
www.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK MESTA PÚCHOV

16dátum vydania: 28. 4. 2020
ďalšie číslo vyjde 5. 5. 2020

História 100 rokov púchov
ského futbalu (6. časť)

>> str. 16,17

Opatrenia sa pomaly 
uvoľňujú

>> str. 3,5

CVČ Včielka oslavovalo 
Deň Zeme

>> str. 4

>> str. 10,11>> str. 10,11

75.  v ýro čie  oslob o denia Púchova75.  v ýro čie  oslob o denia Púchova



oznam2

Foto: Slavomír Flimmel



spravodajstvo 3

Slovami primátorky: 
Opatrenia sa pomaly uvoľňujú.. .

V priebehu minulého týždňa sme pocítili aj v na-
šom meste drobné zvoľnenie napätia, ktoré súvise-
lo najmä s uvoľnením vládnych opatrení. Trhovisko, 
niektoré športové ihriská a tenisové kurty ako aj niek-
toré menšie prevádzky sa otvorili pre svojich zákazní-
kov, a tak sme v meste už mohli zaznamenať aj väčší 
pohyb ľudí. Aj ja to vnímam pozitívne, pretože tre-
ba podporiť aj drobných a stredných podnikateľov  
v meste, ktorí kvôli zatvoreniu prevádzok prišli o svo-
je tržby a niektorí zamestnanci už aj o svoju prácu, 
avšak stále treba byť obozretný a disciplinovaný pri 
nosení ochranných prostriedkov, aby sme nezazna-
menali prudký nárast nakazených v našom meste, čo 
by mohlo mať vplyv na vydanie ďalších prísnejších 
opatrení. 

Mesto stále vykonáva všetky úkony smerujúce  
k ochrane svojich občanov tak, aby nedochádzalo  
k ďalšiemu prípadnému šíreniu koronavírusu v na-
šom meste: čistíme a dezinfikujeme verejné pries-
transtvá, lavičky, zástavky, domy smútku, autobusy 
mestskej autobusovej dopravy, distribuujeme rúška 
a dezinfekčné prostriedky, zabezpečujeme nákupy 
pre seniorov a osamelých ako aj rozvozy obedov 
pre tých, čo to najviac potrebujú a požiadali nás  
o túto službu, a tiež v snahe ochrániť Púchovčanov 
pred vznikom a šírením rôznych infekcií a vírusov, 
zabezpečujeme vodu pre ľudí, čo nemajú prístup  
k čistej pitnej vode. Som presvedčená, že všetky tieto 
opatrenia spolu s vašou zodpovednosťou pri nosení 
rúšok majú zmysel a sú výsledkom toho, že v celom 
púchovskom okrese sme zaznamenali k včerajšiemu 
dňu len 3 prípady pozitívne testovaných občanov 
na COVID 19, pričom aj v tomto prípade ide o osoby, 
ktoré sú v dvoch prípadoch v karanténnom zariadení 
mimo Púchova a jedna osoba je v domácej karan-
téne, a predovšetkým - tieto osoby neboli v úzkom 
kontakte s ostatnými spoluobčanmi. 

Školy stále zostávajú zatvorené... Zvoľnenie opatre-
ní sa však nedotklo škôl a školských zariadení, a tak 
musíme všetci pokračovať v domácej výučbe našich 
detí. Využijem túto príležitosť aj v nadväznosti na 
článok, ktorý publikoval v predchádzajúcich púchov-
ských novinách poslanec Peter Bilik, a vyjadrujem 
poďakovanie a úctu všetkým pedagógom, ktorí sa 
venujú svojim žiakom aj v týchto zložitých podmien-
kach a komunikujú s nimi, vyučujú na diaľku... Vidím 
to aj u nás doma, kde sa chlapci dennodenne učia  
a robia úlohy na základnej i strednej škole. Nesmiem 
zabudnúť ani na výučbu, ktorá intenzívne prebieha 

aj zo strany základnej umeleckej školy. Ďakujem za 
trpezlivosť aj vám rodičia, ktorí ste sa vďaka tejto 
situácii museli vrátiť spolu s deťmi do školských la-
víc a pomôcť im pri výučbe. Verím však, že keď sa 
školy otvoria, učitelia budú pokračovať tam, kde sa 
prezenčná výuka ukončila a pomôžu našim deťom 
nabehnúť na nové učivo. Ďakujem aj CVČ Včielka  
a ostatným zariadeniam, ktoré stále pripravujú ak-
tivity pre naše deti a mládež, čo je dôkazom toho, 
že vieme pracovať aj v nie práve exkluzívnych pod-
mienkach, avšak keď nechýba chuť a nadšenie, tak 
výsledky sa dostavia.

Tento týždeň si pripomenieme významné 75. vý-
ročie oslobodenia mesta Púchov. Vojna sa v našom 
meste skončila 30. apríla 1945 príchodom rumun-
ských vojsk. Pôvodne sme plánovali veľké oslavy, 
avšak vzhľadom na súčasnú situáciu prebehne spo-
mienka na tieto udalosti bez účasti verejnosti. Kaž-
dý si však môže túto spomienku uctiť individuálne, 
a to pripomenutím si obdobia, keď v apríli 1945 
Nemci opustili Púchov skôr, ako ich mohli zachytiť 
prichádzajúce spojenecké armády, avšak stihli ešte 
vyhodiť do vzduchu železničný a cestný most cez 
Váh, všetky strategické body v meste ako strojné 
zariadenia na železničnej stanici, výhybky, telefónne  

a telegrafné zariadenia a niektoré domy v ich blíz-
kosti. Oslavy oslobodenia mesta sa musia tento rok 
zaobísť bez obľúbenej Vatry oslobodenia a tradič-
ného ohňostroju, avšak s prichádzajúcim májovým 
obdobím sme sa rozhodli ponechať tradíciu Stavania 
mája na pešej zóne. Hoci nebude táto akcia spojená 
s otvorením fontán v meste, a bude prebiehať len 
za účasti členov DHZ Púchov a pracovníkov MSU 
Púchov, určite každého, kto bude prechádzať po 
pešej zóne, pohľad na postavený máj poteší a nielen 
to... 

Práve pešia zóna je jednou z oblastí, kde mesto 
spustilo do prevádzky bezplatné Wi-Fi internetové 
pripojenie v rámci projektu WiFi4EU. Orientačnú 
mapu pokrytia a informácie o projekte nájdete už 
teraz na webe mesta Púchov alebo v budúcom čís-
le Púchovských novín.  Teší ma, že sa podarilo ten-
to projekt mesta zabezpečiť a verím, že táto služba 
a bezplatné internetové pokrytie mesta občanov 
Púchova i jeho návštevníkov potešia. Minulý týždeň 
pribudli v meste aj nové kamery, čo prispeje k zvýše-
niu bezpečnosti obyvateľov mesta. V tejto súvislosti 
mi dovoľte poďakovať sa Braňovi Zrínymu a Peťovi 
Barančíkovi za prípravu, realizáciu i inštaláciu za-
riadení pre spustenie Wi–Fi free zón v meste i kame-
rového systému, ale i pracovníkom mestskej polície  
a technických služieb mesta Púchov. Spoločné úsilie 
opäť vyústilo do projektu, ktorý môžu využiť všetci 
občania nášho mesta. Len pripomeniem, že na pro-
jekt mesto získalo grant z EÚ vo výške 15 000 EUR, 
pričom je plne financovaný z prostriedkov EÚ, bez 
finančnej spoluúčasti mesta.

Ďakujem všetkým pracovníkom sociálnych zaria-
dení v našom meste, detského domova, zdravotníc-
keho zariadenia Zdravie za ich zodpovedný prístup, 
nasadenie a ochotu pracovať a pomáhať v prvej línii, 
a to napriek nebezpečenstvu nákazy. Poďakovanie 
opäť patrí aj vám všetkým, ktorí s nami spolupracuje-
te pri zabezpečovaní pomoci tým najzraniteľnejším  
a tým, ktorí prispievate na transparentný účet mesta, 
aby ste sa takto mohli podieľať na pomoci tým, ktorí 
zostali z dôvodu koronavírusu v núdzi. Špeciálne po-
ďakovanie i informácie o transparentom účte nájde-
te aj v týchto Púchovských novinách.

Všetkým vám prajem krásny skrátený pracovný 
týždeň a nezabudnite na 1. mája nájsť zakvitnutú  
čerešňu a venovať bozk milovanej osobe. Zabezpečí-
te tým, že vaša láska bude kvitnúť aj naďalej.

Katarína Heneková 
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V CVČ Včielka Púchov bola dl-
horočná tradícia osláviť Deň Zeme 
celotýždennými aktivitami, ktoré 
ponúkalo Púchovské ekocentrum 
školám, deťom a ich rodičom.

Lektorky pripravovali výchovné eko
programy, tvorivé dielne, podieľali sa 
na riešení úloh vyplývajúcich z en
vironmentálnych medzinárodných 
projektov, hlavne v rámci projektu 
Zelená škola. Okrem týchto aktivít 
členovia krúžkov z CVČ pod vedením 
interných, externých zamestnancov 
a žiackeho mestského parlamentu 
sa zapájali do podujatia „Deň Zeme 
v Europarku“, kde rodinky s deťmi sa 
mohli zúčastniť rôznych ekohádaniek, 
športových hier, výstav prác detí z MŠ 
a tvorivých dielní na rôzne ekotémy. 
Členovia krúžkov reagovali na výz
vy iných organizácií mesta Púchov 
a zúčastňovali sa spoločných brigád 
zameraných na zber a čistenie vod
ných, či lesných plôch od odpadkov. 
Tu sme sa radi spájali s dobrovoľník
mi, so seniormi, so skautmi, s turista
mi a so školami v Púchove.

Mimoriadna situácia prináša nové 
riešenia

Tento rok prišlo však celosvetové 
prekvapenie vo forme pandémie, 
ktorá zavrela školy, školské zariadenia, 
zamedzila stretávať sa a organizovať 

podujatia na verejnosti. Ako sa dá 
v takej situácii robiť niečo pre Zem 
a ešte participatívne, teda s našimi 
deťmi, mládežou a s verejnosťou? 
Platí, že tí, ktorí chcú, využijú túžbu 
pokračovať v stanovených cieľoch  
a vzniknú tvorivé riešenia. Tak sme sa 
pustili do práce. 

Treba spojiť sily
Najlepšie, čo sme v prvých chví

ľach mohli urobiť, obzreli sme sa 
okolo seba, čo robia iní a spojili sme 
sily. Pridali sme sa k výzve manželov 
Medalovcov z CEA Trenčín, ktorí spolu 
so Zelenými školami a s Mladými re
portérmi pre životné prostredie nám 
ponúkli uverejniť nápady, námety, 
rady a aktivity cez internetovú sieť. 
Výzva znela: „Pridaj na sociálnu sieť 
fotku s príbehom, čo robíš denne pre 
Zem ty, tvoja škola či obec/mesto  
a prečo to vnímaš ako dôležité.“ 
Príspevky si nájdeme vďaka označe
niu #YREstayshome #YREportujem
doma #yresk a #zelenaskola. 

Púchovské ekocentrum ponúklo 
túto výzvu členom krúžkov, žiackemu 
parlamentu ako aj aktivistom v meste. 
Vyleteli prvé lastovičky, ktoré zverejni
li svoje brigády, sadenie stromčekov 
vo vlastných záhradách, ekonápady 
na každý deň, na ktoré bol dobrý 
ohlas. Prvý príspevok zaslala Ninka 

Klobučníková s kamarátkou Nikolkou 
Sekáčovou zo žiackeho parlamentu. 

Okrem tejto výzvy malí šikulkovia  
z výtvarného krúžku Pastelkáči tvori
li kresbičky už počas marca na tému 
zvieratká a rastlinky. Radko Kurej zlo
žil básničku „Modrá planéta“ a zareci
toval ju prostredníctvom facebooku 
členom a priateľom Hniezdočka, ktorí 
v tieto dni pozorovali krásy prírody  
a zdieľali si ich v rámci ich skupiny. 
Členovia enviro  chemického krúžku 
„S lupou do prírody“ sa mohli zapo
jiť do pokusov, ktoré dostávali ako 
námety prostredníctvom vedúcej 
krúžku. Už niekoľko týždňov ponúkali 
lektorky anglického jazyka na face
booku CVČ divadielka z prírody pre 
svojich malých angličtinárov, dávali 
aj návod, ako rodičia môžu využiť 
svoj čas s deťmi aj v rámci jazyka  
v prírode. Túžia v tom pokračovať až 
do znovuotvorenia CVČ. Niekedy tre
ba aj zastať a ďakovať za dary prírody. 
Je krásne pozorovať včely, ktoré si 
nachádzajú svoje miesto na levandu
liach pred Domom sociálnych služieb 
na Chmelinci, ktorý spolupracuje so 
včelárskym krúžkom a múzeom. 

Nie, to nie je všetko, drahí priatelia! 
Ešte zostáva veľa práce za dverami 
CVČ. V kancelárii CVČ sa využíva re
cyklovaný papier, plánuje sa šetrenie 
energií a spotrebného materiálu, trie
di sa v kancelárii odpad. CVČ prijíma 
do 30.4. 2020 odfotené aktivity v rám
ci výzvy „Vyčisti svoje okolie“, ktoré 
túži zverejniť na svojej stránke. 

Ale stále tu visí otázka: „Ako 
môžeme v tieto dni pracovať so 
ško lami na ekotémach, na cieľoch 
z projektov? Ide to, veď zeleň na 
školách a dážďovky vo vedrách na 
vermikompostovanie, kompostoviská  
v záhradách nepoznajú rozkaz „zos
taň doma“! Oni čakajú na láskavé  
a obetavé ruky, ktoré ich prídu poliať, 
pokopať, skypriť, nakŕmiť. A tak pro
jekt CVČ Včielka a mesta Púchov „Eko
logicky v odpadovom hospodárstve“ 
v spolupráci s púchovskými školami 

a krúžkami CVČ, pokračuje. Školské 
pozemky, vďaka spolupráci s koor
dinátormi z radov pedagógov, ich 
spolupracovníkov školníkov a pani 
upratovačiek, stále nadobúdajú novú 
tvár – kvitnú, prinášajú farbu a vôňu 
do celého okolia. Zeleň na školách 
nebude až tak obohatená o novú 
výsadbu stromov a kríkov, ale veríme, 
že bylinkové záhrady, vodné plochy 
a hmyzie hotely zostanú udržiavané. 
Po návrate do škôl a CVČ, tímy detí  
a žiakov dotvoria začaté dielo a pot
vrdí sa, že projekt je trvalo udržateľný. 
Lektorky ekocentra veľmi pekne 
ďakujú už teraz všetkým, ktorí položia 
ruku a srdce do tohto diela.

