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Fotorep or táž:   M esto rozk vit lo  do k rásy

Foto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky:  Aj napriek všetkému 
sa v Púchove dejú pekné veci

Stále sme svedkami negatívnych správ. Zo všetkých 
strán sa na nás valia stále nové informácie o počte 
nakazených, vyliečených i zomrelých. V televízii pre-
biehajú samé tlačovky a politici nás stále zavaľujú 
novými informáciami a údajnými opatreniami, ale 
často aj dezinformáciami. A tak riešenie mnohých 
problémov zostáva na nás samých a musíme si po-
radiť v tejto situácii vlastnými silami. Púchov už tiež 
svieti na mape miest zasiahnutých koronavírusom. 
Do posledných dní minulého týždňa bol Púchov 
tretím okresným mestom na Slovensku, kde vírus ne-
bol evidovaný, a to vďaka vášmu disciplinovanému 
prístupu a včas prijatým opatreniam zo strany mesta. 
Netreba však podliehať panike a dezilúzii, pričom je 
potrebné sa tak ako doteraz, správať zodpovedne  
a dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia. 

Minulý týždeň sa začalo testovať na COVID-19 aj 
v Púchove, a ja verím, že aj tento postup pomôže  
v procese zamedzenia ďalšieho šírenia nebezpeč-
ného vírusu v našom meste. Touto cestou chcem 
poďakovať i poslankyniam Ľubici Kuchařovej a An-
gele Lazorovej za ich nezištnú iniciatívu a prípravu 
hy gienických balíčkov pre prvých 50 testovaných 
ľudí v našom meste, ako i balíčkov pre zamestnancov 
NsP Zdravie, s ktorými zďaleka poslankyne neskončili 
a budú v ich distribúcii pokračovať. Všetci sa učíme  
v týchto ťažkých podmienkach pomaly ale isto žiť, 
pracovať, vychovávať, relaxovať... a verte mi, dejú 
sa aj krásne veci. Minulý týždeň, za prísnych bez-
pečnostných podmienok, som mala tú česť sobášiť 
jeden krásny pár, ktorý sa rozhodol napriek tejto si-
tuácii spečatiť silu svojej lásky.

Krásy Púchova však vnímame v tomto jarnom ob-
dobí určite všetci oveľa intenzívnejšie a som pre-
svedčená, že aj vy ste si všimli tie nádherné záhony 
narcisov a tulipánov, ktoré v meste oproti minulému 
roku pribudli, ako aj nádherne rozkvitnuté stromy  
a záhony. V tejto súvislosti plánujeme rozbehnúť 
novú mestskú súťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova  
a jeho okolia. Samozrejme, všetky informácie k súťa-
ži a k možnostiam zapojenia sa, vám v najbližších 
dňoch zverejníme na webovom sídle mesta Púchov. 
Mesto je čisté - ďakujem Podniku technických služieb 
za ich prácu v tomto období a za udržiavanie čistoty 
v meste. 

Takto pred rokom sme v spolupráci s obcou Nimni-
ca organizovali veľkú spoločnú akciu čistenia mesta, 
zameranú najmä na okolie Vážskej cyklomagistrály. 
Aj tento rok sme plánovali túto akciu uskutočniť, 
avšak zákaz zhromažďovania nám to neumožnil. 
Nič však nebráni iniciatíve občanov, poslancom, vý-
borom mestských častí či spoločenstvám vlastníkov 
bytov, čistiť svoje okolie a ja sama som svedkom, že 
sa tak i deje, čoho dôkazom sú doručené fotografie 
o tom, ako sa seniori aj deti z Centra voľného času 

Včielka, zapájajú a starajú o čistotu svojho okolia. 
Minulý týždeň sme vás, seniorov, osamelých, 

sociál ne a zdravotne znevýhodnených, oslovili  
s ponukou ďalšej krásnej pomoci, a to zabezpeče-
nia obedov. Som veľmi rada, že ste ponuku prijali a 
už od tohto týždňa sme mohli spustiť v jedálni MŠ  
Lienka prípravu obedov a ich rozvoz priamo do va-
šich (zatiaľ) 90 domácností. Kapacita obedov v škôl-
ke Lienka je na 100 obedov, takže je možné sa ešte 
tento týždeň prihlásiť u vedúcej jedálne MŠ Lienka, 
na tel. č.: 0908 451 519. Sledujeme aj aktivitu niek-

torých poslancov, ktorí sa do pomoci mesta zapájajú 
osobne, a okrem príspevku na transparentný účet, 
osobnou činnosťou a financiami pomáhajú tým, čo 
to najviac potrebujú. Aj v tomto vydaní Púchovských 
novín sa s ich činnosťou môžete oboznámiť a ja im 
touto cestou ďakujem. 

V piatok 17.4.2020 sa uskutočnilo už piate zasad-
nutie mestského krízového štábu, ktorého cieľom, 
okrem zhodnotenia doterajšieho stavu, bolo aj infor-
movanie o dezinfekcií mesta – verejných priestran-
stiev, autobusových zastávok, domov smútku, ale aj 
o tom, že od pondelka, 20.4.2020, bude otvorená na 
MsÚ pre verejnosť matrika, pokladňa i podateľňa, za 
dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Pomoc 
Mesta Púchov sa tak v nasledujúcich dňoch rozšíri 
nielen o prípravu a rozvoz stravy, ale pre najohro-
zenejšiu skupinu – seniorov 75+, zároveň bude dis-
tribuovaný tekutý dezinfekčný prostriedok, ktorého 
dodávku od sponzora zabezpečil viceprimátor Lukáš 

Ranik. Boli prijaté opatrenia pre mestskú políciu na 
zvýšenie bezpečnosti v meste. Členovia krízového 
štábu boli informovaní o činnosti niektorých poslan-
cov MsZ, ktorí sa okrem rôznych aktivít, zapojili aj do 
roznášania rúšok pre seniorov nielen vo svojich vo-
lebných obvodoch, ale i v obvodoch svojich starších 
kolegov, ktorí patria do ohrozenej skupiny seniorov. 

Minulý týždeň som mala stretnutie aj s predsed-
níctvom Združenia podnikateľov v Púchove, kde 
sme súčasnú situáciu detailne rozobrali, aj z pohľadu 
mesta a samozrejme, aj z pohľadu podnikateľov, ktorí 
sú touto krízou veľmi zasiahnutí. Z pohľadu mesta 
sme spolu s predsedom ekonomickej komisie Da-
nielom Lakom, vysvetlili prítomným predstaviteľom 
najväčších podnikateľov v meste opatrenia, aké mes-
to prijalo, a vypočuli sme si aj návrhy a podnety zo 
strany podnikateľskej sféry. Všetci si uvedomujeme 
i ekonomickú závažnosť tejto krízy, ktorá bude mať 
závažné dopady na podnikateľské subjekty, pričom 
znižovaniu výdavkov sa nevyhlo ani mesto Púchov.

Obdržali sme aj pozitívnu správu, a to zo Slovenskej 
agentúry životného prostredia, nakoľko bolo mes-
to Púchov propagované na webovej stránke tejto 
agentúry ako príklad dobrej praxe, pričom sa Púchov 
môže stať pozitívnou inšpiráciou aj pre ďalšie slo-
venské mestá. Podnetom bola účasť nášho mesta na 
projekte Enviromesto 2019, kde Púchov získal špe-
ciálne ocenenie pre jeho environmentálne aktivity,  
a to aj vďaka aktivite pracovníčky MsÚ Veroniky Han-
tákovej a poslankyne Ľubici Kuchařovej, ktoré mesto 
zastupovali pred príslušnou komisiou. Viac informá-
cií nájdete na www.sazp.sk/zivotne-prostredie/sta-
rostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/enviromesto, 
kde sa obyvatelia Púchova i Slovenska dozvedia viac 
informácií o Púchove ako príklade dobrej praxe. 

V súčasnosti sú pre nás všetkých veľmi dôležité 
aktuálne informácie, a preto nesmiem zabudnúť 
poďakovať sa kolegyni Laure Krošlákovej, ktorá vás 
všetkých aktívne a pravidelne informuje o aktuálnej 
situácii v meste, a to nielen v súvislosti s činnosťou 
mestského úradu, ale najmä v súvislosti s opatrenia-
mi a pomocou pri riešení problematiky s koronaví-
rusom. Poďakovanie patrí aj vám všetkým, ktorí ne-
zištne pomáhate a spolupracujete s nami pri pomoci 
ostatným občanom. V priloženom poďakovaní sme 
uviedli niektorých z vás, ale je vás viac, avšak niektorí 
nechceli byť menovaní, takže aspoň takto ĎAKUJEM. 
Ďakujem aj prispievateľom na transparentný účet 
mesta, kde sa ku dňu 20.4.2020 vyzbierala suma 3.919 
eur, pričom do tejto pomoci sa zapojilo už cez 60 ob-
čanov. Je to krásny akt solidarity a spolupatričnosti. 
Ešte raz ďakujem a všetkým vám prajem slnečný  
a úspešný týždeň plný zdravia a pozitívnych správ. 

Katarína Heneková
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V liste od pani Emílie Luhovej z Den-
ného centra seniorov sme sa dočítali, 
že aj napriek tejto neľahkej situácii, 
predovšetkým pre staršiu skupinu 

občanov mesta Púchov, jeho členo-
via netrpia nudou a nedostatkom 
pozornosti. Ba naopak, snažia sa 
čo najužitočnejšie využiť čas, ktorý 
je mierne obmedzený priestorom 
a spoločnými stretnutiami v mno-
hopočetnej skupine súčasných 105 
členov. 

Veľmi rýchlo si seniori uvedomili, 
že prioritou je zdravie, zodpoved-
nosť a trpezlivosť: „Prvé týždne sme 
sa oťukávali, mali sme starosť ako 
zohnať rúška, či ich neustále nosiť, 
či vychádzať von a pod. Pochopili 
sme, že máme byť trpezliví a počúvať 

múdre rady k obmedzeniu osobných 
kontaktov. Snažiť sa byť zodpoved-
nými a disciplinovanými, vo všetkom, 
čo príde.“ Pri hľadaní možností, ako 
by mohli seniori udržiavať i naďalej 
v tomto období vzájomný kontakt, 
začala pani Luhová od tých, ktorí sú 
osamelí a pravidelne sú spolu v tele-
fonickom kontakte. 

Pre tých, ktorí by mali záujem, ponú-
ka pani Luhová príjemné prechádzky 
vo dvojici v blízkej prírode mesta. 
Samozrejme, za dodržiavania všet-
kých prísnych opatrení a predpisov. 
Aktuálne príroda praje medvediemu 
cesnaku – z ktorého si členovia ak-
tívne pripravujú do jedál chutné pe-

sto, a preto vo voľnom čase aj lúskajú 
orechy, a bylinkám, z ktorých už stihli 
počas týchto malopočetných výprav 

pozbierať podbeľ a pľúcnik lekársky. 
Nakoľko sme však mali suché obdo-
bie, oproti minulému roku sa byliniek 
podarilo nazbierať menej. Zároveň 
dbá pani Luhová i na bezpečnosť 
členov a na vývesnej tabuli v Divadle 
Púchov umiestnila plagát z Minister-
stva vnútra s upozornením na pod-
vodníkov, ktorí v tomto čase zneuží-
vajú dôveryhodnosť našich starších 
spoluobčanov. 

