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Tretie rokovanie mestského zastupiteľstva
Tohtoročné tretie mestské zastupiteľstvo sa 

po troch mesiacoch konalo v stredu 6. 5. 2020  
v Divadle Púchov za prísnych hygienických  
a bezpečnostných opatrení vydaných Úradom 
verejného zdravotníctva SR, bez účasti verej-
nosti. Medzi zúčastnenými neboli s výnimkou 
vedúcej ekonomického oddelenia a hlavnej kon-
trolórky žiadni vedúci oddelení mestského úradu  
a konatelia mestských spoločností. Prítomní po-
slanci schvaľovali okrem Záverečného účtu Mes-
ta Púchov i úpravu rozpočtu na ďalšie obdobie  
a z februárového MsZ prenesený Návrh VZN  
o Pravidlách času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta Púchov. Primátor-
ka mesta Katarína Heneková zároveň informova-
la o doručenej žiadosti na zavedenie optických 
káblov v ďalších lokalitách Púchova a jeho mest-
ských častiach. 

Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) sa v stredu  
6. 5. 2020 zišlo v počte 15 z 19 poslancov. Stredajšie-
mu zasadnutiu predchádzalo pondelkové pracovné 
stretnutie poslancov a vedenia mesta, na ktorom 
prišlo k prerokovaniu a vysvetleniu niektorých otvo-
rených otázok súvisiacich s prerokovávanými bodmi 
na predmetnom mestskom zastupiteľstve. Zasadnu-
tie prebiehalo v dezinfikovaných priestoroch Divadla 
Púchov, všetci prítomní mali ochranné rúška aj iné 
ochranné prostriedky. Medzi oddelenými poslanec-
kými stolmi boli dodržané dvojmetrové odstupy  
a pravidelná prestávka medzi bodmi programu. 

Otvorené uznesenia zlúčenia MsBP, s. r. o.  
a MsBP servis, s. r. o.

Májové zasadnutie otváral prvý bod programu, 
ktorým bola kontrola plnenia otvorených uznesení 
MsZ od septembra 2019 až po február 2020. Hlavná 
kontrolórka Ing. Marta Kavecká predostrela prítom-
ným poslancom zoznam uznesení, z ktorých jedno 
otvorené je z roku 2018 a nadväzuje na predloženie 
porealizačného projektu k zmluve o zriadení vec-
ného bremena, ktorý doposiaľ nebol predložený,  
z rovnakého dôvodu tak i tri uznesenia z apríla 
2019. Ďalšími otvorenými uzneseniami sú dve z au-
gustového MsZ: „Jedno sa týka zlúčenia Mestského 
bytového podniku s Mestským bytovým podnikom 
servis, ktoré je v riešení a druhé zrušenia záujmového 
združenia právnických osôb – Dom kultúry,“ uvádza 
Ing. Kavecká. K otvoreným uzneseniam medzi MsBP, 
s. r. o. a MsBP servis, s. r. o. dodal poslanec a predseda 
dozornej rady podniku Ing. Daniel Lako: „Viem o tom
to probléme, avšak na takýto krok je potrebný súhlas 

všetkých spoločníkov, ktorých sme v riadnom termíne 
vyzvali, bohužiaľ jeden z minoritných spoločníkov ne
reaguje, a preto sme ďalší potrebný súhlas nedostali. 
Pripravuje sa valné zhromaždenie, na ktorom určite 
prijmeme konečné riešenie.“ Medzi ďalšie otvorené 
uznesenia patrí jedno so Slovenskou poštou a tri  
z decembra 2019, pričom dve budú zrušené zo stra-
ny žiadateľa. 

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2019  
a schvaľovanie úprav rozpočtu na ďalšie obdobie

Najdôležitejším dokumentom bolo prerokovanie  
a schválenie výsledku hospodárenia za rok 2019 - Zá-
verečného účtu Mesta Púchov za rok 2019, v rámci 
ktorého predstavila vedúca Ekonomického oddele-
nia MsÚ Ing. Lucia Pružinská výsledok hospodárenia 
očistený od účelovo určených finančných prostried-
kov v sume 1 085 534,18 eur a navrhla ho celý za-
hrnúť do rezervného fondu mesta. Celkové plnenie 
príjmov tvorilo 95,78 % a výdavky 89,46 %. Zostatok 
úverov ku koncu roka 2019 bola suma 4 120 116,91 
eur. Zároveň uviedla aj percentuálne plnenie splátok 
a istín a dodala, že mesto spĺňa podmienku zákona 
o rozpočtových pravidlách a zákona o rozpočtovej 

zodpovednosti. Poslanci MsZ schválili Záverečný 
účet Mesta Púchov 2019 a vzali na vedomie stano-
visko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 2019  
i správu audítora za rok 2019. Ing. Lucia Pružinská po-
kračovala v ďalšom bode programu – návrhu úpravy 
rozpočtu Mesta Púchov v máji 2020, ktorý poslanci 
po prerokovaní schválili.

Predĺžená otváracia doba prevádzok počas  
celého týždňa

Podstatným bodom programu zasadnutia bolo 
hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného naria-
denia (ďalej VZN) Mesta Púchov č. 2/2020, ktorým 
sa menilo a dopĺňalo VZN Mesta Púchov č. 13/2019 
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Púchov. Návrh sa presúval 
už z februárového zastupiteľstva, na ktorom poslan-
ci rozhodli o opätovnom prerokovaní na najbližšom 
zas tupiteľstve. Viceprimátor Ing. Lukáš Ranik na stre-
dajšom MsZ predložil pozmeňovací návrh súvisiaci 
s otváracou dobou prevádzok s pohostinskou čin-
nosťou bez hudobnej produkcie predĺžený do 02:00 
hod. ráno po všetky pracovné dni a víkend. Prevádz-
ková doba v prevádzkach s pohostinskou činnosťou 
(nie v polyfunkčných budovách) pri konaní verejných 
kultúrnych podujatí spojených s hudobnou produk-
ciou (napr. koncerty, zábavy, diskotéky a iné) je urče-
ná v čase od 09:00 – 02:00 hod. Oznámenie o konaní 
podujatia podlieha ustanoveniu v § 2 ods. 3 tohto 
VZN. Otváracia doba prevádzok platí podľa nasle-
dovnej tabuľky:

PREVÁDZKY S POHOSTINSKOU ČINNOSŤOU:

Pondelok – Nedeľa  06:00 – 02:00

pričom hudobná produkcia je povolená v čase:

Pondelok – Štvrtok, Nedeľa  09:00 – 21:00

Piatok, Sobota  09:00 – 00:00

 PREVÁDZKY s pohostinskou činnosťou na-
chádzajúcich sa v POLYFUNKČNÝCH budovách  
v období 1.6.-31.8.:

Pondelok – Nedeľa  06:00 – 23:00

pričom hudobná produkcia je povolená v čase:

Pondelok – Nedeľa  09:00 – 22:00
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LETNÉ TERASY v prevádzkach s pohostinskou čin-
nosťou a v prevádzkach s pohostinskou činnosťou 
nachádzajúcich sa v polyfunkčných budovách je ur-
čená v čase:

01.04.-31.05.  08:00 – 22:00

01.06.-31.08.  08:00 – 23:00

01.09.-31.10.  08:00 – 22:00

pričom hudobná produkcia na letných terasách je 
povolená v čase:

01.04.-31.05.  08:00 – 21:00

01.06.-31.08.  08:00 – 22:00

01.09.-31.10.  08:00 – 21:00

K schválenému VZN sa vyjadrila aj primátorka 
mesta JUDr. Katarína Heneková, ktorá uviedla, že 
na pondelkovom pracovnom stretnutí s poslanca-
mi predložila návrh na zmenu VZN vzťahujúcu sa na 
odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva  
z titulu letných terás pre rok 2020: „Návrh sa nestre
tol s podporou poslancov vzhľadom na to, že považujú 
takéto rozhodnutie za diskriminačné voči iným podni
kateľom, ktorí terasy nemajú a boli obmedzení vo svojej 
činnosti z dôvodu nariadeného uzatvorenia prevádzky 
počas mimoriadnej situácie. Samozrejme je možnosť 
vrátiť sa k tejto problematike aj na základe ďalších 
uvoľňovaní, pokiaľ bude vôľa na nasledu júcom mest
skom zastupiteľstve.“

Nová prevádzková doba pohrebísk i rokovacie 
poriadky

S novelou Zákona o pohrebníctve vznikla potreba 
prijať Prevádzkový poriadok pohrebísk, cintorínov, 
čím sa nahrádza prevádzkový poriadok z roku 2007 
a je povinnosť prijať ho ako samostatné VZN. Týkať 
sa bude všetkých cintorínov na území mesta Púchov, 
ich prevádzkovateľom aj naďalej ostáva PTSM, s. r. o. 
V čase krízovej situácie, ale aj pre iné obdobie bolo 
nutné vypracovať aj aktualizovaný rokovací poria-
dok MsZ pre toto obdobie, súvisiaci tiež so súčasnou 
zmenou Zákona o obecnom zriadení ako i rokovací 
poriadok komisií, okrem iného umožňujúce i rokova-
nie „per rollam“, prípadne formou videokonferencie. 

ZŠ s MŠ sv. Margity, Kompostáreň mesta Púchov 
a dotácie 2020

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, požiadala 
Mesto Púchov o zaradenie školy s novým názvom 
ZŠ s MŠ sv. Margity, vrátane školskej jedálne a škol-
ského klubu detí do siete škôl a školských zariadení  
k 1. 9. 2020, vzhľadom na skutočnosť, že budovy 
oboch zariadení sa nachádzajú na dvoch rôznych 
adresách a tiež v zmysle zlúčenia Cirkevnej ZŠ sv. 
Margity s jej súčasťami do jedného právneho subjek-
tu. Financovanie subjektu ostáva nezmenené. Pred-

nostka MsÚ, JUDr. Iveta Brindzová, predložila žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie 
spolufinancovania projektu Kompostáreň mesta 
Púchov, ktorá by mala byť vybudovaná v katas tri 
obce Streženice, v rámci Operačného programu Kva-
lita životného prostredia, s cieľom riešiť biologicky 
rozložiteľný odpad vrátane spracovania kuchynské-
ho odpadu občanov Púchova. Do výzvy je možné 
prihlásiť sa do 30. 6. 2020, pričom sa zmenil podiel 
financovania zo strany mesta z pôvodných 15% na 
5%. Poslanci uznesenie č. 10 „Predloženie žiadosti  
o NFP s účelom zabezpečenia realizácie spolufi-
nancovania projektu Kompostáreň mesta Púchov“, 
schválili stopercentnými prítomnými hlasmi. V súvis-
losti s dotáciami poslanci vzali na vedomie informá-
ciu, že vzhľadom na koronakrízu a jej negatívne eko-
nomické dopady nebude o podaných žiadostiach  
o poskytnutie dotácie, ktoré boli doručené do 31. 3. 
2020, rozhodnuté do 30. 6. 2020, ale všetky žiadosti 
budú v nadväznosti na aktuálnu ekonomickú situá-
ciu v meste presunuté na rozhodnutie a schválenie 
do druhého polroka 2020. 

Optické káble v Púchove aj v mestských častiach

V závere pripomienkoval poslanec Ing. Ján Riško 
nemožnosť prevádzať suché tréningy pre hokejis-
tov, s čím sa na neho obracajú rodičia trénujúcich, 
na čo reagovala primátorka mesta, že vie o tomto 
prob léme priamo od rodičov trénujúcich hokejistov.  