A ešte chceme povzbudiť sa navzá
jom. Ponúkame pár postrehov, čo 
môžeme robiť za dverami bytoviek, 
rodinných domov či na chatkách? 
Hovorme viac dá sa, ako nedá sa 
niečo urobiť, skúšajme, tvorme, po
zorujme, tešme sa, buďme tolerantní 
a trpezliví. Ďakujme za to, že jablká 
a iné ovocie tento rok budeme jesť 
zo stromov, ktoré pred rokmi niekto 
zasadil, polieval, okopával... Nosme 
poctivo po vonku nielen rúška, ale aj 
láskavosť, dobrotu a ponúkajme po
moc, ktorá jediná dnes môže nakaziť 
tých druhých. Aj za dverami je možné 
poctivo triediť, chovať sa zodpovedne 
ku energiám, vyrábať rúška z látok, 
ktoré už roky boli v skrini. 

Pri nákupoch zájdime do obcho
dov, kde ponúkajú produkty od 
miest nych farmárov, podľa potreby 
skúsme meniť jednorazové veci za 
viacnásobne použiteľné, pozbierajme 
rozfúkaný odpad pri kontajneroch, 
starajme sa o zeleň na balkónoch, 
upracme starú garáž a dobré veci 
opravme. Máte viac nápadov? Usku
točnite ich spoločne v rodinách a ak 
chcete, zdieľajte ich s priateľmi. Nech 
sa nám to tento rok podarí, držme si 
spoločne palce, myslime na dobro 
i ných a tešme tým Zem každý deň.

Gabika Támová, Púchovské 
ekocentrum v CVČ Včielka Púchov 

Zemi sa dá pomáhať aj v núdzovom čase
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V poradí už šieste zasadnutie mestského 
krízového štábu sa uskutočnilo22. apríla 2020.

Stalo sa tak ani nie týždeň od posledného zasad
nutia, na ktorom jeho členovia schválili prvú transak
ciu z transparentného účtu i otvorenie mestského 
úradu pre verejnosť. Zasadnutím Krízový štáb mesta 
Púchov reagoval na aktualizované nariadenia Vlády 
SR, ktorá pomalými krokmi začína uvoľňovať dote
rajšie obmedzenia. Mesta Púchov sa prvá fáza bude 
týkať predovšetkým v zavedení jednosmerného 
pohybu na mestskej tržnici a jej každodennej dez
infekcie, otvorení výdajných okienok stravovacích 
prevádzok, zvýšenej hliadky mestskej polície na 
týchto miestach, a otvorí sa aj Europark.

Na stretnutí mestského krízového štábu oboznámi
la primátorka mesta Katarína Heneková prítom
ných členov s novými opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva SR v súlade s 1. fázou postupného 
uvoľňovania obmedzení na Slovensku konkretizo
vaných pre mesto Púchov. Upozornila na zavedenie 
jednosmerného pohybu na mestskej tržnici, kde 
bude výrazne vyznačený vchod a východ, pričom 
budú občania poučení aj o povinnosti nosenia hy
gienických rukavíc a rešpektovania nákupných hodín 
pre seniorov, ktoré sú od dnešného dňa 22. 4. až do 
odvolania, vymedzené na pracovné dni (pondelok až 
piatok) v čase 9:00 – 11:00 hod. Každý deň, v ranných 
hodinách, bude prebiehať aj dezinfekcia mestskej 
tržnice, ktorú zabezpečí Podnik technických služieb 
mesta Púchov. 

Naďalej ostávajú zatvorené ihriská patriace  
k základným školám, pre zníženie rizika stretávania 
sa viacpočetných skupín detí a mládeže. Napriek 
tomuto opatreniu však bude v najbližších dňoch, 
počas otváracích hodín, otvorený Europark pri Žup
nom dome, kde je dostatočný priestor pre vyhnutie 
sa viacpočetným skupinám a dodržanie povinného 
odstupu. Ďalej odporučil mestský krízový štáb zave
denie postupného predaja parkovacích kariet v už 
otvorenom Púchovskom informačnom centre (PIC), 
a to od pondelka 4. 5.

Od pondelka, 20. 4. je v obmedzenom režime pre 

verejnosť otvorený už aj mestský úrad – občania si 
tak môžu dôležité záležitosti vybaviť na matrike, 
pokladni, podateľni a evidencii obyvateľstva,  
v súlade so všet kými predpismi, za prísnych hy
gienických podmienok. Zamestnanci MsÚ Púchov 
majú v kanceláriách zabezpečené plexisklá, zabraňu
júce priamemu kontaktu. Mesto zavedie od mesiaca 
máj už avízovanú novinku  občania budú môcť vyko
návať platby bezkontaktne, cez platobný terminál 
v špecializovanom priestore tak, aby sa zamedzilo 
zhromažďovaniu ľudí.

Zároveň upozornila primátorka mesta aj na ďalší 
dôležitý dokument, výlučne pre členov mestského 
krízového štábu, súvisiaci s novými nariadenia
mi – Postup primátorky mesta Púchov pri riešení 
ochorenia COVID19 v marginalizovaných rómskych 
komunitách na území mesta. Znamená to, že vede
nie mesta má pripravené nielen preventívne opa
trenia pre prípad výskytu koronavírusu v margin
alizovaných skupinách občanov, zároveň i to, že je 
pripravené – v prípade výskytu infekcie – operatívne 
konať. Taktiež bude mesto aj naďalej zabezpečovať 
pitnú vodu pre marginalizovanú skupinu občanov 
na Kolonke, aby sa úplne zamedzilo šíreniu akých
koľvek baktérií či iných chorôb.

Nadchádzajúce oslavy 75. výročia oslobodenia 
mesta budú prebiehať bez prítomnosti verejnosti,  
a nebude sa konať vatra ani ohňostroj. Stavanie mája 
prebehne tiež bez prítomnosti verejnosti. Pamiat
ku oslobodenia mesta si občania môžu následne 
uctiť individuálne. Pre tento rok sa nebudú spúšťať  
v meste ani fontány.

Katarína Heneková informovala mestský krízový 
štáb aj o práve prebiehajúcej pomoci mesta Púchov, 
do ktorej sa zapojili i poslankyne MsZ – Ľubica 
Kuchařová, Angela Lazorová a viceprimátor Lukáš 
Ranik. V nasledujúcich dňoch prebehne doručovanie 
ďalších hygienických balíčkov, do ktorých ochran
nými rúškami prispelo aj Mesto Púchov. Doposiaľ 
bolo rozdaných 265 kusov hygienických balíčkov, 
ktoré poslankyne doručili do mobilného odberového 
miesta pri NsP Zdravie ako aj zamestnancom NsP 

(všeobecní  a odborní lekári, detské lekárky, farma
ceuti), ďalej do Senior clubu pre zdravotnícky per
sonál, na pobočku pošty a pre zamestnancov Podni
ku technických služieb mesta Púchov. Doručovať sa 
bude aj dezinfekcia pre seniorov vekovej kategórie 
75+, aj s ochrannými rúškami – v réžii poslancov 
podľa im príslušného volebného obvodu. 

V súvislosti s hygienickými balíčkami ĎAKUJEME 
všetkým, ktorí do nich prispeli ušitými bavlnenými 
ochrannými rúškami a vitamínmi, medzi ktorých 
sa najnovšie zaradil i maloobchodný reťazec Tesco. 
Ďakujeme aj dobrovoľníkom, zapojeným do roz
vážania stravy z jedálne MŠ Lienka, ktoré využila už 
stovka Púchovčanov.

Koncom apríla prebehnú ešte stretnutia s riaditeľmi 
MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v Púchove, a tiež s konateľmi 
mestských spoločností, v súvislosti s opatreniami pri
jatými pre tieto zariadenia.             Laura Krošláková 

Mestský krízový štáb v Púchove reaguje 
na 1. fázu uvoľňovania obmedzení

1. Otvorenie mestskej tržnice, pri prevádzke ktorej 
bude zabezpečené 

 jednosmerný pohyb kupujúcich
 výrazne vyznačený a regulovaný vchod a východ
 umiestnenie predajných miest s minimálnou 

vzdia lenosťou 2 metre
 používanie ochranného rúška alebo šatky a dezin

fekcia rúk alebo jednorazové rukavice
 zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov v prie

storoch tržnice.
2. Otvorenie Europarku pre verejnosť v čase od 7.00 

do 17.00 hodiny za podmienok dodržania prísnych 
hygienických opatrení.

3. Otvorenie mestského úradu pre verejnosť  
v obmedzenom režime – otvorená je podateľňa, 
pokladňa, matrika a evidencia obyvateľstva v pon
delok, utorok a v piatok od 8.00 do 11.00 a v stredu 
od 13.00 do 16.00 za podmienok dodržania všetkých 
hygienických a protiepidemiologických opatrení.

4. Obnovenie predaja parkovacích kariet od 4. mája 
za podmienok dodržania všetkých hygienických  
a protiepidemiologických opatrení, pre seniorov  

v čase od 9.00 do 11.00 hodiny.
5. Otvorenie vonkajších športovísk pre bezkontak

tný šport bez otvorených šatní a hygienických za
riadení, bez prítomnosti obecenstva. 

Mesto tiež plánuje začať  roznášať obyvateľom 
Púchova výmery na zaplatenie poplatkov za ko
munálny odpad a na dane z nehnuteľností. Možnosti 
úhrad daní a poplatkov bude obyvateľom oznámené.  

V Púchove zostanú zatiaľ aj naďalej mimo prevádz
ky fontány, zatvorené zostanú tiež detské ihriská. 

Na základe príkazu primátorky mesta Kataríny 
Henekovej zostáva aj naďalej v platnosti zákaz 
organizovania všetkých športových, kultúrnych, 
spoločenských akcií a podujatí, ktoré organizuje 
mesto alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnos
ti mesta (divadlá, koncerty, kino, výstavy) s výnimkou 
zasadnutí a schôdzí orgánov mesta (mestské zastu
piteľstvo, mestská rada, komisie mesta), pri ktorých 
je vylúčená verejnosť a s povinnosťou zabezpečiť 
všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia. 

Príslušníci mestskej polície budú aj naďalej kon
trolovať dodržiavanie nariadených opatrení týka

júcich sa predovšetkým:
nosenia ochranných rúšok na verejnosti, v prípade 

nedodržania môže mestská polícia uložiť pokutu až 
do výšky 1000 eur

 dodržiavania zákazu prítomnosti verejnosti  
v prevádzkach reštaurácií a stánkov s rýchlym 
občerstvením, cukrární, vrátane predajní nebalenej 
zmrzliny, bistier, kaviarní, barov a podobných zaria
dení verejného stravovania, pričom tento zákaz sa 
nevzťahuje na predaj bez vstupu verejnosti do tých
to prevádzok) 

 dodržiavania zákazu konzumácie alkoho
lických nápojov na verejných a verejne prístupných 
priestranstvách a zdržiavania sa na nich v e  videntne 
podnapitom stave a inhalovanie prchavých a 
omamných látok (zákaz vyplýva zo všeobecne 
záväzného nariadenia o využití priestranstiev na 
území mesta). 

Kompletný zoznam opatrení a nariadení, ktoré sú 
výsledkom minulotýždňového zasadnutia krízového 
štábu, je zverejnený na webovom sídle mesta. 

(r)

Aké opatrenia prinieslo uvoľnenie obmedzení?
Školy zostávajú zatiaľ  zatvorené. Rovnako ako 

kultúrne zariadenia v meste. 
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Dňa 21. apríla krátko pred poludním bola ohlásená 
dopravná nehoda nákladného motorového vozid
la, ktorá sa stala na 156 km diaľnice D1 v smere na 
Bratislavu. Udalosť sa stala v katastri obce Beluša,  
v okrese Púchov. 

Na zásah boli vyslaní traja príslušní
ci Hasičského a záchranného zboru z 
Púchova s jedným zásahovým vozid
lom. Po príchode hasičov na miesto 
udalosti bolo zistené, že havarovaný 
cisternový automobil sa nachádzal 
na krajnici vozovky, pričom mal 
zalomený ťahač, v dôsledku čoho 
čiastočne blokoval jeden jazdný 
pruh. Cisterna vozidla bola prázdna, 
bez poškodenia. Vodič sa s ľahším 
zranením nachádzal mimo postih
nutého nákladného vozidla. 

Zasahujúci hasiči zabezpečili mies
to udalosti, zranenému vodičovi 
poskytli do príchodu zdravotníkov 

ZZS predlekársku prvú pomoc a postihnuté vozidlo 
zabezpečili proti vzniku požiaru. Následne po zdo
kumentovaní dopravnej nehody políciou, asistovali 
pri jeho bezpečnom naložení na vozidlo odťahovej 
služby.          KR HaZZ Trenčín 

Mestská polícia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
stúpla v Púchovskom okrese v marci medzimesačne  
o 0,06 percenta na úroveň 3,11 percenta. Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Púchove evidoval koncom 
marca v okrese Púchov celkom 860 uchádzačov  
o zamestnanie. Z nich bolo 448 žien a 71 uchádzačov 
so zdravotným postihnutím. Pol stovky uchádzačov 
o zamestnanie z Púchovského okresu boli absolventi 
škôl, z nich 38 absolventov stredných škôl a 12 absol
ventov vysokých škôl. 

