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Veľkonočné sviatky v tieni pandémie koronavírusu
Tohtoročné Veľkonočné sviatky budeme sláviť 

inak ako sme boli dlhé roky zvyknutí. Návštevy 
u príbuzných musia byť obmedzené na minimum 
a veriaci nebudú môcť Veľkonočné sviatky sláviť 
v kostoloch, pretože pre epidémiu koronavírusu 
sú verejné bohoslužby zrušené. Predstaviteľom 
najväčších púchovských kresťanských cirkví (RKC 
a ECAV) Púchovské noviny ponúkli priestor na 
vyjadrenie svojich myšlienok v tomto sviatočnom 
čase. Evanjelický a.v. farár Mgr. Dušan Cina nás 
požiadal o zverejnenie Pastierskeho listu Zboru 
biskupov ECAV a dekan RKC Mgr. Stanislav Stolá-
rik nám prisľúbil svoje zamyslenie k Veľkej noci, 
ktoré zverejníme v najbližšom čísle Púchovských 
novín.

Pastiersky list Zboru biskupov 
ECAV na Slovensku k Veľkej noci 

A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa 
do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! (Ján 20, 26b)

Milí bratia a milé sestry,

posledné dni, či týždne žijeme za zatvorenými dve-
rami, ktoré sú dôsledkom opatrení proti šíreniu pan-
démie koronavírusu. Dvere, ktoré nás majú izolovať 
od iných, aby sme sa vyhli ohrozeniu vlastného živo-
ta, či sami sa nestali nositeľmi vírusovej nákazy. Dve-
re, za ktorými mnohí ostali v strachu o svoj vlastný 
život, ale aj dvere, ktoré sú obrazom zodpovednosti 
za životy iných. Aj v cirkvi žijeme za zatvorenými dve-
rami našich spoločenstiev a chrámov. I tento pastier-
sky list nebude po dlhých desaťročiach čítaný v chrá-
moch, ale bude sa šíriť mediálnymi prostriedkami, 
ktoré sa stávajú v tejto dobe  mostom medzi nami.

Veľká noc uzatvára dvere pôstneho obdobia, ktoré 
bolo tento rok v mnohom ojedinelé a jedinečné. 
Sme donútení zriecť sa našich zaužívaných spôsobov 
života. Strach o seba a blízkych, ohrozenie života, 
prijímanie život chrániacich opatrení, spomalenie 
ekonomických aktivít, až úplné zastavenie sveta, vy-
tvorilo dostatočný priestor k sebareflexii, k prehod-
noteniu nášho smerovania, správania sa k prírode, 
blízkym i k novému hľadaniu Boha v tejto pominu-
teľnosti. Mnohí skloňujú slovo „krehkosť“. Sme kreh-
kí, aj keď sa tvárime nezlomne; sme krehkí, aj keď sa 
cítime neporaziteľne; sme krehkí, aj keď sa vnímame 
samospasiteľne. Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je prí-
ležitosťou na precitnutie. Celý pôst aj s tohtoročnými 
udalosťami nám bytostne pripomína, že v mnohých 
oblastiach života sme neraz Boha nechali za zatvore-
nými dverami nášho vnímania aj záujmu.

Dnešná situácia nám veľmi pripomína situáciu po 
Kristovom ukrižovaní. Evanjelista Ján hovorí o učení-
koch, ktorí sa po Ježišovej smrti ocitli kvôli strachu  
o vlastný život za zatvorenými dverami, v izolácii, 
sklamaní z nenaplnených očakávaní, čakajúci na 
nejasnú budúcnosť. Čo sa stane s učeníkmi, ak ich 
Majster ostane za dverami ich života? Podliehajú 
zúfalstvu, rezignácii, nepokoju, sklamaniu. Čo robí 
Majster pre ich záchranu? A prišiel Ježiš, hoci dvere 
boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol 
im: Pokoj vám! Bolo veľkou milosťou a novou prí-
ležitosťou pre učeníkov, že živý Pán napriek zatvo-
reným dverám, napriek všetkému, akí učeníci boli, 
prichádza. Prebodnutými rukami prelamuje priestor, 
kde už nie je v centre pozornosti zlyhávajúci človek, 
ale On ako živý Pán! Jeho ruky prinášajú liek uzdrave-
nia, ktorý je zložený z viacerých látok – odpustenie, 
pokoj, zmierenie. Všetko sa začína po novom, všetko 

sa začína rodiť z poznania: „Videli sme Pána.“ Toho, 
ktorý bol mŕtvy a ožil, ktorý sa kvôli nám nakazil, aby 
sa stal človekom nula pre naše uzdravenie.  Iba tí,  
v živote ktorých sa zrodilo vyznanie: „Videli sme 
Pána“, majú silu stať sa novým a otvoreným spolo-
čenstvom, majú silu otvoriť dvere svojich životov  
a otvoriť sa službe iným.

A čo je znakom tejto otvorenosti? Život nesúci 
Kristove rany, prinášajúci obete, milujúci až do kraj-
nosti. Kristove rany boli dôkazom pre spoločenstvo 
učeníkov, že On nie je prízrak, ani halucinácia, ale 
živý a vzkriesený Pán. Ruky, ktoré uzdravovali; nohy, 
ktoré hľadali, čo bolo zahynulo; hlava a srdce, ktoré 
v sebe nosili každé stvorenie – tie boli zasiahnuté 
ranami, aby sme pochopili hĺbku Božej lásky. Jeho 
ruky sú naša legitimácia, „občiansky preukaz padlé-
ho človeka“. Človeka, ktorý zväzuje ruky láske, falšou 
a lžou prikrýva pravdu, mocou a peniazmi si obmýva 

svedomie, či pichľavými slovami vracia späť údery. 
Kristove rany a stopy po klincoch sú nielen ľudskou, 
ale predovšetkým Božou legitimáciou. Sú viditeľným 
znamením Božej odpovede na problém zla a hrie-
chu. Ukazujú Boží spôsob zápasu so zlom, ako sa 
hriech nezahmlieva, ale berie vážne.

Milí bratia a sestry, dnes celý svet hľadá liek, ktorý 
by prelomil pandémiu koronavírusu. Sú miesta, kde 
sa smrť bytostne dotýka rodín aj jednotlivcov. O to 
väčšie je očakávanie, o to väčšia je potreba. Hľadá 
sa laboratórium, z ktorého vzíde nádej pre ľudstvo, 
ktoré porazí neviditeľného nepriateľa a prinesie nový 
pokoj do celého sveta.

Posolstvo Veľkej noci je počas tisícročí nalieha-
vé a vždy aktuálne. Golgota je Božie laboratórium, 
kde sa z lásky zrodil liek – antivirotikum proti vírusu 
hriechu. Kristus sa stal cestou záchrany a uzdrave-
nia tohto zavíreného sveta. Je to cesta  prinášania 
obetí, ktoré lámu putá poviazaností a razia cestu do 
ľudských sŕdc. V týchto týždňoch s vďakou myslíme 
najmä na všetkých zdravotníkov, lekárov, zdravotné 
sestry, záchranárov, ktorí sa s vypätím všetkých síl 
postavili do prvej línie v boji so zákernou chorobou. 

Ich obetavosť zachraňuje mnohých a vlieva nádej 
na zvrátenie situácie. Myslíme aj na všetkých ostat-
ných obetavých ľudí, ktorí v týchto náročných časoch 
dokážu priniesť nákup, či podať pomocnú ruku tým 
najzraniteľnejším. Je čas viac si všímať obetavosť 
v našich rodinách, na školách, ale aj v cirkvi. Je čas 
byť vďačnými za ľudí, ktorí sú pre nás darom. Lebo 
obeťou sme boli zachránení a obetavosťou porazíme 
nákazu egoizmu. V Kristovi nás Boh neopustil. V Kris-
tovi nás uzdravil. V Kristovi porazil moc zlého a moci 
smrti. V Kristovi nám otvoril dvere novej budúcnosti 
presahujúcej hranice časnosti.

Nech aj tohtoročné veľkonočné sviatky, ktoré preži-
jeme za zatvorenými dverami našich domovov, budú 
pre nás osobným a bytostným stretnutím so živým 
Pánom, ktorému sa ani dnes nič nevymklo z rúk. Kiež 
by sme aj my mohli vyznať: Videli sme Pána - a tak-
to otvorili dvere našich sŕdc pre nové a živé vzťahy. 

Svet sa zastavil, aby sme nanovo precitli k poznaniu, 
kde sme v živote zlyhali, ale zároveň aj poznali moc 
Božieho uzdravenia. Mnohé končiny sveta počas 
týchto týždňov zažívajú vzkriesenie k novému živo-
tu, obnovenie prírody, návrat života do nehostinné-
ho, ľudskou činnosťou zamoreného prostredia. Svet 
sa mocou vzkriesenia obnovuje k novému životu. Je 
k tomu potrebné len to, aby sme sa zastavili a pre-
hodnotili svoj rebríček hodnôt. Kiež by sme to videli 
a prežili aj my v cirkvi, spoločnosti aj v celom svete,  
a aby vyznanie videli sme Pána, bolo cestou uzdrave-
nia a otvorenia dverí v našich vzťahoch.

Prajeme Vám, aby ste aj počas tohtoročných sviat-
kov Veľkej noci mohli reálne zažiť skúsenosť biblic-
kých slov: A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, 
a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!

S prianím Božieho pokoja, ktorý prevyšuje každý 
rozum, ten nech chráni Vaše srdcia a Vaše mysle, aby 
ste naplnení pokojom Vzkrieseného, stali sa poko-
jom pre dnešný nepokojný svet.

Peter Mihoč, Ivan Eľko, Ján Hroboň 
biskupi ECAV
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Slovami primátorky: Mesiac mimoriadneho stavu
Ďalší týždeň karantény je za nami 

a musím povedať, že ako obyvatelia 
Púchova a celého okresu sa držíme 
zatiaľ veľmi dobre, keďže stále ne-
bol potvrdený žiadny prípad osoby  
z Púchova, ktorá by bola pozitívne tes-
tovaná na koronavírus. Ďakujem, že 
ste zodpovední k sebe i svojmu oko-
liu. Často sa stretávam aj s názormi, 
že je to kvôli tomu, že Púchovčania 
neboli testovaní, čo však nie je prav-
da. Pravidlá na možnosť testovania 
sa neviažu k miestu testovania, ale  
k splneniu podmienok na to, aby 
osoba bola testovaná, čiže musia byť 
splnené viaceré kritéria ako napr. 
osoba má príznaky (napr. teplotu  
a suchý kašeľ) a bola v zahraničí, alebo 
bola v úzkom kontakte s osobou pozi-
tívne testovanou na COVID 19. 

V priebehu najbližších dní sa však 
má začať testovať aj v Púchove, pred 
objektom Polikliniky Zdravie, takže 
dostupnosť testovania bude lep-
šia. Určite vás budeme priebežne 
informovať o aktuálnych informá-
ciách a tiež možnostiach testovania  
v Púchove.  Blížia sa sviatky Veľkej noci 
a je to pre nás všetkých veľká skúška  
a výzva vydržať, a napriek sviatočnému 
obdobiu a peknému počasiu zostať 
doma, aby sme aj naďalej zostali zdraví 

a neohrozovali svojich najbližších.

Situácia s koronavírusom má zá-
sadný vplyv aj na ekonomiku mes-
ta.  Všetky tie v médiách deklarované 
negatívne ekonomické dopady na 
štát úzko súvisia aj so samospráva-
mi - a teda aj naším mestom. Som  
v neustálom kontakte s niektorými 

členmi ekonomickej komisie pri MsZ 
v Púchove a predkladám im opa-
trenia prijaté na mestskom úrade,  
v základných a materských ško-
lách, ZUŠ, CVČ, ale aj v jednotlivých 
mestských spoločnostiach. Tie opa-
trenia sú naozaj zásadné, keďže sú 
dôvodné predpoklady, že prísun 
finančných prostriedkov do mes-
ta zo strany štátu bude radikálne  
a výrazne  nižší, pričom  úlohou mes-
ta bude stále zabezpečovať základné 
funkcie mesta.  O týchto opatre niach 
budeme informovať v najbližších 
dňoch aj prostredníctvom záverov  
z ekonomickej komisie.

