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Fotosúťaž o najkrajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov
Víťazmi prvého kola fotosúťaže o najkrajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov sú:

Cena Primátorky mesta - Jaroslava Kamenová (foto č.1)
Cena občanov - Daniel Brezničan (č.2) 

Špeciálne ocenenie, ktoré sa rozhodlo udeliť vedenie Mesta Púchov na základe 
talentu, kreativity, kvality a citlivého oka fotografa, získali:

Iveta Bieliková (foto č.3)
Lenka Krajčoviechová (č.4)

Miroslav Mikáč (č.5) 
Stanislav Taraba (č.6)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do jarnej fotosúťaže, pokračovať budeme letným 
kolom od 1. 7. 2020. Viac informácií v ďalšom vydaní PN.
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Slovami primátorky: 
Čo nám koronavírus dal a čo naopak vzal

Po 12 týždňoch nastúpilo celkom 62 percent 
škôlkarov a 84 percent žiakov 1. – 5. ročníka naspäť 
do svojich školských zariadení. Naposledy boli 
so svojimi učiteľmi a spolužiakmi 10.3.2020. Je to 
len náhoda alebo nejaká symbolika, že tento deň 
pripadol na Medzinárodný deň detí? Myslím, že 
treba veriť, že je to znak prichádzajúcich krajších 
dní a konečne ustupujúcej pandémie. Aj my,  
v meste Púchov, sme sa rozhodli spríjemniť tým 
najmenším opätovný nástup do materských škôl, 
a preto sme pripravili a odovzdali prostredníctvom 
vedúcej odboru školstva Daniely Gabrišovej a Laury 
Krošlákovej balíčky, ktorými sme sa snažili poštekliť 
nielen ich chuťové bunky, ale zvýšiť deťom v škôlke 
aj kreativitu a rozšíriť intelekt. 

Minulý týždeň sme sa stretli aj s vedúcimi školských 
jedální, kde sme si zodpovedali všetky otázky 
týkajúce sa poskytovania obedov pre deti i seniorov. 
Som rada, že sme mohli deklarovať, že naše školy 
ako aj školské jedálne, sú pripravené dodržať všetky 
zákonné opatrenia a sprístupniť svoje zariadenia 
našim deťom. Ja im touto cestou vyjadrujem veľké 
ďakujem a prajem im, aby tento nový začiatok bol 
úspešný a bezproblémový. Poďakovať by som chcela 
aj všetkým rodičom a poslancom, ktorí sa zapojili 
do osobnej pomoci školám a škôlkam a darovali 
dezinfekčné prostriedky do niektorých školských 
zariadení. Ďakujem poslankyni Angele Lazorovej 
a jej manželovi, ktorí poskytli dezinfekciu ako 
členovia rady školy do ZŠ Gorazdova. Poďakovanie 
patrí aj trojici poslancov Ľubici Kuchařovej, 
Lukášovi Ranikovi a Miroslavovi Bučkovi ako 
členom rady školy, ktorí obdarovali dezinfekciou 
ZŠ Mládežnícka, MŠ Mládežnícka a MŠ Chmelinec. 
Verím, že dodržiavaním všetkých dezinfekčných  
a hygienických opatrení zabránime akejkoľvek 
infekcii a vzniku druhej vlny pandémie.

Minulý týždeň nastala ďalšia fáza uvoľnenia 
opatrení a náš život sa pomaly vracia do normálu. 
Naši seniori z Denného centra seniorov, pod vedením 
Emílie Luhovej, to už aj využili a vytvorili krásne 
posedenie s kultúrnym programom v Europarku, za 
čo im úprimne ďakujem a verím, že túto spoločnú 
chvíľu príjemne prežili.

Čo nám dala korona situácia? Počas uplynulých  
3 mesiacov sme sa všetci viac zdržiavali doma. Veľa 
z vás využívalo homeoffice a všetci sme sa na pár 
týždňov stali učiteľmi, kuchármi, pekármi... Viac 
sme spoznávali krásy okolitej prírody a užívali si 
rodinnú blízkosť. Verím preto, že sa utužili aj rodinné 
vzťahy vo viacerých domácnostiach. Všetci sme 
sa zdokonalili v sebadisciplíne a zodpovednosti  
k svojmu zdraviu i zdraviu svojich blízkych. Prešli sme 
skúškou, ktorá nás posilnila a som presvedčená, že  
i napriek nepriaznivým ekonomickým ukazovateľom 
sa aj s týmto problémom zdarne popasujeme. Tiež 
som si pred pár mesiacmi nemyslela, že budem riešiť 
namiesto veľkých investičných akcií a projektov, 
zabezpečenie základných funkcií mesta a napriek 
zníženým financiám zo strany štátu, bude našou 

hlavnou úlohou riešiť predovšetkým zdravie  
a pomoc občanom nášho mesta. Myslím, že doposiaľ 
sme to všetci spoločne zvládli a verím, že takto 
budeme pokračovať i naďalej.

Korona situácia nám však aj niečo vzala. Okrem 
zníženia financií do jednotlivých rodinných 
rozpočtov, a v niektorých prípadoch straty 
zamestnania, sme zároveň pocítili, akí sme všetci 
zraniteľní a v čase, keď nám hrozí choroba a strata 
blízkeho, sa vieme vzdať čohokoľvek – spoločných 
stretnutí, posedení v kaviarni, nákupov, návštev 
kina, koncertov či divadla. Trúfam si povedať, že 
náš deficit po týchto službách už bude postupne 

odstránený. A finančnú pomoc vám, ktorí to 
potrebujete, mesto môže aj vďaka darcom, ktorí 
prispeli na transparentný účet, poskytnúť. Ak ste sa 
ocitli v neľahkej situácii kvôli uplynulým týždňom, 
požiadajte si o finančný príspevok. V priebehu 
minulého týždňa to už niekoľko z vás urobilo, a tak 
čoskoro finančné prostriedky poputujú tým, čo to 
najviac potrebujú. 

Minulý týždeň sa už aj na mestskom úrade rozbehlo 
viacero stretnutí. Prebehlo rokovanie so zástupcami 
Železníc SR a Doprastavu, na ktorom sme spoločne 
s viceprimátorom a manažérom MŠK Lukášom 
Ranikom, prerokovávali podmienky užívania 
futbalového ihriska v Nosiciach, ale aj podmienky 
vybudovania oplotenia tohto ihriska. Uskutočnili sa 
taktiež komisie mestského zastupiteľstva: na Komisii 
bytovej politiky sme prejednávali nové žiadosti 
o pridelenie bytu a zaradenie do poradovníka. 
Ekonomická komisia sa oboznámila s klesajúcimi 
príjmami zo štátu a výpadkom podielových daní do 

rozpočtu mesta, ale aj s plánovanými investičnými 
akciami a úpravou rozpočtu. Predmetom rokovania 
bola tiež pomoc drobným podnikateľom, ktorí užívajú 
pre svoju podnikateľskú činnosť mestské priestory, 
vrátane podnikateľov prevádzkujúcich terasy na 
verejnom priestranstve v meste. Prerokovali sme aj 
návrhy VZN, ktoré budú predmetom nastávajúceho 
mestského zastupiteľstva a podmienky čerpania 
finančných prostriedkov z transparentného účtu 
mesta. Komisia školstva, sociálnych vecí a mládeže 
zasadala v pondelok a jej obsahom bolo hlavne  
posudzovanie žiadostí o finančný príspevok z trans-
parentného účtu Mesta Púchov.

Tento týždeň nás čaká zasadnutie mestskej rady, 
na ktorom stretnutí prejdeme všetky návrhy zmien 
všeobecne záväzných nariadení mesta, rovnako 
pomoc podnikateľom v meste a obyvateľom 
Púchova. 

V pondelok začala rekonštrukcia Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya, a to po prvýkrát od jej prvého 
otvorenia v roku 2005. V nedeľu sme ukončili súťaž 
o najkrajšiu fotografiu jari v Púchove a mňa osobne 
teší váš záujem o túto súťaž. Prišli nám naozaj krásne 
fotky a bolo veľmi ťažké vybrať jednu, ktorej bude 
udelená Cena Primátorky. Výhercov dvoch hlavných 
cien zverejňujeme už v tomto týždni a ponúkneme 
vám i zopár fotiek, ktoré boli do súťaže prihlásené. 
Ešte raz ďakujem všetkým, čo sa zapojili a už teraz 
sa teším na LETNÉ kolo súťaže o najkrajšiu fotku  
v Púchove, ktoré spustíme od 1.7.2020. 

Novinkou, a veľmi významnou investíciou z minu-
lého týždňa, je spustenie novej separačnej linky 
v priestoroch Podniku technických služieb mesta 
Púchov. Mám radosť, že táto linka zefektívni proces 
separácie a zjednoduší prácu zamestnancov PTSM. 
Možno zase len ďalší symbol, ale tento týždeň, 
konkrétne 5. júna si pripomíname Svetový deň 
životného prostredia a práve ochrana životného 
prostredia, separovanie odpadu a čistota nášho 
mesta a okolia, by mali byť už súčasťou nášho 
života. Myslím, že i nová separačná linka prinesie 
nášmu mestu pozitívne čísla vo zvýšení separovania  
a tým aj lepších podmienok pre ochranu životného 
prostredia. 

V piatok nás čaká v Divadle i menšia slávnosť do 100 
ľudí a bude to pre mňa opäť veľká pocta, odovzdávať 
vysvedčenia maturantom z púchovského gymnázia. 
Všetkým študentom a pedagógom vopred 
blahoželám a teším sa na toto spoločné stretnutie.

Vám ostatným prajem pekný prvý júnový týždeň, 
aby sa bezproblémovo nielen vaše deti adaptovali 
na skrátený školsky režim, ale aj vy, a aby sme ešte 
vytrvali v tomto boji. Majte sa radi, tak ako naši 
snúbenci, ktorí sa rozhodli v mesiaci jún spečatiť 
svoju lásku. Doposiaľ je na jún nahlásených 5 svadieb 
a je pre mňa cťou, že sa ich môžem osobne zúčastniť 
a byť pri stvrdení tak krásneho a dôležitého citu ako 
je Láska.

Katarína Heneková 
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 Na žiadosť vedúcich jedální mestských mater-
ských a základných škôl, usporiadala primátorka 
mesta, Katarína Heneková v stredu dopoludnia 
stretnutie, na ktorom v spolupráci so zamestnan-
cami Oddelenia školstva a sociálnych vecí a Mgr. 
Marty Sršňovej, predstavila koncept fungovania 
jednotlivých jedální – aj na základe vydaných na-
riadení Úradom verejného zdravotníctva SR – od 
pondelka, 1. 6., kedy naše deti opäť zavítajú do 
škôl. 

Jedinou materskou školou, ktorá bude variť aj pre 
seniorov ešte v mesiaci jún, bude z kapacitných 
dôvodov MŠ Lienka. Počas letných mesiacov júl a au
gust si budú môcť seniori obedy objednávať podľa 
harmonogramu, o ktorom sa bude rozhodovať na 
ďalšom stretnutí v priebehu júna, po adaptovaní sa 
späť do školského procesu.

Stretnutia sa zúčastnila aj Mgr. Marta Sršňová 
z Okresného úradu v Púchove, odboru škol
stva Trenčín, ktorá priblížila koncept fungovania 
školských jedální (ďalej ŠJ) na najbližšie dni od 1. 6. 
2020: „Režim FLEXI stravovania je, bohužiaľ, v týchto 

dňoch pozastavený. Uplynulé dni sme zabezpečova
li balíčky dezinfekčných a ochranných prostriedkov 
do všetkých zariadení školských jedální, ktoré budú 
do konca týždňa distribuované.“ Ako ďalej priblíži
la Mgr. Sršňová, vedúce jedální spolu s kuchárka
mi čaká krušné obdobie, po každej stravujúcej sa 
skupine žiakov je nutné priestor jedálne dôkladne 
vydezinfikovať (stoly, stoličky, príbory) a až následne 
po tejto dezinfekcii bude jedáleň k dispozícii pre 
ďalších stravníkov. Zároveň ich Mgr. Viera Češková 
oboznámila so zverejnenými opatreniami z Úra
du verejného zdravotníctva SR pre školské jedálne,  
o ktorých je nutné preškoliť všetkých zamestnancov 
ŠJ. Naviac, každý nový týždeň školskej dochádzky 
si budú vedúce jedální viesť aktuálny zoznam žia
kov, ktorí sa v danom týždni budú v ŠJ stravovať. 
Najdôležitejšou je organizácia výdaja stravy, ktorá 
by mala byť špecifikovaná pre každú ŠJ, vzhľadom 
na rozdielne podmienky jednotlivých jedální. Pod
statné je, aby sa nemiešali skupiny stravujúcich sa 
žiakov a bolo jasne vymedzené časové rozpätie, 
kedy bude prebiehať výdaj stravy. V prípade, že by 
prihlásené dieťa neprišlo v niektorý deň do školy  
a bolo by prihlásené na stravovanie, rodič má nárok 
vyzdvihnúť si obed dieťaťa v hygienickom jednora
zovom obale, avšak tiež iba v stanovenom čase (po 
telefonickom dohovore) a mimo vnútornej prevádz
ky jedálne. Z toho dôvodu je nutné zabezpečiť 
zamestnanca ŠJ, ktorý bude mať pod taktovku i túto 
formu externého výdaja stravy. Taktiež je dôležité, 
aby krízové smernice fungovania každej ŠJ boli k dis
pozícii pre prípadnú kontrolu, priamo v zariadení, aj 
so záznamom o preškolení k 1. 6. 2020 a kontaktmi 
na zodpovedných vedúcich. Na dodržiavanie všet
kých opatrení sú vedúce ŠJ spolu so zamestnancami 
riadne pripravení, a veria, že zodpovedne sa naďalej 
budú správať i rodičia, žiaci a externí občania odo
berajúci stravu. V súčasnosti vedúce ŠJ disponujú 
zoznamom stravujúcich sa žiakov, ktorý tvorí nad
polovičná väčšina detí nastupujúcich do škôl od 1. 6.