Celkovo 212 uchádzačov o zamestnanie z okresu 
Púchov bolo mladších ako 30 rokov, čo je necelých 
25 percent z celkového počtu uchádzačov o zamest
nanie. Podiel ľudí do 30 rokov bez zamestnania 
je tak v okrese Púchov najnižší za posledný rok. 
Uchádzačov o zamestnanie starších ako 55 rokov 
e vidoval púchovský úrad práce celkom 179. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti  

v Trenčianskom samosprávnom kraji stúpla v marci 
medzimesačne rovnako ako v Púchovskom okrese 
o 0,06 percenta na úroveň 3,27 percenta. Nezamest
nanosť v Trenčianskom kraji bola tretia najnižšia 
spomedzi všetkých slovenských krajov. 

Najvyššia nezamestnanosť v Trenčianskom kraji 
bola v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,62 
percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (4,16 
percenta), Partizánske (3,61), Bánovce nad Bebravou 
(3,20), Púchov (3,11), Nové Mesto nad Váhom (2,74), 
Myjava (2,58), Ilava (2,35) a Trenčín (2,08). Miera ne
zamestnanosti v Trenčianskom okrese bola v marci 
zároveň najnižšie na Slovensku. 

Na Slovensku stúpla priemerná evidovaná miera 
nezamestnanosti v marci medzimesačne o 0,14 
percenta na úroveň 5,19 percenta. Najvyššia bola  
v okrese Rimavská Sobota, kde stúpla na úroveň 
16,19 percenta. Najnižšia v okrese Trenčín.                  (r)  

Nezamestnanosť v okrese mierne stúpla

Dopravná nehoda na diaľnici D1 pri Beluši
Hasičský a záchranný zbor

Nepozornosť bola dôvodom dopravnej nehody kamióna na diaľnici pri Beluši.       FOTO: KR HaZZ Trenčín

Išlo mu o život...
Hliadka mestskej polície zasahovala krát

ko pred desiatou hodinou predpoludním na 
základe telefonického oznámenia na Štefáni
kovej ulici v Púchove, kde na zemi medzi 
zastávkami autobusovej dopravy ležal bezdo
movec. Na čele mal tržnú ranu a keďže začal 
chrčať a kašľať, uvoľnili mu mestskí policajti 
dýchanie a uložili do stabilizovanej polohy. 
Hliad ka zostala pri mužovi až do príchodu 
zdravotných záchranárov, ktorí muža odviezli 
na ošetrenie do považskobystrickej nemocnice.

Grilovali a pili na verejnosti
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic

ké oznámenie, že na Spojovej ulici v Púchove 
medzi slobodárňami požívajú obyvatelia bez 
ochranných rúšok alkoholické nápoje. Hliadka 
po príchode na miesto našla v altánku medzi slo
bodárňami rómsku rodinu s tromi maloletými 
deťmi, ktorá na mieste grilovala na plynovom 
grile. Na mieste zistili mestskí policajti priestu
pok proti všeobecne záväznému nariade niu 
mesta – požívanie alkoholických nápojov na 
verejne prístupnom mieste. Priestupok vyriešili 
mestskí policajti napomenutím, osoby z miesta 
vykázali. Rodinu zároveň upozornili na povin
nosť dodržiavať opatrenia proti COVID19. 

Tĺkol na dvere a nadával
Stála služba Obvodného oddelenia Policaj

ného zboru v Púchove požiadala mestských 
policajtov o spoluprácu pri incidente na Ulici 
1. mája. Vo večerných hodinách tam mal niek
to búchať na dvere. Hliadka na mieste našla 
muža evidentne pod vplyvom alkoholu, ktorý 
sa svojim správaním dopustil priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu – tĺkol na dvere  
a používal hrubé výrazy. Mestskí policajti 
mu udelili blokovú pokutu vo výške 20 eur. 
Poškodenie dverí bude riešené ako majetkový 
priestupok.  

Doma sa už nudia...
Na základe telefonického oznámenia zasa

hovali mestskí policajti v púchovskom skate
parku, kde sa podľa oznámenia mala zdržiavať 
skupina mladých ľudí. Hliadka na mieste našla 
osem mladých ľudí, ktorí sa vozili na skate
boardoch, čím porušovali nariedenie o záka
ze zhromažďovania vydaného v súvislosti 
so zabránením šírenia nového koronavírusu. 
Mestskí policajti vyzvali mládež, aby priestory 
opustila. Osem mladých chlapcov poslúchlo  
a rozišli sa do svojich bydlísk.  

Obišiel s desaťeurovou pokutou
Hliadku mestskej polície požiadali o súčin

nosť z Obvodného oddelenia Policajného zboru  
v Púchove. Mestskí policajti riešili krádež v jed
nom z púchovských hypermarketov. Hliadka na 
mieste našla muža, ktorý mal z predajne ukrad
núť bundu v hodnote 20 eur tak, že si ju obliekol 
na seba a prešiel pokladňou bez zaplatenia. Za 
pokladňou ho zadržal príslušník súkromnej bez
pečnostnej služby. Muž sa ku krádeži priznal, 
spáchal priestupok proti majetku. Cestou na ob
vodné oddelenie Policajného zboru v Púchove 
zistili mestskí policajti, že muž sa krádeže  
v posledných dvanástich mesiacoch podob
ného priestupku nedopustil, a preto ho potre
stali blokovou pokutou vo výške desať eur. 
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Za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 došlo na 
cestách v Trenčianskom kraji k 241 dopravným 
nehodám (-60 v porovnaní s rokom 2019), z toho 
s následkom na zdraví bolo 119 dopravných ne-
hôd (-50). Pri dopravných nehodách bolo 6 osôb 
usmrtených (-2), 14 osôb ťažko zranených (-10)  
a 82 osôb ľahko zranených (-17). Z hľadiska skladby 
usmrtených osôb pri dopravných nehodách došlo k 
usmrteniu 4 vodičov osobného automobilu, 1 vodiča 
motocykla a 1 cyklistu. 

Dni a časy vzniku dopravných nehôd
Z pohľadu dní v týždni bolo najviac dopravných 

nehôd zaznamenaných v stredu (43 dopravných 
nehôd, -11) a v piatok (43 dopravných nehôd, +6). 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 je zaz-
namenaný najväčší nárast počtu dopravných nehôd 
v piatok (43 dopravných nehôd, +6). 

Miesta dopravných nehôd
V obci bolo zaevidovaných 168 dopravných ne-

hôd (-38), pri ktorých boli 2 osoby usmrtené (0),  
8 osôb bolo ťažko zranených (-4) a 55 osôb bolo ľah-
ko zranených (-3). Mimo obce bolo zaevidovaných 
73 dopravných nehôd (-22), pri ktorých boli 4 osoby 
usmrtené (-2), 6 osôb bolo ťažko zranených (-6) a 19 
osôb ľahko zranených (-9).

Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody 
na diaľnici bolo porušenie povinnosti vodiča (9 dop-
ravných nehôd, +7) a nedovolená rýchlosť jazdy (1 
dopravná nehoda, -9). Z hľadiska dní patrili medzi 
najnehodovejšie dni pondelok (5 dopravných ne-
hôd, +3) a piatok (3 dopravné nehody, +1). Z hľadiska 
času patril medzi najnehodovejšie intervaly čas od 
16.00 do 20.00 h. (3 dopravné nehody, +1). 

Vinníci dopravných nehôd
Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, 

že najviac dopravných nehôd zavinili vodiči moto-
rových vozidiel v počte 223 dopravných nehôd (-54). 
Chodcami boli zavinené 4 dopravné nehody (-6)  
a vodičom nemotorového vozidla 6 dopravných ne-
hôd (+6). Z pohľadu druhu nehody došlo k 23 dop-
ravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chod-
com (-14) a k 6 dopravným nehodám, pri ktorých 
došlo k zrážke s cyklistom (-1). 

Príčiny dopravných nehôd 
- porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 

112 dopravných nehodách (-22), čo predstavuje 
46,5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. 
Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba 
usmrtená, 5 osôb bolo ťažko zranených a 33 ľahko 
zranených,

- nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 43 do-
pravných nehodách (-18), čo predstavuje 17,8%-ný 
podiel zo všetkých dopravných nehôd.  nesprávne 
otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 17 dopravných 
nehodách (-9), čo predstavuje 7,1%-ný podiel zo 
všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených do-
pravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená 
ani ťažko zranená a 2 osoby boli ľahko zranené,

- nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 15 do-
pravných nehodách (+3), čo predstavuje 5,8%-ný po-
diel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených 
dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, žiad-
na ťažko zranená a 4 osoby boli ľahko zranené,

- nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 12 
dopravných nehodách (-1), čo predstavuje 5%-ný po-

diel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených 
dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená,  
5 osôb bolo ťažko zranených a 8 ľahko zranených.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu
Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných ne-

hôd zistené v 36 prípadoch (+3). Pri týchto dop-
ravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená 
(0), 3 osoby boli ťažko zranené (0) a 13 osôb bolo 
ľahko zranených (+3). Vodiči motorových vozidiel 
zavinili pod vplyvom alkoholu 31 dopravných ne-
hôd (+5), vodiči nemotorového vozidla zavinili pod 
vplyvom alkoholu 3 dopravné nehody (+2) a chodci 
2 dopravné nehody (-4).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo naj-
viac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom 
alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (12 do-
pravných nehôd, +3), Púchov (7 dopravných nehôd, 
+4) a Trenčín (6 dopravných nehôd, +1).

Zdroj: KR PZ Trenčín

Púchovský okres je druhý v počte nehôd pod vplyvom alkoholu
Dopravná nehodovosť v TSK za prvý štvrťrok 2020

Na hraničných priechodoch s Českou republikou 
môžete stretnúť pri výkone služby aj príslušníkov 
finančnej správy. Trenčianski príslušníci finančnej 
správy z Colného úradu Trenčín v spoločných sku-
pinách s policajtmi a príslušníkmi armády slúžia 
nonstop na hranici s Českou republikou v Drietome, 
púchovskí zasa v Lysej pod Makytou. 

Aj prechod cez štátnu hranicu s Českou republikou 
je v tomto čase, keď bojujeme s chorobou COVID-19, 
kontrolovaný. Príslušníci finančnej správy tu však ne-
kontrolujú tovar, ale poskytujú súčinnosť policajným 
zložkám spolu s príslušníkmi armády pri kontrole 
osôb, ktoré prekračujú štátnu hranicu. 

Denne prekročia štátnu hranicu desiatky ľudí, ktorí 
po zaevidovaní ich totožnosti čakajú na presun do 
zariadení, kde strávia povinný čas v karanténe. Mo-
mentálne je prejazd slovenských a českých kamió-
nov plynulý, zahraničné kamióny sú evidované. Cez 
drietomský hraničný priechod prejdú denne stovky 
kamiónov. 

Trenčianski príslušníci finančnej správy pracujú 
v tomto režime už od marca, kedy bola v dôsledku 

šírenia koronavírusu vyhlásená  mimoriadna situácia. 
Výkon služby je náročný a prebieha nepretržite. 

Príslušníci finančnej správy poskytujú súčinnosť 

polícii aj na všetkých ostatných hraničných priecho-
doch. Do spolupráce s políciou sú tak zapojené aj 
ďalšie colné úrady.                           Colný úrad Trenčín

Finančná správa pomáha aj na hraniciach v Lysej pod Makytou
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Obe majú 20 rokov a celý život pred sebou, no už 
teraz majú pocit, že práve ich pohľad na svet si zaslúži 
pozornosť. Kabrioletargia je alternatívno-popová 
diev čenská kapela z Púchova, pozostávajúca z dvoch 
členiek – Kristíny Littovej a Karolíny Janypkovej. Ich 
tvorba je zatiaľ dostupná len na YouTube, no baby 
majú ambície raz preraziť a dostať sa na tie najväčšie 
slovenské festivaly. Spoločne sme si vzali pod drob-
nohľad ich tvorivý proces a plány do budúcna.

Prvá vec, ktorá na vás upúta pozornosť, je sa-
motný názov vašej kapely. Aký príbeh stojí za 
vznikom tohto kuriózneho slova?

Bude to možno prekvapivé, ale vznik názvu nie je 
spojený so žiadnym nespútaným dobrodružstvom 
alebo mystickým zjavením, ako by si niekto mohol 
myslieť. Sedeli sme v našej obľúbenej púchovskej 
kaviarni. Kaviarenské prostredie je náš druhý domov 
a najviac nápadov vzniklo páve tu. Prvotná myšlien-
ka sa odvíjala od slova apatia, pretože obe zažívame 
a zároveň by sa dalo povedať, že obľubujeme stav, 
kedy nechceme reagovať na dojmy reálneho sveta. 
Vzhľadom na to, že slovo apatia sa stalo miernym 
mainstreamom v slovenskej tvorbe, potrebovali sme 
slovo, ktoré nie je také známe. Preto sme jednoducho 
siahli po synonymickom slovníku a obe nás ako prvé 
zaujala letargia. Znelo to dobre a po obsahovej strán-
ke to bolo dokonalé. Avšak, naša spokojnosť netrvala 
dlhšie ako minútu. Pri opakovaní názvu letargia sme 
mali pocit, že tam ešte niečo chýba. Nespĺňalo to 
„feeling“ názvu kapely. Zrazu sa do ticha ozvala Kika 
so slovom kabriolet. Zasmiali sme sa na zhode pís-
men L, E, a T, ktoré sa objavujú na konci slova kabri-
olet a na začiatku slova letargia. Keď sa na to spätne 
pozrieme, možno to nakoniec bolo mystické zjave-
nie. Kabriolet pre nás symbolizuje hlavu v oblakoch, 
ktorá sa spája s pocitom letargie. Ukazuje nekoneč-
no a slobodu mysle. Taktiež skryté spojenie medzi 
týmito slovami je slovo let, takže naše mysle lietajú 
v oblakoch. Každý prejavuje svoju apatiu k niečomu 
inému. Naša letargia sa neviaže k problémom, ktoré 
sužujú svet či náš štát. Skôr sa viaže k obyčajným ve-
ciam, ktoré za to nestoja. 

Vaše vnímanie reality pôsobí pomerne orig-

inálne, čo sa odráža aj na textoch vašich piesní. 
Akí umelci vás v tvorbe inšpirujú najviac? Alebo 
čerpáte inšpiráciu niekde úplne inde?

