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Slávenie Zeleného štvrtka, Veľkého piatka a Veľkonočnej nedele
Zmysel oslavy rôznych sviatkov a výročí spočíva 

v pripomínaní si dôležitých životných udalostí. 
Tým si starší ľudia pripomínajú, čo prežili a mla-
dým v rámci rodinných tradícií odovzdávajú svoje 
skúsenosti. 

Biblia nám prezrádza, že niektoré sviatky priamo 
ustanovil Boh. V knihe Starého zákona, ktorá má ná
zov Exodus, Boh vodcom izraelského ľudu, Mojžišovi 
a Áronovi odovzdáva oznam pre celý izraelský národ, 
že aby si každá rodina zabezpečila jednoročného ba
ránka, aby si ho upiekli, aby ho mohli jesť s horkými 
bylinami a nekvaseným chlebom. Krvou baránka 
mali označiť zárubne vonkajších dverí. Táto tradícia 
sa potom stala sviatkom baránka, ktorý pripomínal 
vyslobodenie Židov z egyptského zajatia. 

Židia podľa Božích pokynov potreli svoje zárubne 
baránkovou krvou a Boh ich uchránil od smrtiacej 
rany. Aký bol význam baránka? Jeho zabitím Židia 
preliali nevinnú krv. Baránok bol obetou, náhradou 
za človeka, ktorý mal zomrieť v dôsledku egyptskej 
rany. Od tohto momentu si mali Židia navždy uve
domovať, že pokiaľ chceli uniknúť smrti, musel byť 
za nich obetovaný nevinný život. Baránka museli 
zabiť, aby z neho získali krv pre svoju obranu. Bol to 
predobraz Kristovej krvi, krvi Božieho baránka, ktorý 
dal svoju krv za hriechy všetkých ľudí. Ľudia v tú noc 
pred odchodom z Egypta jedli vo svojich domoch 
pečené baranie mäso s horkými bylinami a nekys
nutým chlebom. Tento chlieb sa dal rýchlo upiecť, 
pretože nevyžadoval čas na kysnutie. Horké byliny 
symbolizovali horkosť otroctva. Židia boli pri jedení 
baránka oblečení na cestu. Tým dávali najavo svoju 
vieru v Božie prisľúbenie, že ich z Egypta vyvedie. 

Nuž a to je výzva aj pre dnešného človeka: byť 
pripravený na naplnenie Božích prísľubov, aj keď sa 
zdajú nepravdepodobné. Lenže jedine tak človek de
monštruje svoju vieru. No a v raste a podpore viery 
nám zaiste pomáha slávenie sviatkov. 

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie 
Eucharistie, sviatosť posvätného stavu  kňazstva, 
alebo zasväteného života v reholi, komunitnom spo
ločenstve a Pánov príkaz o bratskej láske.  Spomína
né slávenia ustanovil Boží Syn Ježiš Kristus. Ony preto 
majú svoj zmysel. Aj keď dnes mnohí povedia, že du
chovné povolania, kňazstvo sú zbytočné, nie je tomu 
tak, lebo náš Pán to tak chcel. Ak dnes niekto polemi
zuje o hodnote svätej omše a hovorí, že je zbytočná 
 nie je tomu tak, lebo náš Pán ju ustanovil a chcel, 
aby bola. A ak dnes niekto tvrdí, že v dnešnom svete 
je zbytočné konať dobro a tak budovať bratskú lás
ku, úplne sa mýli, pretože milovať sa ako brat a sestra 
nám prikázal Pán, čo podporil aj svojím príkladom, 
umývaním nôh apoštolom pri poslednej večeri.

Predtým než Ježiš fyzicky trpel, mal víziu svojho utr
penia, čo ho priviedlo do takého stavu úzkosti, že sa 
až potil krvou. Tento stav sa vyskytol aj v nasledujúcej 
udalosti. 25. júla 1944 v 7. týždni po dni D, čo bol deň 
vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii, vzlietlo 
z britských základní takmer 2000 bombardovacích 
lietadiel a zamierili nad Normandiu. Je to historické 
územie v severozápadnom Francúzsku pri pobreží 
Lamanšského prielivu, ktoré bolo zvolené za mies
to vylodenia sa spojencov v ťažení 2. svetovej vojny 
proti fašistickej nemeckej armáde. Úlohou bombar
dérov bolo zvrhnúť 3000 ton bômb do oblasti o roz
lohe 7x2,5 km, čo je 17,5 km2. Bola to hrôzostrašná 
palebná sila. Toto intenzívne bombardovanie bolo 
úvodnou fázou operácie Cobra. Cieľom bolo prera
ziť nemeckú frontovú líniu, aby sa takto vzniknutou 
medzerou mohli pretlačiť spojenecké vojská s ťaž
kou technikou. Nepriateľskou jednotkou, ktorá sa na
chádzala priamo v centre bombardovania bola elit
ná divízia Panzer Lehr. Bombardovanie bolo totálne 
zničujúce. Z 3600 príslušníkov Panzer Lehr bolo 1000 
vojakov zabitých a ďalších 1000 utrpelo zranenie ale
bo psychický šok. Jeden z veteránov zo strany spo
jencov spomína, že všetci nemeckí zajatci z Panzer 
Lehr, ktorí tento útok prežili boli poriadne urastení  
a fyzicky zdatní. No napriek tomu, nikdy nevidel člo
veka, v tak úbohom stave. Tiekla im krv z úst, nosa  
i uší, dokonca i z očí. Prvýkrát videl človeka krvácajú
ceho z očí napriek tomu, že nebol fyzicky zranený. To 
všetko u zajatých vojakov spôsobila hrôza z padajú
cich bômb a z blízkosti strašnej smrti. 

Pri vnímaní utrpenia Božieho Syna môžeme kon
štatovať, že Ježišovo utrpenie začalo podobným 

stavom v Getsemanskej záhrade, ktoré sme si pripo
míname slávením Zeleného štvrtku. Vo Veľký piatok 
si pripomíname Ježišovo fyzické utrpenie, ktoré vyvr
cholilo smrťou na kríži. Jeho utrpenie nebolo Bohom 
chcené, bola to len jedna z možností, ktorú si ľudia 
mohli zvoliť a žiaľ aj zvolili. Ale to nemohlo preka
ziť Boží plán zachrániť človeka. Prišiel Mesiáš, ktorý 
bude trpieť za hriechy všetkých ľudí. To je ohromu
júce proroctvo. Kto by kedy veril, že Boh sa rozhodne 
zachrániť svet cez pokorného trpiaceho služobníka 
a nie cez mocného a slávneho kráľa? Kristovu obe
tu symbolizovali starozákonné obety, lenže je niečo 
iné zabiť obetné zvieratko a niečo iné uvedomiť si, že 
Boží vyvolený služobník je obetovaným Baránkom. 
Tohto muža bolesti jeho súčasníci zavrhli a mnohí tak 
konajú doteraz. Niektorí proti Kristovi bojujú, iní ho 
odmietajú a pohŕdajú jeho veľkým darom odpuste
nia. Vedomie blízkej strašnej smrti vzbudzuje hrôzu, 
ktorá sa môže prejaviť aj fyzickým vylúčením krvi bez 
toho, že by mal človek tržnú ranu. Boží služobník, náš 
Pán, Ježiš Kristus prešiel utrpením, na ktorom je naj
dôležitejší jeho zmysel  a to je láska k človeku. On, 

dobrý a nevinný Pastier, obetoval svoj život za nás. 
Človek sa nedokázal spasiť sám, nemal moc otvoriť 
si brány raja, ktoré zavreli prarodičia Adam a Eva. 
Kristus brány raja svojou smrťou na kríži otvoril, ale 
smrťou sa to nekončí a príbeh pokračuje. Predstav
me si, že by sme sa zúčastnili súťaže, v ktorej by sme 
vyhrali fantastickú výhru, ktorá by mohla navždy 
zmeniť náš život. Avšak výhru by sme zatiaľ nemohli 
dostať z nejakého dôvodu, povedzme z technických 
príčin. Boli by sme však neustále organizátormi súťa
že uisťovaní, že sme skutočne vyhrali, že naša cena 
na nás čaká. Dokonca by sme sa mohli na ňu pozerať 
spoza priehľadných dverí mohutného trezora, ktorý 
však má časový zámok, ktorý nedokážu uvoľniť ani 
usporiadatelia súťaže. Zostáva nám len spolu s nimi 
trpezlivo čakať na uvoľnenie zámku. Vedeli by sme, 
že zámok sa určite raz otvorí, že svoju výhru si bude
me môcť vziať, a že od tej chvíle sa náš život radikálne 
pozitívne zmení. Dovtedy by sme museli stále praco
vať a boriť sa so životnými úlohami bežného človeka. 
Prežívali by sme pocit víťazov, čakajúcich na svoju 
odmenu. Možno takto by sa mohol charakterizovať 
aj život kresťana čakajúceho na odmenu vzkriesenia, 
ktoré slávime vo Veľkonočnú nedeľu. 

Možno mnohých ľudí práve pri prežívaní veľkonoč
ných tajomstiev, fascinuje a nadchne Ježišov život. 
Možno sa v srdci aj odhodlajú k zmene života, no 
pri prvých prekážkach to vzdajú a vrátia sa k pôvod
nému štýlu života. Avšak tu je potrebná vytrvalosť  
a trpezlivosť a zároveň vízia, že človek na to nie je 
sám. Boh mu bude dávať potrebnú silu na dočasný 

život na zemi a nádej do budúcnosti, pretože viera 
učí, že on sa vráti. 

A čo máme meniť vo svojom živote? Veď iní si život 
užívajú a my kresťania akoby sme sa mali len umen
šovať, uťahovať a to dobré odmietať. Ale pozor! Tak 
tomu nie je. Ak takto zmýšľame, tak sme potom Je
žišovo zmŕtvychvstanie nepochopili. Zmena správa
nia, ku ktorej nás vedie život vo viere, znamená do
voliť Kristovi, aby v nás žil a aby nás urobil citlivými 
a pozornými na podstatu konania dobra v ľudskom 
živote. To neznamená zavrhovať dobré veci tohto 
sveta, ale užívať ich v takom rozsahu, aby sa človek 
nestal ich otrokom. Napríklad je dobré a správne 
byť úspešný. No nie je správne ísť za úspechom aj 
nekalými, nemorálnymi až zločinnými cestami. A tak 
môžeme hľadať vyrovnanosť v našom vzťahu k ďal
ším skutočnostiam nášho života. Slávenie veľkonoč
ného Kristovho víťazstva nás vedie k pochopeniu, 
že toto víťazstvo bolo dané každému človeku. Ak 
človek chce, môže slobodne uveriť, že vďaka svojej 
úprimnej snahe o dobrý, morálny a spravodlivý život, 
získa po svojom odchode z tohto sveta možnosť ži

vota vo večnom Božom kráľovstve, kde mu už šťastie 
z mysle, srdca a duše nezoberie žiadna bolesť, cho
roba, obmedzenie, či ľudská zloba. Človek môže žiť 
večný šťastný a radostný život. Nie pre svoje slová 
vyznania, či nevyznania viery v Boha, ale pre svoje 
dobré, spravodlivé skutky a snahu o takýto život. A ak 
tomu človek nechce veriť, môže aspoň pripustiť, že 
takáto realita po fyzickom živote je možná. Tak sme aj 
my vďaka Kristovi víťazi, čakajúci na svoju odmenu. 
A čo môže byť väčšou víťaznou cenou než možnosť 
večne a radostne žiť? Silu Ježišovho veľkonočného 
víťazstva podčiarkujú aj slová veľkonočnej homílie 
maloázijského biskupa 2. storočia Melitona Sardské
ho, kde píše o Ježišovi toto: „On hanbou pokryl smrť 
a diabla rozplakal ako Mojžiš faraóna. On udrel ne
právosť a nespravodlivosť odsúdil na neplodnosť ako 
Mojžiš Egypt.“

Smrť je zahanbená, lebo nedokáže človeku zni
čiť celý život, len jeho pozemský, čo sa však vďaka 
Kristovmu vzkrieseniu stalo obnoviteľnou časťou 
ľudského života. Diabol je rozplakaný, pretože vďaka 
Kristovmu vzkrieseniu, keď zo závisti zviedol člove
ka, dúfal, že Boh ho zavrhne a tu sa stal opak. Boh 
človeka z lásky svojim Synom vykúpil. Nenechajme 
sa preto ničím pomýliť a oklamať. Žime svoj život  
s pocitom víťazstva, upierajme svoju myseľ ku Kris
tovi, k nebeským sféram a takto čakajme na jeho 
príchod, kedy aj my zažiarime Pánovou slávou. 

Stanislav Stolárik, farár RKC Púchov, 
foto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: Viera, nádej, láska...
V týchto slovách je všetko, čo zrejme 

všetci cítime. Všetci veríme, že táto 
skúška súvisiaca s pandémiou skončí 
a bude pre nás všetkých mementom. 
Často sme počúvali od starých rodičov, 
ako sa žilo za vojny alebo v časoch, 
keď boli prenasledovaní za svoje myš
lienky, názory či vieru. Aj oni bojovali, 
tak ako my teraz. Čas odopierania, 
utrpenia a strachu o život blízkych 
je obdobím, kedy si viac uvedomu
jeme základné hodnoty a spája nás  
v spoločnom boji. Sme na jednej lodi  
a zvládneme to len vtedy, keď budeme 
držať spolu. Nemali by sme riešiť po
litiku ani osobné ambície. Sme tu pre 
naše rodiny a pre naše mesto.