V súčasnosti však nie je možné otvoriť areál MŠK pre 
početné skupiny, keďže stále platí obmedzenie pre 
trénovanie max. 5 ľudí v skupine. Riešenie situácie sa 
však očakáva s ďalšou fázou uvoľňovania i s aktua-
lizovanými opatreniami. Katarína Heneková pritom 
informovala o predmete zasadnutia nadchádzajúcej 
Komisie výstavby, životného prostredia a územného 
plánovania, na ktorej bude predložená doručená  
žiadosť o zavedenie optických káblov v konkrétnych 
uliciach mesta Púchov – Zábreh, Pod Zábrehom  
a v mestských častiach Staré Nosice a Horné Kočkov-
ce. 

V závere zasadnutia MsZ sa o slovo prihlásil vicepri-
mátor Ing. Ranik, ktorý informoval o priaznivej inves-
tičnej spolupráci so Železnicami SR a spoločnosťou 
Doprastav, a. s., v prospech občanov mesta Púchov. 
Spoločnosť v blízkom čase vyasfaltuje chodník  
v mestskej časti Nosice, vedúci popri železničnom 
nadjazde a zároveň na vlastné náklady vybuduje 
oplotenie okolo nového futbalového ihriska v mest-
skej časti Nosice.

Primátorka mesta poďakovala všetkým prítomným 
poslancom za účasť a tiež angažovanosť v rámci po-
moci Mesta Púchov. Zároveň poďakovala všetkým 
občanom, ktorí sa zapojili do pomoci mesta.

Zdroj: MsÚ Púchov,  
foto: Slavomír Flimmel

v roku 2020, tentokrát bez účasti verejnosti 
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Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov 
pôdy na dodržiavanie zákona NR SR 
č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v znení nes
korších predpisov.

Každý je povinný zo zákona chrániť 
prirodzené funkcie poľnohospodárskej 
pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou 
životného prostredia:

§ 3 ods.1 písm.b) zákona č.220/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov 
ukladá vlastníkom, nájomcom  
a správcom pôdy povinnosť pred
chádzať výskytu a šíreniu burín na 
neobrábaných pozemkoch.

Mesto Púchov žiada vlastníkov, 
nájomcov (užívateľov) poľnohos
podárskych i nepoľnohospodárskych 
pozemkov na dodržiavanie cito
vaného zákonného ustanovenia  
a realizáciu opatrení proti rozširovaniu 
burín, upozorňuje na povinnosť pravi
delného udržiavania trávnatých plôch 
ich kosením v čase pred kvitnutím 
(najmenej 2 x do roka), čím sa zabráni 
ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Mesto Púchov zároveň upozorňuje 
na skutočnosť, že zo strany Okresného 
úradu Považská Bystrica, pozemkový 
a lesný odbor, budú vykonávané pre
vierky plnenia citovaných zákonných 
ustanovení.

Podľa § 25 ods.1 písm.a),b) zákona sa 
priestupku na úseku ochrany poľno

hospodárskej pôdy dopustí ten, kto:
písm.a) – nezabezpečí základnú sta

rostlivosť o poľnohospodársku pôdu 
alebo spôsobil jej poškodenie

písm. b) – spôsobil svojou činnosťou 
zaburinenie pozemku v blízkosti 
poľnohospodárskeho pozemku.

V prípade zistenia porušenia zákona 
budú udelené finančné sankcie až do 
výšky 330 eur.

Podľa § 26 ods.2 zákona právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe – pod
nikateľovi uloží orgán ochrany poľno
hospodárskej pôdy pokutu od 166 
eur do 33.200 eur za každý hektár 
poľnohospodárskej pôdy, ak sa ňom 
dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 
ods.1 zákona.

V zastavanom území mesta rieši vec 
príslušný mestský úrad. V prípade pot
reby bude vec riešená okresným úra
dom, ako príslušným orgánom ochra
ny poľnohospodárskej pôdy. Ak pôjde 
o sústavné obťažovanie z pozemku tr
vale zamoreného burinami, vec bude 
riešená súdnou cestou.

  Zo strany Okresného úradu 
Považská Bystrica, pozemkový a lesný 
odbor, budú vykonávané previerky 
plnenia citovaných zákonných ustano
vení v čase od júna 2020.

 JUDr. Katarína Heneková, 
primátorka mesta

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu 
burín na neobrábaných pozemkoch 

V súvislosti s uvoľňovaním vládnych 
opatrení zamedzujúcimi šíreniu 
nového koronavírusu informuje 
primátorka Púchova Katarína Hene
ková o opatreniach, ktoré platia aj  
v meste Púchov. Prinášame  opatrenia  
v oblasti služieb, obchodu, 
reštauráciách a v oblasti organizo
vania športových, spoločenských  
a kultúrnych podujatí. Opatrenia  
v ostatných oblastiach nájdete na 
inom mieste Púchovských novín. 

Pre služby všeobecne platí:
 naďalej sú zatvorené umelé aj 

prírodné kúpaliská, vnútorné športo
viská, fitness centrá, zariadenia sta
rostlivosti o ľudské telo, detské jasle 
a škôlky, kasína, kiná a iné prevádzky 
voľnočasového charakteru. Nemôžu sa 
poskytovať ani rekondičné pobyty,

 otvorené môžu byť:
• prírodné liečebné kúpele a liečebne 

na základe návrhu lekára,
• vonkajšie športoviská pre bezkon

taktný šport, bez otvorených šatní, 
bazénov a spŕch, bez prítomnosti 
obecenstva,

• zariadenia sociálnych služieb, zaria
denia sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately a špeciálnych 
výchovných zariadení,

• prevádzky kaderníctiev, holičstiev, 
kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, 
masáží (okrem mokrých procedúr – 
napr. hydromasáže),

• vonkajšie priestory zoologických 
záhrad a botanických záhrad,

• vonkajšie turistické atrakcie,
• múzeá, galérie, knižnice a výstavné 

siene.
Opatrenia v otvorených  

obchodoch sú nasledovné:
 obchody môžu vpustiť do svo

jich priestorov len zákazníkov so 
zakrytým nosom a ústami – rúškom, 
šatkou, šálom a podobne. Táto povin
nosť sa nevzťahuje na čas potrebný 
na konzumáciu nápojov a pokrmov  
v prevádzkach verejného stravovania,

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

 zachovávať odstupy osôb mini
málne 2 metre,

 počet nakupujúcich v prevádzke 
v jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden nakupujúci na 25 
m2 z predajnej plochy prevádzky; táto 
podmienka sa nevzťahuje na deti,

 na všetky vstupy do prevádzky 
musia obchody viditeľne umiestniť 

oznam o povinnosti dodržiavať vyššie 
uvedené hygienické opatrenia a oz
nam o maximálnom počte zákazníkov 
v jednom okamihu,

 vykonávať časté vetranie priesto
rov prevádzky a pravidelne vykonávať 
dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, 
nákupných vozíkov a košíkov

 zabezpečiť umývanie podláh každý 
deň na vlhko,

 od pondelka do piatka je v predaj
niach potravín a drogérie od 9:00 hod. 
do 11:00 hod. vyhradený nákupný čas 
pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú naj
viac ohrozenou skupinou ochorením 
COVID19.

Opatrenia v reštauráciách 
sú obdobné ako opatrenia  
v obchodoch, navyše:

 otvorené môžu byť iba vonkajšie 
terasy, zákazníci však môžu využívať 
hygienické zariadenia vnútri prevádz
ky,

 zákazníci musia nosiť rúška, ktoré 
si však môžu zložiť na čas potrebný na 
konzumáciu nápojov a jedál,

 medzi stolmi musí byť odstup as
poň dva metre,

 za jedným stolom môžu sedieť naj
viac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi,

 personál musí nosiť rúška a medzi 
obsluhou jednotlivých stolov si dezin
fikovať ruky,

 po každom zákazníkovi sa musia 
dezinfikovať stoly a stoličky,

 hygienické zariadenia musia byť 
vybavené tekutým mydlom a papie
rovými utierkami, sušiče rúk musia byť 
znefunkčnené, keďže vytvárajú aero
sól; hygienické zariadenia sa musia 
dezinfikovať každú hodinu,

 otvorené môžu mať od 6:00 hod. do 
20:00 hod.

 príbor by nemal byť voľne dostupný 
pre zákazníkov na stoloch, ale mal by 
byť prinesený personálom k pokrmu 
zabalený do papierovej vreckovky.

Trvá zákaz organizovať 
všetky verejné, športové, 
kultúrne, spoločenské akcie 
a podujatia, ktoré organizuje mes
to alebo organizácia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta (divadlá, koncerty, 
kino, výstavy,...), s výnimkou zasadnutí 
a schôdzí orgánov mesta (mestské 
zastupiteľstvo, mestská rada, komisie 
mesta,..), pri ktorých je vylúčená vere
jnosť a s povinnosťou zabezpečiť všet
ky hygienické a protiepidemiologické 
opatrenia.             (r)

Usmernenie č. 1 k minimalizovaniu šírenia 
ochorenia COVID-19 v meste Púchov
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Slovami primátorky:  Uvoľnenie
Minulý týždeň sme už všetci pocítili 

ďalšie malé uvoľnenie z doterajších 
prísnych opatrení. Väčšina obyva-
teľov stihla využiť služby, ktoré boli 
niekoľko týždňov pre svojich zákaz-
níkov nedostupné ako kaderníctva, 
holičstvá, kozmetiky, manikúry. 

Otvorili sa vonkajšie terasy a ľudia 
si už môžu na čerstvom vzduchu vy-
chutnať dobrú kávu či zmrzlinu aj 
počas týchto slnečných dní. To všetko 
však za dodržiavania stanovených hy-
gienických podmienok. 

Koncom minulého týždňa nám bolo 
doručené usmernenie k otvoreniu 
detských ihrísk, a hoci len deň pred-
tým sme mali stanovisko z Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
v Považskej Bystrici, oddelenia detí  
a mládeže o tom, že detské ihriská nie 
je možné prevádzkovať, začali sme 
pracovať na ich postupnom otvore-
ní. V súčasnosti prebieha dezinfekcia 
pieskovísk, doplnenie piesku, vyčis-
tenie a oprava i dezinfikovanie všet-
kých hracích prvkov a od pondelka 
11.5.2020 sme pristúpili k otvoreniu 
niektorých najväčších detských ihrísk 
v meste.

Taktiež sme mali veľkú dilemu pri 
otvorení a sprístupnení vonkajších 
športovísk pre športové triedy hoke-
jistov i futbalistov, avšak vzhľadom  
k tomu, že podmienky určené Úra-
dom verejného zdravotníctva SR sú 
v tomto ohľade veľmi prísne a nedo-
voľujú športovať viac ako 5 deťom na 
priestore 30 krát 30 metrov, nevedeli 
by sme zabezpečiť dostatok priestoru 
pre všetky deti a mládež organizova-
ných v MŠK. Verím, že už o pár dní, sa 
bude môcť začať aj tréningový pro-
ces.

Minulý týždeň zasadalo aj mestské 
zastupiteľstvo, a to netradične, bez 
verejnosti a za sprísnených hygie-
nických podmienok. Z 19 poslancov 
bolo prítomných 15, a tak bolo možné 

prebrať všetky plánované body prog-
ramu a schváliť okrem Záverečného 
účtu Mesta Púchov za rok 2019 aj 
niektoré Všeobecne záväzné nariade-
nia a podklady, ktoré boli presunuté  
z februárového zastupiteľstva. 