Čo je zvláštne na našej spolupráci, je fakt, že každá 
z nás má úplne rozdielny hudobný štýl. Napriek tomu 
dokážeme spojiť tieto inšpirácie a využiť ich vo svojej 
tvorbe. Myslíme tým napríklad Lykke Li, Tove Lo, Au-
rora, no máme rady aj interpretov zo Slovenska ako 
Katarziu či Billyho Barmana. Ďalej nás inšpiruje náš 
život, tak ako veľa iných umelcov. Veľa sme si toho 
spolu prežili a vieme o sebe každú maličkosť. Inšpirá-
cia je veľmi premenlivá, tým máme na mysli, že sa 
mení zo dňa na deň. To, čo pre nás bolo inšpiráciou 
včera, nemusí byť dnes.

Hovoríte o rozdielnych hudobných štýloch, 
predpokladám, že určite ste aj dve rozdielne 
osobnosti. Prejavuje sa to pri procese písania? 
Dochádza ku konfliktom, keď si každá z vás chce 
do textu presadiť niečo svoje?

S písaním problémy našťastie nemáme. Obe nás 
to veľmi baví a dokážeme sa dobre dopĺňať. Máme 
veľmi podobné zmýšľanie a tým, že sa poznáme tak 
dobre, dokážeme vytvoriť rovnakú atmosféru, ktorú 
daná pieseň obsahuje. Na tvorbu textov nemáme 
jednotný návod. Niekedy píšeme každá zvlášť, i-
nokedy tvoríme spolu. Neustále si dávame spätné 
väzby. Vždy sa pýtame jedna druhej na názor, pretože 
sme jeden tím a robíme hudbu spoločne. Podiel na 
tvorbe textu je väčšinou rovnaký, ale nezakladáme si 
na báze fifty-fifty. Tá, ktorá má väčšiu potrebu niečo 
povedať, jednoducho dostane viac priestoru.

Ako to je s piesňou Zamrznutý breh? Na tracku 
dominuje predovšetkým hlas Kristíny. Ide 
prevažne o jej myšlienky, jej posolstvo svetu?

Kika mala text a hlavnú melódiu k piesni Zamrz-
nutý breh spravenú ešte pred vznikom Kabriole-
targie. Keď sme sa chystali na prvé nahrávanie, tak 
nám táto pieseň prišla ako dobrý štart. Dotvorili sme 
spolu melódiu a vokály. Áno, text sú Kikine myšlienky  
a posolstvo si v tom môže každý nájsť sám. Zamrz-

nutý breh znamená pre nás veľa, pretože to je ako  
s prvou láskou, na ktorú sa nezabúda.

Čo môžu vaši fanúšikovia od vás čakať v budúcno-
sti? Chystáte sa z YouTube a iných virtuálnych plat-
foriem presedlať aj na živé vystúpenia, napríklad  
v podnikoch či na menších festivaloch? V okrese 
sa každoročne koná hudobný festival Končiny. 
Zvažovali ste účasť?

Určite by sme časom chceli robiť živé vystúpe-
nia, ale to má ešte čas. Kaviarne by sme určite 
privítali ihneď, pretože sme kaviarenské povaľačky. 
Každopádne sme ešte veľmi malé ryby na to, aby 
sme si vyberali, kde hrať a kde nehrať. Budeme 
rady za každú príležitosť. Chceli by sme popracovať 
na repertoári a nabrať nejaké skúsenosti. Taktiež sa 
pohrávame s myšlienkou, že by sme nabrali nejakých 
nových členov-muzikantov, ktorí by nám vedeli 
pomôcť s koncertovaním. Naším malým snom je 
vystupovať na festivaloch, ako sú napríklad Pohoda 
alebo Grape. Samozrejme, že to je ešte dlhá cesta, ale 
nič nie je nemožné. Festival Končiny by bol asi tým 
najlepším začiatkom. Veľmi sa nám páči práca orga-
nizátorov, ktorí robia festival rok od roka lepším. 

Je v hre, že ak sa Kabrioletargia nedočká väčšie-
ho úspechu či nedostane sa do povedomia širšej 
verejnosti, tak s hudbou skončíte?

Človek nikdy nevie. Asi je ešte priskoro rozmýšľať 
nad tým, keď sa práve teraz rozbiehame. Cítime, že 
je pred nami ešte dlhá cesta a boli by sme nerady, 
keby sa to teraz malo skončiť. Momentálne sme silne 
motivované a plné energie, ktorú chceme naplno 
využiť. To, čo robíme a tvoríme, nás skutočne baví. 
Skrz túto prácu objavujeme samy seba a napĺňa nás 
to nádejou na lepší zajtrajšok. Dúfame, že naša hud-
ba ľudí povzbudí a prebudí v nich ich pravé ja a túžbu 
po zmene k lepšiemu. Preto by sme im rady odkázali, 
aby sa nechali uniesť našou hudbou a nebáli sa pri 
tom ponoriť do vlastnej letargie. 

Zhováral sa Kristián Vrábel, 
foto: Michal Janek

Kabrioletargia: 
Tvorba nás napĺňa nádejou na lepší zajtrajšok
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Zatvorenie škôl a z toho plynúce 
zmeny trápia nielen pedagógov, ale 
aj rodičov. Aký majú rodičia postoj 
k aktuálnym témam vo vzdelávaní? 
Malo by podľa nich dôjsť k zmenám 
v obsahu vzdelávania? A ako vníma
jú systém hodnotenia svojich detí, či 
ich prepadávanie? 

Aj na tieto otázky sa sústredil prie-
skum medzi rodičmi základných škôl, 
ktorý v polovici apríla realizovala 
agentúra Focus pre Komenského in-
štitút. Otázky prieskumu reflektujú na 
aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, 
prepadávania a obsahu vzdelávania, 
ktoré začiatkom apríla predstavilo mi-
nisterstvo školstva a Štátny pedago-

gický ústav. „Reprezentatívny prieskum 
ukazuje, že rodičia vítajú navrhované 
zmeny vo vzdelávaní a to nielen v čase 
trvania pandémie spôsobenej vírusom 
COVID-19, ale aj po nej,“ hovorí Martin 
Slosiarik riaditeľ agentúry FOCUS

Väčšina rodičov detí navštevujúcich 
základné školy víta možnosť hod-

notenia žiakov na konci 
školského roka aj slovne. 
Konkrétne celkovo 84%  
z opýtaných, pričom viac 
ako pätina rodičov by prefe-
rovala pre aktuálny školský 
rok výlučne slovné hodno-
tenie bez známok (23%)  
a viac ako polovica rodi-
čov by si priala kombináciu 
známok a slovného hod-
notenia (61%). Po skončení 
koronakrízy by slovné hod-
notenie na vysvedčení na 
základných školách v neja-

kej podobe uvítali takmer dve tretiny 
rodičov (63%). 

„Slovné hodnotenie sme v čase preru-
šeného vyučovania v školách zaviedli 
najmä z dôvodu zabezpečenia spra-
vodlivosti pri hodnotení každého žiaka, 
keďže podmienky na domácu prípravu  
a dištančné vzdelávanie majú v tejto 
situácií veľmi rozmanité. Vzhľadom na 

jeho viaceré výhody, spočívajúce najmä 
v poskytnutí konštruktívnej spätnej väz-
by a v podpore motivácie žiaka, by sme 
radi ponechali slovné hodnotenie ako 
jednu z možností pre učiteľov všetkých 
ročníkov základných škôl aj v budúcnos-
ti,“ hovorí Miroslava Hapalová, riadi-
teľka Štátneho pedagogického ústavu. 

Diskusie sa rozvinuli aj pri téme zru-
šenia prepadávania, ktoré prišlo aj  
z dôvodov aktuálnych nerovných mož-
ností vzdelávania sa. Až 70% rodičov 
súhlasí s návrhom MŠVVaŠ SR, že by  
z dôvodu koronakrízy nemali žiaci na 
základných školách na konci tohto 
školského roku prepadnúť.

Zmenám v obsahu vzdelávania 
dali rodičia zelenú 

Slovenské školstvo má dlhodobo 
problém s kladením veľkého dôrazu 
na encyklopedické vedomosti žiakov. 
Počas aktuálnej krízy to intenzívne 
pociťuje aj množstvo rodičov, ktorí so 
svojimi deťmi riešia veľký objem zada-
ní a úloh zo strany niektorých učiteľov. 
Výsledky prieskumu ukázali, že takmer 
tri štvrtiny (72%) rodičov detí základ-
ných škôl súhlasí s návrhom zmien ob-
sahu vzdelávania. Dáta ukázali, že to 
nevnímajú len ako aktuálny problém 
– 67% z nich by súhlasilo so zmenami 
v obsahu aj po skončení koronakrízy. 

„Dôraz na memorovanie faktov bol 
aj v minulosti problematický. V dnešnej 
informačnej dobe to platí obzvlášť. Po-
trebujeme skôr mladých ľudí učiť, ako si 
vyberať z množstva ľahko dostupných 
informácií a posilňovať u nich životné 
zručnosti akými sú kritické myslenie, 
tímová spolupráca, kreativita či vnútor-
ná motivácia učiť sa niečo nové. Aby 
učitelia mali čas tieto zručnosti u žia-
kov rozvíjať, potrebujeme ubrať z pred-
písaného obsahu učiva,” uviedla Tina 
Gažovičová z Komenského inštitútu.  
O nevyhnutnosti zmien vo vzdelávaní 
sa na Slovensku dlhodobo diskutuje, 
ale navrhované inovatívne riešenia 
ostali často len na úrovni návrhov. 

„Nemalá časť praktických zmien sa 
deje vďaka nadšeným učiteľom, ob-
čianskym iniciatívam a programom 
akým je Komenského inštitút. Zmena 
zdola je nevyhnutná, ale má svoje ob-
medzenia. Práve teraz máme príležitosť, 
aby tieto snahy boli podporené aj zá-
sadnejšími zmenami pravidiel zo strany 
štátnych inštitúcií,” uzatvára Radoslav 
Plánička z Komenského inštitútu. Prie-
skum ukázal, že rodičia sú otvorení 
reforme školstva a že sú ďalšou dôle-
žitou skupinou, ktorá potrebné zmeny 
očakáva.

Zdroj: zivica.sk, foto: pixabay

Združenie podnikateľov regiónu 
Púchov (ZPRP) od roku 2003 vytvá
ra organizačné, materiálne a eko
nomické podmienky pre presadzo
vanie záujmov svojich členov ale 
aj ostatných podnikateľov nášho 
regiónu. 

Členmi ZPRP sú zástupcovia nasle-
dovných podnikateľských subjektov  
a organizácií: ROSFAMILY, s.r.o., MAKY-
TA, a.s., Continental Matador Truck Ti-
res, s.r.o., Continental Matador Rubber, 
s.r.o., Mikona, s.r.o., Janek s.r.o., Mäso-
kombinát, s.r.o., Poľnohospodárske 
družstvo Mestečko, Kúpele Nimnica, 
a.s., Povodie Váhu, OZ Púchov, WILI 
HOLDING, a.s., Považská cementáreň 
a.s., PRIMA ZDROJ, s.r.o., Viktor Kvaš-
šay VK-SOK, RONA, a.s., Miloš Pagáč, 
Fakulta priemyselných technológií 
Púchov, STAZU, s. r. o., Alexandra Hotel, 
s.r.o., Goms, s.r.o., SV Engineering, s.r.o.  
a Gimax servis, s.r.o.

V objekte SISI Gardens, kde má ZPRP 
svoju kanceláriu, sa dňa 16.4.2020 
stretli členovia prezídia ZPRP s primá-
torkou mesta Katarínou Henekovou  
a predsedom Ekonomickej komisie 
Danielom Lakom. 

Doc.Vladimír Taraba, ktorý je pre-
zidentom ZPRP od roku 2015, infor-
moval vedenie mesta o problémoch,  
s ktorými zápasia podnikatelia regiónu 
Púchov. O výsledkoch stretnutia nám 
prezident združenia povedal:

„Na rokovaní Ekonomickej komisie  
a neskôr aj na rokovaní s pani primátor-
kou Henekovou som otvoril problema-
tiku dani z nehnuteľností platenú ma-

lými a strednými podnikateľmi v meste 
Púchov. Je známe, že v Púchove sú dane 
pre podnikateľov veľmi vysoké. Dovolím 
si dokonca povedať, že pre niektorých 

podnikateľov sú v dnešnej situácii až lik-
vidačné. V čase koronakrízy, keď im štát 
zakázal podnikať, nemajú z čoho vytvá-
rať finančné prostriedky na zaplatenie 
týchto daní. Ukázalo sa však, že podľa 
dnes platnej legislatívy mesto nemôže 
podnikateľom odpustiť časť dane a ani 
penále z titulu omeškania platenia daní. 
Keďže sa tento problém nedá riešiť na 
úrovni mesta, rozhodli sme sa obrátiť 
listom na Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky a požiadať ho o zmenu 
legislatívy.

Ďalší problém, ktorý naše združenie 
trápi, je situácia okolo rekonštrukcie 
križovatky za mostom cez Bielu vodu 
smerom na Lednické Rovne. Pýtali sme 
sa pani primátorky, prečo meškajú prí-
pravné práce na vybudovaní kruhového 
objazdu. Informovala nás, že v minulosti 
už boli pripravené a podpísané zmluvy 
o budúcich zmluvách medzi dotknutý-
mi subjektami a pripravené podklady 
k územnému konaniu, ktoré však jeden 
„iniciatívny“ občan Púchova napadol. 
Tento podnet preverovala prokuratúra 
a  žiadne porušenie nezistila. Zároveň 
bol spis postúpený na odvolací orgán do 
Trenčína, ktorý vo veci rozhoduje, čím sa 
celé konanie predlžuje. Takto môže „ini-
ciatívny“ občan mesta Púchov zabrzdiť 
dôležitý projekt a tak potrebnú novú kri-
žovatku, ako je kruhový objazd pri Bielej 
vode.“

Slavomír Flimmel 

Aktivity Združenia podnikateľov regiónu Púchov 

Agentúra Focus: Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaníAgentúra Focus: Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaní
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V posledný aprílový deň a na za
čiatku mája si každoročne pripomí
name výročie konca najtragickejšej 
udalosti histórie ľudstva – druhej 
svetovej vojny.

