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Mesto Púchov začiatkom roka 2019 opätovne za-
reagovalo na Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky 

pre prevenciu kriminality na rok 2019 a predložilo 
žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Rozšíre-

nie monitorovacieho 
kamerového systému  
v meste - III. etapa“. 
Žiadosť bola schválená vo 
výške poskytnutej dotá-
cie 8000 € a Zmluva bola 
podpísaná dňa 24. 10. 
2019. V rámci projektu sa 
už dávnejšie vybudovaný 
kamerový systém rozšíril 
o ďalších osem kamier  
s príslušenstvom, z toho 
je šesť kamier s otáčaním 
o 360° a dve kamery sú 
statické. Nainštalované 
boli na stĺpoch verejného 
osvetlenia pri Zdraví, na 
križovatke Moravskej  

a Požiarnej ulice, na Ulici Obrancov mieru, pri Stred-
nej škole obchodu a služieb, na križovatke Goraz-
dovej ulice a Ulice 1. mája. Ďalšie kamery boli 
osadené na budove Malého župného domu a vo 
vnútrobloku „U“ na Moravskej ulici. Celkové náklady 
na realizáciu projektu predstavujú sumu 15 623,52 
€. Jednoznačným prínosom takejto projektovej rea-
lizácie je postupné vybudovanie účinného a bez-
pečnostného systému, ktorý umožní objasňovať 
najzávažnejšiu protispoločenskú činnosť, bude mať 
preventívny charakter a v neposlednom rade poskyt-
ne dôležité dopravné a iné potrebné informácie pre 
dokazovanie závažnej trestnej činnosti pre mestskú 
i štátnu políciu. Zároveň tieto kamery poslúžia na 
monitorovanie a zdokladovanie riešenia priestup-
kov z titulu napr. vzniku čiernych skládok či poruše-
nia povinností majiteľov psíkov pri neodstraňovaní 
psích exkrementov z verejného priestranstva.

Jana Vondrová, 
referentka grantových projektov 

Rozšírenie kamerového systému v meste – III. etapa
Projekt finančne podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Oddelenie výstavby, investícií, životného 
prostredia a stavebného úradu v súlade so 
schválenými akciami v rozpočte pre rok 2020 
pracuje aktuálne na príprave a realizácií nasle-
dovných investičných akcií:

Ukončené bolo preberacie konanie jednej z naj-
významnejších investičných akcií v meste - Rozšíre-
nie kapacity Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája 
v Púchove realizovanú dodávateľmi: MIPE Invest, 
s.r.o., Varín a INTERBAU s.r.o., Brezovica. V súčasnosti 
bol zahájený legislatívny proces kolaudácie stavby. 

Pred ukončením a odovzdaním stavby je Re-
konštrukcia verejného priestranstva a sociálneho 
zariadenia Hasičskej zbrojnice Púchov, ktorá pre-
bieha v realizácii dodávateľa Púchov servis s.r.o.

Ukončená bola Rekonštrukcia palubovky ZŠ 
Slovanská zrealizovaná dodávateľom Para invest, 
s.r.o., Bratislava, podľa možnosti bude pripravené 
slávnostné uvedenie do prevádzky. 

Nosice – odvodnenie miestnej komunikácie od 
Hydrocentrály k starej škole, dodávateľ Anton Miš-
kech Považské Podhradie. Z dôvodu podnetov oby-

vateľov budú začaté práce pokračovať po upresnení 
riešenia, predpokladaný termín ukončenia 06/2020.

Rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ Nosice – pre-
bieha proces opätovného verejného obstarávania 
dodávateľa stavby, predpokladaný termín ukončenia 

realizácie je 08/2020.
Doplnenie verejného osvetlenia v lokalitách 

Zábreh, za OD Lachovec a pri južnej vrátnici CMTT. 
Na základe evidovaných požiadaviek bola spraco-
vaná projektová dokumentácia a prebehol proces 
povolenia stavby, prebieha príprava podkladov a sta-
novenie postupu pre proces verejného obstarávania 
dodávateľa stavby, predpokladaný termín ukončenia 
08/2020.

Vybudovanie parkovacích miest - prebieha pro-
jekčná príprava k možnosti umiestnenia rozšírenia 
odstavných plôch s príprava pod-
kladov pre povolenie a verejné ob-
starávanie, predpokladaný termín 
ukončenia 09/2020.

Viaceré investičné akcie sú 
ohrozené nepriaznivým vývo-
jom finančnej situácie mesta za-
vineným koronakrízou a boli pre-
sunuté na posúdenie po 30.6.2020: 
Stavebné úpravy ZUŠ, Kolum-
bárium, Rekonštrukcia križovatky 
Komenského ul. A Ul.J.Kráľa, pro-
jektové dokumentácie akcií Spo-
jovacia cesta J. Kráľa – Hoštínska, 

Rozšírenia vodovodov a kanalizácií Vieska – Bezde-
dov a Samoty, obslužnej komunikácie Tesco – Nim-
nica.

Aktuálne oddelenie výstavby pracuje na zabez-
pečení legislatívneho procesu územného kona-
nia objektu SOV na Námestí Slobody, stavebného 
konania pre stavebné povolenie Kompostárne. Bola 
odoslaná kompletná žiadosť o finančné prostriedky 
na Autobusové nástupisko a Rekonštrukciu domu 
smútku na cintoríne v Horných Kočkovciach.

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Informácia o investičných akciách mesta
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Slovami primátorky: Máj, lásky čas.  
A tiež o tom ako sa Púchov opäť zaradil medzi 
okresy, v ktorých sa COVID19 už neregistruje

S postupným uvoľňovaním pribúda aj množstvo 
stretnutí, porád a zasadnutí jednotlivých komisií. Aj 
minulý týždeň sa stretli členovia Komisie výstavby, 
životného prostredia a územného plánovania, 
na ktorej sme sa oboznámili s prebiehajúcimi 
investičnými akciami, ale aj s pripravovanými 
investičnými zámermi, týkajúcimi sa parkovacieho 
domu. Došlo k prerokovaniu žiadostí aj sťažností 
občanov týkajúcich sa letných terás, stavebných 
konaní a užívania verejných priestranstiev. Na 
mestskom úrade sa na základe záverov z dopravnej 
komisie uskutočnilo za účasti zástupcov dotknutej 
verejnosti a poslanca za volebný obvod č. 1 Pavla 
Melišíka stretnutie k prerokovaniu návrhu na 
vytvorenie jednosmerného dopravného značenia 
na časť Ulice Janka Kráľa. O uvedenom návrhu 
bude zástupca poslancov informovať na príslušnom 
výbore mestskej časti, pričom sme zadali požiadavku 
na doplnenie odbornej štúdie „Optimalizácia 
organizácie dopravy v meste Púchov – mestská časť 
Pod Lachovcom“. 

Vo štvrtok sme na spoločnom stretnutí za účasti 
zástupcov MŠK, trénerov, rodičov i vedenia, prebrali 
návrhy a podmienky tréningových procesov mladých 
hokejistov organizovaných pod MŠK. Uskutočnili sa 
aj deklarované stretnutia s riaditeľkami materských 
škôl a tiež s riaditeľmi základných škôl, CVČ a ZUŠ. 
Predmetom stretnutí boli informácie o nahlásenom 
počte detí do materských škôl v Púchove pre budúci 
školský rok i prerokovanie podmienok možného 
otvorenia materských a základných škôl, ZUŠ a CVČ, 
ktoré Vláda SR plánuje spustiť podľa avizovaných 
informácií k 1.6.2020. Všetky podmienky a spôsob 
fungovania školských zariadení budú riadne 
zverejnené na mestskom webovom sídle aj  
v Púchovských novinách.

Od minulej stredy ste určite zaregistrovali rady 
občanov pred budovou Divadla. Možno si niektorí 
pripomenuli nedávne časy, keď sa čakalo na 
vstupenky na obľúbený Čaj pre seniorov. Pravdou 
však je, že sa začali prijímať platby za miestne dane  
a poplatky za komunálny a stavebný odpad. Pokladne 
sme tento rok premiestnili na vysunuté pracovisko 
MsÚ Púchov (do učebne v budove Divadla), najmä 
z dôvodu zabezpečenia ochrany platiacich občanov, 
ale aj zamestnancov mestského úradu. Prvýkrát je 
možné platiť taktiež prostredníctvom platobnej 
karty, a samozrejme, aj v hotovosti. Chcem však 
požiadať, ak je to možné, aby ste využili najmä platbu 

elektronickou formou, čím ušetríte predovšetkým 
svoj drahocenný čas a tiež sa vyhnete dlhšiemu 
čakaniu. Na mestskom úrade pribúdajú rady 
čakajúcich občanov, a to v dôsledku využívania 
matričných a sociálnych služieb, registrácií pobytov 
a pod. Stále platia určité opatrenia, a preto verím, 
že chápete aj našu snahu rozložiť skupiny občanov 
čakajúcich na platenie a občanov čakajúcich na 
ostatné služby, ktoré mestský úrad zabezpečuje. 
Ďakujem za vašu trpezlivosť a porozumenie.

Minulý týždeň v piatok bola v médiách zverejnená 
pozitívna informácia, z ktorej vyplynulo, že okres 
Púchov je medzi 24 okresmi na Slovensku, v ktorých 
nie je hlásená nákaza COVID-19. Samozrejme, treba 
pripomenúť, že ide len o odhalené prípady, keďže 
mnohí ľudia nemusia pociťovať žiadne príznaky, 
ale môžu byť prenášačmi. Preto napriek uvoľneniu, 
ktoré zasiahlo aj naše mesto, musíme byť stále 
zodpovední. Táto pozitívna informácia je dôsledkom 
vašej doterajšej disciplinovanosti a trpezlivosti a ja 
vám všetkým za to ďakujem.

Ďakujem aj za vašu neustálu pomoc pri roznose 
nákupov pre seniorov a obedov pre občanov  
v núdzi. Tento týždeň nás čaká stretnutie s rektorom 
Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka a dekanky 

Fakulty priemyselných technológií, ktorí nám 
odovzdajú ochranné štíty, ktoré vyrobili pre naše 
mesto. Našou úlohou bude zabezpečiť ich distribúciu 
tam, kde ich najviac potrebujú: do zdravotníckeho 
zariadenia a domovov sociálnych služieb či detského 
domova. Ďakujem za túto krásnu spoluprácu. 
Poďakovanie patrí aj vám, ktorí stále prispievate 
na transparentný účet mesta. K včerajšiemu dňu 
predstavovala vyzbieraná suma na transparentnom 
účte čiastku 5 252,61 € EUR. Ďakujem za každé vaše 
euro. Práve Komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho 
zabezpečenia a mládeže pripravuje podmienky 
pre čerpanie prostriedkov z transparentného 
účtu pre vás, občanov nášho mesta. Na základe 
týchto podmienok si budú môcť občania požiadať  
o finančnú pomoc, ktorá im pomôže zmierniť 
finančné následky koronavírusu. O podmienkach 
podania žiadosti budeme informovať v blízkom čase 
tak, aby sme vám včas finančne pomohli.

Osobne sa veľmi teším i z toho, že v pondelok 
18. 5. opäť otvoríme pre Púchovčanov priestory 
Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púchove, ktorej 
zamestnankyne pripravujú nové literárne podujatia 
na nadchádzajúce letné obdobie. Okrem toho tento 
dátum je venovaný pripomienke Medzinárodného 
dňa múzeí – prezentujúceho poslanie múzeí ako 
inštitúcií slúžiacich verejnosti a ochrany historického 
dedičstva, kedy sa aj Múzeum púchovskej kultúry 
opäť otvorí pre Púchovčanov, či cudzích návštevníkov. 
V aktualizovaných otváracích hodinách: v utorky  
v čase 14:00 - 17:00 hod., štvrtky 15:00 - 18:00 hod.  
a v nedeľu v čase 16:00 - 19:00 hod., vstupné zdarma.

V piatok bol Svetový Deň rodiny a my sme mali 
tú česť osláviť ho dvomi sobášmi v obradnej sieni 
Župného domu. Verím, že táto symbolika prinesie 
novomanželom šťastie. Veď okrem iného máme 
Máj – lásky čas. Verím, že s postupným uvoľňovaním 
opatrení budú môcť aj sobáše prebiehať v tradičnom 
veľkolepom štýle, aby sme mohli snúbencom čo 
najviac spríjemniť ich „veľký deň“.

Tento týždeň nás čaká ďalšie zasadnutie Komisie 
grantových a dotačných projektov a zároveň ďalšia 
vlna uvoľnení, v rámci ktorej sa dozvieme pokyny 
k otvoreniu škôl a škôlok ako aj predpokladané 
zrušenie niektorých obmedzení. Prajem vám 
pohodové a úspešné prežitie celého týždňa. Majte 
sa krásne!

Katarína Heneková 
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CVČ Včielka Púchov na základe výzvy z IUVENTY  
v spolupráci s okresnou komisiou CHO kat. D žiakom 
9. ročníka ZŠ a študentom z 8-ročného gymnázia 
Púchov ponúklo riešiť okresné kolo chemickej 
olympiády v kategórii D dištančnou formou. Príprava 
bola veľmi ťažká, nakoľko žiaci už niekoľko týždňov 
boli bez návštevy školy, bez doučovania, ktoré si 
olympiáda vyžaduje. Žiaci sa však rozhodli skúsiť aj 
túto formu súťaže, riešiť okresné kolo doma. 

A tak vo štvrtok 7.5.2020 o 14. hod. boli pripravení 

si úlohy stiahnuť do počítačov, následne vyriešiť 
praktické a teoretické úlohy, po skončení dotovaného 
času vyriešené úlohy odfotiť a zaslať predsedkyni 
komisie Ing. Beate Kubáňovej. V CVČ komisia úlohy 
vytlačila a po zverejnení výsledkov do neskorých 
hodín opravila. Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým členom okresnej komisie CHO kat. D v zložení 
Ing. Beata Kubáňová, PaedDr. Gabriela Václavíková, 
Mgr. Marián Virga a Mgr. Antónia Aradská. Zároveň 
sa chcem poďakovať pripravujúcim pedagógom za 

motiváciu a prípravu na súťaž.
Napriek tomu, že nemôžeme udeliť miesta, pretože 

metodické pokyny súťaže dištančnou formou to 
neumožňujú, môžeme vytvoriť rebríček úspešnosti 
riešiteľov podľa získaných bodov. Okresného kola 
CHO kat. D sa zúčastnilo 5 škôl - ZŠ Gorazdova 
Púchov, ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ Lednické Rovne, 
ZŠ Beluša, Gymnázium Púchov. Úlohy sa odhodlalo 
riešiť 12 žiakov, z toho 10 bolo úspešných. Tí najlepší 
riešitelia OK budú pozvaní do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční 28.5. 2020 a rieši sa tiež dištančnou 
formou. Všetkým zúčastneným žiakom vyslovujeme 
náš obdiv, že i za takýchto podmienok vstúpili do 
súťaže. Najlepším riešiteľom a všetkým úspešným 
žiakom gratulujeme.