Tento týždeň bude zasadať Ko-

misia výstavby, životného pros-
tredia a územného plánova-
nia, na ktorej okrem informácie  
o investičných ak ciách, budú pre-
rokované aj pod mienky žiadosti  
o rozšírenie optickej siete pre tri ne-

závislé stavby: Zábreh, Pod Zábre-
hom, Nosice, mestskú časť Horné 
Kočkovce – Vajanského, Hurbanova  
a bude sa preberať aj problematika 
letných terás v meste. 

V pondelok 11.5.2020 zasadala aj 
komisia vzdelávania, kultúry, sociál-

neho zabezpečenia a mládeže, kto-
rej predmetom bolo posudzovanie 
žia dosti o poskytnutie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, a to pre 25 
Púchovčanov.

Vzhľadom na medializované infor-

mácie o plánovanom otvorení zák-
ladných a materských škôl, budeme 
sa musieť v spolupráci s riaditeľmi 
týchto inštitúcii na spoločnom stret-
nutí pripraviť na možné alternatívy 
otvorenia a prijatia príslušných opat-
rení. Prvotné však bude rozhodnutie 
štátnych orgánov, ktoré bude musieť 
byť prenesené aj do našich školských 
zariadení.

Vzhľadom na uvoľnenie štátnych 
opatrení väčšie množstvo občanov 
využíva mestskú dopravu, autobuso-
vé čakárne a pekné počasie vábi ľudí 
posedieť na lavičkách, nevyhnutnos-
ťou ale je pokračovať v čistení a dezin-
fekcii týchto zariadení. Stále neutícha 
ani dopyt seniorov a občanov v núdzi 
o dovoz obedov z Materskej škôlky 
Lienka, pre ktorých službu zabezpe-
čuje mesto spolu s ďalšími formami 
pomoci. Ďakujem opäť všetkým, ktorí 
sa do pomoci občanom zapájajú  
a tiež tým, ktorí opäť prispeli na trans-
parentný účet mesta, na ktorom je  
k pondelku 11.5.2020 evidovaná 
suma 4 952 eur.

Tento týždeň nás v kalendári čakajú 
„Traja zamrznutí“– Pankrác, Servác, 
Bonifác, teda obdobie, keď sa podľa 
pranostík citeľne ochladí, hrozia stu-
dené dažde, prízemný mráz, čo má 
výz nam najmä pre vinohradníkov  
a ovocinárov. V prípade hrozby mra-
zov sa dodnes v sadoch a viniciach 
zakladajú ohne a dymom chráni 
úroda. Spolu s dňami svätcov Žofie 
a Urbana predstavujú rizikové dni 
pre úrodu viniča a ovocia. Svedčí  
o tom aj pranostika: “Pankrác, Ser
vác, Bonifác – zamrznutí svätí, Žofia 
ich potvrdí a Urban uzavrie“. Verím, že 
sa hrozby mrazov nenaplnia, a tak  
nielen záhradkárom a pestovateľom, 
ale aj vám všetkým, prajem pekný  
a slnečný týždeň. 

Katarína Heneková 
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Mestská polícia

Na okresných i krajských  cestách bol pokoj

Hasičský a záchranný zbor

Vďaka aprílovým zásahom hasičov v Trenčianskom 
kraji sa zachránil majetok za viac ako milión eur

Takmer pol stovky zásahov absolvovali hasiči v kraji pri dopravných nehodách.   Ilustračné foto: KR PZ Trenčín 

V priebehu mesiaca apríl 2020 uskutočnili príslušní-
ci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 367 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac 
- 147 technických zásahov. Nasledovalo 129 výjazdov 
k požiarom, 48 zásahov pri dopravných nehodách  
a 35 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči  
v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 4 požiar-
no-previerkové cvičenia a 4 výjazdy k udalostiam, pri 

ktorých napokon zasahovať nemuseli.
Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac apríl 

boli vyčíslené na viac ako 606.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 1.118.000 eur. 

KR HaZZ Trenčín

Polícia informuje

Cesty Púchovského okresu boli v osemnástom 
kalendárnom týždni bez obetí dopravných nehôd. 
Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v rovnakom období stalo 21 dopravných nehôd, čo 
je o štyri menej, ako v rovnakom období minulého 
roku. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho kraja 
stalo 323 dopravných nehôd (medziročný po kles o 
103). Pri dopravných nehodách zomrelo od začiatku 
tohto roka na krajských cestách sedem ľudí, čo je o 
dvoch menej, ako v rovnakom období minulého 
roku. Ťažké zranenia utrpelo 16 osôb (medziročný 

pokles o 13). 
Na slovenských cestách sa tento rok stalo 3515 

dop ravných nehôd, čo je o 78 menej, ako v rovna-
kom období roku 2019. Zomrelo pri nich už 75 ľudí 
(medziročný nárast o 12). Ťažké zranenia utrpelo 
236 osôb, čo je o 42 menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. 

Najviac ľudských životov si tento rok vyžiadali cesty 
Žilinského samosprávneho kraja, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo už 17 ľudí. Najmenej obetí – päť, 
majú tento rok cesty Košického samosprávneho kra-
ja.                 KR PZ Trenčín  

Dopravní policajti z Trenčína vzniesli obvinenie pre 
prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky 
voči 21-ročnému mužovi z Púchovského okresu. Ob-
vinený vodič mal 6. mája v skorých ranných  hodi-
nách (asi o 2.00 hod.) jazdiť na aute značky Citroen 
po Ulici Centrum II v Dubnici nad Váhom, pričom  bol  
zastavený a kontrolovaný policajnou hliadkou Ob-
vodného oddelenia Policajného zboru Dubnica nad 
Váhom. Pri kontrole sa vodič podrobil aj dychovej 
skúške s výsledkom merania 0,73 mg/l (1,52 promile) 

alkoholu v dychu. Obvinenému vodičovi hrozí trest 
odňatia slobody až na jeden rok.

Polícia upozorňuje vodičov, ktorí pred jazdou poži-
jú alkoholické nápoje a sadnú si za volant, že svo-
jou nezodpovednosťou ohrozujú nielen svoj život  
a zdravie, ale hlavne ohrozujú životy a zdravie os-
tatných účastníkov cestnej premávky. Polícia takéto 
kontroly na zistenie požitia alkoholu vodičmi bude 
naďalej vykonávať. 

KR PZ Trenčín

Mladík z Púchovského okresu nafúkal v Dubnici 
1,52 promile, hrozí mu rok za mrežami

Zbytočne zamestnal záchranku
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo nické 

oznámenie, podľa ktorého pred kultúrnym do-
mom spadol muž z lavičky a nemôže sa postaviť 
na nohy. Po príchode mestských policajtov 
na miesto ich informovali, že mužovi privolali 
zdravotných záchranárov. Muž sedel na mieste 
a bol evidentne opitý. Zdravotní záchranári 
odporučili, aby sa muž vyspal, keďže nemal 
žiadne zranenie. Hliadka vyriešila priestupok na-
pomenutím. 

Brvnišťanka sa opila v Púchove
Hliadka mestskej polície zistila na základe tele-

fonického oznámenia priestupok proti verejnému 
poriadku. Na Ulici obrancov mieru našli oproti 
predajne ležať na zemi neznámu ženu. Našli ju 
ležať na betónovom múriku. Bola evidentne pod 
vplyvom alkoholu. Keďže žena vzhľadom na svoj 
stav neposkytla žiadnu súčinnosť pri zisťovaní 
totožnosti, predviedla ju hliadka bez použitia do-
nucovacích prostriedkov na oddelenie mestskej 
polície. Aj s pomocou príslušníkov Obvodného 
oddelenia Policajného zboru zistili totožnosť 
ženy. Zistili, že ide o mladú ženu z Brvnišťa. Od jej 
otca zistili policajti, že požíva alkohol a drogy a že 
koncom apríla ušla z domu. Keďže nebola schop-
ná samostatnej chôdze, prišiel si ju na oddelenie 
prevziať otec. Priestupok proti verejnému poriad-
ku vyriešili mestskí policajti napomenutím.     

Alarm hučal niekoľko hodín
Viac ako päť hodín rušil obyvateľov Moravskej 

ulice alarm z jednej z prevádzok. Spustil sa okolo 
druhej hodine nadránom a hliadke mestskej polí-
cie sa ani napriek enormnému úsiliu nepodarilo 
nájsť prevádzkovateľa predajne. Ten do nej prišiel 
až o 7.30 hodine a alarm vypol. Za priestupok pro-
ti verejnému poriadku ho hliadka mestskej polí-
cie potrestala pokutou vo výške 20 eur. 

Nebolo to také hrozné...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, že Pod Zábrehom niekto zablokoval 
ulicu stavebnými strojmi, okolo ktorých nie je 
možné prejsť osobným automobilom. Hliadka na 
mieste našla domiešavač, okolo ktorého sa však 
prejsť dalo. Z rozhovoru s obsluhou domiešavača 
vyplynulo, že pri zaisťovaní mechanizmov bol 
krátky časový úspech, počas ktorého sa nedalo 
prejsť osobným automobilom. V tom čase bol na 
mieste oznamovateľ a následne došlo k verbál-
nemu konfliktu medzi ním a obsluhou.
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Zdravie

Okresný dopravný inšpektorát evidoval na konci 
prvého štvrťroku tohto roku v Púchovskom okrese 
18.669 osobných motorových vozidiel. Ich počet bol 
po okresoch Myjava a Bánovce nad Bebravou tretí 
najnižší v Trenčianskom samosprávnom kraji. Naj
viac osobných motorových vozidiel v Trenčianskom 
kraji evidoval dopravný inšpektorát v okrese Prievi
dza, kde ich k 31. marcu 2020 bolo celkom 56.787. 
V Trenčianskom okrese evidovali ku koncu prvého 
štvrťroku 49.993 osobných motorových vozidiel. 
Najmenej osobných vozidiel v Trenčianskom kraji 
bolo v evidencii v okrese Myjava, kde ich bolo kon
com štvrťroka 11.684. Celkovo bolo v Trenčianskom 
samosprávnom kraji v evidencii dopravných inšpek
torátov k 31. marcu 2020 spolu 252.845 osobných 
motorových vozidiel. V evidencii dopravných inšpek
torátov na celom Slovensku bolo koncom prvého 
štvrťroku tohto roku celkom 2.404.097 osobných 
motorových vozidiel. 

Počet automobilov zaevidovaných na okresných 
dopravných inšpektorátoch bol v Trenčianskom 
samosprávnom kraji zároveň najnižší spomedzi 
všetkých slovenských krajov. Najviac vozidiel bolo 
ku koncu prvého štvrťroku v Bratislavskom samo
správnom kraji, kde dopravné inšpektoráty evidovali 
438.690 osobných motorových vozidiel. Nasledovali 
Nitriansky samosprávny kraj (317.830), Košický sa
mosprávny kraj (294.811), Prešovský samosprávny 
kraj (285.458), Žilinský samosprávny kraj (280.325), 
Trnavský samosprávny kraj (277.658), Bansko

bystrický samosprávny kraj (255.873) a Trenčiansky 
samosprávny kraj (252.845 ).   