Vedenie mesta upozornilo, že pre zvýšené hy

gienické i bezpečnostné opatrenia sa budú  
v školských jedálňach stravovať iba žiaci navštevujúci 
školské zariadenia od pondelka, 1. 6. 2020, s výnim
kou jedálne MŠ Lienka, ktorá zabezpečuje stravu 
pre seniorov v rámci pomoci Mesta Púchov. V tomto 
bude Mesto Púchov v súčinnosti s riaditeľkou, Janou 

Kovárovou, a vedúcou jedálne, Dagmar Petrovou, 
pokračovať ešte počas celého mesiaca jún. Primátor
ka mesta je veľmi rada, že táto forma pomoci je pre 
občanov prínosná a mimoriadnu situáciu v súvislosti 
s koronavírusom Púchovčanom uľahčila. Ďakuje ve
deniu MŠ Lienka za profesionálny prístup i záujem
com, ktorí túto službu využili. O tom, kde sa budú 
môcť seniori ďalej stravovať v období letných prázd
nin a od 1. 9. 2020, bude vedenie mesta s vedúcimi 
jedální rokovať v druhej polovici mesiaca jún.

Katarína Heneková verí, že momentálny bezprob
lémový stav v meste potrvá i naďalej, za dodržiavania 
všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení  
a vyslovuje poďakovanie všetkým občanom mesta, 
ktorí k pandemickej situácii pristupujú zodpovedne.

Autor: Laura Krošláková

Príprava jedální v materských a základných školách

Počas prerušenej prevádzky škôl a školských zaria
dení spôsobenej šírením respiračného ochorenia 
vyvolaného koronavírusom (COVID19), neboli 
tie to objekty úplne zatvorené, nakoľko prevádz
koví zamestnanci zabezpečovali činnosti súvisiace  
s komplexnou sanitáciou priestorov škôl, predme
tov a hračiek, realizáciou jednoduchých opráv, ktoré 
školy bežne zabezpečujú počas letných prázdnin 
tak, aby sme boli pripravení obnoviť prevádzku  
v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva a podľa 
usmernení hlavného hygienika.

Riaditelia škôl počas tohto stavu riadili svoje kolek
tívy v rôznych moduloch práce, v termíne riešili 
všet ky úlohy doručované priebežne zriaďovateľom  
a úradmi príslušných ministerstiev, zainteresovaných 
do riešenia súčasnej situácie. I napriek problémom, 
na ktoré nikto z nás nebol pripravený, všetky nut
né hygienické i bezpečnostné opatrenia so svojimi 
kolektívmi a v spolupráci s mestom zvládli. Na porade 
s primátorkou mesta deklarovali svoju pripravenosť 
zvládnuť aj obnovenie vyučovania od 1. júna 2020, 
podľa nastavených hygienických, materiálnych  
a personálnych pravidiel. 

Z celkového počtu detí v materských školách nám 
od 1. júna 2020 do týchto škôl nastúpi, na základe 
záväzného prihlásenia, 62 % detí  z toho 34 % 
predškolákov. Do základných škôl nastúpi 84 % 

žiakov z celkového počtu žiakov 1. – 5. ročník ZŠ, 
školský klub detí využije 60 % žiakov. Dištančne sa  
v 1.  5. ročníkoch bude vzdelávať celkom 180 žiakov. 

Zariadenia pre školské stravovanie budú zabez
pečovať v rámci mesta stravovanie pre 710 stravníkov 
v základných školách a 410 stravníkov v materských 
školách. Ide o deti  žiakov a zamestnancov, ktorí 
nastúpia do škôl dňa 1. 6. 2020. Stravovanie je zabez
pečované v súlade s náročnými hygienickými požia
davkami a predpismi, preto v školských jedálňach  
v mesiaci jún 2020 nebude možné stravovanie 
cudzích stravníkov vrátane seniorov. Seniori, ktorí 
boli prihlásení na stravu v MŠ Lienka počas COVID19, 
naďalej pokračujú v stravovaní v tomto zariadení 
podľa pokynov vedúcej jedálne p. Petrovej.

Letná činnosť v mesiacoch júl – august 2020 bude 
zabezpečená vo všetkých materských školách pre 
deti zamestnaných rodičov, tak ako v júni. Upo
zorňujeme preto na termíny a záväznú administráciu 
prihlášok a platieb v zmysle platného všeobecne 
záväzného nariadenia a pokynov riaditeliek mater
ských škôl. Na základe prijatých opatrení príslušných 
úradov avizovaný harmonogram leta v MŠ z marca 
2020, ktorý bol riešený spájaním detí do MŠ v rámci 
mesta, rušíme.

Riaditeľky MŠ v mesiacoch júl – august 2020 mu
sia riešiť i čerpanie dovoleniek zamestnancov, preto 

v jednotlivých materských školách budú otvorené 
triedy, len pre deti zamestnaných rodičov. 

Zároveň upozorňujeme na to, že všetky riaditeľky 
MŠ i ZŠ riadne poučili pedagogických i nepeda
gogických zamestnancov o režime nástupu do 
školských zariadení. Súčasťou toho bolo odovzdanie 
príslušných dokumentov – Zdravotný dotazník 
pre zamestnancov pred návratom do zamest
nania, ktorým všetci zamestnanci potvrdili svoj 
bezinfekčný zdravotný stav, a prehlásili tak, že sú 
zdravotne spôsobilí vykonávať svoju činnosť. Pre
hlásenia sú archivované, to znamená, že v prípade 
kontroly alebo na vyžiadanie rodičov, sú dokumen
ty dostupné k deklarovaniu zdravotného stavu bez 
všet kých príznakov COVID19.

Na Školský úrad v Púchove, zo Štátnych hmotných 
rezerv, boli pre celý okres Púchov (mesto a obce) 
doručené bonus balíčky základných ochranných 
prostriedkov, ktoré boli za súčinnosti starostov obcí 
distribuované do jednotlivých materských a základ
ných škôl ešte v piatok, 29. 5. 2020 tak, aby na pon
delkový nástup detí bolo všetko plne pripravené. 

Prajeme touto cestou všetkým deťom, nastupu
júcim do škôlok i škôl, a pedagogickým i nepedago
gickým zamestnancom, úspešný návrat do školských 
zariadení. 

Viera Češková, Školský úrad Púchov 

Medzinárodný deň detí oslávia deti nástupom do škôlMedzinárodný deň detí oslávili deti nástupom do škôlMedzinárodný deň detí oslávili deti nástupom do škôl
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Trenčiansky kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení 
súvisiacich so šírením koronavírusu zmenou režimu 
prímestskej autobusovej dopravy.

Vláda Slovenskej republiky prijala 18. mája  
4. fázu uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením 
COVID-19. Jedným z nich je aj otváranie materských 
a základných škôl od 1. júna. Kraj sa v nadväznos-
ti na túto situáciu rozhodol ukončiť režim auto-
busovej dopravy počas pracovných dní ako počas 
letných prázdnin, a to k 31. máju 2020. „Prímestská 
autobusová doprava bude od 1. júna premávať  
v štandardnom režime pracovných dní - v režime 
školského vyučovania. Župa sa touto zmenou snaží 
zabezpečiť dopravu detí a žiakov do základných  
a materských škôl, ale tiež ich rodičov do práce,“ 
povedal vedúci Odboru dopravy Úradu TSK Rado-
van Hladký. V zá ujme ochrany zdravia platí aj naďalej 
vstup do autobusov len s použitím rúška, prípadne 
iného prekrytia úst a nosa.                              Zdroj: TSK

Prímestské modré autobusy už premávajú  
v režime školského vyučovania

V roku 2019 sa dokončilo v Trenčianskom kraji 1664 
bytov, čo bol najvyšší počet za posledných deväť 
rokov. Dominovali štvorizbové byty a to aj vplyvom 
toho, že prevládajú byty v rodinných domoch. 

Spomedzi deviatich okresov kraja je dlhodobo 
najviac dokončených bytov v okrese Trenčín, naj-
menej v okrese Myjava. „Medziročný pokles skolau-
dovaných bytov nastal iba v dvoch okresoch kraja –  
a to v Ilavskom a Partizánskom. V ostatných siedmich 
okresoch počet medziročne narástol,“ doplnil Pavol 
Arpáš, riaditeľ pracoviska ŠÚSR Trenčín. Rok 2019 
priniesol medzníky v počte dokončených bytov, 
v okrese Ilava (113 bytov) sa počet dokončených 
bytov prepadol na rekordne najnižšiu hodnotu za 
posledné desaťročie a naopak v okresoch Bánovce 

nad Bebravou (167), 
Púchov (165) a Trenčín 
(477) zaznamenali ich 
maximá. Z pohľadu 
obcí a miest sa naj-
viac, až 14,6 %, bytov 
dokončilo v meste 
Trenčín. Súčasne až  
v 64 obciach z celkovo 
276 obcí kraja nebol 
dokončený ani jeden 
byt.

Dokončujú sa pre-
dovšetkým štvoriz-
bové byty 

Medzi dokončenými 
bytmi v roku 2019 
prevládali štvorizbové 
byty, ich podiel tvo-
ril 42,7 % (spolu 711 
bytov). Tento fakt súvisí so skutočnosťou, že väčšina 
bytov v kraji sú štvorizbové bytové jednotky v rodin-
ných domoch. Na druhej priečke boli trojizbové byty 

s 20 % podielom v kraji, nasledovali dvojizbové byty 
s 16,2 %. Päť a viacizbové byty tvorili 15,2 % podiel, 
najmenší podiel predstavovali jednoizbové byty  
a garsónky s 5,8 %. Štvorizbové byty prevažovali 
medzi dokončenými bytmi vo všetkých okresoch 
kraja, na druhom mieste už badať rozdiely. V okrese 
Bánovce nad Bebravou to boli jednoizbové byty 
a garsónky, v okresoch Nové Mesto nad Váhom  
a Prievidza dvojizbové byty, v okrese Myjava zhodne 
dvojizbové a trojizbové byty, v okresoch Púchov  
a Trenčín trojizbové byty a v okresoch Partizánske  
a Považská Bystrica päť a viacizbové byty. 

Dlhodobo medzi dokončenými bytmi prevládajú 
byty situované v rodinných domoch, v roku 2019 sa 
ich v kraji dokončilo 1176, čo je najviac za posled-
ných desať rokov. Okrem okresu Považská Bystrica,  
v ktorom sa už tretí rok dokončovali byty iba v rodin-
ných domoch, sa na 70,7 % podiele dokončených 
bytov v rodinných domoch kraja podieľali aj okresy 
Ilava (95,6 % podiel v rodinných domoch), Partizán-
ske (80,7 %) a Púchov (78,2 %). Vo zvyšných okresoch 
kraja bol podiel dokončených bytov v rodinných do-
moch nižší ako podiel za kraj.                 Zdroj: ŠU SR

Tri okresy v kraji vrátane Púchovského 
vlani dokončili najviac bytov za dekádu
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

V čase od 3. apríla do 25. - 27. mája bol za úče-
lom predchádzania vzniku požiarov v prírodnom 
prostredí vo všetkých okresoch Trenčianskeho kra-
ja vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzni-
ku požiarov, počas ktorého príslušníci Hasičského  
a záchranného zboru zvýšili hliadkovaciu a kontrol-
nú činnosť v prírodnom prostredí. 

Monitoring vykonávali hasiči v rámci svojho zása-
hového úseku vo všetkých okresoch v intravilánoch 
a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavali najmä 
na miesta s najvyššou pravdepodobnosťou vzniku 
požiarov, taktiež kontrolovali prejazdnosť lesných  
ciest, ako aj miesta, kde ľudia najčastejšie opekajú na 
verejných ohniskách.

Počas kontrolnej činnosti príslušníci HaZZ taktiež 
apelovali na občanov, aby sa v čase zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiarov správali zodpovedne 
a svojou nedbanlivosťou nespôsobovali požiare  
v prírodnom prostredí.

Počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru zasahovali hasiči na území 
Trenčianskeho kraja celkom pri 54 požiarov v prírod-
nom prostredí, pričom za porušenie predpisov  
o ochrane pred požiarmi uložili celkom sedem pokút 
v celkovej výške 230 eur.           KR HaZZ Trenčín

V okrese Púchov zrušili čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Hasičskej stanice v Púchove absolvovali od 21. do 
27. mája štyri výjazdy. Zasahovali pri dopravnej ne-
hode, požiari, otvárali dvere rodinného domu a zasa-
hovali aj pri hrozbe bombového útoku.  

Dňa 22. mája zasahovali púchovskí hasiči pri dop-
ravnej nehode v obci Lúky. Išlo o nehodu jedného 
osobného motorového vozidla, kde bola zranená 
jedna osoba. Príslušníci pomohli naložiť zranenú 
osobu do vozidla zdravotných záchranárov a zabez-
pečili vozidlo proti vzniku požiaru.