Napriek tomuto zložitému obdo-
biu sa mi ukazuje tá krajšia strán-
ka niektorých občanov a podnika-
teľov,   ktorí stále ponúkajú pomoc  
a pomáhajú. Ešte ich nebudem meno-
vať, pretože verím, že deň „Vďakyvzda-
nia všetkým tým, čo pomohli“ čoskoro 
príde,  ale je ich naozaj veľa a ja im aj 
touto cestou vyslovujem veľké ĎAKU-
JEM.

Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste 
prispeli a prispievate na transparent-
ný účet mesta, z ktorého bude sme-
rovať následne ďalšia pomoc práve 
vám, Púchovčanom, ktorí to budete 
najviac potrebovať. Ku dňu 6.4.2020 

na ňom evidujeme sumu 1 890,11 
eur, a táto každým dňom stúpa.  
Stále pokračujeme aj v distribúcii rúšok  
a v zabezpečovaní nákupov pre se-
niorov a osamelých občanov. Zva-
žujeme okrem zabezpečovania  
a rozvozu stravy pre opatrovaných se-
niorov pokračovať aj v ďalšej pomoci 
pre seniorov v núdzi, výdajom obe-
dov pre týchto občanov, po spustení 
prevádzky kuchyne v materskej škôl-
ke Lienka. Pokračujeme v dezinfek-
cií autobusových čakární a zastávok  
a budeme pokračovať aj čistením  
a dezinfekciou verejných priestranstiev 
i lavičiek. Prosím, nezabúdajte ani vy 
na čistenie a dezinfekciu spoločných 
priestorov v bytovkách  a dodržiavanie 
čistoty v okolí vašich domov. Je smut-
né, že často nám posielate príspevky  
o tom, ako sú porozhadzované v mes-
te na tráve použité ochranné rukavice 
alebo rúška. A preto - prosím, buďme 
aj naďalej disciplinovaní a v tomto ob-
dobí ešte viac ako inokedy. Verím, že aj 
týmto spoločným postupom sa nám 
podarí eliminovať šírenie koronavírusu 
v našom meste.

Prajem vám všetkým pokojný týž-
deň a požehnané veľkonočné sviatky  
v kruhu vašich najbližších.

Katarína Heneková

V minulom týždni sme vás infor-
movali o zriadení transparentného 
účtu, pre ktoré sa rozhodlo vedenie 
mesta v dôsledku koronakrízy, za 
účelom poskytnutia adresnej po-
moci pre občanov mesta Púchov. 

Finančné prostriedky, ktoré sa 
podarí vyzbierať, budú môcť byť 
použité na zmiernenie dopadov 
na mestský rozpočet, v súvislos-
ti so zvýšenými nákladmi na za-
bezpečovanie ochranných prost-
riedkov pre občanov mesta, ale 
aj na ďalšiu pomoc, ktorú bude 
potrebné zabezpečiť či už počas 
práve prebiehajúcej situácie, alebo 
bezprostredne po nej, keď bude 
prebiehať adaptácia na nový stav  

po pandémii. Na tento účet bude 
počas tejto krízy zasielať primátor-
ka mesta Púchov časť zo svojho 
platu a samozrejme, že sa môže 
pridať každý, kto bude mať záujem 
pomôcť mestu a jeho občanom,  
a to bez ohľadu na to, či to bude 
verejný činiteľ, podnikateľ alebo 
obyvateľ nášho alebo iného mesta, 
či obce.

Transparentný účet je už 
aktivovaný a dostupný prostred-
níctvom webového sídla mesta 
Púchov: 
www.puchov.sk a tiež na  
www.transparentneucty.sk.

Zdroj: MsÚ
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S v ä t é  o m š e  p o č a s  v e ľ k o n o č n é h o  
o b d o b i a  n a  T V  P o v a ž i e

Kontinuálne – každú stredu – zabezpečuje Mes-
to Púchov dodávku pitnej vody marginalizovaným 
skupinám v mestskej časti Kolonka, kde je pre obča-
nov, v dopoludňajších hodinách pripravená cister-
na 1 metra kubického pitnej vody. Dodávka potrvá 
až do odvolania stavu pandémie. V stredu 1. apríla  
v súvislosti so situáciou koronavírusu doručili mest-
skí policajti zvyšným občanom tejto skupiny ochran-
né rúška a poučili ich ako o dodržiavaní prísnych 
opatrení, tak i poriadku v okolí ich obydlia. 

So súčasným stavom ako v meste, či na celom Slo-
vensku, rieši vedenie mesta v spolupráci s mestskou 
políciou aj poburujúce správanie občanov margi-
nalizovaných skupín, čo samozrejme nie je v súlade  
s občianskym spolunažívaním. V tejto súvislosti 
Mesto Púchov zabezpečilo pre všetkých potrebné 
ochranné rúška, aby neohrozovali svojich spoluobča-
nov. Na ďalšie podnety z priľahlých bytových domov, 

o nedodržiavaní nariadených pokynov a poriadku  
v okolí odstavených veľkoobjemových kontajnerov, 
okamžite zareagovalo vedenie mesta v súčinnosti  
s mestskou políciou, ktorej členovia poučili občanov 
o tom, ako sa majú (nielen v tomto období) správať 
navzájom k sebe a aj voči blízkemu okoliu. 

V prípade, že by sa opätovne vyskytli situácie,  
v ktorých sa občania marginalizovaných skupín, 
avšak nielen týchto skupín, nesprávajú podľa po-
učení o nariadených opatreniach, ihneď kontaktuj-
te mestskú políciu, ktorá následne využije všetky 
zákonné prostriedky. Ak v parlamente prejde v naj-
bližších dňoch návrh zákona, bude môcť i mestská 
polícia uložiť pokutu až do výšky 1000 eur, pre každú 
osobu, ktorá sa dopustí priestupku na úseku civilnej 
ochrany v čase mimoriadnej situácie. 

Laura Krošláková

Dodávka pitnej vody a rúšok pre občanov na Kolonke
Poďakovanie 
Pandémia koronavírusu a opatrenia proti jeho ší-

reniu stále pokračujú. Tím pracovníkov Mestského 
úradu v Púchove pod taktovkou Zuzany Brindzovej 
logisticky pripravil ochranné rúška pre 340 občanov 
vo veku 65+ žijúcich v mestskej časti Pod Lachov-
com. Vzhľadom na aktuálne okolnosti a komplikácie 
VMČ, po dohode s MsÚ prvého apríla dvaja pracovní-
ci mestskej polície tieto rúška operatívne doručili do 
poštových schránok vyššie spomínaných obyvateľov. 
Chcem všetkým zúčastneným v mene všetkých se-
niorov úprimne poďakovať a mestským policajtom 
osobitne za konkrétne naplnenie poslania „pomáhať 
a chrániť”.

Pavel Melišík, poslanec MsZ  

Aktuálne spod Lachovca

TV Považie zverejnilo informáciu o vysielaní pria-
mych prenosov svätých omší z Rímskokatolíckeho 
kostola v Považskej Bystrici počas veľkonočného 
obdobia prostredníctvom televízie Považie, ako aj 
sociálnych sietí. Novinkou je, že budeme vysielať 
Evanjelické bohoslužby z Púchova počas Kvetnej  
a Veľkonočnej nedele doobeda o 10:00 hodine.

Diváci, ktorí nemajú v ponuke káblového operáto-
ra, prípadne satelitnej platformy TV Považie, môžu 
sledovať omše v plnom obrazovom formáte PAL 

SD aj prostredníctvom FB stránky TV Považie: www.
facebook.com/tvpovazie. Ideálne, ak divák dá Like 
stránke prípadne označí jej sledovanie a bude au-
tomaticky upozornený na LIVE vysielanie. Diváci, 
ktorí nemajú FB profil, môžu sledovať vysielanie aj 
bez prihlásenia. Stačí zadať do internetového preh-
liadača https://www.facebook.com/tvpovazie/live/  
Na uvedenej stránke je možné nájsť omše aj zo zá-
znamu.

Peter Galovič, riaditeľ TV Považie

Usmernenie hlavného  
hygienika k Veľkej noci

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republi-
ky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú 
naďalej pozastavené. Na súkromnej bohoslužbe 
sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asis-
tencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabez-
pečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť 
súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabez-
pečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej 
bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť 
otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

- vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými 
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šat-
ka, atď.),

- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na 
ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem 
úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,

- počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie 
prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m² z verej-
ne prístupnej časti kostola

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne 
dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním 
prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tej-
to zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela  
k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto 
ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto 
usmernenie.

MUDr. Ján Mikas, PhD.,  
hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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Jubilejný 20. ročník projektu prebieha pod 
záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuza-
ny Čaputovej. Rovnako tak pod záštitou Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.

Projekt Detský čin roka oslavuje v roku 2020 svoje 
20. výročie. Počas svojej existencie sa do neho zapo-
jilo viac ako 1 600 000 detí z celého Slovenska. Ak-
tuálna situácia si vyslovene žiada hovoriť o význame 
dobra o čosi viac – motivovať a podporovať deti v ich 
dobrých skutkoch – byť si vzájomnou inšpiráciou. 
Dnešné udalosti ovplyvnili nielen spôsob výučby, 
ale aj život v rodinách. Slovo „pomoc“ nadobud-
lo nový, širší rozmer. Deti môžu o čosi viac aj dob-
rým skutkom vniesť do každodennej reality cenné  
a dôležité posolstvá.

Novinkou 20. ročníka je nová kategória Dobrý čin 
na nete, pripravená v spolupráci s Nadáciou Orange, 
ktorá má upozorniť na online svet, kde sú deti viac 
zraniteľné a vystavené mnohým nástrahám. Dnes 
táto kategória rezonuje ešte viac vzhľadom na našu 

aktuálnu každodennosť či už v prípade nástrah on-
line sveta pre deti ale vo veľkej miere aj ako dôležitý 
nástroj na pomoc, komunikáciu a podporu tam, kde 
je to potrebné.

„Štartujeme 20.ročník projektu Detský čin roka, lebo 
veríme, že v týchto ťažkých časoch je dôležité, aby sa 
dobré veci diali a zdieľali. Všetci potrebujeme počuť 
pozitívne správy. V aktuálnej situácii budeme projekt 
komunikovať hlavne online a dúfame, že naše posol-
stvo zdieľaní dobrých skutkov detí sa dostane k čo na-
jväčšiemu počtu detí, učiteľov, rodičov i celej verejnosti“, 
uviedla Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ 
Detský čin roka.

Ako projekt prebieha
- počas apríla zasielame elektronicky do škôl výzvu, 

aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2020
- pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej 

z ôsmich kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, 
Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, 
Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký 
čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete

- deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za 
ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana 
života, ale i každodenné drobné skutky vykonané  
s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, pod-

poriť
- písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si 

všimli a myslia si, že by mali byť ocenené
- dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých 

sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú
- dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj 

rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí
- na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl peda-

gogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo 
všetkých skutkov výberová komisia

- deti a pedagógovia budú pracovať s pedagog-
ickým materiálom na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy  
a rozprávať sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú

- zároveň deti v triedach budú hlasovať za príbehy, 
ktoré ich najviac oslovili

Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem 
skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020. Projekt 
slávnostne vyhodnotia v decembri 2020. 

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať 
do 30. júna 2020 poštou na adresu: OZ Detský čin 
roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, alebo pros-
tredníctvom webstránky www.detskycin.sk. 

Zdroj: detskycin.sk, foto: pixabay

Detský čin roka: Hľadáme deti, ktoré pomáhajú

Vo februári tohto roku sme vyhlásili výhercov 
súťaže  o Najkrajší balkón, okno, predzáhradku ale-

bo terasu, v rámci 
ktorej mali súťažiaci 
možnosť predstaviť 
s p o l u o b č a n o m 
mesta Púchov svo-
je vyšperkované 
prírodné prostredie. 
Trom výherkyniam 
a jednému výher-
covi, sme postupne 
odovzdali ceny 
na nákup ďalších 
z á h r a d k á r s k y c h 
potrieb, a hoci je 

súčasná situácia menším obmedzením, odmenení 
záhradkári pokračujú vo svojej starostlivosti o vype-
stované krásy prírody. 