K Veľkej noci si ako zábavnú výplň 
času pripravila zábavnú hračku z pa-
piera – poskladať si veľkonočného 
zajačika. Do nasledujúceho obdobia, 
kedy už vonku všetko kvitne a pre-
búdza sa do nového života, pripravu-
je pani Luhová pre ostatných súťaž vo 
vymaľovávaní relaxačných omaľová-
nok, s jarnými motívmi kvetov, pre 

udržanie si pozitívneho myslenia a ra-
dosti do ďalších dní.  V nasledujúcom 
mesiaci – máji, prebehne vyhodnote-
nie tejto aktivity. 

Bohužiaľ, každoročná výstava kve-
tov v Kroměříži, na ktorú mali se-

niori z Denného centra namierené  
v budúcom mesiaci, tentokrát 
nebude – veria, že toto podujatie sa 
presunie na jeseň, aby si tak uctili me-
siac október, ktorý je venovaný práve 
im – seniorom, a veľmi radi by sa 
zúčastnili tohto náhradného termínu. 

Touto cestou ďakujeme pani 
Luhovej nielen za neúnavnú aktivitu, 
pozitívnu vieru, podporu ostatných 
členov Denného centra seniorov 
a taktiež za pomoc mestu, v rámci 
ktorej sa podieľali niektorí členovia  
i na prvotnom doručovaní rúšok, aby 
tak zabezpečili ochranu všetkým tým, 
ktorí to potrebovali, hoci sami patria 
do rizikovej skupiny, ale nechceli sa 
iba nečinne prizerať. Hovorí sa, že 
čo dáme, to sa nám vráti. Naši se-
niori nám venovali kus svojho života 

starostlivosťou, výchovou a skúse-
nosťami. My teraz vráťme darované a 
venuj me im čas, ktorý si zaslúžia, aby 
boli v bezpečí, pokoji a v zdraví vy-
držali náročné obdobie koronavírusu. 

Daniela Gabrišová 

Seniori z Denného centra v čase koronavírusu
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Situácia so šírením nového vírusu COVID-19 ne-
necháva snáď nikoho z nás ľahostajným. Vzájomná 
pomoc, podpora, spolupatričnosť. Slová, ktoré nás 
v tomto období spájajú a motivujú k tomu, aby sme 
nezostali pasívni a podali pomocnú ruku tým, ktorí 
to potrebujú. 

Pomáhame si navzájom všetci ako vieme, ako 
môžeme. Každý podľa svojich možností. Či už fy-
zicky distribúciou ochranných rúšok, pomocou so 
zabezpečením základných životných potrieb alebo 
aj finančne prostredníctvom mestom zriadeného 
transparentného účtu.  My sme sa rozhodli pomôcť 
aj iným spôsobom. S pomocou sponzorov sme spo-
ločne pripravili hygienické balíčky pre občanov, ktorí 
sa rozhodli otestovať na mobilnom odbernom mies-
te pri NsP Zdravie, pre testujúci personál zariadenia, 
ako aj pre tých, ktorí pracujú v prvej línii v NsP Zdra-
vie. Aj takouto formou by sme chceli oceniť ich prí-
nos a pomoc pre nás, občanov mesta Púchov.

Chceli by sme sa zároveň poďakovať menovite 
pani Janíčkovej, ktorá nielen pre účely hygienic-
kých balíčkov, ale aj pre občanov mesta Púchov, už 
niekoľko týždňov neúnavne bez nároku na odmenu 
šije stovky rúšok, z ktorých väčšina bola občanom 
distri buovaná prostredníctvom našej samosprávy 
tým najzraniteľnejším skupinám občanov. Veľké po-
ďakovanie patrí aj pani Jánošíkovej, majiteľke po t-
ravín v Mestečku, ktorá nám prispela vitamínmi na 
posilnenie imunity. Ďakujeme veľmi pekne aj našej 
samospráve, že nám pripravili informačný leták o do-
držiavaní opatrení a pomoci mesta občanom. 

Vzhľadom na veľký záujem o naše hygienické 
balíčky sme sa rozhodli pokračovať v ich príprave  
a distribúcii. Budeme radi, ak sa k nám pridajú aj ďalší 
dobrovoľníci a sponzori, ktorí nám s prípravou hy-
gienických balíčkov pomôžu. Tešíme sa na vzájomnú 
spoluprácu a súčinnosť pri ďalších aktivitách v rámci 
pomoci mesta Púchov jeho občanom. 

Angela Lazorová a Ľubica Kuchařová
poslankyne MsZ

CO V I D - 1 9 :  A k t u á l n e  i n f o r m á c i e  
o situácii na Slovensku a v Púchove

Hygienické balíčky Hygienické balíčky 
od nás pre vásod nás pre vás

Na Slovensku je potvrdených 1.173 prípadov 
COVID-19 

Na Slovensku bolo v nedeľu 19.4.2020 otestova-
ných 2.458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych  
a 2.446  negatívnych. Podľa štatistík Národného cent-
ra zdravotníckych informácií tak máme na Slovensku 
celkovo 1.173 pozitívne testovaných ľudí na ocho-
renie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym 
výsledkom je 45.561.

Hospitalizovaných je 212 pacientov, u 81 bolo 
ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká na výs-
ledky testov. Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej 
pľúcnej ventilácii. Pribudlo ďalšie úmrtie pacienta  
s pozitívnym testom na COVID-19, ide o klienta DSS 
Spišské Bystré. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym 
testom na nový koronavírus tak stúpol na 13. Vylieče-
ných bolo 251 ľudí, z toho bolo 61 hospitalizovaných 
v nemocniciach a 190 sa vyliečilo v domácej izolácii.  

COVID-19 v Púchove
Mesto Púchov informuje – na základe stanoviska 

o potvrdených prípadoch z RÚVZ v Považskej Bys-
trici – o prvom pozitívnom prípade v meste Púchov. 
Potvrdený nositeľ infekcie koronavírus (COVID-19) sa 
nachádza v karanténnom zariadení APZ v Bratisla-
ve (v liečebnom procese), kde pobudne až do času 
vyliečenia sa - a teda potvrdených 2 negatívnych 
vzorkách výteru. Infikovaná osoba nebola v úzkom 
kontakte so žiadnym občanom Púchova. Púchov 
pat ril dlho medzi štyri posledné slovenské okresy 
bez potvrdenej nákazy.

Z testovaných 3.144 ľudí v piatok 17.4.2020 bola 
potvrdená aj ďalšia pozitívna vzorka z Púchova. 
Podľa dostupných informácií z RÚVZ v Považskej Bys-
trici bol tento občan Púchova na základe pozitívnej 

cestovateľskej anamnézy v povinnej domácej karan-
téne, po ktorej skončení sa nechal otestovať na koro-
navírus a po prevedení testu mal pozitívny výsledok. 
V súčasnosti i naďalej ostáva v liečbe v povin nej do-
mácej karanténe, po ktorej opätovne prejde testova-
ním na koronavírus.

Mesto Púchov informuje o oficiálnom spustení 
testovania na nový koronavírus (COVID-19), ktoré 
prebehlo po prvýkrát vo štvrtok 16. apríla 2020  
v mobilnom odberovom mieste umiestnenom pred 
NsP Zdravie. Testovanie bude prebiehať vždy v ča-
sovom rozpätí 8:00 – 12:00 hod. (počas pracovných 
dní), pričom bude nutné mať na toto testovanie  
žiadanku od vášho všeobecného lekára a zavolať na 
call centrum, alebo - v prípade samoplátcov - mať 
vopred objednaný termín priamo na call centre 
0800 820 010.  Všetky ostatné informácie získate na  
www.klinickabiochemia.sk.

Zdroj: MsÚ Púchov, ÚVZ SR

Keď sme s pani primátorkou rozmýšľali ako ďalej 
pomôcť našim seniorom, ktorí sú najohrozenejšou 
skupinou na koronavírus covid-19 prišli sme nato, že 
po rúškach, ktorých sme mimochodom pre našich 
seniorov zabezpečili a rozniesli už viac ako päťtisíc, 
je veľmi dôležité mať kvalitný dezinfekčný prostrie-
dok na ruky a povrchy, ktorý ničí koronavírus. Lenže 
tu prichádzame na veľký problém. Kvalitnej a najmä 
účinnej dezinfekcie je nedostatok a keď sa aj nájde 
na pultoch obchodov sú predražené a naši seniori 
najmä s nízkymi dôchodkami si ju nemôžu dovoliť.

Slovenská spoločnosť Slovnaft vo svojom výskum-
nom centre so šikovnými zamestnancami vyvinula 
unikátny dezinfekčný prostriedok na ruky a povrchy 
Slovnaft Hygi plus. Prípravok Slovnaft Hygi plus je 
univerzálny dezinfekčný prostriedok, ktorý je použi-
teľný na povrchy aj pokožku. Výrobok je zaregistrova-
ný pre bežné použitie príslušnými úradmi. Iniciatívne 
som kontaktoval spoločnosť Slovnaft a predstavil 
im náš súbor opatrení pre našich seniorov. Veľmi sa 
im páčil a som rád, že mi včera pani riaditeľka sekcie  
v Slovnafte zatelefonovala pozitívnu správu. Roz-

hodli sa nášmu mestu venovať prvých 300 
litrov ich unikátneho dezinfekčného pros-
triedku. Zásielka mala prísť až v priebehu 
budúceho týždňa a aj tu nás Slovnaft milo 
prekvapil a zásielku zabezpečil a doručil 
pred mestský úrad už dnes dopoludnia! 

Veľmi ma to teší, pretože tým skôr bude-
me môcť 300 litrov dezinfekčného prost-
riedku rozdeliť do 300 ml fľašiek a rozdať 
tak prvým tisíc púchovským seniorom, 
ktorí ho získajú zdarma ako ďalšiu pomoc 
od mesta Púchov už budúci týždeň. Na 
záver by som chcel aj v mene všetkých 
Púchovčanov poďakovať za veľké gesto  
a pomoc spoločnosti Slovnaft. Verím, že  
v naštartovanej spolupráci budeme pokra-
čovať a spoločne zdoláme neviditeľného 
súpera – koronavírus covid 19. Držme si  
v tom palce.

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta 

Slovnaft daroval mestu Púchov tristo litrov 
dezinfekčného prostriedku Hygi plus
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Mestská polícia

Akútnych respiračných ochorení je v okrese 
desaťkrát menej ako pred dvomi mesiacmi

Zdravie

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia  
v Púchovskom okrese v minulom týždni mierne 
klesla z 319 ochorení na 100.000 obyvateľov na 278 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia klesá už druhý mesi
ac v rade, pred necelými dvomi mesiacmi bola de
saťnásobne vyššia ako v minulom týždni. 

Priemerná chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia klesla v celokrajskom meradle o 25 per
cent na úroveň 411 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Lekári v trenčianskom kraji nahlásili v minulom týždni 
890 akútnych respiračných ochorení. Najvyššia cho
robnosť na akútne respiračné ochorenia bola tento 
týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 723 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorob
nosť – 130 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola  
v okrese Považská Bystrica.

Z celkového počtu ochorení bolo 20 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní  
s minulým týždňom o 100 percent.                     (r)

Hasičský a záchranný zbor

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Hasičskej stanice v Púchove absolvovali v čase od 
10. do 16. apríla dva zásahy. 