O dva dni neskôr privolali púchovských hasičov 
do Horoviec, kde otvárali dvere rodinného domu,  
v ktorom mala byť nezvestná osoba. 

V utorok 26. mája zasahovali hasiči z Hasičskej 
stanice v Púchove pri hrozbe bombového útoku  
v budove pobočky Sociálnej poisťovne v Púchove. 
Nástražný výbušný systém sa napokon v budove 
nenašiel. 

O deň neskôr hasili púchovskí hasiči požiar kontaj-
nera pri jednom z obchodných domov v Púchove. 

HS Púchov

Pri dopravnej nehode v Lúkach sa zranil jeden človek.                       FOTO: HS Púchov

Hasičov zamestnal požiar i bombová hrozba

Stovka mladých ľudí rušila na 
Nábreží slobody nočný pokoj

Hliadka mestskej polície zasahovala krátko po 
23.00 hodine na základe telefonického oznáme-
nia na Nábreží slobody, kde podľa oznámenia 
dochádzalo  k rušeniu nočného pokoja. Pri Váhu 
mala byť veľká skupina ľudí, ktorí tam dokon-
ca odpálili ohňostroj. Hliadka mestskej polície  
v súčinnosti s príslušníkmi Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove vykonala na mies-
te kontrolu. Pri Váhu našli policajti asi stovku 
ľudí, väčšinou pod vplyvom alkoholu. Mladí ľudia 
požívali alkoholické nápoje a pokrikovaním rušili 
nočný pokoj. Keďže bolo dôvodné podozrenie, že 
budú v protiprávnom konaní pokračovať, hliad-
ka vyzvala všetkých prítomných, aby dodržiavali 
nočný pokoj a rozišli sa z priestoru múrika pod 
gaštanmi. Hliadka následne zabezpečila vyprata-
nie priestoru a vykonala opakované kontroly na  
Nábreží slobody zamerané na zákaz požívania 
alkoholických nápojov na verejnom priestranstve 
a dodržiavanie nočného kľudu. Hliadka mestskej 
polície kontrolovala priestory priebežne až do pol 
jednej nadránom.

Zranený dravec...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého je na Námestí slobody 
pri hoteli nejaký dravec. Hliadka našla vo vnútro-
bloku mladú poranenú poštolku. Jej odchyt za-
bezpečil privolaný špecialista na vtáctvo a včely. 

Rozbíjali prázdne fľaše
Púchovskí mestskí policajti preverovali 

telefonic ké oznámenie, že na Chmelinci sku-
pinka malých detí rozbíja na trávniku prázdne 
fľaše, ktoré povyberali z kontajnera na separo-
vaný odpad. Hliadka mestskej polície zistila, že 
štyria maloletí chlapci spáchali priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Keďže 
chlapci v čase spáchania priestupku nedovŕšili 
15 rokov, priestupok mestskí policajti odložili.  
O priestupku informovala hliadka rodičov.

Šteňa nemeckého ovčiaka vrátili 
majiteľovi

Púchovských mestských policajtov upozornili 
telefonicky na priestupok proti verejnému poriad-
ku – voľne sa pohybujúceho psa na Požiarnej 
ulici. Hliadka našla na mieste šteňa nemeckého 
ovčiaka. Pes mal obojok a vôdzku, bol začipova-
ný a nemal žiadne zranenia. Pri psovi bola taška 
s tromi baleniami krmiva, košík pre psa a dve 
misky na krmivo a vodu. Hliadka mestskej polície 
psa odchytila a umiestnila do koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov. Po zistení ma-
jiteľa mu psa policajti vrátili, priestupok potrestali 
blokovou pokutou vo výške 20 eur. 

Parkoval bez karty
Púchovských mestských policajtov upozornil 

obyvateľ mesta na automobil, ktorý parkoval na 
Rastislavovej ulici bez parkovacej karty a navyše 
z neho vytekal na chodník olej. Hliadka na mieste 
zistila priestupok proti všeobecne záväznému na-
riadeniu mesta, na mieste ho vyriešila dvadsaťeu-
rovou pokutou. 

Pili pred divadlom
Hliadka mestskej polície zistila priestupok proti 

verejnému poriadku na Hoenningovom námestí. 
Sedem Púchovčanov tam popíjalo alkoholické 
nápoje. Hliadka priestupok vyriešila napome-
nutím, osoby z miesta vykázala.

MsP Púchov
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V prvom štvrťroku tohto roka sa na 
cestách Púchovského okresu stalo 20 
dopravných nehôd, čo je o štyri me
nej ako v rovnakom období minulého 
roku. Podobne, ako v minuloročnom 
prvom štvrťroku neprišiel na cestách 
okresu Púchov pri dopravných ne
hodách nikto o život. Ťažké zranenia 
utrpeli štyri osoby, osem ľudí sa zranilo 
ľahko. Alarmujúci je fakt, že až sedem 
vinníkov dopravných nehôd v Púchov
skom okrese šoférovalo pod vplyvom 
alkoholu. V porovnaní s prvým štvrťro
kom minulého roku sa ich počet zvýšil 
o troch. V počte vinníkov dopravných 
nehôd pod vplyvom alkoholu patrí 
okresu Púchov nelichotivé tretie mies
to v rámci celého Trenčianskeho samo
správneho kraja.  

Od 1. januára do 30. apríla 2020 doš
lo na cestách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja k 324 
dopravným nehodám (med
ziročný pokles o 94), z toho  
s následkom na zdraví bolo 
112 dopravných nehôd (medzi
ročný pokles o 39). Pri dop
ravných nehodách zomrelo 
na krajských cestách sedem, 
čo je o dvoch menej, ako  
v rovnakom období roku 2019. 
Ťažké zranenia utrpelo 17 osôb 
(medzi ročný pokles o 11), ľah
ko sa zranilo 117 osôb (medzi

ročný pokles o 38).
Pri dopravných nehodách  

v Trenčianskom kraji došlo k usmrte
niu štyroch vodičov osobných motoro
vých vozidiel, jedného vodiča moto
cykla a dvoch cyklistov. 

V prvom štvrťroku tohto roka bol 
v Trenčianskom kraji zaznamenaný 
v porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2019 priaznivý vývoj dopravnej 
nehodovosti, bol zaznamenaný po
kles celkového počtu dopravných ne
hôd, počtu usmrtených osôb, počtu 
ťažko zranených osôb, počtu ľahko 
zranených osôb, počtu dopravných 
nehôd s následkom na živote alebo 
zdraví a počtu dopravných nehôd 
zavinených pod vplyvom alkoholu, 
ktorých bolo medziročne o deväť me
nej.          KR PZ Trenčín 

Počet dopravných nehôd v okresoch Trenčianskeho kraja  
v prvom štvrťroku 2020

Počet dopravných nehôd s vinníkom pod vplyvom alkoholu 
v okresoch Trenčianskeho kraja v prvom štvrťroku 2020

V okrese stúpol počet dopravných 
nehôd, ktoré zavinili opití vodiči

Viac ako tri desiatky profesionálnych 
hasičov s desiatimi kusmi techniky za
sahovalo v utorok minulý týždeň vo 
všetkých okresných mestách Trenčian
skeho samosprávneho kraja s výnim
kou Ilavy a v Dubnici nad Váhom po 
tom, ako anonym nahlásil telefonicky 
umiestnenie nástražného výbušného 
systému. Anonym nahlásil bombu  
v nešpecifikovanej pobočke Sociálnej 
poisťovne, poplach tak mali hasiči vo 
všetkých mestách, kde má poisťovňa 
pobočku.

Príslušníci HaZZ zabezpečovali mies

to udalosti, aby v prípade výbuchu  
a následného požiaru boli pripravení 
okamžite zasiahnuť. Po obhliadke 
objektov príslušníkmi polície a pso
voda ukončili príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru zásahy najskôr 
v Trenčíne, Dubnici nad Váhom a No
vom Meste nad Váhom, následne aj  
v Púchove, Bánovciach nad Bebravou, 
Partizánskom, Myjave a v Považskej 
Bystrici. V púchovskej pobočke Sociál
nej poisťovne zasahovali traja hasič  
z Hasičskej stanice v Púchove s jedným 
kusom techniky.         KR HaZZ Trenčín 

Hrozba bombového útoku zamestnala 
v kraji viac ako tri desiatky hasičov

Umiestnenie nástražného výbušného systému nahlásil v utorok neznámy páchateľ 
v nešpecifikovanej pobočke Sociálnej poisťovne. Do terénu vyhnal stovky hasičov, len 
v Trenčianskom kraji viac ako 30.                FOTO: Slavomír Flimmel

Zhotoviteľ rekonštrukcie železničnej 
trate v úseku Púchov  Považská Teplá 
minulý týždeň dokončil búranie jednej 
z dvoch bytoviek v Nimnici. Bytovku 
museli zbúrať pre výstavbu tunela Diel, 
ktorého portál je len niekoľko metrov 
vedľa bytovky. 

Ako informovali Železnice Slovenskej 
republiky, so všetkými dotknutými 
vlastníkmi bytov došlo k majetko
voprávnemu vysporiadaniu či už vo 
forme priamej finančnej kompenzá
cie na základe znaleckého posudku, 
alebo poskytnutia náhradného bytu  
v lokalite, resp. meste ktoré si vy
brali na základe vlastného uváženia  
a rozhodnutia za splnenia základného 
predpokladu adekvátnej výmery 
obytnej plochy vo vzťahu k pôvodnej 

rozlohe bytu v bytovom dome v Nim
nici, ako aj adekvátnej cenovej úrovne 
nového bytu na realitnom trhu v danej 
zvolenej lokalite.          ŽSR

Jedna z dvoch bytoviek v Nimnici je minulosťou...             FOTO: Milan Podmaník

Jednu z dvoch bytoviek v Nimnici zbúrali



spravodajstvo8

Včelársky krúžok pri CVČ Včielka a ZO SZV 
Štefana Závodníka v Púchove má vyše 24-ročnú 
históriu Za tento čas prešiel krúžok bohatou čin-
nosťou v rôznych oblastiach. 

V Celoslovenskej včelárskej súťaži mladých 
včelárov už vyše desať rokov získava prvenstvá v jed
notlivcoch či družstvách a získané Ceny Dr. Koloma
na Novackého za prvenstvá zdobia priestory nášho 
Detského včelárskeho múzea v Púchove. Tento rok sa 
žiaľ žiadna súťaž pre pandémiu neuskutoční. Okrem 
Celoslovenských súťaží krúžok v minulosti repre
zentoval Slovensko na všetkých desiatich ročníkoch 
svetovej súťaže mladých včelárov International 
meeting of young beekeepers (IMYBu), kde sme ob
sadili popredné umiestnenia od 4., 3., 2., 1. 

V roku 2018 vo Francúzsku to bolo prvé miesto so 
včelármi Jánom Medňanským a Filipom Drábikom 
pri účasti 27 krajín sveta a minulý rok na jubilejnom 
desiatom ročníku v Banskej Bystrici obsadil sloven
ský tím v zložení Filip Drábik, Rastislav Katreňák  
a Simona Kováčiková krásne druhé miesto vo vysokej 
konkurencii 29 krajín sveta. V súťaži medzinárodných 
tímov Rastislav Katreňák obsadil 1. miesto a Filip Drá
bik 3. miesto. Celý slovenský tím tvorili mladí včelári 
z Púchova. Práve preto mali na starosti aj kultúrny 
program. Nechýbal púchovský folklór ani vystúpenie 
včelích maskotov, kráľovnej a Vilka súrodencov Márie 
a Matúša Šalamúnovcov. 

Za návrh a ušitie kostýmov patrí vďaka Kataríne Drá
bikovej. Vďaka patrí aj trénerke folklórneho súboru Ž. 
Littovej za požičanie krojov a odborné rady. Sklárne 
Rona sa tiež zviditeľnili na tejto svetovej súťaži svo
jimi výrobkami. Všetci sme si uvedomili, že Púchov je 
bohatou inšpiráciou a zdrojom šikovných ľudí. Veľká 
vďaka patrí aj rodičom a starým rodičom, ktorí vedú 
svoje deti k ušľachtilej činnosti pre prírodu. 

Projekty o včielkach 
Okrem súťaží včelársky krúžok je úspešný v tvor

be projektov. Je nesmierne dôležité získavať fi
nancie z rôznych nadácií k propagácii včelárstva 
medzi mladou generáciou. Nie je to ľahká práca, 
vyžaduje to veľa tvorivosti, tvorby nových myšlie
nok i spolupráce s inými subjektami a neskôr i celej 
administrácie projektu. Ak by bol záujem o vypraco
vanie projektov uvádzame vedúcim prehľad našich 
úspešných projektov. Cez Enviroprojekt MŠ SR pod 
názvom „Hľadajme spoločne tvoje miesto v živote“ 
sme vybudovali detské včelárske múzeum aj za po
moci ZO SZV v Púchove v roku 2007. 

O rok neskôr sme vybudovali malú skromnú včel
nicu cez nadáciu Ekopolis pod názvom „Z lásky  

k prírode a včelám“. Túto včelnicu by sme chceli  
v súčasnosti zveľadiť a preto hľadáme nové zdroje. 
V roku 2014 sme získali grant z projektu Erasmus 
plus pod názvom „Spojené kráľovstvá“, alebo Vče
lia kráľovná a šachový kráľ spolu. 
Projekt vznikol v spolupráci so 
včelárskym krúžkom v Nemecku  
a v Česku, kde pracovali aj šachové 
krúžky. Myšlienka spojiť prírodu 
(včely) s rozumom (šach) tak našla 
svoje opodstatnenie a obohatila 
mladých o nové zážitky. Tak isto 
sme sa presvedčili, že včelári sa 
naučili za týždeň hrať šach, ale ša
chistom sa to nepodarilo, nakoľko 
stať sa dobrým včelárom trvá 
desiat ky rokov. 