Máme za sebou najväčšie kresťan
ské sviatky v roku a ja verím, že ste 
ich prežili doma. Aj ja som bola doma 
s rodinou a robila všetky tie bežné, 
mamičkovské práce: varenie, pečenie, 
upratovanie. Bolo to zvláštne, previezť 
sa mestom a zistiť, že v uliciach na
priek krásnemu počasiu je len zopár 
áut a ešte menej ľudí... A skromne pri
znávam, že ma to potešilo. Vaša disci
plinovanosť a všetky tie preventívne 
opatrenia majú svoj význam a verím, 
že aj to bol dôvod, prečo nebol dopo
siaľ v Púchove zistený žiaden prípad 
pozitívne testovaného Púchovčana 
na COVID19. Občas mi síce zašlete 
podnety o nedodržiavaní opatrení zo 
strany niektorých jednotlivcov, a vte
dy musia zasiahnuť mestskí policajti, 
ale verím, že týchto podnetov bude 
ubúdať. V priebehu tohto týždňa by 
malo začať prebiehať testovanie aj  
v Púchove  pred NsP Zdravie, pričom 
okrem bezplatného odberu na zákla
de odporučenia všeobecného lekára, 
bude možné nechať sa otestovať aj 
dobrovoľne, avšak toto dobrovoľ
né testovanie už bude za poplatok. 
Všetky informácie k odberom nájdete 
na stránke www.klinickabiochemia.
sk alebo na call centre 0800 820 010, 
kde bude nutné sa vopred nahlásiť  
a dohodnúť presný termín odberu, aby 
nedochádzalo k veľkému zhromažďo
vaniu sa osôb. Som presvedčená, že aj 
tento postup pomôže Púchovčanom 
znížiť obavy zo šírenia nebezpečného 
vírusu. 

V posledných týždňoch sa celé dni 
na úrade venujeme pomoci občanom 

a zabezpečeniu riadneho a bezproblé
mového fungovania mesta aj napriek 
tomu, že táto kríza začala prinášať 
mestu negatívne ekonomické dopady, 
spočívajúce v znížení nielen vlastných 
príjmov, ale najmä príjmu z podielo
vých daní. Ďakujem touto cestou pred
sedovi a členom ekonomickej komisie, 
ako aj hlavnej kontrolórke, vedúcej 
ekonomického oddelenia a prednost
ke, ktorí úzko spolupracujú s vedúcimi 
oddelení, konateľmi mestských spo
ločností a riaditeľmi rozpočtových or

ganizácií, a hľadajú úsporné opatrenia 
tak, aby neboli postihnuté základné 
funkcie mesta  a aby dopady na ob
čanov mesta boli čo najnižšie. Museli 
sme, samozrejme, dočasne pozastaviť 
všetky investičné akcie mesta a tiež 
niektoré ďalšie výhody, na ktoré boli 
občania zvyknutí. Na druhej strane je 
potrebné stále hľadať možnosti ďalšej 
pomoci najmä pre seniorov, zdravotne 
znevýhodnených občanov, občanov 
žijúcich vo finančnej núdzi. V priebehu 
najbližších dní spustíme projekt prípra
vy a dovozu stravy z prevádzky jedálne 
v MŠ Lienka priamo pre tieto skupi
ny obyvateľov. Informácie náj dete  

v tomto vydaní Púchovských novín (na 
str. 19) a aj na webovej stránke mesta. 
V priloženom ozname nájdete všet
ky potrebné informácie. Strava bude 
zabezpečovaná počas pracovných 
dní, samozrejme v súlade so všetkými 
prísnymi predpismi Úradu verejné
ho zdravotníctva SR. Služba prípravy  
a rozvozu stravy tak začne naplno fun
govať od nasledujúceho týždňa – 20.4. 
2020. Pripomínam, že pokračujeme aj 
v obnove zabezpečenia obedov za jed
no euro pre sociálne znevýhodnených.

Stále pre vás zabezpečujeme náku
py a roznášame rúška. Minulý týždeň 
sme rúška doručili aj do domovov so
ciálnych služieb a detského domova   
a samozrejme, stále každý deň doruču
jeme rúška tým, ktorí si o to požiadajú. 
Ďakujem podnikateľke, ktorá darovala 
dezinfekčné gély, ktoré budeme adre
sovať tým, ktorí ich najviac potrebujú. 
Poďakovanie patrí opäť vám, ktorí ne
zištne šijete rúška a nosíte ich na úrad. 
Je to naozaj krásne a my ich s láskou 
vždy hneď doručíme tým, ktorí ich po
trebujú. Ďakujem za vašu spolupatrič
nosť a solidaritu. Hlási sa nám aj veľa 
dobrovoľníkov na pomoc, a hoci sme 

všetkých ešte nekontaktovali k pria
mej pomoci, veľmi si to vážim a určite 
vašu pomoc využijeme, pretože ten 
rozsah pomoci sa stále rozširuje. Stále 
sa ako dobrovoľník môžete nahlaso
vať na čísle 0903 400 019. Bohužiaľ, 
mám za minulý týždeň aj negatívnu 
skúsenosť. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva na základe „anonymné
ho“ podnetu pozastavil našu činnosť 
mestskej knižnice, ktorú ste radi vyu
žívali a ktorú nám úprimne závideli aj 
iné mestá, ktorých sme inšpirovali. Na
priek prísnym bezpečnostným opatre
niam, kedy bol výdaj kníh zabezpeče
ný len jeden deň v týždni, cez o  kienko, 
bol dodržaný 2 metrový odstup od 
okienka, povinnosť nosiť ochranné 
rúška a hygienické rukavice, zabalené 
knihy v igelitových vreckách, pričom 
nedochádzalo k žiadnemu fyzickému 
kontaktu osôb, sme museli túto čin
nosť až do odvolania pozastaviť, čo je 
nám veľmi ľúto, pretože táto služba sa 
stretla s pozitívnym ohlasom vás  či
tateľskej verejnosti. Naďalej budeme 
pokračovať v dezinfekcií autobusov, 
autobusových zastávok a tiež lavičiek  
v meste, aby ste sa aj na verejných 
priestranstvách cítili bezpečnejšie.

Ďakujem za vaše pozdravy a slová 
podpory, ktoré mi zasielate. Veľa to 
znamená nielen pre mňa, ale aj pre 
všetkých mojich kolegov, ktorí sú  
v plnom nasadení a stále pre Púchov 
pracujú. Poďakovanie patrí aj poslan
com mestského zastupiteľstva, ktorí sa 
aktívne zapájajú do pomoci a nevyža
dujú žiadnu publicitu, pretože to robia 
zo srdca. Ďakujem aj tým poslancom, 
ktorí síce nemôžu, vzhľadom na vyšší 
vek, aktívne chodiť medzi svojich ob
čanov, pretože sú ohrozenou skupinou 
a musia chrániť nielen seba, ale aj svo
je okolie, avšak pomáhajú svojimi ra
dami a skúsenosťami. ĎAKUJEM vám 
všetkým, ktorí pomáhate aj finančne, 
ďakujem za všetky príspevky na trans
parentný účet mesta, pretože táto po
moc je a bude veľmi potrebná v nasle
dujúcich týždňoch. 

Želám vám, milí čitatelia Púchov
ských novín, príjemne strávený týždeň, 
a to bez ohľadu na to či už musíte cho
diť do práce, alebo ste doma, hlavne 
veľa trpezlivosti a zdravia. 

Katarína Heneková
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Na základe informácie od najväčšieho zamestná-
vateľa v Púchove, ako aj viacerých požiadaviek od 
cestujúcich, ADP, a.s. zavádza opätovne od utorka 
14.4.2020 prázdninový režim MAD s určitými ob-
medzeniami:

PRACOVNÉ DNI: premávajú všetky linky ako v pra-
covný deň počas školských prázdnin (úprava časov 
je len na linke č.61, kde sa zlúčili spolu spoje č.3 a č.5

SOBOTA: premávajú len linky č.5, 51 (Hoštiná)  
a linky č. 6, 3, 30 (Nosice, Kolonka) ako v sobotu

NEDEĽA, SVIATOK: NEPREMÁVA (pre zamestnan-
cov Continentalu premáva zmluvná doprava SAD 
Trenčín)

Do odvolania nepremávajú školské linky:  5š, 6š, 
71š, 81š.

Nakoľko je však situácia s koronavírusom COVID-19 
ťažko predvídateľná a výluky vo výrobe jednotlivých 
prevádzok Continentalu majú rôzne termíny, ADP, a.s. 

bude štatistiku cestujúcich vyhodnocovať týždenne.
Ak by mal byť značný pokles cestujúcich dlhodobý, 

ADP, a.s. pristúpi k radikálnej úprave - redukcii spo-
jov, zastávok aj úprave trás, o čom bude verejnosť 
včas informovať.

Cestovné poriadky sú zverejnené na oficiálnej we-
bovej stránke mesta a www.mhdpuchov.sk, súhlasia 
so súčasnými výveskami na označníkoch jednot-
livých zastávok MAD Púchov.  

Od pondelka 20.4.2020 bude v obmedzenom 
režime umožnený v Púchovskom informačnom cen-
tre (PIC):

• predaj dopravných kariet,
• predlžovanie platnosti zliav na dopravných 

kartách,
• dobíjanie kreditu,
• predaj predplatných časových lístkov,
• administrácia.                   Jozef Daniž, ADP, a.s.

Zmeny v MAD Púchov

V auguste roku 2019 podala Autobusová dopra-
va Púchov a.s., ktorej je Mesto Púchov akcionárom, 
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci Integrovaného regionálneho oper-
ačného programu na projekt „Bezpečná a ekologická 
doprava v meste Púchov“. Cieľom projektu bol nákup 
3 celonízko podlažných a nízkoemisných autobusov 
a zavedenie nového informačného dispečerského 
systému aj v 7 jestvujúcich autobusoch.

Projekt úspešne prešiel administratívnou kon-
trolou a splnil aj kritéria odborného hodnotenia. 
Napriek tomu bolo pre nás prekvapujúce rozhod-
nutie o neschválení nami podanej žiadosti o posky-
tnutie NFP. Dôvodom tohto rozhodnutia bol nižší 
počet bodov odborného hodnotenia a prečerpaná 
alokácia finančných prostriedkov, určených pre 
Trenčiansky samosprávny kraj. Úspešná bola SAD 
Prievidza, a.s. s projektom nákupu 5 kusov auto-
busov s rozpočtom 1.204 tis. €, ktorý prakticky vyčer-
pal celú alokáciu určenú pre TSK (1.208 tis. €). Pri 
porovnaní bodového hodnotenia oboch projektov 

získal projekt SAD Prievidza o 4 body viac. Rozhodu-
júce boli ich tri body, ktoré získali navyše oproti 
nášmu projektu – a to za miesto realizácie projek-
tu z pohľadu kvality ovzdušia, vzhľadom na to, že 
Prievidza patrí do oblasti s prekročenými emisnými 
limitmi a Púchov nie. Zároveň Prievidza získala ešte  
o jeden bod naviac v hodnotení administratívnych  
a odborných kapacít na riadenie a realizáciu projek-
tu - to znamená preukázanie skúseností s ria dením  
a implementáciou projektu.

Avšak, v rámci tejto výzvy je možné aplikovať 
inštitút zásobníka projektov, čo znamená, že 
projekty, ktoré splnili kritéria a neboli úspešné 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, 
sú zaradené do zásobníka projektov a v prípade 
zvýšenia alokácie, napr. z dôvodu prerozdelenia  
z nevyčerpaných financií na iné výzvy, budú takéto 
projekty opätovne preskúmané a schválené. Pre-
to veríme, že po druhýkrát už bude projekt ADP 
úspešný.             

 Jana Vondrová, MsÚ Púchov

Vo štvrtok 2. apríla sa konala posledná rozlúčka  
s predsedníčkou Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Antóniou Gabkovou. 
V roz lúčkovom prejave poslankyňa MsZ Irena 
Kováčiková uviedla:

Skončil sa život Tonky 
Gabkovej, matky na-
dovšetko milujúcej 
život a ľudí okolo seba. 
Spoznala tajomstvo 
smrti a odovzdala 
sa do rúk večnos-
ti, ktorá nepozná 
ľudský nepokoj, 
závisť, zlobu, choro-
bu, či bolesť... Um-
rela s ňou láska, ktorá bola v nej a ktorej mala  
v sebe toľko, že ju mohla rozdávať a vždy jej mala 
dosť. Nečakala vďaku, ani sa nikdy nesťažovala. Jej 
život bol stála činnosť, cesta, ktorá začínala krokmi  
a potom vďaka nej nadobúdala svoju podobu.

Narodila sa 1. júna 1942 v Lysej pod Makytou.  
V rokoch 1956 – 1958 sa vyučila v Makyte Púchov, 
kde pracovala celý život až do odchodu na dôcho-
dok. Desať rokov robila riaditeľku Odborného 
učilišťa odevného, kde sa spolupodieľala na 
výchove mladých ľudí v odbore krajčírstvo. Celý 
život pracovala na svojom vzdelaní, absolvovala 
Inštitút vzdelávania v Trenčíne a doplnila si peda-
gogické minimum na Vysokej pedagogickej škole 
v Banskej Bystrici. V dôchodku absolvoval Univer-
zitu tretieho veku v Trenčíne. V čase voľna chodila 
na záhradku, na bicykel, na turistiku, cvičila jógu.