V sobotu 11. apríla zasahovali Púchovskí hasiči pri 
požiari trávnatého porastu v obci Visolaje. 

O dva dni neskôr – 13. apríla zasahovali hasiči  
z Hasičskej stanice v Púchove pri odstraňovaní stro
mov spadnutých na cestu v obci Zubák. 

HS Púchov

Púchovskí hasiči mali relatívny pokoj

Stiahli ho z bicykla a dokopali na zemi
Hliadka mestskej polície zasahovala krátko po 

21.00 hodine na základe telefonického oznáme
nia na Moyzesovej ulici, kde pri predajni Billa 
traja mladí muži napadli cyklistu. Po prícho
de na miesto našli mestskí policajti na mieste 
muža, ktorý krvácal z nosa. Hliadku informoval, 
že ho napadli traja neznámi mladí chalani nižšie
ho vzra stu, ktorí nemali ochranné rúška. Stiahli 
ho na zem, kde do neho kopali. Na pomoc mu 
prišiel kamarát, s ktorý išiel po pešej zóne. Toho 
traja mladíci rovnako napadli, policajtov infor
moval, že nie je zranený. Na mieste bol aj sve
dok udalosti a o chvíľu aj zdravotní záchranári. 
Tí napadnutého muža ošetrili a poučili ho, 
aby v prípade zhoršenia zdravotného stavu 
vyhľadal urgentný príjem považskobystrickej 
nemocnice. Hliadka kontaktovala stálu služ
bu na Obvodnom oddelení Policajného zboru  
v Púchove s podozrením na spáchanie trest
ného činu. Zdravotní záchranári dali mužovi 
lekársku správu s tým, aby prípad ohlásil na štát
nu políciu. Poškodený nechcel prípad oznámiť. 

Popíjali pri vodojeme  
Hliadka mestskej polície preverovala telefo

nické oznámenie, podľa ktorého na Kvetinovej 
ulici pri vodojeme nad cintorínom Záskalie 
sa zdržiavajú neznáme osoby, čo je zakázané. 
Mestskí policajti našli na mieste dve osoby, 
ktoré požívali alkoholické nápoje, no mali na 
sebe ochranné rúška. Priestupok proti verej
nému poriadku mestskí policajti vyriešili na
pomenutím, osoby z miesta vykázali. 

Vyberali kontajner
Púchovskí mestskí policajti preverovali tele

fonické oznámenie, podľa ktorého neznáme 
osoby na Komenského ulici vyberajú z kontaj
nerov odpadky. Hliadka na mieste našla troch 
Púchovčanov, ktorí sa dopustili priestupku. 
Hliad ka ich potrestala napomenutí, a keďže ne
mali ochranné rúška, mestskí policajti ich upo
zornili na povinnosť ich nosenia. Z miesta ich 
vykázali. 

Znečistili komunikáciu
Púchovskí mestskí policajti zistili pri pochôdz

ke znečistenie miestnej komunikácie od zeminy 
z výkopových prác Po zábrehom. Krajnica bola 
znečistená od kruhového objazdu pri zdravot
nom stredisku Zdravie až po hromadné garáže 
pri bývalom pohostinstve. Hliadka sa skon
taktovala s majiteľom objektu, pri ktorom sa 
vykonávajú výkopové práce a zástupcom firmy, 
ktorý zabezpečil očistenie komunikácie.  

Pes ušiel počas búrky
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo

nické oznámenie, podľa ktorého sa k oznam
ovateľovi v Nosiciach pripojil pes bez vôdzky  
a známky. Hliadka na mieste našla borderkóliu, 
následne našla jej majiteľku, ktorá informovala, 
že pes jej ušiel počas búrky a okamžite sa ho 
vydala hľadať. Priestupok proti verejnému po
riadku vyriešili mestskí policajti napomenutím.

Bojujú proti šíreniu vírusu
Aj púchovskí mestskí policajti sa aktívne 

zapojili do boja proti šírenia pandemického 
ochorenia COVID19. Počas hliadkovej činnosti 
upozorňujú Púchovčanov na povinnosť nosiť 
ochranné rúška. Asistujú však aj pri zabezpečo
vaní odberov vzoriek na odberovom mieste pri 
nemocnici Zdravie  

Polícia informuje

Na cestách Púchovského okresu bol v pätnástom 
kalendárnom týždni relatívny pokoj. Dopravné ne
hody si nevyžiadali žiadnu obeť ani ťažké zranenie. 
Rovnako zodpovedne sa správali vodiči aj na cestách 
celého Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stalo sa 
na nich iba 13 dopravných nehôd, čo je v porovnaní 
s ostatnými týždňami minimum. Ani na cestách 
Trenčianskeho kraja pri dopravných nehodách nikto 
nezomrel a neutrpel ťažké zranenia. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho kraja 
stalo 261 dopravných nehôd, čo je o 92 menej ako  
v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri nich 

šesť ľudí (medziročný pokles o dvoch), ťažké zrane
nie utrpelo 15 osôb, čo je o desať menej ako v rovna
kom období roku 2019. 

Na Slovensku sa v tomto roku stalo 2944 do
pravných nehôd, čo je o 554 menej ako v rovnakom 
období minulého roku. Zomrelo pri nich už 65 ľudí 
(medziročný nárast o 14). Ťažko sa zranilo 195 osôb. 
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Žilinského 
samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách 
zomrelo 15 ľudí. Najmenej obetí –štyri, majú cesty 
Košického samosprávneho kraja. 

KR PZ Trenčín

Cesty Púchovského okresu i Trenčianskeho 
kraja boli bez obetí dopravných nehôd

Ilustračné foto: KR PZ Trenčín
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K zavedeniu „zdravotníckych filtrov“ župa pristúpi
la po udalosti, ktorá sa stala v bojnickej nemocnici, 
kde pacientka svojím nezodpovedným konaním 
ohrozila 38 zdravotníkov, vrátane doktorov, zdravot
ných sestier a sanitárov. „Ide o bezpečnosť personálu, 
ktorý v nemocniciach pracuje. Vieme, ako sa vyvíja 
situácia v okolitých krajinách, preto môžeme v nasledu
júcom období očakávať zvýšený nárast ochorení, ale 
aj ťažkých stavov, ktoré si budú vyžadovať hospita
lizáciu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a 
zdôraznil, že kraj chce takýchto ľudí zachytávať, aby 
neohrozili ďalší chod nemocníc.
Denne prechádzajú cez „zdravotnícky filter“ stovky 
pacientov i zamestnancov. V považskobystrickej 
nemocnici tento filter funguje priamo vo vesti
bule, a to na dvoch miestach, pri vstupe na detskú 
polikliniku i urgentný príjem. Podobne vo vstup
nom vestibule funguje filter aj v Myjave. V Bojni
ciach nemocnica zriadila stan pri hlavnom vstupe,  

v ktorom vypomáhajú dobrovoľníci z civilnej ochra
ny. Zamestnanci nemocnice prechádzajú filtrom, 
ktorý zabezpečuje Červený kríž Prievidza v samostat
nom stane. Každý návštevník nemocnice tak vypíše 
čestné vyhlásenie, že nebol v styku s koronavírusom 
a podrobí sa meraniu teploty. (Lenka Kukučková)

Župné nemocnice chránia svojich 
zamestnancov „zdravotníckym filtrom“
Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK), NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, 
zaviedli na základe rozhodnutia Štábu pre krízové situácie TSK tzv. „zdravotnícke 
filtre“. Toto opatrenie má chrániť najmä zdravotnícky personál.

Do jednej veľkej skupiny sa v tomto období zmobi
lizovali nadšenci 3D tlače, ktorí sa výrobou štítov 
rozhodli pomôcť zdravotníkom na celom Slovensku. 
Začiatkom apríla doniesli žiaci Gymnázia v Púchove 
a dubnickej priemyslovky na župný úrad prvých 
25 kusov ochranných štítov, ktoré boli následne 
distribuované do bojnickej nemocnice. S výrobou 
im pomáhali žiaci Spojenej školy v Púchove. „Štít je 
na 3D tlačiarni možné vytlačiť asi za dve a pol hodiny. 
Ďalších desať minút trvá jeho zmontovanie. Vyrábame 
ich najmä pre potreby nemocníc, pretože tam ich ľudia 
najviac potrebujú,“ uviedol gymnazista s tým, že 
ďalšie kusy sú už vo fáze výroby. „Prvú várku týchto 
štítov sme sa rozhodli prioritne distribuovať do našej 
najväčšej nemocnice – NsP Prievidza so sídlom v Bojni
ciach. Prácu zdravotníckeho personálu si veľmi vážime 
a aj takýmto spôsobom  by sme ich chceli chrániť. 
Srdečne ďakujem žiakom župných stredných škôl, ktorí 
sa do iniciatívy zapojili a pomáhajú našim zdravotní
kom,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. 
Jednou zo škôl, ktorej zamestnanci a študenti šijú 
rúška, je aj Spojená škola v Púchove. „Teší ma, že 
pedagógovia viacerých župných škôl šijú z vlastnej ini

ciatívy ochranné rúška. Ďakujem im, že v tejto ťažkej 
dobe nemyslia len na seba, ale najmä na druhých. 
Požiadal som riaditeľku Spojenej školy v Púchove  
o to, aby vyrobené rúška v prvom rade dostali vodiči 
prímestskej autobusovej dopravy. Tí dennodenne vozia 
množstvo ľudí napríklad do práce, preto patria medzi 
tých najohrozenejších. Ďakujem všetkým, ktorí v tých
to neľahkých časoch nezištne pomáhajú,“ povedal 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. (Ľubomír Bobák)

Učitelia a žiaci župných stredných škôl bojujú proti 
 koronavírusu šitím rúšok a výrobou štítov 

Trenčianska župa vytipovala dva školské internáty 
bunkového typu, ktoré sú kapacitne vhodné na do
opatrovanie ľahších stavov pacientov s ochorením 
COVID19, čím sa odľahčia kapacity nemocníc 
počas vrcholu pandémie. Ide o internát Strednej 
športovej školy v Trenčíne a Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Prievidzi. „Chod a fun
govanie živých internátov plánujeme personálne za

Župné školské internáty poslúžia 
na doliečenie pacientov s COVID-19 

V situácii, akou je šírenie koronavírusu, je potrebná najmä súdržnosť a spolupatričnosť. 
Príkladom idú zamestnanci a žiaci stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK), ktorí šijú ochranné rúška pre vodičov hromadnej dopravy,  
zamestnancov zariadení sociálnych služieb či vyrábajú štíty pre personál nemocníc.

Odľahčenie lôžok v nemocniciach pre ťažké 
stavy počas vrcholu pandémie prostredníctvom 
funkčných stredoškolských internátov bolo hlav-
nou témou zasadnutia Štábu pre krízové situácie 
TSK, ktorý zasadal v stredu 8. apríla 2020 na žup-
nom úrade v rozšírenom zložení. Okrem členov 
štábu sa schôdze zúčastnili aj  riaditelia župných 
stredných škôl, ktoré disponujú internátmi.