Ďalší projekt pod názvom 
„Včielky spájajú generácie“ bol 
podporený Nadáciou VÚB. Cieľom 
projektu bolo rozvinúť spoluprácu 
medzi mladou generáciou a se
niormi prostredníctvom včielok. 
Ako partner sa pozval do projektu 
CSS na Chmelinci v Púchove. 

Posledným projektom, ktorí sme 
realizovali bol minulý rok pod názvom „Cestou vedy 
bližšie k prírode“. Projekt bol podporený environ
mentálnym grantom Trenčianskeho samosprávne
ho kraja „Zelené oči“. Ako inšpiráciu pre vedu sme si 
vybrali z prírody včelu a jej včelie produkty. Ako ve
deckého partnera sme si pozvali Fakultu priemysel
ných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
v Púchove. Sledovalo sa zloženie ovčelenej, ožiarenej 
vody v rôznych ročných obdobiach. 

Analýzy chemických a fyzikálnych ukazovateľov 
vody nepriniesli veľké rozdiely vo vzorkách. Mierne 
rozdiely sa však našli vo vodivosti vody. Samozrejme 
nad ďalšími pokusmi bude potrebné dlhodobejšie 
pracovať. Ďalšou skúmanou oblasťou bolo meranie 
úľového vzduchu. Tu sa zatiaľ nenašla firma, ktorá by 
mala prístroj na analýzu zloženia vzduchu so zachy
tením účinných látok pre zdravie človeka. 

Úspechy mladých vedátorov 
Nakoľko v súčasnosti na Slovensku je veľmi málo 

vedeckých pracovníkov, ktorí by sa zaoberali prob
lematikou včelárstva, my v našom krúžku podnecu
jeme deti a mladých, aby prostredníctvom biolo
gických olympiád si volili včelársku problematiku. 
Tak vznikli úspešné práce o propolise o včelích pro
duktoch či o liečivých účinkoch víjačky voštinovej. 

Medzi mladých včelárskych vedátorov 
patrí Martin Kratochvíl zo ZŠ Gorazdova  
v Púchove, ktorý vlani obsadil v biologickej 
olympiáde 1. miesto s prácou o klieštikovi 
Varroa destruktor, Andrej Škorvánek zo ZŠ 
Komenského v Púchove tiež 1. miesto s té
mou Včela medonosná. Aj vďaka dedko vi, 
ktorý včelári, dosiahol tento krásny výsle
dok. 

Simonka Kováčiková zo ZŠ s MŠ Slo
vanská v Púchove tento rok na okresnom 
kole získala s projektom pod názvom 
„Bez včelieho peľu neprežijú ani včela 
ani človek“ 1. miesto a na krajskom kole 
formou videoprezentácie vo vysokej 
konkurencii obsadila 5. miesto. Veľká vďa
ka patrí dedkovi včelárovi pánovi Kamilovi 
Bielikovi za podporu a pánovi Karolovi 

Pilnému a jeho synovi pri odbornej pomoci a konzu
ltácii pri spôsobe odberu peľu.

Prezentácia na verejnosti a výstavy
Každoročne sa mladí včelári zúčastňujú výstav 

Včelár a záhradkár a Záhrada v Trenčíne, kde vystavu
jú svoje výrobky a kde dievča oblečené za včielku 
odovzdáva prítomným hosťom voskové srdiečka. 
Okrem týchto výstav sa zúčastňujú aj iných v širo
kom regióne. Mnohí členovia krúžku získali cer
tifikát „Začinajúci včelár“  Ján Kuchta, Tomáš Šulík, 
Patrik Bubeník, Filip Janeka, Matej Fojtík, Katarína 
Marušincová. Mnohí ďalší ako Miroslav Baláž, Eduard 
Janíček či Miroslav Slávik dlhodobo včelária alebo 
pomáhajú svojim rodičom a starým rodičom. Patrik 
Bubeník, mladý včelár, tento rok maturoval na Stred
nej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici  
a už vlastní vyše 20 včelstiev. Táto škola mu umožnila 
získať celoživotné včelárske zručnosti. Práve člen
stvo v našom včelárskom krúžku bolo preňho malým 
odrazovým mostíkom do sveta včiel. 

V detskom včelárskom múzeu sa stretáva včelársky 
krúžok každý týždeň. Najprv bol zriadený na ZŠ 
Komenského v Púchove a teraz sídli v Centre so
ciálnych služieb na Chmelinci v Púchove. Tu or
ganizujeme aj vzdelávacie programy o včielke  
s premietaním nášho filmu pod názvom „Cesta ku 
včielkam“, ktorý je pre deti veľmi inšpiratívny a pre 
pedagógov metodicky užitočný. Za 13 rokov existen
cie múzea navštívilo vzdelávací program vyše šty
ritisíc detí. Vďaka vedeniu CSS Chmelinec môžeme 
naše aktivity úspešne realizovať. Na včelnici získava
jú naši včelári základné zručnosti. 

Práca vložerná do výchovy detí neprichádza hneď, 
ale za desiatky rokov. V CVČ Včielka to dobre vedia. 
Preto patrí tomuto zariadeniu poďakovanie. V súčas
nosti nás čaká sťahovanie včelnice. Verím, že mnohí 
priložia ruku k dielu. Čaká nás vysádzajte stromov 
osádzanie nových včelstiev. Verím, že komisia život
ného prostredia nám pomôže, a tak isto firma pána 
Hantáka vyhovie našim požiadavkám. Nech myšlien
ka významného včelára a autora včelárskych kníh 
Pavla Silného nás všetkých do budúcna pri výchove 
mladej včelárskej generácie povzbudí: „Včelárenie 
vplýva aj na výchovu človeka. Život včiel je príkladom 
dôslednosti, presnosti, trpezlivosti. Ak má chovateľ 
včiel ku včeláreniu vrelý vzťah, je šťastný“.  

Eva Kováčová, vedúca včelárskeho krúžku 

Za výbornú reprezentáciu mladých včelárov z Púchova venoval Slovenský 
zväz včelárov pobyt včelárskom letnom tábore v Banskej Bystrici - Filip Drá-
bik, Ján Medňanský, Rastislav Katreňák, Tomáš Golitko a Samuel Gabriš.

Včelársky krúžok pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove má vyše 24-ročnú históriu

Širokospektrálna činnosť včelárskeho krúžku

Svetová včelárska súťaž Banská Bystrica 2019 - Filip Drábik, Ras-
tislav Katreňák, Simona Kováčiková, vedúca Mgr. Eva Kováčová
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 Podnik technických služieb mes-
ta Púchov inštaloval v utorkových do-
poludňajších hodinách (26. 5. 2020) no-
vozakúpenú separačnú linku, do sepa račnej 
haly zberného dvora, ktorá má zefektívniť  
a zároveň uľahčiť prácu pri dotrieďovaní plastov. 
Okolnosti kúpy a inštalácie približuje konateľ 
PTSM, s. r. o., Ing. Miloš Svoboda: 

„Súťaž vo verejnom obstaraní vyhrala trnavská fir
ma Topeko, s najnižšou cenovou ponukou v sume 37 
200 eur s DPH. Separačná linka je určená pre šiestich 
pracovníkov a osem komodít s dopravníkmi, elekt
rorozvodmi a plošinami pre pracovníkov.“ Pre novú 
separačnú linku bolo nutné vybudovať do zeme  

i násypník, do ktorého sa materiál privezený do 
zberného dvora následne voľne vysype a dopravní
kom sa posunie na triediaci pás. „Jednotlivé dotrie
dené komodity sa dávajú do špeciálnych vriec – tak
zvaných big bagov, ktoré sa ďalej lisujú do balíkov  
o hmotnos ti 30 až 200 kilogramov. Nová separačná lin
ka je však, zatiaľ, bez nového lisu, nakoľko sme sa ešte 
nerozhodli, ktorý lis bude našim podmienkam naj viac 
vyhovovať,“ dodáva Ing. Svoboda. V súčasnosti sa 
materiál preto lisuje na lisoch, ktoré má Podnik tech
nických služieb k dispozícii. Funkčná separačná linka 
bola uvedená do plnej prevádzky od štvrtku, 28. 5. 
2020. 

Laura Krošláková

Značka Zóna s plateným parkovaním v zmysle 
platného zákona vyznačuje oblasť, kde státie 
vozidiel je dovolené len na vyznačených par-
kovacích miestach a za dodržania podmienok 
vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej 
značky a spresňujúcich údajov, napríklad času 
regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo 
regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel 
na takto označenom území stáť zakázané. 

VZN č.14/2019 hovorí o tom, že miestne komu
nikácie, určené na dočasné parkovanie, sú zaradené 
do jednotného systému plateného parkovania. 
Znamená to, že počas doby spoplatnenia uvedenej 
vo VZN, čo sú pracovné dni v čase 7:00 – 18:00 hod.  
a soboty v čase 8:00 – 12:00 hod., sú všetky úseky 
miest nych komunikácií spoplatnené. 

V praxi to znamená, že je povolené odstaviť mo
torové vozidlo len na vyznačených parkovacích 
miestach s modrým, prípadne bielym vodorovným 
dopravným značením. Na viacerých miestach sú do
plnené aj zvislým dopravným značením, konkrétne 
značkou „Zóna s plateným parkovaním“ (regulo
vaným státím). Vodič motorového vozidla môže auto 
zaparkovať len na takto vyznačenom parkovacom 

mieste.
Okrem vyššie uvedeného času, môže vodič zapar

kovať motorové vozidlo aj mimo vyznačených parko
vacích miest, avšak za dodržania ostatných platných 
právnych noriem (napr. pri státí musí zostať voľný 
aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 m pre 
každý smer, pri zastavení 
musí zostať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký 
najmenej 3 m pre oba 
smery jazdy, šírka chod
níka min. 1,5 m, zákaz 
zastavenia a státia na 
mestskej zeleni a pod.).

Od 1. 4. 2020 je plat
ná vyhláška MV SR  
č. 30/2020 Z. z. o doprav
nom značení, kde sú dop
ravné značky členené 
novým spôsobom (už sa 
neoznačujú systémom  
A, B, IP a pod.) ale len 
číslom. Aj napriek tomu, 

podľa § 30 ods. 1 uvedenej vyhlášky, ostávajú dop
ravné značky umiestnené do 31. marca 2020 v plat
nosti s významom podľa im zodpovedajúcich dop
ravných značiek podľa tejto vyhlášky.

Zdroj: MsP Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Čo znamená značka Zóna s plateným parkovaním?

Nová separačná linka v Púchove 
zefektívni triedenie plastov
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Oznam ZUŠ Púchov
Mesto Púchov v spolupráci so ZUŠ Púchov oznamuje, vzhľadom na minulý 

týždeň vydané opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
o vyučovaní v základných umeleckých školách vo forme individuálnych ho-
dín, že výchovno-vzdelávacia činnosť ako v Púchove, tak i v elokovaných 
pracoviskách ZUŠ na Lednických Rovniach, v Záriečí a v Beluši, začne od 
3.6.2020. Vedenie ZUŠ na odporučenie zo strany zriaďovateľa – Mesta Púchov, 
otvorí priestory školy pre žiakov navštevujúcich hudobné odbory v Púchove  
i v ďalších pracoviskách pre 70% detí. Prebiehať budú individuálne hodiny iba 
hudobných odborov. Ostatní žiaci budú pokračovať v dištančnej a kombino-
vanej výučbe. Ďakujeme rodičom za aktívnu spoluprácu a prajeme mladým 
hudobníkom príjemný návrat k notám a hudobným nástrojom.

Pomoc Mesta Púchov
Mesto Púchov informuje svojich občanov o pomoci, ktorú od počiatku si-

tuácie v súvislosti s koronavírusom zabezpečovalo. Pre Púchovčanov bola za-
bezpečená pomoc formou nákupov nevyhnutných potravín, liekov a drogérie 
nielen pre seniorov, ale i ľudí v preventívnej domácej karanténe, doručova-
nia ochranných a dezinfekčných prostriedkov i sprostredkovania stravovania 
v MŠ Lienka a jej následného dovozu k vám domov. Vzhľadom na postupne 
uvoľňujúce sa obmedzenia a z toho dôvodu klesajúci záujem o jednotlivé for-
my pomoci, budú nákupy pre občanov mesta ako i stravovanie v MŠ Lienka, 
k dispozícii už iba počas mesiaca jún. V prípade potreby ochranného rúška 
stále môžete kontaktovať príslušné telefónne čísla ako doposiaľ, i po mesiaci 
jún. Ďakujeme, že ste tieto formy pomoci využili a že sme vám mohli počas 
neľahkej životnej situácie pomôcť a uľahčiť dopady obmedzení, ktoré však 
svojou prísnosťou zamedzili šírenia infekcie COVID-19 v celom našom okrese. 
Ďakujeme aj riaditeľke MŠ Lienka, Jane Kovárovej a vedúcej školskej jedálne, 
Dagmar Petrovej, ktoré sa profesionálne postarali o stovku stravníkov počas 
mimoriadnej situácie a ešte v mesiaci jún postarajú. Prajeme vám všetkým 
veľa zdravia a pozitívnej energie. 