My všetci, ktorí sme Tonku poznali sme ju vníma-
li ako človeka, ktorý bol otvorený iným názorom. 
Silná osobnosť, slobodná duša, čo nemá rada 
obmedzenie, dvojtvárnosť a faloš. Skutočne bola 
pria mym človekom či už pri rokovaniach na komi-
sii vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia  
a mládeže, na stretnutiach u pani primátorky 
JUDr. Kataríny Henekovej a medzi členmi okres-
nej a základných organizácií Jednoty dôchodcov. 
Po nebohom Jankovi Novosádovi prevzala po-
myselné žezlo a stala sa predsedníčkou Okres-
nej organizácie Jednoty dôchodcov v Púchove  
a zároveň od roku 2007 aj členkou predsedníctva 
Krajskej organizácie JDS. Pri tejto práci využívala 
organizačné skúsenosti nadobudnuté vo funk-
cií tajomníčky závodného výboru v Makyte. Jej 
aktivitou a zodpovedným prístupom vzniklo  
v okrese 10 základných organizácií so 683 člen-
mi. Nikdy nepoznala slovo nemôžem, ale vždy 
ochotne poradila a pomohla. Organizovala rôzne 
aktivity pre seniorov v rámci okresu a zúčastňova-
la sa všetkých krajských podujatí. Jej odchodom 
strácame obetavú predsedníčku, ale aj dobrú 
pria teľku a kamarátku.

S úprimnou vďakou, že mohli prežiť časť života 
s Tonkou sa lúčia členovia predsedníctva krajskej 
organizácie JDS - predsedníčka p. Prokešová  
a členovia JDS v okrese. Hlboko sa klaniame tvoj-
mu životu, postojom a spolupráci, ktorou si sa po-
dieľala na zlepšení života seniorov a ľudí v našom 
mesta. Posledné slová vďaky a rozlúčky sú od pani 
primátorky mesta Púchov Kataríny Hene kovej, 
ktorá si veľmi vážila tvoj životný optimizmus  
a výbornú spoluprácu. Drahá Tonka, ďakujeme za 
všetko. Bolo našim šťastím stretávať sa s tebou ako  
s človekom, ktorý dokázal rozdávať sám seba, keď 
sme to potrebovali.

Posledná rozlúčka 
s Antóniou Gabkovou

Bezpečná a ekologická doprava 
v meste Púchov
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Všeobecná kríza v spoločnosti za-
vinená vírusom COVID - 19 sa dotý-
ka aj nášho života a mesta v ktorom 
žijeme. Aké opatrenia prijalo mesto 
sme sa opýtali poslanca MsZ a pred-
sedu Ekonomickej komisie MsZ Ing. 
Daniela Laku. 

Pred pár dňami ste mali zasadnu-
tie Ekonomickej komisie. Aké opa-
trenia na zvládnutie súčasnej krízy 
ste odporučili? 

Na poslednom zasadnutí Ekonomic
kej komisie (EK) bola okrem prítom
ných členov aj pani primátorka Katarí
na Heneková a širšie vedenie mesta. 
Táto EK bola vyústením každodennej 
operatívnej činnosti a komunikácie, 
ktorá prebiehala od začiatku krízy. Pri
pomeňme si, že mesto Púchov bolo 
medzi prvými mestami na Slovensku, 
ktoré napriek kritike jednotlivcov sa 
nebálo a preventívne zatvorilo základ
né školy, škôlky, obmedzilo fungova
nie kultúrnych a športových podujatí. 
Tento prezieravý krok pani primátorky 
sa dodnes ukazuje ako kľúčové roz
hodnutie pre zatiaľ bezproblémové 
zvládanie epidemiologickej krízy v na
šom meste. 

Poďme k výstupom z EK. Komisia ako 
taká nemá rozhodovací štatút. Môže 
interne schváliť a odporučiť svoje zá
very pre ekonomické rokovania Mest
skej rady, Mestského zastupiteľstva  
a vedenia mesta. Ak sa pozrieme späť 
na päťročné pôsobenie EK v našom 
meste, môžeme na stôl položiť kon
krétne výsledky našej práce, ktoré 
viedli hlavne k výraznému zníženiu za
dlženosti nášho mesta. Bez nášho do
poručenia neboli realizované žiadne 
investičné akcie. Našou úlohou bolo 
a je, aby mestské financie boli zdra

vé, aby mesto malo vždy dostatočnú 
finančnú rezervu a malo pripravené 
ekonomické opatrenia pre prípad ne
predvídateľných udalostí. A tie sa teraz 
žiaľ stali.

Môžete nám povedať niečo o pri-

jatých opatreniach v našom meste?
EK hneď na začiatku vzniku súčas

nej krízy odporučila vedeniu mesta 
postup, ktorý zabezpečí významné 
úspory v denných výdavkoch mesta  
a mestských spoločností. Na rozdiel od 
iných miest sme nešli násilnou cestou 
škrtania výdavkov. Nechali sme mestu 
a mestským spoločnostiam určitý čas 
na návrh ich vlastných opatrení, ktoré 
by znížili výdavky minimálne o 10%. 
Problém je v tom, že EK a vedenie mes
ta nepozná detailne všetky zmluvné 
záväzky jednotlivých samostatne hos
podáriacich mestských subjektov. Aby 
sme nespravili viac škody ako úžitku, 
išli sme uvedenou cestou. Osobne si 
myslím, že sa nami odporučený po
stup podaril a vyčíslené úspory sú vyš
šie ako sme očakávali.

Ak odrátame pozastavené investície, 
úsporné opatrenia majú hodnotu oko
lo 840.000, eur. Uvedené čísla sa môžu 
časom čiastočne meniť vzhľadom na 
budúce opatrenia štátu voči samosprá
vam. Z prvého pohľadu sa zdá, že je to 
veľká suma. Áno je, ale ak dáme do 
súvahy výpadok očakávaných príjmov 
mesta za dané obdobie, dostaneme 
výsledok rovnajúci sa nule. Takže mu
síme v opatreniach pokračovať ďalej, 
nemôžeme v súčasnosti rozpúšťať fi
nančnú rezervu mesta, ktorú sme si za 
posledné roky vytvorili. Tú si nechajme 
pre prípad, že by bolo naozaj veľmi zle. 
Aktívne pripravujeme plán pre druhú  
a tretiu etapu úsporných opatrení. 

Máte pripravené opatrenia pre živ-
nostníkov a právnické osoby ktoré 
podnikajú na území mesta? 

Samozrejme áno a nielen pre nich, 
ale musíme sa dívať aj na bežných ľudí. 
Sú medzi nami aj občania, ktorých ži
vot súčasná kríza negatívne zmení. 
Pripravili sme návrh opatrení, ktoré 
dotknutým osobám uľahčia život. Tie 
zatiaľ nebudem konkretizovať, pretože 
všetky kroky mesta musia byť v súlade 
s legislatívnymi normami a zákonmi. 
Netrpezlivo očakávame úpravy záko
nov, ktoré sľúbila naša vláda. Ak prídu, 
ihneď začneme s realizáciou a infor
movaním našich občanov a firiem na 
území nášho mesta. 

Vy ste vyštudovali VŠE v Bratislave 
a neskôr ste pokračovali štúdiom 
zahraničného obchodu v Prahe. Ako 
sa dívate na ekonomický život po 
kríze?

Ja som vždy bol a budem optimista. 
Takže pozitívne. A nehovorím len o na
šom meste, ale aj o celej spoločnosti. 
Je fakt, že veľa vecí sa výrazne zmení. 
A to aj pozitívne. Doslova a do písme
na sme „jedli veľkou lyžicou“. Neustále 
zvyšovanie výroby a spotreby obyva
teľov má predsa svoje hranice, ktoré 
v posledných rokoch nikto nechcel 
vidieť, aj keď to zákony kapitalistic
kej spoločnosti veľmi dobre poznajú. 
Svetoví ekonómovia začali hovoriť  
o blí žiacej sa kríze, ktorú si pamätáme 
z roku 2008. Tomu úspešne bránili cen
trálne banky v EÚ, USA a ďalších štátov. 

Nekontrolovateľným tlačením nekry
tých peňazí len odďaľovali blížiacu sa 
krízu, ktorú predbehol vírus. Aby sa  
v súčasnosti odvrátili ekonomické ko
lapsy ekonomík jednotlivých štátov, 
centrálne banky požičiavajú štátom 
obrovské finančné prostriedky. Podľa 
môjho názoru bude po pár rokoch po 
skončení krízy uskutočnený „generál
ny pardon“ na poskytnuté obrovské 
úvery štátom, budú odpustené. Inak 
ich nikdy nemôžu splatiť, ak chcú za
chovať bežný sociálny život v štáte. 
Bolo by potrebné nastavenie iných 
pravidiel v svetovej ekonomike. No
vých pravidiel, ktoré zabezpečia, že 
nebudú na svete extrémne bohaté  
a extrémne chudobné štáty. Vidíme, že 
zvyšovanie spotreby a hlavne plytva
nie s potravinami je veľmi zlou cestou. 
Po kríze by mala vzniknúť nová celo
svetová banka, ktorá bude financovať 
investície do budovania priemyslu, 
infraštruktúry a hlavne vzdelania  
v rozvojovom svete. Aby vyspelé kra
jiny mali kde vyvážať svoje know how  
a priemyselné produkty. 

Vráťme sa do nášho mesta. Ako 
hodnotíte doterajšie kroky radni-
ce pri zabezpečení starostlivosti  
o vlastných občanov v čase krízy?

Dovoľte, aby som aspoň touto for
mou vyjadril veľký obdiv a úctu k prá
ci pani primátorky Katky Henekovej, 
pani prednostky, hlavnej kontrolórky 
a vedúcej ekonomického oddelenia 
MsÚ. A nielen im, ale všetkým pracov
níkom MsÚ a mestských organizácií, 
ktorí denne spolupracovali s vede
ním mesta a Ekonomickou komisiou 
pri tvorbe úsporných opatrení. To, že 
naše mesto medzi prvými na Sloven
sku zaviedlo plošné opatrenia proti 
šíreniu nákazy, výrobu a distribúciu 
rúšok, pomoc seniorom a pod., nie je 
náhoda. Na svete nie je nič náhoda. 
Ani to, že máme na čele mesta ženu, 
ktorá sa nebojí a spolu so svojím tí
mom pracuje stále v plnom nasadení. 
Ja verím, že pod jej vedením a našim 
spoločným úsilím bezbolestne preko
náme súčasné krízové obdobie. Za ve
riacich: k tomu nám Pán Boh pomáhaj.

-sf- , foto: archív PN

Úsporné opatrenia mesta - 1. časť
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Mestská polícia

Vypaľovanie trávy môže mať aj takéto následky...             Ilustračné foto: Prezídium HaZZ

Hasiči zasahovali v marci najmä pri požiaroch

Za kladenie ohňa zaplatíte mastnú pokutu
Hasičský a záchranný zbor

V súvislosti s nárastom požiarov v prírodnom pros-
tredí vyzýva Hasičský a záchranný zbor občanov  
k väčšej zodpovednosti. Za posledné dni museli 
hasiči zasahovať pri požiaroch na viacerých miestach, 
pričom mnohé z nich zasiahli naše lesy. S prichádza-
júcim teplým a slnečným počasím vyzývame obča -
nov, aby v prírode nezakladali otvorené ohne! Ape-
lujeme na nich, aby sa vyvarovali spaľovaniu suchej 
trávy, konárov a ostatného biologického odpadu vo 
svojich záhradách a dvoroch. 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru už 
vyhlásilo 33 okresných riaditeľstiev HaZZ, pričom  
v Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešov-

skom kraji platí zákaz v rámci celého územia kraja. 
Jeho nerešpektovanie môže skončiť pokutou vo 
výške 331 eur pre fyzické osoby, pre podnikateľov sa 
suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.   

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru sa ZAKAZUJE najmä:

• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre 

ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme,

• fajčiť, odhadzovať horiace predmety alebo 
používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom požiaru.           Prezídium HaZZ 

V priebehu mesiaca marec 2020 uskutočni-
li príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji celkom 269 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 90 výjazdov k požia-
rom. Nasledovalo 87 technických zásahov, 60 vý-
jazdov k dopravným nehodách a 25 ekologických 
zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého 
mesiaca vykonali štyri požiarno-previerkové cvičenia 

a tri výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasa-
hovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac marec 
boli vyčíslené na viac ako 292.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 2,04 milióna eu.           KR HaZZ Trenčín

Na krajských cestách zomrelo tento rok pri 
dopravných nehodách šesť ľudí

Polícia informuje

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 14 kalendárnom týždni stalo 16 dopravných 
nehôd, čo je presne o polovicu menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. Nikto pri nich nezomrel, 
ťažké zranenia utrpeli dvaja ľudia.  

Na krajských cestách sa od začiatku tohto roka 
stalo 249 dopravných nehôd, čo je o 74 menej, ako  
v rovnakom období minulého roku. 