Výsledky úspešných riešiteľov OK CHO kat. D:

Gabika Támová, CVČ Včielka Púchov

Pandémia nového koronavírusu zatvorila sály kín po 
celom Slovensku. Filmoví nadšenci zostali bez svojho 
obľúbeného spôsobu trávenia voľného času a kiná 
zo dňa na deň bez svojich divákov a zároveň tržieb. 
Kultúra je prvá, ktorej sa opatrenia na zabránenie 
šírenia vírusu dotkli a zároveň bude posledná, ktorá 
sa vráti do bežnej prevádzky. Prevádzkovatelia 
kín tak spojili sily a filmovým fanúšikom prinášajú 
možnosť nahliadnuť do virtuálneho kina a vychutnať 
si jedinečné filmy domácej i svetovej kinematografie 
z pohodlia domova.

Projekt KINO Z GAUČA ponúka exkluzívny obsah. 
Ponuka filmov je rovnaká pre celé Slovensko, 
kúpa vstupeniek však prebieha prostredníctvom 
jednotlivých kín, ktoré sa do projektu zapojili. Stačí 
navštíviť webstránku vášho obľúbené kina, vybrať 
si film a vstupenku zakúpiť obvyklým spôsobom. 
Kúpou vstupenky zároveň podporujete vaše 
obľúbené kino v ťažkých časoch. V prípade, ak chcete 
vami vybrané kino podporiť ešte viac, vstupenky 
môžete zakúpiť v neobmedzenom množstve. 

Keď nemôžete prísť k nám do kina, tak „kino“ 
príde k vám domov...

KINO PÚCHOV sa zapojilo do projektu Kino  
z gauča, z čoho sa veľmi tešíme.  Projekt KINO Z GAUČA  
z dielne slovenských kinárov má ambíciu preniesť 

filmovú tvorbu z kinosál do vašich obývačiek. Aj keď 
sledovanie filmu z domova zážitok z kinosál úplne 
nenahradí, môže vám ponúknuť príjemný filmový 
večer s vašimi blízkymi. Zároveň podporíte vaše 
obľúbené kiná, ktoré sú už niekoľko týždňov bez 
svojich fanúšikov a divákov.

Virtuálne kino prináša ponuku širokej škály 
zaujímavých filmov domácej aj svetovej tvorby. 
Vstupenku do virtuálneho kina si môžete zakúpiť 
online prostredníctvom webstránky vášho 
obľúbeného kina.

Vstupenky a vstup do virtuálnej sály
Cena vstupenky na jeden film je 3,- eur. Vstupenky si 

môžete zakúpiť online prostredníctvom webstránky 
vášho obľúbeného kina. Po zakúpení vstupenky 
vám príde na vami zadaný mail kód, ktorý je možné 
použiť iba raz a na konkrétny film. 

Ako to funguje:
1. Na stránke www.kino.puchov.sk si kúpite 

vstupenku na film, ktorý je v ponuke.
2. Po zakúpení vstupenky vám na vami zadaný 

mail príde kód, ktorý je možné použiť iba raz a na 
konkrétny film.

3. Na webe www.kinozgauca.sk použijete kód 
ktorý ste obdržali na váš mail a pozriete si film online  
z pohodlia vášho domova.

Vstup do virtuálnej sály je umožnený najskôr 
pätnásť minút pred začiatkom premietania na webe 
www.kinozgauca.sk.

Stream každého filmu sa začína v presne 
stanovenom čase podľa programu, film sa nedá 
pauznúť a ani posunúť. V prípade otázok kontaktuje 
vedúcu oddelenia kultúry a kina Máriu Balážovú 
na č.t. 0908 718 662 alebo mailom na kino.kurzy@
puchovskakultura.sk. Informácie a kompletný 
program je uverejnený na www.kino.puchov.sk.

Vážime si vašu priazeň a podporu.
Zdroj: Púchovská kultúra, s.r.o.

Okresné kolo chemickej olympiády kat. D dištančnou formou

Kino Púchov sa zapojilo do projektu KINO Z GAUČA
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Folklórny súbor Váh minulý rok o takomto čase už 
mal za sebou účinkovanie na 8 podujatiach a súbo
rovú šibačku. 

Tento rok sme v úvode roka do konca februára 
stihli usporiadať a vystúpiť na benefičnom podujatí 
Folklór šitý do krásy (9.2.), nultý ročník nášho plesu 
(16.2.) a Fašiangy v meste (22.2.). Bohužiaľ kvôli opat
reniam na spomalenie a zabránenie šíreniu nového 
koronavírusu a pandemickej situácie vo svete  ako 
sociálny dištanc, zrušené spoločenské akcie alebo 
obmedzený pohyb cez hranice spôsobili, že život vo 
folklórnom hnutí a v celej kultúre sa úplne zastavil. 
Väčšina našich plánov ostáva zatiaľ len na papieri.

Párový tanec a nácvik hromadných choreografií 
vrátane zhrávok s muzikou úplne stojí už viac ako 
60 dní. O to viac nás to mrzí, že bola, tesne pred 
opatreniami, docvičená nová choreografia z obce 
Šumiac, ktorú sme chceli prezentovať na mestskej 
akcii Vítanie jari (28.3.), ktorá pre nás patrila k prvým 
zrušeným, kde sme sa už nemohli objaviť. Hromadnú 
súborovú šibačku sme museli spraviť len symbolicky 
v online priestore. Nasledovalo zrušené vystúpenie 
(18.4.) s FS Javorník v Brne, prvé zahraničné tento rok. 

Stavanie mája/oslobodenie mesta (30.4.)  akcia, 
ktorou sme zvykli začínať sezónu, prebehla len sym
bolicky postavením mája bez verejnosti. Ja osobne 
si za 18 rokov pôsobenia v súbore takúto situáciu 
nevybavujem, že by sme pri stavaní mája niekedy 
nevystupovali. A výpočet akcií, ktoré už sú zrušené, 
kde sme sa mali objaviť nekončí  napr. Folklórny 
Púchov, súťaž choreografií, festival vo Východnej  
a zahraničný zájazd do Holandska. Folklórny Púchov 
bol v pôvodnom termíne zrušený. 

Súťaž choreografií v pôvodnom termíne zrušená 
(ale už sa očakávajú nové termíny ku koncu roka). 
Sviatok folklóru  festival vo Východnej bol pôvodne 
presunutý na neskorší termín, ale následne pre tento 

“Váhisti” a dôsledky svetovej pandémie COVID-19

Púchovské divadlo je od marca 2020 kvôli 
epidémii COVID-19 zavreté. Až do odvolania sa  
v Divadle nemôžu konať divadelné predstaveni 
a premietania filmov, vernisáže výstav, koncerty 
a iné spoločenské a kultúrne podujatia. To však 
neznamená, že budovu Divadla možno nechať 
spustnúť. V máji mestská spoločnosť Púchovská 
kultúra, s.r.o. zabezpečila pravidelné vonkajšie čis-
tenie veľkých sklenených tabúľ na priečelí budovy.   

FOTO: Slavomír Flimmel

rok zrušený. Festival v Holandsku, ktorý sme mali ab
solvovať na prelome júla a augusta bol pre tento rok, 
na základe holandských vládnych nariadení, zrušený. 
Oficiálne pozvanie ostáva platné a presúva sa nám 
na rok 2021.

V príprave sme museli prejsť na individuálne formy 
cvičenia zamerané napr. na kondíciu, silu, ohybnosť, 
či výskoky  v spoločnej Facebookovej skupine sme 
uverejnili pár cvičebných plánov a rád pre tanečníkov 
a pár výukových videí pre muzikantov. Na Youtube 
sme zas vytvorili zoznam videí, kde sú všetky súčasné 
choreografie pokope a môžu si tanečníci a muzi

kanti ozrejmiť jednotlivé kroky a melódie. Zároveň 
súboristi nezaháľajú a venujú sa vetraniu, praniu  
a oprave krojov, či dokonca vyšívajú. Kondíciu 
zlepšujú individuálne aj na bicykloch alebo turisti
kou. Dokonca sme si medzi sebou dali aj jednu výzvu 
 oblečenie trička v stojke  a niekoľko odvážlivcov sa 
našlo, ktorí sa nebáli a popasovali sa s tým.

Veríme, že opatrenia a naša spoločná zodpoved
nosť majú zmysel, a tiež účinok. Dúfame, že pri pos
tupnom uvoľňovaní opatrení prídu čoskoro na rad 
už aj kultúrne akcie a kolektívne športy. Nabehneme 
opäť na veľké tréningy a zhrávky. 

Pripravíme nejaké menšie podujatia, kde sa 
budeme môcť s vami spoločne opäť stretnúť. 
Tréningy a rutinné vystúpenia potrebujeme ako soľ 
 v roku 2021 nás čaká 50. výročie súboru a musíme 
byť na javisku jeden zohratý tím a tanečníci kondične 
pripravení.

Martin Rosina 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu grafik - marketingový pracovník 
Púchovská kultúra, s.r.o., so sídlom Hoenningovo námestie 2002, 

020 01 Púchov, IČO: 50648616
vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu grafik - marketingový pracovník.

Rámcová náplň práce:
• príjem občianskej, podnikateľskej a politickej inzercie,
• grafické spracovanie inzerátov a oznamov pre Púchovské noviny,
• grafické spracovanie programu a plagátov pre divadlo, kino a Župný dom, 
• spolupráca pri tvorbe vzhľadu a napĺňaní obsahu webových stránok mesta Púchov a Púchovskej 

kultúry, s.r.o.

Požiadavka na vzdelanie:
• stredoškolské s maturitou
Ostatné znalosti a schopnosti:
• Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign – pokročilý,
• MS Office – pokročilý,
• komunikatívnosť, kreativita, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita. 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer s 80% úväzkom.
Ponúkaný plat a benefity:
• HM 800 EUR/mes.,
• možnosť osobného ohodnotenia,
• pružný pracovný čas s možnosťou príležitostnej práce z domu.

Informácie o výberovom konaní:
Svoje žiadosti spolu so životopisom, motivačným listom, portfóliom a súhlasom na spracovanie o sob

ných údajov zasielajte najneskôr do 8.6.2020 na mailovú adresu: riaditel@puchovskakultura.sk alebo 
poštou na adresu: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov. Kontaktovať 
budeme len vybraných kandidátov.

Termín ukončenia výberového konania: 19.6.2020.
Termín nástupu do práce: 1.9.2020.
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Muž si pravdepodobne úmyselne vybral 
smrť pod kolesami osobného vlaku 

Smrť pod kolesami vlaku si vybral muž v Nosiciach zrejme úmyselene.                        FOTO: Facebook

Polícia informuje

Vyšetrovateľ z Považskej Bystrice začal trestné 
stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný for-
mou spolupáchateľstva voči dvom neznámym 
páchateľom. 

Doposiaľ dvaja neznámi muži  prišli na bielom 
aute k rodinnému domu 84-ročného  muža v okrese 
Považská Bystrica. Pod zámienkou predaja jabĺk 
a zemiakov, ktoré si mala objednať jeho manžel-
ka, sa dostal jeden z mužov do  rodinného domu. 
Starček pred neznámym mužom vybral peniaze na 
zaplatenie zo skrine a neskôr zistil, že mu boli odtiaľ 
odcudzené peniaze vo výške 9300 eur. 

Za uvedenú krádež v zmysle zákona hrozí trest 
odňatia slobody na tri až desať rokov. 

Polícia upozorňuje, že v mnohých prípadoch ide 
o  podvodníkov, ktorí sa v prvom rade snažia získať 
dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, zistiť,  
kde majú svoje  úspory a okradnúť ich. Polícia preto 
zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby 
do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevy-
berali pred nimi peniaze.

Polícia radí, aby poškodení ihneď kontaktovali 
políciu na bezplatnom telefónom čísle 158. 

KR PZ Trenčín

Podvodníci obrali starčeka o 9300 eur

V pondelok 11. mája krátko po pol desiatej hodine 
dopoludnia bola ohlásená zakliesnená osoba pod 
osobným vlakom na trati Žilina - Bratislava v blíz-
kosti železničného priecestia v katastri púchovskej 
mestskej časti Nosice. V dôsledku nehody došlo  
k usmrteniu jednej osoby. 

Pri udalosti zasahujúci príslušníci Okresného ria-

diteľstva Hasičského a záchranného z hasičskej sta-
nice Púchov vymedzili miesto zásahu páskou a po 
prehliadke lekárom osobu preniesli mimo železničnú 
trať. 

Podľa svedkov si muž úmyselne ľahol na koľajnice, 
prikryl sa bundou a čakal na prichádzajúci vlak. 

KR HaZZ Trenčín

Revanš...
Kuriózny susedský spor riešili púchovskí mestskí 

policajti na Moravskej ulici v Púchove. Prevero-
vali telefonické oznámenie, podľa ktorého sused 
bývajúci o poschodie nižšie pod oznamovateľom 
búchal krátko po piatej hodine ráno na radiátor. 
Sused policajtov informoval, že to urobil preto, že 
jeho sused hádzal po 22.00 hodine loptičku psovi, 
čím rušil nočný pokoj. Obaja sa dopustili priestup-
ku rušenia nočného pokoja. Keďže sa susedia na 
mieste uzmierili, hliadka vyriešila susedský spor 
napomenutím.

Túlavý pes skončil v koterci
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v púchovskej mestskej 
časti Nosice, kde sa mal pohybovať pes – čierny 
kríženec veľkého vzrastu. Hliadka psa odchytila  
a následne ho previezla do koterca v Podni-
ku technických služieb mesta Púchov. Pes ne-
bol začipo vaný, priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta je v riešení.

Falošná bankovka
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Štefánikovej ulici, 
kde našiel Púchovčan na zemi pri bankomate 
falzifikát bankovky v nominálnej hodnote 50 eur. 
Mestskí policajti kontaktovali Obvodné oddele-
nie Policajného zboru v Púchove, ktoré následne 
prípad prevzalo. 

Zabudol kľúče v zámku
Púchovských mestských policajtov privolali 

večer krátko po 21.00 hodine na Komenského 
ulicu v Púchove, kde bolo na parkovisku pred 
obytným domom zaparkované osobné motorové 
vozidlo Škoda Octavia, ktoré malo v zámku kľúče. 
Prostredníctvom Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Púchove zistili mestskí policajti 
majiteľa vozidla. Ten po príchode ku vozidlu au-
tomobil skontroloval, zistil že z neho nebolo nič 
odcudzené. Následne si vozidlo zamkol.   

Spamätala sa...
Na oddelenie mestskej polície nahlásil občan 

Púchova, že pred obytným domom na Ulici 
obrancov mieru leží na zemi opitá žena. Hliad-
ka našla po príchode na mieste ženu, ktorá bola 
evidentne pod vplyvom alkoholu. Nemala vi-
diteľné zranenie a počas prítomnosti hliadky už 
vchádzala do bytového domu a odchádzala do 
svojho bytu. Mestskí policajti nezistili protiprávne 
konanie.  

Pohryznutie nahlásila na druhý deň
Hodinu po polnoci zavolala na oddelenie 

mestskej polície žena z Púchova, ktorá oznámi-
la, že v predchádzajúci deň ráno ju mal pohrýzť 
pes. Mestských policajtov zaujímalo, prečo žena 
volá až na druhý deň. Odporučili jej, že ak nemá 
akútne problémy, aby ráno navštívila lekára a ak 
bude chcieť prípad oznámiť, má prísť na oddele-
nie mestskej polície. Žena súhlasila a povedala, že 
ráno pôjde k lekárovi. 