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 súh-
lasom na spracovanie osobných 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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Pred šiestimi rokmi na pôde župného úradu  
v Trenčíne začali s myšlienkou budovania cyk
lotrás na území Trenčianskeho kraja. TSK cyklis
tickej verejnosti doteraz odovzdal do užíva
nia 17,5 km Vážskej cyklomagistrály, ktorá po 
úplnom vybudovaní dosiahne hranicu 100 km. 

Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Hornou 
Stredou a Novým Mestom nad Váhom v dĺžke 13,4 
km oficiálne sprístupnili v máji 2018, od októbra 
toho istého roka  je cyklistom k dispozícii aj 4,1 km 
úsek medzi mestom Púchov a kúpeľnou obcou 
Nimnica. Postupne budú nasledovať aj ďalšie úseky, 
po ktorých výstavbe sa podarí cyklisticky prepojiť 
Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. 
Nadšencom cyklistiky TSK ponúkne možnosť ak-
tívneho strávenia voľného času, ale čo je hlavnejšie, 
jej výstavbou dáme ľuďom príležitosť alternatívneho 
dochádzania do práce s pozitívnym dopadom na 
životné prostredie.

V tomto roku sa TSK podarilo úspešne dokončiť aj 
ďalší významný projekt podporený z Programu spo-
lupráce Interreg V-A SK-CZ. Cyklotrasa, ktorá vznikla 
v rámci spoločného cezhraničného projektu s mes-
tom Brumov-Bylnice, taktiež prispeje k spoznávaniu 
krás kraja zo sedla bicykla. Unikátnosť tejto cyklotra-
sy s dĺžkou 11,4 km, vedúcej od Trenčianskeho hra-
du popri najstaršom pútnickom mieste Skalka nad 
Váhom až do Nemšovej, spočíva v cykloturistickom 

prepojení dvoch štátov, krajov i dvoch historických 
pamiatok – Trenčianskeho hradu s Hradom Brumov 
v Českej republike. Jej súčasťou budú aj informačné 
tabule, štyri servisné cyklostojany a tiež inteligentná 
lavička. 

Slávnostné otvorenie cyklotrasy Na bicykli po 
stopách histórie sa v prípade priaznivej epidemio-
logickej situácie uskutoční v priestore oddychovej 
zóny pod Kláštorom Veľká Skalka v pondelok 1. júna 
2020 o 10.00 h za prísnych hygienických opatrení. 
Skupina cyklistov na čele  
s trenčianskym županom 
spred budovy Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja  
o 9.00 h vyrazí na bicykloch na 
miesto konania slávnostného 
otvorenia. Po ňom prejdú 
účastníci na bicykloch v rámci 
prvej oficiálnej jazdy po cyk-
lotrase až do Nemšovej.

V najbližšej budúcnosti sa 
Vážska cyklomagistrála opäť 
rozrastie o ďalšie kilometre. 
Viac ako 21 kilometrový úsek, 
ktorý vybuduje spoločnosť 
Strabag, prepojí okresné mes-
to Nové Mesto nad Váhom 
s krajským mestom Trenčín. 

Financovaný bude z prostriedkov Integrovaného re-
gionálneho operačného programu a jeho súčasťou 
budú aj 3 cyklistické odpočívadlá s prístreškom  
a mobiliárom. „Zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviazal 
vybudovať cyklotrasu do 210 dní (t. j. 7 mesiacov) 
odo dňa odovzdania staveniska. Celkové oprávnené 
výdavky tohto cyklistického diela sú vo výške viac 
ako 4,3 milióna eur,“ povedal trenčiansky župan Jaro-
slav Baška. Župa bude projekt spolufinancovať 5%.  
     Zdroj: TSK

Vážska cyklomagistrála sa rozrastie o ďalší úsek

Kliešte sú takmer neviditeľné, no o to 
prefíkanej šie. Prebúdzajú sa v apríli, aby nám 
škodili nepretržite až do jesene. Sú zákerné a aj 
ohľaduplné. Dokonale umŕtvia miesto vpichu, 
takže vôbec nepocítime, keď sa do nás zahryznú. 

Výskyt kliešťov 
V strednej Európe má kliešť charakteristickú 

krivku sezónneho výskytu s dvoma maximami -  
v apríli a máji (väčší) a v septembri a októbri (menší). 
Na Slovensku má kliešťová encefalitída maximum 
výskytu v neskorom lete. Kliešte sa vyskytujú v tzv. 
endemických oblastiach, ktoré sú relatívne ne-
menné. Na Slovensku je známych 37 endemických 
ohnísk kliešťovej encefalitídy. V týchto oblastiach 

sú ohrození napríklad chovatelia domácich zvier-
at, ale aj náhodní návštevníci, ktorí prichádzajú za 
rekreáciou, za športom, z dôvodu sezónnych prác, 
zberu lesných plodov a pod. 

Kliešte žijú predovšetkým na okrajoch zmiešaných 
listnatých a ihličnatých lesoch, možno ich však nájsť 
aj v parkoch väčších miest, kam ich z voľnej prírody 
mohli preniesť vtáky, túlavé psy či mačky. Mnohí 
ľudia si myslia, že kliešte padajú zo stromov. To nie je 
pravda - zachytávajú sa na trávach a koncoch listov 
prízemných rastlín. Prichytia sa na telo alebo odev a 
odtiaľ sa potom dostanú do podpazušných jamôk, 

medzi stehná alebo pod prsníky. Prisatého kliešťa je 
treba čo najrýchlejšie odstrániť. 

Kliešťová encefalitída a lymská borelióza 
Každá z týchto nákaz má svoje osobitosti, čo sa 

týka výskytu, inkubačnej doby, možností prevencie 
i liečby. Kliešťová encefalitída sa častejšie vyskytuje  
v ohniskách, čiže v závislosti od regiónu, čo pre bore-
liózu až tak neplatí. Nasledujúce dni po uštipnutí 
kliešťom sledujte, či máte príznaky, ktoré sú prítom-
né pri ochoreniach prenášanými kliešťami. 

Lymská borelióza sa prejavuje nasledovnými 
príznakmi:

• červenkastá škvrna okolo miesta uštipnutia 
kliešťom v tvare kruhu,

• príznaky podobné chrípke, ako sú horúčka, únava, 
bolesť hlavy.

Kliešťová encefalitída sa prejavuje nasledovnými 
príznakmi: 

• príznaky podobné chrípke, ako sú horúčka, únava, 
bolesť hlavy,

• a bolesť svalov, žalúdočná nevoľnosť.
Vyhľadajte svojho lekára ak pocítite niektorý  

z uvedených príznakov počas 4 týždňov po uštipnutí 
kliešťom. V neskoršej fáze tohto ochorenia môže  
dôjsť k poškodeniu nervového systému človeka, 
ktoré sa prejaví príznakmi zápalu mozgových blán.

Encefalitídu spôsobuje vírus, takže jej liečba je 
nešpecifická. Vírusmi sa možno nakaziť dokonca aj pri 
konzumácii nepasterizovaného kozieho, kravského  
i ovčieho mlieka a výrobkov z nich. Na druhej strane 
– proti encefalitíde prenášanej kliešťami jestvuje 
očkovanie. Ak sa vykoná správne, predstavuje veľmi 
spoľahlivú ochranu. Lymská borelióza má bakteriál-
ny pôvod, takže sa dá v skorom štádiu úspešne liečiť 
antibiotikami. Očkovanie proti nej však u nás dosiaľ 
nejestvuje.

Ochrana pred kliešťami očkovaním
Očkovanie, repelent a dôkladná prehliadka tela po 

každom výlete v lese, na lúke či v okolí riek. To sú tri 
najdôležitejšie preventívne opatrenia, s pomocou 

ktorých sa možno chrániť pred nepríjemnými náka-
zami prenášanými kliešťami. A ak si nás už kliešť 
chytil, treba zabudnúť na krútenie a dusenie masťou 
či kvapkou oleja. Zvýšite tým len riziko nákazy!

Očkovať proti kliešťovej encefalitíde je vhodné naj-
mä v zimných mesiacoch ako je január či február, 
možné je však aj v marci či začiatkom apríla, teda 
tesne predtým, ako sa kliešte vyroja do tráv. Zimné 
mesiace sú pre očkovanie proti kliešťovej encefa-
litíde najvhodnejšie, pretože vtedy je aktivita kliešťov 
nízka a organizmus má dostatok času vytvoriť si pro-
tilátky v adekvátnom množstve skôr, ako nastane ob-
dobie masívneho výskytu kliešťov. 

Očkovanie v troch dávkach (optimum je február, 
marec a tretia dávka v septembri) môže človeka 
chrániť pred týmto pomerne vážnym ochorením až 
päť rokov. Očkovanie môže u svojho ošetrujúceho 
lekára absolvovať ktokoľvek, odporúča sa však naj-
mä osobám, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku 
nákazy. V najvyššom riziku nákazy sú ľudia, ktorí  
v rámci výkonu svojej profesie alebo za rekreačnými 
účelmi sa zdržiavajú v endemických oblastiach. Sú to 
najmä pracovníci lesných závodov, poľovníci, chatári 
a podobne. Proti lymskej borelióze neexistuje očko-
vacia látka.

Na Slovensku nie je chorobnosť na kliešťovú ence-
falitídu vysoká. Ide ročne o 70 až 90 prípadov, ktoré 
majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospita-
lizáciu, ktorá trvá v priemere dva týždne. Aj z toho 
dôvodu sa u nás nikdy neuvažovalo o celoplošnej 
vakcinácii proti tejto chorobe, pretože mnoho ľudí 
nie je vystavených tomuto riziku. 

Aj keď sú známe ohniská výskytu kliešťov, treba 
myslieť na to, že kliešte sa vyskytujú všade, kde im 
to klimatické podmienky dovoľujú – teda do nad-
morskej výšky 800 metrov. S klimatickým otepľo-
vaním sa posúvajú ešte vyššie. Po návrate z prírody 
sa preto vždy dôkladne prezrite a kliešťa odstráňte 
čo najskôr kývavými pohybmi. Dôležitá je dôkladná 
dezinfekcia ranky.       Zdroj: uvzsr.sk, foto: pixabay

Kliešťová sezóna prináša encefalitídu a lymskú boreliózuPo  p r v ý k rát  v  h i s tó ri i  b e z  ú č a s t i  o by vate ľ ov  
a  s  v y u ž i t í m  ex i s t u j ú c i c h  re g i s t rov

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej 
republike sa realizuje podľa nového konceptu 
založeného na využití existujúcich dátových zdrojov 
a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie 
domov a bytov vykoná mesto bez účasti obyvateľov, 
čím sa významne zníži administratívna záťaž. 

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú 
zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka, 31. decembra 
2020, na piatok, 1. januára 2021, to znamená, že 
je dôležité vedieť dátum, ku ktorému je potrebné 
vypĺňať všetky požadované údaje o domoch  
a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez 
ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné 
obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu 
okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú 
predmetom sčítania, patria napríklad obývané 
chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by 
pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod 
v Registri adries, ďalej obývané garáže, obývané 
neskolaudované rodinné domy a iné obývané 

objekty primárne neurčené na bývanie.
Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne 

elektronickou formou, pomocou Elektronického 
systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický 
systém pre sčítanie domov a bytov má mesto už  
k dispozícii a poverení zamestnanci ho budú počas 
celej doby sčítania intenzívne využívať.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 
2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 
dní.

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov 
poskytne jeden formulár pre každý „byt v dome“, 
o ktorom sa zbierajú požadované údaje a údaje 
o domoch budú odvodené z údajov o „bytoch  
v dome“ pri spracovaní Štatistickým úradom SR.  
V predchádzajúcich sčítaniach bolo potrebné vypĺňať 
osobitné formuláre za byty a osobitné formuláre za 
domy. Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva 
bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, 
počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, alebo 
zdroj energie používaný na vykurovanie. 

Elektronický systém pre 
sčí  tanie domov a bytov 
bude obsahovať predvy-
plnenú databázu, ktorá 
vznikla integráciou dostup-
ných údajov najmä z Re-
gistra adries, Katastra neh-
nuteľností, Základnej bázy 
údajov pre geografický 
informačný systém, Regis-
tra organizácií, „Zoznamu 
stavieb“.

Mesto využije pre vyplne-
nie požadovaných údajov 
pre účely sčítania domov  
a bytov rôzne údajové 
zdroje, a to najmä daňová 
evidencia, technická sprá-

va o urbanistickom, architektonickom a stavebnom 
riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, 
technická správa o zdravotechnike, plán inžinier-
skych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné 
povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povo-
lenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze 
septiku a i. 

Mesto pritom môže osloviť a vyžiadať si údaje  
o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich 
správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na 
území mesta. 

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v meste 
poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, 
správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch 
v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. 

Výsledkom bude databáza sčítaných domov  
a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, 
ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú 
bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov  
o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch  
a domácnostiach.

Zaujímavosti k nového SODB 2021 v bodoch:
- SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším 

štatistickým zisťovaním na Slovensku s viac ako 
100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov.

- Štatistický úrad SR začal s koncepčnou prípravou 
SODB 2021 v decembri 2014 zriadením Pracovnej 
skupiny na prípravu SODB 2021.

- Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov  
a bytov v roku 2021 schválila Národná rada SR 18. 
júna 2019.