Dopravné nehody na cestách Trenčianskeho samo-
správneho kraja si v tomto roku vyžiadali šesť ľud-
ských životov, čo je o dva menej, ako v roku 2019. 
Ťažké zranenia utrpelo pri nehodách v kraji 16 osôb 

(medziročný pokles o osem). 
Na slovenských cestách sa od začiatku roka sta-

lo 2761 dopravných nehôd, čo je o 486 menej ako  
v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri 
nich 58 ľudí (medziročný nárast o 11). Počet obetí 
dopravných nehôd stúpol medziročne o 23 percent.

Najviac obetí má Žilinský samosprávny kraj, kde 
tento rok pri dopravných nehodách vyhaslo už 15 
ľudských životov. Počet obetí stúpol medziročne  
o 13. Najmenej obetí – štyri, majú tento rok dopravné 
nehody na cestách Košického samosprávneho kraja.

 (r)

Stratil známku...
Hliadka mestskej polície preverovala tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého oznamo-
vateľ prichytil psíčkara, ktorý si neplní svoje 
povinnosti. Na mieste našla hliadka oznamo-
vateľa, ktorý poukazoval na osobu vedúcu 
psa. Mestských policajtov oznamovateľ infor-
moval, že ho už viackrát upozorňoval najmä 
na odstraňovanie exkrementov z verejného 
priestranstva. Mladý muž nepopieral  oznáme-
nie a nevedel hliadke vysvetliť, prečo jeho pes 
nemá známku mesta a veterinára. Hliadka  
v mieste bydliska vyzvala matku menovaného, 
aby predložila známku mesta a očkovací preu-
kaz psa. Zistilo sa, že známku stratili a neohlási-
li to. Za priestupok uložili mestskí policajti po-
kutu vo výške 10 eur.  

Psi zabijáci...
Hliadka mestskej polície zasahovala na 

základe telefonického oznámenia na Továren-
skej ulici v púchovskej mestskej časti Horné 
Kočkovce, kde bol zistený voľný pohyb dvoch 
psov menšieho vzrastu. Ako zistili mestskí 
policajti na mieste, dvaja malí psi ušli svojmu 
majiteľovi na neďaleký pozemok, kde zabili 
osem sliepok. Majiteľ psov sa dohodol s poško-
deným na náhrade škody, mestskí policajti ho 
zároveň za porušenie všeobecne záväzného 
nariadenia o chove psov potrestali pokutou vo 
výške 20 eur. 

Uhynutá laň
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, podľa ktorého obyvateľ Púchova počas 
prechádzky so psom našiel pri Bielej skale 
uhynutú laň. Hliadka mestskej polície sa skon-
taktovala s hospodárom poľovného združenia,  
s ktorým sa so svojim motorovým vozidlom 
presunula pred ZŠ Gorazdova. Odtiaľ hospodár 
spolu s oznamovateľom odišli na miesto nále-
zu, keďže k miestu sa nedalo dostať automo-
bilom. Poľovný hospodár mestských policajtov 
informoval, že sa postará o zákonné zlikvido-
vanie uhynutého zvieraťa.  

„Veľký brat“ ho nesledoval...
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie muža, ktorý informoval 
o kamere umiestnenej na stavenisku pri Ru-
bikone. Chcel vedieť, či kamera nesníma aj 
okolité paneláky. Hliadka mestskej polície 
prišla na stavenisko, kde sa informovala na 
akčný rádius kamery. Stavbyvedúci informo-
val, že kamera je nainštalovaná len na samotné 
stavenisko bytového domu z dôvodu krádeží. 
O skutočnosti mestskí policajti telefonicky in-
formovali oznamovateľa.  

Vrakovisko za humnami?
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sú v Hoštinej 
vedľa poľnej cesty pri plote nastavané vraky 
automobilov a zle sa tam prechádza traktorom. 
Hliadka na mieste našla tri vozidlá, ktoré boli 
majetkom Bratislavčana, ktorý býva v Púchove. 
Stará mama majiteľa automobilov informo-
vala mestských policajtov, že vnuk je v práci. 
Muža telefonicky kontaktovali mestskí policajti  
s tým, že v prípade ak automobily neodstráni, 
dopustí sa porušenia zákona o odpadoch. 
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Polícia Slovenskej republiky pravi-
delne zverejňuje na Facebooku 
prípady podvodného správania ľudí 
na internete a rozširovanie falošných 
správ - hoaxov. V poslednom období 
sa na sociálnych sieťach veľmi roz-
množili hoaxy o koronavíruse.

KORONAVÍRUS: POZOR NA NEPRA
VDIVÉ A ZÁVADZAJÚCE ČLÁNKY  
O JEHO LIEČBE

Reč je napríklad o tomto článku: 
milanivan.blog.sme.sk/c/530541/
cina-pouzila-proti-covid-19-tradic-
n u - c i n s k u - m e d i c i n u - u - 9 0 - vs e t-
kych-liecenych-pacientov.html. O vy-
jadrenie sme požiadali MUDr. Mariána 
Jánoša, medzi ktorého aktivity patrí aj 
vyvracanie zaručených postupov od 
tzv. šarlatánov. 

“Predmetný blog opomína viacero 
faktov, ktoré podstatne menia veľmi op-
timistické vykreslenie účinnosti tradičnej 
čínskej medicíny proti COVID-19. V Čín-
skej ľudovej republike sa tradičná čínska 
medicína používa často v kombinácii 
so západnou medicínou založenou na 
dôkazoch. V prípade úspešnej liečby 
teda nie je vždy ľahké identifikovať jej 
príspevok k uzdraveniu. Je súčasťou čín-
skej kultúry a štát ju pomáha propago-
vať po celom svete.

Už v časoch epidémie SARS (2002-
2004) sa objavovali správy, že tradičná 
čínska medicína je jeho účinnou lieč-
bou. Doteraz sa však žiadna efektívna 
liečba SARS nenašla. Tvrdenie, že 90% 
vyliečených pacientov nakazených 
COVID-19 absolvovalo terapiu tradič-
nou čínskou medicínou nič nedokazuje. 
Zvlášť u ochorenia kde väčšina pacien-
tov nevyžaduje hospitalizáciu a vystačia 
si doma so symptomatickou liečbou.

Koronavírus spôsobujúci ochorenie 
COVID-19 je predmetom výskumu len 
niekoľko mesiacov a za tento krátky 
čas sme ešte účinnú terapiu nenašli. Či 
ju nájdeme odporúčam hľadať nie na 
blogoch, ale spoľahlivých a aktuálnych 
zdrojoch ako je stránka www.korona.
gov.sk.“

HOAX: KORONAVÍRUS JE BIOLO
GICKÁ ZBRAŇ

Pandémie a epidémie sú súčasťou 
existencie ľudstva od jeho počiatku. 
Nepostihli nás iba v časoch dávno 
minulých, ale aj v posledných rokoch 
(ebola), avšak z nás, Slovákov, sa pria-
mo netýkali, preto sme ich ani osobne 
nevnímali. Keď nás už však zastihol 
koronavírus, ktorý má pre naše životy 
negatívne dopady a zásadne mení náš 
doterajší svet, niektorí z našich občan-
ov začali byť vystrašení.

Odrazu to boli oni, koho pandémia 
zasiahla v prvej línii. Ignorujúc exis-
tenciu epidémií z minulých rokov si 
nevedeli racionálne vysvetliť, ako “to” 
odrazu všetko prišlo zo dňa na deň. 
Najľahším a najzrozumiteľnejším argu-
mentom sa pre niektorých stal “cielený 
útok biologickou zbraňou” alebo “ne-
hoda s biologickou zbraňou”. Nevede-

li prijať fakt, že svet je aj v 21. storočí 
ohrozený rovnako v prípade pandémii 
ako v predošlých storočiach.

Tvrdenie o biologickej zbrani 
je lož. Napr. infovojna.sk/article/
rusky-akademik-preukazal-ze-koro-
navirus-covid-19-je-biologicka-zbran. 
Detailnému a odbornému vysvetle-
niu pôvodu sa venoval rešpektovaný 
portál nature.com. Slovenský preklad 
článku prinieslo viacero slovenských 
médií. Stačí zadať do Googlu “koro-
navirus povod” a prvé odkazy vám 
prinesú výber objektívnych informácií.

HOAX: RÓMOV NEMAJÚ TES
TOVAŤ, ALE NAKAZIŤ

Ozbrojené sily SR začnú od zajtra  
s testovaním obyvateľov osád s cieľom 
zabránenia potenciálneho šírenia pan-
démie koronavírusu. V tejto súvislosti 
sa medzi Rómami šíri dezinformácia 
a poplašná správa, podľa ktorej voja-
ci nebudú ľudí testovať, ale zámerne 
ich nakazia a odvezú preč. Nie je to 
pravda. V osadách budú prebiehať 
štandardné testy a voči tým, ktorých 
výsledky budú pozitívne, sa bude 
postupovať rovnako ako voči akému-
koľvek občanovi Slovenskej republiky. 
Polícia skúma, kto je tvorcom tejto 
dezinformácie.

Stanovisko MO SR: „Zneužívanie 
témy testovania v rómskych komu-
nitách zo strany extrémistov a opozície 
je mimoriadne nezodpovedné! Budeme 
klásť zvýšený dôraz na identifikovanie 
ľudí, ktorí šíria takéto statusy. Nezak-
ladajú sa na pravde a šírenie takýchto 
správ v mimoriadnej situácii je naozaj 
nezodpovedné.“

POPLAŠNÁ SPRÁVA: ŠPEKU
LATÍVNE SPÁJANIE SMRTI SENIORKY 
S KORONAVÍRUSOM

Mnohí ste nás upozornili na sta-
tus stránky Nekŕmte nás odpadom, 
v ktorom autor textu síce hovorí, že 
nechce spájať smrť seniorky s koro-
navírusom, ale už to, že vírus spomí-
na v danom kontexte a v súčasnej 
kritickej dobe môže u časti populá-
cie vyvolať paniku, depresie a šírenie 
úplnej dezinformácie, keď sa napokon 
niekde dočítame, že niekto povedal, že 
seniorka zomrela pred panelákom na 
koronavírus. Na zváženie je tiež pub-
likácia ľudského tela, ktorého časť je 
na fotografii viditeľná, ako aj samotné 
vyhotovenie fotografie súkromnou 
o sobou a jej zverejnenie. 

HOAX: KOŇOV BRAT MÁ BRATRAN
CA V KRÍZOVOM ŠTÁBE, KTORÝ MÁ 
TAJNÉ INFORMÁCIE

Registrujeme statusy na Facebooku, 
ale aj správy od vás, podľa ktorých, 
nadnesene povedané, má polovič-
ka občanov Slovenskej republiky 
príbuzných, vzdialených príbuzných, 
kamarátov a známych v ústrednom 
krízovom štábe. Títo ľudia im majú 
poskytovať informácie z rokovaní štá-
bu spôsobom “vyšiel teraz z rokovania 
za dvere a poslal mi správu”. Obsahom 

takto získaných informácií majú byť 
zaručené správy o totálnom uzavretí 
slovenských hraníc a prípadne ďalších 
masívnych opatreniach.

Všetky podobné informácie zverej-
ňované na sociálnych sieťach a posie-
lané medzi ľuďmi prostredníctvom 
Messengera alebo WhatsAppu sú de-
zinformácie. Tvorcovia takýchto hoax-
ov ich vytvárajú buď preto, lebo sa 
doma nudia, alebo chcú spôsobiť pan-
iku, alebo hlavne preto, lebo chcú byť 
zaujímaví a následne sa zabávajú na 
tom, ako dlho a medzi koľkými ľuďmi 
ich “výtvor” koluje.

Mimoriadne opatrenia sú verejno-
sti prezentované iba na oficiálnych 
tlačových konferenciách s účasťou 
predsedu vlády. Rokovania krízového 

štábu trvajú často celý deň, návrhy sa 
vyvíjajú, preto je nemožné pripustiť, 
že by ktokoľvek poskytoval informácie 
svojim známym, keď nie sú ešte vôbec 
uzavreté.

Naše odporúčanie je sledovať všet-
ky oficiálne informačné kanály jed-
notlivých inštitúcií ako aj FB stránku 
Polícia Slovenskej republiky, kde sa 
dozviete v statusoch všetko, čo bolo 
schválené a čo bude platiť. Aj ak by 
došlo k zavedeniu ešte tvrdších mimo-
riadnych opatrení, verejnosť sa o nich 
dozvie s časovým predstihom. Dov-
tedy je zbytočné špekulovať, dohado-
vať sa a zbytočne si spôsobovať stres 
z ničoho.

