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Slávnostná spomienka na 75. výročie oslobodenia Púchova
Vo štvrtok 30. apríla 2020 sa konala v Europarku 

spomienka na pamiatku 75. výročia oslobodenia 
mesta v roku 1945. Pietnej spomienky pri pomní-
ku padlých v 1. a 2. svetovej vojne sa zúčastnila 
primátorka mesta Katarína Heneková, predseda 
a členovia ZO SZPB. Podujatie bolo tento rok bez 
prítomnosti verejnosti. So slávnostným prího-
vorom vystúpila poslankyňa mestského zastu-
piteľstva Irena Kováčiková, z ktorého vyberáme: 
„Dnes 30. apríla si pripomíname sviatok, ktorý je 
symbolom prebúdzajúcej sa prírody, ale v Púchove 
aj symbolom prebúdzajúceho sa mieru a slobody. Je 
tomu presne 75 rokov čo sa v Púchove skončilo nemec
ké besnenie a vraždenie. Vďačíme za to rumunským  
a sovietskym vojakom. 30. apríla 1945 opustili nacistic
ké vojská aj náš okres, čím sa zavŕšil proces ich vytláča
nia spojeneckými vojskami z celého Slovenska.

Pred 75. rokmi cez naše mestá a dediny a pochopiteľ
ne aj cez naše mesto Púchov prehrmela vojna. Niekde 
prehrmela náhle, ale na mnohých miestach to bolo 
oveľa horšie. To vtedy, keď sa front na niekoľko týž
dňov zastavil. Vtedy čierňava vojny obostrela všetko. 
Besnenie vojny bolo zlé a straty na obidvoch stranách 
očividne veľké. Takmer denne pribúdali masové hroby, 
týranie a vraždenie ľudí, pribúdali vypálené dediny. 

Situácia v Púchove sa od januára 1945 vyhrocovala. 
Nemecké vojská prichádzali z Protektorátu cez Púchov
skú dolinu a mesto smerom na východ, od začiatku 
roku 1945 sa táto armáda začala sťahovať opačným 
smerom – na Moravu. Obyvatelia sa často utekali skryť 
do pivníc pred náletmi a poplachmi. 16. apríla zasiahli 
bomby železničnú stanicu a Streženice, kde zahynuli 
dvaja civilisti: 21ročný Augustín Paliesek a 15ročný 
František Novosád z Horných Kočkoviec. 

Nemecká armáda vyhodila do vzduchu stavidlá na 
dolnokočkovskom vodnom diele, aby zabránila postu
pu partizánov a tým sa začala séria výbuchov, ktoré 
poškodzovali všetky mosty. Predposledný aprílový deň 
sa z Púchova a okolia začali sťahovať všetci vojaci. 
Pre Púchov bolo najväčšou stratou zničenie cestného 
mostu. Všetkých 5 dvojitých železných oblúkov mosta 
bolo vyhodených do povetria. 30. apríla si zničený most 
prišlo obzrieť množstvo obyvateľov, ktorí boli svedkami 
príchodu vojakov rumunskej a sovietskej armády z dru
hého brehu Váhu. 

Mesto Púchov a celá Púchovská dolina bolo posledné 
miesto na Slovensku, na ktorom boli Nemci, takže po 

oslobodení Púchovskej doliny bolo dovŕšené oslobo
denie Slovenska Červenou armádou, partizánmi a Čsl. 
Brigádou. Týždeň po oslobodení Púchova – 8. mája 
odzneli v rozhlase vety o oslobodení Československa.  
O tom, že vojaci Červenej armády, vojaci Angloameric
kých vojsk, ale aj vojaci Maďarska, Rumunska, Bulhar
ska, Poľska, skrátka všetci, ktorí bojovali proti fašizmu 
dobojovali. Skončili sa dni odriekania, utrpenia, žiaľu  
a smrti.

75. výročie oslobodenia Slovenska, koniec II. svetovej 
vojny, porážka fašizmu, je príležitosťou aj na to, aby 
sme nezabúdali na vojnu. Aj keď ju mnohí nepoznáme, 
nevieme, čo obnášajú dni prežité v bunkroch s obava
mi o svojich blízkych, predsa len čítame a počujeme aj  
v dnešných dňoch, že sa okolo nás bojuje až nebezpeč
ne blízko.

Žiaľ, dnes sa môžeme stretnúť a rozprávať už len  

s niekoľkými svedkami tých čias, poslednými priamy
mi účastníkmi bojov, skutočnými vlastencami, ktorí sa 
hrdinsky zapísali do bojov za našu slobodu a prežívali 
hrôzy vojny. Patrí medzi nich náš spoluobčan pán On
drej Martiško, ktorému dnes osobne pani primátorka 
Katarína Heneková odovzdá pri príležitosti 75. výročia 
oslobodenia mesta Púchov „výnimočné ocenenie“ za 
priamu účasť na oslobodzovacích bojoch počas 2. sve
tovej vojny. Ja vyslovujem pánovi Martiškovi úprimné 
ďakujem za nás všetkých a želám mu veľa zdravia. 

Milí spoluobčania, nemali by sme dovoliť, aby ľudské 
srdcia vyhasli. Veď ony majú byť príbytkom lásky člove
ka k človeku, úcty detí k rodičom, mladých ľudí k naj
staršiemu pokoleniu. Len život v mieri a v zdraví prináša 
pokoj, pohodu a šťastie, čo prajem zo srdca všetkým 
spoluobčanom.“

Foto: Slavomír Flimmel

Tradičný máj na Pešej zóne postavili púchovskí hasiči

Púchovskí dobrovoľní hasiči v spolupráci s pracovníkmi Podniku technických služieb mesta Púchov postavili 
vo štvrtok 30.4.2020 na Pešej zóne tradičný máj.  Mladý strom, ktorý je výrazom prírodného mýtu o boji zimy  
s jarou (smrti so životom), symbolizuje obnovujúcu sa jarnú prírodu.                             Foto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: 
Blíži sa Deň matiek i zastupiteľstvo 

Minulý týždeň sa niesol v duchu 
hodnotenia ekonomických ukazova
teľov za predchádzajúci mesiac, a to na 
stretnutiach s riaditeľmi materských, 
základných škôl, základnej umelec
kej školy a centra voľného času ako aj 
s konateľmi mestských spoločností, 
ktorých účelom je vyhodnotenie pri
jatých opatrení týchto zariadení za 
predchádzajúci mesiac a predloženie 
ich fungovania v mesiaci máj. A keďže 
život v meste musí pokračovať ďalej, 
zasadali aj komisie mestského zastupi
teľstva, a to komisia dopravy a komisia 
bytovej politiky. 

Po takmer trojmesačnej odmlke nás 
v stredu, 6. 5. 2020, čaká tohtoročné 
tretie zasadnutie mestského zastupi
teľstva, ktorého primárnymi bodmi 
bude schválenie Záverečného účtu 
Mesta Púchov za rok 2019, ale aj ná
vrhov VZN o Pravidlách času predaja 
v obchode a prevádzkach na území 
mesta Púchov a Prevádzkový poria
dok pohrebísk. Vzhľadom na súčasnú 
situáciu sú predmetom zasadnutia 
rokovania a návrhy úprav rokovacích 
poriadkov mestského zastupiteľstva 
a komisií mestského zastupiteľstva 

tak, aby orgány mesta mohli prijímať 
uznesenia aj v prípade krízového stavu 
alebo mimoriadnej situácie. Zasadnu
tie mestského zastupiteľstva bude na 
základe Opatrenia úradu verejného 
zdravotníctva SR bez účasti verejnosti, 
avšak záznam bude opäť vyhotovený  
a zverejnený. 

Minulý týždeň sme si pripomenuli 75. 
výročie oslobodenia nášho mesta, a to 
tradičným kladením vencov pri pomní
ku v Europarku a Horných Kočkov ciach. 
Spomienka týchto udalostí, ktoré pri
niesla 2. svetová vojna, musí zostať 
stále živá, pretože téma fašizmu a po
pieranie základných práv je aktuálna 
aj v súčasnosti. Pri tejto príležitosti mi 
bolo cťou odovzdať výnimočné ocene
nie za priamu účasť v oslobodzovacích 
bojoch počas 2. svetovej vojny pánovi 
Ondrejovi Martiškovi, ktorého aj tou
to cestou opäť srdečne pozdravujem 
a prajem mu hlavne veľa zdravíčka.  
V tomto týždni nás v piatok, 8. 5. 2020, 
čaká ďalší štátny sviatok – Deň víťaz
stva nad fašizmom, ako spomienka na 
kapituláciu Nemecka a ukončenie dru
hej svetovej vojny v Európe.

Na Pešej zóne sme za pomoci DHZ 
Púchov postavili máj ako symbol hoj
nosti a bohatej úrody. Hoci sme ne
mohli zapojiť aj našich folkloristov, tak 
ako to bývalo po minulé roky, verím, že 
budúci rok si tieto oslavy mesiaca máj, 
ako aj oslobodenia mesta, užijeme 
dvojnásobne. A to aj s lampiónovým 
sprievodom, ohňostrojom a tradičnou 
vatrou oslobodenia v Horných Kočkov
ciach.

Púchovský okres sa stále drží v poč
toch nakazených na COVID19 veľmi 
dobre (k včerajšiemu dňu bol ich počet 
štyri) a ja verím, že ešte chvíľku vydr
žíme bojovať aj napriek zvyšujúcej sa 
nervozite rodičov, športovcov... Všet
ci by sme už najradšej deti poslali na 
športoviská alebo do školy, či škôlky. 
Som presvedčená, že tento týždeň prí
de zo strany vlády opäť menšie uvoľne

nie, na základe ktorého budeme môcť 
aj my v meste pocítiť, že váš doterajší 
zodpovedný prístup mal význam a po
vedie k ďalšiemu postupnému návratu 
do života mesta.

Bolo mi potešením čítať poďakova
nia, najmä zo strany seniorov, ale aj zo 
strany niektorých zdravotníkov, ktoré 
adresujete mestu za pomoc v tejto si
tuácii. Ďakujeme za túto spätnú väzbu, 

ktorá znamená povzbudenie pre všet
kých, ktorí sa do pomoci zapájajú. Ur
čite budeme pokračovať. Pripravovaná 
spolupráca pomoci bude aj s Fakultou 
priemyselných technológií v Púcho
ve, ktorá vyrobí ochranné štíty, ktoré 
mesto posunie tým, čo ich potrebujú  
a využijú na priamu pomoc. 

Stále pokračuje pomoc mesta v dis
tribúcii rúšok, zabezpečovaní náku
pov i obedov pre seniorov a občanov 
v núdzi. Navyšuje sa každým dňom 
taktiež počet prispievateľov na trans
parentný účet, za čo vám opäť srdečne 
ďakujem. Poďakovanie zároveň patrí 
vám všetkým, ktorí ste nám pomáhali 
s distribúciou dezinfekcie a rúšok pre 
seniorov nad 75 rokov a tiež vám, ktorí 
nám pomáhate rozvážať obedy.

Budúcu nedeľu majú sviatok všet
ky mamy na svete. Je to deň, kedy sa 
vzdáva úcta matkám a materstvu. Ne
zabudnime na kvietok a pusu pre tú 
jedinečnú bytosť na svete. „Ďakujem, 
maminka!“ Prajem vám úspešný týž
deň a krásny predĺžený víkend.

Katarína Heneková 



spravodajstvo4

V poradí XXII. rokovanie župného 
parlamentu sa s ohľadom na mimo
riadnu situáciu súvisiacu so šírením 
ochorenia COVID – 19 po prvýkrát 
uskutočnilo prostredníctvom vi
deokonferencie. Kraj tak využil novú 
legislatívnu možnosť a v pondelok 27. 
apríla 2020 o 13.00 h zasadol v náhrad
nom termíne za neuskutočnené mar
cové zasadnutie Zastupiteľstva TSK. 
Schôdzu viedol župan Jaroslav Baška, 
zo svojich domovov či pracovísk bolo 
do videokonferencie prihlásených aj 
45 poslancov. Rokovanie mohla verej
nosť aj tentokrát sledovať prostred
níctvom online prenosu priamo na 
webovom sídle kraja i na youtoube. 
Rovnako po prvýkrát bolo zabez
pečené aj tlmočenie v posunkovej reči, 
a to nielen počas rokovania Z TSK, ale 
aj tlačového brífingu po jeho skončení. 
Kraj tak vychádza v ústrety aj občanom 
s týmto druhom hendikepu, tlmočené 
budú odteraz aj všetky nadchádzajúce 
rokovania krajského parlamentu.

Mimoriadna situácia ovplyvňuje aj 
fungovanie župy

• Župný parlament prerokoval  
a schválil Dodatok č. 2 k Rokova
ciemu poriadku Zastupiteľstva TSK, 
ktorý umožnil uskutočniť rokovanie 
zastupiteľstva samosprávneho kraja 
prostredníctvom videokonferencie.  
A tiež Dodatok č. 1 k Rokovaciemu po
riadku komisií Z TSK, vďaka ktorému 
bude umožnené prostredníctvom vi
deokonferencie rokovať aj komisiám.