Len za prvé tri mesiace tohto roka pribudlo do 
evidencie dopravného inšpektorátu v Púchov
skom okrese 115 osobných motorových vozidiel. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji stúpol počet 
o sobných motorových vozidiel za prvé tri mesiace 
roku 2020 o 927. V Slovenskej republike zaregistro vali 
od 1. januára do konca marca zvýšenie počtu zaevi
dovaných motorových vozidiel o 10.520.               pok

V Púchovskom okrese bolo koncom prvého štvrťroku 
evidovaných 18.669 osobných motorových vozidiel 

Po nulovej chorobnosti na akútne 
respiračné ochorenia v predchádza
júcom týždni stúpla v minulom týžd
ni chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia v Púchovskom okrese na 
úroveň 146 ochorení na 100.000 oby
vateľov. Chorobnosť bola druhá naj
nižšia v Trenčianskom samosprávnom 
kraji. Na regionálny úrad 
verejného zdravotníctva 
v Trenčíne však nahlásilo 
iba 13 percent detských 
lekárov a 17 percent 
lekárov pre dospelých  
z Púchovského okresu. 

Lekári v Trenčianskom 
samosprávnom kraji 
nahlásili v minulom týždni 
551 akútnych respiračných 
ochorení, chorobnosť  
v porovnaní s pred
chádzajúcim týždňom 
klesla o 27 percent. Na
jvyššia chorobnosť na 
akútne respiračné ochore
nia bola minulý týždeň  
v Trenčianskom samo
správnom kraji v okrese 
Myjava, kde do siahla 

úroveň 499 ochorení na 100.000 oby
vateľov. Najnižšia chorobnosť – 138 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola 
v okrese Partizánske. Z celkového 
počtu ochorení bolo desať ochorení 
na chrípku. V predchádzajúcom týždni 
bola chrípková chorobnosť v kraji nu
lová.        RÚVZ Trenčín, Foto: Pixabay

Chorobnosť je v Púchovskom 
okrese stále mimoriadne nízka

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)
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V minulom článku sme si prešli niekoľko otázok a odpovedí k aktuálnej situácii na � nančných trhoch. 
Výstupom bolo odporúčanie zachovať pokoj – nebáť sa poklesov, ktoré trhy postihli, a svoju investíciu 
nevyberať. Zároveň sme si ukázali aj dôvody, prečo je vhodný čas na investovanie, ak ste s ním ešte nezačali. 
Otázka teda znie, kam a prečo mám investovať?

Investovanie je pre každého (ETF fondy)

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

Michal Mácsai 
Team Manager 

PARTNERS GROUP SK

INVESTOVANIE V ČASE KORONAVÍRUSU

Investícia = podkladové 
aktívum
Rozumné investovanie je na-
kupovanie  aktív - presnejšie pod-
kladových aktív.  Typickým pod-
kladovým aktívom je napríklad 
kúpa akcie veľkej svetovej 
spoločnosti. Ak sa spoločno sti 
darí, tak okrem dividendového 
výnosu – zo zisku spoločnosti – 
môžete získať aj kapitálový výnos 
vďaka nárastu ceny � rmy na trhu. 
Rovnako sem patrí aj investičný 
byt – okrem nájmu, ktorý dostá-
vate, sa cena nehnuteľnosti v čase 
môže zvýšiť – stačí sa pozrieť na ce-
ny nehnuteľností spred 10 rokov 
a dnes. Podkladovými aktíva-
mi však na druhej strane nie sú 
párhodinové kúpy a predaje akcií 
na burze či napríklad nakupovanie 
komodít ako ropa alebo diamanty. 

I napriek tomu, že investovanie 
vyvoláva v mnohých dojem, že ide 
o zložité a komplikované narábanie 
s peniazmi, nie je to tak. Veľmi rý-
chlo zistíte, že investovanie nie je 
žiadna veda a zvládnuť ho môže 
naozaj každý. 

Prečo by mal investovať 
každý?
Investovať znamená poskytnúť 
� rme, ktorej akcie nakupujeme, 
kapitál, ktorý využije napríklad 
na rozvoj výroby, vývoj nových 
výrobkov, rozširovanie podnikania 
a podobne, čím zvyšuje hodnotu 
a ziskovosť � rmy. O zisk sa následne 
delí so svojimi akcionármi, čiže 
aj s vami.  

Vďaka investovaniu do akcií 
� riem sa môžete stať akcionármi 
svetových značiek, ako sú Apple, 
Microsoft, Shell, Facebook, Amazon, 
Adidas, Nike či spoločnosť Unilever 
– v ktorej portfóliu sú výrobky ako 
Axe, Cif, Domestos, Savo – produ-
kty, ktorými ste obklopení možno 
práve teraz. Aj vďaka vašim penia-
zom sú tieto � rmy úspešné a vďaka 
nim zarábate aj vy.

Jednoducho, investovaním sa 
môžete stať spolumajiteľom 
obrovských korporácií, alebo 
ich veriteľom vďaka vašim ak-

ciám, ktoré sa stávajú pôžičkou 
pre tieto � rmy. V oboch prípadoch 
ide o veľké � rmy s úspešným mo-
delom podnikania. A v tom spočí-
va základná genialita investovania. 
Na investovanie navyše nie je po-
trebný veľký kapitál, ako si väčšina 
ľudí myslí – dostupné je už od pár 
desiatok eur mesačne. Preto by mal 
investovať každý, komu to � nančná 
situácia aspoň trochu dovoľuje. 
Investíciou aj do týchto veľkých 
spoločností výrazne zvyšujete šan-
cu na úspešné zhodnotenie svojich 
úspor a zároveň ochránite úspory 
pred neviditeľným a veľkým škod-
com – in� áciou.

Žiadané sú ETF fondy
Slováci, ktorí chceli atraktívnejšie 
zhodnotiť svoje úspory, mali roky 
jedinú možnosť – podielové fon-
dy. Doba sa však mení a prináša 
výhodnejšie riešenia: ETF. Skrat-
ka ETF znamená exchange-traded 
fund, čiže verejne obchodovateľný 
fond. Tieto fondy často kopíru-
jú úspešné indexy, ako napríklad 
aj jeden z najznámejších indexov – 
americký S&P 500, ktorý obsahuje 
500 najväčších amerických � riem 
(Apple, Microsoft a pod.).

Prostredníctvom bežného po-
dielového fondu platíte nemalé 
poplatky portfólio manažérovi 
a ten za vás vyberie niekoľko � riem 
z tohto indexu, ktoré podľa ne-
ho prinesú zisk. Nikto však nemá 
vešteckú guľu a je to ako hľadať 
ihlu v kope sena. Prečo si však 
nekúpiť celú kopu sena? O tom 
je práve ETF fond. Kúpite si po-
diel napríklad vo všetkých 500 
najväčších � rmách, čím si výrazne 
zvyšujete šancu na zisk, a k tomu 
za oveľa nižšie poplatky.

Nulové dane a nižšie 
poplatky
Predstavte si rovnicu: čím vyšší zisk, 
tým vyššie dane. Presne tak to fun-
guje v podielových fondoch. Každú 
vašu investíciu do podielového 
fondu následne musíte zdaniť 
a zaplatiť daň z výnosu. Váš zisk 
bude teda približne o pätinu (19 %) 
nižší. ETF fondy sú podľa zákonov 

Slovenskej republiky oslobodené 
od dane pri splnení jednoduchých 
podmienok a vyhnete sa tak plat-
be stoviek či tisícov eur na dani. Tá-
to úspora zostane na vašich účtoch 
a to je neodškriepiteľná výhoda. 
Kto z vás by chcel len tak platiť daň, 
ak nemusí? Môže teda platiť veta: 
vyšší výnos, ale stále rovnako nízke 
či nulové dane.

Druhou výhodou ETF sú práve 
poplatky. Zatiaľ čo priemerný 
akciový fond stojí 1,5 – 2 % ročne, 
tak akciové ETF stoja v priemere 
od 0,2 do 0,4 % ročne, čo je 
až štyrikrát menej. Ak trh zarobil 
povedzme 10 % za rok, pri podielo-
vom fonde (ak by zarobil to isté) 
vám v čistom pripíšu 8 %, v ETF 
9,6 %. A to je úspora len na poplat-
koch!

Vyšší výnos a väčšia bez-
pečnosť
Z dlhodobého hľadiska poráža-
jú ETF fondy svojou výkonnosťou 
drvivú väčšinu podielových fon-
dov. K tomu výnosy oslobodené 
od dane dávajú ETF jednoznačnú 
výhodu. V minulom roku ne-
dokázalo prekonať výnos in-
dexu S&P 500 až 64,5 % aktívne 
riadených podielových fondov 
zameraných na akcie veľkých 
� riem. V dlhšom časovom hori-
zonte je zaostávanie podielových 
fondov ešte výraznejšie: za po-
sledných desať rokov zaostalo 
za indexom 85,1 % všetkých rele-
vantných fondov, za posledných 15 
rokov až 91,6 % z nich. Áno, dobre 
to chápete – až 9 z 10 podielových 
fondov dlhodobo nedokáže pora-
ziť ETF fond.

Jednou z ďalších výhod ETF je 
aj tzv. diverzi� kácia, teda rozlože-
nie rizika. Predstavte si, že investu-
jete svojich 10 000 eur do jedi-
nej � rmy. Vaše výnosy tak závisia 
od toho, ako sa tejto jedinej � rme 
bude dariť, a naopak, čo zvyšu-
je riziko strát. V podielových fon-
doch investujete napríklad do 500 
úspešných � riem naraz. Pravde-
podobnosť, že by sa všetkým 500 
prestalo dariť, je minimálna, a pre-

to je riziko možných � nančných 
strát veľmi malé. V ETF fondoch 
je aj viac ako 10 000 � riem, vďaka 
čomu má investor ľahký spánok.

Vybrané ETF sú preto vnímané 
v dlhodobom horizonte ako veľmi 
bezpečné cenné papiere. Určené 
sú širokej verejnosti a obchodu-
je sa s nimi na burzách, takže po-
dliehajú najvyššej kontrole a re-
gulácii. Spadajú do regulačného 
rámca UCITS, čo je celoeurópsky 
režim upravujúci riadenie a pre-
daj podielových fondov. Väčši-
na európskych ETF je UCITS. Pre 
vás  to znamená, že sú bezpečne-
jšie a kontrolované. V podstate ide 
o najvyššiu možnú ochranu spo-
trebiteľa � nančných služieb 
v rámci kolektívneho investovania 
v Európe.

Investovať do ETF môže po-
mocou moderných technológií 
ktokoľvek. Prístup na svetové � -
nančné trhy ponúkajú obchodníci 
s cennými papiermi. Do ETF môžu 
individuálni investori investovať 
aj samostatne, pre väčšinu ľudí je 
pra ktickejšie využiť odbornú asis-
tenciu. Výška investície do fondov 
sa môže dokonca začínať už od pár 
desiatok eur mesačne. 

Investície: II. diel
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Dňa 6. mája vstúpili do platnosti usmernenia Úra
du verejného zdravotníctva, ktoré pri ich dodržaní, 
umožňujú slávenie verejných bohoslužieb. Sek
retariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre 
duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasle
dovný komentár:

“Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opat
rení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnos
ti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nede
le a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť 
bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná  aj 
čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať 
vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych  
a verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že 
koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom 
pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech 
preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.” 

Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu 
nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 
rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto 
slávenie. Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bo
hoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia 
pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak 
prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich 
určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť 
a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale 
chrániť ich zdravie. 

Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať 
na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne 
nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upo
zornenie na platné opatrenia. Keďže v danej fáze 
ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, 
prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spô
sobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach 
(či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla 
obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových 
odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu “do 
hviezdice” označiť miesta určené na státie, aby medzi 
jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetro
vé rozostupy. 

Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, 
možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takis
to s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť 
vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej 
dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.  
V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby 
vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravi
delne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. 

Sväté omše nech majú kratšie 
trvanie: to treba zohľadniť aj pri 
príhovoroch. Znak pokoja vynechá
vame alebo nahrádzame úkonom 
hlavy. 

Sväteničky zostávajú prázdne, 
v laviciach nech nie sú spoločné 
knižky, texty, či ružence. Pri vstupe 
do kostola nech je pre veriacich 
k dispozícii stolík s dezinfekciou 
na ruky. Podobný stolík nech si 
zabezpečí kňaz pre rozdávanie 
svätého prijímania: ak by došlo ku 
kontaktu s veriacim, nech má kňaz 
možnosť dezinfikovať si ruky. Sväté 
prijímanie sa na základe dovolenia 
biskupskej konferencie rozdáva do 
rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že 
koronavírus sa šíri kvapôčkovou in
fekciou: ak by dýchali na jeho ruky, 
čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by 
tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. 
Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezin
fikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý 
dezinfekčný prostriedok. 

V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto 
zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho 
zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do 
rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, 
a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný. 
Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľa
duplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré 
samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. 
Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme 
si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo  
k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láska
vosť aj obetavosť, ktoré pramenia z kresťanskej viery.”

Z uvedených usmernení vyplýva, že slávenie verej
ných bohoslužieb vo farskom kostole v Púchove 
mohlo začať od piatka 8. mája sv. omšou, ktorá bola 
o 17.30. Verejná sv. omša bola tiež v sobotu o 18.30 
a v nedeľu sv. omše o 8.30 a 10.00. Zdôrazňujeme, že 
na sv. omše sa všetci do kostola nezmestia, tí, ktorí 
tam môžu ísť, musia zaujať len vyznačené miesta. 
Ak veriaci zostanú pred kostolom, musia dodržiavať 
odstupy. Pre vlastné zdravie vyzývame, aby si každý 
zvážil, či na sv. omši musí byť účastný. 

Slávenie verejných bohoslužieb vo farskom kostole 

v Púchove: ktoré za dodržiavania hygienických pred
pisov začalo od piatka, pokračuje v budúcom týžd
ni sv. omšami, ktoré budú od pondelka do piatku  
o 17.30. Sv. omša v sobotu bude o 18.30, v nedeľu  
o 8.30 a o 10.00. Zdôrazňujeme, že všetci sa do kosto
la nezmestia, tí, ktorí tam môžu ísť, musia zaujať 
len vyznačené miesta. Vyzývame k vzájomnej úcte  
a tole rancii, ak sa niekomu podarí zúčastniť vigílnej 
sv. omše v sobotu večer, nech v nedeľu prenechá 
túto príležitosť inému veriacemu. Ak veriaci zostanú 
pred kostolom, musia dodržiavať odstupy. Pre vlast
né zdravie vyzývame, aby si každý zvážil, či na sv. 
omši musí byť účastný. 

Slávenie verejných bohoslužieb vo filiálnom 
kostole v Streženiciach: budeme sláviť pri dodržaní 
hygienických predpisov od pondelka do piatku  
o 18.30, v sobotu o 7.30 a v nedeľu o 8.30. Sv. omše 
sa vo filiálnom kostole budú slúžiť každý deň dotiaľ, 
kým sa neodslúžia všetky nahlásené úmysly sv. omší 
od 10. marca, kedy došlo prerušeniu slávenia sv. omší 
v Streženiciach. Po vyplnení tohto záväzku, budú 
sv. omše bývať ako zvyčajne, čiže jedna v nedeľu  
a v prikázaný sviatok a jedna v nedeľu.

Slávnosť 1. sv. prijímania: z dôvodu hygienických 
obmedzení nebude 17. mája. Nový termín oznámime 
hneď ako to bude možné. Oznam, či sa bude 
prekladať aj termín sviatosti birmovania, zverej níme 
neskôr, keď bude jasný vývoj situácie.

Mgr. Stanislav Stolárik, farár RKC Púchov

Slávenie verejných bohoslužieb vo farskom 
kostole RKC sa začalo v piatok 8. mája

V evanjelickom chráme Božom v Púchove sa od 
nedele 10. mája 2020 opäť konali služby Božie v ča
soch o 10.00 hod. a 18.00 hod. v súlade s nariadenými 
hygienickými opatreniami.

Podľa dohody generálneho biskupa Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku a vedenia verejnoprávnej 
RTVS, si budeme môcť v mesiaci máj vypočuť alebo 
pozrieť nasledovné prenosy bohoslužieb, pobožnos
tí alebo Služieb Božích.

13.5.2020 o 17.30 Rádio Regina
Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO 
(kazateľka: Eva Kolesárová)
20.5.2020 o 17.30, Rádio Regina
Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO 
(kazateľ: Boris Mišina)
23.5.2020 o 17.20, Trojka

Priamy televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV 
Dúbravka 

(kazateľ: Libor Bednár)
24.5.2020 o 10.00, Dvojka
Priamy televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV 

Dúbravka 
(kazateľ: Ján Hroboň, biskup ZD)
24.5.2020 o 9.05, Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV 

Košice Terasa 
(kazateľ: Ján Matis)
27.5.2020 o 17.30, Rádio Regina
Rozhlasová evanjelická pobožnosť NAŽIVO 
(kazateľka: Eva Kolesárová)

Zdroj: ecavpuchov.sk

Verejné bohoslužby ECAV znovu od nedele 10. mája
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GYMNÁZIUM   PÚCHOV v školskom roku 2020/2021 otvára 

jednu triedu     PRÍMA   osemročného štúdia, 18 žiakov 

dve triedy štrvorročného štúdia, 56 žiakov 

Rodičia žiakov 
5. a 9.ročníka! 

Využite túto príležitosť a prihláste svoje dieťa 
do našej školy! Sme tu pre Vás! 

Termín odovzdania prihlášky:  riaditeľovi ZŠ do 
15.5.2020! 

Ak potrebujete dobré vzdelanie,  

Gymnázium Púchov je dobrá cesta! 

 

Podmienky prijatia sledujte na www.gymnazium-pu.sk. 

o voľnom pracovnom mieste – učiteľ prvého stupňa základnej školy,
Základná škola, Školská 125, 020 01 Dolné Kočkovce. 

(V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov zverejňujeme 

informáciu o voľnom pracovnom mieste.)

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce.
Pracovisko: Základná škola, Školská 125, 020 01 Dolné Kočkovce.
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ prvého stupňa základnej školy.
Počet voľných pracovných miest: 2 pracovné miesta.
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie VŠ II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.
Dátum nástupu: 1. 9. 2020.
Doplňujúce údaje: Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2021 s možnosťou zmeny pra-
covného pomeru na dobu neurčitú.
Pracovný úväzok: plný úväzok (100 %).
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis, 
• fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
pre potreby pracovného pohovoru.

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Iné podmienky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• dobrý vzťah k deťom,
• pozitívny vzťah k práci,
• samostatnosť, flexibilnosť, zodpovedný prístup k práci, znalosť práce s PC.
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnacov  
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 
388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme. 
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30. 6. 2020 
na adresu: Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01, Dolné Kočkovce alebo elektronicky  
na email: obec@dolnekockovce.sk. 
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.
Bližšie informácie: Mgr. Jana Cenigová, riaditeľka Základnej školy Dolné Kočkovce,
042/4677458, 0910 484762. 

V Dolných Kočkovciach, dňa 27. 4. 2020. 

O Z N Á M E N I E
OBEC DOLNÉ KOČKOVCE,  Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce
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OTVÁRAME PREVÁDZKU 
 

od pondelka, 18. 5. 2020,
 

v nasledujúcich otváracích hodinách:
 

PO, UT, ŠT: 10:00 - 14:00 hod.
ST: 13:00 - 17:00 hod.
PIA: zatvorené
 
                     Vstup povolený iba s ochranným rúškom, 
                                            dodržiavať odstupy 2 metre. 

 
 

 

      M E S T S K Ý  Š A T N Í K  
    V E C I  Z A  Ú S M E V

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!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrite svoju lásku k matke, otcovi, svojej rodine 
slovom, dotykom, službou, darčekom, či strávením 

spoločne prežitého času. 
Pošlite nám o tom správu formou básne, fotografie, 
krátkeho odkazu, videa, príbehu, kresby... na mail: 

stvorlistokprerodinu@gmail.com v daných termínoch.  
Vaše príspevky budú vyhodnotené a zverejnené na Fb 

OZ S láskou k človeku a CVČ Včielka priebežne, vždy 
po ukončení aktivity. 

Hlavný organizátor: OZ S LÁSKOU K ČLOVEKU 
Spoluorganizátori: CVČ Včielka Púchov, Žiacky mestský parlament, Púchovská kultúra, s.r.o. 

10. 5. – 23. 5. 2020      
Otec + deti pre mamu 

24. 5. – 31. 5. 2020 

Rodinné aktivity 

1.6. – 15.6. 

2020 

Rodičia deťom 

16. 6. – 

30. 6. 2020 

Mama + 
deti pre 

otca 

Na základe predchádzajúcich zave-
dených opatrení informujeme, že od 
pondelka, 18. 5. 2020, bude opätovne 
otvorená prevádzka Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya, s povoleným vstupom 
do priestoru pre 3 osoby súčasne,  
v tradičnom otváracom čase od pon-
delka do piatku: 8:00-16:00 hod. 
Pre občanov mesta sa pripravujú 
na začia tok “letných prázdnin” už aj 
literárne akcie pod taktovkou mestskej 
knižnice. Prijímajú sa už naspäť i vy-
požičané knihy za predchádzajúce 
obdobie, ktoré budú pracovníčky 
mestskej knižnice podľa nariadení ÚVZ 
SR odkladať bokom na 24 - 48 hodín. 
Dovtedy bude prebiehať inventarizá-
cia skladu kníh, dezinfekcia priestorov 
mestskej knižnice a ich zveľaďovanie 
pre spríjemnenie literárnej atmosféry.