HOAX: EURÓPSKA ÚNIA POČAS 
KORONAVÍRUSU NIČ NEROBÍ

Mimoriadna situácia, ktorá tu ne-
bola pre Európu ako celok od druhej 
svetovej vojny priniesla nové príleži-
tosti pre tých, ktorí neustále spochyb-
ňujú integritu a význam Európskej 
únie. Tak ako vždy predtým, tak aj dnes 
útočia na EÚ, považujú ju za zbytočnú 
a šíria rad dezinformácií. Pre takúto 
sku pinu ľudí je jedno, aká je realita 
a čo sa okolo nás deje. Využijú vždy 
každú príležitosť a rozširovanie hoax-
ov. Poďme sa preto pozrieť na aktivity 
EÚ v čase koronavírusu:

- Európska komisia povolila Sloven-
sku použitie 4 miliárd eur z doterajších 
nevyužitých eurofondov na riešenie 
kritickej situácie spôsobenej koro-
navírusom

- Európska únia presadzuje zrýchlené 
a spoločné schvaľovanie nových liekov 
vďaka Európskej liekovej agentúre,  
a taktiež zostavila expertný tím epide-
miológov a virológov na konzultáciu 
opatrení na medzinárodnej úrovni

- Európska únia zakázala vývoz 
ochranný pomôcok mimo Úniu a ob-
medzila vstup občanom iných krajín 
do Schengenu a členských štátov

- Európska únia definovala jasné 
práva cestujúcich a financuje návrat 
tisícov svojich občanov z krajín mimo 
Únie

- Nástroj SURE je zameraný na 
zmiernenie rizika nezamestnanosti, 
pomáha v ochrane pracovných miest 
a zamestnancov ohrozených násled-
kom koronavírusu v celkovej hodnote 
100 miliárd eur vo forme výhodných 
pôžičiek pre členské štáty

- Európska únia ihneď zareagovala na 
pandémiu, keď pripravila prvý balíček 
pomoci vo forme 37 miliárd eur na 
podporu štátnych investícií, investova-
la 47,5 milióna eur na výskum lieku, 
umožnila členským štátom finančne 
podporiť firmy na hrane bankrotu, 
urýchlila objednávky na testovacie 
súpravy a pľúcne ventilátory, umožnila 
investovať 800 miliónov eur na rieše-
nie pandémie, dohliada na dodávky 
zdravotníckeho materiálu a pripravila 
návrh systému poistenia v nezamest-
nanosti pre zachovanie pracovných 
miest

Solidarita členských štátov sa prejavu-
je v konkrétnej spolupráci, ako liečba 
talianskych a francúzskych obyvateľov  
v nemeckých nemocniciach vrátane 
ich transportu z Talianska/Francúz-
ska, odoslanie zdravotníckych potrieb  
z Francúzska a Rakúska do Talianska

Zdroj: Hoaxy a podvody 
Polícia Slovenskej Republiky

Falošné správy na internete odhaľuje aj Polícia SR
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SVETA ZRKADLO
Za napáchané
všetko to zlo
svet nám nastavil
svoje zrkadlo.

Nevážili sme si
panenskej
prírody
jej krásy  poklady.

Opantaný mamonou
hnaný len za našou vidinou
netrávili voľné chvíle
s rodinou.

Žili len sami
pre seba roky
za to všetko
splácame úroky.
 
Až teraz
poznáme najdôležitejšiu
cenu zdravia
tak to múdre jazyky vravia.

Ako to napraviť?
všetko uzdraviť?
snáď len každý večer sa pomodliť
A začať konečne byť zodpovednejší
Nech svet bude opäť znova krajší. 

Radoslav Kurej
Foto: pixabay 

S U D O K U

Mesto Púchov vám s poľutovaním oznamuje, že na 
základe komunikácie s Regionálnym úradom verej
ného zdravotníctva v Považskej Bystrici s platnosťou 
od dňa 8.4.2020 až do odvolania POZASTAVUJEME 
SLUŽBU VYPOŽIČIAVANIA SI KNÍH V MESTSKEJ KNIŽ
NICI VLADIMÍRA ROYA V PÚCHOVE. 

Veľmi nás to mrzí, že aj napriek dodržiavaniu 
prísnych hygienických opatrení a prísnemu režimu 
pri vydávaní kníh, sme museli pristúpiť k tomuto roz

hodnutiu. Reagujeme tak na Stanovisko SSKK a SAK 
i na opatrenia Hlavného hygienika SR z 29. marca 
2020. 

O opätovnom spustení služby vás budeme včas 
informovať, závisieť to bude predovšetkým od situá
cie nasledujúcich dní a po Veľkej noci – či sa situácia 
uvoľní a budú špecifikované ďalšie prevádzky, ktoré 
budú občanom k dispozícii. 

MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel

Knižnica Vladimíra Roya bola dočasne zavretá
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Pandémia ovplyvnila celý svet a život každého jed
ného z nás. Zatiaľ čo verejnosť bojuje, okrem iného, 
s ekonomickou krízou, jednotlivci sa často stretávajú 
s vnútornými krízami. Tie spravidla vznikajú z defi
citu ľudskej interakcie, kvôli pocitom samoty, ale aj  
z dôvodu straty zamestnania či iných problémov. 

Na internete sa objavila nová platforma, z inicia
tívy šikovnej Trenčanky, ktorá združuje odborníkov 
pomáhajúcich verejnosti s ťažkým prežívaním 
súčasného obdobia. O pomoc môže požiadať 
ktokoľvek a úplne zadarmo. 

Lemon Coaching je online komunita certifiko
vaných odborníkov a koučov, ktorá funguje už 10 
dní. „V sobotu ráno pred troma týždňami, keď som 
odšťavovala citróny a chystala sa na prvý nákup  
v rúšku a rukaviciach, som premýšľala nad tým, že 
so situáciou tam vonku asi nič neurobím. Ale určite 
môžem niečo urobiť v tejto situácii,“ spomína na za
čiatky Anita Kardum, zakladateľka platformy Lemon 
Coaching. Nechala sa inšpirovať teóriou „when life 
gives you lemons, make a limonade“ (keď ti život 
ponúka citróny, sprav limonádu – slovenský preklad) 
Vďaka 60 certifikovaným koučom ponúka svoje 
služby na stránke www.lemoncoaching.sk zadarmo  
a bez nároku na honorár.

Požiadať o pomoc nie je hanba
Vzhľadom na neľahkú situáciu sa verejnosť na 

odborníkov môže obrátiť s akýmkoľvek problémom. 
Či už sa to týka straty zamestnania, ťažkostiach  
v podnikaní, zlých medziľudských vzťahov alebo 
problémov s depresiou a stavmi úzkosti. Pomocná 
ruka bude podaná každému, kto o ňu požiada. Už 
počas prvého týždňa zožala stránka veľký úspech  
a  spojila sa s takmer 100 ľuďmi.

Princíp je veľmi jednoduchý. Aby bol danej osobe 

pridelený vhodný kouč, na začiatku zodpovedá na 
pár základných otázok a potvrdí, že má 18 rokov. 
Následne sa vzájomne spoja prostredníctvom vi
deohovoru. „Chceme, aby to fungovalo tak, ako kla
sické koučovanie, ktoré spravidla prebieha naživo  
a je účinnejšie ako samotná online komunikácia bez 
akéhokoľvek bližšieho kontaktu,“ objasnila Kardum.

Hoci na to, aby hovor prebehol je nutné zadať 
emailovú adresu, krstné meno či telefónne číslo, 
údaje i samotná komunikácia podlieha podobným 
pravidlám ako lekárske tajomstvo a teda sú prísne 

tajné a nezverejniteľné. 
Lemon Coaching bude pokračovať aj po skončení 

pandémie. „Koučovanie bude trvať tak dlho, ako si 
to situácia bude vyžadovať. Aj keď sa súčasné dianie 
upokojí, následky budú pretrvávať ešte nejakú dobu, 
počas ktorej budeme plne k dispozícii spoločnosti. Je 
dôležité, aby si verejnosť uvedomila, že požiadať o po-
moc nie je žiadna hanba,“ dodala na záver Anita Kar
dum. 

Zdroj: trencinregion.sk

Vieme, ako prežiť karanténu s ľahkosťou

Obnovené vodorovné dopravné značenie
V rámci pravidelnej údržby miestnych komunikácií 

v Púchove, sa počas uplynulého víkendu (4. 4.  5. 4.) 
začalo s obnovou vodorovného dopravného znače
nia. Jedná sa o prechody pre chodcov či výstražné 

značenie „Pozor, deti“. Od dnes (pondelka 6. apríla) 
začínajú  namodro značiť aj vodorovné dopravné 
značenia na parkoviskách – od ulice Okružná, Pribi
nova a ďalej. Obnova vodorovného dopravného 
značenia je plánovaná na celý mesiac apríl (do 30. 
apríla), aj v mestskej časti Horné Kočkovce. V prípade 
priaznivého počasia je možné značenie dokončiť 

ešte pred veľkonočnými sviatkami. 
Úpravy PTSM na Ulici T. Vansovej
Informujeme občanov mesta Púchov o začatí 

odstraňovania havarijného stavu na Ulici T. Vansovej 
(za obchodom) v Horných Kočkovciach. V stredu,  

8. apríla, od ranných hodín, naplno prebiehali úpra
vy miestnej komunikácie, ktorú zabezpečuje Podnik 
technických služieb mesta Púchov. Pracovníci PTSM 
aj s konateľom, Ing. Milošom Svobodom, zabezpečili 
prvotné úpravy betónovaním, ďalšie procesy budú 
závisieť od vývoja súčasnej situácie.

Práce PTSM na miestnych komunikáciách

Podnik technických služieb mesta Púchov pokraču
je v úpravách miestnych komunikácií v Púchove. Dňa 
7. apríla, prešli vysprávkou povrchov výtlky na ceste 
na Samotách. Vďaka priaznivému slnečnému poča
siu ide práca zamestnancom PTSM od ruky a veríme, 
že do Veľkej noci sa podarí zrealizovať ešte niekoľko 
úprav a asfaltovanie miestnych komunikácií.

Obnovené dopravné značenie, úpravy ciest
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Aj napriek tomu, že brány škôl sú 
zatvorené, žiaci majú veľa možností 
ako naďalej rozvíjať svoje schopnosti  
a dopĺňať svoje vedomosti. A to nielen 
vyučovaním na diaľku. Žiaci siedmeho, 
ôsmeho a deviateho ročníka Cirkevnej 
základnej školy sv. Margity mali v rámci 
Marca – mesiaca knihy možnosť zapo
jiť sa do školskej slovenčinárskej súťa
že Knižná výzva. Cieľom knižnej výzvy 
bolo nasmerovať pozornosť žiakov 
späť ku knižkám, ktoré doma možno 
ešte neobjavili a k spisovateľom, ktorí 
nám svojou fantáziou môžu spestriť 
pobyt doma, a zároveň zostať v aktív
nom spojení s ostatnými žiakmi. 

Úlohou žiakov bolo každý deň prijať 
výzvu spojenú s knihami a splniť ju čo 
najlepšie. Výzvy boli rôzne. Niektoré 
žiakov zaviedli späť k ich domácim 
knižniciam. V nich hľadali skryté knižné 

poklady na zadané spoluhlásky, alebo 
pátrali po najobľúbenejších knihách 
svojich rodičov, či zostavovali trojicu 
kníh, ktoré by si so sebou zobrali na 
opustený ostrov. Ďalšou kategóriou 
výziev boli vedomostné úlohy. Žiaci sa 
museli popasovať s názvami kníh zašif
rovaných do obrázkov, spoznať v indí
ciách ukrytého autora, alebo upratať 
popletené názvy kníh v polici pani uči
teľky. Každá výzva bola jedinečná a iná, 
a deti sa do nej pustili naozaj s chuťou. 
Tí, ktorí sa nevzdali, nenechali sa odra
diť a vytrvali až do konca, postúpili do 
záverečného losovania o vecné ceny. 

Gratulujem všetkým žiakom, ktorí 
sa zapojili. Marcom sa však súťaženie 
nekončí. V apríli na žiakov čakajú nové 
úlohy – tentokrát sa oni sami stanú spi
sovateľmi v aktivite Autorský apríl.

Katarína Huťová, CZŠ sv. Margity

 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

Žiaci CZŠ sv. Margity prijali knižnú výzvu
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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 €
Obedy aj rozvážame!
Utorok: 14.04. 2020
Gulášová
1. Prezidentské kuracie prsia, cestovina
2. Mexický hovädzí guláš, ryža

Streda: 15.04. 2020
Zemiaková na kyslo - kulajda
1. Morčací hrbatý rezeň, ryža
2. Pečený bravčový bôčik, kapusta, 
knedľa

Štvrtok: 16.04. 2020
Slepačí vývar s rezancami
1. Vyprážaný kurací stehenný rezeň 
s maslom, zemiaková kaša, uhorka
2. Bravčové rizoto so syrom, uhorka

Piatok: 17.04. 2020
Rajčinová s cestovinou 
1. Kurací závitok s brokolicovo-šunkovou 
plnkou, ryža/hranolky
2. Boloňské špagety so syrom

Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 14.04. 2020
Zeleninová so zemiakmi, chlieb
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, 
varené zemiaky s maslom, miešaný šalát

Streda: 15.04. 2020
Tekvicová krémová, chlieb  
1. Hovädzí “Stroganov“, dusená ryža, 
st. uhorka

Štvrtok: 16.04. 2020
Hovädzí vývar s krupicovými haluškami, 
chlieb
1. Bravčové na smotane, kysnutá knedľa  

Piatok: 17.04. 2020
Paradajková so syrom, chlieb  
1. Vyprážaný pastiersky syr, opekané 
zemiaky, tatárska omáčka
                                                                                                                                                      
                            

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

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

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

DOČASNE ZRUŠENÉ
Kontakty: manažér ŽD: 0910 191 898
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COVID-19: Prehľad aktuálnej situácie na Slovensku
V nedeľu 12.4.2020 Úrad verejné-

ho zdravotníctva SR zverejnil Ana-
lýzu prípadov ochorení COVID-19, 
uskutočnenú na základe epidemio-
logického vyšetrenia regionálnymi 
úradmi verejného zdravotníctva  
v SR. 