Chlapci našli psa
Na oddelenie mestskej polície prišli dvanásťroční 

chlapci Šimon a Tobias z Púchova, ktorí našli na 
prechádzke opusteného psa. Pes bol začipovaný, 
mestskí policajti prostredníctvom veterinára zis-
tili majiteľa psa. Ten si ho onedlho prevzal na od-
delení mestskej polície.

Na cestách Púchovského okresu a aj celého 
Trenčianskeho samosprávneho kraja bol  
v 19.kalendárnom týždni výnimočný pokoj. V ce-
lom kraji sa stalo iba 14 dopravných nehôd, čo bolo 
najmenej spomedzi všetkých slovenských samo-
správnych krajov. Pri dopravných nehodách nikto 
nezahynul a ani neutrpel ťažké zranenie. 

Priaznivý vývoj má dopravná nehodovosť na 
cestách Trenčianskeho kraja aj od začiatku roka.  
V tomto roku sa na krajských cestách stalo 337 dop-
ravných nehôd, čo je o 113 menej, ako v rovnakom 
období minulého roku. Pri nehodách prišlo o život 

sedem ľudí, čo je o dvoch menej, ako v rovnakom 
období roku 2019. Ťažké zranenia utrpelo 16 osôb 
(medziročný pokles o 14). 

Na slovenských cestách síce ubudlo dopravných 
nehôd, pribudli však obete. Od začiatku roka sa na 
slovenských cestách stalo 3741 dopravných nehôd, 
čo je o 741 menej, ako v rovnakom období roku 
2019. Zomrelo pri nich však až 77 ľudí, čo je o 11 viac, 
ako v rovnakom období minulého roku. 

Najviac obetí má Žilinský kraj, kde tento rok zomre-
lo pri dopravných nehodách 19 ľudí. Najmenej obetí 
– päť, majú cesty Košického kraja.       KR PZ Trenčín

Priaznivá bilancia dopravnej nehodovosti 
na okresných i krajských cestách pokračuje
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V snahe o elimináciu požiarov 
v prírodnom prostredí pokračujú 
trenčianski hasiči v hliadkovacej čin
nosti. Hasiči sa zameriavajú predo
všetkým na kontrolu lesných pozem
kov, ohnísk, ale taktiež kontrolujú 
prejazdnosť lesných ciest a zvážnic. 
Počas hliadkovacej činnosti apelujú na 
občanov, aby sa v čase zvýšeného ne

bezpečenstva vzniku požiarov správali 
zodpovedne a svojou nedbanlivosťou 
nespôsobovali požiare v prírodnom 
prostredí. 

Od začiatku mája vykonali hasiči  
v Trenčianskom samosprávnom kraji 
monitorovacie jazdy v katastrálnom 
území obcí Drietoma, Horná Súča, 
Homôlka, Nemšová, Bošáca, Vrbovce, 
Stará Myjava, Omastinná, Krásna Ves, 
Horná Mariková, Brvnište, Visolaje, 
Kátova Nová Ves, Kolačno, Lehota 
pod Vtáčnikom  Sekaniny, Nováky  
Lelovské hory a Tužina.

Počas vyhláseného času zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý 
bol od 3. apríla postupne vyhlásený 
vo všetkých okresoch Trenčianskeho 
kraja, zasahovali hasiči celkom pri 49 
požiaroch v prírodnom prostredí.

KR HaZZ Trenčín

Hasiči v Trenčianskom kraji monitorujú 
lesné pozemky, ohniská a lesné cesty

Hasičský a záchranný zbor

V rámci preventívnych činností monitorovali hasiči najmä v prvej, suchej polovici 
mája nielen lesné pozemky, ale aj ohniská a lesné cesty.         FOTO: KR HaZZ Trenčín

Miestna organizácia Slovenského ry
bárskeho zväzu v Púchove upozorňu
je rybárov z Púchovského okresu, že 
posledný výdaj rybársky dokladov na 
sezónu 2020 sa uskutoční vo štvrtok 
21. mája  od 15.00 do 15.30 hodi
ny v priestoroch areálu pri Váhu pod 
diaľničným privádzačom v Horných 
Kočkovciach. 

So sebou si treba priniesť členský 
preukaz, platný štátny rybársky lístok 
(je možné kúpiť si ho aj na mieste). 
Výdaj bude prebiehať iba na základe 
výpisu z účtu Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu Púchov 
a nebude možné vydať povolenie na 
rybolov členom, ktorí sa preukážu iba 
ústrižkom poštového poukazu alebo 
potvrdením o príkaze na úhradu. Ďalší 
termín výdaja dokladov na tohtoročnú 
rybársku sezónu už nebude. 

Posledný výdaj rybárskych dokladov

Miestna organizácia Sloven
ského rybárskeho zväzu Púchov 
opätovne upozorňuje rybárov, že 
už od 6. mája 2020 platí z dôvo
du násady kapra úplný zákaz lovu 
na revíroch Štrkoviská Horenická 
Hôrka, Štrkoviská Odhánky a Štrko
visko pod železničným mostom  
v Púchove. Zákaz platí do 31. 5., lov 
je povolený od 1. 6.                 MO SRZ 

„Žiadame členov o dodržiavanie 
odstupu minimálne dva metre. Každý 
člen, ktorý bude čakať na výdaj 
dokladov, musí mať zakrytý nos a ústa 
rúškom alebo primeranou náhradou 
(šatka, šál). V prípade porušenia naria
denia bude výdaj dokladov okamžite 
ukončený,“ informuje vedenie Miest
nej organizácie Slovenského rybárske
ho zväzu v Púchove.              (r)  

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

V dôsledku mimoriadnej situácie 
na Slovensku je organizovanie hro
madných podujatí s predpokladanou 
vysokou účasťou návštevníkov v naj
bližšom období nejasné a rizikové. 
Považské osvetové stredisko po 
porade a konzultácii s vedeniami 
obcí spoločne prijalo rozhodnutie 
zrušiť uvedené plánované festivaly. 
Vzhľadom na všetky okolnosti  sa  
v tomto kalendárnom roku neusku
točnia ani v náhradných termínoch. 
Približne v obdobnom rozsahu i ter
mínoch ich budeme realizovať v roku 
2021. Veríme, že  účinkujúci i diváci 
nám zachovajú priazeň a spoločne  
zažijeme atmosféru obľúbených stret

nutí v Papradne, Lysej pod Makytou  
i v Hornej Marikovej. 

V Púchovskom okrese sa obmedze
nie týka 25. ročníka folklórneho festi
valu Folklórna Lysá, ktorý sa mal konať 
v Lysej pod Makytou v nedeľu 28. júna.  

Žije ešte nádej na usporiadanie 20. 
ročníka Lednických dožinkových sláv
ností 16. augusta. Podľa aktuálneho 
vývoja situácie a po dohode s vedením 
obce Lednica v najbližšom období 
zváži Považské osvetové stredisko  
v Považskej Bystrici ako jeden z orga
nizátorov podujatia, rozsah a formu 
prípadnej realizácie dožinkových sláv
ností v obci Lednica.

Považské osvetové stredisko

Folklórna Lysá tento rok nebude, 
slávnosti v Lednici možno áno

Dožinkové slávnosti Lednica 2013.               FOTO: Archív Púchovských novín
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Trenčiansky samosprávny kraj zostáva 
najotvorenejšou slovenskou župou
V poradí piatemu vydaniu Rebríčka transparentnosti žúp, ktorý zverejňuje Trans-
parency International Slovensko (TIS), kraľuje Trenčiansky samosprávny kraj. 
Pozíciu lídra sa župe podarilo obhájiť aj po viac ako dvoch rokoch.

V aktuálnom Rebríčku transparentnosti žúp (2020) 
získal Trenčiansky samosprávny kraj 76,6%-né 
skóre, čím prekonal svoju vlastnú rekordnú úroveň 
transparentnosti z roku 2017 (74,8%). Naďalej tak zo
stáva jediným krajom so známkou transparentnos- 
ti A. „Chcem poďakovať nielen v mojom mene, 
ale aj v mene zamestnancov Úradu Trenčian
skeho samosprávneho kraja za toto ocenenie.  
Na Trenčianskej župe si uvedomujeme, že pracujeme  
s verejnými zdrojmi, preto je dôležité, aby 

obyvatelia kraja mali prehľad o tom, či  
s týmito prostriedkami narábame efektívne. Dlhoročne 
sa snažíme o transpa rentné verejné obstarávania, 
transpa rentné nakladanie s majetkom župy či trans
parentné výberové konania. Všetko je to o ľuďoch, preto 
ďakujem župným zamestnancom za ich prácu,“ pove
dal trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Transparentnosť žúp bola meraná pomocou 132 in-
dikátorov, pričom pribudlo 15 nových. Po prvýkrát 
sa v transparentnosti zlepšil každý kraj. Trenčianska 
župa získala najvyššie skóre v oblastiach hodnote
nia ako Predaj a prenájom majetku, Prí stup k in-
formáciám, Zariadenia sociálnych služieb či Per-
sonálna politika. Naopak, priestor na zlepšenie ešte 
vidí v oblasti Mediálnej a Dopravnej politiky či oblasti 
Dotácií a grantov. Podľa Transparency International 
Slovensko sú samosprávne kraje transpa-
rentnejšie ako kedykoľvek predtým (63,3%), 
dokonca otvorenej šie než stovka najväčších 
slovenských miest. Ide tak o najvýraznejší skok  
v histórii merania transparentnosti žúp. 

/(Lenka Kukučková, Matej Plánek) 

V priebehu jarných mesiacov sa dobudoval ga-
biónový oporný múr a boli dokončené posledné 
úseky cyklotrasy položením finálnej vrstvy asfal
tov. Upravený bol aj terén v okolí cyklotrasy, vrátane 
náhradnej výsadby. „Prešiel som si celú cyklotrasu, 
ktorá je v súčasnosti už kompletne vyasfaltovaná.  
V najbližších dňoch prebehnú finálne úpravy na láv
kach cez potok Súčanka i rieku Vlára, osádzať sa 
začnú mobiliáre s prístreškami, bezpečnostné prvky 

a tiež dopravné a cykloturistické značenia. Dorobiť 
sa bude musieť aj zábradlie na úseku pod Skalkou. Ak 
sa počas kolaudácie nevyskytnú ďalšie nedostatky,  
do konca mája by mohla byť cyklotrasa právoplatne 
skolaudovaná. Slávnostne otvorená by tak mohla 
byť v pôvodnom termíne, a to 1. júna 2020,“ pove
dal trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Na cyklotrase budú umiestnené aj informačné 
tabule, 4 servisné cyklostojany a inteligentná 
lavička. Unikátnu cyklotrasu buduje Trenčianska 
župa spoločne s českým mestom Brumov – Byl
nice v rámci medzinárodného projektu Na bicykli  
po stopách histórie, ktorý je financovaný z pro
gramu spolupráce Interreg VA SKCZ. 
Aj keď cyklotrasa ešte pre verejnosť nie je oficiálne 
sprístupnená, už teraz ju využíva množstvo 
cyklistov, korčuliarov i rodiny s deťmi. Všet
ci spoločne sa zhodujú, že vybudovať cyklotrasu  
na tomto mieste bol skvelý nápad. /(Matej Plánek)

Pred samotným slávnostným otvorením sa po novej 11,4 kilometrov dlhej  
cyklotrase vedúcej od Trenčianskeho hradu popri pútnickom mieste Skalka  
nad Váhom až do Nemšovej previezol aj trenčiansky župan, ktorý si osobne prišiel 
skontrolovať, ako prebiehajú dokončovacie práce.

Jedinečná cyklotrasa bude čoskoro oficiálne 
sprístupnená cyklistom a širokej verejnosti

Opäť hľadáme výnimočné osobnosti 
Trenčianskeho kraja! Pomôžte nám s tým! 
Trenčiansky samosprávny kraj tradične v apríli  
otvára možnosť nominovať inšpiratívne oso-   
bnosti s významným životným dielom na najvyššie 
ocenenie kraja.

Už po štvrtýkrát môže verejnosť na verejné uznanie 
v podobe Ceny predsedu TSK alebo Ceny TSK 
nominovať jednotlivcov či kolektívy, ktoré sa 
svojím o sobným prínosom a činmi pre kraj ne
zabudnuteľne zapísali do povedomia obyvateľov 
či regionálnej histórie. Návrh musí obsahovať údaje  
o laureátovi, ako titul, meno, priezvisko, dátum  
a miesto narodenia a zdôvodnenie nominácie,  
pri kolektíve je potrebné uviesť jeho názov a sídlo. 
Súčasťou nominácie sú aj údaje o navrhovateľovi 
spolu s dátumom a jeho vlastnoručným podpisom. 
Námet na laureáta stačí zaslať poštou na adresu 
župného úradu v Trenčíne, e-mailom na adresu 
info@tsk.sk alebo osobne doručiť na podateľňu 
Úradu TSK, a to do konca septembra 2020. Všet
ky potrebné informácie k najvyššiemu oceneniu kra
ja sú dostupné na webovom sídle župy www.tsk.sk,  
v sekcii Samospráva/Verejné uznania. 

/(Barbora Jánošková) 

Považskobystrická nemocnica prevádzkuje už aj ambulanciu RZP 
Nemocnica na severe kraja tak  
zastrešuje už obe ambulancie záchran-
nej zdravotnej služby – RZP aj RLP. 
Stanicu rýchlej lekárskej pomoci (RLP) Nemocnica 
s poliklinikou Považská Bystrica v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
prevádzkuje od decembra 2019. Od konca apríla 
tohto roku župná nemocnica začala aj s prevádz
kou ambulancie rýchlej zdravotnej služby (RZP). 
Obe stanice sídlia v zrekonštruovaných priesto-
roch, ktorých modernizáciu ako adekvátne zázemie  
pre zamestnancov financovala samotná nemocni

ca. „Teší ma, že táto podstatná a dôležitá služba sa 
od súkromníka opäť vrátila nemocnici. Trenčianska 
župa spoločne s považskobystrickou nemocnicou chce 
poskytovať občanom kraja kvalitnejšie a rýchlejšie 
zdravotnícke služby. Verím, že aj vďaka prevádzke am
bulancie RZP sa podarí zachrániť množstvo životov,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Prvý výjazd absolvovala posádka už tri hodiny  
po prevzatí činnosti. Od spustenia prevádzky  
za prvé tri dni bolo spolu vykonaných 14 výjazdov  
s poskytnutím štandardnej zdravotnej starostlivosti.
Od decembra minulého roka prevádzkuje RLP  
aj župná nemocnica na Myjave. /(Barbora Jánošková)

Trenčiansky hrad už od polo
vice leta môžete navštíviť  
aj z jeho južnej strany
Práce na zrevitalizovaní a sprístupnení Južného 
opevnenia Trenčianskeho hradu, v rámci pro-
jektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime 
Európske Tradície, napredujú. Už počas letnej 
sezóny tak verejnosť bude môcť spoznať dosiaľ 
nepoznané objekty, ktorých rozloha predstavuje 
takmer tretinu celkovej plochy hradného areálu.  