Za 1. miesto získala poukážku v hodnote 100 eur na 
nákup záhradkárskych potrieb Dana Kebísková (za 
krásnu oázu pri Obrancov mieru 1155/8), ktorá sta-
rostlivosti o výhernú oázu venuje všetok svoj voľný 

čas.
Na 2. mieste sme odmenili poukážkou v hodnote 75 

eur na nákup záhrad-
kárskych potrieb trio: 
Helena Dunková, Anna 
Gašpárková a Miro-
slav Rosina (kvetinová 
výzdoba autobusovej 
zastávky v Nosiciach).

Za 3. miesto pou-
kážku v hodnote 50 
eur na nákup záhrad-
kárskych potrieb 
získala Eva Vanková 
(predzáhradka na 
Komenského 1643/19).

Cenu primátorky 
získal poslanec mestského zastupiteľstva, Miroslav 
Bučko (verejné priestranstvo pred bytovkou na Ná-
mestí slobody 1656), ktorý záhradku začal budovať 
ešte pred vyhlásením súťaže. „Starostlivosť o záhrad-
ku zahŕňa čistenie od buriny, zalievanie, až po stri-
hanie a likvidáciu bio odpadu, všetok potrebný čas 

na jej prosperitu, za čo som vďačný aj svojim suse-
dom, ktorí podporili výsadbu ako finančne, tak i ma-
teriálne. Záhradku som 
do súťaže prihlasoval 
na poslednú chvíľu, keď 
ma na tento projekt u - 
pozornili blízki,“ prib-
ližuje Miroslav Bučko, 
ktorý ďalej líči terajšie 
podmienky záhrad-
níčenia, „v tomto ob-
dobí je to náročnejšie, 
ale uskutočnil som už 
prvé kroky ako sú čis-
tenie, jarný rez a strih, a nasledovať bude renovácia 
ozdobných prvkov.“

Ani súčasné obmedzenia neodrádzajú výhercov 
súťaže pokračovať v obnove a revitalizovaní svojich 
výherných skvostov, za podmienku si kladú, aby sa 
ich prírodné výtvory prebúdzali do života - zelene. Už 
teraz sa tešíme na výsledky ich ďalšej práce a ešte raz 
blahoželáme.         Laura Krošláková

Víťazi súťaže o najkrajší balkón, okno, predzáhradku a terasu
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Mestská polícia

Rozsiahly požiar v lese na rozhraní krajov nad Domanižou likvidovali aj púchovskí hasiči  FOTO: KR HaZZ Trenčín

V okrese Púchov platí od piatku do odvolania čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného 
zboru v Považskej Bystrici vyhlásilo na lesných 
pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase od 3. 
apríla 2020 od 14.00 hodiny do odvolania v územ-
nom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov 
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 
Aktuálne je v rámci Trenčianskeho kraja vyhlásený 
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre 
okresy Považská Bystrica, Púchov a Prievidza.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 
je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej 
bezpečnosti. Fyzickým osobám sa v zmysle zákona  
o ochrane pred požiarmi na lesných pozemkoch 
zakazuje najmä 

-fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety 
alebo používať otvorený plameň na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, 
slamu a iný biologický odpad,

- zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných 
pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požia- 
rom sú povinní najmä:

-zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; 

pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť 
vypracúvať časový harmonogram s určením trasy 
pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov, kde 
sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; 
zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou 
požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva 
protipožiarneho náradia na určenom mieste v závis-
losti od plochy lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice  
a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezprob-
lémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na 
účinný zásah,

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory pos-
tihnuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené 
odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu  
z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov 
na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabez-
pečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre 
hasičskú techniku,

- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné 
stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, 
traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spraco-
vanie dreva a zvyškov po ťažbe.

KR HaZZ Trenčín

Púchovskí hasiči likvidovali požiar v Domaniži
Dňa 2. apríla, krátko pred pol piatou hodinou 

poobede bol ohlásený požiar lesného porastu               
 v katastri obce Domaniža, v okrese Považská Bystrica.

Na zásah boli postupne vyslaní trinásti príslušní-
ci Hasičského a záchranného zboru z Považskej 
Bystrice, Púchova a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline,  
so šiestimi kusmi zásahovej techniky. Po príchode na 
miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že požiar 
sa nachádza v strmom, ťažko prístupnom lesnom 
teréne, na ploche cca 150 x 400 metrov, pričom za-
siahol aj hrebeň na rozhraní medzi Trenčianskym              
a   Žilinským krajom. Dopravu vody na hasenie požia-
ru hasiči vykonávali na štvorkolkách a šesťkolkách, 
pričom zostávajúcich cca 400 metrov absolvovali 
vzhľadom na ťažko prístupný terén peši. 

Hasiace práce za účelom lokalizácie požiaru, ktorý 
zasiahol prevažne koreňový systém, hasiči vykonáva-
li pomocou genfovakov a jednoduchými hasiacimi 

prostriedkami, ktorými postupne obhrabávali obvod 
požiariska.

O pol ôsmej hodine večer sa požiar podarilo 
hasičom lokalizovať, po čom pokračovali v postup-
nom rozhrabávaní lokálnych ohnísk a ich zalievaní 
až do likvidácie požiaru, ktorá bola ohlásená krátko 
pred deviatou hodinou večer. 

Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovalo aj 
viac ako 70 členov Dobrovoľného hasičského zboru 
z obcí Domaniža, Horný Moštenec, Dolný Moštenec, 
Pružina, Prečín, Ďurďové, Horný Lieskov, Fačkov a Ra-
jecká Lesná s 11 ks techniky.

Po likvidácii požiaru zostali na mieste udalosti pra-
covníci Lesov SR a členovia miestnej DHZO, ktorí 
vykonávali dohľad nad požiariskom. Pri udalosti 
sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu 
zisťovania. 

KR HaZZ Trenčín

Hasičský a záchranný zbor

Hasičská stanica Púchov
V čase od 26. marca do 2. apríla absolvova-

li príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Hasičskej stanice v Púchove tri výjazdy. Za-
sahovali pri dvoch dopravných nehodách a 
odstraňovali strom z vozovky. 

Vo štvrtok 26. marca bola hasičská jednot-
ka povolaná ku spadnutému stromu za obcou 
Streženice (Podstránie). Hasiči strom spílili a vo-
zovku očistili.

V nedeľu 29. marca zasahovali púchovskí hasiči 
pri nehode motocykla v obci Dolné Kočkovce. Pri 
nehode sa zranil motocyklista.

V utorok 31. Marca zasahovali hasiči z Púchova 
pri dopravnej nehode automobilu mestskej polí-
cie. Jedna osoba utrpela zranenie. Hasiči poskyt- 
li predlekársku prvú pomoc, zabezpečili vozidlo 
proti požiaru a vytečené prevádzkové kvapaliny 
zasypali absorpčnou látkou.                  HS Púchov

Zrezané tuje odložili na súkromný 
pozemok

Hliadka mestskej polície preverovala telefo- 
ické oznámenie, podľa ktorého na súkromný 
pozemok v Nových Nosiciach niekto umiestnil 
vyrezané tuje.Hliadka našla na neohradenom 
pozemku medzi Starými a Novými Nosicami 
drevený odpad z orezaných tují. Keďže v blízkosti 
neboli žiadne obývané domy, nedokázali policajti 
zistiť, kto tam odpad umiestnil. Majiteľ informo- 
val, že sú kúpi pre podobné prípady fotopascu.  

Popíjali na verejnosti
Hliadka mestskej polície preverovala oznáme-

nie, podľa ktorého na Štefánikovej ulici na verej- 
nom priestranstve pred predajňou požívajú 
neznáme osoby alkoholické nápoje. Hliadka na 
mieste zistila priestupok proti verejnému poriad-
ku – štyri osoby popíjali na verejnosti víno. Hliad-
ka priestupok vyriešila napomenutím. 

Chlapec si ide svoje...
Hliadky púchovskej mestskej polície riešili  

v minulom týždni niekoľko upozornení na poruše-
nie zákazu vstupu na detské ihriská. Na detskom 
ihrisku na Mojmírovej ulici našli mestskí policajti 
šiestich chlapcov, ktorí sa na ihrisku hrali. Hliad-
ka na mieste zistila, že je medzi nimi aj chlapec, 
ktorého už mestskí policajti poučovali o zákaze. 
O prípade preto informovali matku maloletého. 

„Iba“ si vypil...
Operačný pracovník Obvodného oddelenia Poli- 

cajného zboru v Púchove požiadal púchovských 
mestských policajtov o súčinnosť pre zdravotných 
záchranárov. Tých privolali k opitému občanovi, 
ktorý bol na lavičke na Moyzesovej ulici. Zdravot-
ní záchranári vylúčili zranenia a odporučili, aby 
zostal na lavičke kým nevytriezvie. Po čiastočnom 
vytriezvení muža previezli do miesta trvalého 
bydliska, mestskí policajti mu udelili pokutu vo 
výške 10 eur. 

Na druhýkrát ho našli 
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo- 

ické oznámenie o spaľovaní stavebného odpadu 
v Nosiciach za cintorínom. Hliadka oznámenie 
preverila, žiadne pálenie nenašla. O dve hod-
iny preverovali oznámenie o ďalšom spaľovaní  
v Nosiciach. Zistili, že muž z Nosíc spaľuje konáre 
a dosky vo svojej záhrade. Potrestali ho päťeuro-
vou pokutou. 
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Celosvetová pandémia ochorenia na COVID-19, 
ktorý spôsobuje nový koronavírus a s ním spo-
jené bezpečnostné opatrenia krízového štábu 
a slovenskej vlády sa podpísali aj pod činnosť 
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu v Púchove. 

Pandémia prišla v čase, keď sa rybárske organizá-
cie pripravujú na novú rybársku sezónu, pripravuje 
sa zarybnenie revírov, členské schôdze či brigády na 
rybárskych revíroch. S doteraz v našich končinách 
nevídanou situáciou sa musel vysporiadať aj vý-
bor púchovskej rybárskej organizácie, ktorý prijal 
adekvátne opatrenia. 

Príroda si pýta svoje
„S okamžitou platnosťou sa rušia všetky plánované 

spoločné brigády na našich rybárskych revíroch. 
Brigádnická činnosť sa bude vykonávať iba formou 
individuálnych brigád. To však nesmie mať vplyv 
na činnosti pri správe revírov. Do niektorých našich 
revírov sme umiestnili špeciálne hniezda na podporu 
neresu rýb, opatrenie sa týka najmä zubáča. Poďa-
kovanie patrí hospodárom a aktívnym členom našej 
organizácie, ktorí aj v tejto ťažkej situácii nezabudli 
podporiť prirodzený neres rýb. Hniezda boli umiest-
nené na revíroch Váh, štrkovisko Horenická Hôrka, 
štrkovisko Lednické Rovne, vodná nádrž Ihrište. Vo 
veľmi oklieštenej zostave pracujú aj lovné skupiny, 
ktoré s minimom členov uskutočňujú nevyhnutné 
výlovy na chovných potokoch. Samozrejmosťou je 
dodržanie prísnych pravidiel ochrany zdravia a všet-
kých bezpečnostných opatrení,“ uviedol člen výboru 
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu  
v Púchove Pavol Kadlec. 

Špeciálny režim pri výdaji dokladov
Ako dodal, výbor MO SRZ prerušil až do odvolania 

všetky svoje zasadnutia a pracuje len na výdaji po-
volení na rybolov. Aj pri príprave a výdaji rybárskych 
dokladov svojim členom musel výbor pristúpiť  

k opatreniam, ktoré majú zabrániť šíreniu nákazy. 
Je dôležité upozorniť členov na disciplinovanosť  
a dodržiavanie prijatých pravidiel. Povolenia na ry-
bolov budú vydané na základe prijatej platby na účet 
organizácie. Členovia výboru pripravia povolenia do 
obálok a výdaj sa uskutoční na vhodných miestach, 
kde je zabezpečený požadovaný rozostup,  ochranný 
priestor a povinnosť dodržiavať nariadenia o nosení 
ochranných rúšok. Bez pripísania platby na účet or-
ganizácie sa nedá vydať povolenie. 