• pracovného programu bol stia
hnutý Návrh na schválenie odmeny 
hlavnému kontrolórovi TSK za rok 
2019, a to z dôvodu nepriaznivej situá
cie súvisiacej so šírením koronavírusu.

• Poslanci postupne prerokovali a 
schválili všeobecne záväzné naria
denia (VZN) TSK, ktorými sa menia 

pôvodné VZN o poskytovaní dotácií 
a grantov zo župného rozpočtu. A to 
z dôvodu avizovaného výpadku dane 
z príjmu fyzických osôb spôsobeného 
šírením ochorenia COVID – 19. Táto 
zmena sa dotkne dotačného systému 
TSK, participatívnehokomunitného 
rozpočtu TSK, grantového systému 
na podporu environmentálnych pro
jektov na území kraja a podpory te
matického zážitkového vzdelávania  
a kultúry. Mení sa tiež VZN o určovaní 
výšky mesačného príspevku na čias
točnú úhradu nákladov spojených  
s ubytovaním v školskom internáte či 
úhrady nákladov na štúdium v jazyko
vej škole.

• Poslanci pristúpili aj k úprave VZN 
o poskytovaní sociálnych služieb  
v zariadeniach sociálnych služieb zria
dených TSK, určení sumy úhrady za 
sociálne služby a spôsobe ich určenia 
a platenia. 

Krajský parlament schválil Plán 
dopravnej obslužnosti (PDO) 
Trenčianskeho kraja

Ten bol vypracovaný súbežne so 
strategickým dokumentom  Plánom 
udržateľnej mobility (PUM) TSK, rieši 
racionálne usporiadanie prímestskej 
autobusovej dopravy s cieľom mini
malizovať súbežnú dopravu a zároveň 
vytvoriť funkčnú nadväznosť pravi
delnej autobusovej dopravy na 
železničnú dopravu (podpora integro
vaného dopravného systému),

Spolu s PUM TSK budú významným 
podkladom k pripravovanému proce
su verejného obstarávania na doprav
cu prímestskej autobusovej dopravy  
v kraji.

Župný parlament prerokoval  
a schválil deväť návrhov na riešenie 
prebytočného majetku TSK

• vrátane návrhu na zverenie majetku 

vybudovaného v rámci „Komplexného 
riešenia školského areálu TrenčínZá
mostie – 1. etapa – SPŠ stavebná E. B. 
Trenčín (Študentský kampus)“ a in
vestičnej akcie „Stavba: SPŠS E. Belluša 
– Trenčín – Úprava jestvujúceho sys
tému MaR spotrieb energií“ do správy 
Strednej priemyselnej školy stavebnej 
E. Belluša v Trenčíne,

• zverenie nehnuteľného majetku 
kraja, stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK“, časť I. – úsek 6 – 
Púchov – Nosická priehrada“ do správy 
správcu – Správy ciest TSK,

• rozhodol aj o schválení zriadenia 
vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve kraja v katastrálnom území 
Kubrá v prospech SPP – distribúcia 
Bratislava a tiež vecného bremena 
na pozemku v katastrálnom území 
Zemianske Lieskové v prospech Zápa
doslovenskej distribučnej, Bratislava.

Stredné školy sa zapájajú do 
medzinárodnej spolupráce i projek
tov v rámci Erasmus+

• Krajský parlament sa na svojom 

poslednom zasadnutí zaoberal aj 
návrhom na poskytnutie finančných 
prostriedkov k projektu „Inšpirovaní 
Európou“, do ktorého sa zapojilo 
župné Gymnázium v Partizánskom  
v rámci projektu Erasmus+,

• Poslanci podporili aj podanie 
žiados ti o nenávratný finančný príspe
vok za účelom realizácie projektu „Na 
začiatku bola kniha“, ktorého pred
kladateľom je Gymnázium Púchov  
v rámci Fondu malých projektov 
z prog ramu INTERREG VA SKCZ. 
Hlavným cezhraničným partnerom 
projektu je Gymnázium Valašské Klo
bouky.

V rámci programu aprílovej schôdze 
poslanci rozhodli aj o delegovaní 
zástupcov TSK do Rady školy pri Ja
zykovej škole v Trenčíne, Strednej 
odbornej škole v Handlovej, Stred
nej priemyselnej škole v Dubnici nad 
Váhom a Strednej odbornej škole  
v Starej Turej.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva 
bude  18. mája.               Zdroj: TSK

Krajské zastupiteľstvo po prvýkrát  rokovalo formou 
videokonferencie, tlmočilo sa aj do znakovej reči

Vzhľadom k situácii vyvolanej 
ochorením COVID19 a s ohľadom 
na predpokladaný vývoj verejných 
financií, sa mesto Púchov rozhodlo 
v roku 2020 pozastaviť proces par

ticipatívneho rozpočtovania. Partici
patívny rozpočet bude v prípade priaz
nivej situácie opäť pokračovať budúci 
rok 2021.

V roku 2020 sa stal po prvýkrát 

súčasťou programového rozpočtu 
mesta Púchov aj participatívny roz
počet v sume 10.000 eur. Vďaka nemu 
mohli získať občianske združenia či 
rôzne dobrovoľnícke organizácie fi
nancie na zlepšenie života v meste. 
Keďže podľa schváleného Štatútu 
participatívneho rozpočtu, ktorý 
stanovuje jeho podmienky, je jeho 
súčasťou aj verejné prerokovanie jed
notlivých projektov, vedenie mesta na 
odporúčanie záverov z rokovania Eko
nomickej komisie rozhodlo, že tento 
rok sa participatívny rozpočet neusku
toční. 

Dôvodom je aj to, že súčasťou celého 
procesu participatívneho rozpočtu 
je prvé a druhé diskusné fórum ako 
i verejné prerokovanie, ktorého sa 
zúčastňuje množstvo ľudí. V súčasnej 
dobe je to nereálne, jednak sa nekona
jú športové, kultúrne ani spoločenské 

akcie, na ktoré by bola väčšina pro
jektov zameraná, na druhej strane 
nemôžeme do jednej miestnosti uza
vrieť desiatky ľudí a vystavovať ich 
možnej nákaze.

Momentálne treba veľmi zodpoved
ne pristupovať k tomu, ako sa verejné 
financie budú prerozdeľovať. To, že sa 
nespustí participatívny rozpočet, je 
podstatne menšie zlo, ako keby sme 
nemali na prevádzku škôl, škôlok, na 
plnenie originálnych kompetencií  
a podobne. 

Veríme však, že projekt partici
patívneho rozpočtu sa podarí schváliť 
aj pre budúci rok, aby sme mohli zapo
jiť púchovskú verejnosť do procesu 
výberu verejne prospešného projektu 
a rozdelenia verejných financií. 

Zuzana Brindzová, 
vedúca OOaVS, MsÚ Púchov, 

Foto: pixabay

Participatívny rozpočet tento rok radnica nespustí
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V rámci projektu WiFi4EU boli v meste do 
prevádzky uvedené WiFi–free zóny, do ktorých sa 
občania Púchova pripoja bez akéhokoľvek prístu-
pového hesla. 

Minimálna rýchlosť 30 Mbit/s je v súčasnosti 
zrýchlená na 70 Mbit/s, a časom sa bude ešte na-
vyšovať, pričom maximálna hodnota dosahuje až 
700 Mbit/s. Cieľom projektu je sprístupniť občanom 
využívanie voľného pokrytia WiFi pripojenia v meste, 
predovšetkým počas kultúrnych a športových podu-
jatí, ktoré sa v blízkej budúcnosti, v ďalších fázach 
uvoľnenia, opäť začnú v meste organizovať.

Mesto Púchov sa zapojilo do projektu Európskej 
únie už v roku 2018, kedy sa v štvorkolovom procese 
rozhodovalo o víťazovi projektu, ktorý získa na vy-
budovanie voľných wifi zón dotáciu vo výške až 15 
000 eur. V prvom kole samospráva nebola úspešná, 
čo však neovplyvnilo účasť Púchova v druhom kole 
projektu, v ktorom sa podarilo úspešne získať finan-
cie na realizáciu wifi-free pokrytia v meste. Uzavrela 
sa transparentná elektronická dohoda, na základe 
ktorej bola mestu udelená lehota pre úspešné 
naplnenie projektu, po dobu 18 mesiacov. Za rok 
a pol, od júla 2019, získalo Mesto Púchov tento čas 
na spustenie projektu, ktorý sa napokon podarilo 
funkčne spustiť už za necelý rok. 

Ako uvádza externý IT konzultant MsÚ Púchov, Ing. 
Branislav Zríny, ktorý mal realizáciu projektu pod 
taktovkou, dôležitým krokom bol výber spoločnos-
ti, ktorá bude zodpovedať za vybudovanie pokrytia: 
„Z registrovaných inštalačných firiem, taktiež v tomto 

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala 
mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v stre-
du 6. mája od 9.00 hod. v Divadle Púchov, s pro-
gramom: 

1. Kontrola plnenia uznesení.
2. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2019, 

hodnotiaca správa programového rozpočtu mes-
ta Púchov za rok 2019, písomné stanovisko HK  
k návrhu Záverečného účtu za rok 2019

3. Úprava rozpočtu Mesta Púchov 4. Vzdanie sa 
členstva v ekonomickej komisii, v komisii športu  
a v komisii výstavby, životného prostredia  
a územného plánovania

5. VZN Mesta Púchov č. 2/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Púchov č. 13/2019 Pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Púchov

6. VZN č. 3/2020 - Prevádzkový poriadok pohre-
bísk na území mesta Púchov a jeho mestských častí

7. Rokovací poriadok MsZ Púchov
8. Rokovací poriadok komisií mestského zastupi-

teľstva Púchov
9. Vyjadrenie mesta k zaradeniu školy s novým 

názvom „ZŠ s MŠ sv. Margity“ a jej elokovaného 
pracoviska do siete škôl a školských zariadení v SR 
k 1.9.2020

10. Predloženie žiadosti o NFP za účelom zabez-
pečenia realizácie spolufinancovania projektu 

„Kompostáreň mesta Púchov“
11. Informácia o investičných akciách Mesta 

Púchov
12. Predaj, kúpa
13. Nájom
14. Dotácie
15. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP 

a MsÚ
16. Rôzne
17. Interpelácie
Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 

v súlade s opatrením ÚVZ SR č.OLP/3354/2020 zo 
dňa 20.4.2020 výnimočne bez účasti verejnosti.

Zdroj: MsÚ Púchov

Jedenásť WiFi–free vysielačov už aj v Púchove

Program rokovania mestského zastupiteľstva

projekte Európskej únie, sme si vybrali spoločnosť Slo
vak Telekom, ktorý to zastrešil po zmluvnej stránke.  
Z projektu sme získali plnú sumu 15 000 eur, pričom pri 
presiahnutí nákladov by mesto ešte doplácalo z vlast
ného rozpočtu. My sme sa však, aj vďaka už vybudo
vanej sieti kamerového systému v Púchove, zmestili do 
sumy získanej z dotácie.“

Projekt pozostával čisto iba z vybudovania siete, 
mesto v súčinnosti s internými kapacitami zabez-
pečilo konektivitu. Povinnosťou pre Mesto Púchov 
je odteraz až na obdobie 3 rokov, prevádzkovať túto 
sieť. „Centrálne sa pripojenie autentifikuje cez portál 
Európskej únie, kde dokážu na diaľku skontrolovať 
parametre pripojenia, teda či je sieť v prevádzke a nedo
chádza k jej zneužívaniu,“ hovorí Ing. Branislav Zríny. 
V tomto období je tak mesto povinné udržiavať sieť 
vo funkčnom stave a zabezpečovať jej servis. Ďalšou 
podmienkou WiFi4EU bolo, že sieť nebude obsa-
hovo regulovaná, čo by malo byť prevenciou pred 
zvýšenou záťažou tejto siete. Väčšia časť sumy sa 
investovala do vysielačov, ktorých je v meste umiest-
nených celkovo 11 (9 vonkajších a 2 vnútorné), 
menšia na samotný proces inštalácie. 

Občania mesta sa bez použitia prístupového hesla 
môžu pripojiť do siete WiFi4EU, pri prvom prihlásení 
budú presmerovaní na oficiálny portál EU, kde 
odsúhlasia podmienky používania a automaticky 
- po udelení súhlasu, budú prihlásení. „V súčasnos-

ti je sprístupnená rýchlosť 70 Mbit/s, pre celú sieť, 
do budúcna ju budeme navyšovať i regulovať tak, 
aby bola kapacita férovo rozdelená a nedochádzalo  
k zneužívaniu. Samozrejme, zvyšovanie kapacity 
sa bude odvíjať od záujmu využívania tejto služby,“ 
dopĺňa Ing. Branislav Zríny. K postupnému navyšo-
vaniu by malo dôjsť v horizonte dvoch až troch me-
siacov.

Wifi-free zóny sú oficiálne funkčné od piatku, 
24.4.2020, v súčasnosti sú využívané zatiaľ v jed-
notkách percent. Najväčšia záťaž sa predpokladá na 
mestských jarmokoch a futbalových či hokejových 
zápasoch. „Zariadenia sú voči preťaženiu siete dimen
zované, to znamená, že v prípade pripojenia viacerých 
osôb na jednom mieste, nedôjde k spomaleniu či chvíľ
kovému výpadku pripojenia, záťaž sa bude rozlišovať 
a preto bude môcť byť pripojených naraz niekoľko sto 
občanov,“ dodáva Ing. Zríny.