Stavebné práce pokročili napríklad v okolí Mlynskej 
veže, ktorá poskytne zázemie pre vybudovanie 
druhého vstupu na hrad a samostatnej pokladne. 
Odtiaľ následne návštevníci budú môcť cez lávku 
prejsť do ďalšej časti Trenčianskeho hradu. Jednou 
z novosprístupnených častí hradu bude aj oblasť 
pod Jeremiášovou vežou, ku ktorej turistov privedie 
novovybudované vnútorné schodisko. „Od po
sledného kontrolného dňa, ktorý bol koncom februára, 
sa za viac ako dva mesiace spravilo naozaj veľa práce 
aj vzhľadom na súčasnú situáciu. Podľa zmluvy o dielo 
mala byť rekonštrukcia dokončená do 30. júna 2020. 
Avšak kvôli ochoreniu COVID – 19 sa pravdepodobne 
termín posunie o jeden kalendárny mesiac. Je to spôso
bené tým, že niektoré materiály a časti hradného mos
ta sú v Nemecku,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. /(Matej Plánek)
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Vďaka postupnému uvoľňovaniu nariadení, hrady 
v Trenčianskom kraji, od 6. mája 2020, opäť otvorili 
brány pre návštevníkov z celého Slovenska. Samo
zrejmosťou je dodržiavanie hygienických nariadení, 
nosenie rúšok a kapacitné obmedzenia jednotlivých 
objektov. Návštevy sú  zatiaľ bez sprievodcovského 
výkladu s mierne pozmenenými okruhmi. 

Hrady v prvý májový týždeň privítali prvých 
návštevníkov s rúškami na ústach, dezinfekciou  
v rukách a s ponukou obhliadky nových okruhov bez 
sprievodného slova. Hoci ani na dominantách nie je 
momentálne umožnená tvorba kultúrnych podujatí, 
verejnosť využila príležitosť rodinného výletu a aj 
takýmto spôsobom podporila svoje obľúbené pa
miatky v ich činnosti.

Zámok v Bojniciach hneď v prvý deň všetkých 
vítal v slávnostnom duchu: „Boli sme oblečení  
v dobových kostýmoch a ľudia mohli počuť aj fanfáry. 
Kvôli súčasnej situácii sme hneď na začiatku museli 
stanoviť maximálny počet ľudí v objekte na 60, čo sa 
bez problémov darilo dodržiavať. K základným opat
reniam, ktoré sme zaviedli, patrí meranie teploty, 
povinnosť nosenia rúšok, dezinfekcia a dodržiavanie 
odstupov. Návštevný okruh sme pozmenili tak, aby 
bol pre verejnosť dostatočne zaujímavý aj bez sprie
vodcu, avšak so sprievodným textom či už v tlačenej, 
alebo elektronickej podobe,” ozrejmila novinky Petra 
Gordíková, kultúrnopropagačná manažérka odde
lenia komunikácie a marketingu Bojnického zámku.

Nový okruh bez sprievodcu má aj Trenčiansky hrad, 
ktorý sa ho rozhodol kreatívne pomenovať podľa 
súčasnej pandémie: „Okruh sme nazvali Covid19,  

v rámci ktorého je pre verejnosť sprístupnené dolné 
nádvorie, kasárne, hladomorňa, lapidárium a Ľudoví
tov palác. Najvyšší sprístupnený bod hradu, Matúšova 
veža, momentálne nie je pre verejnosť k dispozícii. Aj 
my dbáme na dodržiavanie hygienických štandard ov, 
akými sú rúška či dezinfekcia. Dobrou správou je, že 
všet ky výstavy sme sa rozhodli predĺžiť minimálne do 
septembra. Od otvorenia k nám prišlo 689 návštevníkov 
a veríme, že toto číslo bude mať stúpajúcu tendenciu,” 
objasnila zamestnankyňa marketingového oddele
nia Trenčianskeho múzea, Iveta Matejková.

Pozitívnych ohlasov sa dočkal aj Čachtický hrad, 
ktorého bránou v prvé dni otvorenia prešlo až tak
mer 2000 návštevníkov. Ani tu nezanedbali hy
gienickú prípravu a pri vstupe bola k dispozícií 
dezin fekcia, povinnosť nosenia rúšok a dvojmetro
vé odstupy. „Kým nepríde k ďalšiemu uvoľňovaniu 
opat rení, ani my neponúkame sprievodcovské služby  
a fungujeme v pozmenenom režime. V blízkej dobe 
však pripravujeme vystúpenia sokoliarov a rozšírenie 
expozície mučiarne,” ozrejmila situáciu kastelánka 
čachtického hradu Katarína Orthová.

Aj keď v súčasnosti nie je možné, aby sa návštevní
ci prešli po hrade so sprievodcom, o históriu hradov  
a zrúcanín v Trenčianskom kraji nebudú ukrátení 

Hrady opäť vítajú svojich návštevníkov

vďaka audio nahrávkam. „Ešte v roku 2019 sme v rámci 
projektu “Započúvaj sa do histórie” umiestnili na hrady 
Lednica, Beckov, Čachtice, Uhrovec, Bojnický zámok, 
Považský a Trenčiansky hrad tabuľky s QR kódmi, 
ktoré návštevníkov oboznámia s históriou a legenda
mi daných miest prostredníctvom zvukovej nahrávky. 
Návštevník jednoducho nasmeruje svoj mobilný 
telefón na QR kód a zvukovú nahrávku si vypočuje pria
mo zo svojho mobilu,” uviedla výkonná riaditeľka kraj
skej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, 
Eva Frývaldská.

Dosiaľ najvyššiu návštevnosť po znovuotvorení 
hradných brán v Trenčianskom kraji dosiahol prav
depodobne hrad Beckov, ktorý počas víkendu  
a sviatku privítal až 2166 milovníkov histórie. Špeciál
ny program ešte nejaký čas nebudú môcť tvoriť  
a rovnako, ako aj na iných hradoch, ani na Bec
kove sa momentálne nenachádzajú sprievodcovia. 
Napriek tomu sa postarali o to, aby sa u nich všetci 
návštevníci cítili príjemne: „Okrem krásneho hradu so 

skvelou atmosférou, ktorú dotvárajú služby ako bufet, 
suveníry, skvelá vinotéka, oriešky v karameli alebo 
remeselník (odlievanie z cínu), je pripravená doplnená 
výstava stredovekej hygieny, kúpeľníctva a skladova
nia potravín, reprodukcie obrazov L. Mednyánszkeho, 
kováčske rekordy, ale najmä nový drak Blundus pri 
hradnej studni. Sprievodcovské slovo sme dočasne 
nahradili nahovoreným slovom, ktorý raz do hodiny 
rozpráva o histórii hradu spolu s dvomi legendami na 
dolnom nádvorí,” zrekapituloval riaditeľ združenia 
Hrad Beckov Peter Pastier. 

Hoci prísne hygienické opatrenia stále platia, verej
nosť nemá problém s ich dodržiavaním a je vďačná 
za sprístupnenie pamiatok v Trenčianskom kraji. 
Aj keď štatistiky návštevnosti budú po tomto roku 
značne narušené, hrady aj naďalej plánujú bohaté 
sprievodné aktivity či výstavy, ktoré prilákajú nových 
nadšencov.

Zdroj: trencinregion.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

Vážení Novonosičania a ostatní obyvatelia mesta 
Púchov, s potešením Vám všetkým môžem oznámiť, 
že na mininámestíčku Nosický srnček pribudli od 
11. mája novootvorené Potraviny u srnčeka. Veľmi 
sa teším, že v spolupráci s Michalom Rosinom a Mi
chalom Filom vznikli tak potrebné pre obyvateľov 
miestnej časti a zvlášť v dnešnej 
zložitej dobe malé miestne po
traviny. Miniobchodík prešiel 
kompletnou rekonštrukciou 
a s novým dizajnom, platob
ným terminálom, modernou 
architektúrou a širokým sorti
mentom tovaru potrebného na 
každý deň poteší všetkých, ktorí 
ho navštívia.

Otváracie hodiny boli 
prispôsobené požiadavkám 
obyvateľov miestnej časti. 
Otvorené bude v skúšobnej 
prevádzke od 6,00 do 11,00 hod. 
a od 13,00 do 17,00 , v sobotu 
od 7,00 do 11,00 hod. Verím, 
že všetci oceníme úsilie, ktoré 
bolo vynaložené pre realizáciu 

tohto projektu a novootvorený miniobchod prine
sie obyvateľom spokojnosť a hlavne ušetrenie času  
a bližšej možnosti nakúpiť si základné potraviny.

Nakoniec ešte raz patrí veľké poďakovanie obom 
Michalom. Chlapci veľmi pekne vám všetci ďaku
jeme.                Emil Filo, poslanec MsZ

V Nosiciach otvorili Potraviny u Srnčeka
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V roku 1650 požiadali púchovskí 
exulanti vdovu Zuzanu Lorántffy-
ovú o konfirmovanie, t.j. opätovné 
potvrdenie ich privilégií. Výsledkom 
ich snaženia je jej listina, uložená 
vo fonde Mestečka Púchov, kde sa 
uvádza:

Článok I. – povoľuje slobodné 
vyznávanie evanjelického nábožen-
stva a helvétske vierovyznanie bez 
akýchkoľvek prekážok a obmedzení.

Článok II. (nový) – exulanti sídli-
li v Púchove už 18 rokov a až teraz 
požiadali o možnosť výstavby vlast-
ného chrámu. Zuzana Lorántffyová 
súhlasila s vybudovaním chrámu, 
na ktorý už boli určené cirkevné 
pozemky. Na tieto nemal žiadny do-
sah provízor panstva a ani v budúc-
nosti nesmel z nich vyrubiť žiadne 
poplatky.

Článok III. – zakazoval v akýc-
hkoľvek hádkach urážať človeka, 
nech je to Slovan alebo Nemec ale-
bo ktokoľvek iného náboženstva. 
Kto by sa niekto odvážil inovercov 
z nenávisti nazvať menami kalvín 
alebo pikard, bez výnimky bude po-
trestaný pokutou 12 zlatých. Túto 
pokutu mal vyberať od priestupcu 
kapitán alebo riadny provízor hra-

du bez milosti, pretože „tento sku-
tok sám je dostačujúci na to, aby 
bol priestupca pohnaný pred súd“. 
Tolerantný Rákoci si neželal, aby 
dochádzalo na jeho panstve k treni-
ciach kvôli etnickej príslušnosti a už 
vôbec nie z náboženských dôvodov. 
Je zaujímavé a zvláštne s akou vehe-
menciou (a nesmierne vysokou po-
kutou) sa snažil zabrániť akýmkoľvek 
prejavom neznášanlivosti. Národ-
nostná nevraživosť, bohužiaľ, dosiaľ 
nezanikla.

Podľa článku IV. si exulanti 
helvétskeho vyznania mohli slo-
bodne vybrať svojho učiteľa na 
vyučovanie detí - ten mal byť 
zbožný, dobrých mravov a dobre 
znalý slobodných umení. Svojich 
mŕtvych smeli bez prekážok po-
chovávať do miestneho cintorína až 
dovtedy, kým si pri chráme nezriadia 
vlastný cintorín. Pri pohreboch majú 
právo zvoniť.

V článku V. sa zaviazal Rákoci, 
že tak ako on, i jeho dedičia budú 
ochraňovať manželky, deti a domy 
týchto mŕtvych zámožných občan-
ov a nedovolí, aby im niekto škodil. 
Úradník z Lednice mal právo po-
trestať každého poddaného, ktorý 

by tento zákaz porušil.
Podľa článku VI. si smeli exulan-

ti so súhlasom majiteľa panstva 
postaviť dom na vlastné náklady, 
ten sa stal ich vlast-
níctvom a ako taký 
sa mohol stať pred-
metom dedenia. 
Rákoci tiež umožnil 
v prípade odcho-
du dom odpredať 
bez akých koľvek 
prekážok – jedi-
nou podmienkou 
bolo, že kupec musí 
byť čestný človek. 
Podľa urbárov Led-
nického panstva  
z rokov 1669 a 1688 
skutočne dochádza-
lo k cirkulácii oby-
vateľov Moravskej 
ulice. Počet domov 
sa v sledovanom 
období nemenil 
(bolo ich 75), zme-
nili sa len mená 
približne jednej 
tretiny obyvateľov. 
Z týchto všetkých mien sa do 
dnešných dní zachovali Behan, Bí-
lik, Demáček, Filiač, Havránek, Ch-
melík, Chrastina, Javorek, Jureňa, 
Kačenka, Kudelka, Kudlej, Mazur, 
Poláček, Peterka, Repák, Sloboda  
a Zlocha.

Článok VII. presne stanovuje po-
vinnosti lednických a púchovských 
súkenníkov voči zemepánovi – 
každoročne treba platiť daň od 
príbytkov vo výške 2 uhorské zlaté 
(jeden na sv. Juraja a druhý na sv. 
Michala). Táto daň bola záväzná tak 
pre majiteľov už postavených do-
mov, ako aj pre ďalších stavebníkov  
v budúcnosti. Poplatok sa odpúšťal 
po dobu 2 rokov od postavenia.

Článok VIII. zabezpečil prá-
vo slobodne pestovať remeslo  
a akýmkoľvek čestným spôsobom si 
zarábať na živobytie. (V neskorších 
dokumentoch už museli súkenníci 
platiť povinný poplatok vo výške 
10 denárov za každý ríf vyrobeného 
súkna.) Exulanti boli postavení na 
roveň občanom uhorského kráľovst-
va, keďže spoločne s ďalšími oby-
vateľmi mohli užívať všetky slobody 
podľa ustanovení platných záko nov. 
Výnimku tvorili súkenníci augs-
burského vyznania, ktorí mali o tejto 
otázke presné inštrukcie v ich oso-
bitnom privilégiu.

V článku IX. Rákoci zohľadnil 
sociálne postavenie nového oby-
vateľstva, ktoré okrem domov 
nevlastnilo žiadnu pôdu a nema-

lo dostatočný zdroj obživy tak, že 
okrem povinnej dvojzlatkovej dane 
nemuseli panstvu nič platiť. Zároveň 
ich oslobodil od povinných prác  

i verejných prác a úradov v meste  
a zakázal do tejto výsady zasa-
hovať. Jedinou výnimkou bolo 
stavanie hrádzí na rieke Váh a údrž-
ba mlynského náhonu smerujúceho  
k súkenníckej valche. Táto výnim-
ka je však známa až z urbára Led-
nického panstva z roku 1688, kde 
sú exulanti uvedení ako osobitná 
skupina púchovského obyvateľstva.

Článkom X. však zemepán 
nevylúčil prácu remeselníkov pre 
hrad alebo pre potreby zemepána 
či panských úradníkov. Zdôraznil, že 
exulant – remeselník nie je povinný 
niesť náklady na svoju prácu a „pre 
vec cti a spravodlivosti“ sa mu musí 
vykonaná práca zaplatiť.

Najdôležitejším je XI. článok. Ho-
vorí o občianskych právach a povin-
nostiach obyvateľov „novej ulice“. 
Opäť zdôrazňuje, že vlastníctvo 
stojacich a budúcich domov je nes-
pochybniteľné, nech sú postavené 
kdekoľvek, či už vo vyhradenom 
priestore alebo inde v meste. Exu-
lanti tvorili v Púchove osobitnú 
enklávu s právom vlastnej samo-
správy. Mohli si zo svojho stredu 
zvoliť 8-člennú radu a richtára. Per-
spektívne sa počítalo s nárastom 
obyvateľstva a s rozšírením rady na 
12 dobrých a rozvážnych mužov. 
Títo mali po zložení prísahy prev-
ziať riadenie ulice a riešiť verejné 
veci. Rada zodpovedala za výber 
daní a ich pravidelné odovzdávanie 
provízorovi panstva. Udeľovať tres-

Pramene k dejinám moravských   a českých exulantov v Púchove (2)
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ty a pokuty bolo v právomoci rady. 
Ľahšie prípady sa riešili bez účas
ti úradníka Lednického panstva. 
Zložitejšie, ťažšie priestupky sa už 
museli súdiť podľa právnych predp
isov uhorského kráľovstva. V prípade 
nespokojnosti s rozhodnutím bolo 
možné odvolať sa k samotnému ze
mepánovi prostredníctvom magis
trátu. Článok tiež ustanovil zvolenie 
verejného poručníka, ktorý bude 
chrániť záujmy vdov a sirôt. 

