
syn s rodinou a ostatní príbuzní.

ROZLÚČKA
Dňa 2. 3. 2020 nás vo veku 81 
rokov navždy opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko PETER 
REICH. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním 
prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste životom, 
ako aj za všetky kvetinové dary a Vami prejavené 
prejavy sústrasti v našom žiali. 

Smútiaca rodina

Inzertná kancelária
O Z N A M

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry, s. r. o. je
od 1. 4. 2020 až do odvolania pre verejnosť

Z A T V O R E N Á.
Občianska riadková inzercia, smútočné spomienky 

a poďakovania sú v tomto čase poskytované

Z D A R M A.
Posielajte mailom na:

reklama@puchovskakultura.sk
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Predajňa Púchov servis, 
s.r.o.  ponúka služby 

Súčasťou mestskej spoločnosti Púchov servis, 
s.r.o. je aj predajňa s vodoinštalačným a kúrenár-
skym materiálom, ktorá sídli na Sedlišti v areáli 
MsBP, s.r.o. a má otváraciu dobu v pracovné dni 
od 6:30 do 16:30.

Ponúkaný sortiment:
Voda - pákové batérie, umývadlá, WC, pancierové 

hadičky, sifóny, plavákové prípojkové a guľové ven-
tily, izolácia, čerpadlá, prietokové ohrievače, bojlery, 
potrubia pitnej a úžitkovej vody (oceľové, medené, 
PPR Ekoplastik, PVC a tvarovky).

Kúrenie - rozvody vonkajšie aj vnútorné (príruby, 
varné kolená, redukcie, oceľové potrubia), podlaho-
vé kúrenia, vykurovacie telesá, kotly elektrické, ply-
nové, tuhé palivo, expanzomaty, manometre, teplo-
mery, meranie, regulácia.

Záhradný program - nástavce na postrekovanie, 
rýchlospojky, hadice.

Možnosť platby kartou cez platobný terminál.

Predajňa s vodoinštalačným a kúrenárskym 
materiálom mestskej spoločnosti Púchov servis, 
s.r.o. je síce stále pre verejnosť zatvorená, ale od 
30.03.2020 je možné tovar si objednať mailom na 
adrese predajňa@puchov-servis.sk a tovar Vám v 
rámci Púchova doručíme, alebo si ho môžete vy-
zdvihnúť pred predajňou. 

Viac informácií dostanete na č.t. 042/46 517 13.

Zmena cenníka služieb TKR
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. oznamuje 

účastníkom KDS, že dňom 01. 05. 2020 nadobudne 
účinnosť nový cenník služieb káblovej televízie s nasle-
dovnou zmenou: 

Doplnenie stanice Trojka (kanál S3, 119,25 MHz).
Ceny za programové ponuky v cenníku služieb sa 

nemenia.
V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účast-

ník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných podmienok 
poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej 
služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytova-
ní verejnej služby doručením písomného oznámenia  
o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, do dňa účinnosti 
nového Cenníka.

Cenník a Všeobecné podmienky sú zverejnené  
v sídle prevádzkovateľa KDS - Združenia majiteľov 
TKR Púchov, s.r.o., Námestie slobody č. 560, Púchov, 
v kancelárii spoločnosti SWAN, a.s., Štefánikova  
č. 828, Púchov a na www.tkrpuchov.sk.
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