„V prípade neodpracovaných brigádnických hodín sa 
platba uskutočňuje na mieste. V prípade ak mal rybár 

kaprové povolenie, je povinnosť odpracovať 15 brigád-
nických hodín. Cena za jednu brigádnickú hodinu je 
5 eur, spolu zaplatí 75. Ak mal vydané povolenie na 
lov na pstruhových vodách je povinnosť odpracovať 
ešte 5 brigádnických hodín navyše. Majiteľ pstruhovej 
a kaprovej povolenky tak pri neodpracovaní brigády 
zaplatí 100 eur. Postup pri výdaji povolení bude vždy 
zverejnený na našej webovej stránke www.puchovky-
rybar. sk, na facebookovskej stránke MO SRZ Púchov, 
vo vývesnej skrini pri ARMY PUB-e. Je nevyhnutné 
dodržiavať pokyny pri výdaji povolení,“ doplnil Kadlec.

Zrušená členská schôdza a preteky
V súvislosti s opatreniami na zabránenie šíreniu 

nového koronavírusu zrušil výbor MO SRZ Púchov 
na základe rozhodnutia celoslovenskej Rady Slo- 
venského rybárskeho zväzu aj konanie tradičnej 
členskej schôdze miestnej organizácie, ktorá sa 
mala konať v nedeľu 5. apríla. Výbor MO SRZ Púchov 
rozhodol na svojom zasadnutí, že podľa vývoja situá-
cie zváži konanie členskej schôdze do konca júna. 
Prípadný termín schôdze bude zverejnený na we-
bovej stránke miestnej organizácie, facebookovom 
profile zväzu a vo vývesnej skrinke MO SRZ.  

Tak isto sa neuskutočnia ani pripravované tradičné 
jarné rybárske preteky dospelých a detí, ktoré sa mali 
konať v jarnom období. Na základe nariadenia Úradu 
verejného zdravotníctva sa neuskutočnia ani preteky 
organizované Slovenským zväzom športového ry-
bolovu. Konkrétne ide o preteky 1. ligy v love rýb udi-
cou – kategória prívlač, ktorý sa mal konať v termíne 
17. – 18. apríla 2020 na revíri Pružinka a Biela Voda.

Krúžky majú prestávku
Až do odvolania je rovnako prerušená činnosť 

všetkých krúžkov mladých rybárov. Povolenia na 
rybolov budú distribuované aj za pomoci vedúcich 
rybárskych krúžkov tak, aby bolo umožnené loviť 
naj mladším členom našej organizácie. 

„V dnešnej ťažkej dobe je práca pri spravovaní a čin-
nosti organizácie veľmi ťažká, príroda sa však nepýta, 
či sú ľudia v karanténe a nosia rúška. Je veľmi dôležité 
apelovať na dodržiavanie opatrení na zamedzenie 
šírenia vírusového ochorenia aj pri love rýb,“ uzavrel 
Kadlec.                   pok

Svetová pandémia zasiahla aj do činnosti púchovskej 
rybárskej organizácie, rušia sa preteky i časť brigád

Ani pandémia nemôže zastaviť hospodársku činnosť na rybárskych revíroch. Príroda si žiada svoje. Na snímke 
púchovskí rybári počas kladenia hniezd pre neresenie zubáča.                 FOTO: Archív MO SRZ Púchov

Hniezda na neresenie zubáčov boli umiestnené na revíroch Váh, štrkovisko Horenická Hôrka, štrkovisko Lednické 
Rovne, vodná nádrž Ihrište. Vlastný odchov zubáča prinesie pri súčasných cenách násady tejto cennej sladkovod-
nej ryby pre púchovskú organizáciu nemalé finančné úspory.                 FOTO: Archív MO SRZ Púchov
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Bobor vodný - najväčší európsky hlodavec  
a známy symbol ohrozených druhov zvierat - sa pred 
štyrmi rokmi vrátil do nášho mesta. Svedčia o tom 
každoročne poškodené stromy pri Odhánkach. 

Na našom kontinente sa ich počet za posledných 
100 rokov zvýšil z 1.200 na 700.000 jedincov. Bobor 
bol na Slovensku v rokoch 1856-1977 považovaný 
za vyhynutý živočíšny druh. V 1976 bolo v lužných 
lesoch východne od Viedne pokusne vysadených 
niekoľko párov bobrov (škandinávske, výcho-
doeurópske i kanadské), ktoré našli v tomto území 
vhodné životné podmienky a ich populácia sa šírila 
Dunajom a Moravou do okolitých území. V súčasno-
sti sa počet bobrov u nás odhaduje na viac ako 700 
jedincov. Najznámejšia lokalita výskytu je v Záhorskej 
nížine. Bobry sa vyskytujú aj v povodí Váhu a tiež na 
severe a východe Slovenska, kde sa k nám mohli do-
stať aj migráciou z Poľska.

Zaujímavosti o bobroch
- Slovo „bobor“ má indoeurópskych jazykoch 

pôvodný význam „hnedý“.
- Bobor je zákonom chránený, ale zákon umožňu-

je vykonať vo výnimočných prípadoch ich odchyt  
a presídlenie, dokonca aj odstrel.

- V minulosti ľudia lovili hlavne pre kožušinu, ale aj 
pre “kastoreum”, čo je na olej bohatý sekrét párovej 
žľazy, ktorému pripisovali pozitívny účinok na 
mužskú potenciu.

- V  Kanade si v minulosti ľudia tak cenili odev vy-

robený z bobrej kože, že bobrie kožušiny slúžili ako 
platidlo.

- V minulosti mali americkí Indiáni vo zvyku chovať 
pri svojich táboriskách bobra ako domáce zviera.

- Keďže v minulosti bol bobor považovaný za rybu, 
mohol sa jesť aj cez kresťanský pôst – napríklad na 
Vianoce.

- Bobor je nočné zviera, stretnúť ho cez deň sa po-
darí len výnimočne.

- Bobor je prírodný vodohospodár - pomáha za-
držiavať vodu v krajine, čo je v obdobiach sucha 
veľmi dôležité. 

- Vlastnými staviteľmi hrádzí a hradov sú samičky, 
samčekovia materiál prinášajú a podávajú.

- Bobor je výkonný drevorubač, ktorý dokáže 15 
centimetrov hrubý kmeň prehrýzť za jednu minútu.

- Chutí mu mäkké drevo - používa ho ako stavebný 
materiál a mladou kôrou sa živí.

- Bobor musí často obrusovať svoje horné i dolné 
hryzáky, pretože mu nepretržite rastú.

- Za rok spotrebuje asi 4.000 kg dreva s kôrou.
- Veľkosť bobra môže dosiahnuť 1 meter dĺžky  

a hmotnosť až 30 kilogramov.
- Bobor vlastní jednu z najhustejších kožušín – má 

až 50.000 chlpov na štvorcový centimeter. Pomáha 
mu pohodlne žiť aj v studenej vode.

- Vďaka veľkej kapacite pľúc môže bobor zostať pod 
vodou až 20 minút.

- Bobor je monogamný živočích - rodičovský pár 

žije celý život spolu. Ak samička zahynie, samček zos-
táva do konca života sám, naopak to vždy neplatí.

- Samička má 2-5 mláďat, ktoré 2 roky ostávajú  
s rodičmi a potom zakladajú nové kolónie.

Slavomír Flimmel

Aj tento rok na jar bobor zanecháva pri Odhánkach 
po sebe typické dôkazy svojej prítomnosti v Púchove. 

V Púchove sa opäť ukazuje bobor vodný

Súčasná pandémia výrazne ovplyvnila život 
každého z nás. Nevyhli sa tomu ani dominanty 
Trenčianskeho kraja, ktoré, až do odvolania, ostá-
vajú zatvorené. Mnohé z nich tento čas využívajú 
na administratívne účely, plánovania a opravy. 
No vzhľadom na nulovú návštevnosť je aj v tomto 
prípade údržba hradov ťažká úloha, s ktorou mu-
sia kasteláni a riaditelia bojovať.

Posledné roky si hrady v Trenčianskom kraji sprav-
idla držali stúpajúcu tendenciu návštevnosti turistov 
ako zo Slovenka, tak aj zo zahraničia. V roku 2019 
sa tešil rekordnej návštevnosti Trenčiansky hrad  
s počtom 152.189  osôb. Tento rok však štatistiky také 
priaznivé pravdepodobne nebudú. „Len behom mar-
ca a apríla prídeme o približne 13.000 návštevníkov. 
V máji by to mohlo byť ďalších 17 000. Napriek tomu 
tento čas venujeme intenzívnemu upratovaniu a čis-
teniu vitrín, ku ktorému sa nie je možné dostať počas 
bežnej prevádzky. Zmenou prejde aj delová bašta  
a piata brána, na ktorých sa bude meniť strecha,“ 
dodal riaditeľ trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter 

Martinisko.
Návštevnosť rapídne klesne
Nielen Trenčiansky hrad bude mať v roku 2020 

nižšie štatistiky návštevnosti. Čísla sa dotknú              
všetkých pamiatok. Turisti s obľubou navštevova-
li aj hrad Beckov. V minulom roku prišlo až 81.320 
ľudí z celého Slovenska i zahraničia. „Vzhľadom na 
súčasnú situáciu plánujeme úsporné opatrenia, ale 
aj prepúšťanie a rušenie programov. Už sme zrušili 
programy do polovice mája. Obávam sa, že budeme 
musieť rušiť všetko až do konca júna. Stále však 
robíme, čo môžeme. Okrem kvanta administratívy by 
sme radi opravili kaplnku z južnej strany a pribudnúť 
by mali aj maľby v gotických oknách. V Severnom 
paláci chceme spraviť podlahu a tento priestor pri-
praviť na budúcu sezónu,“ vyjadril sa riaditeľ združe-
nia Hrad Beckov Peter Pastier.

Stúpajúcu tendenciu návštevníkov má každým ro-
kom aj Čachtický hrad. So 68.348 návštevníkmi si drží 
pozíciu 4. najnavštevovanejší hrad v Trenčianskom 
kraji za rok 2019. „Momentálne čakáme so všetkým. 

Radi by sme začali riešiť aspoň plánované stavebné 
práce. V súčasnosti riešime klasickú údržbu, poma-
ly vymetáme kúty. Štatistiku nám uzavretie hradu 
určite naruší. Už v tomto období počas teplejších 
víkendov sme mávali vysoké čísla návštevnosti. Apríl, 
máj, jún sú mesiace, kedy chodieva mnoho školských 
zájazdov, ktoré sa tento rok neuskutočnia. Aj v tých-
to dňoch vyjde hore smerom na hrad pomerne veľa  
turistov, ale, bohužiaľ, za hradné brány sa nedos-
tanú,“ ozrejmila kastelánka čachtického hradu Katarí-
na Orthová. 

Práce naďalej pokračujú
Vzhľadom na uzavretie všetkých hradov je v súčas-

nosti možné pripravovať sa na sezónu a vykonávať 
rôzne práce. V prípade hradu Bystrica ide o hasenie 
vápna, opravu podložiek či montovanie lešenia. Na 
hrade Lednica sa rovnako bude vykonávať jarná 
údržba. V oboch prípadoch zatiaľ predpokladajú, že 
letná sezóna bude môcť začať prvým májom.

Hrad Tematín začne s konzervačnými prácami od 
6.4.2020, kedy príde 10 nových zamestnancov z Úra-
du práce. Tieto práce sa uskutočňujú v rámci záchra-
ny kultúrneho dedičstva a budú tak, ako každý rok, 
prebiehať 7 mesiacov do konca októbra. Vzhľadom 
na to, že hrad je ruinou, pre verejnosť je uzat-
vorený len čiastočne. Pri návšteve je preto potrebné 
dodržiavať základné hygienické nariadenia.

Zaostávať nebude ani hrad Uhrovec, ktorý sa 
rovnako pripravuje na letnú sezónu. Novinkou bude 
hospodárska budova, ktorá by tento rok mala byť 
skolaudovaná. Aj v tomto prípade je pamiatka uza-
tvorená len čiastočne. Zatiaľ čo horné nádvorie je 
verejnosti neprístupné, k dolnému sa návštevníci do-
stanú bez problémov.

Čerešničkou na torte je Kúria Ambrovec v Beckove, 
ktorá po 2 rokoch prešla úplnou rekonštrukciou a jej 
slávnostné otvorenie bude v najbližšom možnom 
termíne ešte tento rok. 