Trenčianska župa má v súčasnosti rozostavaných 
25 investičných akcií, ktorých realizácia je finan
covaná z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) či európskych fondov. Ide napríklad  
o rekonštrukciu a modernizáciu ciest, škôl, so
ciálnych a kultúrnych zariadení či výstavbu cy
klotrás. 
„Z celkového počtu rozbehnutých investičných  
akcií sú aktuálne pozastavené dve. Dôvodom je šíre
nie koronavírusu, ktorý sa podpísal pod zastavené 
dodávky stavebného materiálu. Rekonštrukcia Stred
nej športovej školy v Trenčíne a Centra sociálnych 
služieb Jesienka v Myjave je preto pozastavená,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Jednou z investičných akcií, ktorá prebieha aj 
počas týchto dní, je komplexná rekonštrukcia 
budovy jedálne a prestavba učební na dielne 
na Spojenej škole v Púchove. Stavebné práce si 
vyžiadajú investíciu presahujúcu 1,15 mil. eur, 
zariadenie kuchyne bude stáť župnú pokladnicu 
ďalších viac ako 51 tis. eur a zariadenie dielní 
približne 35 tisíc eur. 

Takmer všetky rozbehnuté  
investičné akcie župy pokračujú 
aj napriek koronavírusu 
Počas kontrolného dňa na Strednej spojenej 
škole Púchov o tom informoval trenčiansky 
župan Jaroslav Baška.

bezpečiť prostredníctvom študentov Fakulty zdravotní
ctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, 
pedagógov našich stredných zdravotníckych škôl, 
prípadne súčasnými maturantmi či opatrovateľkami, 
vychovávateľkami, prípadne ďalšími dobrovoľníkmi,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. (Matej 
Plánek)

Napredujú aj práce v Prievidzi 
na špecializovanom zariadení 
pre autistov
Zariadenie pre klientov s pervazívnymi vývi
novými poruchami ponúkne novú službu, ktorá 
na hornej Nitre zatiaľ chýbala. Prevádzkovať ho 
bude prievidzské Centrum sociálnych služieb 
DOMINO dennou ambulantnou formou; kapaci
ta špecializovaného pracoviska bude cca 10 osôb  
v závislosti od úprav po rekonštrukcii. „V zariade ní 
budú umiestňovaní mladí ľudia, ktorí skončia povin
nú školskú dochádzku v špecializovanej základnej 
škole a naši odborní zamestnanci budú pokračovať  
v ich výchove, vzdelávaní a socializácii, vrátane 
poskytovania odbornej starostlivosti,“ uviedla ria
diteľka CSS Domino Iveta Lauková. Podľa nej bude 
hlavný prínos služby pre autistické deti spočívať 
najmä v pomoci v komunikácii a začlenení sa  
do bežného života. „Celková premena budovy  
na autistické centrum s vybudovaním parkovacích 
plôch by mala stáť približne 438 tisíc eur, hradená 
bude z rozpočtu TSK. Verím, že do leta práce sti
hneme,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

Okrem modernizácie pôvodnej budovy krízového 
strediska sa vybuduje aj parkovisko pre klientov 
a zamestnancov a pribudne záhrada, ktorá bude 
využívaná klientmi v rámci terapií. (Matej Plánek/
Barbora Jánošková) 
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Tento rok sme mali česť už po siedmykrát 
čítať nádherné verše našich prispievateľov do 
literárnej súťaže Poetický Púchov. Sedmička však 
tomuto ročníku priniesla nečakanú zmenu. Kvôli 
pandémii, ktorá ovládla svet, sme sa, bohužiaľ, 
nemohli stretnúť na plánovanom slávnostnom 
vyhodnotení. Porota však diela ocenila a naše 
pomyselné finále s oznámením výsledkov sa len 
posunulo. Presný dátum zatiaľ nie je známy, ale 
určite sa bude konať v priestoroch CVČ Včiel-
ka. Jar však vystrieda jeseň, čo je tiež pekný 
čas na hodnotenie. Už teraz sa tak všetci tešíme  
a veríme, že z ocenených poetov príde čo najviac.

V dnešnej dobe je veľmi vzácne, keď sa človek 
dokáže zastaviť, aby dal svojim myšlienkam kríd-
la a veršami obohatil nielen prítomnú chvíľu, ale aj 
budúcnosť. A o to viac sa cení, že Poetický Púchov 
zaujal všetky vekové kategórie. 

V I. kategórii súťažilo 18 detí z prvého stupňa 
ZŠ Slovenska, do II. kategórie prispelo 53 žiakov 
druhého stupňa, študenti SŠ sa zapojili v počte 71 
a najviac básní potešilo dušu porotcov z kategórie 
dospelých, bolo ich presne 89. Tento rok sme súťaž 
rozšírili o kategóriu hendikepovaných, do ktorej sa 
zapojili 4 básnici.

Niektorí poslali jednu báseň, iní dve, väčšinou však 
tri. Spolu sme tak mali možnosť prečítať si 561 diel. 
Môžem ale s pokojným svedomím skonštatovať, že 
úroveň z roka na rok rastie a pre porotu je naozaj 
ťažké určiť tých, ktorí sú najlepší a práve preto udeľu-
jeme vždy viac ako po tri miesta v každej kategórii  
a tiež mimoriadne ceny.

Milí čitatelia, nezabúdajte, že poézia prináša 
človeku oddych a poskytuje mu širší rozhľad. Obo-
hacuje vnútorný svet ľudí. Ako každé umenie. Poézia 
nikdy nezomiera, ani sa nikdy nestratí, pretože ako 
raz povedal Seneca: „Život je krátky, ale umenie dlhé.“ 

Na záver by som vám chcela ponúknuť tvorbu 
Tamarky Pribišovej z Púchova, ktorá získala Cenu 
primátorky mesta. Príjemné čítanie.

Cyklus básní s názvom Keď vyletíš k zemi
I.
Človek
Nosíš na ramenách zvesenú hlavu
A známky života lepíš zvnútra kabáta
Človek
Ovešaný hodinami prebdených nocí
Brat smrti i lásky
Posledný otrok vnútorného zvieraťa
Sám sa k sebe skláňaš keď sa trasieš strachom
Sám si zahrievaš dychom vlastné dlane
A tvoja noha je vždy o krok pred tebou
Človek

Tvoja túžba rastie každý deň
Nahota v jednom srdci a v druhom rozbitý krov
Miluješ sa z diaľky a približuješ k túžbe
Z každej strany premeriavaš rovnodennosť
Človek
Si krásny keď sa na seba podobáš
Pokrývaš zem svojím telom
Chveješ sa vždy keď sa jej dotkneš
V každej chvíli počuť výkrik
V každej chvíli vidieť odhodlanie lásky
Zbieraš plody dozretých túžob nasiaknuté ľud-

skosťou
Tak veľkou a tak malou akou si človek sám 
Si krásny keď sa na seba podobáš
 (človek)
II.
Zaostrené na všetky diery vychádzajúce z hrude
Rozliata káva na dlážke
 (vyberá si cesty v škárach)
Zaostrené na vrásku v strede čela keď sa mračíš
Prezrádza koľkokrát si sa rozlial pre niečie oči
Ležíš dolu tvárou na vankúši
Zaostruješ na tmu za viečkami
Zaostruješ na spomienky
Zaostruješ na posledný tanec na hrote noža
Si neostrý v odraze výkladu
Pripomína obrazy ktoré maľuješ v spánku

Pod očami šmuha
 (zabudnutá spomienka)
Niečie oči
Nežné vlny
Zaostrujú z diaľky
Povedz mi prečo sa túliš vždy k ostrým obrazom
Keď aj šmuha na papieri prosí o obraz
III.
Atmosféry človeka
Menia sa v prítomnosti pocitu
(Keď zhasneš v okne
Aj domy zmenia tváre)
Atmosféry človeka
Majú vždy rôzne tvary
Končia rýchlo
Či zostávajú navždy
Zbierame z kaluží rozmočené listy
Hľadáme vždy len tam kde nenachádzame
A strácame všetko večné
Atmosféry človeka
Tie krehké vetvy
Padajúce planéty
Číra voda
Atmosféry človeka
Vystupujú z tmy
Rýchlejšie než stihneš zasvietiť

Dáša Illyová, CVČ Včielka Púchov 

Poetický Púchov 2020  koronakríza nezastavila

Ilustračné foto: Poetický Púchov 2017
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V týchto dňoch, keď je zodpovedné ostať doma, sa 
zatvorili brány všetkých škôl a školských zariadení. 
Pre každého je táto situácia nová a otvára nové 
príležitosti a možnosti vyskúšať si našu prácu trochu 
inak. My z CVČ sme zareagovali na dotazy a podnety 
našich členov záujmových útvarov a vyskúšali iné 
formy prezentácie našej práce, ktoré môžete nájsť 
na našom facebookovom profile – Centrum voľného 
času Včielka. 

Lektorky Anglického jazyka pre najmenších Gabi

ka a Katka natočili pre deti 
krátke videá v anglickom 
jazyku. Záujmový útvar 
Hniezdočko pod vedením 
Klaudie si vytvoril na FB 
vlastnú akčnú skupinu, 
kde Radko Kurej veľmi 
pekne číta večer poéziu, či 
prózu a členovia si pridá
vajú a realizujú rôzne výz
vy. Nezaháľajú ani naše 
trénerky a mažoretky, ktoré 
posielajú fotky a videá  
z ich domácej prípravy na 
základe výzvy Cvičíme, 
tancujeme a trénujeme so 
Včielkou. Trénerka Tánička 
okrem šitia kostýmov pre 
naše mažoretky sa zapojila 
i do šitia rúšok ako dobro
voľníčka. 

Členovia záujmového 
útvaru Hra na gitaru – 
pokročilí sa spojili cez online nástroj Zoom a na
cvičujú piesne z pohodlia svojich domovov. No  
a naši najmenší Pastelkáči reagovali na výzvu o naj
krajší výtvor a prvých troch ocenených už máme  
v databáze. Ten, kto sa chce ešte zapojiť, môže svoje 
dielo poslať tete Dáške na mail pastelkáči@centrum.
sk. 

Keďže sme zapojení do projektu Youth Work Quali
ty Focus pre nastavovanie kvality práce s mládežou v 
spolupráci s ČR, koordinátorky Janka a Ala sa aktívne 

zúčastnili dvojdňového online školenia, ktoré bolo 
na tento termín naplánované. 

O organizačných záležitostiach ohľadom poplatkov 
a táborov vás budeme do konca júna informovať.

Vieme, že nič nenahradí osobný kontakt a že online 
nástroje nie sú adekvátnou náhradou zmysluplného 
využívania voľného času. Prosíme však všetkých  
o trpezlivosť a zodpovedné správanie, aby sme sa 
opäť mohli zdraví stretnúť a pokračovať v začatých 
aktivitách.    Alena Strýčková, CVČ Včielka 

CVČ Včielka nezaháľa ani počas karantény

V poslednom čase sa na sociálnych sieťach stretá
vam s názormi, ktoré učiteľom vytýkajú, že žiakov 
len zaťažujú úlohami a oni sami nemusia vyučovať. 
Rodičia chodia do roboty a nemajú čas sa učiť  
s deťmi či  pomáhať im vysvetľovať a pochopiť učivo. 