- SODB 2021 využíva údaje z 10 existujúcich 
administratívnych zdrojov údajov a registrov.

- SODB 2021 je prvým integrovaným sčítaním  
a prvým plne elektronickým sčítaním v SR.

- Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov 
obsahuje 18 otázok.

Zuzana Brindzová, vedúca oddelenia 
organizačného a vnútornej správy 



denné menu / inzercia12

Reštaurácia
a kaviareň VIVA
Cena menu: od 4,00 €
Ponúkame aj rozvoz! 
Utorok: 02.06. 2020
Hovädzia s mäsom a rezancami  
Šošovicová so zeleninou a slaninkou
1. Kurací steak s enciánom 
a brusnicovou omáčkou, americké 
zemiaky  
2. Diabolská bravčová pochúťka 
s chlebom vo vajci/dus. ryža (výber) 
3. Špenátové lazane s lahôdkovou 
kukuricou  
4. Zeleninový šalát s chrumkavou 
schwarzwaldskou šunkou a hriankou  

Streda: 03.06. 2020
Hovädzia s mäsom a rezancami  
Cuketová krémová s vyprážaným 
hráškom
1. Španielsky vtáčik (hov. mäso), 
dusená ryža, kyslá uhorka  
2. Kurací steak s rozmarínom a čili 
omáčkou, pečené zemiaky v šupke 
3. Lievance s tvarohom, čučoriedkami, 
šľahačkou a čokoládovou polevou 
4. Zeleninový šalát s chrumkavou 
schwarzwaldskou šunkou a hriankou  

Štvrtok: 04.06. 2020
Hovädzia s mäsom a rezancami  
Gulášová
1. Viedenský teľací rezeň, zemiaková 
kaša, paradajkový šalát 
2. Kuracie medailónky ,,Váh,, (šunka, 
hrášok, šampiňóny), dusená ryža 
3. Rizoto z lesných húb 
s parmezánom, karotkový šalát  
4. Zeleninový šalát s chrumkavou 
schwarzwaldskou šunkou a hriankou  

Piatok: 05.06. 2020
Hovädzia s mäsom a rezancami  
Hubová s mrveničkou  
1. Brav. krkovička s vypr. cibuľkou 
a byl. maslom, ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky  
2. Rybie � lé s grilovanou cuketou, 
nové zemiaky s maslom 
3. Vyprážané syrové trio (eidam, 
oštiepok, syr. korbáčik), var. zem., 
tat. omáčka  
4. Zeleninový šalát s chrumkavou 
schwarzwaldskou šunkou a hriankou  

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 02.06. 2020
ZATVORENÉ

Streda: 03.06. 2020
Hrachová s párkom, chlieb 
1. Vyprážaný syr, americké zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Hovädzie ragú s hubami, tarhoňa, 
kyslá uhorka    
3. India: Kuracia TIKKA MASALA, chlieb 
NAAN, zeleninový šalát

Štvrtok: 04.06. 2020
Slepačí vývar so zeleninkou 
a rezancami
1. Palacinky s nutelou, lesním ovocím 
a šľahačkou
2. Kuracie prsia zapečené s brokolicou 
a syrom, ½ ryža, ½ hranolky  
3. Tibet: Pizza s bravčovým mäskom 
v sladko-kyslej omáčke

Piatok: 05.06. 2020
Cesnačka so syrom, chlebové krutóny
1. Caesar šalát s kuracím mäskom, 
pečivo     
2. Vyprážaný bravčový rezeň, varené 
zemiaky s maslom, uhorkový šalát 
3. India: Kuracie SHEEKH ROLL, 
cesnaková omáčka, zeleninový šalát 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,20 €
Ponuka týždňa: Vyprážaný syr, 
varené zemiaky s maslom 
a petržlenovou vňaťou, domáca 
tatarská omáčka                                                                                                                                         

Utorok: 02.06. 2020
Hustá fazuľová polievka so sušenými
slivkami                                                                                                    
1. Hydinový steak so sezamom, 
medová omáčka, baby karotka a curry
ryža                                                   
2. Domáci segedínsky guláš, zjemnený
smotanou, kysnutá knedľa                                                                               
3. Miešaný šalát s tuniakom, červenou 
cibuľkou, vareným vajíčkom 
a hobľovaným parmezánom                                                                               

Streda: 03.06. 2020
Hráškový krém so syrovým krutónom 
1. Roštenka pečená do ružova 
slaninový jus, tymiánové zemiaky, 
šalát s rukoly a cherry paradajok                                                                                                                                     
2. Cestoviny Farfale so syrovou
omáčkou, hráškom a viedenskou
cibuľkou                                                           
3. Mix šalát s vyprážanými bravčovými 
rezníkmi v corn � akes, balsamico 
dresingom, celozrnná bagetka

Štvrtok: 04.06. 2020
Číra zeleninová polievka s mletým
mäsom                                                                                                                       
1. Morčací steak špikovaný mrkvou, 
zázvorovo-medová omáčka, zelenina 
a dusená ryža                         
2. Mletý rezeň so syrom, smotanové 
pyré, cukrový hrášok a uhorkový šalát                                                                         
3. Zeleninový šalát s mäsovými 
pikantnými rezancami, francúzsky 
dresing, pečivo                 
                                             
Piatok: 05.06. 2020
Kalerábová krémová polievka
so zemiakmi                                                                                     
1. Tilápia vo vínovom cestíčku, 
maslová brokolica, smotanové pyré 
a limetkový dip                                            
2. Tradičné bryndzové halušky 
s pečenou slaninkou a jarnou cibuľkou                                                       
3. Miešaný zeleninový šalát 
so šampiňónovým špízom, dresingom 
a bagetkou          
                                   
Alexandra Business 
Hotel
Cena menu: 5,30 €
Utorok: 02.06. 2020
Šošovicová s párkom, chlieb
Hovädzí vývar so zeleninou 
a cestovinou     
1. Morčací steak na nivovej omáčke, 
dusená ryža    
2. Pečený bôčik, dusená kapusta, 
domáca knedľa
3. Ryžový nákup, ovocný preliv      
4. Pizza Quattro Stagioni (pomodoro, 
syr, šunka, šampiňóny, artičoky, 
paradajky)

Streda: 03.06. 2020
Zemiaková krémová so slaninkou, 
chlebové krutóny   
Hydinový vývar s kuracím mäskom 
a zeleninkou
1. Kuracie soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža    
2. Živánska pochúťka
3. Vyprážaný kar� ol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka   
4. Pizza Prosciutto e Funghi
(pomodoro, šunka, syr, šampiňóny)

Štvrtok: 04.06. 2020
Hrachová s klobásou, chlieb  
Hovädzí vývar so špenátovými 
haluškami

1. Vykostené kuracie stehno, dusená 
ryža, zeleninové obloženie  
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
maslové halušky   
3. Zemiaková baba, kyslé mlieko    
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
syr, kukurica) 

Piatok: 05.06. 2020
Držková polievka, chlieb   
Slepačí vývar s drobnou cestovinou
1. Marinovaný kurací steak, lahodná 
kukurica, ½ dusená ryža, ½ hranolky  
2. Bravčový plátok na horčicovej 
omáčke, dusená ryža                  
3. Vyprážaný kôpor, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie  
4. Pizza Quattro formaggi (pomodoro, 
štyri druhy syra)                        

Reštaurácia Hradisko
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 02.06. 2020
Zemiakový krém s op. krutónmi, 
chlieb   
1. Vyprážaná krkovička, majonézový 
zem. šalát
2. Sójová diabolská pochúťka, 
op. chlieb vo vajíčku

Streda: 03.06. 2020
Hrachová s krúpami a klobásou, chlieb
1. Br. výpečky, dus. kapusta, kys. 
knedľa
2. Vyp. kar� ol, varené zemiaky, 
s pažítkou, tat. omáčka

Štvrtok: 04.06. 2020
Hovädzia zlatá s ryžou a  haluškami, 
chlieb
1. Peč. kuracie stehno, dus. ryža 
s hráškom, mieš. kompót
2. Knedlíky plnené úd. mäsom, 
opr. cibuľka, dus. kapusta

Piatok: 05.06. 2020
Pórová so zemiakmi, chlieb
1. Peč. sedliacka, bravč. roláda, zem. 
kaša, kapustový
2. Čerešňová bublanina s kokosovým 
krémom

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Rozvoz jedál: 042/46 42 048
Utorok: 02.06. 2020
Pohronská
1. Partizánsky bravčový rezeň 
na kapustných strapačkách
2. Hovädzie soté Stroganov, dusená 
ryža

Streda: 03.06. 2020
Kapustová- zabíjačková
1. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Bravčové pliecko na cesnaku, ryža/
hranolky, obedový šalát

Štvrtok: 04.06. 2020
Špenátová s cestovinou
1. Španielsky hovädzí vtáčik, ryža
2. Kurací stehenný steak, hokaido 
omáčka so šampiónmi, maslové 
halušky

Piatok: 05.06. 2020
Hŕstková  
1. Vyprážaný bravčový rezeň 
brniansky, štuchané zemiaky
2. Kuracie soté s brokolicou a baby 
mrkvou, ryža, zeleninový šalát

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

Prajeme vám Dobrú chuť!
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KINO, DIVADLO,
PRENÁJMY PRIESTOROV

OD 23. 3. 2020 DO ODVOLANIA
V PÚCHOVE

ZATVORENÉ!
KONTAKTY: KULTÚRA, KINO, KURZY: 0908 718 662; SPRÁVA BUDOVY, PRENÁJMY: 0905 807 292

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.)

PRIHLÁSIŤ SA JE NUTNÉ DO 12. 6. 2020 NA NA T. Č. 0908 718 662 ALEBO
 EMIALOM NA KINO.KURZY@PUCHOVSKAKULTURA.SK

KURZOVNÝ POPLATOK PRINESTE NA PRVÉ STRETNUTIE.

Viac info na www.facebook.com/podivnybaron a osobitných plagátoch

štvrtok 18.6. 2020 - 18:00 hod.
Peter Gärtner - Veľký román / beseda a čítačka 
Pozývame vás na besedu a čítanie z novej knihy Veľký 
román autora Petra Gärtnera. Knižná kaviareň Podivný 
barón. Vstupné: dobrovoľné.

sobota 20.6. 2020 - 14:00 hod.
EkoFashion leto 2020 
Po dlhšej dobe vás opäť pozývame na obľúbený SWAP 
oblečenia v sprievode kreatívneho workshopu a diskusie 
s Petrou Slezákovou, zakladateľkou Zero waste komunity 
na Slovensku. Vo večerných hodinách nebude chýbať 
hudobný hosť. Podujatie podporil TSK prostredníctvom 
grantovej výzvy Zelené oči. Vstupné: 3€. Europark, v prí-
pade nepriaznivého počasia podkrovie ŽD. 

sobota 20.6. 2020 - 20:00 hod.
Koncert: Graeme Mark Donaldson  
Pozývame vás na unikátny folkový večer v podaní dvoch 
muzikantov! Už sedem rokov hráva Graeme Mark v klu-
boch a kaviarňach strednej Európy svoju jedinečnú tvor-
bu. Tá sa vyznačuje zaujímavou nostalgiou a radosťou 
v jednom. Čitáreň ŽD. Vstupné: 4€.

štvrtok – sobota 26. - 27.6. 2020
Festival poézie s básnikom Jánom Štrasserom 
Pozývame vás na II. ročník 3-dňového Festivalu poézie 
v Púchove! Súčasťou oslavy slova budú workshopy tvo-
rivého písania a inšpiratívne čítania vybraných básnikov. 
Hlavným hosťom bude básnik a prekladateľ Ján Štrasser. 
Na festivale vystúpi aj slovenská speváčka Sisa Féher. Pri-
pravené sú aj ďalšie lákadlá a prekvapenia, o ktorých vás 
už čoskoro budeme informovať. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil FPU. Vstupné: 5€.

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

PROGRAM - JÚN 2020 OZNAM - KURZY
JOGA, PILATES, BODY BALL, KALANETIKA, ZUMBA,

ORIENTÁLNY TANEC a KREATÍVNE KURZY
budú pokračovať od septembra 2020.

Info na t. č. 0908 718 662 alebo na  kino.kurzy@puchovskakultura.sk



šport14

O tom, že súčasná kríza spojená so šírením koro-
navíru Covid-19, má tvrdý dopad na šport, a to nielen 
profesionálny alebo vrcholový, ale aj na každodenné 
športovanie bežných občanov, vieme všetci. Previezť 
sa na bicykloch, ísť si zabehať či vybrať sa na túru 
sme síce mohli, ale telocvične, šatne, športové haly 
a iné spoločné priestory zostali zavreté. A najhoršie 
na tom boli kontaktné športy, bojové umenia, medzi 
ktoré nepochybne patrí aj karate.

V tomto roku, ako sa už stalo pravidlom, sa malo 
v Púchove 18. 4. 2020 konať jedno kolo Pohára SFK-
BU (Slovenskej federácie karate a bojových umení) 
v tradičnom karate a kobudo. V Púchove ho orga-
nizujeme hlavne preto, že domáci turnaj a nulové 
štartovné umožňuje štartovať z našich začínajúcich 
karatistov v podstate všetkým, ktorí chcú vyskúšať 
svoje sily na ozajstnej súťaži. Navyše všetci majú 
možnosť vidieť tých najlepších zo SFBKU na vlastné 
oči. No pandémia ním urobila škrt cez rozpočet. SFK-
BU turnaj zrušila, tak ako aj ostatné akcie, školenia, 
seminára a sústredenia. Zákaz zhromažďovania na-
vyše zabránil aj konaniu tréningov.