Mesto Púchov chce takýmto spôsobom zabezpečiť 
pripojenie pre občanov mesta, ktorí ho budú najviac 
potrebovať, predovšetkým pre študentov a mladšie 
ročníky, a tiež sprístupniť ho pre účely kultúrnych aj 
športových podujatí, ktoré sa s postupným uvoľňo-
vaním obmedzení (v súvislosti s koronavírusom) 
budú v blízkej budúcnosti v meste konať. Poďako-
vanie v tejto súvislosti patrí najmä IT konzultantom 
Branislavovi Zrínymu a Petrovi Barančíkovi. 

Laura Krošláková 
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Mestská polícia

Vyšetrovateľ z Považskej Bystrice  vzniesol obvine-
nie za zločin lúpeže a prečin  porušovania domovej 
slobody  voči 32-ročnému mužovi z  Púchova. Ob-
vinený muž  mal prísť k bytu svojej  bývalej priateľky  
a spoza dverí žiadal o vrátenie peňazí v sume 50 eur. 
Žena mu dvere neotvárala, tak obvinený mal začať 
búchať a kopať do dverí a kričať, že dvere vykopne.

Následne mu mala poškodená dvere pootvoriť, 
pričom obvinený sa mal násilím dostať do bytu.  
V byte poškodenú fyzicky napadol a mal kričať na ňu,  
nech mu dá peniaze. 

Počas fyzického útoku dcéra poškodenej  volala 
susede, aby zavolala políciu. Následne prišla spolu 
so susedom do bytu, kde  obvineného  odtiahli od 
poškodenej a začali ho ukľudňovať. Incident ukončila 
privolaná policajná hliadka z Púchova, ktorá mužovi  
obmedzila osobnú slobodu. Poškodená žena utr-
pela ľahké zranenia a škodu na vstupných  dverách 
do bytu v doposiaľ nezistenej výške. Obvinenému  
v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody 
na tri až osem rokov. 

KR PZ Trenčín 

Násilníkovi z Púchova hrozí za zločin 
lúpeže až osemročné väzenie

Mimoriadne kuriózny bol minulý týždeň z pohľa-
du Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Trenčíne. V celom Trenčianskom samosprávnom 
kraji sa nevyskytol ani jediný prípad chrípkového 
ochorenia. Ešte väčším paradoxom bola situácia  
v Púchovskom okrese, v ktorom nielenže nebol žiad-
ny prípad chrípky, ale podľa údajov z krajskej hy-
gieny sa v okrese nevyskytol ani jediný prípad akút-
neho respiračného ochorenia. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom 
týždni 728 akútnych respiračných ochorení. Cho-
robnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla o 23 
percent.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese 
Ilava, kde dosiahla úroveň 861 ochorení na 100.000 
obyvateľov.  

(r)

Púchovský okres bol minulý týždeň 
bez akútnych respiračných ochorení 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 17.kalendárnom týždni stalo 20 dopravných 
nehôd. Nikto pri nich neprišiel o život, jeden človek 
utrpel ťažké zranenie. 

Od začiatku roka sa na krajských cestách sta-
lo 343 dopravných nehôd, čo je o 92 menej ako 
v rovnakom období roku 2019. Zomrelo pri nich 
sedem ľudí (medziročný pokles o dvoch). Ťažké 
zranenie utrpelo 16 osôb, čo je o desať menej, ako  
v rovnakom období minulého roku. 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 3341 
dopravných nehôd. Zomrelo pri nich už 70 ľudí, čo je 
o osem viac ako v rovnakom období minulého roku. 
Ťažké zranenia utrpelo 227 osôb (medziročný pokles 
o 33).

Najviac obetí si v tomto roku vyžiadali cesty Ži-
linského samosprávneho kraja, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo 16 ľudí. Najmenej obetí – päť, 
majú cesty Košického samosprávneho kraja.            (r)  

Polícia informuje

V Trenčianskom kraji počet obetí dopravných 
nehôd medziročne klesá, na Slovensku stúpa 

Zdravie

Ilustračné foto: KR PZ Trenčín 

Smutný koniec
Púchovskí mestskí policajti asistovali príslušní-

kom Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej 
stanice v Púchove a posádke rýchlej zdravotnej 
pomoci pri otváraní bytu na Ulici M. R. Štefánika.  
V byte mala byť staršia osoba, ktorá nerea-
govala na zvonenie opatrovateľskej služby. Na 
miesto prišla aj hliadka Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove. Po otvorení bytu 
našli na podlahe v obývacie izbe staršiu osobu 
bez známok života. 

Žobral na parkovisku
Mestských policajtov osobne upozornil oby-

vateľ Púchova sa páchanie priestupku. Neznámy 
muž mal na parkovisku pred jedným z púchov-
ských hypermarketov obťažovať ľudí tým, že od 
nich vypytoval peniaze. Hliadka na mieste našla 
muža, ktorý sa dopúšťal priestupku. Mestskí po-
licajti ho vyriešili napomenutím, muža z miesta 
vykázali. 

Liezli na komín
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého po komíne pri mest-
skom bytovom komíne lezú dve maloleté osoby. 
Na miesto prišli mestskí policajti spoločne s hliad-
kou Obvodného oddelenia policajného zboru 
v Púchove. Našli tam dve maloleté deti, ktoré 
vzápätí z miesta vykázali. 

Na verejnosti nie!
Hliadka mestskej polície kontrolovala na via-

cerých miestach Púchova dodržiavanie opatrení 
súvisiacich so zabránením šírenia nového koro-
navírusu. Na Komenského ulici zistila viaceré o so-
by, ktoré si odnášali pivo z prevádzky a chceli ho 
piť na verejnom priestranstve. Mestskí policajti 
ich vyzvali, aby sa rozišli a pivo na verejnosti nepi-
li. To následne urobili.  

Rozhádzaný hrob
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na cintoríne Záskalie 
niekto rozhádzal výzdobu na hrobe. Vzhľadom 
na možné spáchanie trestného činu hanobenia 
mies ta posledného odpočinku odporučili mestskí 
policajti oznamovateľovi, aby sa obrátil aj na Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru v Púchove. 
Hliadka na mieste našla hrob okolo ktorého boi 
porozhadzované plastové svietniky a kvety. Podľa 
pozostalých ešte deň predtým bolo všetko v po-
riadku. Nemali podozrenie na konkrétnu osobu, 
požiadali mestských policajtov len o zdokumen-
tovanie prípadu pre prípad, že by sa vec mala 
zopakovať. Keďže nevznikla žiadna škoda, kvety 
a svietniky upratali na pôvodné miesto a prípad 
nenahlásili štátnej polícii.    
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Príslušníci Policajného zboru, Colnej správy a Oz
brojených síl Slovenskej republiky pokračujú v ne
pretržitej kontrole aj na jedinom cestnom hraničnom 
priechode s Českou republikou v Lysej pod Maky
tou. Počas našej sobotnej návštevy panoval na 
hraničnom priechode úplný pokoj. Automobily sa  
z oboch strán objavili len sporadicky. Podľa služ
bukonajúcich policajtov do 1. mája sa pokúšalo  
o prechod  štátnej hranice množstvo ľudí. Niektorí 
sa na Slovensko nedostali, pretože namiesto dvoj
týždňovej karantény na mieste, ktoré mohli byť od 
ich bydliska vzdialené aj desiatky kilometrov, volili 
radšej návrat do Českej republiky s tým, že radšej 
počkajú na uvoľnenie opatrení. Do Českej republiky 
vracali hliadky na hraniciach aj cudzincov z tretích 
krajín, ktorí nemali potrebné potvrdenia na prechod 
cez hranicu. 

I napriek tomu, že niektorí Slováci, ktorí sa pokúša
li dostať z Českej republiky na Slovensko neskrývali 
nes pokojnosť, veľká väčšina zobrala rozhodnutie 
hlia dok s pochopením. Ako povedal jeden z policaj
tov, nečuduje sa niektorým ľuďom, že boli nervózni. 
Asi každý by bol podľa neho nervózny, ak by čakal 
kedy a kam pôjde do štátnej karantény. Proces 

prípadného transportu do štátnej karantény nie 
je podľa policajtov jednoduchá záležitosť, i preto 
niekedy trvá aj niekoľko hodín. Prostredníctvom 
operačného strediska treba operatívne riešiť každý 
prípad. Je potrebné zistiť, kde sú voľné miesta pre 
repatriantov, ako zabezpečiť transport a ďalšie orga
nizačné záležitosti. 

Kým na slovenskej strane mali policajti, colníci  
a vojaci k dispozícii iba provizórny stan, ich kolego
via na českej strane hranice (na snímke vľavo dole) 
mali stanovište v kamennej budove bývalého bistra 
na hraničnom priechode. Podobne, ako ich slovenskí 
kolegovia, českí policajti a príslušníci armády hovorili 
o mimoriadne pokojnej sobote, keď v priebehu ho
diny museli skontrolovať automobily len sporadicky. 
Väčší nápor čakali v nedeľu popoludní, prípadne  
v pondelok ráno, kedy mali štátnu hranicu prekročiť 
stovky Slovákov pracujúcich v Českej republiky.  

Na základe opatrenia hlavného hygienika SR Jána 
Mikasa platia od 1. mája od 7.00 hodiny pre pend
lerov v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu 
nové pravidlá. Pendleri pracujúci vo vzdialenosti 
do 30 kilometrov od štátnej hranice, sa po novom 
nemusia  pri každom vstupe na územie Slovenska 
preukázať negatívnym PCR testom na ochorenie 
COVID19. Povinnosť štátnej či domácej izolácie sa 
nevzťahuje ani na neplnoleté dieťa pendlera, a to za 
predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode.

Povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby, ktoré 
majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR  
a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo ob
dobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce 
ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ, vo 
vzdialenosti viac ako 30 kilometrov po pozemnej 
komunikácii od hraničného priechodu v Juhomora
vskom, Zlínskom, Moravskosliezskom alebo Olo
mouckom kraji. Táto osoba je  povinná pri vstupe 
na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok 
negatívneho PCR testu (stačí aj kópia) na ochorenie 
COVID19 nie starší ako 96 hodín. 

Uvoľnenie opatrení na hraniciach sa týkajú aj 
vodičov nákladných automobilov, študentov  
a ďalších osôb, nariadenie hygienika presne určuje 
podmienky. Nariadenie je zverejnené aj webovej 
stránke ministerstva vnútra SR.                     (r)

Príslušníci Policajného zboru, Ozbrojených síl SR a Colnej správy pokračujú v nepretržitých kontrolách aj na jedi-
nom cestnom hraničnom priechode s Českou republikou v Púchovskom okrese - v Lysej pod Makytou. 

FOTO: Milan Podmaník

Polícia, armáda a colníci pokračujú   
v kontrolách na hraniciach v Lysej

Dôslednej kontrole v Lysej pod Makytou sa nevyhne 
posádka žiadneho automobilu. 

Rovnako dôsledná je aj česká polícia a armáda...

Vojenský stan pre repatriantov bol v sobotu prázdny.
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Ako sme si už zvykli, každoročne v máji Občian-
ske združenie S láskou k človeku spolu s mnohými 
nadšenými spolupracovníkmi organizuje  
v Púchove Deň rodiny. V tomto roku je plánovaný 
11. ročník v nedeľu 24. mája.

Vzhľadom na súčasné epidemiologické obmedze-
nia je nereálne, aby sme tohtoročný Deň rodiny 
organizovali formou hromadného podujatia ako  
v minulých rokoch. Súčasné obmedzenia nás vedú  
k tomu, aby sme redukovali kontakty s inými a trávi-
li viac času so svojou rodinou, tak to využime. Preto 
sme sa rozhodli Deň rodiny 2020 osláviť netradične 
ale možno prínosnejšie - každý v intimite svojej ro-
diny.

24.5.2020 - Deň mojej rodiny
Preto vás už teraz pozývame, aby ste si do svojich 

kalendárov zaznačili 24.5.2020 - Deň mojej rodiny. 
Pozývame vás otcovia, mamy, deti, starí rodičia ku 
kreatívnemu prístupu, aby ste začali plánovať už 
teraz a tento deň si zorganizovali spoločne podľa 
vlastných predstáv a záujmov. Aby tento deň bol pre 
vás všetkých nezabudnuteľným a neopakovateľným. 
Buďme kreatívni a konkrétni.

V priebehu mesiaca máj vypracujeme koncept in-
špirácií a podnetov, podľa ktorých si môžete tento 
svoj rodinný plán Dňa rodiny upraviť prípadne vylep-
šiť. Pre tých, ktorí by radi urobili ešte niečo viac pre 
svoju rodinu, pozývame prežiť spoločne mesiac ro-
diny a osláviť aj Deň matiek - 10. mája, Deň detí - 1. 
júna i často zabúdaný Deň otcov - 21. júna.