Zdroj: trencinregion.sk, foto: Slavomír Flimmel

Pamiatky Trenčianskeho kraja zívajú prázdnotou
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Jarmila Balážová (na snímke) je bývalou ria-
diteľkou Štátneho archívu v Trenčíne, pracovisko 
Archív Považská Bystrica. Jej dlhoročnou záľu-
bou je zisťovanie významu a pôvodu priezvisk 
používaných na Slovensku. Redakcii Púchovských 
novín poskytla zoznam najčastejšie sa vyskytu-
júcich púchovských priezvisk aj s jej výkladom.

Adamička - odvodené od krstného mena ADAM
Barka - BÁRKA - čln, drevená sádka na ryby (egypt./

tal.)
Bartoš - odvodené od krstného mena BARTOLOMEJ
Baška - BAŠA - úradná hodnosť - správca osman-

ského okresu, kraja (tur.)
Behro - BAHRO - drevená špica na kolese
Blaško - odvodené od krstného mena BLAŽEJ
Buček - hovoriace meno - mladý BUK
Cíbik - hovoriace meno - mladý výhonok, napr. na 

cibuli
Čvirik - hovoriace meno - od slovesa ČVIRIKAŤ
Dvorský - personál (sluha) na panskom (panovníck-

om) dvore v stredoveku
Ďurech - odvodené od krstného mena JURAJ - 

ĎURO skrátené od Ďurových
Ďuriš - odvodené od krstného mena JURAJ - ĎURO
Gabčo - GABA - hromada; ten, kto tvorí kopy napr. 

obilných snopov
Gabriš - odvodené od krstného mena GABRIEL
Galánek - GALÁN - dvoriaci mládenec, záletník 

(španiel.)
Gašpárek - odvodené od krstného mena GAŠPAR, 

presnejšie malý Gašpar
Halač - HALACSKA - rybka (maď.)
Haluška - hovoriace meno - slovenská cestovina
Hanták - HANDLAGER - podávač (nem.)
Hudák, Hudec - hráč na hudobný nástroj - muzikant
Chovanec - hovoriace meno - ten, ktorého chovajú, 

starajú sa o neho, obvykle dieťa
Jakubík - odvodené od krstného mena JAKUB, 

presnejšie malý Jakub
Janíček - odvodené od krstného mena JÁN, pres-

nejšie malý Janík
Janík - odvodené od krstného mena JÁN
Jurašík - odvodené od krstného mena JURAJ, od 

českej formy tohto mena - Juráš
Juris - odvodené od krstného mena JURAJ
Kalma - 1. odvodené od krstného mena KALMÁN 

(Koloman) maď., 2. odvodené od slova KALMÁR - ku-
pec maď.

Kolár - hovoriace meno - od remesla - výrobca ko-
lies a kôl

Kováč, Kováčik - hovoriace meno - od remesla 
Krajči - hovoriace meno - od remesla - KRAJČÍR
Krošlák - KROŠĽAVÝ - s chybnou chôdzou; čaptavý
Krško - KRŠIAK - jastrab veľký, krahulec
Kucej - pôv. KUTEJ - ten, kto v zemi hľadá kovy či 

iné nerasty, kutá
Kučera - hovoriace meno - od typu vlasov
Kudlej - KUDLATÝ - chlpatý; aj chlapčenské zápase-

nie na zemi
Kučík - KUČOVAŤ - klčovať les a meniť ho na ornú 

pôdu
Kucharík - hovoriace meno - od remesla, doslovne 

malý KUCHÁR
Kvasnica - odvodené od slovesa KVASIŤ - veľmi 

dôležitý proces pri výrobe piva, vína a chleba
Ladecký - obyvateľ pochádzajúci z obce LADCE
Loduha - odvodené od slova lodyha?
Luhový - LUH - veľmi vlhká lúka alebo les, mokraď
Majdan, Majtán - onedlho, nabudúce, ďalší v poradí 

(maď.)
Mareček - odvodené od krstného mena MAREK, 

malý Marek
Markovič - odvodené od krstného mena MAREK
Martinko - odvodené od krstného mena MARTIN, 

malý Martin
Mazák - odvodené od činnosti - MAZAŤ, v minulosti 

odborník na úpravu stavieb
Medňanský - obyvateľ pochádzajúci z obce MEDNÉ
Mikula - odvodené od krstného mena MIKULÁŠ
Moravčík - obyvateľ prichádzajúci z Moravy, 

doslovne malý MORAVEC
Moško - MOŠIAREŇ - pec na pálenie vápna; obsluha 

tejto pece
Novosád - NOVOSAD - novovysadený sad, vinica, 

les
Ondrička - odvodené od krstného mena ONDREJ
Orgoník - skrátené zo slova CORGOŇ, malý Orgoň - 

mládenec samá ruka, samá noha
Pagáč - bochník, placka (tal./chorv.)
Paliesek - PALESÁK - ochranná hrádza, val, palisáda
Pastorek - 1. pastor - kňaz (lat.), 2. označenie pre po-

losirotu, ktoré získalo macochu - otcovu ženu

Pazdernatý - odvodené od slova PAZDERIE - zvyšky 
po vytrepaní ľanu

Pecho - pěchovati - niečo ubíjať, utĺkať, napr. ovčiu 
vlnu na súkno (čeština)

Plevák - odvodené od vrchného obilného obalu - 
PLEVY

Pobežal - prejav činnosti - takýto typ priezviska 
(sloveso v minulom čase) je príznačný pre Čechy 

Prekop - mužské krstné meno 
Repka - odvodené od slova REPA, REPKA - poľno-

hospodárske plodiny
Rosina – možno podľa názvu obce ROSINA pri 

Žiline
Rusňák - Rusín, obyvateľ východného Slovenska, 

pejoratívna forma
Smatana - odvodené od slova SMOTANA, tučná 

časť mlieka
Staňo - odvodené od krstného mena STANISLAV
Štrbáň - odvodené od slova ŠTRBINA, t.j. prázdne 

miesto, napr. v chrupe
Šulík - odvodené od slovesa ŠÚĽAŤ napr. cesto
Trník - odvodené od slova TŔŇ, tŕnie, rovnako ako 

aj Trenčín a Trnava
Tvarožek - odvodené od slova TVAROH, t.j. mliečny 

produkt
Urban - Urbs, urbánny - po latinsky mesto, mestský, 

t.j. MEŠŤAN
Vrábel - vrabec?, vrúbeľ?
Zboran - obyvateľ pochádzajúci z obce ZBORA
Žiačik - z lat. diaconus - pomocník, cez maďarčinu 

diák - žiak, študent
Predložený zoznam si nenárokuje neomylnosť. Vo 

vedeckom bádaní je najdôležitejšia ochota pochy-
bovať o každom vyslovenom tvrdení. Vedci často 
prichádzajú s rôznymi hypotézami, často navzájom 
protikladnými. Konkrétne jedno priezvisko mohlo 
vzniknúť na rôznych miestach z rozličných podnetov. 
V češtine vyšlo viacero kníh, ktoré vysvetľujú pôvod 
českých (a aj slovenských) priezvisk – napr. v rokoch 
1894, 1962, 1964, 1999, 2010. V slovenčine vyšla prvá 
kniha zaoberajúca sa touto témou až nedávno – Mi-
lan Majtán vydal knihu Naše priezviská v roku 2018. 
Keďže tieto knihy máme k dispozícii, pravdepodobne 
sa ešte k problematike púchovských priezvisk na 
stránkach Púchovských novín ešte vrátime.

-sf-, foto: pixabay

Ukrytý význam púchovských priezvisk
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MATICA SLOVENSKÁ A MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V TRENČÍNE 
VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A MESTO TRENČÍN 
 

vypisujú 
 

 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára 
 

 
Žánre 
 

I. PRÓZA ● II. POÉZIA 
 

Vekové kategórie 
 

MLÁDEŽ (15 – 20 rokov) ● DOSPELÍ 
 

Tematické oblasti 
 

a) Kríž je najväčšie znamienko plus 
Táto časť súťaže je venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského 
arcibiskupa Alexandra Rudnaya (* 1760 Považany), 70. výročiu Barbarskej noci, 5. výročiu úmrtia kardinála Jána 
Chryzostoma Korca. Literatúry faktu na tieto témy je veľa. Tešíme sa však na ich umelecko-literárne uchopenie. 
b) bez obmedzenia žánru a témy  
 

Vybrané práce budú uverejnené v tematickom bulletine.  
 
Posielanie príspevkov do súťaže 
 

● Tri exempláre napísané na PC / strojom pošlite na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská 
ulica č. 1, 911 82 Trenčín; jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk. 
● V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia 
najviac 6 doteraz nepublikovaných básní. 
● Príspevky do súťaže môžete posielať do 31. 8. 2020. Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené 
do hodnotenia. 
● Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, 
telefonický a e-mailový kontakt. 
● Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov.  
Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním 
osobných údajov jeho zákonný zástupca. 
● Súťažiaci uvedie súhlas / nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku. 
● Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov. 
● Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2020. Presný termín autorom 
ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk. 
 

KONTAKT: Janka Poláková (mobil: 0910 176 524) 
Inovecká 3/44, 911 01 Trenčín 
 

Tešíme sa na Vaše príspevky! 
 
 
 

 

Je potrebné pravidelne dezinfikovať 
spoločné priestory bytových domov

Na základe požiadaviek obyva-
teľov mestskej časti Kolonka  sme 
dňom 3.4.2020, rozšírili trasu spoja 
č.13 s odchodom o 8:20 zo zastávky 
Nosice V. (Hydrocentrála) a spoja č. 
14 s odchodom o 11:36 zo zastávky 
„Okružná I. (Tesco)“ na linke č.6 o 
zachádzku k zastávkam „Trenčian-
ska III. (Kolonka)“ a „Dol. Kočkovce, 
Lipy“.

V čase od 6. do 9. 4. 2020 premáva 
MAD Púchov:

Linka č. 5, 51, 51a – nové CP ako v 
pracovný deň

Linka č. 6 a 61 ako v pracovný deň

Nepremávajú: linka č. 1, 2, 3, 30, 
31a, 31b, 4, 41, 5š, 60, 6š, 71š, 81š

V čase veľkonočných sviatkov MAD 
Púchov:

10.4.2020 (Veľký piatok) – NEPRE-
MÁVA

11.4.2020 (Veľkonočná sobota) – 
premáva len linka č.5 ako v sobotu 
počas krízy

12.4.2020 (Veľkonočná nedeľa) – 
NEPREMÁVA

13.4.2020 (Veľkonočný pondelok) - 
NEPREMÁVA

Zdroj: ADP

Mesto Púchov v spolupráci  
s Púchov servis, s.r.o. upozorňujú na 
dodržiavanie prísnych hygienických 
opatrení predsedov Spoločenstiev 
vlastníkov bytových domov, správ-
cov bytových i nebytových domov, 
v súvislosti s terajšou situáciou ko-
ronavírusu – na pravidelné (každo-
denné) dezinfikovanie týchto pries-
torov. 

V prípade, že kompetentní zo Spo-
ločenstiev vlastníkov bytov budú 
mať záujem využiť služby externých 
dezinfekčných firiem, mestská spo-
ločnosť Púchov servis, s.r.o. ponúka 
v tomto poradenskú telefonickú 
linku a odporučí zodpovedným oso-
bám firmu pre externú dezinfekciu, 
či poradí ako na čistenie priestorov 
zo strany zodpovedných osôb. 

Zdroj: MsÚ 

Mesto Púchov ponúka
ĎALŠIU POMOC pre

svojich občanov
 

Bavlnené OCHRANNÉ RÚŠKA
 
 

Pretože ochranné rúško je ZÁKLAD.
 