V prvom rade treba pochopiť, že toto je výnimočná 
situácia nielen pre rodičov a deti, ale aj pre učiteľov. 
Verte nám, že aj my by sme chceli radšej vysvetľovať 
v triede, ako vo virtuálnom priestore, veď osobný 

kontakt sa nedá nahradiť. Ja tu však okrem tohto 
negatíva, „sedenia doma“, vidím aj pozitíva. Množst
vo vzdelávacích materiálov, ktoré boli doteraz 
prístupné len po zaplatení, je teraz počas karantény 
sprístupnených zadarmo a je to naozaj more nových 
databáz a informácií. 

Ak môžem osobne za seba hovoriť, od prvých dní 
karantény som hľadal možnosti, ako pokračovať vo 
vyučovaní a nestratiť kontakt so žiakmi. Hľadal som 

programy, ktoré nám umožnia online komunikáciu 
face to face v reálnom čase, zúčastňoval som sa on
line seminárov zameraných na online výučbu žiakov, 
spomeniem školenie programov Zoom, Team či Cis
co Webex... Už počas prvého týždňa karantény som si 
zorganizoval svoju triedu, poslal som im cez skupinu, 
ktorú máme vytvorenú na Messenger postup, ako 
si nainštalovať aplikáciu, pomocou ktorej budeme 
realizovať online výučbu a dohodol si čas, kedy ju 
spustíme. 

Myslím si, že to predčilo naše očakávania, prvé 
hodiny sme boli len radi, že sa vidíme a môžeme si 
nezáväzne „pokecať“. Neskôr sme už začali riadne 
vyučovanie, kde som buď vysvetlil alebo opakoval 
už vysvetlené učivo, pričom interakcia bola výborná 
a túto hodinu som si zároveň nahrával na video. Ro
bil som to z toho dôvodu, že takto učím napr. 8. A 
a ostatným triedam v ročníku pošlem link na video 
 odučenú hodinu aj s používanými prezentačnými 
materiálmi, kde si to môžu pozrieť a naštudovať. 
Vypracované pracovné listy mi posielajú cez platfor
mu EduPage alebo Bezkriedy. Veľkým problémom 
je, že nie všetci žiaci majú doma rovnaké technické 
podmienky.

Príprava na takúto hodinu nie je jednoduchá, často 
mám pocit, že vyučujem a pripravujem sa na hodi
ny viac, ako počas normálneho vyučovania... Môj 
názor je, že práca učiteľa v tomto období je náročnej
šia na prípravu a realizáciu časovo viac, ako počas 
bežného vyučovania, ale pozitívum vidím v neustá
lom vzdelávaní sa a rozvíjaní pedagogických schop
ností. Stále ale dúfam, že sa už čoskoro stretneme  
v priestoroch školy a na túto situáciu budeme už len 
spomínať. Prajem všetkým veľa síl, zdravia a rodinnej 
pohody.              Peter Bílik, foto: pixabay

Moja práca so žiakmi v čase karanténnych opatrení
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V súčasnosti sa v celom svete prijímajú opatrenia 
na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Jed-
nou z najväčších výziev je prijatie nového životného 
štýlu v súvislosti s trávením väčšieho množstva času 
v domácom prostredí. Sedavé správanie a nízka 
úroveň fyzickej aktivity majú z dlhodobého hľadiska 
nepriaznivé účinky na zdravie, pohodu a kvalitu živo-
ta jednotlivcov. Ani počas času stráveného doma by 
sme preto nemali zabúdať na fyzickú aktivitu, ktorá 
posilňuje imunitný systém a pomáha odolávať in-
fekčným ochoreniam.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO v tejto 
súvislosti vydala odporúčania pre udržanie fyzickej 
aktivity počas karantény

Upozornenie: tieto odporúčania sú určené ľuďom 
v karanténe bez akýchkoľvek príznakov alebo diag-
nózy akútneho respiračného ochorenia. Nemali by 
nahradiť lekárske poradenstvo v prípade zdravot-
ného stavu.

Odporúčané množstvo fyzickej aktivity sa dá 
dosiah nuť aj v domácom prostredí, bez špeciál-
neho vybavenia a s obmedzeným priestorom. 
Ako môžeme zostať aktívny a zredukovať sedavé 
správanie kým sme v karanténe:

- Krátke aktívne prestávky počas dňa: krátke  
a intenzívne činnosti v rámci pohybovej aktivity 
pomáhajú dosiahnuť týždenné odporúčania. Môže 
to byť krátke cvičenie alebo tanec, či práca v domác-
nosti alebo záhrade. 

- Online cvičenie: využite množstvo online cvičení. 
Mnohé z nich sú zadarmo a nájdete ich na rôznych 
internetových stránkach. Pokiaľ nemáte skúsenosti  
s vykonávaním týchto cvičení, buďte opatrní a ve-
domí si svojich limitov.

- Chôdza: aj v malých priestoroch vám môže chô dza 
pomôcť zostať aktívnymi. Ak telefonujete namies to 
sedenia sa postavte a prechádzajte sa.

- Postavte sa: skráťte čas strávený sedením tým, 
že vstanete kedykoľvek je to možné. V ideálnom 
prípade sa snažte prerušiť čas sedenia a odpočinku 
každých 30 minút. Ak chcete pokračovať v práci  
v stoji, zvážte nastavenie svojho pracovného stola. 
Počas voľného času stráveného sedením upred-
nostňujte kognitívne stimulačné činnosti (čítanie, 

spoločenské hry, hádanky).
- Relaxácia: meditácia a hlboké dýchania vám môžu 

pomôcť ostať pokojnými.
K odporúčaniam patrí taktiež dodržiavanie pitného 

režimu ideálne prostredníctvom čistej pitnej vody  
a obmedzenie až vynechanie alkoholických nápojov. 
Dôležitá je zdravá strava s dostatkom ovocia a zele-
niny a s obmedzením soli, cukru a tuku.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay

Udržte si fyzickú aktivitu aj počas karantény

V súlade so znením školského záko-
na, rodič alebo zákonný zástupca 
dieťaťa, navštevujúce materskú ško-
lu príspevok v MŠ neuhrádza, ak je 
dochádzka dieťaťa do MŠ prerušená 
na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní. Z uvedeného vyplý-
va, že marcové platby budú akcepto-
vané v plnej výške s tým, že sa od 16. 3. 
2020 zohľadní 30-dňová neprítomnosť 
dieťaťa do 16. 4. 2020 a následne až do 
ukončenia prerušenia prevádzky škôl  
a školských zariadení.

Obdobne ako pri materských školách, 
Mesto Púchov bude postupovať aj pri 
úhrade príspevkov na čiastočnú úhra-
du výdavkov uhrádzaných zákonnými 

zástupcami v  ŠKD, CVČ a ŠJ.
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka 

teda nemusí uhradiť poplatok za me-
siac apríl a následne aj za ďalšie me-
siace, počas ktorých budú tieto školy  
a školské zariadenia zatvorené. 

V prípade, že úhrady, ktoré budú 
prichádzať na účet príslušnej školy  
a školského zariadenia, z titulu tr-
valého príkazu zákonného zástupcu  
v banke alebo budú pripísané na účet 
z iného dôvodu, tieto finančné pros-
triedky budú zúčtované k 30. 6. 2020 
a vrátené v príslušnej výške na účet,  
z ktorého boli prijaté.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, 
primátorka mesta

Uhrádzanie poplatkov v školách a školských 
zariadeniach v období mimoriadnej situácie



spravodajstvo 11

Pred rokom prebehlo v meste Púchov v rámci 
projektu DEŇ ZEME v spolupráci s obcou Nimni-
ca,  hromadné čistenie plôch, na ktorých občania 
mesta spoločne vyzbierali nežiaduci odpad v roz-
sahu tisícky vriec, čo pomohlo nielen mestu, ale 
aj jeho obyvateľom užiť si krajšie a čistejšie zelené 
plochy Púchova, a to najmä v okolí Vážskej cyklo-
magistrály. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu  
s koronavírusom, sme museli túto akciu pre tento čas 
zrušiť, avšak čistenie mesta musí naďalej prebiehať. 
Starostlivosť o čistotu mesta zabezpečuje Podnik 
technických služieb, ktorého zamestnanci znečis-
tené plochy čistia nielen podľa harmonogramu, 
ale aj na základe vašich individuálnych podnetov  
a tipov na rôznym odpadom zdevastované mestské 
plochy. Touto cestou vás chceme ako informovať  
o vyčistení plôch, na ktoré ste nás v týchto dňoch 
upo zornili, tak i vyzvať k dodržiavaniu čistoty v meste 
a taktiež k vašej osobnej angažovanosti. Budeme 
vám veľmi vďační, ak budete zodpovední nielen za 
dodržiavanie prísnych nariadení a opatrení v rámci 
bezpečnosti zdravia seba i svojho okolia (nosením 

ochranných prostriedkov) ale aj udržiavaním čistoty 
v meste a na jeho priľahlých prírodných plochách. 
V prípade, že vy sami na základe vlastnej iniciatívy 
vyčistíte niektorú plochu okolo svojho paneláka ale-
bo na inom verejnom priestranstve, a zanecháte tam 
vrecia s odpadom (ktoré nie sú vo vašich možnos-
tiach odviezť), či uvidíte niektorú mestskú plochu 
znečistenú, kontaktujte nás, prosím, na email msu@
puchov.sk aj prostredníctvom sociálnej siete Face-
book, alebo sa obráťte na Podnik technických služieb 
mesta Púchov. Menšie vrecia s odpadom môžete vy-
hadzovať taktiež do nádob na komunálny odpad, 
väčší objem odpadu je možné doviezť aj rovno do 
Zberného dvora v čase otvorenej prevádzky. PTSM, 
s. r. o. za uplynulý týždeň vyriešil už tri takéto indi-
viduálne podnety zo strany občanov, jedným z nich 
bolo i vyčistenie úseku prírodnej (záhradkárskej) 
oblasti v  časti mesta Zábreh (viď galéria). Sme radi, 
že sa aj osobne zapájate do udržiavania čistoty  
v meste a posielate nám fotografie. Teší nás, že vám 
nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme.  

Laura Krošláková

PTSM čistí mesto, udržiavajme poriadok aj my

Podnik technických služieb mesta Púchov v týchto 
dňoch, aj napriek súčasnej situácii, nezaháľa a vyko-
náva v meste Púchov potrebné úpravy. Asfaltovanie 
cesty na Zábrehu, čistenie kanalizačných vpustí, dez-
infekciu autobusových zastávok, smetných nádob 

a lavičiek, a najnovšie i dezinfekciu mobilného od-
berového miesta pri NsP Zdravie, kde sa dopoludnia 
- počas pracovných dní - môžu občania nechať otes-
tovať na nový koronavírus. 

PTSM Púchov, FOTO: PTSM Púchov

Počas dlhých jarných suchých dní boli dobro-
voľní hasiči vyzvaní podľa zákona č.314/2001 Z.z. 
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiar-
ov na hliadkovanie v lesoch. Suchá tráva a konáre 
len čakali na príležitosť, aby zahoreli vďaka neo-
patrným turistom pri založení ohniska, alebo 
vďaka nezodpovednému fajčiarovi. Dobrovoľní 
hasiči mesta Púchov hliadkovali vo svojom rajóne 
a častejšie obchádzali miesta výskytu nepovo-
lených ohnísk, ktorých bolo na Lachovci neúre-
kom. Sme radi, že sa v našom rajóne nevyskytol 
žiaden požiar a v posledné dni trochu zapršalo.  
S veliteľom hasičského zboru Ing. Koukalom chce-
me poďakovať našim členom a občanom mesta 
Púchov za vzorný prístup v čase nebezpečenstva 
vzniku požiarov.