Najstrašnejšia vojna začala v septem-
bri 1939 napadnutím Poľska armáda-
mi Nemecka, Slovenska a Sovietskeho 
zväzu. Po rozdelení Poľska medzi na-
cistické Nemecko a sovietske Rusko 
tieto totalitné mocnosti vojensky ob-
sadili viaceré susedné štáty. Nemecko 
napadlo a obsadilo Belgicko, Holand-
sko, Dánsko, Francúzsko, Juhosláviu 
a Grécko. Sovietsky zväz okupoval Es-
tónsko, Lotyšsko, Litvu a časť Fínska  
a Rumunska. Keď sa Hitlerovi nepo-
darilo vojensky poraziť Veľkú Britániu, 
upriamil svoju pozornosť na Východ. 
V roku 1941 zaútočil na svojho do-
vtedajšieho spojenca – Sovietsky zväz. 
Do vojny boli postupne zatiahnuté 
takmer všetky štáty sveta a zahynulo  
v nej viac ako 72 miliónov ľudí. 

Najviac obetí na životoch mali štáty: 
Sovietsky zväz 27 miliónov mŕtvych, 
Čína 15 miliónov, Nemecko 7 miliónov 
a Poľsko 6 miliónov mŕtvych. Česko-
slovensko v tejto vojne malo 365 000 
mŕtvych, z toho 277 000 bolo obetí 
židovského holokaustu, 63 000 ďalších 
civilných obetí a 25 000 padlých voja-
kov (do týchto počtov sa nepočítajú 
občania Československa nemeckej 
národnosti, ktorí boli v rokoch 1938-
45 štátnymi príslušníkmi Nemecka, 
ktorých zahynulo podľa odhadov 300 
až 500 tisíc).

Na definitívnom porazení Hitlerov-
ho Nemecka v máji roku 1945 majú 
najväčšie zásluhy hlavné spojenecké 
veľmoci – Sovietske Rusko, USA a Veľká 
Británia. Pri samotnom oslobodzovaní 
Československa od fašizmu a nemec-
kej okupácie zahynulo takmer 140 000 
príslušníkov Červenej armády, z toho 
na území Slovenska je pochovaných 
60 659 sovietskych vojakov. Počet za-

bitých nemeckých vojakov pochova-
ných na území Slovenska sa odhaduje 
na 35 000.

O rumunských vojakoch a o ich oslo-
bodzovaní Slovenska v roku 1945 sa 
stále vie pomerne málo, pritom pri bo-
joch na našom území zohrali význam-
nú úlohu. Rumunská armáda oslobodi-
li takmer 40 percent územia Slovenska 
a približne 16 000 rumunských vo-
jakov pritom zahynulo. Podľa iných 
prameňov celkové straty na životoch 
Rumunskej armády pri oslobodzovaní 
územia Československa predstavovali 
33 000 vojakov. Pre porovnanie: 1. čs. 
armádny zbor mal 2 261 padlých vo-

jakov. Z vojnových štatistík vidno, že  
v 2. svetovej vojne trpelo najmä civilné 
obyvateľstvo. Len na území dnešného 
Slovenska pre vojnové operácie zahy-
nulo približne 30 000 civilistov a ako 
dôsledok rasistického režimu 105 000 
Židov. 

Rumunskí osloboditelia Slovenska
Rumunsko patrilo na začiatku vojny 

k spojencom Hitlerovho Nemecka. Ru-
munskí vojaci spolu s nemeckými (a aj 
slovenskými vojakmi) v roku 1941 na-
padli Sovietsky zväz. Počtom vojakov 
zúčastnených na vojne s boľševickým 
Ruskom mali Rumuni po Nemcoch  
a Talianoch tretiu najväčšiu armádu. 
Rumunsko bolo dlho spolu s Maďar-
skom a Slovenskom jedným z naj-
oddanejších spojencov nacistického 
Nemecka. Aktívne sa podieľalo na 
vyvražďovaní Židov na ním spravova-
ných územiach - v ich vyhladzovacích 
táboroch zahynulo viac ako 300 000 
Židov.

Historický obrat prinieslo rumunské 
protifašistické povstanie 23. augus-
ta 1944. Prepuklo o týždeň skôr ako 
SNP a na rozdiel od neho bolo úspeš-
né. Rumunský kráľ Michal štátnym 
prevratom previedol Rumunsko na 
stranu protifašistickej koalície a štyri 
rumunské armády s miliónom voja-
kov začali okamžite bojovať proti ne-
meckým a maďarským vojskám. Podľa 
podmienok prímeria podpísaného 12. 
septembra 1944 sa Rumunsko muselo 
podriadiť spojeneckému (sovietske-
mu) veleniu. Súčasťou prímeria bol aj 
záväzok Rumunska viesť na strane spo-

jencov boj proti Nemecku a Maďarsku.
Počas ťažkých bojov sa Rumunom 

podarilo udržať kontrolu nad rumun-
ským územím až do príchodu vojakov 
Červenej armády. Podľa niektorých 
historikov Rumuni tak prispeli k po-
rážke Nemecka a k skráteniu vojny pri-
bližne o pol roka. Podľa názorov iných 
historikov, keby Rumunsko spolu s Ne-
meckom a Maďarskom načas zastavili 
prenikanie Červenej armády cez Kar-
paty, hraničná línia medzi sovietskymi 
a anglo-americkými vojskami by bola 
v roku 1945 ďalej na východ a viaceré 
štáty (a aj Československo) mohli byť 
ušetrené skúsenosti s nasledujúcim 
komunistickým režimom.

Rumunská 1. a 4. armáda sa ocitli 
na slovenskom úseku frontu preto, že 
toto  bojisko bolo sovietskym velením 
považované za nepodstatné a hlavné 
údery Červenej armády viedli cez ro-
vinaté Poľsko a Maďarsko. V rámci 2. 
ukrajinského frontu tvorili rumunské 
armády dve z ôsmich. V máji 1945 to 
bolo 17 divízií, letecký zbor s 249 bo-
jovými lietadlami a tankový pluk so 79 
tankmi a samohybnými delami, spolu 
248 000 vojakov. Pre porovnanie: za-
hraničný 1. československý armád-
ny zbor mal na konci vojny približne  
70 000 vojakov. 

V oboch rumunských poľných armá-
dach sa spolu počas západnej výpravy 
vystriedalo dohromady asi 540 000 
mužov. Celkom Rumuni oslobodili viac 
ako 1 700 československých obcí, vrá-
tane 31 miest. Medzi ne patrí aj naše 
mesto, ktoré oslobodili 30.4.1945.

75. výročie oslobodenia Púchova
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Púchovská kronika o konci vojny
„Od 22. januára do 8. februára pre-

chádzalo veľa nemeckého vojska  
z východného frontu smerom na Mo-
ravu. 27. januára obsadili nemeckí vo-
jaci školy, verejné i súkromné budovy 
úpl ne brutálnym spôsobom. Maďarskí 
vojaci sa museli presídliť do nemec-
kých barakov... Obyvatelia hromadne 
schovávali, zakopávali a zamurovávali 
zásoby a cenné veci. Niektoré rodiny sa 
sťahovali i so zariadením do susedných 
odľahlých dedín... 

Správy z krajov, ktorými ustupovali 
Nemci, hovorili o tom, že Nemci berú 
všetkých bojaschopných mužov od 
16 do 60 rokov. Tieto správy veľmi 
poplašili miestnych občanov. Skoro 
všetci muži mali pripravené plecniaky  
a ostatnú výstroj, aby v príhodnej chví-
li mohli utiecť do hôr. 7. apríla na roz-
kaz nemeckého vojenského veliteľstva 
museli nastúpiť všetci chlapi od 16 do 
60 r. kopať zákopy pri železnici. Bolo to 
veľmi nebezpečné, lebo v tej dobe sa 
začali často objavovať sovietske lietad-
lá, aby znemožnili presuny nemeckého 

vojska a aby zničili komunikačné pre-
chody skôr, než ich budú môcť použiť 
Nemci a za sebou zničiť.

Od Veľkej noci ľudia spávajú v piv-
niciach. Sú veľmi vyčerpaní a nervóz-
ni. Nemeckí vojaci úmyselne strašili 
občanov nepravdivými správami  
o so vietskych vojakoch. Pre časté po-
plachy prestalo sa v domácnostiach 
variť. Najpotrebnejšie veci sa pood-
nášali do pivníc. Byty boli ako po 
vyrabovaní. Gazdovia mali dobytok 
schovaný v horách. Najhoršie bolo ro-
dinám, ktoré mali malé deti, lebo bol 
veľký nedostatok mlieka...

8. apríla vyhodili nemeckí vojaci sta-
vidlo na Váhu pri Streženiciach údajne 
preto, že sa báli prechodu partizánov. 
16. apríla bol Púchov bombardovaný. 
Na železničnej stanici zabilo troch vo-
jakov a pri Streženiciach zahynuli dva-
ja civili: dvadsaťjedenročný Augustín 

Paliesek a pätnásťročný František No-
vosád. Bomba spadla tiež na role vedľa 
Štefánikovej ulice neďaleko Okresné-
ho úradu. Na tomto mieste postavili 
maďarskí vojaci protilietadlové delá a 
ostreľovali všetky spojenecké lietadlá. 
Elektráreň bola vypnutá, svietilo sa len 
sviečkami, ale aj tých bol nedostatok. 
Petroleja nebolo vôbec, občania svie-
tili iba zo starých zásob. Od 17. do 23. 
apríla bol v ľudovej škole nemecký la-
zaret. V noci bolo pod trestom smrti 
zakázané vychádzať na ulicu od 20. do 
5. hodiny.

V dňoch 28. a 29. apríla boli v školách 
ubytovaní noví nemeckí vojaci, medzi 
ktorými boli aj francúzski civili. V noci 
z 29. na 30. apríla odsťahovali sa všet-
ci vojaci, zostali len tí, ktorí mali zničiť 
komunikačné prechody a dôležité 
zariadenia. Bola to strašná noc! Celý 
Púchov sa otriasal výbuchmi, ktorými 
boli vyhadzované milochovské mos-
ty, železničný most pri Streženiciach a 
všetky menšie mosty a prechody sme-
rom na Moravu. Strojné zariadenia na 
železničnej stanici i samej dopravnej 

kancelárii, výhybky i telefónne a teleg-
rafné zariadenie na pošte bolo zniče-
né. Výbuchy bolo počuť i z Považskej 
Bystrice, Beluše a okolitých obcí.

Nakoľko bol podmínovaný i púchov-
ský most, občania bývajúci v blízkosti 
mostu, ešte večer pootvárali okná, 
aby neboli zničené a odsťahovali sa  
k príbuzným, alebo známym na vzdia-
lenejšie miesta obce. Most bol vyhode-
ný a to všetkých päť oblúkov 30. apríla 
o 5,45 hod. za veľkej explózie. Výbuch 
narobil veľké škody na blízkych do-
moch. Kusy železa a kamenia lietali až 
na Chmelinec. Poslední nemeckí vojaci 
v tichosti zmizli a to smerom na Mora-
vu. Hneď po výbuchu bolo pri moste 
vidieť veľa zvedavcov. Tento žalostný 
obraz skazy a ničenia zapôsobil na 
kaž dého veľmi žalostným dojmom. Na 
druhej strane Váhu bolo vidieť prvých 
rumunských a ruských vojakov.“

Púchovské obete 2. svetovej vojny
Podľa sčítania z roku 1938 mal 

Púchov 3 412 obyvateľov, z toho bolo 
215 židovskej vierovyznania. Púchov-
skí Židia boli v rokoch vojny ľudáckymi 
gardistami naložení do železničných 
dobytčích vagónov, odtransportovaní 
do nemeckých vyhladzovacích tábo-
rov, kde veľká väčšina zahynula. Naj-
mladšou známou púchovskou obeťou 
ľudáckeho režimu a nemeckého naciz-
mu bol ročný Peter Langfelder zabitý 
v roku 1942 v tábore Sobibor, najstar-
šou obeťou bola 90-ročná Johanna 
Hertzka, ktorá zahynula v Osvienčime 
v roku 1944. 

Na rozdiel od 1. svetovej vojny,  
v ktorej padlo 86 vojakov z územia 
dnešného Púchova, na frontoch 2. sve-
tovej vojne nezahynul ani jeden vojak 
pochádzajúci z Púchova. Medzi 1 281 
padlými slovenskými vojakmi, ktorí po 
boku nacistického Nemecka bojovali 
proti boľševickému Rusku na východ-
nom fronte, sa nenachádza ani jeden 
Púchovčan. Na druhej strane tiež nie 
je známy ani jeden zabitý aktívny 
bojovník proti fašizmu pochádzajúci  
z Púchova. 

Okrem približne 190 Púchovčanov ži-

dovského pôvodu sú jedinými obeťa-
mi 2. svetovej vojny z nášho mesta 
mladí chlapci Augustín Paliesek a Fran-
tišek Novosád. Tých paradoxne zabili 
naši rumunskí a sovietski osloboditelia 
pár dní pred koncom vojny. Pochova-
ní sú v spoločnom hrobe v Horných 
Kočkovciach a v roku 2017 im bol pri 
kostole postavený dôstojný pamätník. 

Viac ako 270 obetí 1. a 2. svetovej 
vojny má od roku 2004 svoj maličký 
kamenný pamätník v Europarku pri 
Župnom dome. Vždy, keď idem okolo 
neho, napadne ma myšlienka: „Ako 
môžeme chcieť od mládeže, aby sa za-
ujímala o našu minulosť, keď si nevie-
me patrične uctiť ani obete dvoch naj-
strašnejších vojen?“ A stará múdrosť 
hovorí, že ak ľudia nepoznajú svoju 
minulosť, môžu očakávať, že sa zopa-
kuje...

Slavomír Flimmel, foto: archív PN.