Zároveň pokračujeme aj s online 
projektom Čítam Ti, ktorý je v me-
siaci máj – lásky čas, obohatený o 
možnosť prezentovať vlastnú tvorbu. 
Výherkyňami prvého súťažného kola 
Čítam Ti, v dvoch kategóriách, s tými 
najoriginálnejšími interpretáciami, sa 
po výbere poroty stali Nadia Andrews 
(do 15 rokov) a Zlatka Fulajtárová (nad 

15 rokov). Obom srdečne gratulujeme  
a prajeme ešte veľa literárnych zážit-
kov! Na ďalšie interpretácie sa budeme 
tešiť v priebehu mesiaca máj, výhercov 
ďalších knižných cien opäť vyberie po-
rota 1. 6. 2020.              (r)

Od pondelka opäť otvoria Mestskú 
knižnicu Vladimíra Roya
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Reštaurácia
a kaviareň VIVA
Cena menu: od 4,00 €
Ponúkame aj rozvoz! 
Utorok: 12.05. 2020
Hovädzí vývar s celestínskymi 
rezancami  
Oravská kapustnica
1. Kuracie roládky s fazuľkou 
na tekvicovom pyré, dusená
2. Špagety s bolonskou omáčkou  
3. Vyprážaný kar� ol, varené zemiaky 
s maslom, tatárska omáčka
4. Cézar šalát s restovaným kur. 
mäsom/bez (parmezán, kukurica, 
šalát, krutóny)

Streda: 13.05. 2020
Hovädzí vývar s celestínskymi 
rezancami  
Minestrone
1. Brav. panenka na dubákovej 
omáčke, pečené zemiaky v šupke  
2. Morčacie rizoto so suš, paradajkami 
a kaparami, zeleninové obloženie  
3. Zapekané palacinky s tvarohom 
a malinami  
4. Cézar šalát s restovaným kur. 
mäsom/bez (parmezán, kukurica, 
šalát, krutóny)

Štvrtok: 14.05. 2020
Hovädzí vývar s celestínskymi 
rezancami  
Demikát
1. Marinované karé v pivnom cestíčku, 
zemiaková kaša, miešaný šalát 
2. Kurací perkelt s maslovými 
haluškami  
3. Kočkovská zemiaková baba, 
zakysanka 
4. Cézar šalát s restovaným kur. 
mäsom/bez (parmezán, kukurica, 
šalát, krutóny)

Piatok: 15.05. 2020
Hovädzí vývar s celestínskymi 
rezancami  
Frankfurtská s párkom 
1. Brav. krkovička s vypr. cibuľkou 
a bylin. maslom, ½ dus. ryža, ½ zem, 
hranolčeky
2. Rybacie fašírky na šošovicovom 
šaláte
3. Ravioli plnené ricottou a špenátom 
na masle so šalviou  
4. Cézar šalát s restovaným kur. 
mäsom/bez (parmezán, kukurica, 
šalát, krutóny)

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!

DENNÉ MENU
/ Púchov / 20. týždeň

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Rozvoz jedál: 042/46 42 048
Utorok: 12.05. 2020
Bavorská - fazuľová 
1. Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa
2. Mäso dvoch farieb (hovädzie + 
bravčové), ryža

Streda: 13.05. 2020
Hrachová na maďarský spôsob 
1. Cigánske vykostené kuracie stehno, 
zemiaková kaša
2. Francúzske zemiaky s údeninou

Štvrtok: 14.05. 2020
Fazuľová na kyslo
1. Pražské kuracie prsia, ryža
2. Bravčové karé s cibuľou po čínsky, 
zemiaky

Piatok: 15.05. 2020
Falošná držková z hlivy 
1. Vyprážaný bravčový rezeň, 
zemiakový šalát jarný - s vajíčkom
2. Hovädzie na poľovnícky spôsob, 
ryža

Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 12.05. 2020
Cesnaková ,,Richtárska,, , chlieb
1. Bryndzové halušky s opraženou 
slaninkou  

Streda: 13.05. 2020
Tekvicová krémová s opekaným 
chlebom, chlieb  
1. Bravčový rezeň ,,Šport,, (prírodný 
zapečený rezeň so syrom, šunkou 
a zeleninou), opekané zemiaky

Štvrtok: 14.05. 2020
Gulášová srbská, chlieb
1.  Vyprážaný brniansky rezeň (plnený 
hráškom, slaninou, šunkou), zem. kaša, 
šalát

Piatok: 15.05. 2020
Fazuľová polievka s lievankou, chlieb
1. Kurací paprikáš, krupicové maslové 
halušky

                                                                          

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

VEREJNÉ PODUJATIA DOČASNE POZASTAVENÉ
www.facebook.com/podivnybaronKontakty: manažér ŽD: 0910 191 898

PROGRAM - MÁJ 2020 
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V čase súčasnej koronakrízy sme aj my starší obča
nia mesta boli vystavení úplne novému systému 
života. Museli sme sa aj my naučiť zodpovednému 
prístupu k životu, ktorý radil v momentálnej dobe 
žiť skôr v súkromí. Dodržiavať pravidlá, ktoré sú na
riadené a byť disciplinovaní a zodpovední. Trvalo 
nám to chvíľu, kým sme si na to zvykli. Postupne sme 
sa prispôsobovali a zvládali sme to. Aj vďaka nášmu 
mestu, ktoré nám ponúka neustále pomoc svojimi 
službami, poskytnutím rúšok, či hygienických ma
teriálov. Touto cestou sa chcem poďakovať nášmu 
mestu, všetkým darcom a dobrovoľníkom, ktorí 
pomáhajú nám starším občanom zvládnuť túto 
náročnú situáciu.

No a my seniori v dennom centre máme aj to šťastie, 
že mnohostranná činnosť v tejto situácií neochabla. 
Začala postupne telefonickými a elektronickými kon
taktmi, pri ktorých sme sa povzbudzovali a snažili sa 
vzájomne tým časom prejsť. Samospráva pripravila 
aj domáce úlohy s relaxačnými omaľovánkami, ale 
aj súťažné SMS–ky. Prvú z nich sme už vyhodnotili  
a vylosovali výhercov, stali s nimi Anna S., Milena P.  
a Janka B. Na 45 zaslaných SMS reagovalo 30, z toho 
22 odpovedalo správne.

Využili sme teplé jarné dni, keď v malých sk
upinkách a pri dodržiavaní hygienických opatrení 
sme vychádzali do prírody a okolia mesta. Na roz
kvitnutej púpavovej lúke, či pri zbere žihľavy sme si 

osviežili mysle, vzájomne sa povzbudili a nabrali síl 
pod rozkvitnutými stromami. Veď v krásnej prírode 
je miesta dosť na dodržanie všetkých predpisova aj 
načerpanie síl. Sme radi, že aj našou disciplinova
nosťou a zodpovednosťou sme prispeli aspoň trošku 

k upokojeniu situácie a k postupnému uvoľňovaniu 
opatrení. A tak si môžeme postupne začať plánovať 
v rozumnej miere a pri dodržiavaní všetkých hy
gienických predpisov aj osobné stretnutia.

Emília Luhová 

V prírode je dosť miesta na občerstvenie mysle

Korona, korona
ty si veľká potvora
zavrela si za vrátka 
naše deti, vnúčatká.

Aj tí naši seniori
neopúšťajú svoje domovy
deduškovia, babičky
majú už len svoje izbičky.

Nesmú vôbec chodiť von
preto berte telefón
zavolajte svojim rodičom
veď netúžia po inom
len počuť svojich blízkych hlasy
pospomínať staré dobré časy.

A keď príde ten vytúžený deň
všetko skončí jak zlý sen
k našim starkým pôjdeme
veď ich veľmi ľúbime.

Eva Huťová, členka JDS
Foto: pixabay

Korona, korona II

V pondelok 4. mája opäť odštartovali pracovnú 
sezónu na hrade Lednica. Do projektu obnovy slo
venských hradov pomocou ľudí evidovaných na 
úradoch práce, ktorý sa začal v roku 2013, pomohol 
na celom Slovensku postupne obnoviť a zachrániť 
historické bohatstvo slovenských hradov, ktorých je 
na Slovensku na počet obyvateľov najviac v Európe. 
Od začiatku projektu sa na celom Slovensku zapojilo 
do prác na záchrane hradov viac ako pol tisícky ne
zamestnaných. Na hrade Lednica sa do práce zapoji

lo zatiaľ osem ľudí, postupne má ich počet vzrásť až 
na pätnásť. 

Ako informuje občianske združenie obnovujúce 
hrad Lednica na facebooku, časti hradu sprístupnili 
8. mája aj pre verejnosť. 

Ako prvú sprístupnili pivnicu, ktorá v minulosti 
slúžila ako sklad materiálu, momentálne pracujú na 
sprístupnení zadného paláca. Až do 15. júna nie je po
volený prístup na pozorovateľňu – Straku. Dôvodom 
je hniezdenie a prítomnosť vtákov.                               (r)   

Obnovili práce na oprave hradu Lednica, 
časť z neho sprístupnili verejnosti

Začiatkom mája obnovili práce na hrade Lednica.                           FOTO: Facebook
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35%

TERAZ SO ZĽAVOU

NAJRÝCHLEJŠIE
SAMOZAFARBOVACIE

SKLÁ NA SVETE

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

40% zľava na multifokálne sklá Omega

Kompletné slnečné okuliare od 79eur

Dioptrické sklá 1.5 zadarmo k rámom od 79eur

Nová kolekcia slnečných okuliarov 2020 

ĎALŠIE NAŠE AKCIE

OČNÁ OPTIKA - DOCTOR OPTIC
Moravská 687, 020 01 Púchov

mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744
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Detské ihriská sa postupne otvárajú pre verejnosť
Na základe informácie z Regionál-

neho úradu verejného zdravotníctva 
v Považskej Bystrici, oddelenia detí  
a mládeže, zo dňa 6.5.2020 bolo odpo-
vedané na požiadavku mesta ohľadom 
otvorenia detských ihrísk, že toto nie je 
možné a detské ihriská nemôžu byť ot-
vorené a prevádzkované. Podľa pôvod-
ných informácií mali byť detské ihriská 
otvorené až v štvrtej fáze. 

Vo štvrtok 7.5.2020 bolo oznámené, 
že ihriská možno otvoriť pri splnení 
stanovených podmienok. Vzhľadom 
na termín zverejnenia usmernenia 
nebolo možné splniť všetky opatrenia 
v ňom uvedené za jeden deň - dezin-
fekcia pieskovísk, doplnenie piesku, 

vyčistenie a dezinfikovanie všetkých 
hracích prvkov a iné hygienické normy. 
Momentálne prebiehali na detských 
ihriskách opravy poškodených hracích 
prvkov a postupne sa začal dopĺňať 
piesok.

Od pondelka 11.5.2020 sa postup-
ne otvárajú niektoré detské ihriská  
v meste. V prvej fáze ide o päť najväč-
ších detských ihrísk na uliciach Okruž-
ná, Mládežnícka, Mojmírova, za predaj-
ňou Revák a v Marczibanyiho záhrade. 
Taktiež sa pre verejnosť otvoria dve 
workout ihriská pri Chmelinci a v Mar-
czibanyiho záhrade.

Zdroj: MsÚ, PTSM

Vysielanie Púchovského magazínu  
v TV Považie
Prevádzkovateľovi mestského vysielača DVB-T (MESTSKÝ BYTOVÝ POD-
NIK, s.r.o.) skončilo dňa 30.4.2020 platné povolenie na vysielanie. Po 
tomto termíne musel frekvenčné pásmo uvoľniť pre účely mobilných 
dátových sietí. V prípade, že by chcel naďalej pokračovať vo vysielaní, 
musel by požiadať úrad o pridelenie novej frekvencie iného frekvenč-
ného pásma a zakúpiť nový vysielač. V mestskom multiplexe DVB-T do 
30.4.2020 vysielali len programy TV Považie, Šláger TV (kódovaný) a TV 
Noe a v dnešnej ekonomickej situácii by sa mestskému prevádzkovateľo-
vi neoplatilo novú investíciu realizovať. Odo dňa 1.5.2020 je starý vysielač 
vypnutý a záujemcovia o vysielanie programu Púchovského magazínu 
v TV Považie musia využiť ponuku iných televíznych operátorov – napr. 
združenia majiteľov TKR Púchov, SWAN, Magio TV, mobilného operátora 
Orange TV alebo internetovej platformy ANTIK TV.                                         -r-

Predajňa Púchov servis, s.r.o. Predajňa Púchov servis, s.r.o. 
Súčasťou mestskej spoločnosti Púchov servis, s.r.o. je aj predaj-
ňa s vodoinštalačným a kúrenárskym materiálom, ktorá sídli na 
Sedlišti v areáli MsBP, s.r.o.
Predajňa s vodoinštalačným a kúrenárskym materiálom mest-
skej spoločnosti Púchov servis, s.r.o. je pre verejnosť otvorená  
v pracovné dni od 6:30 do 16:00, ale je možné tovar si aj objed-
nať mailom na adrese predajňa@puchov-servis.sk a tovar Vám  
v rámci Púchova doručíme. 
Možnosť platby kartou cez platobný terminál. 
Viac informácií dostanete na č.t. 0424651713. 
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História 100 rokov púchovského futbalu (8. časť)

Úspešnú históriu púchovského futbalu písali aj
Výkonnostný rast každého športu a jeho úroveň 

je závislá od práce s mládežou. Rovnako to platí 
aj o púchovskom futbale. No činnosť a výsledky 
mládežníckych družstiev v predvojnovom období 
nie sú zdokumentované, a tak o systematickej čin
nosti sa dá hovoriť až v povojnovom období. 