Jozef Ridzik, predseda DHZM Púchov

Konečne zapršalo V Púchove sa asfaltuje, čistí i dezinfikuje
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NACEST E :

UA Z I S TAN 20 1 9

Kirgizsko a Tadžikistan na UAZe v podaní

dobrodruhov Thunderkovcov!

29 APRÍL 2020 O 19:00 H.

Podivný barón vás pozýva na online live

stream cestovateľskej besedy

live stream na

www.facebook.com/podivn

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Rozvoz jedla!
Utorok: 21.04. 2020
Frankfurtská s párkom
1. Kurací závitok s hermelínom 
a šunkou, dusená ryža
2. Segedínsky guláš, varená knedľa

Streda: 22.04. 2020
Hrachová s krúpami
1. Hovädzie soté stroganov, dusená 
ryža
2. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša

Štvrtok: 23.04. 2020
Fazuľová s párkom
1. Kurací stehenný rezeň 
so šampiónmi, syrom, šunkou 
a kukuricou, ryža
2. Mletý súkennícky rezeň, opekané 
zemiaky, uhorky

Piatok: 24.04. 2020
Karotková na kyslo

1. Zvolenský kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiaky s maslom a pažítkou
2. Bravčový perkelt, cestovina
                                                                                  
Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 21.04. 2020
Hubová so strúhaním, chlieb    
1. Bravčové rizoto so zeleninou 
a syrom, uhorkový šalát

Streda: 22.04. 2020
Slepačí vývar s cestovinou, chlieb
1. Černohorský bravčový rezeň, varené 
zemiaky, cesnakový dresing

Štvrtok: 23.04. 2020
Fazuľová s údeninou, chlieb
1. Maďarský guláš, kysnutá knedľa

Piatok: 24.04. 2020
Frankfurtská s párkom, chlieb
1. Važecká pochúťka v zemiakovej 
placke, paradajka

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

-  Prajeme vám DOBRÚ CHUŤ!  -

Manažér: 0910 191 898    www.facebook.com/podivnybaron

DENNÉ MENU / Púchov / 17. týždeň
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Obdobie poklesov na � nančných trhoch spôsobené prepuknutím pandémie COVID-19 robí vrásky nejednému 
investorovi či ľuďom, ktorých rezervy aktuálne prerábajú. Podobné poklesy si pamätáme naposledy 
z � nančnej krízy v roku 2008. Ako sa v tejto situácii zachovať? Aké investičné príležitosti koronavírus prináša? 
Ponúkame vám niekoľko otázok a odpovedí... 

Finančné trhy padajú. Nepanikárte. Investujte.

www.partnersgroup.sk
michal.macsai@partnersgroup.sk

Michal Mácsai 
Team Manager 
PARTNERS GROUP SK

INVESTOVANIE V ČASE KORONAVÍRUSU

Kedy sa pokles trhov môže 
zastaviť?
Túto otázku si kladú všetci, nik 
však nemá vešteckú guľu. Ana-
lytici sa roky snažia vývoj pred-
povedať, no berte ich názory 
s rezervou. Sú to veľmi inteli-
gentní a vzdelaní ľudia, ale stále 
sú to iba tipy. Je však táto otáz-
ka naozaj taká dôležitá? Pokiaľ 
� nančné trhy neberiete ako 
ruletu, vaša investícia má kon-
krétnu stratégiu. Môžete využívať 
pravidelné investovanie, vďaka 
ktorému zmierňujete poklesy. 
Môžete portfólio rebalansovať 
či investovať len do akcií alebo 
dlhopisov. I keď sú to rozdielne 
stratégie, jedno majú spoločné 
– nespoliehajú sa na nemožné. 
Nesnažia sa predpovedať vývoj, 
kde bude trh o týždeň, me siac či 
rok. Práve preto pri dlhodobom 
riadenom investovaní nie je táto 
otázka podstatná. Je extrémne 
dôležité dodržať váš investičný 
horizont, ktorý ste si v úvode 
investície nastavili – obdobie, 

počas ktorého chcete investovať. 
Vaše peniaze sa vám za to odme-
nia.

Má zmysel začať s investo-
vaním teraz, keď trhy pada-
jú?
Ideálny začiatok na svoje investí-
cie už nestihnete – bol, keď ste 
dostali svoju prvú výplatu. Druhý 
ideálny moment, kedy s investo-
vaním začať, je dnes. V čase prud-
kého poklesu � nančných trhov je 
strach prirodzený. Čo ak trhy pa-
dnú o ďalších 20 – 30 % nasledu-
júci mesiac? Ak s investovaním 
začnete dnes a chcete investovať 
každý mesiac napr. 100 eur, tak 
pri 20 % poklese trhov by ste 
boli dnes v mínuse 20 eur. Pred-
stavte si však opačný prípad – že 
by trhy išli už len nahor a vy bu-
dete ďalej investovať. Po piatich 
rokoch už suma investícií bude 
6 000 eur (bez akéhokoľvek vý-
nosu). Ak by v tom čase došlo 
na trhu k poklesu o jediné per-
cento (bežný výkyv), pre vás to 
bude znamenať stratu 60 eur. 
To je trojnásobok toho čo na za-
čiatku – znie to ako katastrofálny 
výsledok voči prvotnej investícii. 
Báť sa straty na začiatku in-
vestovania je prirodzené, no ne-
zabúdajte, že prípadná strata sa 
dotkne len malého zlomku úspor, 
ktoré počas nasledujúcich rokov 
investujete.  

Ak mám úspory, mám si ich 
nechať ako � nančnú rezer-
vu, alebo by bolo vhodné 
ich teraz investovať? 
Pokiaľ nemáte vytvorenú do-
statočnú � nančnú rezervu, s in-
vestovaním nemajte naponá-
hlo. Pe niaze, ktoré budete mať 
k dispozícii kedykoľvek, vám síce 
veľa nezarobia, no pre úspech dl-

hodobého investovania sú veľmi 
dôležité. Finančná rezerva je 
poistka proti množstvu malých 
aj väčších rizík. Ak sa vám poka-
zí práčka alebo nebodaj prídete 
o prácu – to všetko si bude žiadať 
� nancie. 

Pokiaľ nebudete mať žiadnu 
rezervu, na rad príde všetko o stat-
né, čo bude možné premeniť 
na peniaze. Vrátane investícií, 
s ktorými ste pred pár rokmi 
začali a chceli pôvodne budovať 
ďalších 20-30 rokov.

Nie je bezpečnejšia in-
vestícia do � remných dlho-
pisov, garantujúcich pevný 
výnos? 
Investícia do � remných dlhopisov 
nebola bezpečnou investíciou 
nikdy, ani keď trh nečelil takým 
rizikám ako dnes. Spomale-
nie ekonomického rastu môže 
rizikovosť takýchto investícií len 
zhoršiť, určite nie zlepšiť. Vďa-
ka � remným dlhopisom si veľa 
� riem požičiava peniaze, ktoré 
by v banke nedostali. Ak príde 
k podstatnému zhoršeniu ekono-
miky, ich projekty sa poľahky 
môžu stať čiernou dierou, v ktorej 
skončia utopené peniaze tých, 
ktorí im požičali svoje úspory. 

V druhom pilieri mám 
všetky úspory v inde-
xových fondoch. Nebolo 
by rozumné zmeniť toto 
na stavenie a presunúť ich 
do bezpečnejšieho fondu? 
Druhý pilier funguje na stratégii 
pravidelného investovania. Úva-
hy o tom, či zmeniť indexový 
fond na bezpečnejší, sú len inou 
formou snahy o „časovanie“ trhu, 
predpovedanie budúceho vývo-
ja. Toto úsilie je z ľudskej stránky 

pochopiteľné, no v konečnom 
dôsledku môže sporiteľom len 
uškodiť. Navyše, zmena fondu 
znamená nielen akceptáciu strát, 
ktoré prepad � nančných trhov 
priniesol, ale i vzdanie sa možno-
sti na ich vymazanie, keď trhy 
opäť začnú rásť. 

Aké sú teda možnosti? Aká 
príležitosť z toho plynie?
Pokles je bežná súčasť � -
nančných trhov, a pokiaľ to nie 
je nevyhnutné, investície nevy-
berajte. 

Ak investíciu v poklese vybe riete, 
spôsobíte si nenávratnú stratu. 
Naopak, pokiaľ vám to � nančná 
situácia umožňuje, môžete tú-
to príležitosť využiť. Spoločnosť 
Morningstar oho dnotila prie-
mernú cenu svetového trhu 
ku dňu 9. 3. 2020 ako 15 % 
pod svojou „férovou hodnotou“ 
(ukazovateľ Market Fair Value) 
a v priebehu niekoľkých dní väčši-
na trhov poklesla o ďalších 5 – 12 
%. Znamená to, že akciový trh je 
momentálne o cca 20 – 25 % lac-
nejší, ako je jeho reálna hodnota. 
Takáto príležitosť tu bola napo-
sledy pred 11 rokmi a nik nevie, 
ako dlho na podobnú budeme 
čakať. Rozhodnutie je len 
na vás, trh ponúka veľké množ-
stvo nástrojov, ako situáciu 
využiť vo svoj prospech. Jedným 
z obľúbených a rozšírených 
nástrojov sú tzv. ETF fondy. Sú 
daňovo zvýhodnené, poplat-
kovo výrazne lacnejšie voči po-
dielovým fondom, diverzi� ko-
vanejšie a dosahujú dlhodobo 
vyššie výnosy. O týchto ETF fon-
doch si povieme v ďalšom článku. 

Zdroj: https://www.morningstar.
com/market-fair-value)
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Už siedmy rok 
patrí priemerná 
mzda zamestnan
ca v hospodárstve  
v Trenčianskom kra
ji k trom najvyšším 
medzi ôsmimi 
krajmi SR. V roku 
2019 dosia hla 1015 
eur a tak prvýkrát 
prekročila hranicu 
tisíc eur.

„V medzikrajskom 
porovnaní patrí 
hodnota priemernej 
mzdy v Trenčianskom kraji k tým 
vyšším, stále však o niekoľko desiatok 
eur zaostáva za priemernou nominál
nou mesačnou mzdou v rámci celej 
SR, ktorá dosiahla minulý rok 1092 
eur,“ uviedol riaditeľ pracoviska Štati
stického úradu SR v Trenčíne  Pavol 
Arpáš.

Nárast priemernej nominálnej me
sačnej mzdy kraja v roku 2019 me
dziročne dosiahol hodnotu 64 eur, čo 
predstavovalo 6,7 %. Bolo to najpo
malšie tempo rastu spomedzi ôsmich 

krajov Slovenska. Dynamika rastu sa 
medziročne zvýšila len o 0,4 percen
tuálneho bodu. 