Zdroje: R. Letz – Slovenské dejiny 
(2012), A. Zubov – Dejiny Ruska II. 
(2015), Pamätná kniha Púchov, hnonli-
ne.sk, dennikn.sk, sme.sk, moderni-de-
jiny.cz, yadvashem.org, velkavojna.sk, 
valka.cz, wikipedia, puchovodedicstvo.
sk

a konca 2. svetovej vojny v Európe
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Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Robíme rozvoz jedál!
Objednávky na: 042/46 42 048 
Ponuka na www.puchovcan.sk
Utorok: 28.04. 2020
Gulášová
1. Námornícke hovädzie soté, tarhoňa
2. Plnená paprika, rajčinová omáčka, 
knedľa

Streda: 29.04. 2020
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací závitok so sušenou rajčinou 
a mozzarellou, ryža
2. Zapekaná fajná bravčová krkovička, 
zemiaková kaša, uhorka

Štvrtok: 30.04. 2020
Fazuľová domáca-s rezancami
1. Španielský hovädzí vtáčik, ryža
2. Domáca zabíjačka 
(klobáska+jaternicová kaša), kyslá 
kapusta, zemiaky

Piatok: 01.05. 2020
ZATVORENÉ - sviatok

                                                                          
Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 28.04. 2020
Kapustnica s klobásou, chlieb
1. Hov. roštenka ruská, smotanová 
omáčka, cestovina

Streda: 29.04. 2020
Kuracia jemná s haluškami, chlieb
1. Vypráž. kurací rezeň, zemiakový 
šalát slovenský 

Štvrtok: 30.04. 2020
Šošovicová  so zemiakmi zapražená, 
chlieb
1. Pečený br. bôčik, dus. kapusta, 
kysnutá knedľa

Piatok: 01.05. 2020
ZATVORENÉ - sviatok

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.)

Prajeme vám
DOBRÚ CHUŤ!

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

DENNÉ MENU / Púchov / 18. týždeň

Pozývame vás na prvý

ONLINE LIVE STREAM

cestovateľskej besedy
dobrodruhov Thunderkovcov na FB pro� le Podivný barón!

Za najkrajšími miestami treba často prejsť najhoršie cesty. Ale keď si potom uží-
vate výhľady na jazerá uprostred skál, zasnežené sedemtisícovky týčiace sa nad 
hlbokými údoliami, stáda koní pokojne sa pasúce na zelených svahoch, vnímate 
pokoj a všetci, ktorých po ceste stretnete, sa na vás usmievajú, máte pocit, že ste 

našli najúžasnejšie miesto na svete. Aby to nebola taká strašná romantika, my 
sme sa rozhodli Kirgizsko a Tadžikistan brázdiť na ruských autách, z ktorých sem 

tam niečo odpadlo, sem tam niečo prasklo, sem tam niečo vytieklo a nám potom 
sem tam tiekli nervy. Poďte si s nami pozrieť, ako to celé dopadlo. 

NACESTE: UAZISTAN 2019
(Kirgizsko a Tadžikistan na UAZe)
NACESTE: UAZISTAN 2019

(Kirgizsko a Tadžikistan na UAZe)

STREDA 29. 4. 2020, 19:00 HOD.

aj v pokladni kina Púchov alebo na www.kultura.puchov.sk od 3. 3. 2020

1. 5. 2020 - Divadlo Púchov
20.00 hod vstupné 18 €

Verejná prezentácia tohto diela podlieha autorským právam organizátora.

Koncert presunutý na 20. 11. 2020 o 19.00 h!

Vstupenky ostávajú v platnosti.
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Viacero projektov je v súvislosti so 
súčasnou situáciou koronavírusu po-
zastavených, presunutých či úplne 
zrušených. Súťažný projekt Do práce 
na bicykli je podľa čerstvých informá-
cií presunutý na september 2020, čo 
znamená, že samotná súťažná sekcia 
bude prebiehať až v tomto mesiaci. 
A tak je možné seba či celý svoj tím 
prihlásiť až do 7. 9. 2020, a vychutnať 
si jeseň s „vetrom vo vlasoch“. Mesto 
Púchov sa už ako samospráva do súťa-
že registrovala - občania Púchova si už 
pomaly ale iste môžu začať zostavovať 
svoje cyklistické tímy, ktoré sa potom  
v septembri, v termíne 1.9. –30.9. 2020, 
budú do práce prepravovať na dvoch 
kolesách a bojovať o najviac najazde-
ných kilometrov. Ostatné samosprávy 
majú ešte stále možnosť sa registrovať 
až do 18. 8. 2020.  

Bližšie informácie o zmene termínu: 
www.nechajmeautodoma.eu/do-pra-
ce-na-bicykli-1/kampan-do-prace-na-
-bicykli-sa-presuva-na-september/

Podrobnosti o súťaži a podmienky 
prihlásenia: 

www.dopracenabicykli.eu

Do práce na bicykli 2020 až v septembri

Korona, korona
Korona, korona
ty si veľká potvora
zavrela si za vrátka
naše deti, vnúčatká
aj za naše hranice
chýbajú mi velice

Ešteže je internet
ten vie spojiť celý svet
facebook aj messenger
našich kontaktov je smer

Korona, korona
ukradla si nám časť života
nič už nebude jak vlani
ty si skrátka veľká pani

Naučila si nás vážiť si
každý nový deň
naše hory, naše lesy
zdravie, priateľov a rodinu len... 

Autor: Eva Huťová, členka JDS
Foto: pixabay

Korona scifi
Na ulici Janka Kráľa neobvyklý po-

hľad na statickú dopravnú situáciu, 
ktorú si v budúcnosti v svojich pred-
stavách určite všetci miestni želáme... 
žiadne motorové vozidlá na chodní-
koch, žiadne prekážky pre chodcov na 
chodníkoch a ani pre MAD... Je faktom 
a pravdou, že ulicu do takéhoto stavu 
v ostatných dňoch vyprázdnili vlastne 
opatrenia vlády na elimináciu hrozieb 
koronakrízy a aj reštrikčné opatrenia 
na úrovni krízového štábu mesta. Do-
konca aj pred bytovým domom č.1263 
je v dnešných dňoch v doobedňajších 
hodinách úplne prázdno tak, ako si to 
želajú jeho obyvatelia. Tak verme, že 
tento stav nám vydrží aj do budúcnosti 
bez ohľadu na koronakrízu.

Pavel Melišík, poslanec MsZ 

A k t u á l n e  s p o d  L a c h o v c a
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Práve v čase tejto krízovej situácie sa rozhodlo ve-
denie mesta spríjemniť vám – občanom Púchova, 
pobyt doma, v meste, a osloviť vás s výzvou nafo-
tiť krásy nášho mesta či jeho mestských častí, jeho 
prebúdzanie sa počas jari a postupné uvoľňovanie  
z napätej situácie. Podmienkou sú fotografie mesta – 
objektov, predmetov, prírody, avšak NIE osôb (selfie 
alebo cudzích). 

Súťaž bude prebiehať vo viacerých pásmach, podľa 
ročných období - začíname jarou. Autori tých najkraj-
ších a najzaujímavejších fotografií Púchova získajú 
nielen verejné uznanie, ale aj vecnú cenu. Najkrajšie 
fotografie uverejníme v Púchovských novinách aj  

v samostatnom fotoalbume na webovom sídle mes-
ta a na sociálnej sieti. 

Termín jarného kola súťaže bude prebiehať od 
24.4.2020 do 31.5.2020. Udelené budú 2 ocenenia: 
Cena Primátorky mesta a Cena občanov. Svoje fo-
tografie posielajte spolu s Vašimi kontaktnými údaj-
mi. Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov 
budú „lajky“ na fotkách umiestnených v špeciálne 
zriadenom fotoalbume.

Jednotlivé fotografie zasielajte v ZIP súboroch 
prostredníctvom online schránky myairbridge.com, 
následne vygenerovaný odkaz na emailovú adresu 
fotosutaz@puchov.sk.

Jarná fotosúťaž o najkrajšiu fotku Púchova 

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa pod
písali aj na fungovaní verejných inštitúcií, me
dzi ktoré patria tiež úrady práce, sociálnych vecí  
a rodiny. Inak tomu nie je ani v našom meste. Viac 
o prijatých opatreniach ako aj dopade na ekono
mickú situáciu v našom okrese nám povedal Ján 
Harant, riaditeľ ÚPSVaR v Považskej Bystrici. 

Opatrení, ktoré musel úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v našom meste prijať, bolo viacero. - V pr-
vom rade bolo našou povinnosťou zo strany vedenia 
úradu zabezpečiť pre našich zamestnancov zvýšenú 
ochranu zdravia pri výkone svojej práce. Nakoľko 
sú to práve oni, ktorí svojou každodennou prácou 
prichádzajú do styku s klientmi, ktorí prichádzajú 
denne na úrad. Zabezpečili sme pre nich ochranné 
rúška, dezinfekciu rúk, a na pravidelnej báze sú im 
zo strany poskytovateľa upratovacích služieb dezin-
fikované časti kancelárií, rovnako ako aj pravidelná 

dezinfekcia spoločných priestorov,- uviedol riaditeľ 
úradu práce. Z nariadenia Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Bratislave boli upravené aj stránkové 
hodiny úradu. Tie sú denne od 8.00 do 11.00 s výnim-
kou stredy, kedy je čas upravený od 13.00 do 16.00. 
– Vstup do budovy je do značnej miery obmedze-
ný. Zriadili sme služby pri vstupe do budovy, ktoré 
sú zložené zo zamestnancov jednotlivých oddelení  
v rámci úradu. Tí poskytujú klientom relevantné in-
formácie, preberajú ich dokumenty a sú im nápo-
mocní v riešení ich životnej situácie. V rámci nášho 
úradu funguje aj stály krízový štáb zložený z jed-
notlivých zamestnancov, ktorí v súčasnosti zasadá 
veľmi operatívne a na pravidelnej báze. Reaguje, 
implementuje a kontroluje dodržiavanie pokynov  
a nariadení Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bratislave a Ústredným krízovým štábom v Bratisla-
ve. Zriadený krízový štáb v Považskej Bystrici vyko-
náva pravidelné výjazdy aj na pracovisko v Púchove 
a dohliada na dodržiavanie jednotných postupov  
v rámci ochrany zdravia a dodržiavania nariadení,- 
doplnil J. Harant. 

Viaceré aktivity boli pozastavené 
Úrad práce funguje v obmedzenom režime a po-

zastavené boli podľa slov riaditeľa viaceré aktivity.  
V rámci národných projektov, ale aj projektov z Eu-
rópskeho sociálneho fondu, ktorých plnenie zastre-
šuje na úrade oddelenie Aktívnych opatrení trhu prá-
ce a ESF, sme síce pozastavili takmer všetky aktivity, 
no na základe schváleného vládneho návrhu zákona 
Národného projektu“ Prvá pomoc“ na podporu udr-
žania zamestnanosti, bola u nás na úrade zriadená 
koordinačná skupina tohto projektu. Tento národný 
projekt bol vytvorený na základe možnosti čiastoč-
nej finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov  
a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí boli 
postihnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi  
v súvislosti s pandémiou vírusu COVID – 19. Ten-
to projekt si vyžaduje plné nasadenie pracovníkov 
takmer celého úradu práce s ohľadom naštudovania 
si jednotlivých foriem vyplácania, nárokov, nových 
tlačív, práce cez čas, ale aj každodennú komunikáciu 
so zamestnávateľmi a SZČO, ktorí prejavili záujem  

o tento projekt, - spresnil J. Harant. 

Na úrade práce sú rovnako pozastavené všet-
ky vzdelávacie aktivity a všetky výberové konania 
nahlásené zamestnávateľmi. – Aktivity Oddelenia 
aktivačného centra, ktorého úlohou je komuniká-
cia so starostami, uzatváranie dohôd s uchádzačmi  
o zamestnanie a následná kontrolná činnosť, boli po-
zastavené. Referát správneho konania, ako aj ostatné 
oddelenia v rámci úradu, v súčasnosti až do odvola-
nia, neprihliadajú na zákonné lehoty, ktorých dodr-
žiavanie sa v klasickom úradnom styku veľmi striktne 
dodržiava, - doplnil riaditeľ. 

Ekonomické dopady sú otáznikom 
Zisťovali sme aj to, či nezamestnanosť v našom 

okrese stúpa a aké sú prípadné ekonomické dopa-
dy, ktoré opatrenia proti koronovírusu spôsobili. 
- Keď budem hovoriť za ÚPSVaR Považská Bystrica  
a pracovisko Púchov, tak nášmu regiónu v porovnaní  
s ostatnými regiónmi, sa tento negatívny ekono-
mický dopad nateraz vyhýba. Je to vďaka silným 
a zdravým spoločnostiam s dlhoročnou históriou, 
ktoré v regióne máme, - povedal J. Harant. Ako do-
dáva, zvýšený počet žiadostí o zaradenie evidencie 
zaznamenali. - Od 1. marca 2020 k dnešnému dňu, 
je to niečo okolo 570 žiadostí. Každá jedna takáto  
žiadosť a oprávnenie jej nároku je jednotlivo po-
sudzovaná. K dnešnému dňu nedisponujeme ani 
žiadnym ohlásením hromadného prepúšťania za-
mestnancov zo strany zamestnávateľov, - doplnil 
riaditeľ úradu práce. Čo sa týka disponibilnej miery 
nezamestnanosti, tak tá v Považskej Bystrici ak-
tuálne predstavuje 4,22 percent, čo je v porovnaní  
s minulým mesiacom nárast o 0,38 percenta. V okre-
se Púchov je to 3,10 percent, čo je medzimesačný 
nárast o 0,05 percenta. – Samozrejme, nedokážeme 
teraz predpokladať, ako sa bude situácia v súvislosti 
so šíriacou sa pandémiou COVID – 19 vyvíjať. Veríme, 
že sa celá situácia v našej krajine zastabilizuje v čo 
najkratšom čase a našimi realizovanými aktivitami 
prispejeme k zmierneniu ekonomických dopadov na 
zamestnanosť - dodal riaditeľ J. Harant. 