Základom dorasteneckého družstva tohto obdobia 
boli takzvaní Mladí muži, ako vtedy nazývali učňov 
firmy Rolný. Ich mužstvo štartovalo v súťažiach Ži
linskej oblasti so striedavými úspechmi. Najväčším 
prínosom bolo, že viacerí prejavili svoj talent natoľko, 
že sa prepracovali medzi opory Adružstva mužov. 
Medzi takých patrili František Gašpárek, Karol Komár, 
František Snak, Ján Jančuška, neskôr potom Ján Kal
ma, Štefan Kračuníak, Pavol Mikušec, Emil Dupkala  
a ďalší. Éra mladých mužov po znárodnení firmy Rol
ný zanikla, ale tradícia vo výchove mládeže a úspešné 
doplňovanie kádra Amužstva zostala.

Pozitívny prvok v slovenskom futbale prináša rok 
1957. V tom čase progresívne vedenie slovenského 
futbalu vytvára celoslovenskú dorasteneckú súťaž 
rozčlenenú na dve skupiny (západ a východ). Toto 
obdobie však našlo púchovský futbal na takúto 
súťaž nepripravený, a tak mužstvo Púchova v prvých 
ročníkoch tejto elitnej súťaže chýbalo. Našťastie nie 
dlho.

Funkcionári Iskry Púchov sa rýchlo zorientova
li, skvalitnili podmienky pre výchovu mládeže, 
výsledkom čoho bol postup do dorasteneckej ligy  
v ročníku 1961/1962. O postup do špičky slo
venského mládežníckeho futbalu sa pod ve
dením trénera Vavra Slováka a vedúceho mužstva, 
skúseného pe dagóga Jozefa Moravanského pričinili 
hráči Polák, Dumko, Ražný, Hlúbik, F. Hurta, J. Hurta, 
Nagy, Solár, R. Urban, Paliesek, Mazák, František Cho
vanec, J. Tománek (kapitán), Crkoň, Krajčovič, Paller, 
Dvorský, Pastorek a Sobolčík. 

Vstup do dorasteneckej ligy v ročníku 1962/1963 sa 
púchovským talentom vydaril. V premiérovom stret
nutí dorasteneckej ligy porazili mužstvo Zvolena,  
o góly Púchova sa postarali dvakrát Urban, po jed

nom pridali Tománek, Solár a Krajčovič. Stretnutie 
sa hralo pred zápasom prvej ligy v Trenčíne, čo bolo 
v tom čase z pohľadu propagácie mládežníckeho 
zaužívanou záležitosťou. Mužstvo ako nováčik súťaže 
súpe rilo so skúsenými celkami úspešne a skončilo v 
strede tabuľky na siedmom mieste.    

I následné dva ročníky hralo mužstvo so strie
davými úspechmi a pod vedením trénera Karo
la Hrnčiara sa umiestnilo vždy v strede tabuľky. V 
ročníku 1965/1966 prevzal vedenie mužstva am
biciózny tréner Štefan Kračuník a vedúci mužstva 
Vavro Slovák. Výsledok ich cieľavedomej práce sa pre
javil okamžite a mužstvo získalo historické prvenstvo 
vo východnej skupine dorasteneckej ligy. Vybojovali 

si tak právo na finálové zápasy o majstra Slovenska. 
Po vyrovnaných zápasoch a tesných víťazstvách 2:0 
a 2:1 však získal titul majstra Slovenska víťaz západ
nej skupiny dorasteneckej ligy Slovan Bratislava.  

O historický úspech púchovského mládežnícke
ho futbalu sa pričinili hráči Kováč, Gabčo, Ondruš, 
Brezáni, Štefan Tománek, Fojtík, Vrabec, Papan, 
Žiačik, Škrko, Čučka, P. Vavrík, Weiss, Kevický, Dudák, 
L. Urban a Kušík.  

Tento ročník bol významný nielen najlepším 
umiest nením dorastu Púchova v celej jeho histórii, 
ale aj vstupom dorastencov na medzinárodnú scénu. 
Ako ocenenie dobrých výsledkov bolo poverené 
účasťou na významnom medzinárodnom turnaji  
v rakúskom Donawitzi. Mladí Púchovčania sa súper
ov zvučných mien nezľakli a spomedzi šiestich účast
níkov turnaja obsadili pekné tretie miesto. 

Ďalší úspech nenechal na seba dlho čakať. Syste
matické práca priniesla opäť prvenstvo vo východnej 
skupine dorasteneckej ligy v ročníku 1968/1969. O ti
tul majstra Slovenska súperili Púchovčania s ďalším 
bratislavským mužstvom – Interom Bratislava. Na 
domácom štadióne vyhrali Púchovčania 1:0, no  
v odvete v Bratislave prehral Púchov 0:6. Na osprav
edlnenie treba uviesť, že mužstvo nastúpilo k tomu
to zápasu po týždennom pobyte vo švajčiarskom 
Aarau a dlhej namáhavej ceste autobusom. 

Šesťdesiate roky možno označiť v púchovskom 
mládežníckom futbale ako úspešné. Svedčí o tom 
aj dvojnásobná účasť vo finálovom súboji o majstra 
Slovenska, ale aj ďalšie úspechy vo výchove futbalis
tov pre vrcholový šport a reprezentáciu. Rozhodujú
cu zásluhu na tom mala obetavá práca trénera Štefa
na Kračuníka, ktorý viedol úspešný dorast plných 
dvanásť ročníkov od roku 1965/1966 až do ročníka 
1976/1977, kedy od dorastu z osobných dôvodov 
odišiel. Najmä jeho zásluhou sa do ligových mužs
tiev prepracovali bratia Tománkovci, Bajza, Holý, L. 
Macku ra, Vrabec, Koiš, Jozef Chovanec. Nezaned
bateľný je i prísun hráčov do púchovského Amužst
va, ktoré úspešne bojovalo v Slovenskej národnej lige. 
Z týchto možno spomenúť mená ako Dunko, Gabčo, 
M. Šatka, Brezáni, Fulec, Mazák, Kavecký, Príkazský, 
Babčan, Urbanovský, Weissabel, Ďuďák, Baláž, Pavlis, 
Škripec, O. Cíbik, Jaroslav Chonavec a ďalší sa stali na 
dlhý čas oporami mužstva.

Po odchode Štefana Kračuníka viedol štyri roky 
púchovských dorastencov k ďalším úspechom Vlado 
Švec. S týmto obdobím sa spája aj zmena v systéme 
dorasteneckých súťaží na Slovensku. Reorganizácia  
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dorastenecké a žiacke družstvá ŠK Matador
v ročníku 1980/1981 znamenala prechod na ce
loslovenskú dorasteneckú ligu. Takéto usporiadanie 
bolo pre Púchov veľmi náročné po ekonomickej 
stránke, ale aj po stránke výkonnostnej. S úspechmi 
znamenajúcimi popredné umiestnenie sa počítať 
nedalo, preto možno za správnu prioritu tohto ob
dobia považovať zameranie sa na výchovu hráčov 
pre vlastné seniorské mužstvo, prípadne pre iné klu
by. Významným prínosom, vďaka ktorému sa darilo 
udržiavať záujem schopných mladých futbalistov 
o tento šport, bolo aj účinkovanie dorasteneckého 
mužstva na medzinárodnej scéne. Dobré výchovné  
i športové výsledky vytvárali predpoklad, že doras
tencom umožňovali pomerne častý medzinárodný 
styk – najmä účasť na medzinárodných turnajoch  
v zahraničí. Za zmienku stojí dvadsaťročná spo
lupráca s nemeckým klubom v Ehingene. Bola to 
obojstranne úspešná spolupráca a nesporným 
úspechom Púchovčanov bolo dvojnásobné víťaz
stvo na kvalitne obsadenom turnaji v Ehingene  
v rokoch 1975 a 1980. Úspechom boli víťazstva nad 
súpermi z Talianska, Anglicka, Rakúska a nemecka. 
Neskôr úspešné medzinárodné ťaženie púchovských 
dorastencov pokračovalo na turnajoch vo Švajčiar

sku, Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku. 
Ďalším chvályhodným počinom najvyšších ria

diacich orgánov bolo postupné vytváranie súťaží 
mladšieho dorastu v záujme plynulejšieho precho
du futbalových talentov zo žiackej do podstatne 
náročnejšej dorasteneckej vekovej kategórie. Súťaže 
mladšieho dorastu boli spočiatku organizované 
len na regionálnej úrovni. V ďalších rokoch sa však 
ich štruktúra zmenila a dnes je zhodná so súťažami 
staršieho dorastu. Množstvo práce i finančné náklady 
na takéto súťaže však prinášajú svoj efekt vo forme 
výchovy talentov pre vyššie súťaže. Akékoľvek us
poriadanie súťaží by však nepriniesli žiaduce výsled
ky bez erudovaného vedenia trénermi a vedúcimi 
mužstiev. Úspešnými realizátormi výchovného pro
cesu boli v tom čase Ladislav Burian, Ján Jozefovič, 
Antonín Richtárik, Jozef Brezáni, Jozef Strelčík, Ľuboš 
Jurga. Preto dorast účinkoval plných osem rokov  
v celoslovenskej dorasteneckej lige a až v súťažnom 
ročníku 1987/1988, kedy skončil na trinástom mies
te, zostúpil do druhej dorasteneckej ligy skupina 
východ. Po ročnom pôsobení v druhej najvyššej do
rasteneckej súťaži sa však zverenci trénerskej dvojice 
Ladislav Burian, Ľuboš Jurga vrátili do najvyššej do
rasteneckej súťaže. 

Niekoľkoročné pendlovanie púchovských do
rastencov medzi prvou a druhou ligou sa skončilo  

v sezóne 1997/1998, kedy dorastenci pod vedením 
trénera Jána Jozefoviča postúpili do prvej doras
teneckej ligy a zostali v nej niekoľko rokov. Bolo 
to zásluhou obetavej práce trénera, ktorý v dĺžke 
svojho pôsobenia pri doraste napodobnil Štefana 
Kračuníka. Významným pomocníkom mu bol najmä 
Miroslav Škripec. Pri mužstve tiež prechodne pôsobi
li Miroslav Turianik a Jaroslav Fábry. Do mužstva dos
pelých sa postupne prepracovali Pavol Vavrík, Radek 
Buchta, Miroslav Valach, neskôr Juraj Škripec, Peter 
Vavrík, Igor Jurga a Roman Kadlec.