Využime „koronačas“ a zamyslime sa nad         
svojou rodinou

Obdobie, ktoré prežívame nám prináša veľa ob-
medzení a negatív, ale aj mnohé pozitíva - zotavuje 
sa unavená príroda okolo nás, uvedomujeme si, že 
toho až tak veľa nepotrebujeme po stránke ma-
teriálnej, viac času trávime vo svojich rodinách, viac 
chránime najmä tých najzraniteľnejších, sme k sebe 
pozornejší, prehodnocujeme priority a zmysel svoj-
ho života. Zobúdzame sa z ilúzie všemohúcnosti  
a mnohí prichádzame na to, že budovanie vzťahov  
v rodine je pre náš spokojný a šťastný život dôležitej-
šie, ako hromadenie nadbytočných a nepotrebných 
vecí.

Toto obdobie má veľký potenciál, aby sme sa stali 

lepšími, ľudskejšími, láskavejšími a (s)pokojnejšími. 
Využime pozitíva, využime tento čas (coronatime), 
ktorého máme mnohí až nadbytok a zamyslime sa 
nad svojou rodinou, ako jej pomôcť, zamyslime sa, 
že na svete nie sme preto aby sme hromadili veci 
ale aby sme rástli vo vzájomnej láske a službe jeden  
k druhému.

V tomto roku by sme radi upriamili pozornosť na 
naše deti a ich výchovu. Veľakrát sa stretávame s kri-
tickými názormi na konanie a morálne zásady našich 
politikov, mládeže a detí, a v mnohom máme samoz-
rejme pravdu. Ale nemáme odvahu si priznať, že za 
týmito ľudskými zlyhaniami je vždy zlyhanie výchovy 
v rodine, za týmito zlyhaniami sme vždy my - rodičia...

Venujme dostatok času a námahy vzdelávaniu 
a výchove detí

Ak teda chceme mať raz spravodlivý, sociálny  
a prosperujúci štát (mnohí už v to ani nedúfame), 
musíme dobre vychovať naše deti a oni nám to raz 
vrátia a naplnia naše skryté nádeje. Nebojme sa teda 
venovať dostatok času, námahy vrátane vzdelávania 
sa a vychovávajme svoje deti.

Viackrát sme sa stretli pri rôznych diskusiách  

o výchove detí s názorom “však nejako nás rodičia 
vychovali, aj my naše deti nejako vychováme, na to 
nepotrebujeme vzdelávanie a literatúru”. Ku každej 
činnosti, ak ju chceme zmysluplne a odborne vyko-
návať potrebujeme dobrú literatúru a vzdelávanie sa. 
A výchova našich detí má byť určite aj v tomto smere 
pre nás prioritou.

Radosť z dobre vychovaných detí a vnúčat
Radi by sme poopravili slogan: “malé deti malé sta-

rosti, veľké deti veľké starosti” a správnejší sa nám 
zdá “ak si so svojimi malými deťmi robíš malé starosti, 
budeš mať s veľkými deťmi veľké starosti”. Ak by sme 
možno aj trocha sebecky mysleli na svoju spokojnú 
starobu, jej základom je určite radosť z dob re vy-
chovaných detí a vnúčat. Pre tých, ktorí by sa radi 
vzdelávali v problematike výchovy detí môžeme 
v prípade záujmu ponúknuť organizáciu kurzu  
o výchove detí a tínedžerov resp. na našej webovej 
stránke nájdete spracované témy o výchove detí. 

Manželia Jozef a Lenka Daškovci
Občianske zduženie S láskou k človeku 

(www.slaskoukcloveku.sk)
Foto z Dňa rodiny 2019: Slavomír Flimmel

Deň rodiny 2020 v Púchove bude netradičný



spravodajstvo 9

Chcel by som poďakovať mladým vysokoškolákom 
z Nosíc, ktorí využili svoj voľný čas opravou striešky 
na Dome Smútku v Nosiciach. Zapožičali si vysúvací 
rebrík, odstránili starý náter a aplikovali nový. Urobili 
tak niečo užitočné pre všetkých, čím pomohli mes

tu Púchov. Verím, že v tomto čase Covid19 sa našlo 
viacero mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas využili pre 
pomoc druhým.

Roman Špaček, 
poslanec za miestnu časť 

Avšak, ako to už naša hyperaktívna doba zariadi
la, na vďačnosť, ako na mnoho iného, nemáme čas. 
Nemáme čas všimnúť si, že nám niekto pozametal 
chodník pred garážou, že niekto pozmýval dlážku  
v kuchyni, alebo že nám do skrine pribudlo opraté, 
vyžehlené oblečenie. A keby sme si to aj všimli, za
búdame zisťovať, kto to urobil. A tak zabúdame ďa
kovať. 

Azda preto boli ustanovené dni, v ktorých si máme 
túto zabudnutú vďačnosť pripomenúť a oprášiť.  
A možno aj znovu objaviť. Vďačnosť voči matkám 
býva paradoxne náročná, napriek širokému spektru 
vecí, ktoré sú súčasťou ich „mama povolania“, a ktoré 
sú často považované za absolútnu samozrejmosť. 
Je predsa samozrejmé, že mám na stole obed. Je 
samozrejmé, že mi príde postrážiť deti, aby som si 
trochu oddýchol. Je samozrejmé, že mi vždy zdvihne 
telefón a vypočuje si ma. Deň Matiek nám však kladie 
kritickú otázku: „Je to naozaj všetko samozrejmosť?  
A ak nie, ako za toto všetko preukázať vďačnosť?“ 

Existuje 5 jazykov lásky, ktorými hovorí srdce kaž
dej ľudskej bytosti. Týchto 5 jazykov môžeme použiť 
na konkrétne prejavenie našej vďačnosti voči tým, 
ktoré si našu vďačnosť nikdy nevynucovali. 

1. jazyk lásky = SLOVO – našim prejavom vďačnosti 
môže byť slovo poďakovania, ocenenia dobre vyko
nanej práce či dlho odkladaný telefonát. 

2. DOTYK – niekedy sa nám nedarí nájsť vhodné 

slová, možno sme sa už dlho nerozprávali a nevie
me, ako začať. Dotyk v podobe objatia či stisku ruky 
môže prehovoriť jazykom vďačnosti aj bez slov. 

3. SLUŽBA – vezmime si jednu „mama službu“, 
ktorú sme doteraz brali ako samozrejmosť a poslúž
me ňou naopak my jej. Môžeme vyložiť umývačku, 
poliať záhradu, zabehnúť do lekárne pre lieky, či pri
niesť obed. 

4. DARČEKY – ak sa naša mama rozžiari pri tom, 
keď dostane kyticu, čokoládu alebo balík čipsov, mô
žeme jej v obchode vybrať niečo, čo by ju potešilo, 
prípadne jej darček vyrobiť. 

5. STRÁVENIE SPOLOČNÉHO ČASU – čas je vzác
ny, no v tomto období pandémie ho možno máme  
o niečo viac. Môžeme zdvihnúť telefón či zapnúť po
čítač, alebo ak je to možné prísť na návštevu, či vyjsť 
na prechádzku do prírody a byť jednoducho spolu. 

Krása týchto 5 jazykov spočíva v tom, že nezáleží 
na tom, či sme bezstarostné deti, nespútaní tínedže
ri, či unavení rodičia – každý jeden z týchto jazykov 
dokážeme uskutočniť. Je na nás, aby sme vybrali 
tú formu vďačnosti, o ktorej si myslíme, že by naša 
mama najviac ocenila. Buďme kreatívni a konkrétni  
v našej vďačnosti. Urobme si na ňu čas na Deň Ma
tiek. Jestvuje totiž len jedna zbraň, len jeden liek pro
ti smútku – vďačnosť (Ida Friederike Görres). 

Klára Dašková, OZ S láskou k človeku, 
foto:  pixabay

D e ň  m a t i e k  –  d e ň  vď a č n o s t i

I n i c i a t í v a  m l a d ýc h  N o s i č a n o v 

Každý z nás v sebe nosí jednu z najprirodzenejších túžob – túžbu po ocenení. Po uznaní.  
Po vďačnosti. Lebo vďačnosť je pocit, ktorý vyživuje dušu. (Harold Kushner)
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Dobové dokumenty uložené v Štátnom 
archíve v Trenčíne, pracovisku Považská Bystri-
ca vo fonde Mestečko Púchov prinášajú pestrú 
mozaiku života českých exulantov v Púchove. 

Hoci sa zachovali len dva dokumenty, informácie 
v nich obsiahnuté sú veľmi závažné a cenné. Prvý 
z nich je privilégium kňažnej Zuzany Lorántffy, 
druhý dokument je súdnym rozhodnutím  
o právoplatnosti výsad udelených práve spomína
nou kňažnou Rákociovou. 

Zuzana Lorántffyová - ochrankyňa exulantov
Lednické panstvo, na ktorom sa usadili vyhnan

ci z Čiech a Moravy, bolo dedičstvom Zuza
ny Lotántffyovej po oboch rodičoch. Zuzana 
Lorántffyová sa narodila okolo roku 1600, zom
rela 18. apríla 1660. V roku 1616 sa vydala za Ju
raja Rákociho, vtedy boršódskeho župana, ktorý 
sa v roku 1630 stal sedmohradským kniežaťom. 
Keď sa stala kňažnou, významne sa podieľala na 
správe rozsiahleho panstva. Najcennejšou časťou 
jej vena bolo panstvo Blatný Potok. Táto vzdelaná, 
dobrodušná a nábožensky založená žena veľmi 
prispela k rozkvetu blatnopotockého reformo
vaného kolégia. Pozývala vynikajúcich učiteľov, 
zriadila alumneum (internát pre študentov)  
a založila štipendiá na ďalšie teologické štúdi
um na britských a holandských univerzitách. Na 
kniežací dvor pozývala učencov, s ktorými viedla 
náboženské dišputy. Mimo Blatného Potoka vý
datne podporovala aj vysoké školy v Debrecíne, 
Veľkom Varadíne a Kluži. 

Veľkej priazni z jej strany sa tešili spisovatelia – 
reformovaní teológovia, ktorým dala k dispozícii 
kniežaciu tlačiareň. Pomáhala rozširovať knihy, ba 
aj ona sama napísala knihu, ktorá vyšla v roku 1641 
pod názvom Mojžiš a proroci, je to jednoduchá 
antológia o 45 článkoch viery. Trnavskí jezuiti os
tro napadli toto dielo, čo vyvolalo hnev jej manže

la a sťažoval sa u kráľa Ferdinanda III. Spor zanikol 
bez výsledku. Jej meno však neupadlo do zabud
nutia – v Budapešti v roku 1892 vznikol Spolok 
Zuzany Lorántffyovej. Jeho cieľom bolo upevniť 
kresťanskú lásku a morálku prostredníctvom žien.

Spolu so svojím manželom sa zapísala do de
jín ako ochrankyňa exulantov. Po bitke na Bielej 
Hore v roku 1621 húfne opúšťali svoju vlasť 
tisíce tých, ktorí nemohli a nechceli zmeniť svoje 
vierovyznanie. Rozptýlili sa po susedných kra

jinách tam, kde mohli verejne vyznávať svoje 
náboženské presvedčenie. Uchýlili sa tiež na Slo
vensko, na Lednické panstvo, so súhlasom jeho 
majiteľov – manželov Rákociovcov. 

Púchovskí náboženskí exulanti
Náboženskí exulanti prišli do Púchova v roku 

1628. Mikuláš Drabík si spomína na to takto: „Nej
prvé do Púchova a to 1626 (roku) sa dostal a po 
mne i páni, z těch pan Lukavický a jiní s knězem 
Natanem pan Florian i ze paní z Prostějova a kněží 
25 osob. Z nich nejsme nežli já a Kales a Junius. 
Psal sem toto 1667 dne 4. junii. Bůh tu milost 
učinil skrze knížete Rakociho a Andryaše Nezy
ho, regenta panství lednického, abychom se na 
grunty lednické obrátili, což sem ja kněz Mikuláš 
učinil.“

Exulanti sa zdržiavali na lednickom panstve 
na dvoch miestach: v Púchove a v Lednici, kde 
úspešne rozvíjali svoje súkennícke remeslo. Všet
ku svoju činnosť organizovali na základe pravi
diel súkenníckych cechov na Slovensku. Veľmi 
im pri tomto pomohli žilinskí súkenníci, ktorí im 
v roku 1630 zapožičali svoje artikuly, netušiac 
pritom, že tento akt akoby symbolicky znamenal 
počiatok konca hegemónie Žiliny v súkenníckej 
výrobe na Považí. Súkno vyrábané exulantmi  
a ich potomkami sa stalo známym na celom Slo
vensku. Pod púchovským súknom sa nerozumeli 

len výrobky z tohto mesta, ale i druh kvalitného 
súkna, vyrábaného na púchovský spôsob. Súken
níkov pochádzajúcich z Púchova nachádzame  
v 18. storočí takmer vo všetkých strediskách výro
by súkna na Slovensku a mali najlepšiu povesť.