Pomyselné nožnice rozdielu medzi 
mzdou v SR a v kraji sa v minulom 
roku opäť viac otvorili, kým v roku 
2018 tvorila mzda v kraji 94 % zo mzdy 
v SR, v roku 2019 to bolo 93 % (o 77 
eur menej). Z dlhodobého hľadiska sa 
však mzdy regiónu pomaly približujú 
k celoslovenskému priemeru, keď sa 
úroveň priemernej mzdy v kraji zvýšila 
z 85 % spred desiatich rokov  (v r. 2010) 
na súčasných 93 %.         ŠÚ SR Trenčín

Priemerná mzda v Trenčianskom kraji 
prekročila minulý rok hranicu tisíc eur

Spoločnosť Continental po takmer 
mesačnej prestávke obnovila výrobu 
v oboch svojich závodoch v Púchove  
Continental Matador Truck Tires a Con
tinental Matador Rubber. V spoločnos
ti na výrobu nákladných pneumatík  
(Continental Matador Truck Tires) 
obnovili výrobu v utorok 14.apríla, 
závod na výrobu osobných pneu
matík (Continental Matador Rubber) 
začali s výrobou v pondelok 20. aprí
la. V spoločnosti Continental Púchov 
počas odstávky výroby v oboch závo
doch pracovali na bezpečnostných 
opatreniach, aby pre zamestnancov 
vytvori li bezpečné podmienky na prá
cu za dodržania prísnych hygienických 
opat rení. Dobrou informáciou pre 
zamestnancov spoločnosti je, že  
v Continentale v Púchove nechystajú 
žiadne prepúšťanie. 

K prerušeniu výroby v spoločnosti 
Continental v Púchove došlo v závode 
na výrobu osobných pneumatík 19. 
marca, závod na výrobu nákladných 
pneumatík prerušil výrobu 27. mar
ca. Spoločnosť tak reagovala nielen 
na celosvetovú pandémiu ochorenia 
COVID19, ale reagovala aj na pok
les objednávok. „Uvedomujeme si 
závažnosť prijatého rozhodnutia, ale 
za súčasnej situácie je to najzodpoved
nejšie, čo môžeme pre našich zamest
nancov a spoločnosť urobiť,“ uviedla  

v marci hovorkyňa spoločnosti Katarí
na Pavlisová s tým, že v súvislosti s ak
tuálnou situáciou s pandémiou robia  
v spoločnosti Continental Púchov všet
ko pre ochranu zdravia zamestnancov.

Spoločnosti Continental Matador 
Rubber, s.r.o. a Continental Mata
dor Truck Tires s.r.o. sú spoločnos
ti s dlhoročnou tradíciou v oblasti 
gumárenského priemyslu, pričom 
dôležitým míľnikom je práve rok 1950, 
kedy bola v Púchove oficiálne spus
tená výroba pneumatík.

Spoločnosť Continental Matador 
Rubber, s.r.o. Púchov patrí medzi top 
5 najväčších európskych výrobcov 
pneumatík pre osobné, ľahké náklad
né a SUV vozidlá v rozmedzí od 13 do 
20 palcov. Predajná činnosť sa delí na 
trhy náhradnej spotreby a trhy prvej 
výbavy. V roku 2017 spoločnosť vyro
bila takmer 14,7 miliónov pneumatík 
z kategórie osobných, ľahkých náklad
ných a SUV pneumatík a zamestnáva 
viac ako 3 000 zamestnancov.

Spoločnosť Continental Matador 
Truck Tires s.r.o. Púchov je najväčším 
závodom na výrobu nákladných  
a autobusových pneumatík v Európe. 
V roku 2017 spoločnosť vyrobila 2,8 
miliónov nákladných pneumatík v pal
cových radách 19,5 a 22,5 a spoločnosť 
zamestnáva viac ako 1 500 zamestnan
cov.               (r)

V Continentale obnovili 
výrobu v oboch závodoch
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Florbalisti FBK Púchov majú za sebou prvú sezónu  
v extralige mužov. V pozícii nováčika obsadili  
v základnej časti jedenástu priečku a vzhľadom na 
predčasný koniec ročníka si tak zaistili možnosť štar
tovať medzi národnou elitou aj v sezóne 2020/2021. 
Túto príležitosť však Púchov nevyužije a extraligovú 
licenciu predá. Zmena nastane aj vo vedení klubu,  
z jeho čela odchádza Peter Hinka, nahradí ho Mário 
Haluška.

„Púchov nebude pokračovať v extralige. Klub pre
chádza reorganizáciou a nebolo by zodpovedné hrať 
extraligu nasilu. Momentálne prebieha predaj licencie. 
Zatiaľ nebudem konkretizovať komu,“ povedal pre 
spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) Pe
ter Hinka.

„Koniec ‚kariéry‘ som avizoval už viackrát, ale teraz 
je to definitívne a všetko v klube tomu prispôsobujem. 
Už nemám klubu čo dať a už nemám pre florbal taký 
zápal ako v minulosti. Ak prirátam k funkcii predsedu 
aj mestskú ligu, čo u nás bola, tak sa florbalu venujem 
štrnásť rokov. Každý, kto zastáva v nejakom klube istú 
funkciu, mi dá za pravdu, že veľa času na osobný ži
vot nie je a to chcem už konečne zmeniť. Môj nástupca 
bude Mário Haluška. Je to síce dosť mladý chalan, ale 
prekvapil ma. Má presne to zanietenie, ktoré som mal 
kedysi ja a preto má moju plnú dôveru,“ dodal.

FBK Púchov získal v extralige v 22 stretnutiach  
7 bodov za jedno víťazstvo a dva triumfy po 
predĺžení, resp. samostatných nájazdoch. Na Považí 
prevláda spokojnosť. „Napriek problémom, ktoré sme 
mali, hodnotím sezónu relatívne úspešne. Osemdesiat 
percent hráčov boli chlapci, ktorí nikdy extraligu neh
rali a vyrástli u nás. Šancu dostali aj juniori i dorastenci 
a hrali výborne, čiže ja môžem byť iba spokojný. Poteši
lo a prekvapilo zároveň ma to, že aj v tých najhorších 
časoch ťahali družstvo tí chalani, od ktorých som to 
nečakal a patrí im veľká vďaka,“ myslí si púchovský 
funkcionár.

Tridsaťštyriročný Hinka sa v rámci dvoch zápasov 
predstavil aj v bránke extraligového nováčika.  
„U nás v klube to nebolo až také prekvapenie. Vždy 
som tvrdil, že si chcem vyskúšať každú súťaž. Či už 
išlo o turnaj alebo súťažný zápas, nikdy som nemo
hol robiť jednotku, pretože som na to nemal. Vždy 
mi išlo o dobro klubu a najmä som chcel nasávať tú 

atmosféru, ktorá je z pozície hráča úplne iná, ako pre 
funkcionára na striedačke. To, že som si skúsil všetky 
turnaje a súťaže, na ktorých som bol, je pre mňa veľká 
česť. Brankársku výstroj som si obliekol asi po troch 
rokoch a bolo to pre mňa, vzhľadom na postavu  
a kondičku namáhavé, ale užil som si to,“ uviedol.

 „Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorých 
som vďaka tomuto skvelému športu spoznal. Je ich 
veľmi veľa a myslím si, že s viacerými budem naďalej  
v kontakte,“ uzavrel Hinka.

Florbalisti Púchova mali podľa pôvodného roz
pisu súťaže ako predposledný tím hrať baráž  
o udržanie v extralige s druhým mužstvom prvej ligy. 
Pre celosvetovú pandémiu však riadiaci orgán súťaž 
predčasne ukončil, baráže sa nehrali. Púchov by tak 
mal aj v budúcej sezóne právo štartu v najvyššej slo
venskej súťaži.  

Tabuľka po základnej časti
1. FBC Trenčín 22 20 0 1 1 239:110 61
2. Z. Bystrica 22 17 0 1 4 175:118 52
3. Florko KE 22 12 3 1 6 173:126 43
4. Nižná 22 13 0 1 8 145:112 40
5. Prírod. 22 12 1 2 7 145:140 40
6. ATU Košice 22 12 1 1 8 180:129 39
7. Prešov 22 10 2 1 9 167:149 35
8. Žilina 22 9 1 1 11 161:150 30
9. AS Trenčín 22 8 1 1 12 124:152 27
10. Snipers 22 5 1 2 14 123:169 19
11.Púchov 22 1 2 0 19 107:242 7
12. Sp. N. Ves 22 1 0 0 21 128:270 3

Individuálne štatistiky hráčov FBK Púchov
1. Beriac Teodor (‘01) 17 24 11 35 
2. Krajci Daniel (‘99) 19 15 7 22 
3. Fleger Jozef (‘91) 20 12 7 19 
4. Ševčík Róbert (‘93) 18 12 4 16 
5. Mišík Michal (‘92) 16 7 9 16 
6. Kiačik Martin (‘93) 10 5 7 12 
7. Haluška Pavol (‘02) 21 5 7 12 
8. Haluška Mário (‘99) 20 3 9 12 
9. Žilinský Martin (‘87) 14 5 4 9 
10. Bulejko Erik (‘96) 17 4 5 9 
11. Podmanický Michal (‘93) 15 1 8 9 
12. Pavel Jozef (‘82) 16 5 3 8 
13. Krajči Dominik (‘96) 17 3 1 4 
14. Filadelfi Tomáš (‘84) 7 1 2 3 
15. Zeliezka Roman (‘92) 4 2 0 2 
16. Ondrášik Jakub (‘92) 4 1 1 2 
17. Velčovský Tomáš (‘97) 17 0 2 2 
18. Kvasnica Tomáš (‘84) 3 1 0 1 
19. Zboran Patrik (‘03) 7 1 0 1 
20. Virga Maximilián (‘02) 1 0 0 0 
21. Kališ Richard (‘02) 2 0 0 0 
22. Hinka Peter (‘85) 2 0 0 0 
23. Kasík Martin (‘01) 2 0 0 0 
24. Pruszkay Roman (‘02) 3 0 0 0 
25.  Houb Richard (‘02) 11 0 0 0 
26.Tuček Matej (‘91) 12 0 0 0 

Samuel Prekop

Púchov nebude hrať extraligu, Hinka končí
Florbal
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Ročník 1995/1996 – 7. miesto, 45 bodov
Predsedom bol aj naďalej Ing. Kvasnica. V súvislosti 

so zvýšením počtu účastníkov I. ligy na 16 postupova
li v tomto ročníku až štyri mužstvá. Na decembrovom 
slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv 75. 
výročia vzniku futbalu v Púchove bol verejne pre
zentovaný záujem postúpiť medzi slovenskú futba
lovú elitu. Káder mužstva nebol natoľko kvalitný, aby 
mohol v jarnej časti bojovať o postup. Káder navyše 
opustili Burdej, Hyžák, bratia Pavlišovci a Mariuniak. 
A tak ani príchod Urgeho, Bugalu, Petruša, Jančiho 
či Rafaelisa k podstatnému vylepšeniu postavenia 
v tabuľke nepomohli. Na funkciu manažéra klubu 
nastúpil Pavol Holeščák (na snímke) a v závere súťaže 
prevzal trénerský post po neúspešnom Hrivnákovi 
Jozef Zigo zo Žiliny. Najlepšími strelcami v ročníku 
boli so šiestimi gólmi Petruš a Janči, Lazor zaz

namenal päť gólov, 
Vojtek, Staňo a Urge 
po štyri.