Do analýzy boli zahrnuté prípady  
ochorení na základe pozitívnych tes
tov, ktoré boli spracované v IS EPIS 
do 8.4.2020 vrátane (697 prípadov). 
Ide o prípady izolované na infekčných 
oddeleniach, v domácej izolácii a prí
pady izolované v štátnych karantén
nych zariadeniach. Narastajúci počet 
zachytených pozitívnych prípadov 
priamo súvisí s narastajúcim počtom 
osôb vracajúcich sa z cudziny, ktoré 
sú izolované v štátnych karanténnych 
zariadeniach. Tento narastajúci počet 
pozitívnych nepredstavuje zvyšujúce 
sa riziko pre populáciu, pretože tie
to pozitívne osoby nevytvárajú nové 
ohniská tým, že do ukončenia izolácie 
a potvrdenia ich negativity zostávajú  
v karanténnych zariadeniach.  

Najvyššia incidencia v Bratislavskom 
kraji súvisí najmä so samotným hlav
ným mestom, spôsobom života vo 
veľkomeste, veľkým pohybom obyva
teľstva. Najviac prípadov bolo doposiaľ 
zaznamenaných u osôb, ktoré sa naka
zili počas pobytu v cudzine, väčšina 
ostatných prípadov má epidemiolo
gickú súvislosť s osobami, ktoré sa vrá
tili z cudziny a boli nakazené. Z analýzy 
krajiny importu podľa početnosti je 
zrejmé, že najviac prípadov bolo zavle
čených z Rakúska,  VB, Česka, Talianska, 
Nemecka a Belgicka.

Najnovšie štatistické údaje o ocho-
rení COVID-19

Na Slovensku za deň 12.4.2020 pri
budlo 27 nových prípadov ochorenia 
COVID19. Celkovo evidujeme 769 
pozitívnych ľudí. Laboratóriá vyšetrili 
1.324 vzoriek, z toho 1.297 bolo ne
gatívnych. Počet testov s negatívnym 
výsledkom tak na Slovensku dosiahol 
27.981. 

Aktuálne je podľa štatistík Národ
ného centra zdravotníckych informá
cií  hospitalizovaných 121 pacientov,  
z toho u 48 bol nový koronavírus po
tvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na 
výsledok testov. V slovenských nemoc
niciach je s ochorením COVID19 na 
jednotke intenzívnej starostlivosti päť 
osôb, štyria pacienti potrebujú umelú 
pľúcnu ventiláciu. Chorobe doteraz 
podľahli dve osoby.

Z ochorenia COVID19 sa doteraz na 
Slovensku podarilo vyliečiť 107 ľuďom. 
Ide o nárazový skok z toho dôvodu, že 
regionálne úrady verejného zdravot
níctva v SR nahlásili kompletný sumár 

vyliečených aj z domácich karantén. 
Ministerstvo zdravotníctva SR doteraz 
disponovalo hláseniami v tejto štatis
tike z nemocníc. Zo 107 vyliečených 
bolo 31 hospitalizovaných, v domácej 
karanténe bez nutnosti hospitalizácie 
sa vyliečilo zatiaľ  na Slovensku 76 ľudí. 

Najviac prípadov výskytu ochorenia 
COVID19 je v Bratislavskom kraji  211, 
nasledujú Košický kraj  101, Prešovský 
kraj  99, Žilinský kraj  93,Trenčiansky 
kraj  91, Trnavský kraj  66, Banskobys
trický kraj  59 a Nitriansky kraj s 49 po
zitívnymi prípadmi. Z celkového počtu 
pozitívnych prípadov ochorenia je 406 
mužov a 363 žien. Najviac pozitívnych 
osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 
44 rokov – 239 osôb, nasledujú ľudia 
od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 
218, vo vekovej kategórii 45  59 je to 
164 osôb a vo vekovej kategórii nad 
60 rokov je pozitívnych 104 osôb. Na
jmenej je detí do 14 rokov  celkovo 41  
(u 3 osôb nie je uvedený vek). Celkovo 
je na Slovensku v najrizikovejšej veko
vej kategórii nad 65 rokov pozitívnych 
59 osôb.

Porovnanie COVID-19 s chrípkou
Počas chrípkovej sezóny 2018/2019 

nahlásili všeobecní lekári v SR 
1.470.680 akútnych respiračných 
ochorení, z toho chrípku a chrípke po
dobné ochorenia v 157.644 prípadoch. 
Ťažké akútne respiračné ochorenie, 
ktoré si vyžaduje hospitalizáciu, bolo 
potvrdené v 123 prípadoch, pričom  
u 57 osôb došlo k úmrtiu. Žiadna  
z týchto osôb nebola očkovaná proti 
chrípke a väčšina z nich mala pridruže
né chronické ochorenia, čiže patrili do 
rizikovej skupiny ľudí. 

Slovensko dosahuje veľmi nízku mie
ru zaočkovanosti proti chrípke v po
rovnaní s ostatnými krajinami Európ
skej únie. Posledných 5 chrípkových 
sezón je podiel zaočkovanej populácie 
pod 5 percent. Medzi odborníkmi pa
nuje obava, že aj v prípade nájdenia 
očkovacej látky proti koronavírusu, 
väčšina obyvateľov Slovenska sa od
mietne dať zaočkovať.

S. Flimmel, zdroj: ÚVZ SR

M i m o r i a d n a  s i t u á c i a  a  n ú d z o v ý  s t a v
Na riešenie situácie, kedy je bez-

prostredne ohrozená alebo naru-
šená bezpečnosť štátu, existuje  
viacero postupov. Mimo času vojny 
a vojnového stavu možno na rieše-
nie takejto situácie vyhlásiť mimo-
riadnu situáciu, núdzový stav alebo 
výnimočný stav. 

Čo je mimoriadna situácia 
Mimoriadna situácia bola na území 

Slovenskej republiky vyhlásená od 
12.03.2020. Mimoriadna situácia sa 
vyhlasuje na nevyhnutný čas. Mimo
riadnou situáciou sa rozumie obdobie 
ohrozenia alebo pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti na život, zdra
vie alebo majetok. Pri mimoriadnej 
situácii sa robia záchranné opatrenia, 
prípadná evakuácia, núdzové zásobo
vanie a núdzové ubytovanie, ako aj po
užitie základných zložiek integrované
ho záchranného systému a ostatných 
zložiek integrovaného záchranného 
systému. Živelná pohroma, havária, 
katastrofa, ohrozenie verejného zdra
via II. stupňa alebo teroristický útok 
sa súhrnne označujú ako mimoriadna 
udalosť. 

Ohrozenie verejného zdravia II. stup
ňa nastáva vtedy, ak je potrebné prijať 
opatrenia, okrem iného, pri výskyte 
prenosného ochorenia, podozrení na 

prenosné ochorenie alebo podozre
ní na úmrtie na prenosné ochorenie 
nad predpokladanú úroveň. Podstat
né kompetencie v čase ohrozenia ve
rejného zdravia II. stupňa vykonávajú 
úrady verejného zdravotníctva, môžu 
zahŕňať okrem iného: 

 hygienickú očistu osôb a dekon
tamináciu terénu, budov, materiálu  
a dopravných prostriedkov, 

 zákaz alebo obmedzenie styku 
časti obyvateľstva s ostatným obyva
teľstvom pri hromadnom výskyte zá
važného ochorenia, 

 zákaz alebo obmedzenie hromad
ných podujatí, 

 zákaz alebo obmedzenie prevádzky 
zariadení, v ktorých dochádza k zhro
mažďovaniu osôb, 

 zákaz používania potravín v zaria
deniach spoločného stravovania, 

 profylaxia, 

 mimoriadny režim prevádzkovania 
kolektívnych zariadení, 

 odber a transport biologického ma
teriálu, výdaj a používanie špeciálnych 
osobných ochranných pracovných po
môcok, 

 nútená izolácia osôb chorých na 
prenosné ochorenie, ktoré odmietajú 

nariadené opatrenie, vyčlenenie lôžok 
na zabezpečenie ústavnej zdravot
nej starostlivosti zvýšenému počtu 
chorých a pod. 

Čo je núdzový stav
Na Slovensku bol núdzový stav vy

hlásený prvýkrát od 16.03.2020. Nú
dzový stav vyhlasuje vláda vtedy, ak 
je ohrozený život a zdravie osôb, a to 
aj v súvislosti so vznikom pandémie, 
ak je ohrozené životné prostredie 
alebo značné majetkové hodnoty  
v dôsledku živelnej pohromy, katastro
fy, priemyselnej, dopravnej alebo inej 
prevádzkovej havárie. Počas vyhláse
nia núdzového stavu, ktorý môže byť 
vyhlásený maximálne na 90 dní možno 
obmedzovať základné práva a slobo
dy, ako aj ukladať povinnosti, konkrét
ne je možné: 

 obmedziť nedotknuteľnosť osoby 
a jej súkromia evakuáciou na určené 
miesto, 

 uložiť pracovnú povinnosť – kvôli 
zásobovaniu, udržiavaniu pozemných 
komunikácií a železníc, vykonávaniu 
dopravy, prevádzkovaniu vodovodov 
a kanalizácii, výroby a rozvodu elek
triny, plynu, tepla, výkonu zdravotnej 
starostlivosti, udržiavania verejného 
poriadku, odstraňovaniu vzniknutých 

škôd, 

 obmedziť výkon vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam – na rozmiestnenie 
vojakov, príslušníkov ozbrojených zbo
rov, zdravotníckych zariadení, zásobo
vacích zariadení, záchranných služieb, 
uvoľňovacích a technických zariadení, 

 obmedziť nedotknuteľnosť obydlia 
pre ubytovanie evakuovaných osôb, 

 obmedziť doručovanie poštových 
zásielok, 

 obmedziť slobodu pohybu a poby
tu zákazom vychádzania v určenom 
čase a zákazom vstupu na postihnuté 
alebo bezprostredne ohrozené úze
mie, 

 obmedziť alebo zakázať zhromaž
ďovacie právo, alebo podmieniť ho 
povoľovaním, 

 obmedziť právo slobodne rozširo
vať informácie bez ohľadu na hranice 
štátu a slobodu prejavu na verejnosti, 

 zabezpečiť vstup do vysielania roz
hlasu a televízie, 

 zakázať právo na štrajk,

 vykonať opatrenia na riešenie stavu 
ropnej núdze.

Zdroj: srozvahou.sk
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Vedenie Miestnej organizácie Slo
venského rybárskeho zväzu v Púchove 
pružne zareagovalo na mimoriadnu 
situáciu súvisiacu s možnosťou náka
zy novým koronavírusom a prenosom 
choroby COVID19. Okrem zrušenia 
tradičných podujatí, brigád a prerušení 
činnosti rybárskych krúžkov (písali 
sme o nich v minulom čísle), urobilo 
vedenie púchovskej organizácie aj 
zmeny v systéme vydávania povolení 
na rybolov na tento rok. V záujme 
zdravia členov rybárskej organizácie 
i svojho pristúpil Výbor MO SRZ k vy
dávaniu dokladov v externých priesto

roch za súčasného dodržania všetkých 
bezpečnostných opatrení, ktoré na 
základe odporúčania hlavného hygie
nika nariadili krízový štáb a Vláda Slo
venskej republiky. 

Pre rybárov z okolia Lednických 
Rovní vydávali povolenia na rybolov 
v areáli štrkoviska v Lednických 
Rovniach, rybári z Púchova a okolia si 
mohli doklady vyzdvihnúť v areáli pri 
Váhu pod diaľničným privádzačom  
v Horných Kočkovciach už dvakrát. Na
posledy minulý týždeň v utorok. 

Napriek preneseniu vydávania 
dokladov mimo uzavretých priesto

rov upozorňoval výbor MO SRZ už 
vopred rybárov na dodržiavanie bez
pečnostných opatrení. Žiadali členov 
o dodržiavanie vzájomného odstupu 
dva metre a upozorňovali na povin
nosť mať zakrytý nos a ústa rúškom ale
bo primeranou náhradou (šatka, šál). 
Pri porušení nariadenia upozorňovalo 
vedenie MO SR na ukončenie výdaja 
dokladov. Zdá sa, že rybári, podobne, 
ako väčšina slovenskej populácie sú 
zodpovední a ku žiadnemu porušeniu 
stanovených pravidiel nedošlo. 

O ďalších termínoch a miestach 
výdaja dokladov bude Miestna orga
nizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
v Púchove informovať na svojej we
bovej stránke. 

pok

Vzhľadom k blížiacemu sa začiatku pstruhovej 
sezóny na rybárskych revíroch Slovenského ry
bárskeho zväzu (16. apríla) upozornila Rada Slo
venského rybárskeho zväzu Žilina na zmenu v limite 
privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti 
od 1. 4. 2020. 

Podľa pravidiel Slovenského rybárskeho zväzu 
platných od 1. januára tohto roku sa množstvo 
úlovkov lososovitých rýb malo riadiť nasledovným 
rozhodnutím: Známka Miestne povolenia na lipňové 
vody alebo pstruhové vody nalepená v súlade s tou
to smernicou v Povolení na rybolov oprávňuje jeho 
držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku 
spolu maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha 
jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového 
alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40teho kusa 
ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povole
nia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné 
ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusti“.  
V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní 
takto stanoveného množstva privlastnených rýb 
požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní 
ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.