Telefonicky alebo emailom si stále môžete
požiadať o bavlnené ochranné rúška:

 
Tel. č.: 0903 400 019

Email: msu@puchov.sk

Ilustračné foto

Nové cestovné poriadky MAD 
platia od 3.4.2020
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Jarné upratovanie v meste

Z práce technických 
služieb mesta

V týchto dňoch sa množia podnety občanov, 
ktorí mestskému úradu posielajú upozornenia na 
nedodržiavanie poriadku v meste, týkajúceho sa 
triedenia odpadu a zamedzeniu tak šírenia baktérií  
a ochorení. PROSÍME OBČANOV MESTA, aby hlavne 
v tejto situácii dbali o ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ V TRIE-
DENÍ ODPADU a DODRŽIAVANÍ ČISTOTY V MESTE,  
V OKOLÍ SVOJHO BYTOVÉHO či RODINNÉHO DOMU 
a nevyhadzovali bežné odpadky, ale aj hygienické 
rukavice či ochranné rúška, voľne vedľa kontajnerov 
či nepohadzovali tieto odpadky po meste, po miest-
nych komunikáciách. Je to naozaj smutné, že niektorí 
občania sú ešte stále nezodpovední. Mesto a Podnik 
technických služieb mesta Púchov stále zabezpe-
čujú vývoz odpadu a čistotu a dezinfekciu v meste  
a samozrejme budú riešiť odstránenie aj takýchto 

odpadkov. Je však teraz aj na našom správaní ako 
jednotlivcov akým spôsobom budeme k zabezpeče-
niu čistoty v meste pristupovať. Je teraz nesmierne 
dôležité v meste dodržiavať všetky hygienické opat-
renia. V prípade nerešpektovania týchto pokynov 
bude musieť mesto pristúpiť k pokutovaniu tohto 
nezodpovedného správania. Preto ešte raz veľmi 
prosíme: Buďte ohľaduplní voči sebe i svojmu oko-
liu a dodržiavajte preventívne opatrenia i pokyny  
k zamedzeniu šírenia baktérií a predovšetkým ko-
ronavírusu! Takýto odpad patrí do sáčkov na odpad 
a následne do veľkých kontajnerov komunálneho 
odpadu. Pripomíname, že veľký odpad patrí do Zber-
ného dvora, ktorý je v pracovné dni otvorený v čase 
8:00 – 18:00 hod.

Zdroj: MsÚ

Súčasťou mestskej spoločnosti Púchov servis, 
s.r.o. je aj predajňa s vodoinštalačným a kú-
renárskym materiálom, ktorá sídli na Sedlišti  
v areáli MsBP, s.r.o.
Ponúkaný sortiment:
Voda - pákové batérie, umývadlá, WC, panciero-
vé hadičky, sifóny, plavákové prípojkové a guľové 
ventily, 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), podla-
hové kúrenia, vykurovacie telesá, kotly elektrické, 
plynové, tuhé palivo, expanzomaty, manometre, 
teplomery, 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 pre verejnosť otvorená v pra-
covné dni od 6:30 do 14:30, ale je možné tovar 
si aj objednať mailom na adrese predajňa@
puchov-servis.sk a tovar Vám v rámci Púchova 
doručíme. 
Viac informácií dostanete na č.t. 0424651713.

Predajňa Púchov servis, s.r.o. ponúka službyPredajňa Púchov servis, s.r.o. ponúka služby
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Usmernenie k zápisu detí do materskej školy
Mesto Púchov v nadväznosti na vydané opatrenia 

MŠ VVaŠ SR upravuje spôsob a dopĺňa termíny zápi-
su detí do materskej školy v zozname materských 
škôl:

- Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
- Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,
- Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
- Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
- Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
- Materská škola, Nosice 221, Púchov
- Základná škola s materskou školou, Slovanská 

330/23, Púchov.
Termíny odovzdávania prihlášok:
5. 05. 2020  od 13. 00 hod. - 16. 00 hod.

12. 05. 2020  od 13. 00 hod. - 16. 00 hod.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie je k dispozícii na internetovej stránke 
materských škôl www.skolkapuchov.sk , vo výni-
močných prípadoch si ju môžete po predchádza-
júcom dohovore s riaditeľkou školy a za dodržania 
všetkých opatrení prijatých v súvislosti s ochorením 
COVID- 19 vyzdvihnúť a aj vypísať v určených ter-
mínoch priamo v materskej škole. 

Vypísanú žiadosť zákonný zástupca doručí ria-
diteľke školy vo vyššie uvedenom termíne. Pri po-
daní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa 
nebude vyžadovať prítomnosť dieťaťa, ani potvrde-
nie o zdravotnom stave.

Po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii 
po oboch termínoch zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne 
o prijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhod-
nutie doručí zákonnému zástupcovi. V prípade 
ďalších zmien toto usmernenie bude priebežne do-
plnené.

Podmienky prijatia ostávajú nezmenené:
- vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili                

piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou 
školskou dochádzkou.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, 
primátorka mesta

Mesto Púchov v zmysle rozhodnu-
tia MŠ VVaŠ SR číslo: 2020/10610:1-
A1030 zo dňa 26. marca 2020 
dopĺňa Dodatkom č.1/2020 už vy-
dané Usmernenie k zápisu detí do 
materských škôl pre školský rok 
2020/2021 Mestom Púchov čís-
lo: OŠaSS/2020/2164/4134 zo dňa 
26.32020 nasledovne:

Ak zákonný zástupca dieťaťa požia-
da o prijatie dieťaťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, 

nebude sa vyžadovať predloženie 
vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a preven-
cie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami dodatočne nepredložia 
potvrdenie o zdravotnom stave  
a vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a preven-
cie, dieťa bude prijaté na diagnos-
tický pobyt.  

JUDr. Katarína HENEKOVÁ

Vážení rodičia detí materských 
škôl v Púchove,

v aktualitách a oznamoch na úrad-
nej tabuli prostredníctvom webovej 
stránky mesta pružne zverejňujeme 
informácie zo všetkých oblastí života 
obyvateľov nášho mesta, ktoré nám 
priamo vyplývajú z platnej legislatívy 
a súčasne operatívne, aj podľa vývoja 
nepredvídaných situácií, ktoré ďale-
ko prekračujú hranice nášho mesta  
a týkajú sa všetkých obyvateľov nášho 
štátu.

Momentálne nás vo všetkých oblas-
tiach spoločne zamestnáva riešenie 
úloh súvisiacich s vírusom COVID-19, 
ktoré riešime v súlade s opatreniami  
a rozhodnutiami jednotlivých min-
isterstiev, príslušných úradov a 
krízových štábov. 

Môže sa preto stať, že niektoré už 
nami vydané informácie, určujúce or-
ganizáciu prevádzky materských škôl 

v letných mesiacoch júl – august 2020, 
ktoré sme zverejnili vo forme har-
monogramu a pokynov pre rodičov 
detí na „Leto 2020“ budú variabilne 
menené podľa aktuálneho vývoja 
situácie tak, aby sme pre Vás včas za-
bezpečili najvhodnejšie podmienky 
zaradenia sa do bežného pracovného 
života a deťom umožnili tráviť čas  
v materských školách formou letnej 
záujmovej činnosti.

Prosím Vás preto o trpezlivosť, zho-
vievavosť a ústretovosť pri aktuál-
nom riešení všetkých otázok a úloh,  
o ktorých Vás budeme priebežne infor-
movať prostredníctvom našej webovej 
stránky mesta, web stránky príslušnej 
materskej školy, novín a riaditeliek ma-
terských škôl.

Verím, že spoločnými silami a po-
chopením všetko zvládneme včas,  
s nadhľadom a hlavne zdraví. 

Katarína Heneková

 PODĽA INEKO: 
 
-V RÁMCI MESTA PÚCHOV 1. MIESTO,
-V RÁMCI OKRESU PÚCHOV  1. MIESTO,
-V RÁMCI TRENČIANSKEHO  KRAJA 17. MIESTO,
-V RÁMCI SR 98. MIESTO Z CELKOVÝCH 1 292 ŠKÔL.
 

 

Ohľadom zápisu žiakov do 1. ročníka CZŠ volajte na tel. číslo
0910 190 020 alebo sa informujte na webových stránkach školy.

Termín je určený na 15.4., 22.4. a 29.4. 2020 od 15.00-17.00
hod. Zápis je bez prítomnosti detí (elektronickú prihlášku, ktorá

je na webe školy môžu rodičia vyplniť a elektronicky odoslať),
pričom škola  bude rodičov kontaktovať, prípadne si s rodičmi 
môže dohodnúť aj  individuálny termín alebo odoslanie poštou.

Je možnosť prihlásiť dieťa  aj mailom na
skolasvmargity@gmail.com.

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SV.MARGITY V PÚCHOVE

Dodatok č. 1/2020 k Usmerneniu 
k zápisu detí do materskej školy  

Leto a fungovanie 
materských škôl
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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 
Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Jedlo balíme do termo boxov.
Utorok: 07.04. 2020
Rascová s vajcom
1. Kurací steak v nivovo- šampiónovej 
omáčke, dusená ryža
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky

Streda: 08.04. 2020
Hŕstková 
1. Záhorácky bravčový rezeň, štuchané 
zemiaky
2. Hovädzie soté na slanine, dusená ryža

Štvrtok: 09.04. 2020
Špenátová s cestovino
1. Kuracie stehno pečené na spôsob 
bažanta, ryža

2. Čevabčiči, varené zemiaky, horčica
 + cibuľa   

Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 07.04. 2020
Zemiaková s paprikou, chlieb 
1. Segedínsky guláš, kysnutá knedľa 

Streda: 08.04. 2020
Kurací vývar s mäsom a rezancami, chlieb
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, kapustový šalát so smotanou 

Štvrtok: 09.04. 2020
Brokolicová
1. Partizánske bravčové rebierko, 
kapustové halušky    
                                                                                                                                                      
                            

PROGRAM - APRÍL 2020 

www.facebook.com/podivnybaronViac info na

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

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
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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

--------------   Dobrú chuť!   --------------

DOČASNE ZRUŠENÉ

Otváracie hodiny múzea: Ut 14.00 - 18.00, Št 14.00 - 18.00, Ne 16.00 - 20.00

Kontakty: manažér ŽD: 0910 191 898
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V piatok 27. 3. 2020 sa konalo rokovanie Prezídia 
Slovenského zväzu florbalu, opäť formou video kon-
ferencie. Hlavným bodom rokovania bolo riešenie 
mimoriadnej situácie na Slovensku so šírením koro-
navírusu a vplyv na zatiaľ odložené súťaže SZFB. Ús-
tredný krízový štáb SR v tomto týždni predĺžil zákaz 
organizovania všetkých športových podujatí až do 
odvolania.

Prezídium sa rozhodlo na základe aktuálnej situá-
cie na Slovensku predčasne ukončiť aj zostávajúce 
odložené súťaže - extraligu mužov, Hyundai extraligu 
žien, extraligu juniorov, 1. ligu mužov i regionálne 
súťaže mužov a juniorov. „V súčasnej situácii, ktorá 
je veľmi neistá a nepredvídateľná, sme nemali inú 
možnosť, ako predčasne ukončiť súťaže,“ hovorí prezi-
dent zväzu Oto Divinský. „Nebolo by správne, keby 
sme po tak dlhej pauze opäť nastúpili do ligového ko-
lotoča. Pravdepodobne by to ohrozilo aj prípravu na 
novú sezónu, a to sme určite nechceli. Veríme, že sa 

všetci pobijeme s touto chorobou a čo najskôr ju po-
razíme, aby sme sa v novej sezóne stretli všetci hlavne 
zdraví a s ešte väčším nadšením a nasadením.“

„Nebolo vôbec jednoduché nájsť spravodlivé rozhod-
nutie a ani sa nám to určite nepodarilo. Pri akomkoľvek 
rozhodnutí bude vždy niekto, komu nejakým spôsobom 
ublížime. Najradšej by sme boli, aby sme nemuseli tieto 
veci riešiť takto od stola, ale aby sa o výsledku športovo 
pobili družstvá na ihrisku. Bohužiaľ, dostali sme sa do 
situácie, kedy nie našou vinou je rozhodnutie na našich 
pleciach. Rozhodovali sme sa však veľmi citlivo a čo 
najspravodlivejšie aj vo vzťahu k právnym predpisom 
zväzu a s cieľom dosiahnuť v prezídiu konsenzus,“ do-
plnil viceprezident Teo Turay.

Keďže sa v celoštátnych súťažiach nedokonči-
lo play-off, nebudú môcť byť ustanovení majstri 
Slovenska a vo všetkých týchto súťažiach sa určuje 
konečné poradie po základnej časti. Právo účas-
ti v európskych súťažiach IFF bude mať v kategórii 

mužov 1. FBC Florbal Trenčín a v kategórii žien MKŠS 
FBK Kysucké Nové Mesto. V regionálnych súťažiach  
v kategóriách muži a juniori sa určuje konečné po-
radie podľa aktuálnej tabuľky k 27. 3. 2020.