Ročník 1996/1997- 
5. miesto, 61 bodov

Druhá liga sa v tomto 
ročníku rozšírila na 18 
účastníkov. Pôsobenie 
v mužstve ukončili 
Jaroslav Rosina a Ivan 
Janči. Odišli aj nevy
darené posily Trungel 
a Hepner, pre zrane
nie tiež Lazor. Naopak, 

mužstvo posilnili Stehel a P. Revák. Piate miesto nevy
jadrovalo naše ambície, bolo výsledkom viacerých 
zakolísaní, najmä najvyššia prehra v Ružomberku 
0:6. Prišla však od lídra súťaže, ktorý napokon spolu 
s Trenčínom postúpil do prvej ligy. Trénerom muž
stva sa stal Štefan Tománek, asistentom bol jeho 
brat Jozef. Najlepším strelcom Púchova sa s desiatimi 
gólmi stal Urge, Petruš strelil deväť gólov, Ďuriš päť, 
Bugala, Rafaelis, Staňo a Revák po štyri. 

Ročník 1997/1998 – 3. miesto, 56 bodov

Predsedom klubu sa stal PhDr. Mjartan. Postupové 
ambície boli vyjadrené kvalitným doplnením kádra. 
Prišli Lembakoali, Štrba, Klinovský, Flašík, Krauš  
a Ceniga. Do mužstva sa postupne zapracovávali aj 
odchovanci Pavol Vavrík, Buchta a Škripec. Z muž
stva odišli Meliš, Anton Suchý, Ďuriš a Ján Janči. Bol 
to dobrý ročník, no postupové priečky pripadli Nitre 
a Dubnici nad Váhom. V jesennej časti viedli mužst
vo Tománkovci, v jarnej časti prišiel do funkcie asis
tenta Jozef Šuran. Najlepším strelcom Púchova bol 
s 11 gólmi Lembakoali, deväť gólov pridal Urge, päť 
Petruš a štyri Revák. 

Ročník 1998/1999 – 4. miesto, 65 bodov
Hráčsky káder z predchádzajúcej sezóny dokázal 

svoju kvalitu, a preto vedenie nevidelo dôvod na 
väčšie zmeny v jeho zložení. Z mužstva odišli Sta
nislav Mráz a Jaroslav Vojtek. Prišli posily Kunzo  

a Privarčák. Na trénerský post nastúpil Jozef Šuran, 
asistenta mu robil Štefan Tománek. Dlhý čas sezóny 
hrali Púchovčania bez prehry. Tá nakoniec prišla  
v predposlednom kole v Nových Zámkoch 0:1 (v nie 
celkom regulárnych podmienkach), a tak sa z pos
tupu tešili exligová 
Dunajská Streda  
a Senec. Štvrté mie
sto bolo však pevný 
základ pre postup 
v nasledujúcom 
ročníku. Najlepším 
strelcom sa stal  
s 13 gólmi Lemba
koali, Bugala strelil 
deväť gólov, Krauš 
a Privarčák po päť. 
Púchovčania zaz
namenali aj rekord
ný výsledok II. ligy, 
keď zvíťazili nad 
Vranovom 7:0. 

Ročník 1999/2000 – 1. miesto, 79 bodov
Viacročné úsilie konečne prinieslo úspech v podo

be víťazstva v II. lige a historického postupu do I. 

História 100 rokov púchovského futbalu (5. časť)

Okrúhle výročia futbalového klubu i Matadoru  
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História 100 rokov púchovského futbalu (5. časť)

vyšperkovali Púchovčania postupom do I. ligy

ligy. Veľkým konkurentom Púchovčanov boli v tejto 
sezóne Nováky. V zohratom mužstve nedošlo k pod-
statným zmenám, Púchovčania využili najmä získané 
skúsenosti. Zmena sa udiala na predsedníckom 
poste, novým predsedom sa stal Vlastimil Šamánek, 
na trénerskom poste pokračoval Jozef Šuran, asisten-
ta mu robil Štefan Tománek. Prvenstvo a historický 
postup medzi slovenskú futbalovú elitu symbolicky 
zapadol do významného obdobia. Futbal v Púchove 
si pripomínal 80. výročie svojho vzniku, ekonomický 
garant úspechu - spoločnosť Matador, slávil 50. 

výročie začiatku výro-
by v Púchove.  

Sedem odohratých 
ročníkov v podmien-
kach samostatného 
Slovenska tvorí pekný 
úsek v histórii futba-
lu v Púchove. Najmä 
jeho vyvrcholenie – 
postup do najvyššej 
slovenskej súťaže, 
isto potešil všetkých 
aktérov, ktorí sa oň 
pričinili. Vytvorili tiež 
predpoklady ďalších 
úspechov v I. lige.  

O tom všetkom mohli predchádzajúce generácie iba 
snívať. Naplnilo sa tým aj želanie, ktoré odznelo pri 
oslavách 75.výročia futbalu v Púchove z úst vtedaj-
šieho generálneho riaditeľa Matadoru Štefana Rosi-
nu. Športový úspech bol tiež vhodným príspevkom 
k oslavám 50.výročia spustenia výroby v patronátnej 

firme Matador. 
Postup Púchova do  

I. ligy nebol len krátko-
dobým jednorazovým 
vzplanutím, ale výsled-
kom niekoľkoročnej kon-
cepčnej práce. Dosiah-
nuté výsledky počas 
päťročného pôsobenia v 
prvej lige možno právom 
označiť za úspešnú fut-
balovú päťročnicu. Po-
dieľal sa na tom pracovitý 
a disciplinovaný hráčsky kolektív, realizačný tím, 
ale i funkcionársky zbor. Účinná bola spolupráca 
vedúcich funkcionárov Športového klubu Matador 
s pracovným kolektívom 
futbalového oddielu. Na 
prelome storočí, kedy sa 
zrodil tento úspech, bolo 
takéto funkcionárske na-
sadenie:

Vedenie ŠK MATADOR: 
Libor Mišák

Řiaditeľ ŠK: Ján Kaššovic
Zástupcovia: Anton No-

vosad, Ivan Krošlák
Predseda FO: Vlastimil 

Šamánek
Členovia Rady FO: Vladi-

mír Martinko, Ivan Kmoše-
na, František Sieklik, 
Marián Chovanec

Fyzioterapeut: Ján Hrom-
ka

Vedúci mužstva: Pavol 
Žiačik

Realizačný tím:
Manažér: Pavol Holeščák
Manažér: Dušan Slovák
Tréner: Jozef Šuran
Asistent: Štefan Tománek
Lekár: Vladimír Fábry
V auguste 2020 vznikol v zmysle požiadaviek UEFA 

a Slovenského futbalového zväzu samostatný Futba-
lový klub Matador Púchov ako akciová spoločnosť. 
Riadilo ju predsedníctvo v čele s predsedom Jozefom 
Vozárom. Členmi predsedníctva boli Ivan Kmošena, 
Ľubomír Kysucký, Milan Mikolášik, Pavol Holeščák, 
Vlastimil Šamánek a Ján Kaššovic, ktorý zároveň 
vykonával aj funkciu riaditeľa futbalového klubu. 
V roku 2003 odišiel do dôchodku, na jeho miesto 
nastúpil Vladimír Martinko. Dozorná rada fungovala 
v tomto období v zložení Vladimír Somora, Marián 
Kurtin a Rudolf Mišovec. 

Ďalšia zmena vo vedení klubu nastala v apríli 2004, 
kedy z funkcie predsedu predstavenstva odstúpil 
Jozef Vozár, odvtedy pracoval orgány klubu v nasle-
dovnom zložení:

Predstavenstvo: Vladimír Šamánek, Ivan Kmoše-
na, Milan Mikolášik, Ľubomír Kysucký, Vladimír So-
mora

Dozorná rada: Jozef Jankura, Rudolf Mišovec, Pe-
ter Veteška

Funkciu riaditeľa futbalového klubu vykonával 
Vladimír Martinko, manažérom bol Dušan Slovák. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Zdroj: Vavro Slovák 

85 rokov púchovského futbalu (2005)
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ADVENT
POHREBNÁ

SLUŽBA
 a

KVETINÁRSTVO
živé a umelé kytice, 

vence

0903 42 42 42
NONSTOP

v prípade úmrtia

Nájdete nás na adrese:

Royova 789
(oproti Sociálnej 

poisťovni)

SPOMIENKA
„Ten, kto ťa poznal si spomenie a kto 
ťa mal rád, nezabudne.“ 

Dňa 23. 4. 2020 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila EVA ĎURIŠOVÁ 
rod. Kudlejová z Hor. Kočkoviec. 

S láskou spomínajú manžel, rodičia,
sestra a brat s rodinou.

SPOMIENKA
”Tvoje oči navždy zhasli, ale v našich 
srdciach budeš navždy žiť.” 

Dňa 23. apríla 2020 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec a dedko JÁN GELO.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú syn Ján
a dcéra Gabriela s rodinou.

SPOMIENKA
„Odišla si tíško, už ťa tu niet, ostalo 
toľko nedopovedaných viet... Jednu 
Ti do neba posielame, že na teba 
s láskou a úctou spomíname.“ 

Dňa 19. apríla 2020 sme si pri-
pomenuli 7. výročie, čo nás 
navždy opustila matka, svokra, babička, prababička 
a praprababička EMÍLIA ČIMBOROVÁ z Hoštinej. 

Spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22. 04. 2020 uplynú štyri roky, 
čo odišiel k nebeskému otcovi náš 
milovaný brat JÁN CAPÁK. 

Kto ste ho poznali, mali radi, 
spomeňte si na neho v modlitbe 
spolu s nami. 

S láskou sestra Mária a brat Jozef s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 25. 4. 2020 uplynú 2 roky, čo 
nás náhle opustil náš milovaný 
STANISLAV HVOLKA. 

S láskou v srdci spomínajú manželka, 
dcéry Dáša a Sylvia, vnuci

a sestra Mária.

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. 

PREDAJ - RÔZNE
• Predám zo zdravotných dôvodov dámsky 
bicykel značky KENZEL za polovičnú cenu 150 €. 
Tel. 0914 120 216.

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.
• METROVÝ TEXTIL na pešej zóne – maskáčovina, 
guma (čierna aj klobúková), kvalitné rúška po 2€/ks.
• www.LamaSchool.sk - Pokračujeme online. Pridajte 
sa k nám! Info na t. č. 0949 374 254.
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BLAHOŽELANIE
„V deň Tvojich vzácnych narodenín 
prišli sme k Tebe s pozdravením. 
Dvíhame oči nad oblohu, 
vznášame vrúcne prosby k Bohu, 
aby po ďalšie dlhé roky s istotou 
viedol Tvoje kroky, nech ťa vždy 
jeho milosť chráni, nech splní každé 
z Tvojich prianí.“ 

Dňa 20. 4. 2020 oslávi krásne 
2. narodeniny naša dcérka 
ELIŠKA KUBANÍKOVÁ.

Všetko najlepšie jej želajú mamina, tatino, sestrička 
Kajka, bratček Matúško, prababka, babky a dedko. 

BLAHOŽELANIE
„Vetrík spieva pesničku, pre usmiatu 
Mišičku, duje, fúka a do sveta hlási, 
že 6 rôčkov v dátume sa hlási.“ 

Krásne narodeniny vnučke MIŠKE 
FLOREKOVEJ, veľa 
zdravíčka, šťastíčka...

...praje tvoja babička Anička.

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)
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INTERNET M INTERNET L 14,99 €

12,99 € 
mesačne150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

14,99 € 
mesačne

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

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

www.swan.sk

Ján Volko
Predbehni
dobu s rýchlym
internetom

zľava
až do

120 €



oznam