Tradičné karate a kobudo má oproti čisto špor-
tovému zápasu kumite možnosti, ktoré si SFKBU 
uvedomila a pokúsila sa aktivizovať spiacich cvičen-
cov. Tieto možnosti im ponúka cvičenie tradičných 
zostáv, tzv. kata, ktoré vytvárali a modifikovali 
mnoho rokov starí majstri v Číne a na Okinave. Po 
konzultácii s trénermi SFKBU vyhlásila dve kolá „on-
line“ súťaže v súborných cvičeniach kata hlavne 
pre mladšie vekové kategórie. Na hodnotenie videí 
zostavila výrazne väčší panel rozhodcov, čo spolu  
s možnosťou opakovania záznamu čiastočne eli-
minovalo nedostatky tohto spôsobu hodnotenia. 
Cvičenci boli vyzvaní, aby záznamy cvičení nahráva-
li za podmienok dodržania pokynov od hygienikov  
a štátu a súťaže mohli začať. 

Doposiaľ prebehli dve súťaže v cvičení tradičných 
okinavských Goju ryu kata v prevedení kyuha Sho-
dokan. Prvá bola súťaž v cvičení kata Gekisai dai ichi  

a druhá v cvičení kata Saifa. V Púchove sme sa do 
súťaží samozrejme zapojili a videá k prvej súťaži 
sa natáčali v jeden deň, keď pretekári postupne 
prichádzali do súkromnej cvičebnej miestnosti 
(dodžo), kde natočili s kameramanom a trénerom 
súčasne, video a následne odchádzali. Ihneď ich 
vystriedal ďalší prichádzajúci pretekár, takže sa ne-
prekračovali povolené počty osôb v miestnosti. Videá 
na druhú súťaž sa natáčali v čase, keď sa už mohlo 
cvičiť na otvorených priestoroch a teda po trénin-
gu na futbalovom ihrisku mohli byť nahrávané aj 
súťažné videá mladých pretekárov. Kvalita záznamu 
ovplyvnená vetrom a hlukom z okolia pretekárom 
nevadila a urodili sa aj nejaké tie medaile.

V kategórii dievčatá do 9 rokov sa Nikol Arany 
druhej súťaže zúčastniť nemohla ale v prvej po 
pekne zacvičenej kata obsadila veľmi pekné 3. mies-
to. O niečo lepšie dopadol v kategórii chlapcov tejto 
vekovej skupiny Maťko Behro, keď získal tiež bronz 
v Saife. Najlepšie však dopadol Maťko Jancík, ktorý 
odniesol z oboch súťaží zlato a bol najúspešnej-
ším Púchovčanom. Dve bronzové získal medzi 
11-ročnými Rado Čáč, ktorý rovnako ako Maťko štar-
toval v oboch súťažiach. Medzi dorastencami, ktorí 
cvičili len Saifu, získal Filip Máček striebro, čo po jeho 
zdravotných problémov urobilo trénerom veľkú ra-
dosť. Podobne potešila aj Viktória Rosinová medzi 
14-ročnými v Saife s bronzovou medailou. 

Do 31. 5. 2020 sa koná ďalšia súťaž, zrejme aj  
s medzi národnou účasťou pre cvičencov od 13 rokov 
vyššie, kde už nie je iný limit pri výbere kata okrem 
pravidiel WUKF. Hoci doterajšie súťaže nepochybne 
neboli obsadené tak silno ako bežné turnaje, tí naj-
nadšenejší pretekári si túto šancu samozrejme ne-
nechali ujsť. Takže medaile, hoci dodané poštou, 
majú svoju cenu. Lebo, ako dúfame, sa nebude 
podobná situácia opakovať a medaily a diplomy 
budú cennou raritou. Keď nie ako jediné svojho 
druhu, tak určite ako prvé medaily za súťaž v karate 
cez počítač.         František Komora 

Mladí púchovskí karatisti sa prispôsobili 
podmienkam, medaily im prišli poštou

Karate

Mladí púchovskí karatisti súťažili prostredníctvom videozáznamov. 

Maťko Behro

Niki Arany

Maťko Jancík
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V stredu sa konalo zasadnutie Komisie pre riadenie 
II. ligy. O výsledku rokovania informoval jej predseda 
Miroslav Richtárik.

Aký návrh podá Komisia II. ligy ohľadom dohra-
tia sezóny 2019/20 na výkonný výbor SFZ?

„Preberali sme rôzne alternatívy a zaoberali sme sa 
aj s myšlienkou, ako ešte dohrať súťažný ročník v ak
tuálnej situácii. V konečnom dôsledku však nemáme 
ani výstup od hlavného hygienika, čiže nevieme, za 
akých podmienok by sme dohrávali a navyše nás 
tlačí aj čas. My by sme museli odohrať 12 kôl sys
témom nedeľa, streda, nedeľa až do 25. júla, čo by 
bolo termínovo náročné. Nepoznáme ani termín, 
kedy by sme mohli začať hrať, či 6. alebo 13. júna. 
Komisia sa zhodla, že na utorkové zasadnutie výkon
ného výboru SFZ podá návrh, aby súťaž predčasne 
ukončil v aktuálnom stave.“

Boli ste s druholigovými klubmi v kontakte?
„So zástupcami klubov som bol v úzkom kontakte. 

Obtelefonoval som ich a komunikoval som s nimi, 
rovnako ako ďalší členovia Komisie. Kluby však mali 
problémy, napríklad s hráčskymi zmluvami, ktoré 
mali podpísané buď do 31. mája alebo do 30. júna. 
Všetky kluby však deklarovali, že ak by sme rozhodli, 
že sa súťaž má dohrať, tak ju dohrajú riadne, ako bolo 
naplánované.“

Prihlásia sa všetky kluby do nového súťažného 
ročníka?

„Sú rôzne náznaky, ale všetko sa momentálne rieši. 
Verím, že všetky by sa mali prihlásiť.“

Šíria sa informácie, že FC Petržalka by sa mal pri-
hlásiť do III. ligy. Čo o tom viete?

„Počul som o tom. Viem, že Petržalka takúto 
možnosť zvažuje, ale snaží sa ju pozitívne vyriešiť, 
aby aj v ďalšom ročníku účinkovala v II. lige.“

Ako vníma Komisia vyjadrenie MFK Duk-
la Banská Bystrica, že nesúhlasí s uznesením 
prezídia ÚLK, že z Fortuna ligy posledný klub 
nezostúpi a nebudú sa hrať ani barážové stretnu-
tia?

„Každý klub je samostatný právny subjekt. Rozu
mieme reakcii Banskej Bystrice, ktorá je aktuálne na 

prvej priečke a mala možnosť zabojovať o postup do 
najvyššej súťaže. Obdobný názor mali aj ďalšie dva 
kluby Dubnica a Skalica, ktoré taktiež majú záujem 
hrať v najvyššej súťaži, čo prezentovali v médiách.“

Ako bude vyzerať termínová listina?
„My sme dnes odsúhlasili, že termín uzavretia prih

lášok do súťaže je 26. jún. Následne by sme chceli 
začať nový súťažný ročník začiatkom augusta.“

Zdroj: futbalnet.sk

Druhá liga sa pravdepodobne nedohrá, komisia navrhla 
Výkonnému výboru SFZ jej predčasné ukončenie

Futbal - 2. liga muži

Technický úsek Slovenského futbalového zväzu 
 vzdelávanie trénerov oznamuje, že všetky aktivi
ty vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariade
niam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto  dôvodu  sú  
v súčasnosti všetky aktivity ďalšieho vzdelávania 
pozastavené. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti v prípade, že 
platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30. 6. 
2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, 
požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od  
1. 6. 2020). Takáto licencia bude predĺžená len do 
konca kalendárneho roka 2020 v Informačnom 
systéme slovenského futbalu (licencia sa nebude 
tlačiť a zasielať).

Teoretické časti už prebiehajúcich školení budú 
pokračovať dištančnou formou výuky. Tútori jed
notlivých školení budú v tejto veci kontaktovať 
študentov emailom.

Podrobné informácie ohľadom organizácie 
školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky 
sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti 
SFZ/Tréneri /Školenia.                                               SFZ

Trénerské licencie 
predĺžia do konca 
roka 2020 

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

Od roku 1987 je 31. máj vyhlásený Sveto-
vou zdravotníckou organizáciou (WHO) za 
Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoročného 
svetového dňa bez tabaku je ochrana 
mladších generácií, so zameraním na ochra-
nu mládeže a prevenciu pred fajčením  
a užívaním nikotínu.

Tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozu
je zdravie každého, kto je vystavený tabakovému 
dymu. Užívanie nikotínu a tabakových výrob
kov zvyšuje riziko rakoviny, kardiovaskulárnych  
a pľúcnych ochorení. V dôsledku užívania tabaku 
zomrie každý rok 8 miliónov ľudí, milión úmrtí je 
spôsobených druhotne – u pasívnych fajčiarov.

Tabakový priemysel sa stále zameriava na novú, 
mladšiu generáciu. Vytvára nové príchute v bezdy
mových tabakových výrobkoch, shisha a v elektron
ických cigaretách, ktoré sú príťažlivé pre mladých,  
zacieľuje reklamu a umiestňovanie produktov vo fil
moch i prostredníctvom sociálnych médií a inovuje 
tabakové výrobky do elegantného dizajnu výrobkov, 
ktorými sa snaží prilákať novú generáciu fajčiarov.

Prečo by ste mali prestať fajčiť a ako to môžete 
urobiť?

V súčasnej situácii, kedy všetci vnímame prítom
nosť pandémie COVID19, je dôležité uvedomiť si, že 
fajčiari majú podľa zistení WHO v porovnaní s nefa
jčiarmi podstatne vyššiu pravdepodobnosť nepriaz
nivých zdravotných následkov, vrátane toho, že faj
čiar môže mať komplikovanejší priebeh ochorenia. 
Ak chcete znížiť riziká, prestaňte fajčiť už dnes!

V rámci Svetového dňa bez tabaku odborní pra

covníci z regionálnych úradov verejného zdravot
níctva poradia záujemcom, ako sa možno zbaviť 
závislosti od tabaku. Ľudia, ktorí majú záujem prestať 
fajčiť, sa môžu obrátiť na Linku pomoci na odvykanie 
od fajčenia  0908 222 722. Je k dispozícii každý pra
covný deň od 8:00 do 15:00 hod.

Aktívnu akútnu pomoc ponúkajú aj odborníci  
z regionálnych úradov verejného zdravotníctva  
v SR  podchytávajú ľudí vo fáze rozhodovania sa, aj 
tým, ktorí zažívajú abstinenčnú krízu. Ponúkajú indi
viduálne i skupinové poradenstvo ako prestať faj čiť 
pomocou metód a psychologických techník, usku
točňujú vyšetrenia smokerlyzerom či spirometriu.

Predtým, ako prestanete majte dostatok dôvodov 
na to, aby ste s tabakom prestali, zmeňte životný štýl, 
doprajte si viac fyzickej aktivity, pite viac vody.

Predtým, ako prestanete, znižujte postupne počet 
vyfajčených cigariet, ak sa vám to podarí, máte vyššiu 
šancu prestať. Zo začiatku sa vyhýbajte miestam, kde 
dostávate chuť na cigaretu. 

Deň „D“
Od dnes prestávate fajčiť. Ste pevne rozhodnutý  

a máte dostatok dôvodov na skoncovanie s tabakom. 
Výhody zanechania fajčenia sú pre vás v pomere 
s fajčením presvedčivé zbavte sa tabaku, zápaliek, 
zapaľovačov a popolníkov v najbližšom okolí. 
Oznámte najbližšiemu okoliu, že oddnes nefajčíte, 
odkladajte si peniaze, ktoré by ste inak investovali do 
kúpy tabaku a na konci týždňa si kúpte z našetrených 
peňazí vec, ktorá vás poteší.

V období prvých týždňov sa vyhýbajte situáciám  
a ľuďom, s ktorými ste zvykli fajčiť.          Zdroj: ÚVZ SR

Tabakový priemysel sa zameriava na mladých
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Športovotechnická komisia Oblastného futba
lového zväzu pre okresy Považská Bystrica, Púchov 
a Ilava začala s prípravou nového súťažného ročníka 
2020/2021. Komisia upozorňuje futbalové oddiely, 
futbalové kluby a telovýchovné jednoty, že prihlášky 
do nového ročníka futbalových súťaží je možné 
podávať od 1. júna 2020. Športovotechnická komisia 
bude akceptovať iba prihlášky  podané cez elektro
nickú podateľňu v Informačnom systéme sloven
ského futbalu najneskôr do utorka 30. júna 2020. 
Uzávierka prihlášok je do 23.59 hodiny. 

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu 
rozhodol elektronickým hlasovaním (per rollam), 
že mužstvá nebudú v súťažnom ročníku 2020/2021 
platiť žiadne štartovné do súťaží. Prihlášku je potreb
né zaevidovať pre každé družstvo zvlášť. 