K. Vávrová, foto: S. Flimmel

Negatívny ekonomický dopad sa nášmu okresu zatiaľ vyhýba
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Slovenský futbalový zväz vydal k opatreniu Úra-
du verejného zdravotníctva SR zo dňa 21. apríla 
2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk 
pre bezkontaktný šport nasledovné usmernenie 
transformované na bezkontaktný tréning fut-
balistov. Vypracovali ho Peter Palenčík, generál-
ny sekretár SFZ, MUDr. Pavel Malovič, manažér 
zdravotnej starostlivosti SFZ a Štefan Tarkovič, 
technický riaditeľ SFZ. 

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vyko-
návané organizovaným spôsobom pod vedením 
športového odborníka:

- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez 
prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem 
nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch 
škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení  
a za podmienok vydanými mestami a správcami uve-
dených ihrísk,

- skupina futbalistov aktívne zapojených do tré-
ningovej činnosti na jednom športovisku nesmie  
v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné 
vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu sku-
pinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

- skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do 
aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdiale-
nosti, rozostupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré 
platia v rámci všeobecných opatrení,

- medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostat-
nými osobami bude zachovávaná vzdialenosť naj-
menej 2 metre,

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo 
vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone 
športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na trénin-
gu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú po-
vinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou 
je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá 
je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

- v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivi-
ty ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viac-
erých hráčov,

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezin-
fekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory 

štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy  
a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použi-
tie WC (napríklad náhla nevoľnosť),

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfek-
cia všetkých použitých tréningových pomôcok,

- je povinnosťou futbalistov mať a používať 
výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlast-
ným menom,

- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tré-
ningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri 
zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie 
bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov  
a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého 
športového náčinia,

- osoba na to určená uchováva záznam o účasti 
osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priez-
visko, dátum a čas účasti na aktivite, a v prípade, ak 
bude potvrdený pozitívny test na COVID-19, musia 
všetky dotknuté osoby postupovať v súlade s naria-
deniami hlavného hygienika SR a ÚVZ SR,

- v súčasnom období je dôležitá najmä alergolo-
gická anamnéza futbalistov, lebo v najbližších dvoch 

mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov - slzenie, 
opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tie-
to prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu 
COVID-19,

- uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia špor-
tových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom 
mieste predmetného športového zariadenia.

Po uvoľnení prísnych opatrení začali niektoré 
druholigové kluby s prípravou na prípadné dohratie 
sezóny. Futbalisti MŠK Púchov sa však podľa 
manažéra klubu Mareka Šimáčka do tréningového 
procesu minulý týždeň ešte nezapojili. 

„Budeme si musieť zistiť ako presne môžeme 
postupovať pri možnej realizácii tréningového pro-
cesu nakoľko šatne, sprchy, WC nebudú môcť byť 
používané a taktiež z rozhodnutia krízového štábu 
mesta Púchov je až do odvolania uzavretý futbalový 
štadión,“ skonštatoval manažér. 

Postup pri realizácii tréningového procesu už SFZ 
špecifikoval, problémom tak zatiaľ zostávajú uzat-
vorené športoviská.               (pok)

Futbalisti MŠK po uvoľnení opatrení s tréningom nezačali 

Prvoligový a druholigoví futbalisti minimálne do konca mája na súťažné stretnutia nenastúpia. Dokončenie 
sezóny bude závisieť od vývoja situácie a rozhodnutí kompetentných.         Ilustračné foto: Milan Podmaník

Stolnotenisové súťaže bez postupov a zostupov nezostanú
K mimoriadnej situácii súvisiacej s epidémiou pan-

démie zasadal minulý týždeň aj Slovenský stolnote-
nisový zväz. Vydal k nej už svoje tretie stanovisko, 
ktoré, podobne ako dve predchádzajúce definitívne 
nič nevyriešilo. Naopak, rozhodnutie o osude súťaží 
nechal na kluby a regionálne stolnotenisové zväzy. 
Jedno definitívne rozhodnutie však Výkonný výbor 
Slovenského stolnotenisového zväzu vydal – krajské, 
oblastné a okresné stolnotenisové zväzy nemôžu 
ukončiť súťaže družstiev anulovaním výsledkov.

Oddiely a kluby v pôsobnosti Krajského stolnote-
nisového zväzu Trenčín a Oblastného stolnote-
nisového zväzu pre okresy Púchov, Považská Bystrica 
a Ilava tak budú v elektronickom hlasovaní rozhodo-
vať o dvoch možnostiach. 

1.Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa 
vývinu situácie a opatrení vlády budú môcť byť 
dohrané ak to situácia dovolí. 

2. V právomoci riadiacich zväzov je možnosť 
ukončiť súťaže tak ako sú a budú postupovať a zos-
tupovať družstvá tak ako sú teraz v tabuľke.

V prípade, že by sa rozhodlo o dohratí krajskej  
4. ligy, na Lysú pod Makytou a Dolné Kočkovce 
by čakali ešte stretnutia s Trenčianskou Teplou, 
Trenčian skym Jastrabím, Trenčínom D, Otrhánkami  

a vzájomný zápas, čo v praxi znamená tri letné so-
boty. 

O niečo jednoduchšia je situácia v oblastných 
súťažiach. Tam už sezónu stihli dohrať v 7. a 8. lige, 
nedohraté tak zostávajú dve najvyššie oblastné 
súťaže. V nich však stačí odohrať po dve kolá. 

Priebežné tabuľky súťaží 
4. liga muži

1. Oslany 21 17 2 2 248:130 57
2. Tr. Teplá B 20 15 1 4 231:129 51
3. D. Moštenec 20 15 0 5 227:133 50
4. Handlová 21 13 2 6 235:143 49
5. Tužina 20 12 2 6 206:154 46
6. D. Kočkovce 21 10 3 8 204:174 44
7. T. Jastrabie 20 10 2 8 190:170 42
8. Lysá 21 9 3 9 197:181 42
9. Lazana B 20 8 3 9 166:194 39
10. Ladce 20 6 5 9 179:181 37
11. T. Bohuslavice 20 4 4 12 169:191 32
12. Chocholná 20 4 2 14 143:217 30
13. Otrhánkay 21 3 1 17 125:253 28
14. Trenčín D 21 2 0 19 54:324 25

5. liga muži
1. Dubnica  20 18 2 0 247:113 58

2. Pruské  20 18 1 1 253:107 57
3. Sedmerovec B 20 15 1 4 238:122 51
4. Beluša  20 11 2 7 182:178 44
5. Slovan PB  20 11 2 7 232:128 44
6. D. Kočkovce B 20 8 5 7 188:172 41
7. Dohňany  20 7 1 12 160:200 35
8. Ladce B 20 6 3 11 158:202 35
9. N. Dubnica B 20 4 4 12 139:221 32
10. Nozdrovice  20 4 3 13 140:220 31
11. TTC PB B 20 5 0 15 123:237 30
12. Medeko PB B 20 1 0 19 100:260 22

6. liga muži
1. JoLa DCA 20 15 5 0 221:139 55
2. Sedmerovec C 20 14 5 1 225:135 53
3. H. Breznica  20 15 2 3 228:132 52
4. Zliechov  20 13 5 2 204:156 51
5. D. Mariková  20 8 5 7 172:188 41
6. Pružina  20 6 4 10 166:194 36
7. Milochov  20 7 2 11 174:186 36
8. Udiča  20 5 4 11 165:195 34
9. Pruské B 20 6 1 13 168:192 33
10. N. Dubnica C 20 5 2 13 140:220 32
11. Slovan PB B 20 5 0 15 158:202 30
12. Č. Kameň 20 2 3 15 139:221 27
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Ligové striebro a senzačná remíza so svetovým  
Ročník 2000/2001 – 6. miesto, 40 bodov
Trénerská dvojica Šuran – Tománek dala dôve

ru hráčom, ktorí sa o postup do prvej ligy pričinili. 
Mužstvo navyše doplnili o dve posily – kanoniera 
Perniša a zadáka Kováča. Po jesennej časti boli 
Púchovčania na ôsmej priečke, čo signalizovalo nut
nosť posilnenia kádra. Do jarnej časti tak do kádra 

pribudli Mužlay, Talda, Závaterník a brankár Miščík. 
Dosiahnuté šieste miesto pre nováčika súťaže zod
povedalo kvalite hráčskeho kádra i podmienkam, 
v ktorých klub pracoval. Mužstvo si veľmi úspešne 
počínalo v súťaži Fair Play a bolo nečakane zaradené 
do medzinárodnej súťaže UEFA CUP pre nasledujú
ci ročník. V priebehu ročníka mužstvo opustili Urge  
a Flašík. Po skončení sezóny odišli do Interu Bratisla
va Lembakoali a Kunzo. Najlepším strelcom bol s 15 
gólmi Lembakoali, Perniš vsietil osem gólov, Revák  
a Mužlay po štyri. 

Ročník 2001/2002 – 2. miesto, 62 bodov
Celkom vydarený prvý ročník účinkovania medzi 

slovenskou elitou i zaradenie mužstva do medzi
národnej súťaže motivovali k mobilizácii síl. Pros
peli získané skúsenosti z premiérového ročníka ako  
i vydarené posily. Prišli Bernady, Ovad, Belák, Breška  
a v jarnej časti aj Jambor. Po piatom mieste v jesen
nej časti dosiahlo mužstvo úspešným záverom u 
miestnenie na druhom mieste a to zabezpečilo 
postup do ďalšieho ročníka účinkovania v pohárovej 
Európe. Premiérové účinkovanie na medzinárod

nej scéne, ktoré 
bolo Púchovu 
pririeknuté za Fair 
Play v predchádza
júcom ročníku 
vyznelo úspešne. 
Postup z predkola 
bol dosiah nutý po 
výsledkoch 3:0 a 
1:2 nad súpe rom 
Sliema Wander
ers z Malty. V pr
vom kole dostali 
Púchovčania at
raktívneho súpera 
FC Freiburg z 

Nemecka. Ďalšou atraktivitou bolo, že stretnutie 
sa po prvýkrát v histórii Púchova hralo za umelého 
osvetlenia, ktoré zabezpečil prenosný zdroj. Bol to 
vyrovnaný súboj a súper postúpil po výsledkoch 0:0 

a 1:2 gólom, ktorý padol v poslednej minúte stretnu
tia. Popri inak najúspešnejšom ročníku prišlo skla
manie vo finále Slovenského pohára. Vo finálovom 
stretnutí v Považskej Bystrici proti druholigovému 
Sencu dosiahol Matador remízu 1:1 a na pokutové 
kopy prehral 2:4. Najlepším strelcom Púchova v tom
to ročníku bol s 15 gólmi Perniš, Breška pridal deväť 
gólov, Škripec tri. 

Ročník 2002/2003 – 5. miesto, 50 bodov
V tomto ročníku došlo k najväčšej obmene hráčske

ho kádra. Odišli Štrba, Kováč a prvoligovú kariéru 
ukončili Šatka, Krauš i Buchta. Prišli Peter Hricko, Pe

ter Čvirik a Almir 
Gegič, príležitosť 
v družstve dostali 
aj Brisuda a Peter 
Vavrík. Výsledky  
a herný prejav zod
povedali kvalite 
kádra. Piate mies
to nebolo považo
vané za neúspech. 
I účinkovanie  
v pohárovej Eu
rópe zodpovedalo 
slovenským tren
dom. V predkole 
Pohára UEFA vyra
dili Púchovčania 

kazažský klub FK Atyrau po výsledkoch 0:0 a 2:0. V pr
vom kole bol nad sily futbalistov Matadoru špičkový 
francúzsky klub Girodnes Bordeaux, ktorý zvíťazil 
v oboch stretnutiach (6:0 a 4:1). Kvôli televíznemu 
prenosu sa hralo pri umelom osvetlení v Žiline. 
Päťročné pôsobenie trénera Šurana pri mužstve sa 
skončilo po jesennej časti. Jeho miesto zaujal Fran
tišek Komňacký (pôsobil v Českej republike) a ten 
prispel v jarnej časti k zisku prvého víťazstva Púchova 
v Slovenskom pohári. Vo finálovom stretnutí 8. mája 
2003 v Topoľčanoch porazili jeho zverenci Slovan 
Bratislava po predĺžení 2:1 gólmi Brešku a Perniša. 
Tento úspech posunul Púchovčanov tretíkrát v rade 

do medzinárodnej súťaže – Pohára UEFA. Najlepšími 
strelcami ročníka bol s desiatimi gólmi Perniš, Breška 
a Vavrík pridali po troch góloch. 

Ročník 2003/2004 – 9. miesto, 39 bodov
Bol to najnevydarenejší ročník Matadoru Púchov 

v prvej lige. Takúto podobu začal nadobúdať necelý 
mesiac pred svojim začiatkom. Trénera Komňackého, 
ktorý sa pri mužstve adaptoval a získal s ním Slo
venský pohár, zlákal český majster Baník Ostrava.    
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gigantom boli ozdobou prvoligovej päťročnice
novoangažovaného trénera Štefana Zaťka to bola 
premiéra v prvej lige, rovnako, ako pre jeho asisten
ta a dlhoročného hráča 
Matadoru Stanislava 
Mráza. Zrejme nedos
tatok skúseností s na
husteným programom 
i problémovými hráčmi 
(Perniš, Mužlay, Talda, 
Čvirik, Nemec), ktorých 
vedenie vyradilo  
z kádra, boli dôvodom 
negatívneho hodnote
nia ročníka. 

Niekoľko pozitívnych 
udalostí však predsa len 
bolo. V treťom po sebe 
nasledujúcom štarte v Pohári UEFA postúpil Mata
dor suverénne cez gruzínsky Sioni Bolnis po výsled
koch 3:0 a 3:0. Púchovčania sa postarali i o najväčšiu 
senzáciu v 85ročnej histórii klubu, keď v stretnutí 
prvého kola Pohára UEFA dokázali v Trnave pred 
18tisícovou návštevou uhrať nerozhodný výsledok 
1:1 so svetovým klubovým gigantom FC Barcelona. 
Výsledok sa ešte dlho rozoberal nielen v slovenských, 
ale i v zahraničných médiách. 