Privilégiá púchovských exulantov
Ekonomický prínos exulantov bol nesporný, a to 

si uvedomoval majiteľ panstva Juraj Rákoci, ktorý 
11. júna 1646 na Satmárskom hrade im udelil privi
légiá, čím im zabezpečil dobré podmienky na ich 
všestranný rozvoj. Tieto výsady, neskôr potvrdené 
jeho manželkou, sú v strednej Európe ojedinelým 
zjavom. Nech sa exulanti usídlili v Sliezsku, Poľsku, 
Lužici, či Holandsku, všade boli v podstate len 
občania druhej kategórie, teda trpení cudzinci.

Dva roky po Rákociho smrti (+1648) požiada
li exulanti vdovu Zuzanu o konfirmovanie, t. j. 
opätovné potvrdenie ich privilégií. Výsledkom 
ich snaženia je práve táto listina, uložená vo 
fonde Mestečka Púchov. Zuzana vydala listinu, 
ktorá je zaujímavá tak svojím obsahom, ako aj 
bohatou ilumináciou. V liste uvádza, že exulantov 
helvétskeho a augsburského vyznania priviedol 
kňaz Jednotky bratskej Pavol Vetterín z Mladej 
Boleslavi, ktorý práve začal pôsobiť v Púchove.

Exulanti predložili listinu jej nebohého manžela 
a žiadali ju o uznanie ním vydaných článkov, čo 
vdova po Jurajovi Rákocim I. aj urobila, ba naviac 
im pridala ďalšie tri výsady, čím sa ich počet 
rozšíril na 17. V rozsiahlom texte sa doslovne ci
tuje znenie pôvodnej listiny, pričom nové články 
sú uvádzané slovom „nový“. Rákoci a po ňom  
i jeho manželka potvrdzujú, že znenie tejto listiny 
je záväzné tak pre ich potomkov a dedičov, ako aj 
pre potomkov a dedičov exulantov. 

Možno konštatovať, že jednotlivé články doko
nale pokryli všetky súčasti života. Prelína sa 
tu riešenie náboženskej otázky s občianskymi 
právami, obsiahnutá je problematika rodin
ných vzťahov a sociálnych vecí a samozrejme, 
sa nezabúda na platenie daní, obecnú správu  
a vzťah exulantov k zemepánovi. V neposlednom 
rade treba spomenúť i praktické, priam urba
nistické hľadisko. Obsah celej listiny pôsobí veľmi 
demokraticky a pripomína zmluvy uzavierané 
medzi panovníkom a hosťami, zvlášť na Spiši  
a v banských mestách. Pretože sa Rákociovci tak
mer vôbec nezdržiavali v Lednici, zverili sankčné 
právomoci provízorovi panstva, kapitánovi hradu 
alebo inému úradníkovi. S obsahom jednotlivých 
článkov oboznámime čitateľov v ďalšom čísle 
Púchovských novín.

Obidva dokumenty ukazujú, že postavenie 
českých a moravských exulantov bolo skutočne 
osobitné a menilo sa len veľmi zvoľna. S narasta
júcimi povinnosťami stanovenými novým zeme
pánom a rozličnými obmedzeniami postupne 
splývali s miestnym poddanským obyvateľstvom, 
avšak ich prínos ako novej spoločnosti založenej 
na vytrvalej religiozite, osobitných zvykoch a pra
covných zručnostiach je nenahraditeľný.

(Pokračovanie na budúce.)
Jarmila Balážová

Foto: wikipedia

Pramene k dejinám moravských a českých 
exulantov v Púchove (1. časť)
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Účastníčka Superstar Andrea Loužecká má 25 
rokov a pochádza z Púchova. Vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru na Univer-
zite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium ukončila  
v máji minulého roka a vzápätí sa zamestnala  
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ako 
konzultantka v Centre slovanských štúdií, kde 
pôsobí dodnes. Cez víkendy hráva na spoločenských 
a firemných akciách, koncertuje v kaviarňach a pod-
nikoch pod umeleckým menom Andy Lou.

Kto ťa priviedol k hudbe a spevu? Máš svoj 
hudobný vzor?

K hudbe inklinujem od malička. Začalo to, keď som 
mala 7 rokov a moja mama ma prihlásila do ZUŠ  
v Púchove na hudobný odbor – hra na akordeón. 
Pod vedením skvelých pedagógov, najmä Tatiany 
Stupavskej som začala naberať skúsenosti. Naučili 
ma čítať noty, poznať teóriu a viedli ma k tomu, ako 
hudbu precítiť a dodať jej výraz. Najviac si cením, že 
vďaka žiackym koncertom som sa postupne zbavo-
vala trémy (aj keď nie úplne). V tomto období mi bola 
veľkým vzorom česká multiinštrumentalista Raduza.

S pribúdajúcim vekom (niekedy v puberte) som sa 
chopila už aj gitary. To preto, lebo mi boli sympatické 
otcove hrania kade-tade. Tak som si načítala múdre 
knihy o tom, ako chytiť základné akordy a začala 
som si do toho spievať. To mi ostalo dodnes. K pro-
fesionálnejšiemu spevu ma priviedol folklórny súbor 
Váh pod vedením Ivana Sadloňa a Učiteľský zbor 
Harmony pod vedením Márie Jašurdovej.

Mojim hudobným vzorom je Allie Scherlock – 
írska speváčka, gitaristka a youtube-ová hviezda, 
ktorá chodí po svete a vystupuje na ulici. Ale to skôr  
z takého ľudského a životného hľadiska. Po hudobnej 
stránke obdivujem talentovanú Grace Vanderwaal. 
Mladá americká speváčka s originálnym hlasom, 
ktorá si sama píše texty a hrá na ukulele.

Aký hudobný žáner máš najradšej? Ktorý 
hudobný nástroj ovládaš a ktorý najradšej 
počúvaš?

Hrám na akordeón, gitaru a ukulele. Zvládnem aj 
píšťalku, či flautu a aj klavír – jednou rukou (smiech). 
Moje uši sa nevedia nabažiť zvuku huslí a saxofónu. 
Počúvam všetko, čo vo mne dokáže vyvolať emóciu. 
Závisí od situácie, nálady a celkového obdobia, po 
akej hudbe siahnem. Niekedy je to romantický pop, 
či pohodový folk, niekedy šialený punk, inokedy al-
ternatívny rock a bývajú aj chvíle Mozarta, či Vival-
diho. 

Ktorí sú tvoji obľúbení hudobníci, skupina, 
prípadne speváci z domácej a aj zo zahraničnej 
hudobnej scény?

Zo zahraničnej sú to moje vzory Allie a Grace. Mám 
rada aj Lewisa Capaldiho a Imagine Dragons. Na 
Slovensku mám rada tvorbu Richarda Müllera, Geis-
bergovcov, Jany Kirshner a Zuzany Mikulcovej, Mare-
ka Rakovického a chlapcov z Dornkappel. Z Českej 
hudobnej scény Anetu Langerovú, Mňágu a Žďorp, 
Barboru Polákovú, Nohavicu a ďalších pesničkárov. 
A popravde? Najviac a najčastejšie počúvam ruských 
interpretov (tí ešte nie sú obohraní a opočúvaní).

Čo počúvaš v posledných dňoch?
Vystúpenia mojich kolegov zo Superstar. A pri-

pomienky mojich rodičov, čo a kedy mám urobiť 
(smiech). Čo vám poviem, karanténa...

Ako si sa dostala do súťaže Superstar?
Ono to akosi vždy bol môj sen. Vyskúšať Super-

star. Najjednoduchšia cesta sa zviditeľniť, vypočuť si 

názory poroty, porovnať sa s konkurenciou, či vôbec 
mám na to stať sa speváčkou. Tak keď som videla 
reklamu, vypísala som prihlášku a moja cesta začala. 

Aký je rozdiel medzi divákom a účastníkom Su-
perstar? Aký máš najväčší zážitok z nahrávania?

Divák sa baví z pohodlia gauča a účastník sa baví 
na pódiu (smiech). Srandujem. Hlavný rozdiel je  
v tom, že divák nemá šancu zachytiť tú atmosféru 
až tak, ako keď je človek priamo v centre diania. Aj 
keď sa produkcia a režisér snaží čo najautentickej-
šie podať divákovi na obrazovku všetko tak, ako  
v skutočnosti je. Myslím, že niekedy sa to veľmi ne-
darí. No, jednoducho niekedy nie je všetko tak, ako 
sa zdá. A najväčší zážitok? Ono, celé nahrávanie bol 
zážitok. Bolo to pre mňa niečo nové, neprebádané 
a veľmi zaujímavé. Niekedy aj náročné a stresujúce, 

ale v konečnom dôsledku som veľmi vďačná za túto 
skúsenosť.

Šla by si po tejto skúsenosti opäť do Superstar?
Do Superstar už nie. A vôbec, neviem, či do podob-

nej talentovej televíznej show. Uvedomila som si 
tam niekoľko vecí. A to, že nemám pocit, že im ide  
o naozajstný talent, až tak úplne. Aj keď som 
vždy chce la byť veľkou speváčkou, robiť show na 
obrovských scénach a byť známa, nemám povahu  
a ani žalúdok na showbiznis (smiech). 

Koho názor z členov poroty Superstar ťa najviac 
zaujímal?

Z tohtoročnej poroty za najkompetentnejších 
považujem Paľa Haberu a Mariána Čekovského. 
Práve preto mi najviac záležalo na ich slovách. Snaha 
bola, aby som sa zapáčila aj režisérovi celého projek-
tu Pepemu Majeskému. 

Ovplyvní tvoj ďalší život účasť v súťaži?
Ťažko povedať. Nateraz ostávam spievajúcou 

knihovníčkou, uvidíme na ako dlho. Určite by som 
bola rada, keby ma to posunulo vpred, otvorilo via-
cero dverí do sveta hudby a priviedlo k správnym 
ľudom. Je to na dobrej ceste. Spolupráce a ponuky 
prichádzajú. A pokiaľ budú možnosti, financie  
a čas popri bežnom živote, tak veľmi rada by som 

pokračovala v tomto smere. Zlepšovala sa a rástla, 
tvorila a spievala pre ľudí. 

Kto sa ti najviac páčil zo súťažiacich a koho 
považuješ za favorita súťaže? 

Jednoznačne Dianku Kovaľovú. Ona je pre mňa 
stelesnenie talentu. Spĺňa všetky atribúty týkajúce 
sa technicky zvládnutého spevu. Ale to tam už teraz 
každý. Skôr ma zaujala svojim cítením hudby, ľahk-
ou intonáciou aj naozaj zložitých fráz, veľkou drinou  
a nesmiernou pokorou. Tak si myslím, že by mala 
vyzerať Superstar. Moja druhá favoritka je Barbora 
Piešová, ktorá má tiež na to živiť sa hudbou naplno. 
Myslím, že nie je dôležité vyhrať. Dôležité je sa na  tom 
vrchole po výhre aj udržať, a to človek bez pokory  
a tvrdej driny nemá šancu. Konkurencia je silná  
a ľudia sú nároční poslucháči, treba si ich vedieť udržať.

Odporučila by si mladej generácií, ktorá toto 
číta, a váhajú či ísť do Superstar, aby sa prihlásili? 

Áno. Nemáte čo stratiť, môžete len získať. A to mini-
málne skúsenosť, reálny pohľad, nových priateľov  
a zážitky na celý život. A nebudete si môcť neskôr 
vyčítať, že ste to neskúsili. 

Aké máš hudobné plány na najbližšie obdobie?
Tak ešte mám rest v našej miestnej pivárni Alfa, kde 

som mala hrať ku príležitosti 20. výročia od založe-
nia. Pozdravujem Juraja a Marcelku. Čiže hneď ako 
skončí táto situácia, v ktorej sa nachádzame, tak 
to napravím. Aj keď väčšinu času trávim v Banskej 
Bystrici, vždy rada spomínam na Púchovský jarmok, 
či Noc divadiel a všetky Púchovské kultúrne podu-
jatia, kde som mohla vystúpiť aj s mojimi chlapca-
mi z kapely: Matejom Mušákom, Paľom Klabníkom  
a Marekom Mikáčom. To by som si rada zopakovala.

Ešte predtým, ako sa do hudby pustím naplno, by 
som rada absolvovala hodiny spevu u hlasového 
pedagóga. No, a samozrejme plánujem ďalšie reálne 
koncerty po slovenských a českých mestách, nielen 
tie online cez sociálne siete, a hlavne vlastnú tvorbu. 
Šuflík mám už plný, tak sa máte na čo tešiť. Verím, že 
vás nenechám dlho čakať. 

Slavomír Flimmel, foto: Michal Janek

Andrea Loužecká: 
Človek bez pokory a tvrdej driny nemá šancu
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Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Robíme rozvoz jedál!
Objednávky na: 042/46 42 048 

Utorok: 05. 05. 2020
Strúčková na kyslo
1. Bravčová panenka v slaninovom 
kabátiku, pečené zemiaky
2. Americké kurča, volské oko, ryža/
americké zemiaky

Streda: 06. 05. 2020
Cesnaková so zemiakmi
1. Znojemská hovädzia roštenka, ryža
2. Morčacia diabolská pochúťka, 
opekaný chlieb vo vajci

Štvrtok: 07. 05. 2020
Kapustová so šošovicou a mäsom
1. Bravčový prírodný ½ vajce+syr, ryža
2. Hovädzie mäso v keli, varené 
zemiaky

Piatok: 08. 05. 2020
ZATVORENÉ - sviatok

Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €

Utorok: 05. 05. 2020
Bryndzová so zemiakmi a haluškami, 
chlieb
1. Bravčové rebierko mäsiarske, varené 
zemiaky, sterilizovaná cvikla

Streda: 06. 05. 2020
Hovädzia s pečeňovými haluškami 
a rezancami, chlieb
1. Morčacie špikované prsia, mandľová 
omáčka, kys. knedľa

Štvrtok: 07. 05. 2020
Hrachová s údeným mäsom, chlieb
1. Vyprážaný bravčový rezeň v pivnom 
cestíčku, pučené zemiaky s bylinkami, 
st. uhorka

Piatok: 08. 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.)