Zmenu schválila Rada Slovenského rybárskeho 
zväzu na svojom zasadnutí, konanom 7. marca 2020, 
kde bolo prijaté nasledovné uznesenie: Rada Slo
venského rybárskeho zväzu schvaľuje vypustenie 
slovného spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 

3 a 4, čl. XIV ods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení 
zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povo
lení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všet
kých vodách.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do 

limitu 40 kusov rýb na povolenie, teda je ho možné 
privlastniť si viac ako 40 kusov na jedno povolenie. 
Denný limit privlastnenia pstruha dúhového je sta
novený §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve. 

Rada SRZ, Žilina

Rada Slovenského rybárskeho zväzu zmenila pravidlá, 
počet pstruhov dúhových za sezónu nie je limitovaný

Rybári presunuli výdaj dokladov do exteriéru

Rúška a rukavice “zdobili” členov Výboru MO SRZ Púchov počas utorkového vy-
dávania rybárskych dokladov v priestoroch areálu pod diaľničným privádzačom v 
Horných Kočkovciach.                   FOTO: Miroslav Mikáč.
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Svetová pandémia ochorenia COVID-19 a následné 
krízové opatrenia slovenskej a českej vlády zrejme 
fatálnym spôsobom zasiahnu aj do nadnárodnej 
súťaže v požiarnom útoku – Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy.  V poradí 18. ročník životaschopného 
projektu  hasičských súťaží na Slovensku i na Morave 
mal odštartovať tradične začiatkom júna prvým ko-
lom v obci Krásno v okrese Partizánske. V seriáli majú 
svoje pevné miesto aj súťaže v Púchovskom okrese 
– v Lednických Rovniach, v Zbore, v Ihrišti, Visolajoch 
a v Podhorí.

O podrobnostiach nasledujúceho ročníka, ktorý 
mal vyvrcholiť tradične počas druhej septembrovej 
nedele v Ďurďovom, sa malo rokovať na jarnom 

sneme začiatkom apríla. Vedenie Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy ho však pre mimoriadne bez-
pečnostné opatrenia odložilo na neurčito a nad 
súťažou visí mnoho otáznikov. Predsedovi Výbo-
ru Slovensko-moravskej hasičskej ligy Ľubošovi 
Kamenickému (na snímke) príliš do reči nebolo, za 
správne považuje najskôr informovať jednotlivých 
účastníkov SMHL a až následne rozhodnutie výboru 
medializovať. Napokon predsa len načrtol existujúce 
možnosti, zdôraznil však, že nič nie je oficiálne a ide 
iba o jeho osobný názor. 

„V aktuálnej situácii to vyzerá tak, že aktuálny ročník 

Slovensko-moravskej hasičskej ligy sa v pôvodne 
plánovanom termíne nezačne, je možné, že sa neu-
skutoční vôbec. Osobne si viem predstaviť tento 
ročník povedzme s 10 kolami. Je to však podmienené 
práve tým, že by sa sezóna začala v júli a usporiadate-
lia budú ochotní súťaž organizovať. Ak by sme ale 
mali začínať až v auguste, zostalo by nám z pôvod-
ného kalendára iba 5 súťaží, a to je na uskutočne-
nie relevantného ročníka podľa mňa málo. Do hry 
ešte takisto vstúpila Dobrovoľná požiarna ochrana 
Slovenskej republiky, ktorej prezídium okrem iného  
zrušilo na rok 2020 oslavy dobrovoľných hasičských 
zborov, hasičské púte a iné podujatia organizované 
DHZ (celé vyhlásenie DPO SR prinášame na inom 
mieste),“ priblížil Kamenický s tým, že v SMHL sú aj 
české družstvá, a tak musia brať do úvahy aj podob-
né obmedzenia strešnej organizácie českých dobro-
voľných hasičov. 

Ako dodal, na usporiadateľov súťaží Slovens-
ko-moravskej hasičskej ligy plánovaných na rok 2020 
dostali od vedenia súťaže tri otázky, ku ktorým sa 
mali vyjadriť (ešte pred spomínaným rozhodnutím 
prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). „Väčši-
na tých, ktorí doteraz reagovali, neplánuje za tohto 
stavu svoju súťaž organizovať. Niektorí aj v prípade, 
že by sa obmedzenia postupne uvoľňovali a orga-
nizovanie spoločenských a športových podujatí by 
bolo povolené. Našli sa však aj takí, ktorí sú ochotní 
hľadať pre svoju súťaž náhradný termín. Otázna je 
však účasť samotných družstiev či divákov, nakoľko 
sa aktuálne netrénuje a ľudia sú (a podľa mňa aj 
určitý čas ešte aj budú) opatrní,“ zdôraznil predseda 
riadiaceho výboru súťaže s tým, že otázkou zostáva 
aj obmedzený pohyb medzi Slovenskou a Českou 
republikou. 

Aj prípadné úplné zrušenie ročníka by podľa 
jeho slov mali po finančnej stránke bez problémov 
zvládnuť.  „V prípade, že by sme SMHL predsa len 
odštartovali, vieme usporiadateľom súťaží dať len 
odporúčania v zmysle nariadení vyšších orgán-
ov (napríklad obmedzený počet ľudí, hygienické 
kritériá a pod.). Je potom už len na nich, či by boli 
za takéhoto stavu schopní súťaž zorganizovať. A tak 
ako som spomínal, jedna vec je mať možnosť súťaž 
zorganizovať, druhá vec však je účasť samotných 
družstiev či divákov,“ uzavrel Kamenický. O osude 
tohto ročníka Slovensko-moravskej hasičskej ligy sa 
tak rozhodne aj v závislosti na vývoji situácie. Kluby 
budú včas informovať.              (pok)

Nad osudom Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy visí veľký otáznik 

Podujatia Slovensko-moravskej hasičskej ligy sú každoročne lákadlom pre tisícky divákov. Veľkou udalosťou sú aj 
v Ihrišti.               Ilustračné foto: Milan Podmaník

Vzhľadom k epidemiologickej  situácii, rozhod-
nutiam Ústredného krízového štábu SR, vlády SR 
a hlavného hygienika SR k hromadným akciám, 
ale aj rozhodnutiam iných ústredných športových 
orgánov o zrušení súťaží všetkých vekových kate-
górií, Prezídium DPO SR pre rok 2020 rozhodlo  
o zrušení:

- pôvodných termínov okrskových, územných, 
krajských a republikových kôl súťaží detí, 
mládeže, dorastu a dospelých,

- zasadnutí orgánov na všetkých stupňoch orga-
nizačnej štruktúry,

- organizovania všetkých súťaží pod hlavičkou 
DPO SR,

- osláv DHZ, hasičských pútí a iných podujatí or-
ganizovaných DHZ,

- plánovaných cvičení DHZ
O pokračovaní uvedených akcií, po vyriešení 

e  pidemiologickej situácie, budete včas informo-
vaní. Zároveň Vám chceme pri tejto príležitosti 
poďakovať a prostredníctvom Vás všetkým čle-
nom DPO SR za ich aktívnu prácu počas tejto 
krízovej situácie, pri plnení úloh v mestách a ob-
ciach a pomoci spoluobčanom. V tejto dôležitej  
a záslužnej činnosti Vám prajeme veľa fyzických  
a hlavne psychických síl. Sme presvedčení, že 
opäť nastanú dni pokojného života a my sa vrá-
time k našej činnosti.

Rozhodnutie Prezídia DPO
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História 100 rokov púchovského futbalu (4. časť)

Sedemročné čakanie zavŕšili Púchovčania 
Ročník 1982/1983 – II. SNL, 1. miesto, 41 bodov
Po zostupe do druhej najvyššej slovenskej súťaže 

v predchádzajúcom ročníku zareagovalo vedenie 
futbalového oddielu angažovaním nového trénera. 
V tomto prípade to bol Štefan Kračuník, ktorý bol 
vlastným odchovancom a pôsobil niekoľko rokov 
pri mládežníckych družstvách. Bolo to prezieravé 
rozhodnutie, lebo vtedajší hráčsky káder sa opieral 
predovšetkým o hráčov, ktorí vyšli z vlastného do
rastu. Pribudol Pavol Burdej (neskôr pôsobil v ligovej 
Trnave), ktorý bol s trinástimi gólmi najlepším strel
com Púchova. Tománek, ktorého Kračuník zaúčal 
do trénerského remesla, dal deväť gólov a najstarší 
z bratov Luhových Peter dal osem gólov. Po jednom 

roku pôsobenia v druhej SNL tak Púchov slávil návrat 
do I. SNL, keď v súťaži triumfoval s päťbodovým 
náskokom pred Handlovou a sedembodovým 
náskokom pred ČH Bratislava. 

Ročník 1983/1984 – I. SNL, 9. miesto, 28 bodov
V trénerskom kresle zostal Štefan Kračuník, asis

tenta mu robil Štefan Tománek. Umiestnenie v 
súťaži zod povedalo kvalite vtedajšieho hráčskeho 
kádra. Najlepším strelcom ročníka bol s deviatimi 
gólmi Peter Luhový, po päť presných zásahov prid
ali Tománek, Burdej a Svorada. Vedúcim mužstva bol 
Vladimír Fraňo. 

Ročník 1984/1985 – I. SNL, 10. miesto, 29 bodov
Kým v prvých ročníkoch vytvorenej SNL sa mužst

vo Gumární Púchov umiestňovalo v hornej polovici 
tabuľky, tak po vypadnutí a opätovnom návrate to 
bolo umiestnenie v strede a v spodnej polovici ligo
vej tabuľky. Tak tomu bolo i v tomto ročníku. Na post 
trénera nastúpil Ján Jozefovič a vedúcim mužstva sa 
stal Jozef Kvasnica, ktorý mal z tejto funkcie skúse
nosti z dorastu. Do kádra pribudol ďalší odchova
nec Daniel Hyžák, ktorého úspešná kariéra trvala 
viac ako desať rokov. Najlepším strelcom ročníka bol  
s desiatimi presnými zásahmi Hýll, Hyšák mieril pres
ne sedemkrát a Luhový pridal šesť gólov. 

Ročník 1985/1986 – 16. miesto, 18 bodov, zos
tup do II. SNL

Tento ročník I. SNL sa vyznačoval mimoriadne kva

litnými mužstvami. Stačí spomenúť Slovan Bratislava, 
Nitra, Petržalka, Martin, Považská Bystrica. V jesen
nej časti mužstvo Gumární pod vedením Hojsíka  
z Trenčína ešte ako tak vzdorovalo kvalite, ale jarných 
sedem bodov odsunulo Púchovčanov na poslednú 
priečku tabuľky a zostup. Najlepším strelcom bol 
Barka, ktorý strelil sedem gólov, Burdej pridal päť  
a Luhový štyri. 

Ročník 1986/1987 – II. SNL, 9. miesto, 29 bodov
Po trénerovi Hojsíkovi nastúpil do trénerského 

kresla Emil Kunert z Martina, ale nejaká veľká sláva 
to nebola. Kunert pracoval pri mužstve aj v priebehu 
nasledujúcej sezóny. Úroveň futbalu sa však nijako 
nezlepšila, naopak  stagnovala.

Ročník 1987/1988 – II. SNL, 12. miesto, 27 bodov
Predsednícky post prevzal v tejto nie príliš optimis

tickej situácii Jozef Kvasnica a na post trénera sa po
sadil Jozef Brezóni. Strelci tradiční – najskôr Luhový 
sedem gólov a v tomto ročníku Hyžák štyri góly.  
V mužstve pôsobil neskôr dlhoročný kapitán Sta
nislav Mráz. 

Ročník 1988/1989 – II. SNL, 6. miesto, 32 bodov
Striedali sa nielen tréneri, ale aj predsedovia fut

balového oddielu. V tomto ročníku však zostal vo 
funkcii trénera Brezáni, na predsedníckej stoličke 
vystriedal na jeden rok Jozefa Kvasnicu Jozef Fulec, 
odchovanec a dlhoročný hráč mužstva. Posila Haljak 
strelila v sezóne 13 gólov. 

Ročník 1989/1990 – II. SNL, 5. miesto, 31 bodov
Na post predsedu oddielu sa vrátil Jozef Kvasnica 

a do funkcie trénera bol menovaný Ján Jozefovič. 
Situácia sa stabilizovala a zreteľa hodný bol aj pos tup 
v tabuľke smerom k horným priečkam. Defenzívu  
v mužstve posilnil spoľahlivý Miro Turianik zo Žiliny, 
hru v poli oživil odchovanec Pavol Gabriš a streľbu 
obstarával Haljak. V tomto ročníku bol najlepším 
strelcom Viktor Danko s trinástimi gólmi, Haljak streli 
tri góly.

Ročník 1990/1991 – II. SNL, 2. miesto, 34 bodov
Po uspokojivých výkonoch a štvrtej priečke po 

jesennej časti súťaže, vyrukovali Púchovčania do 
odvety s útokom na vyššie priečky a napokon z toho 
bolo druhé miesto. Tréner Jozefovič stmelil mužstvo 
a jeho cieľom bol postup do I. SNL. V tomto ročníku 
však bola kompaktnejšia a vyrovnanejšia Prievi
dza, ktorá si vybojovala postup. Najlepšími strelca
mi Púchova boli Hyžák a Haljak s dvanástimi gólmi. 
Starostlivosť o zdravie hráčov prevzal Jozef Hromka, 
ktorý pôsobil pri mužstve dlhé roky.