XII. článok pridala Zuzana 
Lorántffyová. Samospráva ulice mala 
právo používať hlavne v obchod
ných veciach menšiu a väčšiu pečať, 
na ktorej bol vyrytý obraz svätého 
Juraja s nápisom „Sigillum Mora
vorum oppidi Puchow“. Pečať sa 
podľa predpisu skutočne používala, 
jej prvky sa dostali už začiatkom 18. 
storočia do znaku mestečka Púchov 
a sú v ňom doteraz.

XIII. článkom povolila Zuzana 
všet kým exulantom augsburského  
a helvétskeho vyznania pracovať ako 
remeselníci a nádenníci, okrem tých, 
ktorí si vyslúžili domy s dôchod kami 
obce, a tak sa stali občanmi mesta 
Púchov (kňaz a učiteľ).

Článok XIV. zaručoval každému 
obyvateľovi novej ulice právo obrátiť 
sa na richtára, ak utrpel škodu od 
iné ho občana. Richtár bol povin
ný vec prešetriť a zaručiť nápravu. 
Rovnako sa malo postupovať aj  
v tom prípade, že škodu spôsobil iný 
poddaný Lednického panstva.

Článok XV. mal veľmi praktický 
charakter – určil nielen miesto na 
stavbu novej ulice, ale zároveň aj 
zabezpečil jej vzhľad. Domy mali 
byť postavené v radoch po oboch 
stranách cesty. Cesta mala mať 
kráľovské rozmery, t.j. mala byť dos
tatočne široká pre nákladné vozy. 
Aby prípadne nedošlo k zúženiu 
vozovky, nesmeli sa pred domami 

zakladať záhradky.
Rodinu zabezpečoval XVI. člá

nok, podľa ktorého mužskí oby
vatelia mohli vyhotoviť testament, 
a tak usporiadať svoj majetok. V 
prípade úmrtia bez testamentu ma
jetok dedila rodina, pokrvní príbuzní  
a priatelia.

Hlboko pôsobiaci je článok XVII. 
umožňujúci odchod exulantov  
s celým majetkom do ich pôvodnej 
vlasti, keď sa v nej opätovne ob
noví mier a náboženská sloboda. 
Vyjadruje túžbu po domove, nikdy 
nesplnenú, citujem: „Ak by Pán Boh 
milostivo ráčil obnoviť najvytúženej
ší mier a slobodu náboženstva v ich 
pôvodnej vlasti, a ak niekto prejaví 
túžbu odísť so svojím majetkom, 
môže tak učiniť“.

Zuzana Lorántffyová žiadosť exu
lantov v plnom rozsahu potvrdi
la 12. júna 1650 na svojom hrade  
v Mukačeve za účasti provízora 
mukačevského panstva Tomáša De
brecéniho z Királydarócza. Zdôraz
nila, že v pôvodnej listine uvedené 
body doslovne prebrala a schváli
la pre úžitok celého spoločenstva 
exulantov usadených na Lednic
kom panstve. Privilegačná listina sa  
v archíve zachovala ešte v ďalšom 
vyhotovení  na papieri  podľa 
stupňa jej opotrebovania sa pravde
podobne veľmi často používala. Je 
napísaná tou istou pisárskou rukou 
a okrem iluminácie je úplne zhodná 
s pergamenovým originálom. Žia
datelia si dali podľa všetkého pred
vídavo hneď vyhotoviť rovnopis 
pre bežné a časté používanie. Tento 
prístup sa im zrejme vyplatil.

Uznanie práv obyvateľov Morav
skej ulice z r. 1777

Druhým spomínaným dokumen
tom je Uznesenie trenčianskej 
súdnej stolice z 18. februára 1777 
a týkalo sa uznania a zachovania 

práv obyvateľov 
Moravskej ulice. 
Podnetom ku kona
niu predstavených 
Trenčianskej župy 
bola nová urbárska 
regu lácia Márie 
Terézie a jej uplat
nenie voči morav
ským usadlíkom. 
Súd zrevidoval ur
bár. Podstatnou 
časťou dokumen
tu je vymenovanie 
všet kých práv  
a povinností, ako ich 
zachytáva listina Zu
zany Lorántffyovej  
v 17 článkoch. Ešte 
v marci roku 1773 
uhorská kráľovská 
m i e s t o d r ž i t e ľ s k á 
rada odporučila, 
aby sa všetky práva 
príslušníkov iných 
vierovyznaní zakot
vené v „starých, hoci 
už neplatných, lorántffyovských zm
luvách“, striktne dodržiavali a aby sa 
podľa nariadenia panovníka zaevi
dovali do platného urbára. 

Platbu domovej dane vo výške  
2 uhorských zlatých nahradila plat
ba 2 rýnskymi zlatými, pretože v 18. 
storočí už uhorské zlaté nejestvo
vali. Podľa mierne modifikovaného 
článku XI. si obyvatelia Moravskej 
ulice mohli voliť richtára z troch 
kandidátov, ktorých vybral zeme
pán. Ostatných členov obecnej rady  
a pisára volili občania sami, bez 
vplyvu zemepána. Richtár a obecná 
rada mala byť počas výkonu funkcie 
oslobodení od akýchkoľvek zbierok 
a iných verejných záväzkov. Osaden
stvo ulice však nebolo oslobodené 
od platenia vojnových daní neúre
kom. Urbár stanovil aj právo zeme

pána revidovať verejné účty v čase 
oslabenej obecnej správy a zaviazal 
občanov platiť svoje finančné záväz
ky prostredníctvom zemepána.  
V dokumente sa pripomína kráľom 
schválené užívanie lesov.

Celú „zmluvu“ v tomto znení, t. j. 
slobodu sťahovania a usporiadania 
poplatkov z nariadenia panovníčky 
potvrdila aj uhorská kráľovská mie
stodržiteľská rada 16. septembra 
1776. Súdna stolica v Trenčíne v zlo
žení: Ladislav Községi – podžupan 
a členov Gašpara Baroša, Jána 
Melčického, Štefana Bartu, Alexan
dra Motešického a Leopolda Ha
thu týmto oznámením potvrdzuje 
zacho vanie budúcich práv tak pan
stva, ako aj obyvateľov ulice, čo aj 
potvrdila autentickou pečaťou.

Jarmila Balážová, foto: wikipedia

Pramene k dejinám moravských   a českých exulantov v Púchove (2)

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!
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Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 19.05. 2020
Kar� olová s ryžou , chlieb
1. Kurča ,,a la kačka,, ,dus. červ. 
kapusta, kys. knedľa
2. Vol. oko, šošovicový prívarok, var. 
zemiaky

Streda: 20.05. 2020
Hovädzia s cestovinou, chlieb
1. Vypr. sekaný rezeň so syrom, zem. 
kaša, uhorkový šalát
2. Zel. šalát s gril. kuracím mäsom, 
dresing, pečivo

Štvrtok: 21.05. 2020
Držková so zemiakmi, chlieb
1. Bravčový špíz srbský, varené 
zemiaky s pažítkou
2. Parené buchty lekvárové, sypané 
makom a cukrom

Piatok: 22.05. 2020
Kelová s paprikou a úd. slaninkou, 
chlieb
1. Hovädzí tokáň na červenom víne, 
dus. slov. ryža, uhorka
2. Grilovaný Halloumi syr, kus-kus 
s gril. zeleninou        

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Rozvoz jedál: 042/46 42 048
Utorok: 19.05. 2020
Šurdica 
1. Maďarský hovädzí guláš, domáca 
knedľa
2. Bravčové pliecko znojemské, ryža

Streda: 20.05. 2020
Hráškový krém 
1. Husárska bravčová roláda, 
zemiaková kaša, obedový šalát
2. Kurací rezeň „TRIO“, ryža

Štvrtok: 21.05. 2020
Gulášová
1. Kurací závitok so špargľou a 
slaninkou v syrovej omáčke, ryža
2. Vyprážaný prešporský rezeň (údené 
mäso v zemiakovom cestíčku), pučené 
zemiaky 

Piatok: 22.05. 2020
Rajčinová
1. Bravčový rezeň po cigánsky, ryža/
krokety 
2. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót

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 / 21. týždeň

Reštaurácia
a kaviareň VIVA
Cena menu: od 4,00 €
Ponúkame aj rozvoz! 
Utorok: 19.05. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Zeleninový krém so syrovou bagetkou
1. Kuracie prsia s rebarborovou 
omáčkou a badiánom, zemiakové 
krokety  
2. Bratislavské bravčové rizoto 
so syrom, kyslá uhorka  
3. Šošovicový prívarok s volským 
okom, chlieb   
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s brusnicovou omáčkou, 1 ks toast  

Streda: 20.05. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Držková
1. Vyprážané kuracie stehná 
(vykostené), ľahký zemiakový šalát 
s jogurtom 
2. Pikantná bravčová zmes (slanina, 
čili, syr), dusená ryža  
3. Široké rezance s makom/tvarohom 
(výber)  
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s brusnicovou omáčkou, 1 ks toast  

Štvrtok: 21.05. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Sedliacka gulášová  
1. Kuracie plátky ,,Orava,, (slanina, 
dresing), ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky
2. Pečený plnený bôčik, zemiaková 
kaša, čalamáda
3. Bryndzové pirohy so slaninou/bez 
(výber), 0,2l acidko 
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s brusnicovou omáčkou, 1 ks toast  

Piatok: 22.05. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Brokolicová krémová  
1. Bravčový rezeň ,,Saltimbocca,, 
(šalvia, prosciutto), dusená ryža
2. Pastiersky syr v cestíčku, varené 
zemiaky, tatárska omáčka  
3. Cviklové rizoto s parmezánom, šalát  
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s brusnicovou omáčkou, 1 ks toast  

www.facebook.com/podivnybaron

štvrtok 21.5. 2020 - 19:00 hod. 
NaCeste: Obyčajný výlet do Ázie 
Máme tu ďaľší online live stream cestovateľskej 
besedy a to rovno troch bláznivých dobrodruhov 
Imra, Andreja a Pajtyho. Na začiatku boli dve tri ne-
vinné pivá v krčme a túžba dvoch kamarátov povo-
ziť sa na motorkách po exotickom Vietname, rovnako ako páni zo slávneho Top 
Gear. Neskôr sa ešte pridal čech v sandáloch, čo v živote na motorke nesedel 
a jeden tulák, čo práve nevedel, čo s načatím životom... 

streda 27.5. 2020 - 20:00 hod. 
Myšlienkovo: Online večer
najsilnejších hororových � lmov
Tento večer bude patriť tomu najsilnejšiemu 
zo žánru � lmového hororu. Ak vás fascinuje svet 
strachu a dejiny tohto mimoriadneho žánru, určite 
si prídete na svoje. Predstavíme si dejiny hororu od roku 1920 až dodnes, 
pozrieme sa na to najlepšie čo bolo v tomto smere nakrútené a zároveň 
odhalíme vývoj a zmeny, ktoré priniesla doba. Príďte sa „pobáť“ s Petrom 
Konečným z portálu Kinema.sk. A možno sa zastaví aj nebezpečný duch...   

štvrtok 28.5. 2020 - 20:00 hod. 
Do slova: Online diskusia o autizme
Online diskusia s autorom Jozefom Bednárom 
o knihe Nezlomní, ktorá nám prostredníctvom 18 
otvorených rozhovorov otvorí dvere do kompliko-
vanej, tabuizovanej a mýtmi opradenej problema-
tiky, ktorá sa týka tisícok slovenských rodín.  

Verejné podujatia ostávajú dočasne pozastavené.
VIAC NA FB A OSOBITNÝCH PLAGÁT OCH

Otváracie hodiny múzea: Ut 14.00 - 17.00, Št 15.00 - 18.00, Ne 16.00 - 19.00

PROGRAM - MÁJ 2020
PRINÁŠAME KULTÚRU AJ CEZ ONLINE STREAMING
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CEEV Živica pri príležitosti Medzinárodného 
dňa vyučovania vonku zrealizovala prieskum 
medzi učiteľmi základných škôl o tom, či a aké 
predmety by chceli preniesť z triedy von do príro-
dy - do lesa, parku alebo záhrady. 

Do prieskumu Hurá von sa zapojilo 705 z nich z 
celého Slovenska. Z prieskumu vyplýva, že učitelia 
vonku jednoznačne učiť chcú, ale potrebujú metod
ickú podporu.

Medzinárodný deň vyučovania vonku je globálne 
hnutie, ktoré inšpiruje a oslavuje hry a učenie sa 
vonku, počas vyučovania aj mimo neho. Tento rok 
pripadá na 21. máj, ale v Živici sa rozhodli rozšíriť 

ho na celý mesiac máj, čo súvisí aj s obmedzenými 
možnosťami vyučovania počas koronakrízy a veľkým 
potenciálom využiť učenie sa vonku nielen v nastá
vajúcich letných mesiacoch.

„Vyučovanie vonku a prenesenie tém z učebných 

osnov von do prírody, je skvelý prostriedok ako nielen 
počas koronakrízy dosiahnuť to, že deti budú na čerst-
vom vzduchu a zároveň zážitkovým spôsobom preberú 
učivo,“ hovorí Ivana Poláčková z platformy Hurá von, 
ktorú zastrešuje Živica. 

Tá sa už niekoľko rokov snaží prostredníctvom vi
acerých projektov ako Záhrada, ktorá učí, Sadovo, 
Zelená škola alebo Mestské včely vytiahnuť učiteľov 

a deti von z tried a ukázať im možnosti, ako prirodze
nou a pútavou formou nasať nové vedomosti.

Z prieskumu vyplýva, že medzi vyučovacie pred
mety, ktoré by učitelia základných škôl najradšej pre
niesli do vonkajšieho prostredia, patria prírodoveda, 
výtvarná výchova, matematika a vlastiveda. Nasledu
je telesná výchova a slovenský jazyk a literatúra. Živi
ca sa preto na základe prieskumu rozhodla, že pre 
základné školy vypracuje metodické listy vyučovania 
vonku pre 4 najžiadanejšie predmety. Spolupraco
vať na nich bude aj s partnerskými organizáciami  
z Českej republiky.

„Už dlhšie vnímame veľký záujem škôl o naše out-
doorové projekty a radi by sme podporili nielen 
učiteľov, ktorí už vonku učia, ale aj tých, ktorí sa na to 
zatiaľ neodhodlali, pretože im chýba metodika,“ hovo
rí Poláčková. Je podľa nej veľmi dôležité cielene 
posilňovať senzitivitu (citlivosť) populácie voči život
nému prostrediu, čo sa pri učení v prírode deje veľmi 
prirodzene. 