Podobne veľmi pozitívne možno hodnotiť i jarný 
boj o holú ligovú existenciu. V takmer beznádejnej 
situácii stmelil nový tréner Milan Lešický mužstvo na
toľko, že v jarnej časti si Púchovčania poistili záchranu 
už dve kolá pred koncom. Na post asistenta sa vrátil 
Štefan Tománek. Tých negatív však bolo tiež dosť. 
Matador sa ako obhajca prvenstva v Sloven skom 
pohári neprebojoval ani do druhého kola, keď ho 
vyradila druholigová Šaľa. Ďalším bola nepríjemná 
prehra 0:8 v odvete Pohára UEFA v Barcelone. Laxný 
prístup a nedisciplinovanosť privodili taký stav, že 
mužstvo za sedem po sebe idúcich kolách získalo 
len bod a figurovalo na 
poslednom mieste prvoli
govej tabuľky. Logickým 
dôsledkom bola radikál
na obmena kádra. V prie
behu ročníka a po jeho 
skončení mužstvo opustili 
Talda, Perniš, Mužlay, Ge
gič, Nemec, Ovad, Peter 
Vavrík a Papaj. Ich miesta 
zaujali Marek Bakoš, Ján 
Belian čin, Aleš Besta, Ján 
Chovanec, Adrián Guľa 
a Róbert Demjan. Naj
lepšími strelcami boli so šiestimi gólmi Breška, Belák 
a Nemec.

Ročník 2004/2005 – 6. miesto, 46 bodov
Zmeny, ktoré sa udiali v kádri v predchádzajúcom 

ročníku neboli konečné a pri vstupe do nového 
ročníka prišli ďalšie. Predovšetkým tréner Lešický 
odmietol ponuku na ďalšie pôsobenie pri mužstve, 
a tak jeho miesto na trénerskom poste zaujal Pavel 
Vrba. Ten predtým pôsobil v Ostrave. Jeho asisten
tom sa stal dlhoročný tréner pôsobiaci v Púchove 
Ján Jozefovič. Mužstvo ďalej opustili Mário Breška  
a po jesennej časti aj Ivan Belák. Hráčsky káder posil
nili Michal Prokeš a Tomáš Labún. Pred jarnou časťou 
zaradili do kádra aj mladíkov Šnegoň, Novisedlák  
a Náther s perspektívou využitia v ďalších ročníkoch. 
Po nevydarenom vstupe do sezóny (tri prehry po 

sebe)  prišlo víťazstvo v Trenčíne. Mužstvo sa chy
tilo a prakticky počas celého ročníka si udržiavalo 
postavenie v strede prvoligovej tabuľky. Tréner Vrba 
prejavil veľký cit v tom, že našiel pre daný hráčsky 
káder vhodný herný systém, ktorý vo väčšine prípa
dov mužstvo aj realizova
lo. Slabinou bola streľba. 
Matador postupne stratil 
takých kanonierov akými 
boli Lembakoali, Perniš, 
Breška, Belák, a preto 31 
strelených gólov v tomto 
ročníku bolo najmenej  
z päťročného pôsobe
nia v prvej lige. Mužstvo 
bolo veľmi disciplinované 
a v tomto, ako i vo všet
kých predchádzajúcich 
ročníkoch bolo v popredí 
súťaže Fair Play. Najlepším strelcom bol s deviatimi 
gólmi Bakoš, päť presných zásahov pridal Demjan, 
štyri Jambor a tri Besta. 

Zaujímavosti z piatich rokoch účinkovania 
Mata doru Púchov v I. lige

Najvyššie víťazstvá: Jar 2001 – Matador Púchov – 
Trenčín 5:1 (Perniš 2, Lembakoali 2, Talda)

Jeseň 2003 – Matador Púchov – Ružomberok 5:1 
(Perniš 2, Peter Vavrík 2, Pavol Vavrík), jeseň 2001 – 
Matador Púchov – Trenčín 4:0 (Perniš 3, Škripec)

Najvyššie prehry: jar 2005 – Artmedia Bratislava 
. Matador Púchov 6:1, jar 2004  Žilina – Matador 
Púchov 4:0

Jar 2004 – Banská Bystrica – Matador Púchov 4:0
Jeseň 2004 – Artmedia – Matador Púchov 4:0
Ligové góly Matadoru Púchov

V 180 prvoligový stretnutiach strelili futbalisti 
Púchova 206 gólov.

 prvý ligový gól Matadoru strelil 22. 7. 2000 v 28. 
minúte stretnutia Púchov – Trnava Dmitrij Krauš. 
Bolo to druhé ligové stretnutie,

 stý gól strelil 10. 8. 2002 v 56. minúte stretnutia 
Púchov – Trenčín Pavol Vavrík. Bolo to 77. ligové 
stretnutie,

 dvestý gól strelil 15. 5. 2005 v 33. minúte stretnu
tia Púchov – Trenčín Adrián Guľa. Bol to nevídaný, 
kuriózny gól, ktorý strelil kapitán Matadoru strelou 
z trestného kopu z vlastnej polovice ihriska do siete 
brankára Buchtu. Bolo to 174. stretnutie v lige,

 na strelení 2006 gólov sa podieľalo 32 hráčov 
Mata doru, päť gólov si strelili hráči súpera sami. De
sať najlepších strelcov Matadoru Púchov v I. lige má 
nasledovnú podobu: Perniš – 34 gólov, Breška – 23 
gólov, Lembakoali – 15 gólov, Belák – 14 gólov, Peter 
Vavrík – 11 gólov, Bakoš – 10 gólov, Mužlay – 9 gólov, 
Jambor – 8 gólov, Škripec, Nemec, Pavol Vavrík – po 
6 gólov, Demjan, Štrba – po 5 gólov, Krauš, Revák, 
Kováč, Bugala, Talda, Guľa a Besta po 4 góly.

Mužstvo Matadoru Púchov odohralo v lige cel
kom 180 zápasov. Nastúpilo v nich spolu 57 hráčov, 
sedem hráčov dosiahlo v drese Matadoru 100 a viac 
zápasov. Najviac na konte ich má Bernady – 123. 
Nasledujú Holčík – 121, Belák – 113, Pavol Vavrík – 
104, Breško – 102, Jambor – 101, Perniš – 100. Na 
ďalších miestach sú Mužlay – 86, Zavaterník – 82, 
Škripec – 81, Talda – 80, Štrba – 78, Hricko – 72, Šatka 
– 70, Ovad – 69, Peter Vavrík – 63, Brisuda – 61, Ma
jerník – 59, Bakoš – 56, Kováč – 50.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Zdroj: Vavro Slovák

85 rokov púchovského futbalu (2005)
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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)

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

Z úprimného srdca ďakujeme 
MUDr. Slobodníkovi, MUDr. 
Talafovej a ich sestričkám  
za dlhoročnú odbornú sta-
rostlivosť o nášho manžela  
a otca PETRA GAJDOŠÍKA. Zároveň ďakujeme 
aj MUDr. Polackej za promp tnú starostlivosť v jeho 
posledných chvíľach života, pohrebnej službe  
Advent a rodine Špačkovej za ich prístup, ochotu  
a dôstojnú rozlúčku. Veľmi pekne ďakujeme rodine, 
priateľom a známym, že aj napriek opatreniam  
a neúčasti na pohrebe, ste si našli spôsob ako nám 
vyjadriť sústrasť, či už správami, telefonátmi alebo 
kvetinovými darmi, ktoré boli doručené do domu 
smútku. Veľmi si to vážime. 

Manželka Oľga, synovia Peter a Marek
a dcéra Lenka s rodinou.

SPOMIENKA
“Zaplakali oči, zaplakali 
bôľom, keď sme ti, otec, dali 
navždy zbohom.” 

Dňa 1. 5. 2020 si pripome-
nieme nedožiých 80 rokov, 
manžela, otca, dedka, pána 
VIKTORA MICHÁLKA z Hor. 
Kočkoviec. Prosíme o tichú 
spomienku v modlitbách. 

Spomínajú manželka, dcéra, nevesta, vnúčatá  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
“Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na teba zostávajú.”  

V týchto dňoch si pri-
pomíname 7. výročie úmrtia 
nášho drahého brata, švagra 
a uja JÁNA VOJTÁŠA. 

S láskou a úctou spomína sestra Eva s rodinou.

SPOMIENKA
„Odišla potichučky, bez slova  
a bez rozlúčky. My ju však  
v srdciach stále máme, s láskou 
na ňu spomíname.“ 

Dňa 2. 5. 2020 si pripomíname 
4. výročie, čo nás navždy 
opustila mama Mgr. JARMI-
LA FRANEKOVÁ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou v srdci, vďakou a úctou spomína
manžel Peter a dcéra Daniela.

SPOMIENKA
„Len kytičku kvetov, zapáliť 
sviečku z lásky na hrob Ti 
môžem dať, pokojný, večný 
spánok vrúcne Ti priať a tichou 
modlitbou na Tvoju lásku  
a dobrotu spomínať.“ 

Dňa 2. 5. 2020 si pri-
pomíname 8. výročie smrti 
manžela, otca, dedka KAMILA ČERVENÉHO. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu. Ďakujem. 

S láskou a úctou spomína manželka Marta
s deťmi a ich rodinami.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.
• Kúpim RD (aj starší) v Púchove, okolí. Možná výme-
na za kompletne prerobený 3 izb. byt. Tel. č.: 0940 
333 482.
• Mladá rodina kúpi 3-izbový byt v Púchove na ulici 
Okružná. Tel. č.: 0907 789 688.

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.

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 27. 4. 2020 sa pri ihrisku na ul. Obrancov mieru  
našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej 
kancelárii. 
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BLAHOŽELANIE
„Ako ten čas rýchlo letí, veď 
nedávno sme boli deti. Ra-
dosť v očiach si vždy mal, keď 
si pri Váhu v mladosti futbal 
hral. Túto hru si dlho hrával  
a miloval ju, do dnešného 
dňa Ťa z nej nohy bolievajú. 
Kapitánom mužstva si bol 
vždy spravodlivým a zožal si za to aj ovácie. K Tvojej  
osemdesiatke preto prijmi naše gratulácie.“ 

Dňa 1. mája 2020 oslavuje jubilejných 80 rokov 
náš milý dedo EDUARD LUHOVÝ. Veselú myseľ, 
pevné zdravie a všetko najlepšie želajú 

manželka Emília, syn Eduard s manželkou
Dášou, vnučky Nikolka s manželom

Markom, Simonka s priateľom Ivanom
a ostatná blízka rodina a priatelia. 

SPOMIENKA
Dňa 20. 4. 2020 sme si pri-
pomenuli smutné 3. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a pra-
dedka JOSEFA UHLÍŘA  
z Vydrnej. S láskou a úctou 
spomína 

manželka, dcéra a ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29. 4. 2020 uplynie rok, 
odkedy nás po ťažkej chorobe 
opustila naša drahá mama  
a babka HELENA FAKTOR-
OVÁ rod. Pajerská. Venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a vďakou spomínajú dcéry Ivana a Erika
a vnuk Branislav.

OZNAM
Inzertná kancelária

ZATVORENÁ
do odvolania.

Občiansku riadkovú inzerciu, 
spomienky a blahoželania

posielajte na e-mail:
reklama@

puchovskakultura.sk

OZNAM
Mesto Púchov informuje
OTVORENIE PREVÁDZKY

Púchovského informačného 
centra (PIC):

Od pondelka, 20. 4. 2020, je možné 
vybaviť si dopravné karty (MAD),

od pondelka, 4. 5. 2020, bude možné 
zakúpiť si parkovacie karty.

V čase 9:00 – 11:00 hod. je prevádzka vyhra-
dená pre seniorov.

Vstup len v ochrannom rúšku!
Pri vstupe použite dezinfekciu (alebo rukavice).
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NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

Informácia o voľnom pracovnom mieste

v zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov a adresa zamestnávateľa: 
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001
kontakt: mobil: 0905830798, e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk 

kategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  
a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogic-
kých zamestnancova odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niek
torým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 0200
- e-mailom na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk 

Vysielanie DVBT v Púchove

Mestský terestriálny multiplex DVBT vysiela na frekvencii K51 
(710 – 718 MHz), ktorý je súčasťou frekvenčného pásma 694 – 790 
MHz. Prevádzkovatelia multiplexov v celej SR majú povinnosť do 
30.6.2020 toto frekvenčné pásmo uvoľniť pre účely mobilných 
dátových sietí. 

Prevádzkovateľom mestského vysielača je spoločnosť MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. a má vydané platné povolenie na vysielanie do 
30.4.2020. Po tomto termíne platnosť povolenia skončí a podľa § 34 ods. 
1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách úrad nevydá, alebo 
nepredĺži individuálne povolenie prevádzkovateľovi, ktorý vysiela  
v tomto pásme. V prípade, že by sme chceli naďalej pokračovať vo vysie-
laní aj po 30.4. 2020, museli by sme požiadať úrad o pridelenie novej fre-
kvencie. Z dôvodu povinného prechodu do iného frekvenčného pásma 
by bolo potrebné zakúpiť úplne nový vysielač, vrátane jeho súčastí a to 
by znamenalo pripraviť sa na vysoké investičné náklady. 

Nakoľko momentálne vysielajú v mestskom multiplexe DVB-T len 
programy TV Považie, Šláger TV a TV Noe (z toho je 1 kódovaný), 
nepredpokladáme, že majú adekvátnu sledovanosť a neoplatilo by sa 
v tejto ekonomickej situácii investíciu realizovať. Z tohto dôvodu sme 
pristúpili k rozhodnutiu, že dňa 30.4.2020 vysielač vypneme a vysielanie 
ukončíme. Na záver treba uviesť, že obyvatelia mesta o vysielanie týchto 
programov neprídu, nakoľko všetky programy sú súčasťou ponuky iných 
televíznych operátorov. 

MsBP Púchov
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* Zľava z doplatku sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Zľava je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.
Podmienky získania zľavy nájdete na stránke www.arnica.sk
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