Ročník 1991/1992 – II. SNL, 2. miesto, 39 bodov
Ani v tomto ročníku sa nič nezmenilo v pos

tupových ambíciách. Predseda Kvasnica, tréner 
Jozefovič, vedúci mužstva Bradáč, no i všetci hráči  
a fanúšikovia túžili po postupe do I. SNL, čo by za
bezpečovalo bezproblémový postup do II. ligy, ktorá 
sa pripravovala na samostatnom Slovensku. Nepo
darilo sa to, tentokrát Púchovčanov predstihli Vráble. 
Naj lepším strelcom bol s desiatimi gólmi Haljak, 
osem pridal Hyžák a štyri Václavík.     

Ročník 1992/1993  II. SNL, 3. miesto, 40 bodov
Bol to posledný ročník vydareného futbalového 

projektu na Slovensku. V novom ročníku sa počíta
lo so samostatnou slovenskou I. ligou s dvanástimi 
účastníkmi a druhou ligou so 16 účastníkmi. Bolo 
zrejmé, že okrem ostávajúcich účastníkov z I. SNL, 
ktorí budú nad plánovaný počet v I. lige a vytvoria 
základ novej II. ligy, sa do tejto súťaže dostanú aj šies
ti účastníci z II. SNL – po traja z východnej a západ
nej skupiny. A to bola pre Gumárne Púchov silná 
motivácia. K dispozícii zostal rovnaký káder, ktorý 
bol v dvoch predchádzajúcich sezónach na druhom 
mieste. Trénerský post obsadil Jozef Brezáni a to 
prinieslo vážny problém. Tréner vážne ochorel a bolo 
treba za pochodu riešiť jeho náhradu. Prvý pokus 
s trénerom Jozefom Markom z Považskej Bystrice 
nevyšiel, a tak celá ťarcha zostala na asistentovi Iva
novi Ďuďákovi. Ten sa novej funkcie zhostil veľmi 
dobre a po jesennej časti bolo mužstvo na druhom 
mieste. Pre zvyšok súťaže bol k mužstvu povolaný 
Ján Jozefovič, ktorý pri ňom už pracoval a vedel sa 
zorientovať. Konečné tretie miesto znamenalo pos
tup do novovytvorenej II. ligy, čo bolo pekné zavŕše
nie ďalšej kapitoly púchovského futbalu.  

O postup sa zaslúžili tréneri Brezáni, Ďuďák, Jozefo
vič a nakrátko aj Jozef Marko, vedúci mužstva Július 
Bradáč, lekár MUDr. Ivan Kutiš a masér Jozef Hromka, 
hráči Chromý, Milan Šatka, Ondrej Šatka, Mráz, Igor 
Burdej, Turianik, Sagan, Kučera, Ďuriš, Danko, Rosi
na, Hyžák, Štefanec, Haljak, Peter Luhový, Maruniak, 
Vladimír Pavliš, Ľubomír Pavliš, Gabko. Strelecky sa 
presadili Hyžák a Haljak, ktorí strelili po 11 gólov, 
Odnrej Šatka pridal sedem presných zásahov. 

Návrat k jednotlivým ročníkom Slovenskej národ
nej ligy priblížil dianie, podmienky i problémy 

V mužstve došlo k výraznej obmene. Na snímke v hornom rade zľava: Peter Luhový, Vanák, Kučera, Kavecký, 
Burdej, Vojtek, Kvaššay. V strednom rade zľava: Jozefovič – tréner, Kvasnica – vedúci mužstva, Vavaritek, Škripec, 
Hyžák, Jaro Chovanec, Kucej, Bielik, Tománek, Mil. Šatka, Hyžák – predseda FO, Jurovčík – tajomník. V dolnom rade 
zľava: Babinec – masér, Fraštík, Zelinka, Václav Vojtek, Marián Chovanec, Pavlis, Štefanek, Moriš
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daného obdobia. Priblížil i ľudí, ktorí nezištne a obe
tavo venovali svoje sily aj čas pre úspešné výsledky. 
Spomienkami sa vraciame k dlhému časovému ob
dobiu, preto bolo správne spomenúť aspoň tie naj
frekventovanejšie úseky a spolupracovníkov, ktorí  
v nich pôsobili. Na zdravotnom úseku lekári Ivan 
Kutiš a Jaroslav Vadovič, ďalej Jozef Hromka, Jozef 
Babinec, Peter Weissabel, Juraj Hejhal ako maséri. 
Vo funkcii vedúcich mužstva postupne pôsobili 
Jozef Moravanský, Anton Macenka, Vladimír Fraňo, 
Elemír Trnka, Július Bradáč, Jozef Kvasnica. Na or
ganizačnom úseku to boli Milan Fekeč, Anton Ur
bankovský, Ján Jozefovič, Vladimír Kavecký, Dalibor 
Prikazsky, František Jurovčík. Zo strany vedenia 
telovýchovnej jednoty Štefan Holák, Milan Zelko, 
Tomáš Kucharík, Pavol Šuri, Jozef Braučok, Jozef 
Hejhal, Anton Zlatoš. Na úspešnom zabezpečovaní 
mnohých náležitostí sa podieľali aj dve ženy – Anna 
Garguláková a Anna Vanková.  

Futbal v samostatnom Slovensku po 
novom (1993 – 2000)

Osamostatnením Slovenska v roku 1993 došlo  
k novému usporiadaniu športových súťaží. Vo fut
bale vznikla počnúc ročníkom 1993/1994 samostat
ná celoslovenská I. a II. liga. Tá mala pri svojom vzniku 
16 účastníkov, neskôr sa rozšírila až na 18. Po dlhých 
rokoch sa tiež zmenilo zaužívané bodové hodnote
nie. Za víťazstvo mužstvo získalo tri body, za remízu 
jeden bod a za prehru žiadny bod. 

Tretím miestom v predchádzajúcom ročníku si 
Púchov zabezpečil právo štartu v II. lige. Významná 
bola zmena názvu klubu na Športový klub Ma
tador, čo bolo odvodené od patronátnej akciovej 
spoločnos ti Matador. V prvých dvoch ročníkoch zme
nenej súťaže obsadili Púchovčania 13. a 10. miesto, 
čo príliš veľa spokojnosti neprinieslo. Zásadný obrat 
sa viaže k 75. výročiu vzniku futbalu v Púchove. Na 
slávnostnom zhromaždení v decembri roku 1995 
vyslovil generálny riaditeľ Štefan Rosina požia
davku skvalitnenia práce vo futbale, ktorá by viedla 
k postupu medzi slovenskú futbalovú elitu. Vedenie 
ŠK Matador Púchov zvolilo vhodnú stratégiu pos
tupného budovania hráčskeho kádra, aby sa vyhlo 

nepripravenému vzostupu, ktorý by mohol spôsobiť 
nečakaný pád. Koncepčnosť vedenia futbalu pot
vrdila vzostupná výkonnosť, ktorá sa premietla do 
u miestnenia a napokon vyvrcholila historickým pos
tupom do I. ligy v súťažnom ročníku 1999/2000. 

Ročník 1993/1994 – 13. miesto, 26 bodov
Predsedom klubu bol pán Kvasnica. Prvý ročník 

účinkovania v II. lige nebol presvedčivý, čo odráža
lo i kvalitu hráčskeho kádra. Mužstvo viedol Anton 
Richtárik a posledných päť kôl trénerská dvojica Ján 
Jozefovič, Miroslav Turianik. Hráčsky káder tvorili M. 
Šatka, Minarech, Chromý, O. Šatka, Jaroslav Rosina, 
Stanislav Mráz, Burdej, Holčík, Vagner, Sagan, Hyžák, 
Staňo, Lisko, Haljak, Mužlay, Peter Luhový, Strelčík, 
Cíbik. Najlepším strelcom bol s desiatimi gólmi 
Mužlay, Hyťák pridal sedem gólov, Ďuriš 4, Burdej  
a Lisko po tri. 

Ročník 1994/1995 – 10. miesto, 43 bodov
Nelichotivé postavenie v prvom ročníku novovyt

vorenej II. ligy si vynútilo viacero zmien na poste 
trénera i v hráčskom kádri. Do funkcie trénera bol 
angažovaný Vladimír Hrivnák z Bratislavy – ligový 
hráč Slovana Bratislava a viacnásobný reprezen
tant Československa. Asistentom bol Ján Jozefovič. 
Značný bol aj pohyb v hráčskom kádri, ktorý opustili 
M. Šatka, Mužlay (odišiel do Slovana), P. Luhový, S. 
Maruniak, Vagner. Mužstvo naopak posilinili brankár 
Trančín, A. Suchý, M. Meliš, Ivan Janči, Lazor. Po veľmi 
dobrých výsledkoch v jesennej časti si to mužstvo na 
jar pokazilo a výsledkom bolo až desiate miesto. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Zdroj: Vavro Slovák 
85 rokov púchovského futbalu (2005)

História 100 rokov púchovského futbalu (4. časť)

Ťažko vybojované tretie miesto v II. SNL v ročníku 1992/1993 zabezpečilo postup do II. ligy. Z postupu sa tešili realizačný tím i celý kolektív. Na snímke v hornom rade zľava: 
Ďuďák – tréner, Turianik, O. Šatka, Kvasnica – predseda FO, M. Šatka, Chromý, Haljak, Burdej, Peter Luhový, Hyžák, Danko, Štefanec, Bradáč – vedúci mužstva, Ivan Kutiš – 
lekár, Jozefovič – tréner, Slovák – tajomník. V dolnom rade zľava: Rosina, Sagan, Ďuriš, Hromka – masér, Mráz, Ľ. Pavliš, V. Pavliš, Gabko

postupom po vzniku samostatnej republiky
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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.

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

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 19. 04. 2020 uplynie 12 rokov, čo vo veku 
62 rokov odišiel do večnosti vzácny človek, “ pán 
profesor” JOZEF VRÁNSKY.

Obľúbený pedagóg viacerých generácii študen-
tov púchovského gymnázia. Slovenčinár, veľký 
obdivovateľ Dostojevského, Timravy... Profesor, 
ktorý mal vždy čas a otvorené srdce pre svojich 
študentov. Pán profesor, nezabúdame. 

Keďže Vám už nemôžeme povedať “Mali sme Vás 
radi”, “Vážime si Vás”, posielame tichú modlitbu. 

ĎAKUJEME!

SPOMIENKA
Dňa 20. 4. 2020 si 
pripomenieme 1. 
výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca 
a dedka Ing. KAROLA 
 MIKOLÁŠA. 

Za tichú spomienku 
a modlitbu ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabud-
li a spomínajú s nami. 

S láskou, úctou a vďakou spomína manželka, 
dcéry s rodinami, ostatní príbuzní a priatelia.

SPOMIENKA
Dňa 12. apríla 2020 
sme si pripomenuli 35. 
výročie, čo  nás navždy 
opustil náš otec 
ANTON JAVOREK
z Lysej pod Makytou. 

S láskou spomína dcéra a 
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Zastalo Ti srdce, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád ži-
vot a všetkých nás.“ 

Dňa 15. 4. 2020 u plynie 
12 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a dedko PAVOL 
VRBA. Dňa 18. 4. 2020 
si pripomíname jeho 
nedožitých 62 rokov. 

Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomína manželka, synovia s rodinami
a ostatná rodina.

Z dôvodu obmedzenia šírenia nákazy
koronavírusom je inzertná kancelária

od 1. 4. 2020 do odvolania pre verejnosť 

ZATVORENÁ.
Občianska riadková inzercia, spomienky

a poďakovania sú v tomto čase uverejňované 

ZDARMA.
Podmienkou je poslať znenie textu a scan

originálnej fotogra� e na e-mailovú adresu:
reklama@puchovskakultura.sk

Ďakujeme za pochopenie.

BLAHOŽELANIE
“Už je to 5 rokov, 
čo Ťa Boh poslal k 
nám, ako to slniečko, 
celé dni žiariš nám. Si 
ako malý šéf, stojíš vždy 
na čele, v očiach máš 
šibalstvo, ústa vždy 
veselé.” 

Dňa 15. 04. 2020 
oslávi krásne narodeniny naša 
dcérka IVANKA PŠENÁKOVÁ. 

Všetko najlepšie jej želajú 
mamina, tatino,

sestrička Eli, bratček Jojo, 
babka a dedko. 

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomien-
ky v srdci zostávajú, tí 
čo Ťa mali radi, stále 
spomínajú.“ 

Dňa 14. 4. 2020 uply-
nulo 30 rokov, čo nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko GE-
JZA VELIČ. 

S láskou a úctou na neho spomínajú a v modlit-
bách ďakujú manželka, synovia Zdenko a Marcel 

s rodinami, vnučka Zuzka, vnuci Patrik, Martin 
a Jakub, pravnučka Eliška, pravnuci Matej a Tobias. 

O Z N A M  -  INZERTNÁ KANCELÁRIA
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NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

Mesto Púchov 
 

 

zabezpečuje v prevádzke MŠ Lienka,
počas krízovej situácie,

možnosť prípravy a dovozu stravy 
z jedálne MŠ Lienka pre seniorov, osamelých 

a ZŤP občanov, 
v rámci mesta Púchov (a mestských častí).

V prípade záujmu, kontaktujte
v termíne 14. - 17. 4. 2020 

vedúcu jedálne MŠ Lienka na tel. č.: 0908 451 519.
 

Cena za obed: 3,00 €
(vrátane jednorazového obalu na jedlo)

Príprava a rozvoz stravy bude
prebiehať od 20. 4. 2020, 

vždy v pracovné dni.
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