DENNÉ MENU / Púchov / 19. týždeň
Reštaurácia
a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz! 
Cena menu: od 4,00 €

Utorok: 05. 05. 2020
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami  
Hlivová
1. Bravčový steak na zelenom korení, 
dusená ryža  
2. Grilovaný encián s brusnicovou 
omáčkou, americké zemiaky 
3. Zeleninové rizoto s rest. kuracím 
mäsom a syrovou omáčkou  
4. Ľahký zeleninový šalát s vyprážanou 
nivou a jogurtovým dresingom,
1ks toast
                                                                
Streda: 06. 05. 2020
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami  
Boršč
1. Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, 
syr), var. zemiaky s maslom, tatár. 

omáčka  
2. Bojnická bravčová pochúťka (volské 
oko, syr), dusená ryža 
3. Tvarohové knedličky plnené 
čučoriedkami s opraženou strúhankou 
a maslom 
4. Ľahký zeleninový šalát s vyprážanou 
nivou a jogurtovým dresingom, 
1ks toast  

Štvrtok: 07. 05. 2020
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
Hrachová s párkom
1. Pečená brav. krkovička s dusenou 
kapustou a kysnutými knedľami  
2. Mexické kuracie soté, dusená ryža  
3. Tagliatelle s hubovou omáčkou 
a parmezánom  
4. Ľahký zeleninový šalát s vyprážanou 
nivou a jogurtovým dresingom, 
1ks toast  

Piatok: 08. 05. 2020
ZATVORENÉ - sviatok

PROGRAM - MÁJ 2020 

www.facebook.com/podivnybaronViac info na
PROGRAM DOČASNE ZRUŠENÝ

Kontakty: manažér ŽD: 0910 191 898

Viac info na www.kultura.puchov.sk

------------   Dobrú chuť!   ------------
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Jedna gumička sem
druhá tam
na tvár si

rúško dám.

Keď po ulici
chodím seba
i svoje okolie

ním tak chránim.

Všetci si
ich v uliciach

nasaďme
zodpovedný slovenský národ 

buďme.

Všade sa
o tom šušká, 

že hanbou na tvári
nie sú tie rúška.

Skúsme teda vydržať
a všetko dodržať

nech si môžeme čím
skôr ruky podať i rozdať 
už bez rúšok ten dúšok 

toho potrebného objatia 
a prežiť opäť spolu chvíle plné 

dojatia.

Radoslav Kurej

R ú š k o
Mesto Púchov v nadväznosti na 

vydané opatrenia MŠ VVaŠ SR upra-
vuje spôsob a dopĺňa termíny zápi-
su detí do materskej školy v zozna-
me materských škôl:

 Materská škola, Požiarna 1291/26, 
Púchov,

 Materská škola, Požiarna 1292/11, 
Púchov,

 Materská škola, Mládežnícka 
1438/13, Púchov,

 Materská škola, Chmelinec 1411/6, 
Púchov,

 Materská škola, 1. mája 1348/28, 
Púchov,

 Materská škola, Nosice 221, Púchov
 Základná škola s materskou školou, 

Slovanská 330/23, Púchov.
Termíny odovzdávania prihlášok:
05.05.2020 od 13:00 – 16:00 hod.
12.05.2020 od 13:00 – 16:00 hod.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predpri

márne vzdelávanie je k dispozícii na 

internetovej stránke materských škôl 
www.skolkapuchov.sk, vo výnimoč
ných prípadoch si ju môžete po pred
chádzajúcom dohovore s riaditeľkou 
školy a za dodržania všetkých opatrení 
prijatých v súvislosti s ochorením CO
VID  19 vyzdvihnúť a aj vypísať v ur
čených termínoch priamo v materskej 
škole. 

Vypísanú žiadosť zákonný zástupca 
doručí riaditeľke školy vo vyššie uve
denom termíne. Pri podaní žiadosti  
o prijatie dieťaťa do materskej školy sa 
nebude vyžadovať prítomnosť dieťaťa, 
ani potvrdenie o zdravotnom stave.

Po zaevidovaní prihlášky a ich celko
vej sumarizácii po oboch termínoch 
zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o pri
jatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt 
a rozhodnutie doručí zákonnému 
zástupcovi. V prípade ďalších zmien 
toto usmernenie bude priebežne do
plnené.

Podmienky prijatia ostávajú ne-
zmenené:

 vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
 prednostne sa prijímajú deti, ktoré 

dovŕšili piaty rok veku, deti s odlože
nou povinnou školskou dochádzkou  
a deti s dodatočne odloženou povin
nou školskou dochádzkou. 

Ak zákonný zástupca dieťaťa po
žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami, 
nebude sa vyžadovať predloženie 
vyjadrenie príslušného zariadenia vý
chovného poradenstva a prevencie;  
ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špe
ciálnymi výchovnovzdelávacími po
trebami dodatočne nepredložia potvr
denie o zdravotnom stave a vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, dieťa bude 
prijaté na diagnostický pobyt.

Katarína Heneková, 
primátorka mesta

Zápis detí do materskej školy 

SÚŤAŽ o  n a j k r a j š i u  j a r n ú
f o t o g r a f i u  m e s t a  P ú c h o v

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Fotogra�e OBJEKTOV, PREDMETOV  a PRÍRODY  (NIE osôb ani sel�e!)

posielajte s vašimi kontaktnými údajmi  na emailovú adresu

 fotosutaz@puchov.sk
Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.

Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú „lajky“ na fotkách
umiestnených v špeciálne zr iadenom fotoalbume.

24. 4. 2020

- 31. 5. 2020

t e r m í n

Vyhlasovateľ: Mesto PúchovAutor zaslaním fotogra�í udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok. Tešíme sa na vaše diela,  pretože váš talent je našou inšpiráciou!

P o ď a k o v a n i e
Liga proti reumatizmumiestna pobočka Púchov, chce z celého 

srdca čo najúprimnejšie POĎAKOVAŤ mestu Púchov a všetkým 
úžasným a dobrým ľuďom, ktorí nám darovali rúška a dezinfekčné 
prostriedky. Rúška denne nosíme a chránime tak nielen seba, ale 
aj ostatných. Mesto vždy myslí na nás, seniorov, počas celého roka. 
Príspevkami na stravu, dotáciu na skvalitnenie nášho života a ani 
v takýchto ťažkých chvíľach na nás  našu organizáciu, nezabudlo. 
Vážime si Vašu pomoc. ĎAKUJEME.

Emília Gombárová 
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Mesto Púchov informuje o priaznivej spätnej 
väzbe a ocenení v rámci projektu Zlepšovanie 
informovanosti a poskytovanie poradenstva  
v oblasti zlepšovania kvality životného prostre-
dia na Slovensku v súťaži ENVIROMESTO 2019. 

Mesto získalo Špeciálne ocenenie spolu s mestami 

Považská Bystrica, Svit, Čadca, Bratislava a Liptovský 
Mikuláš. Ocenenie za „Osvetu, environmentálnu 
výchovu a spoluprácu s občanmi“ získalo za aktivi-
ty, ktoré realizovalo v rokoch 2018 - 2019. V oblasti 
odpadového hospodárstva, v súlade s princípmi 
cirkulárnej ekonomiky, sa mestu v minulom roku 
podarilo zaviesť pilotný projekt zberu biologického 
odpadu a použitého oleja na Sedlišti. Zavede-
nie tohto zberu sprevádzali informačné kampane  
v Púchovských novinách a na sociálnej sieti mesta. 
Podľa princípov cirkulárnej ekonomiky, mesto tak-
tiež prevádzkuje mestský šatník Veci za úsmev, kde 
občania môžu priniesť nepotrebné oblečenie, do-
plnky, školské pomôcky či hračky. Pri nákupe sa za 
tovar v obchode platí „len“ úsmevom. 

Zmeny nastali aj na MsÚ, kde nahradilo nákup 
balenej vody podávanie vody z džbánov, a tým sa 
dosiahla minimalizácia odpadov. Na mestskom 
úrade sa  zároveň zaviedol  separovaný zber na 
všet kých oddeleniach, spojený s informačnou kam-
paňou o správnom triedení všetkých zložiek odpa-
dov.  V rámci Púchovských novín a sociálnej siete, 

boli uverejnené články k správnej separácii a k nak-
ladaniu s odpadmi.

K téme odpadov sa pridalo aj Centrum voľného 
času Včielka, ktoré preškolilo až 555 žiakov v rámci 
lektorského programu „Ekologicky v odpadovom 
hospodárstve“. V jednotlivých workshopoch sa žia-

ci venovali témam predchádzania vzniku odpadu, 
minimalizácii odpadu ale aj možnostiam recyklácie 
odpadov.

Na odpady sa nezabudlo ani vo verejných dis-
kusiách, ktoré boli súčasťou Ekotopfilmu v sep-
tembri v rokoch 2018 a 2019. V minulom roku 
pribudli na Ekotopfilme i lektorské stánky  
o správnej separácii, v ktorých lektorovali dobro-
voľníci - žiaci ZŠ Mládežnícka, zástupcovia CVČ 
Včielka a dobrovoľní zástupcovia z radu poslan-
cov, pribudla tiež možnosť nakúpiť si bezobalovo. 
Viac ako 800 žiakov na každom ročníku ukázala, že  
o témy ochrany životného prostredia je v Púchove 
skutočne veľký záujem. V súvislosti s Dňom Zeme, 
v roku 2019, organizovalo Mesto Púchov čistenie 
brehu Váhu v spolupráci s Nimnicou. Na spoločnej 
akcii dobrovoľníci vyzbierali na brehu Váhu až 50 m³ 
odpadu. 

Za záujem a podporu od občanov, aktívne zapá-
janie sa do vyššie spomenutých aktivít, ale aj  do iných 
činností súvisiacich s ochranou životného prostredia, 
ktoré v článku neboli spomenuté, chceme  všetkým 

občanom poďakovať.  Ocenenie patri všetkým vám, 
ktorí ste sa akoukoľvek formou stali súčasťou týchto 
aktivít, a tým ukázali, že ochrana životného prostre-
dia vám nie je ľahostajná.

Pokračovanie v aktivitách bolo plánované aj  
v tomto roku, situácia s COVID-19 však momentálne 
nedovoľuje usporiadať žiadnu z plánovaných akcií, 
čo nás veľmi mrzí. Veríme, že situácia s pandémi-
ou sa čoskoro upokojí a my budeme môcť zorga-
nizovať podujatia, na ktorých sa spolu stretneme. 
Napriek tej to situácií však môže každý z nás prispieť  
k ochrane  a zlepšeniu životného prostredia, 
napríklad aj takýmito jednoduchými krokmi – a 
zminimalizujete tak odpad:

• Pri nákupoch nepoužívať jednorazové tašky, sáčky, 
a ak je to možné, snažiť sa nakupovať nebalené po-
traviny (napr. v prípade ovocia a zeleniny).

• Nepotrebný textil vyhodiť do košov na textil, nie 
do zmesového koša. V prípade, že ide o zachovalý 
textil, podarujte ho niekomu, komu pomôže, alebo 
ho uložte do pivnice (a keď sa otvorí obchod Veci za 
úsmev, odnesiete ho tam). 

• V prípade, že máte kompostér, alebo v blízko-
sti nádobu na bio odpad, všetok biologický odpad  
z kuchyne umiestnite do týchto nádob. Týmto kro-
kom minimalizujete svoj zmesový odpad, ktorý 
končí na skládke, až o 50%!

• Všetok odpad separujte (plasty, kovy, sklo, tex-
til, papier). Kartóny pred vhodením roztrhajte na 
menšie kúsky, fľašu či plechovicu zošliapnite - tým 
dosiahnete úplne vyťaženie nádob na separovaný 
zber.

• Ak doma upratujete a vznikol vám elektro odpad, 

objemný odpad (nábytok), alebo pri prerábke 
(stavebný) odpad - takýto odpad naložte a dovezte 
na PTSM, čím zabezpečíte vytriedenie odpadu. Taký-
to odpad v žiadnom prípade nepatrí do zmesového 
odpadu, ktorý končí na skládke!

• Pri prechádzke do prírody si pribaľte odpadkové 
vrece a pozbierajte odpadky (ideálne je, aby sa vyz-
bieraný odpad vytriedil, čím  mu dáme šancu na ďalší 
život, formou recyklácie).

• Ak vidíte pri smetnom stojisku pohodený kartón, 
alebo iný odpad, umiestnite ho do zbernej nádoby 
alebo do zmesového koša.