Prezídium sa uznieslo, že zostupy a postupy v ce-
loštátnych súťažiach sa budú riadiť predpismi súťaží 
podľa konečného poradia. Ďalej zrušilo baráže  
a družstvá, ktoré mali právo účasti v baráži podľa 
konečného poradia, nastúpia v novej sezóne 
v súťaži, v ktorej účinkovali v sezóne 2019/20. 
Zrušené sú aj kvalifikácie o postup do 1. ligy mužov  
a extraligy juniorov. Družstvá, ktoré majú právo podľa 
konečného poradia hrať tieto kvalifikácie, budú mať 
právo prihlásiť sa v sezóne 2020/21 do súťaže 1. ligy 
mužov, resp. extraligy juniorov.

 Vyhodnotenie vo všetkých ostatných regionálnych 
súťažiach sa podľa rozhodnutia prezídia necháva na 
úvahe a rozhodnutí samotných regionálnych rád.

Zdroj: Slovenský zväz florbalu

Všetky florbalové súťaže sú predčasne ukončené

Slovenský zväz ľadového hokeja, zdá sa, ako prvý 
spomedzi slovenských športových zväzov pochopil 
vážnosť situácie okolo svetovej pandémie choroby 
Covid-19 a o úplnom zrušení hokejových súťaží rozh-
odol už v polovici marca. Ušil si síce z hanby kabát, 
keď akási Ligová rada (vlastne len dvaja jej členovia)  
rozhodla o pridelení titulu majstra Banskej Bystrici, 
no po tlaku hokejových klubov a najmä tisícok vti-
pov na sociálnych sieťach napokon výkonný výbor 
rozhodol, že barani z Banskej Bystrice titul nezískali.   

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ús-
tredným krízovým štábom SR a na základe zákazu 
konania sa športových podujatí v súvislosti s pre-
biehajúcou situáciou spojenej so šírením sa koro-
navírusu (COVID-19) rozhodol SZĽH a športové od-
delenie SZĽH s okamžitou platnosťou o predčasnom 
ukončení všetkých súťaží organizovaných SZĽH a 
regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR.

Všetky naplánované priateľské zápasy a turna-
je v ľadovom hokeja na území SR sa s okamžitou 
platnosťou rušia tiež. Doriešenie všetkých športo-
vo-technických dôsledkov bude predmetom ďalšie-
ho zasadnutia riadiacich orgánov SZĽH a všetkých 
zainteresovaných.

Z púchovských družstiev na rozhodnutie zväzu asi 
najviac doplatili starší žiaci 8. hokejovej triedy, ktorí 
tak prišli o právo účasti na finálovom turnaji o titul 
majstra Slovenska. Muži mali svoju sezónu ukončenú 
finálovou sériou západnej konferencie 2. ligy, kde 
podľahli Žiaru nad Hronom. Extraligoví dorastenci 
rovnako neuspeli v prvom kole play-off s Nitrou, i keď 
k postupu im chýbalo skutočne málo. Napokon sa 
však ukázalo, že by to nemalo zmysel. V hre tak boli 
už len kadeti, ktorí ale pre zrušenie súťaží nedohrali 
nadstavbovú celoslovenskú časť súťaže.

(pok)

Jedným z mála slovenských športových zväzov, 
ktorý zatiaľ neukončil sezónu, je Slovenský stol-
notenisový zväz a po jeho vzore ani Krajský 
stolnotenisový zväz Trenčín a oblastný zväz pre 
okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zo súťaží 
riadených Slovenským stolnotenisovým zväzom 
sa Púchovského okresu netýka nič, no preruše-
nie súťaží sa dotklo družstiev hrajúcich súťaže  
v gescii Krajského stolnotenisového zväzu Trenčín 
a Oblastným stolnotenisovým zväzom Považská 
Bystrica. V 4. lige mužov reprezentujú Púchovský 
okres dve družstvá – Slovan Dolné Kočkovce a STK 
Lysá pod Makytou. Obom zostávalo odohrať ešte 

šesť kôl (tri dvojkolá). V týchto chvíľach mali byť 
už podľa pôvodného rozpisu súťaže ukončené. 
Krajský stolnotenisový zväz však súťaž neukončil, 
iba po vzore Slovenského stolnotenisového zväzu 
prerušil od 7. marca do odvolania. 

Ešte paradoxnejšia je situácia v oblastných stol-
notenisových súťažiach. Dve zo štyroch súťaží (7. 
a 8. liga) sa stihli dohrať tesne pred „black outom“, 
dve najvyššie súťaže sa však zabrzdili dve kolá 
pred koncom. Stolnotenisové zväzy na nižších 
úrovniach tak čakajú na definitívny verdikt Slo-
venského stolnotenisového zväzu, rozhodnú až 
potom.           (pok)

Stolní tenisti stále dúfajú?

Hokejisti zareagovali ako prví

 S výnimkou dvoch najvyšších futbalových súťaží 
dospelých a mládežníckych súťaží riadených priamo 
Slovenským futbalovým zväzom ukončili regionálne 
a oblastné futbalové zväzy na celom Slovensku         
všetky futbalové súťaže. Športovotechnická komisia 
Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici 
najskôr 17. marca odložila všetky oblastné súťaže na 
neurčito, aby o týždeň neskôr Výkonný výbor Oblast-
ného futbalového zväzu v hlasovaní per rollam roz- 
hodol o okamžitom ukončení aktuálneho ročníka. 
Výkonný výbor zároveň rozhodol o anulovaní všet-
kých výsledkov. 

Slovenský futbalový zväz zrejme ( naivne) verí, že 
od mája bude možné pokračovať v rozbehnutých 
súťažiach. Oddelenie riadenia súťaží a športovo-
technická komisia rozhodli, že sa odkladajú všetky 
súťažné stretnutia II. ligy mužov, naplánované do 
30. apríla 2020. Náhradné termíny odložených kôl 
súťaže budú uverejnené v nasledujúcich úradných 
správach. 

Rovnako športovotechnická komisia Slovenského 
futbalového zväzu rozhodla, že odkladá všetky 
súťažné stretnutia mládeže, ako aj Slovnaft Cup-u  
a Prezidentského pohára, naplánované do 30. apríla. 
Náhradné termíny odložených kôl súťaží mladších 

a starších dorastencov, mladších a starších žiakov  
a prípravky  budú uverejnené v nasledujúcich úrad-
ných správach. 

Rozhodnutie SFZ o odložení druholigovej súťaže 
mužov vedenie MŠK Púchov podľa manažéra Mare-
ka Šimáčka rešpektuje a verí, že kompetentní čo 
najskôr príjmu konečné stanovisko, či sa liga dohrá 
alebo bude sezóna definitívne zrušená. „Súčasný stav 
je taký, že hráči sa pripravujú individuálne. K raciona-
lizačným opatreniam v klube príde najmä, čo sa týka 
financií. Všetci hráči aj tréneri v klube už boli o nich 
oboznámení. Tieto opatrenia boli prijaté najmä kvôli 
tomu, aby bola možnosť zachovania všetkých družstiev 
klubu aj do ďalšieho obdobia,“ skonštatoval Šimáček.

K personálnej redukcii zatiaľ podľa neho určite 
nedôjde, keďže nevedia s určitosťou, či sezóna 
pokračovať bude alebo nie. „Preto by nebolo korekt-
né ak by sme bez istoty, čo so sezónou bude, prijímali 
unáhlené rozhodnutia,“ doplnil Šimáček. 

V podobnom duchu sa vyjadrili aj ostatní druholi-
gisti, boli však aj takí, čo sezónu už „zabalili“.  
V Petržalke k 1. aprílu napríklad rozpustili druholi-
gový káder mužov. Klub však podľa vyhlásenia ne-
zanikol, v prípade rozhodnutia o dohratí súťaže sú 
údajne schopní sezónu dohrať.              (pok) 

Púchovskí futbalisti rozhodnutie SFZ 
rešpektujú, čakajú na rýchle rozuzlenie
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Nanajvýš prospešné riešenie pre púchovský 
futbal sa našlo v roku 1968. Na konferencii 
Telovýchovnej jednoty Iskra dňa 22. februára 
1968 prevzala garanciu nad športom v Púchove 
už zabehnutá a prosperujúca firma Gumárne 
1. mája Púchov. Futbal v Púchove pôsobil od 
tohto termínu pod názvom Telovýchovná jedno-
ta Gumárne Púchov a prezentoval sa aj novým 
logom. Za prvého predsedu zvolili Milana Zelka. 

Vznik Slovenskej národnej ligy
Futbalový ročník 1968/1969 bol napriek roz

pornému politickému dianiu pre futbal veľmi dôležitý. 
Bolo vyhlásené vytvorenie Slovenskej národnej ligy 
v členení – I. SNL – 14 mužstiev s celoslovenskou 
pôsobnosťou a dve skupiny II. SNL (západ a východ), 
každá po 14 účastníkov.  To znamenalo, že štyria až 
piati účastníci vtedajšej divízie mohli postúpiť do I. 
SNL. A to bol aj prioritný cieľ vedenia telovýchovnej 
jednoty. Z toho vychádzali aj podmienky a úlohy pre 
zainteresovaných. Jednou z nich bolo angažovanie 
uznávaného odborníka Václava Smetanku na tréner
ský post. Ďalšou bolo posilnenie hráčskeho kádra. 
Do mužstva prišli Hanes z Lučenca, Šebeš z Hronova, 
Šmigura z vtedajšieho Gottwaldova a tiež Jozefovič 
a odchovanci Vrabec a Fulec. O body sa doslova bo
jovalo od začiatku súťaže až do posledného kola. To 
nakoniec rozhodlo o postupe Púchova. Púchovča
nia dokázali zvíťaziť v Dubnici nad Váhom 3:1 (góly 
Jozefovič 2, Olah) a postúpili zo štvrtého miesta len 
zásluhou lepšieho skóre. 

Veľmi prezieravá, a preto aj úspešná bola orientá
cie púchovského futbalu na silného ekonomického 
partnera – Gumárne 1. mája. Novozavedená štruk
túra vrcholných súťaží na Slovensku získala cennú 
podporu verejnosti. Vstúpila do platnosti v roku 
1969 a vydržala bez zmeny takmer štvrťstoročie. 
Bola to dvojstupňová súťaž, jedna skupina I. SNL  
a dve skupiny II. SNL. Prvých sedem ročníkov sa hralo 
so 14 účastníkmi, neskôr, od ročníka 1976ú1977 so 
16 účastníkmi. Ukončenie tejto úspešnej štruktúry 
bolo vyvolané vznikom samostatného Slovenska  
v roku 1993, keď bolo do slovenských súťaži po
trebné zaradiť bývalých prvoligistov zo spoločnej 
československej ligy. 

Prinášame prehľad účinkovania mužov TJ 
Gumárne Púchov v 24 ročníkoch SNL:

Ročník 1969/1970 – 3. miesto, 30 bodov

Funkciu predsedu zastával naďalej Milan Zelko. 
Do funkcie trénera bol na dva roky angažovaný Vi
liam Meisner. Vstup do súťaže sa príliš nevydaril (dve 
prehry za sebou). Neskôr sa mužstvo adaptovalo na 
vyššie nároky a nakoniec z toho bolo pekné tretie 
miesto. Najlepším strelcom Púchova bol s desiatimi 
gólmi Koiš, Jozefovič a Prno strelili po šesť gólov.

Ročník 1970/1971 – 9. miesto, 23 bodov
Druhý ročník sa už trénerovi Meisnerovi príliš 

nevydaril. Po celkom uspokojivej jeseni pribudlo v 
jarnej časti do tabuľky iba deväť bodov. Výsledkom 
tak bolo najhoršie umiestnenie Púchova v SNL. Naj
lepším strelcom bol Prno, ktorý strelil osem gólov, 
Koiš zaznamenal 7 gólov, Ďuďák a Žiačik po šesť. 