„Koronakríza v spojení s klimatickou krízou sú dnes 
veľmi jasnou ukážkou našej zraniteľnosti a priamej 
závislosti na prírode a jej zdrojoch. Vyučovanie vonku 
v prírode je jedným z nástrojov, ako prirodzene obrátiť 
pozornosť na tento fakt a upozorniť na problémy, ktoré 
už viac nemôžeme ignorovať,“ dodáva.

Okrem pripravovanej metodiky, ktorá by mala 
byť dokončená už v lete a prístupná v elektronickej 
podobe pre všetky základné školy, pripravila Živi
ca na celý máj zaujímavé tipy na aktivity a inšpirá
cie nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých 
rodičov, ktoré vedia využiť pri učení sa s deťmi, vždy 
pre iný druh prostredia – les, záhrada, sad, sídlisko…

V ponuke budú zaujímavé webináre so skvelými 
slovenskými aj zahraničnými lektormi, konkrétne 
tipy na jednoduché aktivity vonku, ktoré s deťmi 
zvládnu aj starí rodičia a ďalšie zaujímavé inšpirácie 
na bádateľské úlohy, ktoré učitelia môžu deťom za
dať aj na diaľku. Stačí sledovať facebookovú stránku 
Živice a web www.huravon.sk.                 Zdroj: Živica

Učitelia základných škôl chcú učiť vonku

Dôkladná hygiena rúk je účinná prevencia voči 
veľkej časti infekčných ochorení, vrátane COVID19. 
V súčasnosti, keď celý svet bojuje s pandémiou koro
navírusu, je mimoriadne dôležité, aby hygienu rúk 
dodržiaval každý, vrátane malých detí.

Hygienu rúk možno vykonať dvoma spôsobmi: 
umývaním rúk tekutým mydlom a vodou alebo alko
holovým dezinfekčným prostriedkom. Hygienou rúk 
chránite nielen seba, ale aj ostatných. Na účinnosť 
takejto prevencie upozorňuje Svetový deň čistých 
rúk, ktorý každoročne pripadá na 5. mája.

„Dôkladná hygiena rúk môže ochrániť vaše zdravie, 
myslite na to najmä v súčasnej pandémii ochorenia 
COVID-19,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. 
„Až 80 % infekcií sa šíri neumytými rukami. Pôvod-
covia ochorení sa totiž môžu nachádzať na bežne 
používaných predmetoch, ako sú napríklad držadlá vo 
verejnej hromadnej doprave, držadlá na nákupných 
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov, či vodovodné 
batérie. Mechanickým umývaním rúk pomocou mydla 
a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky a tým 
obmedzujeme ich šírenie. Preto je hygiena rúk prvým 
predpokladom zabráneniu infekčných ochorení,“ 
uviedol hlavný hygienik SR.

Pravidlá pre umývanie rúk vodou a mydlom:
Na to, aby ste si dôkladne umyli ruky, nestačí len 

opláchnuť si ich teplou vodou, to je iba začiatok. Po 
opláchnutí si ruky poriadne namydlite  očiste rúk 

venujte vždy minimálne štyridsať sekúnd až minútu. 
Napeneným mydlom si umyte dlane, chrbát rúk, 
mies ta medzi prstami i pod nechtami. Až potom si 
ruky opláchnite a dôkladne utrite jednorazovou 
utierkou alebo čistým uterákom. Ruky si umývajte 
bez prsteňov, hodiniek a náramkov.

Pravidlá pre dezinfekciu rúk alkoholovým dezin
fekčným prostriedkom:

• nadávkujte si plnú dlaň dezinfekčného prostried
ku a naneste na celý povrch rúk

• dlaň pravej ruky preložte na chrbát ľavej ruky, 
umyte vnútorné strany prstov a ruky si vymeňte

• spojené prsty pravej ruky si čistite trením proti 
ľavej ruke a naopak

• prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane  
a potierajte nimi druhú dlaň

• krúživým pohybom čistite pravou rukou palec 
ľavej ruky a naopak

• spojte prsty pravej ruky a krúživým pohybom čis
tite ľavú dlaň a opačne

• ruky sú vydezinfikované, keď vyschnú
Pravidelné a dôkladnú hygienu rúk naučte aj svo

je deti. Myslite na to, že svet spoznávajú rukami. 
Okrem umývania alebo dezinfekcie rúk dbajte aj na 
pravidelnú dezinfekciu povrchov pracovných plôch  
a pomôcok doma i na pracovisku.

Hygienu rúk vykonajte vždy:
• pred nasadením rúška na tvár

• po príchode na pracovisko a po príchode domov
• po cestovaní v prostriedkoch hromadnej dopravy
• pred, počas i po príprave jedla
• pred konzumovaním jedla
• po kontakte so zvieratami
• po vyčistení nosa, kašľaní, kýchaní
• po manipulovaní s odpadkovým košom a odpa

dom
• pri starostlivosti o bábätko a po výmene znečis

tenej plienky
• po každom použití toalety
• pred a po návšteve lekára
• kedykoľvek máte pocit znečistených rúk 

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay

Až 80 percent infekcií sa šíri neumytými rukami
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Majitelia sedemnástich slovenských hudobných 
klubov sa stretli vo štvrtok 7. mája v Novom Meste 
nad Váhom, kde v klube Blue Note riešili súčasnú 
situáciu, ktorá paralyzovala ich krehkú životaschop
nosť, hľadali možnosti zachovania svojej existencie  
a zároveň iniciovali vznik Asociácie Hudobných 
Klubov Slovenska. 

Zatiaľ ide o pracovný názov, ktorý doladia s tým, 
že momentálne hľadajú právnu formu, pod ktorou 
bude asociácia existovať. Pod spoločným združením 
chcú na úvod začať komunikáciu s tromi partnermi, 
a to s Ministerstvom Kultúry, Fondom na podporu 
umenia a SOZA. 

Blue Note, Piano Klub, Klub 77, Smer klub 77, Ná
jomná jednotka 210, Music a Cafe, Bombura, Stro
moradie, Klub za Rampami, Barmuseum, Frankie 
Rock Club, Klondajk, Queen´s Pub, Randal, MMC, 
RC Mlyn a Collosseum sú všetko etablované značky, 
ktoré ponúkajú ročne spolu viac ako 2000 živých 
koncertov, ktoré navštívi v priemere vyše pol milióna 
hudobných fanúšikov. Drvivá väčšina týchto klubov 
funguje vďaka nadšencom, ktorí túto činnosť ro
bia bez očakávania zisku a len preto, že majú vzťah  
k hudbe alebo sú sami hudobníci. Napriek tomu, že 
nielen oni, ale aj ich spolupracovníci patria medzi 
hudobných profesionálov, či pracovníkov kultúry  
a každý deň už desiatky rokov tvoria priaznivé 
prostredie pre hudobný ekosystém, doposiaľ nikdy 
nepoberali akúkoľvek pomoc od štátu. Vzhľadom na 
súčasnú platnú legislatívu sa tiež nemôžu uchádzať  
o externé príjmy zo súkromných zdrojov prostred
níctvom sponzorstva. Narozdiel od športovcov.

„Korona už neodvratne poznačila celú spoločnosť, 
ktorej súčasťou je aj kultúra. Hudobné kluby poskytujú 
kapelám aj fanúšikom neodmysliteľný background – 
priestor, techniku a personálne kapacity, bez ktorých 
by hudobná scéna nemohla plnohodnotne fungovať. 
Stretli sme sa s tým, aby sme našli riešenia, ako zacho
vať činnosť klubov aj po tejto kríze, pretože nás pos
tihla ako prvých a pritom sa k našej činnosti budeme 
môcť vrátiť medzi poslednými. Na to, ako pomôcť 
nielen hudobným klubom, ale aj ľuďom naviazaným 
na ich fungovanie, ktorí vykonávajú slobodné a veľmi 
špecifické, pre hudobnú scénu potrebné a dôležité po
volania, vieme ponúknuť konkrétne riešenia. Na úvod 
chceme začať  spoločný dialóg s Ministerstvom Kultúry, 
Fondom na podporu Umenia a SOZA,“ uviedli na stret
nutí majitelia hudobných klubov pre médiá. Pre túto 
úlohu si zvolili piatich zástupcov – Tibora Zelenaya  
z Blue Note, Petra Hajšu z Piano Klubu, Miša Malichera 
z Nájomnej Jednotky 210, Martina Višňovského zo 
Stromoradia a Juraja Rybana z Randalu a MMC.

Hudobné Kluby nie sú krčmy ani reštaurácie
Hudobné kluby sú základom každej hudobnej 

scény. Vychovávajú nové generácie hudobníkov  
a množstvo pracovníkov v nich získava svoje prvé 
pracovné skúsenosti na  špecifických pozíciách 
pódiových technikov, zvukárov, osvetľovačov, cibria 
si svoje produkčné a organizačné schopnosti, učia sa 
propagácii, komunikácii s médiami. Zaujímavosťou 
je, že mnohí dnešní profesionáli začínali práve  
v kluboch na spomínaných pozíciách alebo pomáha
li pri nosení techniky, brigádovali v šatni, či na bráne. 
Všetci títo ľudia, pracujúci v kluboch a na týchto 
pozíciách ostali zo dňa na deň bez príjmu.

„Práca v hudobnom klube začína ráno a končí  
v nes korých nočných hodinách. Dôležité je si uve
domiť, že kluby nie sú krčmy, kaviarne ani reštaurácie 
ako sa mnohí ľudia mylne domnievajú. Ponúkanie 

gastro služieb v hudobných kluboch je samostat
nou, doplnkovou službou, ktorá nemá žiaden vplyv 
na úspešnosť hudobnej produkcie. Hudobný klub 
je priestor s kvalitnou akustikou, ktorú docielite fi
nančne náročnou stavebnou a inžinierskou úpravou, 
má vhodné pódium, nadštandardné elektrické siete 
a kvalitnú výkonnú zvukovú, osvetľovaciu, prípadne 
aj premietaciu techniku.“ Organizovanie živých kon
certov má takisto pozitívny ekonomický dopad na 
ďalšie segmenty a prináša nemalé príjmy pre iných 
podnikateľov v mestách ich konania, ktorí predáva
jú široké spektrum produktov a ponúkajú rozsiahle 
typy služieb. Vďaka tomu, že tieto kluby vo svo
jich mestách finančne pokrývajú v plnej miere aj  
s rizikom mínusu všetky náklady na úspešnú reali
záciu koncertov. 

Garáže kluby nenahradia
Hudobné kluby nie sú ani Kultúrne centrá  

a vzhľadom na to, že vychovávajú mladých hudob
níkov čiastočne suplujú iné kultúrne inštitúcie ako 
Osvetové strediská či Kultúrne domy. Majoritná 
väčšina klubov je v prenajatých priestoroch a bez 
akéhokoľvek finančného krytia, pretože prežíva
li z mesiaca na mesiac a svoje fungovanie dotovali 
z doplnkových reštauračných alebo kaviarenských 
služieb, ktoré ostali tiež paralyzované. „To je holý 
fakt. Bez pomoci, či už štátu alebo prenajímateľov, 
nebudeme schopní prežiť a väčšine klubov hrozí 
zánik, prípadne sa dostanú do existenčných prob
lémov.“ Neskôr preto nebudú môcť ani požiadať  
o akúkoľvek podporu, pretože nebudú spĺňať pod
mienky vzhľadom na možné dlhy na sociálnych 
a zdravotných odvodoch, prípadne pri daňových 
nedoplatkoch a podobne. Majitelia klubov triez
vo odhadujú, že ak sa im nepodarí zachovať aspoň  
v prevažnej miere terajší stav našich kultúrnych 
pries torov, tak v najbližšej dobe v rozmedzí 3 až  
5 rokov nevzniknú pri predpokladanej recesii ekono
miky nové kluby, pretože budú na okraji záujmu 
podnikateľských aktivít. „Ubudne aj odborných  
profesií naviazaných na produkcie a takisto nevy
chováme nových odborných pracovníkov. Rovnako 
to zasiahne hudobníkov, ktorí nebudú mať kde ce
loročne koncertovať a nevychováme ani mladých 

hudobníkov, pretože garáže hudobné kluby nenah
radia. Jedno súvisí s druhým.“

Ponúkajú konkrétne riešenia, aby nezanikli
Kluby nevedia, v ktorej fáze a za akých podmienok 

budú môcť začať s realizáciou hudobných produkcií. 
Kým sa opäť budú môcť vrátiť k svojej skutočnej prá
ci, pripravili štyri hlavné body, ktoré chcú odkomu
nikovať na stretnutiach so zástupcami Ministerstva 
kultúry, Fondu na podporu umenia a SOZA. 

 Vytvoriť priestor v grantovej schéme FPU aj na 
priamu adresnú podporu hudobných klubov alebo 
klubových produkčných projektov (klubové festivaly, 
tematické klubové koncerty a iné).

 Zabezpečiť získanie sponzorských prostriedkov 
úpravou zákona o sponzorstve tak, aby to nebolo pre 
poskytovateľa odrádzajúce. Viaceré hudobné kluby 
totiž fungujú ako neziskovky a nemôžu potenciál
nym partnerom ponúkať sponzorstvo, nakoľko si 
tieto výdavky nie je možné uplatniť do nákladov.  
V športovom odvetví je to bežná prax.

 Samostatnou kapitolou je problematika kluby  
a SOZA, kde sa spoločne so zástupcami chceme 
zamyslieť nad spôsobom platenia poplatkov za au
torské práva. Ak by sa zaviedol rozumný a reálne nas
tavený paušálny poplatok, tak sa ho nikto nebude 
snažiť obchádzať, v konečnom dôsledku bude výber 
v absolútnom čísle.

 Najaktuálnejším problémom je ustáť nájmy. 
Veríme, že v tejto situácii ponúkne dobré riešenia 
vláda, je to problém, ktorý sa dotýka všetkých ná
jomcov a prenajímateľov. Pomoc by však mohla byť 
aspoň čiastočne zahrnutá aj v prípadnom granto
vom rámci FPU ako uznateľný náklad na produkčné 
projekty hudobných klubov.

Vznikajúcu Asociáciu Hudobných Klubov Sloven
ska zakladajú Blue Note, Nové Mesto nad Váhom, 
Piano Klub, Trenčín, Klub 77, Banská Bystrica, Smer 
Klub 77, Žilina, Nájomná Jednotka 210, Nitra, Music 
a Cafe, Nitra, Bombura , Brezno, Stromoradie, Prešov, 
Klub za Rampami, Nové Mesto nad Váhom, Barmu
seum, Martin, Frankie Rock Club, Nitra, Klondajk, 
Veľký Kolačín, Queen´s Pub, Púchov, Randal @ MMC, 
Bratislava, RC Mlyn, Vrútky, Collosseum, Košice.