Ján Jozefovič bol povolaný k mužstvu dospelých, 
a tak na trénerskú stoličku dorastu zasadli postupne 
Štefan Tománek, Stanislav Mráz, Eduard Pagáč, Jozef 
Madara a Peter Luhový. Ekonomická situácia stava
la do popredia nevyhnutnosť doplňovania družstva  

(Pokračovanie na strane 18)
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Úspešnú históriu púchovského futbalu písali aj 
dorastenecké a žiacke mužstvá ŠK Matador
z vlastných radov. Tento zámer sa stal skutočnosťou, 
keď v ligovom mužstve mužov dostávali príležitosť 
hráči, ktorí predtým pôsobili v doraste Matadoru 
Púchov ako Ján Chovanec, Peter Šnegoň, Michal 
Vanák, Miroslav Pavlovič, Peter Mičic, Patrik Mráz, 
Marek Ivanka. 

Viac ako 40-ročné úspešné účinkovanie dorastu 
v najvyšších súťažiach by nebolo možné bez syste-
matickej a nadväznej výchovnej činnosti od tých naj-
nižších vekových kategórií. Postupnosť vo výchove 
od najmladších, začínajúcich v prípravkách, cez 
žiac ke kategórie združené podľa školských tried, cez 
mladší dorast až po vyvrcholenie v ligovom doraste 
prináša dlhodobo svoje ovocie. Osobitnú zmienku si 
zaslúži i účinkovanie žiakov v súťažiach. Žici Matado-
ru v tom čase hrali v rámci krajských súťaží a počínali 
si veľmi úspešne. Napriek silnej konkurencii zo strany 
väčších miest ako Žilina, Banská Bystrica a iné, sa stali 
celkom päťkrát majstrami kraja. S víťazmi ostatných 
krajov bojovali o majstra Slovenska v ročníkoch:

1974/1975 vo Svite (tréneri Švec a Burian)
1977/1978 vo Vrbovom (Burian)
1979/1980 v Brezne (Burian)
1988/1989 v Hlohovci (Strelčík)
1989/1990 v Rožňave (Strelčík)
Tak ako dorastenecké mužstvo, ani žiaci na titul 

majstra Slovenska síce nedosiahli, no ich účinko-
vanie možno hodnotiť vysoko pozitívne. Okrem uve-
dených trénerov, ktorí viedli mužstvo na majstrov-
stvách Slovenska, treba oceniť i ďalších, ktorí tým 
najmladším vštepovali základy futbalovej abecedy. 
Boli to Jozef Brezáni, Ivan Vrábel, Pavol Holeščák, 
Jozef Madara, Miroslav Urban a ďalší. Na prelome 
tisícročí sa aktivita a starostlivosť o túto vekovú 
kategóriu zvýšila. V organizačnej sfére došlo ku skva-
litneniu súťaží. Výkonnostná špička sa prezentuje  
v žiackej lige, ktorá má tri skupiny – východ, západ  
a stred a má nadväznosť na športové triedy v rozsahu 
od piatej po deviatu triedu, teda približne 80 žiakov. 
Po roku 2000 sa vytvorila nadväznosť na športové 
triedy vyšších ročníkov a to v prepojení na združenú 
strednú odbornú školu. Záslužnú výchovnú činnosť 
tam prezentovali futbaloví tréneri mládežníckych 

družstiev futbalového klubu Ján Jozefovič, Jozef 
Tománek, Stanislav Mráz, Jozef Madara a Eduard 
Pagáč.  

Téza, že príklady priťahujú, nadobúda svoje opod-
statnenie aj pôsobením súrodencov vo futbale.  
I púchovský futbal má viacero príkladov, kde starší 
súrodenec po svojom uplatnení sa v družstve pri-
tiahol ku futbalu i mladšieho. Najvýraznejšie je to  
u bratov Luhových, pretože až traja našli svoje u plat-
nenie vo futbale. Postupne vynikli v tejto hre Peter 
(ročník narodenia 1961), neskôr Milan (1963) a na-
pokon aj Ľuboš (1967). Všetci začínali v Púchove, 
Milan a Ľuboš to dotiahli až do reprezentácie. Spolu  
v mužstve Púchova však naraz nikdy nehrali. 

Ani bratia Tománkovci Jozef (1944) a Štefan (1948) 
sa spoločne na hracej ploche v majstrovskom zápase 
nestretli. Pôsobili však spoločne na trénerskej lavičke. 
Štefan ako tréner a Jozef ako asistent. Svedčí o tom aj 
fotografia, z ktorej je však zrejmé, že tento zápas im 
príliš veľa radosti neponúkol. 

Ďalším príkladom je família Vavríkovcov. Príkladom 

bol otec Pavol, ktorý odohral celý dorastenecký vek 
koncom šesťdesiatych rokov v Púchove. Jeho príklad 
nasledovali synovia Pavol (1978) a Peter (1981), hráči 
ligového kádra Púchova. 

Určitou raritou sú však súrodenci – dvojičky Vladimír 
a Ľubomír Pavlišovci. Tí začínali pochopiteľne naraz  
a prešli celou mládežníckou kategóriou. Spoločne 
potom pôsobili v mužstve dospelých v prvej polovici 
deväťdesiatych rokov minulého storočia. Fotografia 
v púchovskom drese potvrdzuje, že ich identifikácia 
bola pre trénerov, rozhodcov či iných funkcionárov  
a delegované osoby prakticky nemožná. Ani po-
chvala za pekný futbalový kúsok sa nedostala vždy  
k tomu pravému...       Zdroj: Vavro Slovák

85 rokov púchovského futbalu (2005)

(Pokračovanie zo 17. strany)
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SPOMIENKA
Dňa 11. 5. 2020 uplynulo už 
15 rokov odvtedy, čo nás 
navždy opustil náš otec, starý 
a prastarý otec JÁN BUČEK 
z Hoštiny. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a vďakou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 4. 05. 2020 uplynulo 25 
rokov, čo nás opustila naša 
drahá mama, babka, prabab-
ka PAVLÍNA CHANOVÁ, rod. 
Faktorová z Horných Kočko-
viec. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Jana,
Helena a ostatná rodina.

SPOMIENKA
V tieto dni si pripomíname 20. výročie čo nás opu-
stil náš manžel, otec, dedko a pradedko ŠTEFAN 
ŠTEFÁNIK z Lúk. Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku. 

S láskou a  úctou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 3. 5. 2020 uplynulo  
11 rokov čo nás opustil PETER 
HAMŠÍK z Lúk. 

S láskou spomínajú rodičia, 
sestra, brat, dcéra Kristínka 

a známi.

SPOMIENKA
Dňa 7. 5. 2020 sme si pri-
pomenuli 3. výročie úmrtia 
ŠTEFÁNIE JANÍČKOVEJ, rod. 
Kubinskej. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomína manžel  
a synovia s rodinami. 

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.

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
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov. Tel. 
0902 356 631.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL - oproti Bille. Matrace  
pre každého.
• ANGLIČTINA - www.LamaSchool.sk, tel. 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. 
• Našla sa náušnica zo žltého kovu. Majiteľka si ju 
môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii.
• Dňa 7. 5. 2020 sa na moste do Nosíc našla náušni-
ca z bieleho kovu. Majiteľka si ju môže vyzdvihnúť  
v inzertnej kancelárii.
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SPOMIENKA
„Kto zomrel, neodchádza, ale 
ostáva v srdciach tých, ktorí ho 
milovali.“  Dňa 8. 5. 2020 sme 
si pripomenuli 14. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
otec, dedko PETER CHANO 
z  Hor.  Kočkoviec. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Dňa 11. 5. 2020 sme si  
so smútkom v srdci pripome- 
nuli 8. výročie úmrtia nášho 
drahého otca, dedka a praded-
ka VLASTIMILA KOLLÁRA. 

S láskou spomínajú syn Milan  
a   dcéry   Oľga  a   Jarmila   s   rodinami. 

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA

KVETINÁRSTVO
živé a umelé kytice,

vence
0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia

Royova 789
(oproti Sociálnej poisťovni)

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi poďakovať za 13. vydanie Púchovských 
novín. Bola som veľmi prekvapená, keď som v nich 
našla nielen svoju fotografiu ako výherkyne 2. miesta 
v súťaži za kvetinovú výzdobu autobusovej zástavky  
v Nosiciach, ale aj fotografiu môjho zosnulého 
manžela z roku 1968, kedy bol brankárom futba-
lového klubu Gumárne Púchov. Toto naše „novinové 
stretnutie” po 52 rokoch vo mne vyvolalo mnoho 
spomienok. Práve v roku 1968 sme sa zobrali, takže 
jeho fotografia mi pripomenula dávne časy nášho 
spoločného života. Bola som dojatá, keď som si uve-
domila, že sme obidvaja v tom istom vydaní Púchov-
ských novín. Je mi ľúto, že zomrel pred 16 rokmi  
a nemôže si zaspomínať na tie staré časy. Bol to dobrý 
človek. Ďakujem Vám ešte raz a dúfam, že ešte dlho 
budete tešiť Vašich čitateľov. 

Helena Dunková

OZNAMY
• SOŠ obchodu a  služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 6/2020 na prenájom nebytových prie-
storov (kancelárske priestory) v školskom pracovisku 
hotel Študent Považská Bystrica. OVS bude prebie-
hať do 03. 06. 2020 do 12:00 h. Celé znenie OVS bude 
zverejnené na www.tsk.sk a www.sosospu.sk.

SPOMIENKA
“Ako jej z očí žiarila láska a do-
brota, tak nám bude chýbať do 
konca života.” Dňa 12. 5. 2020 
si pripomíname 1. smutné 
výročie úmrtia našej drahej 
manželky, mamy a babky 
HELENY FICEKOVEJ rod. 
Geregovej.  Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

S láskou a vďakou spomínajú manžel František 
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 12. 5. 2020 uplynie 
rok, čo nás navždy opu-
stil náš drahý manžel, otec 
a dedko JÁN KRAJČI.  
Za tichú spomienku a modlit-
bu ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú s nami. 

S láskou a vďakou spomína manželka,  
dcéry s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20. 5. 2020 uplynú 4 roky, 
čo nás náhle opustil RADO-
VAN HAMŠÍK z Lúk. 

S láskou spomínajú rodičia, 
sestra, brat, syn a známi.

SPOMIENKA
„Ten kto Ťa poznal si spome-
nie, kto Ťa mal rád nikdy ne-
zabudne.“ Dňa 15. 5. 2020 
uplynú 4 smutné roky, čo 
nás opustil náš syn MARTIN 
HORČIČÁK z Púchova. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

S láskou spomínajú rodičia a sestra s rodinou. 



inzercia

* 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

L E K Á R E Ň A R N I C A P Ú C H O V , U L I C A F . U R B Á N K A
( P R I O D  L A C H O V E C )

P O – P I : 8 : 3 0 – 1 7 : 0 0 , t e l . : 0 9 0 8 7 0 1 3 9 0

5%
Z Ľ A V A N A C E L Ý

V O ĽN O P R E D A J N Ý
S O R T I M E N T

S P O Z N A J T E V Ý H O DY
N A Š E J N OV E J

Z Á K A Z N Í C K E J K A RT Y

A Ž 50%
Z Ľ A V A Z D O P L A T K U Z A

L I E K Y N A R E C E P T *

Z Ľ A V A N A V Y B R A N É
D O 25%

V O ĽN O P R E D A J N É P O L O ŽK Y