• Použité rúška či iné ochranné pomôcky, uložte 
do zmesového koša, v žiadnom prípade nie do trie-
deného zberu!

• V prípade, že idete do prírody a nesiete si 
občerstve nie, ktoré skonzumujete, odpad si doneste 
domov a vyhoďte ho pri bytovom/domovom stoji-
sku.

Veronika Hantáková, 
referent odpadového hospodárstva

Foto: Slavomír Flimmel

Púchov ocenili v projekte ENVIROMESTO 2019
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K udržiavaniu čistoty mesta značnou 
mierou prispieva aj skupinka dobro
voľníkov, ktorá oslovila mesto s ocho
tou organizovať dobrovoľné čistenia 
mesta. Ide o skupinu nadšencov out
doorovej hry Geocaching. Zaregistro
vaní členovia hry pri pobyte v teréne 
majú za úlohu na základe zadaných 
zemepisných súradníc hľadať ukryté 
schránky (tzv. „kešky“). Hráči z púchov
ského okresu však nechodia do príro
dy len hrať  už dlhšiu dobu ukazujú, 
že si vedia vyhrnúť rukávy a nemajú 
prob lém usporiadať dobrovoľné upra
tovacie akcie v meste. Od minulého 
roku zorganizovali niekoľko takýchto 
čistení v lokalitách Biela Voda, Od
hánky, Nosice, okolie bikeparku ale aj 
pod Lachovcom. V týchto vytipova
ných lokalitách dobrovoľníci vyzbierali  
a následne vytriedili nájdený odpad, 
ktorý Podnik technických služieb mes
ta Púchov odviezol a zlikvidoval. Za 
zorganizované upratovania i ochotu 
pokračovať v ďalších čisteniach nášho 
okolia, Mesto Púchov dobrovoľníkom 
srdečne ďakuje. Veríme, že znečis
tených lokalít v našom meste bude  
z roka na rok ubúdať, aj tým, že odpad 
občania umiestnia vždy tam, kam pat
rí: do koša alebo na zberný dvor.

Veronika Hantáková

Dobrovoľníci nadšení pre Geocaching čistia mesto 

Doručovanie a platby daní a poplatkov za odpad
Púchovská radnica každoročne pris

tupuje k distribuovaniu rozhodnutí 
za daň z nehnuteľnosti pre občanov 
a taktiež k rozhodnutí o poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad. Tento rok budú môcť občania 
miestne dane a poplatok za odpad 
uhradiť nasledovnými spôsobmi: pre
vodom na účet (internetbanking) ale
bo hotovosťou v pokladni. Novinkou 
je platobný terminál, čo znamená, že 
občania pri platbe v pokladni môžu 
taktiež využiť bezhotovostný styk pri 
platení – teda môžu platiť platobnou 
kartou.

Rozhodnutia za dane a poplatok 
za odpad začnú roznášať v Púchove 
po domácnostiach poverené osoby 
 pracovníci mestského úradu v ob
dobí od 04.05.2020 do 31.05.2020. 
V tejto súvislosti dávame do pozor
nosti širokej verejnosti, že poverený 
pracovník z MsÚ Púchov sa preukáže 
preukazom doručovateľa rozhodnutí. 
Zároveň bude disponovať poverením 
MsÚ Púchov, ktoré je nutné si od danej 
osoby, v prípade pochybností, vyžia
dať. (Totožnosť mnohých z nich obča
nia už z predchádzajúcich rokov dobre 
poznajú.)

Mesto upozorňuje, že povereného 
pracovníka nie je v žiadnom prípa
de nutné púšťať do bytu, alebo mu 
dokonca zaplatiť daň či poplatok za 
odpad v hotovosti (na mieste). Roz
hodnutie si občan preberie oproti pod
pisu za prísnych hygienických opatrení,  
v ochranných rukaviciach a s rúškom 
na tvári. V tejto súvislosti žiadame ob
čanov, aby si označili zvončeky aj dve
re menom   z dôvodu ľahšej a rýchlej

šej orientácie doručovateľa v bytovom 
dome. Okrem iného, je potrebné mať 
pripravené vlastné písacie potreby.  
V prípade, že občan nechce mať ta
kýmto spôsobom doručené rozhod
nutia z dôvodu, že je napr. chorý alebo  
v karanténe, nech kontaktuje MsÚ 
na tel. č.: 042/4650812 alebo 
042/4650821, kde budú dohodnutý 
náhradný termín a spôsob doručenia.

Radnica súčasne vyzýva občanov, 
obzvlášť v tomto období koronavírusu, 
aby na úhradu za daň z nehnuteľnos
ti alebo poplatku za odpad využívali  
prioritne bankový prevod.

Ďalšou novinkou pre verejnosť je vy
tvorenie vysunutého pracoviska pre 
platenie daní z nehnuteľnosti alebo 
poplatku za odpad. Dane a poplatky 
za komunálny odpad budú môcť 
obyvatelia uhrádzať od 13. 05. 2020 
(streda) do 29. 05. 2020 (piatok),  
v priestoroch Divadla Púchov,  
v miestnosti na to určenej a vyznačenej 
(učebňa – viď foto). Chceme upozorniť 
obyvateľov, že pokladňa na MsÚ ne-
bude v tomto období k dispozícií na 
platenie týchto daní a poplatkov!

V prípade, že sa rozhodnete zaplatiť 
priamo do pokladne, či už v hotovos
ti alebo platobnou kartou, vezmite 
si so sebou príslušné    rozhodnutia –  
z dôvodu použitia konkrétneho va
riabilného symbolu a čiarového kódu, 
aby tak nevznikla pri platbe poklad
níkovi nežiaduca situácia. Dôležité je, 
aby ste pri čakaní na zaplatenie dodr
žiavali odstup 2 metre medzi sebou, 
chránili sa ochranným rúškom a hy
gienickými rukavicami. 

Otváracie hodiny POKLADNE vo vyhradených priestoroch 
budovy DIVADLA Púchov:

PO: 08:00 – 12:00 hod.
UT:  08:00 – 12:00 hod.
ST: 12:00 – 16:00 hod.

ŠT: 08:00 – 12:00 hod.
PIA: 08:00 – 12:00 hod. 

Zdroj: MsÚ Púchov
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Tri ročníky Matadoru Púchov na medzinárodnej
Ambíciou každého športovca, 

každého športového odvetvia je pre
zentovať sa na medzinárodnom poli, 
porovnať svoju výkonnosť so svetom. 
Najbližšie k naplneniu takéhoto žela
nia je úspech v domácich súťa žiach, 
pretože možnosť reprezentovať dos
tanú len tí najlepší. Futbalistom Mata
doru Púchov sa dostalo takejto pocty 
reprezentovať v pohári UEFA už po 
roku účinkovania v I. lige, a to dokon
ca trikrát po sebe. A nebolo tomu 
tak v prvom prípade zásluhou umi
estnenia v tabuľke (skončili na šies
tom mieste), ale zásluhou slušného 

vystupovania a korektnej hry, čo pri
nieslo popredné umiestnenie v súťaži 
fair play. V nasledujúcom ročníku to 
už bolo zásluhou druhého miesta  
v tabuľke. V treťom prípade miestenku 
vo futbalovej Európe Púchovčanom 

zabezpečilo víťazstvo v Slovenskom 
pohári. Vo všetkých troch prípadoch 
začali Púchovčania súťaž v predkole, 
kde súpermi boli mužstvá z futbalovo 
menej atraktívnych krajín. 

V prvom prípade Malta, pri druhom 
štarte Kazachstan a nakoniec súper  
z Gruzínska. Napriek stúpajúcej úrovni 
futbalu v týchto krajinách bol postup 
do hlavnej súťaže vo všetkých troch 
prípadoch pomerne jednoznačný.  
V prvom kole to už boli atraktívni 
súperi z futbalovom vyspelejších kra
jín. Cez tých sa už futbalisti Matadoru 
do ďalšieho kola nedostali. 

Premiéra na medzinárodnom poli
Súperom v prvom ročníku bol v pr

vom kole po vyradení Sliema Wande
rers z Malty (3:0, 1:2) bundesligový FC 
Freiburg z Nemecka. Stretnutie, ktoré 
sa hralo v Púchove 11. septembra 

2001 sa zapísalo hneď 
dvomi mimoriadnymi 
udalosťami. Hralo sa 
pri umelom osvetle
ní, ktoré nainštalovali 
len pre túto príležitosť 
(požiadavka televízne
ho prenosu do Nemec
ka). Druhou udalosťou, 
ktorá televízny prenos 
skomplikovala, bol 
teroristický útok na 
„dvojičky“ – mrakodra
py Svetového obchod
ného centra v New 
Yorku. Nerozhodný 
výsledok proti účast
níkovi bundesligy 
dával šancu do odvety. 
Tú Matador dlho držal 
na svojej strane, a tak  
o postupe favorita 
rozhodol až nešťast
ný gól v záverečnej 

minúte stretnutia vo Freiburgu. 
Na Francúzov nestačili
V ďalšom ročníku Matador vyradil 

v predkole FK Atyrau z Kazachstanu 
(0:0, 2:0) a v prvom kole mu bol súpe
rom známy francúzsky klub Girondins 
Bordeaux. V tomto súboji sa o pos
tupe rozhodlo už v prvom stretnutí vo 
Francúzsku, kde domáci ukázali svoju 
kvalitu a Púchovčanov deklasovali 6:0. 
Odveta sa hrala tentokrát v Žiline, aby 
sa naplnila požiadavka televízneho 
prenosu do Francúzka v požadovanom 
večernom čase pri umelom osvet lení.  
I v odvete zvíťazili Francúzi (4:1) a pre 
Púchovčanov to bol koniec účinkova
nia v tomto ročníku. 

Gigant na Slovensku nevyhral 
Najatraktívnejšie vyvrcholenie prišlo 

v treťom ročníku účinkovania Púchov
čanov v Pohári UEFA. Po vyradení 
Sioni Bolnisi z Gruzínska (3:0, 3:0), 
nasledoval šťastný žreb a ten prisúdil 
Matadoru v prvom kole súpera z ab
solútnej svetovej špičky – španielsky 
veľkoklub FC Barcelona.Obrovský záu

jem o toto stretnutia priamo predurčil 
odohrať ho na zodpovedajúcom šta
dióne. Rozhodnutie odohrať stretnutie  
v Trnave bolo šťastné, pretože orga
nizátori pripravili regulárne a dôstojné 
podmienky pre akciu, ktorá nemá v sa
mostatnej futbalovej histórii Sloven ska 
obdobu. Fantastickú atmosféru prip
ravilo vypredané osemnásťtisícové 
hľadisko. Vynikajúci zážitok poskytli 
hráči Matadoru, ktorí len v máločom 
zaostávali za hviezdami svetového 
formátu a dosiahli fantastickú remízu 
1:1. Na vedúci gól Kluiverta odpovedal 
v samom závere stretnutia Jambor. Bol 
to zážitok, o ktorom hovorilo celé Slo
vensko. 

Po zdrvujúcej kritike, ktorej sa dos
talo Barcelone po nečakanej remíze 
v Trnave, jej vyšla dokonalá odveta. 
Kompletné mužstvo nabité svetovými 
futbalovými esami  si bojazlivý Mata
dor vychutnalo a nasúkalo mu osem 
gólov. No obrovský kotol pre takmer 
100.000 divákov (na Púchov ich priš
lo asi 30.000) by naštrbil psychiku aj 
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scéne, svetovou senzáciou remíza s Barcelonou
odolnejším a skúsenejším mužstvám.

Tým sa trojročná medzinárodná púť 
Matadoru v európskych súťažiach 
skončila a ťažko predpokladať, či bude 
mať ešte svoje pokračovanie. 

Medzinárodná prestíž a neoce
niteľné skúsenosti

Napriek tomu sa meno Mata
dor Púchov pravidelne objavovalo  
v tabuľkách UEFA, ktorá v nej hod
notila účastníkov medzinárodných 
súťaží. Išlo o veľkú poctu a uznanie 
pre púchovský futbal. Ďalším, neme
nej dôležitým pozitívom, boli medzi
národné styky. V súlade s prísnymi 
pravidlami UEFA, ktoré predpisujú 
požiadavky vybavenia štadiónov, 
boli na „starom“ púchovskom šta
dióne vykonané viaceré úpravy. Došlo  
k rozšíreniu hľadiska na kapacitu 6000 
divákov na samostatných sedadlách 
a tiež vnútorné vybavenie pre hráčov 
oboch mužstiev. Ďalšie zámery – pre
dovšetkým umelé osvetlenie a služby 
návštevníkom (sociálne zariadenia, 
bufety a iné), zostali zatiaľ len v rovine 
želania. 