Edo Kopček, PR manažér Stromoradia

Majitelia hudobných klubov hľadajú cestu z krízy
Púchovský Queens Pub medzi zakladajúci členmi Asociáce hudobných klubov Slovenska

Zakladajúci členovia asociácie počas stretnutia v Novom Meste nad Váhom.          Foto: archív Blue Note

V jednom z najkrajších hasičských areáloch  v Ihrišti, sa tento rok Slovenskomoravská hasičská liga neuskutoční. 
Súťaž možno odštartuje v júli.            FOTO: Milan Podmaník 
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Mestský úrad Púchov

MESTSKÝ ÚRAD
ÚRADNÉ HODINY budú

v skrátenom čase nasledovne:

Štefánikova 821/21,  020 18 Púchov

! Ostatné kancelárie mestského úradu budú pre verejnosť zatvorené, ich zamestnanci
budú služby občanom poskytovať naďalej prostredníctvom e-mailov a tel. kontaktu. 
! Vstup do budovy úradu len s rúškom alebo iným ochranným prostriedkom a len na nevyhnutnú dobu. 
! Pred vstupom do budovy je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 
rukavice, pričom do budovy úradu bude môcť vstúpiť len jedna osoba, resp. nevyhnutný počet osôb. 
! Mesto žiada návštevníkov úradu, aby si priniesli vlastné písacie potreby, dodržiavali 2 metrové 
rozostupy medzi sebou, a pri návšteve úradov rešpektovali hygienicko-epidemiologické 
opatrenia Hlavného hygienika Slovenskej republiky.

PONDELOK 8.00 - 14.00 h

8.00 - 14.00 hUTOROK

10.00 - 16.00 h

8.00 - 14.00 h

nestránkový deň

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

KANCELÁRIA PRE PLATBU DANÍ
A POPLATKOV ZA KO

(BUDOVA DIVADLA PÚCHOV)

PONDELOK 8.00 - 12.00 h

8.00 - 12.00 hUTOROK

12.00 - 16.00 h

8.00 - 12.00 h

8.00 - 12.00 h

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

sú na mestskom úrade pre verejnosť na prízemí budovy MsÚ
OTVORENÉ VŠETKY KANCELÁRIE prvého kontaktu.

O
ZN

A
M

(POZOR! KANCELÁRIA K TOMUTO ÚČELU NEBUDE NA MSÚ K DISPOZÍCII.)

Od  11. 05. 2020 do odvolania

PREVÁDZKA VYSUNUTÉHO PRACOVISKA v Divadle Púchov
PRE PLATBU DANÍ A POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD

PREDĹŽENÁ do 12. 06. 2020

V MESTE PÚCHOV
NARÁSTOL OBJEM ODPADU

Pri porovnaní marca a apríla za rok 2019 a rok 2020
stúpla produkcia odpadu o 40,74%. 

Zo 62,57t v roku 2019 nám v čase Covid-u 
stúplo množstvo separovaného zberu na 88,066t.

Ďakujeme, že odpad ukladáte do separačných domčekov, nie voľne na stojiská. 

Objemný odpad, elektro odpad, stavebný odpad, biologický odpad
môžu občania odovzdať na ZBERNOM DVORE.

OTVÁRACIE HODINY: PO - PIA 8:00 - 10:00 a 10:30 - 18:00 hod.

Prosíme, pred zahodením zošliapnuť  fľaše, plechovky a papier.

SKLO
PAPIER
PLASTY
SPOLU

11 420
5 730

120

30 180
6 670
8 450

26 440
12 340

7 370

25 160
13 876

2 880

41 600
12 400

8 570
62 570

51 600
26 216
10 250
88 066

marec apríl spolu
2019 2020

marec apríl spolu

Trieďme
odpad!

Množstvo odpadu počas  
koronakrízy stúplo

Prijaté opatrenia súvisiace s koronakrízou majú dopad aj na množstvo  
separovaného odpadu. Pobyt doma, jarné upratovanie a zatvorené prevádzky 
stravovania spôsobili, že PTSM zaznamenal zvýšené množstvo odpadu. Pri 
porovnaní s minulým rokom, za mesiace marec a apríl, množstvo vyseparovaného 
odpadu stúplo o  25,496 ton, čo predstavuje celkový nárast o 40,74 %.  Množstvo 
vyseparovaného skla narástlo o 10 ton, papiera o 13,8 ton.  Pri plastoch ide 
o nárast o 1,7 tony, čo môže vzbudzovať dojem, že nárast nie je veľký. Opak je 
však pravdou, keďže plastový odpad je ľahký a na dosiahnutie takýchto čísel 
je potrebné spracovať na separačnej linke PTSM objemovo veľké množstvo 
plastového odpadu. 

Veronika Hantáková,  
referent odpadového hospodárstva a investičnej činnosti
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Modelársky klub Púchov v tejto 
sezóne 2019 – 2020 organizoval mimo 
iné aj medzinárodné seriály pretekov 
na autodráhe: Púchovský CONTINEN-
TAL Cup a Slovensko-Moravský pohár. 
Sezóna našich pretekov kopíruje 
vždy školský rok, začína v septembri  
a končí v júni nasledujúceho roka. Žiaľ, 
súčasná situácia nás prinútila ukončiť 
sezónu predčasne. Z oboch seriálov 
sme mali za sebou po 5 pretekov zo 
šiestich a tak výsledky už neskreslili 

záverečný stav.
Oba seriály pritiahli rekordný počet 

pretekárov zo všetkých kútov Slov-
enska aj z ČR. Kategória DTM – 42 
pretekárov a kategória GT dokonca 45 

pretekárov a čo je veľmi potešujúce 
skoro polovica boli juniori. Najsilnej-
šia základňa juniorov je samozrejme  
v Púchove. Vďaka Centru voľného času 
Včielka Púchov, s ktorým už 6 rokov 
organizujeme automodelárske krúžky 
sme si vytvorili základňu juniorov, ktorí 
sa už dostávajú na špičku slotracingu 
u nás. 

Junior Urban Tomáš si vyjazdil prvé 
miesto v kategórii LMP1, v junioroch 
2 miesto v DTM a 3 miesto v GT a naj-
úspešnejší Púchovčan junior Bednárik 
Roman tri prvé miesta v kategóriách 
F1, GT aj DTM s prehľadom porazil aj 

skúsených seniorov. Samozrejme že 
vyhral aj všetky tri juniorské kategórie 
a v Slovensko-Moravskom pohári dve 
druhé miesta a jedno prvé za kate-
góriu DTM. Získal celkovo 9 pohárov, 
čo je veľký úspech.

V juniorských kategóriách obsadili 
ďalšie priečky Štancel Alexander a Kuť-
ka Joachim. No musíme pochváliť aj  
5 ročnú Luhovú Alžbetku, ktorá obsa-
dila celkové tretie miesto v kategórii 
LMP2.

V Juniorskom Continental Cupe, 
ktorý jazdia deti počas krúžkov s vlast-
noručne vyrobenými autíčkami, sa  
v mladších junioroch do 9 rokov v kate-
górii GT umiestnil na prvom mieste  

5 ročný Vislay Konrád, tesne za ním 
Vojcik Samuel a Novosad Jozef. V kate-
górii LMP2 boli najúspešnejší Galánek 
Petr, Pekara Daniel, Kováčik Sebastian, 
no aj Belas Mirko, ktorý jazdil veľmi 
pekne, žiaľ prišiel k nám do klubu až 
tohto roku a tak mu chýbali body do 
celkového hodnotenia.

Aj toto záverečné vyhodnotenie 
prebehlo netradične, trvalo zhruba 
týždeň, ocenených sme si pozývali 
postupne tak, aby sa v priestoroch 
klubu nezdržiavalo viac ľudí naraz. 
Prebehlo bez divákov a za dodržania 
hygienických pravidiel. Jediná úľava 

bola, že si ocenení mohli sňať rúška 
počas fotenia.

Chcem sa týmto poďakovať firmám, 
podnikateľom ako aj všetkým, ktorí 
nám prispeli 2% z daní alebo priamo 
cenami do pretekov. Veľké poďako-
vanie patrí firme Continental s.r.o. 
ktorá nás výrazne podporila pri stavbe 
našej novej autodráhy a dali aj súhlas 
s použitím ich názvu a loga pri našich 
pretekoch. Firme Stavintel s.r.o Púchov, 
ktorá nám venovala ceny do pretekov, 
veľké poďakovanie patrí Púchovskej 
tlačiarni ASSA s.r.o. ktorá nám zabez-
pečuje tlač všetkých materiálov – 
diplomy, plagáty, nálepky na autíčka, 
firme Raiffeisen banka s.r.o Púchov, 
ktorá nám venovala ceny pre juniorov.

Už teraz pripravujeme ďalší ročník 
Púchovského poháru pre novú sezónu 
2020/2021. Pod akým názvom sa 
bude jazdiť, ešte ukáže čas a záujem 
o hlavný sponzoring. Pre deti, ktoré 
budú navštevovať automodelársky 
krúžok, pripravujeme nový, veľmi zau-
jímavý program stavby autíčka opäť vo 
farbách sponzorov a hneď po otvorení 
štátnych hraníc z ČR začneme s pretek-
mi pre letné mesiace – Pohár mieru 
a priateľstva s autami, ktoré mladšia 
generácia pozná iba z múzea – Škoda 
130RS, VAZ Lada , Trabant, Wartburg, 

Moskvič, Dacia. Modelári využíva-
jú súčasný stav karantény na stavbu 
modelov a týždeň po otvorení hraníc 
ideme do ČR na autodráhu do Zubří 
kde budú prvé preteky.

Martin Kumičak, ZTŠ Púchov
Modelársky klub Púchov

www.mkpuchov.eu

Púchovský CONTINENTAL Cup a Slovensko-Moravský pohár

Alžbetka Luhová a Petra Luhová.

Zľava Mirko Belas, Jozef Novosad, Alexander Štancel.

Samuel Vojcik.

Zľava Daniel Pekara, Vislay Konrád, Peter Galánek. 

Najúspešnejší účastník Continental 
Cup-u Roman Bednárik. 
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Púchovské farby háji aj súrodenecká dvojica bratov Pilných

Daniel a Peter Pilný si chcú zahrať prvú ligu
Útočník Daniel Pilný (24, na snímke vľavo) a brankár 

Peter Pilný (21) je súrodenecká dvojica, ktorá v ak
tuálnej sezóne II. ligy háji farby MŠK Púchov. Bratia 
v rozhovore pre futbalnet.sk opísali svoje prvé futba
lové kroky, doterajší najväčší úspech a prezradili, aké 
je to hrať so súrodencom v jednom tíme.

Ako vyzerali vaše futbalové začiatky a kto vám 
bol prvým futbalovým vzorom?

Daniel: „Keďže pochádzame z obce Kvašov, tak 
moje prvé futbalové začiatky boli u nás na ihrisku, 
kde som si chodil kopávať s otcom a bratom. Až  
v 13 rokoch som začal hrávať futbal za žiakov v Ho
rovciach. Po roku a pol ma vzali tréneri do Púchova 
do kategórie starší žiaci. Mojím prvým futbalovým 
vzorom bol Fernando Torres, pretože nosil najkrajšie 
kopačky (úsmev) a dával veľa gólov.“

Peter: „Moje futbalové začiatky boli v Kvašove, 
odkiaľ pochádzame. Neskôr zakladali žiakov vo 
vedľajšej obci Horovce, kde ma otec priviedol na 
prvý tréning a potom som sa aj vďaka bratovi dostal 
do Púchova, keďže si ho vybrali a ja som už išiel spolu 
s ním ako balíček.“

Väčšinu doterajšej futbalovej kariéry ste strávili 
v Púchove. Aké máte doposiaľ najkrajšie futba-
lové spomienky a zážitky?

Daniel: „Je pravda, že v Púchove som strávil skoro 
celú moju doterajšiu kariéru, ale bol som aj rok na 
hosťovaní v Novej Dubnici, kde sme boli skvelá partia 
chalanov s výbornými výsledkami. Najkrajší zážitok 
je určite spätý s Púchovom, keď sme postúpili do II. 
ligy. Odzrkadlením mojich výkonov bola aj nominá
cia do výberu Západoslovenského futbalového 
zväzu na finálový turnaj Regions Cup v Nemecku, čo 
sú majstrovstvá Európy hráčov bez profesionálnych 
zmlúv, kde sme boli spolu s bratom. Určite to bola 
výborná medzinárodná skúsenosť.“

Peter: „Veľa som si toho neprešiel počas doterajšej 
kariéry, ale keď mám vyzdvihnúť najväčší úspech, tak 
turnaj Regions Cup v Nemecku, kde sme boli s cha

lanmi z výberu ZSFZ na ME. Rád spomínam na prvý 
druholigový štart za Púchov v Skalici.“

Momentálne hráte II. ligu za Púchov. Ako 
vnímate úroveň tejto súťaže?

Daniel: „Myslím si, že liga je mladá, kvalitná, rýchla, 
agresívna a hrá v nej množstvo výborných futbalis
tov, ktorí by sa nestratili ani v najvyššej súťaži.“

Peter: „Z môjho pohľadu je táto liga určite fyzicky 
náročná a veľmi vyrovnaná. Svedčí o tom aj pohľad 
na tabuľku.“

V tíme ste aj s bratom. Čo to pre vás znamená?
Daniel: „Byť v tíme s bratom je ojedinelé, nie 

každému sa to podarí. Preto som nesmierne rád  
a vďačný, že nám sa to podarilo.“

Peter: „Vnímam to ako veľkú výhodu, pretože si 
môžeme navzájom pomôcť nielen v bežnom živote, 
ale aj na ihrisku.“

Ako sa hrá s bratom?
Daniel: „Spolu s bratom sme hrali aj v doraste, aj 

keď je mladší o tri roky a spolu sme hrali aj III. ligu. 
Takže to už nejaký ten čas spolu ťaháme (úsmev). Je 
super, že môžeme byť spolu.“

Peter: „Osobne sa mi s ním hrá veľmi dobre, lebo 
sa vždy môžem ,oprieť‘ o staršieho brata. Nikdy by 
som nepovedal, že sa môžeme po žiackych a doras
teneckých ligách opäť stretnúť v jednom mužstve a 
zahrať si takú vysokú súťaž.“

Stalo sa, že prišlo medzi vami k výmene názorov 
na ihrisku?

Daniel: „Áno, počas zápasu sa nám to stalo iba raz, 
ešte keď sme hrali v III. lige. Na tréningoch máme 
častejšie rôzne pohľady, ale keď skončí, nehneváme 
sa na seba. Na tréningu radi hráme proti sebe, doma 
nastanú aj určité podpichovačky (úsmev).“

Peter: „Jeden zápasový moment si pamätám, keď 
sme mali výmenu názorov, ale hneď po zápase sme 
si to vydiskutovali. Na tréningu je to skôr o tom, že sa 
vieme podpichnúť a zasmiať sa. Najviac si užívame 
súboje proti sebe.“

Aká je najväčšia futbalová prednosť vášho bra-
ta?

Daniel: „Sebavedomie, reflex a kopacia technika.“
Peter: „Z môjho pohľadu to je sila v osobných 

súbojoch, hra chrbtom k bránke a hlavne by som 
vyzdvihol jeho pokoj na ihrisku. S takou výhodou 
dokáže riešiť situácie v najväčšom pokoji.“

Čo ste robili v roku 2003, keď s Púchovom hrala 
Barcelona?

Daniel: „Mal som vtedy osem rokov. Nepamätám si 
to presne, keďže sa hralo večer, tak som už asi spal 
(smiech).“

Peter: „Haha... keďže som mal päť rokov, veľa si 
toho nepamätám. Pravdepodobne som v čase zápa
su už spal.“

Aký je váš futbalový sen?
Daniel: „Aby som sa raz živil iba futbalom a nemu

sel chodiť do práce (smiech). Raz by som chcel hrať 
najvyššiu súťaž na Slovensku alebo Česku.“

Peter: „Zahrať si najvyššiu súťaž. Či už to bude na 
Slovensku alebo v zahraničí, na tom nezáleží.“

Aktuálna situácia je taká, že už viac ako dva me-
siace sme bez futbalu. Ako trávite toto obdobie?