Ročník 1971/1972 – 3. miesto, 28 bodov
Už v priebehu jarnej časti skončil trénerskú činnosť 

zo zdravotných dôvodov Viliam Meisner. Zastúpili ho 
Jaroslav Cích a Anton Zlatoš. Aktívnu činnosť ukončil 
Stanislav Višňovský a do Interu Bratislava odišiel 
talentovaný Jozef Bajza. Dobrá základňa v doraste 
nedala pocítiť tieto straty, a tak Púchovčania obsadili 
opäť cenné tretie miesto. Najlepším strelcom bol de
saťgólový Prno, deväť gólov pridal Koiš a šesť Žiačik. 

Ročník 1972/1973 – 4. miesto, 26 bodov
Na trénersku stoličku zasadol pred sezónou An

ton Richatrik a mužstvo vyrovnanými výkonmi bez 
výkonnostných výkyvov uhralo solídne umiestnenie. 
Najlepšími strelcami boli s piatimi gólmi Koiš a Vra
bec, Žiačik a Jozefovič pridali po štyri góly.  

Ročník 1973/1974 – 2.miesto, 30 bodov
S pomerne stmeleným hráčskym kádrom 

pokračoval tréner Richtarik v úspešnom ťažení  
z predchádzajúceho ročníka a konečná druhá prieč
ka bola najlepšia počas 24ročného pôsobenia 
púchov ských futbalistov v SNL. Strelecky sa darilo 
viacerým hráčom. Po šesť gólov strelili Jozefovič  
a Fulec, po štyri góly zaznamenali Prno, Koiš, Ďuďák  
a Žiačik. Funkciu vedúceho mužstva vykonával An
ton Macenka.

Tabuľka ročníka 
1. VSŽ Košice 26 14 7 5 42:21 35
2. Púchov 26 12 6 8 42:28 30
3. Detva 26 11 5 10 47:37 27
4. Handlová 26 10 7 9 37:38 27
5. L. Mikuláš 26 11 5 10 26:31 27
6. Žiar 26 9 8 9 27:34 25
7. ČH Blava 26 8 9 9 35:29 25
8. N. Zámky 26 11 3 12 40:37 25
9. Ružomberok 26 8 9 9 30:31 25
10. Trebišov 26 11 3 12 36:43 25
11. Michalovce 26 11 3 13 31:31 25
12. Brezno 26 10 4 12 25:46 24
13. Sp. N. Ves 26 9 5 12 28:42 23
14. Partizánske 26 9 3 14 32:39 21

Ročník 1974/1975 – 4. miesto, 28 bodov
Pod vedením trénera Antona Zlatoša dosiahlo 

mužstvo štandardné umiestnenie  v hornej polovici 
ligovej tabuľky. Najlepším strelcom bol Prno, ktorý 
vsietil odem gólov, Ďuďák pridal šesť, Vrabec päť. 

Ročník 1975/1976 – 5. miesto, 26 bodov
Po sedemročnom pôsobení vo funkcii predsedu 

nahradil Milana Zelka v tejto funkcii Gustáv Gabčo. 
Zmena sa udiala i na trénerskom poste, keď Zlatoša 
nahradil svojrázny Ján Mašek. Neskôr v tejto funkcii 
pôsobil aj Vladimír Švec. V tomto ročníku bola naj
väčšou slabinou mužstva strelecká potencia a 22 vsie
tených gólov bolo najmenej v dvadsaťštyriročnom 

História 100 rokov púchovského futbalu (3. časť)

Rekordné trinásťročné pôsobenie “gumárov” v I. SNL sa skončilo zostupom v roku 1982

Mužstvo, ktoré postúpilo v ročníku 1968/1969 do I. SNL. V hornom rade zľava: Šebeš, P. Krásny, Kerula, Hanes, 
Mikoláš, Oláh, Šulc, Fulec, M. Cíbik, Malovec, Šmigura, Dunko. V dolnom rade zľava: Hranák, Koiš, Jozefovič, V. 
Smetánka (tréner), Šúri (podpredseda), V. Fraňo (vedúci mužstva), Višňovský, Vrabec, Bobot.  

TJ Gumárne Púchov v ročníku 1969/1970. V hornom rade zľava: Šebeš, Višňovský, Jozefovič, Macho, Gogoľ, 
Hanes, Fulec, Cíbik, Ďuďák, Dunko, Prno, Kováč. V dolnom rade zľava: Žiačik, Baláž, Vrabec, Koiš, Macenka (vedúci 
mužstva), Meisner (tréner), Šmigura, Bobot, Malovec, Brezáni
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pôsobení v SNL. Dôvodom bola určite aj skutočnosť, 
že v klube nedokázali zaceliť dieru po excelentných 
strelcoch Prnovi, Koišovi, Jozefovičovi a Vrabcovi, 
ktorí už v mužstve nepôsobili. Najlepším strelcom 
tak bol s piatimi gólmi Ďuďák. 

Ročník 1976/1977 – 4.miesto, 38 bodov
Pri mužstve od začiatku ročníka pôsobil ako tréner 

Vladimír Švec, neskôr ho nahradil Jozef Bajerovský. 
Streleckú absenciu z predchádzajúceho ročníka na
hradili noví hráči. Vrábel vsietil 12 gólov, Prikazský 11 
a Šuran osem gólov. Týmto ročníkom sa začalo troj
ročné pôsobenie Jozefa Šurana v Púchove. Od tohto 
ročníka sa I. SNL hrala so 16 účastníkmi. 

Ročník 1977/1978 – 7. miesto, 30 bodov
Trénera Jozefa Bajerovského vystriedal po jeseni 

Karol Hrnčiar. Do mužstva bol zaradený výnimočný 
talent, iba 17ročný Jozef Chovanec. Strelecky sa pre
sadil Šuran, ktorý dal 11 gólov, raritou bolo aj šesť 
gólov Kaveckého, ktorý hrával na stopérskom poste.  

Ročník 1978/1979 – 5. miesto, 31 bodov
Štandardný ročník bez výkonnostných výkyvov 

priniesol piate miesto. Trénerovi Hrnčiarovi už 
pomáhal odchovanec Jozef Brezáni. Mladý Chova
nec sa v mužstve príliš dlho nezohrial. Prisilným 
lákadlom bola Sparta Praha. Do Púchova sa však 
priženil Dušan Liba z Prešova a na niekoľko rokov 
posilnil káder Gumární Púchov. Po päť gólov v tomto 
ročníku strelili Šuran, Gajdošek a Škripec. 

Ročník 1979/1980 – 11. miesto, 30 bodov
Vedenie mužstva bolo bez zmeny, strelecky sa 

presadil Gajdušek s deviatimi gólmi. S jedenástou 
priečkou nebola v mužstve spokojnosť, treba však 
dodať, že išlo o mimoriadne vyrovnaný ročník. Kým 
v predchádzajúcom ročníku stačilo 31 bodov na          
piate miesto, v tomto ročníku znamenalo 30 bodov 
posun o šesť priečok nižšie. Predsedom oddielu sa 
prechodne stal opäť Milan Zelko.

Ročník 1980/1981 – 8. miesto, 30 bodov
Do funkcie predsedu nastúpil Emil Hyžák a pod 

jeho vedením fungoval klub nasledovných deväť 
rokov. Trénerom v jesennej časti bol Karol Hrnčiar,  
v jarnej časti ho vystriedal Vladimír Švec s asistentom 
Malovcom. Do mužstva sa po viac ako desaťročnom 
putovaní po ligových trávnikoch (Dukla Praha, Žilina) 
vrátil Štefan Tománek. Naopak, po 17ročnej činnos
ti skončil s futbalom Jozef Fulec. Strelecky sa darilo 
13gólovému Vráblovi, príjemným prekvapením 
bolo osem gólov dorastenca Milana Luhového. Bola 
to však jeho krátka púchovská epizóda, onedlho 
prestúpil do Slovana Bratislava a neskôr zostal na vo
jenčine v Dukle Praha.

Ročník 1981/1982 – 15. miesto, 21 bodov
Trinásty rok pôsobenie v I. SNL bol pre Púchov 

nešťastným. V mužstve sa neudiali žiadne podstatné 
zmeny, trénerský post zastával naďalej Vladimír Švec, 
výsledky však neprichádzali. Napokon z toho bolo 
predposledné 15. miesto a zostup do západnej sk
upiny II. SNL. Napriek tomu bolo 13ročné pôsobenie 
v I. SNL bez prestávky rekordom, ktorý sa nepodarilo 
žiadnemu mužstvu prekonať. Po štyri góly v tomto 
ročníku strelili Vojtek, Zelinka a Kavecký. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Zdroj: Vavro Slovák 

85 rokov púchovského futbalu (2005)

História 100 rokov púchovského futbalu (3. časť)

Rekordné trinásťročné pôsobenie “gumárov” v I. SNL sa skončilo zostupom v roku 1982

Oporami mužstva v ročníku 1977/1978 boli (zľava) Jozef Šuran, Pavol Patka, Vlado Kavecký, Jozef Chovanec a 
Jozef Babčan.

Dobré umiestenie – 5. miesto vybojoval v ročníku 1978/1979 tento káder v čele s trénerom Hrnčiarom. V hornom rade zľava: Fulec, Vojtek, Kvocera, Mazák, Hanes, Vrábel, 
Števlík (masér), Liba, Strelčík, Škripec, Patka, Fraštík, Příkazský. V dolnom rade zľava: Pavlus, Gajdušek, Gabčo, Brezáni (asistent), Fraňo (vedúci mužstva), Hrnčiar (tréner), 
Šatka, Holeščák, Pavlis
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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 - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt v centre Púchova. Poprosím 
volať po 18:00 hod. Tel. č. 0904 721 556.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu garáž pri Mestskom bytovom 
podniku (pri kotolni). Tel. č. 0904 717 174. 

PREDAJ - RÔZNE
• Predám sporák zn. Mora, model E110AW, štvorplat-
ničkový, zap. na 220V. Cena 100 €. Tel. 0911 858 590.
• Predám sieťku na balkónové dvere s rámom, výška 
230 cm, šírka 69 cm. Cena 80 €. Tel. 0911 858 590.

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.
• Akcia -20% do 30. 6. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. 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 10. 4. 2020 si pri-
pomíname smutných 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec a ded-
ko JOZEF PASTOREK 
z Dolných Kočkoviec. 

Kto ste ho poznali, 
ve nujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, syn Tibor
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Ako jej z očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám bude 
chýbať do konca života.“

Dňa 12. 4. 2020 si pri-
pomenieme 5. výročie, 
čo si Pán povolal do 
večnosti našu drahú 
manželku, mamu, bab-
ku a prababku IRENU 
KUCEJOVÚ rod. Markušovú z Púchova. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína manžel František, 
synovia Jozef a Karol a dcéry Vierka

a Barborka s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 1. apríla 2019 by 
o slávil svoje 63. naro-
deniny a 13. apríla 2019 
uplynie 6 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a dedko, brat a priateľ 
Ing. ĽUBOMÍR JURÍK. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú 
spomienku. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1. apríla sme si pri-
pomenuli 8. výročie, čo 
nás navždy opustil syn a 
brat IGOR LUHOVÝ vo 
veku nedožitých 38 rokov. 

Kto ste ho poznali, venu-
jte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Spomínajú rodičia a brat.

O Z N A M
Inzertná kancelária

je od 1. 4. 2020 
do odvolania
pre verejnosť

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

a poďakovania
sú v tomto čase 

Z D A R M A.
Posielajte mailom na:

reklama@
puchovskakultura.sk

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým  za účasť na poslednej ro-
zlúčke s našou milovanou mamou, starou 
mamou a sestrou ANTÓNIOU GABKOVOU,
za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Ďakujeme 
aj všetkým, ktorí na ňu v čase poslednej rozlúčky 
mysleli vo svojich domovoch.

Dcéra s rodinou
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INTERNET M INTERNET L 14,99 €

12,99 € 
mesačne150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

14,99 € 
mesačne

Uvedená akciová ponuka je platná od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 v Púchove pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorým končí viazanosť v období kampane. Ceny a iné podmienky v tomto 
dokumente majú informatívny charakter a neslúžia ako opis kompletných podmienok poskytovania služieb. Bližšie informácie získate vo SWAN CENTRE.

SWAN CENTRUM, Štefánikova 828, Púchov, 042/29 01 111, puchov@swan.sk

www.swan.sk

Ján Volko
Predbehni
dobu s rýchlym
internetom

zľava
až do

120 €
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