Tri ročníky Púchova v Pohári UEFA 
v číslach:

Ročník 2001/2002
Predkolo 
9. 8. 2001 v Púchove: 
Matador Púchov – Sliema Wande

rers 3:0 (1:0)
Góly: Breška, Perniš (11 m), Belák, 

ŽK: Buchta – Said, Dončic, Turnej
Rozhodoval: Kulovič (Bosna a Herce

govina), 4265 divákov
23. 8. 2008 v La Valete (Malta):
Sliema Wanderers – Matador 

Púchov 2:1 (1:0)   
Góly: Busutti, Said – Perniš (11 m), 

ŽK: Ciantar, Di Carlo, Busutti, Mamo 
– Buchta, Bernady, Šatka, Bugala, ČK: 
Ciantar – Šatka

Rozhodoval: Sokol (Albánsko), 1500 
divákov

I. kolo
11. 9. 2001 v Púchove:
Matador Púchov – SC Freiburg 0:0
ŽK: Mužlay – Kehl, Zeyer
Rozhodoval: Fjordefeld (Švédsko), 

5476 divákov
27. 9. 2001 vo Freiburgu:
SC Freiburg – Matador Púchov 2:1 

(1:0)
Góly: Coulibaly, Tanko – Perniš, ŽK: 

Kehl, Selimy – Belák, Buchta, Štrba, 
Perniš

Rozhodoval: Kľučnikov (Rusko), 
19.000 divákov

Ročník 2002/2003
Predkolo
15. 8. v Atyrau (Kazachstan):
FK Atyrau – Matador Púchov 0:0
ŽK: Gurtajev – Škripec
Rozhodoval: Stiles (Anglicko), 

10.000 divákov
29. 8. 2002 v Púchov:
Matador Púchov – Atyrau 2:0 (0:0)
Góly: Breško, Štrba, ŽK: Breška, Štrba 

– Voskobojnikov, Asuchanov
Rozhodoval: Delevič /Juhoslávia), 

4164 divákov
I. kolo
17. 9. 2002 v Bordeaux: 
Girondins Bordeaux – Matador 

Púchov 6:0 (2:0)
Góly: Sommeil, Dugaryy, Feindouno, 

Pauleta, Darcheville, Vavrík (vlastný), 
ŽK: Štrba

Rozhodoval: Hanson (Švédsko), 
12.000 divákov

3. 10. 2002 v Žiline:
Matador Púchov – Girondins Bor

deaux 1:4 (1:2)
Góly: Mužlay – Darcheville 2, Fein

douno, Savio, ŽK: Zavaterník
Rozhodoval: Halsey (Anglicko), 2450 

divákov
Ročník 2003/2004
Predkolo14. 8. 2003 v Púchove: 
Matador Púchov – Sioni Bolnisi 3:0 

(0:0)

Góly: Breška 2, Perniš, ŽK: Holčík, 
Čvirik – Gabidauri

Rozhodoval: Ge nov (Bulharsko), 
3825 divákov

28. 8. 2003 v Bolnisi 
(Gruzínsko)

Sioni Bolnisi – Mata
dor Púchov 0:3 (0:3)

Góly: Nemec 2, Gegič, 
ŽK: Chudžadze

Rozhodval: Stanišic 
(Srbsko), 4300 divákov

I. kolo
24. 9. 2003 v Trnave:
Matador Púchov – FC 

Barcelona 1:1 (0:0)
Góly: 49. Kluivert – 90. 

Jambor, ŽK: Hricko
Rozhodoval: Miftio

glu (Turecko), 18.000 
divákov

Zostava Matador 
Púchov: Bernady – Hris
ko, Ovad (77. Brisuda), 
Čvirik, Holčík, Škripec 
(52. Majerník), Belák, 
Jambor, Gegič, Breš
ka, Nemec (76. Perniš), 
tréner Štefan Zaťko

Zostava FC Barce
lona: Valdes – Puyol, 
Reiziger, Cocu, Van Brockhorst, Luis 
Enrique, Havi, Quaresma (74. Savio
la), Ronaldinho, Overmars, Kluivert, 
tréner: Frank Rijkaard

16. 10. 2003 v Barcelone:
FC Barcelona – Matador Púchov 

8:0 (3:0)
Góly: Ronaldinho 3, Luis Enrque 2, 

Saviola 2, Motta, ŽK: Holčík, Perniš
Rozhodoval: Volguarzt (Dánsko), 

29.701 divákov
Zostava FC Barcelona: Rustu – Gabri 

(60. Oscar), Puyol, Cocu, Van Brockhort, 
Gerard, Motta (78. Overmars), Luis En
rique, Luis Garcia, Ronaldinho (67. Ini
esta), Saviola, tréner Frank Rijkaard

Matador Púchov: Bernady – Hrisko, 
Ovad, Čvirik (74. Brisuda), Holčík, Talda, 

Belák, Jambor, Majerník, nemec (58. 
Perniš), Breška (46. Beliančin), tréner 
Štefan Zaťko

Štatistiky:
Púchovčania odohrali v pohároch 

12 stretnutí, štyrikrát zvíťazili, trikrát 
remizovali, päťkrát prehrali so skóre 
15:23. V 12 stretnutiach zasiahlo do 
hry 28 hráčov Matadoru Púchov. Všet
kých 12 zápasov odohrali Bernady, 
Holčík, Breška a Perniš, Belák nastúpil 
v 11 stretnutiach, Ovad a Talda v devia
tich, Zavaterník v ôsmich, Štrba hral 
sedemkrát a Bugala šesťkrát. O 15 stre
lených gólov sa podelili: Perniš a Breš
ka po 4, Nemec 2, Belák, Jambor, Gegič  
a Mužlay po 1.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Zdroj: Vavro Slovák

85 rokov púchovského futbalu 
(2005)



šport18

História 100 rokov púchovského futbalu (7. časť)

Hráči a manažment Matador Púchov v I. lige

Ročník 2000/2001
Horný rad zľava: Ivan Kováč, Daniel Filo, Juraj Škripec, Štefan Ondrička, Peter 

Revák, Ľubomír Staňo, Igor Holčík, Ľubomír Perniš, Igor Jurga, Peter Meliš, Roman 
Kadlec

Stredný rad zľava: Miroslav Valach, Jozef Privarčák, Alias Lembakoali, Dmitrij 
Krauš, Pavol Vavrík, Martin Miščík, Radek Buchta, Radoslav Kunzo, Zdeno Štrba, 
Marián Flašík, Leonard Stehel

Dolný rad zľava: Jozef Hromka – fyzioterapeut, Róbert Petruš, Ondrej Šatka, 
Ing. Ján Kaššovic – riaditeľ futbalového klubu, Jozef Šuran – tréner, Mgr. Pavol 
Holeščák – manažér, Štefan Tománek – asistent trénera, Ing. Vladimír Šamánek – 
predseda, Jozef Urge, Jozef Bugala, Pavol Žiačik – vedúci mužstva 

Ročník 2001/2002
Horný rad zľava: Mário Breška, Ivan Belák, Ivan Kováč, Ivan Trifunovič, Zdeno 

Štrba, Peter Vavrík, Igor Holčík, Roman Kadlec
Stredný rad zľava: Tomáš Bernady, Miroslav Valach, Ľuboš Perniš, Pavol Vavrík, 

Jozef Privarčák, Martin Miščík, Radek Buchta, Juraj Škripec, Róbert Ovad, Leo Ste-
hel

Dolný rad zľava: Jozef Mužlay, Ondrej Šatka, Jozef Hromka (masér), Ing. Ján 
Kaššovic – riaditeľ, Jozef Šuran – tréner, Vlastimil Šamánek – predseda FO, Mgr. 
Pavol Holeščák – manažér, Štefan Tománek – asistent, Pavol Žiačik – vedúci 
mužstva, Dr. Milan Ťapay – kondičný tréner, Jozef Bugala, Ľubomír Talda

Ročník 2002/2003
Horný rad zľava: Jozef Bugala, Mário Breška, Almir Gegič, Ivan Belák, Róbert 

Ovad, Jozef Mužlay, Ľuboš Perniš, Igor Holčík, Peter Vavrík, Roman Kadlec
Stredný rad zľava: Miroslav Valach, Dmitrij Krauš, Milan Jambor, Jozef Privarčák, 

Peter Hrehuš, Tomáš Bernady, Pavol Vavrík, Juraj Škripec, Mário Závaterník, Zdeno 
Štrba, Martin Miščík

Dolný rad zľava: Ondrej Šatka, Jozef Hromka – masér, Jozef Šuran – tréner, Ing. 
Ján Kaššovic – riaditeľ FK, Mgr. Pavol Holeščák – manažér, Pavol Žiačik – vedúci 
mužstva, Štefan Tománek – asistent trénera, Mgr. Milan Ťapay – kondičný tréner, 
Ľubomír Talda

Ročník 2003/2004
Horný rad zľava: Ivan Belák, Peter Hricko, Ján Priečko, Ján Beliančin, Róbert 

Ovad, Igor Holčík, Radek Buchta, Marek Bakoš, Igor Jurga, Peter Vavrík, Roman 
Kadlec

Stredný rad zľava: Miroslav Valach, Milan Jambor, Peter Majerník, Ľuboš Perniš, 
Peter Čvirik, Tomáš Bernady, Juraj Škripec, Pavol Vavrík, Miroslav Nemec, Pavol 
Brisuda, Martin Miščík

Dolný rad zľava: Jozef Mužlay, Almír Gegič, Jozef Hromka – masér, Leo Stehel 
– tréner brankárov, Štefan Zaťko – tréner, Vladimír Martinko – riaditeľ FK, Pavol 
Holeščák – manažér, Štefan Tománek – asistent trénera, Milan Ťapay – kondičný 
tréner, Pavol Žiačik – vedúci mužstva, Mário Breška, Ľubomír Talda

Ročník 2004/2005
Horný rad zľava: Ivan Belák, Peter Hricko, Peter Vavrík, Adrián Guľa, Peter Ma-

jerník, Ján Beliančin, Mário Zavaterník, Igor Holčík, Igor Jurga, Michal Prokeš, Ján 
Chovanec, Matej Náther

Stredný rad zľava: Martin Miščík, Róbert Demjan, Milan Jambor, Juraj Škripec, 
Pavol Vavrík, Tomáš Bernady, Peter Čvirik, Peter Hrehuš, Štofík, Pavol Brisuda, 
Miroslav Valach

Dolný rad zľava: Aleš Besta, Jozef Hromka – masér, Leo Stehel – asistent, Pavel 
Vrba – tréner, Ján Jozefovič – asistent, Pavol Žiačik – vedúci mužstva, Marek Bakoš

Ročník 2005/2006
Horný rad zľava: Erik Novisedlák, Peter Hricko, Tomáš Labun, Ján Beliančin, 

Mário Závaterník, Peter Majerník, Igor Holčík, Peter Vavrík, Michal Vaňák, Matej 
Náther

Stredný rad zľava: Marek Ivanka, Róbert Demjan, Peter Šnegoň, Peter Hrehuš, 
Pavol Vavrík, Tomáš Bernady, Kornel Saláta, Peter Mičic, Patrik Mrát, Pavol Brisuda, 
Miroslav Valach

Dolný rad zľava: Jozef Hromka – masér, Marek Bakoš, Milan Jambor, Leo Stehel 
– asistent, Ján Jozefovič – asistent, Miroslav Pavlovič, Michal Prokeš, Pavol Žiačik 
– vedúci mužstva
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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)

SPOMIENKA
,,Odišiel potichučky, 
bez slova a bez ro-
zlúčky. My ho však 
v srdciach stále máme, 
s láskou a úctou na neho 
spomíname.”

Dňa 3. 5. si pripomíname 
7. výročie, čo nás opus-
til náš milovaný manžel, 
otec a dedko ĽUBOMÍR 
JANDUŠÍK. 

S láskou a vďakou spomína manželka,
syn Ľubomír a dcéra Silvia s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel tíško, niet ho 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami.“

Dňa 3. 5. uplynie rok, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko Ing. 
JOZEF FULEC. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami a ostatná rodina.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.
• Kúpim chatu alebo  víkendovú chalupu v okolí 
Púchova, t.č. 0915782695”

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

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
• Akcia -20% do 30. 6. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidá-
cia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovanie-
puchov.sk
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

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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SPOMIENKA
Dňa 8. mája 2020 si pri-
pomíname smutných 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 
MIROSLAV KMOŠENA. 

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

S úctou a láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdiečko, pre-
stalo biť. Zavreli sa oči 
tvoje, nemôžeme na teba 
zabudnúť. Osud je krutý, 
nevráti, čo vzal. Zostali iba 
spomienky, v srdci žiaľ. Už 
niet návratu a ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás 
k tebe zavedie. Kytičku 
kvetov na hrob ti môžeme 
dať, spokojný spánok ti 
priať a s úctou spomínať.“ 

Dňa 11. mája si pripomíname 2. smutné výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko LADISLAV ČVIRIK. 

S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

OZNAM
--------------------
Inzertná 

kancelária
--------------------
Do odvolania je 

kancelária pre príjem 
inzercie 

ZATVORENÁ.
Občianska riadková
inzercia, spomienky

a blahoželania
sú v tomto čase

ZDARMA.

Kontakt:
0905 750 121

Spomienky so scanom 
fotogra� e posielajte na

reklama@
puchovskakultura.sk

www.puchovskenoviny.sk
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NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

INTERNET M INTERNET L 14,99 €

12,99 € 
mesačne150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

14,99 € 
mesačne

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

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

www.swan.sk

Ján Volko
Predbehni
dobu s rýchlym
internetom

zľava
až do

120 €

Vstupenky ostávajú v platnosti.