Daniel: „S takouto situáciou sa nestretol ešte nik
to z nás. Zo začiatku sme mysleli, že sa súťaž pre
ruší iba na dva týždne a potom budeme normálne 
pokračovať. Ukázalo sa však, že vírus bol silnejší a viac 
sa rozšíril... S bratom chodíme individuálne trénovať, 
je výhoda, že je brankár, tak mám komu strieľať góly. 

Vo voľnom čase sa venujem priateľke, a keď zostane 
čas na domáce práce, tak pracujem okolo domu.“

Peter: „V prvom rade ma veľmi mrzí, čo sa deje 
v celom svete. Z futbalového hľadiska to vnímam 
ako veľkú stratu, keďže ani individuálny tréning 
nevynahradí ten v kolektíve. My sa ho snažíme tráviť 
individuálnym tréningom, v čom máme výhodu, že 
môžeme cvičenia robiť vo dvojici.“

Niektoré kluby už obnovili tréningy aspoň  
v sku pinách, je to tak aj u vás?

Daniel: „Aj keď sú povolené tréningy v skupinkách, 
tak u nás k tomu ešte nedošlo. Mesto Púchov má 
uzavretý futbalový štadión, ale podľa posledných 
informácií 17. mája by malo padnúť rozhodnutie, či 
budeme trénovať v skupinkách alebo naďalej indi
viduálne.“

Veríte, že sa aktuálna sezóna ešte rozbehne?
Daniel: „Verím ako verím... Ak sa rozbehne, isto sa 

bude hrať bez divákov. Za seba si myslím, že tento 
ročník by sa mal anulovať a mala by sa začať príprava 
na novú sezónu, aby tá odštartovala v riadnom ter
míne.“

Peter: „Popravde, veľmi tomu neverím, keďže do 
konca súťaže zostáva ešte dosť zápasov. Kým sa na
vyše rozbehne spoločný tréningový proces, tak to 
môže ešte trvať nejaký čas.“

V Púchove vás trénuje niekdajší kouč Trenčí-
na Vladimír Cifranič. Aký je to tréner a kam vás 
posunul?

Daniel: „Tréner Cifranič je impulzívny, cieľave
domý a náročný tréner. Treba tiež povedať, že je to 
správny chlap. Určite ma náročnosť a kvalita trénin
gov sa posunula ďalej a z futbalovej stránky na vyššiu 
úroveň.“

Peter: „Je to vynikajúci tréner a veľký vtipkár. Vždy 
má svoj cieľ, pre ktorý robí všetko. Jednoznačne sa 
jeho príchodom zvýšila úroveň tréningov. Mužstvo 
sa posunulo z taktickej stránky, čo je dokonale aj vi
dieť.“    ZDROJ: futbalnet.sk
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Celosvetová pandémia ochorenia na COVID-19 
tvrdo zasiahla aj do činnosti Cyklotrialového klu-
bu Záriečie podobne, ako do celého svetového  
i slovenského cyklotrialového športu. 

Cyklotrialový klub Záriečie mali na najvyššom 
svetovom fóre reprezentovať Kristína Sýkorová  
a Jakub Mudrák. Pre nový koronavírus je prerušená 
sezóna nielen na svetovej, ale i na celoslovenskej 
úrovni. Sýkorová a Mudrák, podobne ako ďalší 
záriečskí cyklotrialisti museli nateraz oželieť aj ďalšie 
podujatia na Slovensku i v Českej republike. 

O tom, ako sa Cyklotrialový klub Záriečie vyspo
riadal s mimoriadnou situáciou, sme sa porozpráva
li s manažérkou a trénerkou Cyklotrialové klubu 
Záriečie a členkou komisie trialu pri Slovenskom 
zväze cyklistiky Annou Šidlíkovou.

- Kedy ste pre pandémiu prerušili tréningový 
proces?

Tréningy sme zastavili už 12. marca na základe 
rozhodnutia krízového štábu. Už na druhý deň na 
základe vyhlásenia mimoriadnej situácie vydali 
Obecný úrad v Záriečí a vedenie základnej ško
ly úplný zákaz pohybu v areáli školy, kde máme aj 
náš tréningový trialpark. Zavreté zostali aj ihriská 
a telocvičňa. Slovenský zväz cyklistiky pracoval  
v režime home Office, od 11. mája však už pracuje 
v riadnom režime. Samozrejme s určitými obmedze
niami.

- Ako ste zareagovali na prvé uvoľnenie opat-
rení zo strany krízového štábu?

Trénovať v trialparku v Záriečí sme začali 22. apríla. 
Nie sme kontaktný šport, tréningový areál je vo von
kajšom prostredí, nepredáva sa v ňom občerstvenie, 
nie sú tam sociálne zariadenia (školské v tomto čase 
nemožno používať). Tréningy prebiehajú bez prítom
nosti verejnosti, na jedného trénera pripadá jeden, 
najviac dvaja jazdci. Už 6. mája prijal Slovenský zväz 
cyklistiky ďalšie opatrenia súvisiace s druhou a treťou 
fázou uvoľňovania, podľa ktorých sme začali fungo
vať tento víkend.

- Aké podujatia ste stihli absolvovať ešte pred 
vyhlásením núdzového stavu a o ktoré domáce 
podujatia ste nateraz prišli?

Doposiaľ sme mali iba jednu súťaž – halový pohár 
v Topolčiankach 7. marca. Slovenský pohár a Sloven
ské hry mládeže, ktoré mali byť  v Rudine 13. júna, 
organizátor preložil na doposiaľ nestanovený  ter
mín. Všetky podujatia  zapísané v kalendári Slov
enského zväzu cyklistiky sú do 24. mája zakázané. 
Najbližším podujatím mali byť Slovenské hry 
mládeže 20. júna vo Veľkom Záluží. Organizátori sú 
pripravení, uvidíme, či sa budú môcť uskutočniť.  
V kalendári tri alových podujatí na Slovensku je 
naďalej súťaž klubov v Bratislave (4. 7.), súťaž klubov 
a detí v Poprade (11. 7.), Slovenský pohár a Slov
enské hry mládeže v Lučenci (22. 8.), majstrovstvá 
Sloven ska a Slovenské hry mládeže v Poprade (12. 9.)  
a záverečné podujatie  Slovenský pohár a Slovenské 
hry mládeže u nás v Záriečí. Rovnako musíme počkať 
a dúfať, že situácia umožní ich organizovanie. 

- Vaši zverenci však získavajú popredné umiest-
nenia aj na medzinárodnom fóre. O ktoré medzi-
národné podujatia ste prišli a ktoré vás prípadne 
čakajú?

Podujatia, ktoré sme mali absolvovať zrušili.  Naj
viac ich bolo plánovaných v Českej republike.  Na 
nich zvyknú štartovať všetci naši jazdci. Zrušené sú 
preteky  v Brne, Moravskom Krase, Prusiciach, Ni
hošoviciach, Znojme, v Retz, ako aj niektoré spoločné 
tréningy  medzinárodnou účasťou. Na zrušenom SP 
 v Salzburgu (2. 7.) mala štartovať Kristína Sýkorová. 
Na zrušené Svetové hry mládeže vo Francúzsku 
(31. 7.) bol nominovaný Jakub Mudrák. V kalendári 
Svetovej cyklistickej federácie  stále ostávajú svetové 
poháre v Taliansku (24. 7.), Švajčiarsku (13. 8.), Poľsku 
(4. 9.),  Taliansku (18. 9.). Nemáme informácie o maj
strovstvách sveta v Číne začiatkom novembra. Ale 
nevieme, či na 100 percent všetky podujatia, ktoré 
zostali v kalendári, budú. Myslím, že to bude závisieť 
od situácie v Európe.

- Myslíte si, že aspoň časť sezóny sa predsa len 
dá zachrániť?  

Nerozhodli sme o  ukončení sezóny na Slovensku. 
Náhradný termín hľadá Rudina.  Oni, predpokladám, 
budú chcieť preteky organizovať. Ostatné termíny 
pretekov organizátori doposiaľ nerušia, ani ne
prekladajú. Uvidíme, ako sa budú usmernenia štátu 
vyvíjať. Predpokladám, že bude dôležité aj to, či  klu
by a jazdci dostanú všetky rozpočtované prostriedky 
od Slovenského zväzu cyklistiky a ten od štátu.

- Zastihla pandémia niektorého z vašich zveren-
cov v zahraničí, prípadne či musel niekto z nich 
absolvovať povinnú karanténu?  

Z nášho klubu našťastie nie. Ale najlepší súčasný 
slovenský „eliťák“ Samuel Hlavatý odcestoval do 
Južnej Afriky do  Kapského mesta na základe poz
vania  na tréningy a exhibície tesne pred zákazom 
vycestovania. Po príchode musel ísť do povinnej 
domácej karantény.

- Nemôže mať súčasná situácia fatálne dôsledky 
pre existenciu Cyklotrialového klubu Záriečie?

Zažívame veľmi vážnu finančnú situáciu. Iné roky 
sme mali o takomto čase na účte finančné prostried
ky z obce. Z Trenčianskeho samosprávneho kraja sme 
mali vlani už podpísanú zmluvu  o finančnej podpore  
na schválený projekt.  Teraz kraj presunul prostriedky 
z projektov na riešenie situácie spojenej s COVID 19. 
O mesiac neskôr je posunutá podpora klubov pracu
júcich s mládežou zo Slovenským zväzom cyklistiky, 
pričom nevieme, či dostaneme zvyčajnú sumu, pre

tože ak bude Ministerstvo školstva SR krátiť finančné 
prostriedky  zväzu cyklistiky,  bude to mať finančný 
dopad aj na náš klub

- Jedným zo zdrojov príjmov boli aj dve percen-
tná z dane...  

Tie tvorili v našom rozpočte významnú sumu. 
Máme informácie, že dve percentá budú posielať po 
skončení pandémie  od firiem do dvoch mesiacov  
a od zamestnancov  tri mesiace po  jej skončení. 
Takže nevieme, kedy to bude. Nevieme, z čoho 
budeme existovať, panuje veľká neistota.  A obavy 
máme aj z finančnej situácie  v budúcom roku.

Milan Podmaník

V Cyklotrialovom klube Záriečie panuje veľká neistota z budúcnosti

Záriečskí cyklotrialisti Kristína Sýkorová a Jakub Mudrák 
prišli pre pandémiu o účasť na svetových podujatiach

Po Jakubovi Mudrákovi (vpravo) vyrastá v Záriečí 
ďalší talent - Matúš Ofúkaný. Na Plese športovcov ho 
vyhodnotili ako objav roka. Jakub bol tradične medzi 
najlepšími žiakmi. 

Na halovom pohári v Topoľčiankach triumfovala 
Kristína Sýkorová v kategórii Elite Women.

Matúš Ofúkaný (na snímke vľavo) si v Topoľčiankach 
vybojoval striebro.       FOTO: CTK Záriečie
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SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba z našich 
sŕdc nikdy nevymizne.“ Dňa 18. 5. 
2020 uplynulo 17 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, 
brat, deduško, pradeduško 
a švagor LADISLAV POKOJ. 

S láskou spomínajú manželka Oľga, dcéry Marcela 
a Viera s rodinami, pravnúčik Dominik Peter 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 19. 5. 2020 uplynie 7 rokov 
čo nás opustila naša mama 
a babka EMÍLIA GERBE-
LOVÁ. Venujte jej spolu s nami 
spomienku. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19. 5. 2020 si pripomíname 
nedožité 88. narodeniny láska-
vej a starostlivej mamy OTÍLIE 
MARKOVEJ z Hor. Kočkoviec. 

S láskou a vďakou spomínajú 
synovia Vlado a Ľubo.

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený si tíško zaspal, 
zanechal si všetkých a všetko čo si 
mal rád. Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, v našich srd ciach budeš 
navždy žiť.“ Dňa 12. 5. uplyuli 4 roky
 čo nás opustil ANTON IVAN.
S láskou spomína jeho celá rodina. 

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. Kvalitné rúška 
od 2 €. Matrace na mieru. 
• ANGLIČTINA pre všetky úrovne - tel. 0949 374 254, 
www.LamaSchool.sk.

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.

DARUJEM
• Darujem staré voľne ložené seno (v stodole 
pod strechou) za odvoz. Tel. +421 905 408 785.
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SPOMIENKA
“Odišiel potichučky, bez slova 
a bez rozlúčky. My ho však v srd-
ciach stále máme, s láskou a ú- 
ctou na neho spomíname.” Dňa 
11. 5. uplynulo 9 rokov čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko MICHAL 
MAJOROŠ.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Už sú opäť spolu... Pár hodín po dožití svojich 89 
rokov nás 10. 4. 2020, po ťažkej chorobe, opustila 
mama, babka, krstná, teta, dobrá priateľka a dl-
horočná učiteľka ANTÓNIA MARCIŇOVÁ z Lazov 
pod Makytou. Splnilo sa jej všetko: nechcela hudbu, 
kar a ani veľký pohreb. Príroda, ktorú nadovšetko mi-
lovala to zariadila pandémiou presne tak ako chcela 
a pohreb bol len v kruhu najbližšej rodiny. Taktiež 
5. 5. 2020 uplynulo 7 rokov od chvíle jej rozlúčenia 
sa s manželom JÁNOM MARCIŇOM. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú spomienku. Ďakujeme. 

S úctou a láskou Ľubica, Džonko s Ankou, 
Maťko a Zuzka s Braňom. 

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia

Royova 789  (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
“Čas plynie, dni sa míňajú, ale 
spomienky na teba zostávajú.” 
V týchto dňoch si pri-
pomíname 20. výročie úm-
rtia nášho drahého otca, 
dedka a manžela Ing. JÁNA 
HOLOŠKU.

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

SPOMIENKA
“Hoci si odišiel a niet Ťa už medzi 
nami, v našich srdciach zostaneš 
navždy s nami.” Dňa 24. 5. 2020 
uplynie 15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec 
a dedko BOHUMIL BAČIK
zo Streženíc. Za tichú spomien-
ku a modlitbu ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú 
s nami. 

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

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

BLAHOŽELANIE

Na cestách života päťdesiat rokov kráčate spolu, či vedú  
do kopca alebo dolu, o seba opretí v každučký čas, v láske 
a svornosti až zbledne vlas. Srdečne blahoželáme k 50. 
výročiu sobáša Emília a Jozef Brezániovcom. Želáme 
Vám zdravie a silu  oslávenci milí, by ste v láske a šťastí 
ešte dlho spolu žili! 

S láskou prajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 16. 5. 2020 sme si pripo-
menuli 12. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, dedka 
JUDr. EMILA ONDRÍCIHO. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka, synovia, dcéry, 
vnuci a vnučky. 



inzercia

VOZIDLÁ IHNEĎ K DISPOZÍCII

BEZPEČNÝ PREDAJ 
ONLINE AJ U PREDAJCOV

   Kombinovaná spotreba 4,4 – 8,0 l/100 km, emisie CO2 116 – 181 g/km. 

J. T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, tel. 0903 55 33 37, mail: jti@jti.sk

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 €