Formulár adresára klubu  v prípade akýchkoľvek 
zmien  zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sek
cii tlačivá a dokumenty treba doručiť na sekretariát 
ObFZ osobne, poštou, alebo emailom. Za spoločné 
družstvo mládeže podáva prihlášku ten klub, pod 
ktorého názvom bude spoločné družstvo v súťaži 
hrať. Tlačivo nájdu kluby na webovej stránke Oblast
ného futbalového zväzu sa nachádza v sekcii tlačivá, 
dokumenty: Dohoda o spoločnom družstve mládeže 
uzatvorená podľa čl. 28  ods. 4 až 7 súťažného poriad
ku futbalu.

Označenie súťaží v Infromačnom systéme slo
venského futbalu v ObFZ Považská Bystrica:

SPORTIKA 6. liga muži, 7. liga muži, 6. liga starší 
dorast  U19, 6. liga mladší dorast  U17, 4. liga starší 
žiaci, 4. liga mladší žiaci, Prípravka MIX  U11, Mladšia 

prípravka – U9 
Po prijatí mimoriadnych opatrení v súvislosti  

s pandémiou ochorenia COVID19 rozhodla Športo
votechnická komisia Oblastného futbalového zväzu 
Považská Bystrica 17. marca s okamžitou platnosťou 
o odložení všetkých plánovaných majstrovských fut
balových stretnutí jarnej časti futbalového ročníka 
2019/2020 na neurčito. 

Po takmer dvojmesačnej neistote a následných 
krokoch Západoslovenského futbalového zväzu 
rozhodol Výkonných výbor Oblastného futbalového 
zväzu Považská Bystrica, že všetky súťaže súťažného 

ročníka 2019/2020 riadené ObFZ Považská Bystrica  
v kategóriách dospelých, dorastu, žiactva aj prípravky 
sú zrušené. 

Výkonný výbor zároveň rozhodol, že výsledky všet
kých doteraz odohraných stretnutí oblastných súťaží 
v súťažnom ročníku 2019/2020 sa anulujú a žiadne 
družstvo z uvedených súťaží pre nasledujúci súťažný 
ročník 2020/2021 teda nepostupuje ani nezostupuje. 

Jesenná časť oblastných futbalových súťaží by 
mala odštartovať počas víkendu 8. a 9. augusta.   

ObFZ PB

ObFZ pripravuje nový ročník futbalových súťaží, 
oddiely a kluby nebudú platiť žiadne štartovné

Oblastné futbalové súťaže

Vzhľadom na vývoj krízovej situácie ohľadne 
koronavírusu COVID19, aktuálne opatrenia ÚVZ SR  
a po dôkladnej analýze, navrhol Technický úsek 
Slo venského futbalového zväzu (SFZ) v spoluprá
ci s Oddelením riadenia súťaží SFZ a v súlade so 
Súťažným poriadkom zakázať všetky súťaže mládeže, 
žien a dievčat riadené SFZ do konca súťažného roční
ka 2019/2020. V súčasnosti ide o výnimočnú situáciu, 
ktorú nemohol nikto predpokladať, pričom nemá 
v povojnovej histórii obdobu. TÚ SFZ sa vo svojom 
návrhu snažil maximálne objektívne zohľadniť všet
ky aspekty:

 aktuálny pozitívny vývoj krízovej situácie na 
Slovensku (odhad začiatku povolenia súťažných zá
pasov),

 zatiaľ bližšie nešpecifikované požiadavky 
Hlavného hygienika a vlády SR na zabezpečenie 
súťažných zápasov,

 športovú objektivitu jednotlivých súťaží,
 zdravotné hľadisko hráčov a hráčok,
 dopad prípadného pokračovania v súťažiach na 

jednotlivé kluby,
 logistiku zabezpečenia prípadných súťažných 

zápasov (hygienické štandardy, delegované osoby, 
transfery na zápas a pod.).

Technický úsek SFZ svoj návrh zdôvodnil nasle
dovne: 

1. Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 19. 5. 2020 
sú hromadné podujatia súťažnej športovej pova
hy stále zakázané. Na základe momentálnej situá
cie nebude možné pokračovať v súťažiach skôr, 

kým ÚVZ SR povolí organizovanie súťaží a aj to za 
prísnych hygienických štandardov. Je potrebné vziať 
do úvahy, že súťažné stretnutia sa budú musieť hrať 
bez divákov (v mládežníckych súťažiach bez rodičov)  
a futbalové kluby budú musieť zabezpečiť, aby ne
mali prístup do areálu. Zároveň je potrebné pred
pokladať striktné nariadenia v oblasti hygienických 
štandardov (prístup do šatní, sociálnych zariadení, 
dezinfekcia v areáli, obmedzenie počtu osôb v jed
nej šatni a pod.). V neposlednom rade môže byť na
riadené aj testovanie na COVID19 všetkých zúčast
nených  hráčov, realizačné tímy, usporiadateľov, 
rozhodcov a delegované osoby, ktorí budú prítomní 
na súťažných stretnutiach. Otázny je aj legislatívny 
rámec súhlasu rodiča pre účasť dieťaťa v zápase. 
Predpokladáme, že nie všetky kluby budú schopné 
tieto nariadenia splniť.

2. V prípade, ak chceme ukončiť súťažný ročník 
2019/2020 riadne a včas (do 30. 6. 2020), nebude 
dostatočný priestor na odohratie všetkých kôl aj  
v prípade, že by sa hralo systémom utorok/streda – 
sobota/nedeľa – utorok/streda. V prípade, ak by sme 
predĺžili súťažný ročník do 30. 7., nový súťažný ročník 
nezačne skôr, ako v septembri. Pri tomto rozhod
nutí je potrebné brať do úvahy TL súťaží UEFA, ktoré 
sú plánované na september až november 2020, čo 
spôsobí extrémne nároky na vyťaženie reprezen
tačných hráčov, ako aj termínovú kolíziu s klubmi, 
ktoré týchto hráčov uvoľňujú.

3. Pri vyššie uvedenom modeli je potrebné vziať 
do úvahy aj aktuálne platný RaPP, kde by sa mohlo 

stať, že hráč/hráčka bude hrať v júni za jeden klub 
a v júli už za iný, čo môže narušiť regulárnosť a in
tegritu súťaží. V aktuálnej situácii je potrebné mať aj 
súhlas všetkých klubov k pokračovaniu v súťaži, pre
tože súčasná situácia značne ovplyvní financovanie 
klubov (pozastavené/krátené finančné prostried
ky od obcí, resp. iných subjektov). Z tohto dôvodu 
niektoré kluby nemusia do súťaže nastúpiť a súťaže 
sa stanú neregulárnymi (kontumácie, anulovania 
výsledkov, atď.). V tejto situácii je potrebné myslieť aj 
na obsadzovanie delegovaných osôb, mnohí z nich 
majú svoje civilné zamestnania a s množstvom ter
mínov počas pracovného týždňa budú mať.

4. Najdôležitejším zo všetkých uvedených zdôvod
není je však aspekt zdravia a možných zdravotných 
dopadov. Systém súťažných stretnutí utorok/stre
da–sobota/nedeľa–utorok/streda je pre fyzicky 
nepripravených hráčov extrémne náročný. Z nášho 
pohľadu je odôvodnený predpoklad, že takýto mo
del by bol nebezpečný pre zdravie poškodzujúce  
a komplikované zranenia hráčov a hráčok, čomu sa 
samozrej me snažíme predísť.

Na záver TÚ SFZ konštatoval, že podrobná analý
za všetkých spomenutých aspektov vedie k jed
noznačnému záveru, aby sme súťaže prerušili, ne
dohrali a zároveň urobili všetko preto, aby sme boli 
schopní plnohodnotne začať nový súťažný ročník 
2020/2021 čo najskôr. Predpokladaný termín začiat
ku jednotlivých súťaži TÚ SFZ navrhne po konzultácii 
s klubmi. Dôležitý bude samozrejme vývoj situácie 
ohľadom koronavírusu COVID19.                 SFZ

SFZ definitívne zakázal súťaže mládeže, žien a dievčat

Oblastné trávniky ožijú súťažným futbalom až začiatkom augusta.            Ilustračné foto: Milan Podmaník
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Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží 
Západoslovenského futbalového zväzu pre súťažný 
ročník 2020/2021 

Najneskôr do 17. júna 2020 do 23.59 hod. je po
trebné zaevidovať prostredníctvom Informačného 
systému slovenského futbalu elektronickú prihlášku 
družstva do súťaže. Prihlášku má právo zaslať každý 
klub do tej súťaže v ktorej účinkoval v jesennej časti 

súťažného ročníka 2019/2020. 
Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družs

tvo zvlášť. Klub v čase podávania prihlášky nemôže 
byť evidovaný ako neplatič. 

Podmienkou štartu družstva dospelých v súťažiach 
riadených ZsFZ je aj predpísaný počet mládežníckych 
družstiev zaradených v dlhodobých súťažiach ria
dených ObFZ, ZsFZ alebo SFZ nasledovne: 3. liga   

3 družstvá, 4. a 5. liga  2 družstvá.
Západoslovenský futbalový zväz na rozdiel od 

Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica 
štartovné družstvám dospelých neodpustil. V 3. lige 
mužov je štartovné 250 eur, v 4. lige mužov 200 eur a 
v 5.lige mužov 150 eur. Dorastenecké a žiacke družst
vá, podobne ako prípravky štartovné platiť nebudú.  

ZsFZ

Do krajských súťaží sa treba prihlásiť do 17. júna, muži platia štartovné

Pre stolnotenisové kluby Lysá pod Makytou a 
Dolné Kočkovce sa tohtoročná sezóna skončila. 
Rozhodol o tom na svojom minulotýždňovom 
zasadnutí Výkonný výbor Krajského stolnote
nisového zväzu v Trenčíne. 

„Z dôvodu situácie ohľadom koronavírusu 
COVID19, Výkonný výbor Krajského stolnote
nisového zväzu Trenčín na základe stanoviska 
väčšiny klubov rozhodol, že súťaže 2., 3. a 4. ligy 
sa ukončia 22. kolom. Z dôvodu situácie ohľadom 
koronavírusu COVID19, výkonný výbor na základe 
stanoviska väčšiny klubov rozhodol, že súťaže 2., 3. 
a 4. ligy sa ukončia 22. kolom. Všetky výsledky zostá
vajú v platnosti, postupy a zostupy budú spresnené 
na základe súťaží organizovaných SSTZ a súťažným 
poriadkom,“ informoval výkonný výbor na svojej 
webovej stránke, rozhodnutie zaslal všetkým účast
níkom krajských súťaží.

V praxi to znamená, že v súťaži sa už nebude 
pokračovať, nebudú sa dohrávať ani posledné tri 
dvojkolá 4.ligy, ktorej účastníkmi sú z Púchovského 
okresu práve STK Lysá pod Makytou a Slovan Dolné 
Kočkovce. Obaja zástupcovia nášho okresu si tak  
v pohode udržali štvrtoligovú príslušnosť aj pre 
budúci ročník, keď skončili v strede tabuľky ne
dokončenej súťaže. Z našej oblasti bol najúspešnej

ším účastníkom 4. ligy nováčik z Dolného Moštenca. 
Štvrtý zástupca oblasti  Ladce, sa bez problémov 
zachránil. 

Do 3.ligy tak postupujú Oslany, do oblastných 
súťaží zostupuje Trenčín D, Otrhánky a Chochol
náVelčice. Novými účastníkmi štvrtej ligy pre 
budúcoročnú sezónu sa stalo Nové Mesto nad 
Váhom C (okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín  
a Myjava), Sebadražie (okresy Prievidza, Partizánske 
a Bánovce nad Bebravou). Posledný postupujúci z 5. 
ligy našej oblasti (okresy Púchov, Považská Bystrica 
a Ilava) zatiaľ známy nie je. Oblastný stolnotenisový 
zväz v Považskej Bystrici totiž stále nerozhodol  
o osude dvoch najvyšších súťaží (5. a 6. liga). V nich 
zostávajú dohrať dve kolá. Lídrom súťaže je Dub
nica nad Váhom pred Pruským. Pokiaľ by Oblastný 
stolnotenisový zväz Považská Bystrica prijal rovnaké 
rozhodnutie ako krajský zväz, právo štartu v 4. lige by 
mala Dubnica nad Váhom.  Podľa informácií od ve
denia ObFZ Považská Bystrica by mal výkonný výbor 
rozhodnúť v stredu na svojom zasadnutí v Považskej 
Bystrici.

Zástupcovia Púchovského okresu si v oblast
ných súťažiach počínali striedavo. Najlepšie skončil 
nováčik z Beluše, ktorý skončil v 5. lige na štvrtej 
priečke. Rezerva Dolných Kočkoviec sa tento rok 

nemusela triasť o záchranu v súťaži, keď obsadila 
šies tu priečku. Len o jedno miesta za Dolnokočko
vanmi skončili Dohňany. 

V 6.lige obsadil nováčik z Hornej Breznice peknú 
tretiu priečku, i keď Hornobrezničania mali aj pos
tupové ambície. JoLa Dubnica však bola aj tento 
rok lepšia a pred Hornú Breznicu sa dostal aj Sed
merovec C. 

Nový ročník oblastných i krajských stolnoteni
sových súťaží sa začne koncom septembra, alebo 
začiatkom októbra.                   pok

Tabuľka 4. ligy po 22. kole:
1. Oslany 21 17 2 2 248:130 57
2. Tr. Teplá B 20 15 1 4 231:129 51
3. D. Moštenec 20 15 0 5 227:133 50
4. Handlová  21 13 2 6 235:143 49
5. Tužina 20 12 2 6 206:154 46
6. D. Kočkovce 21 10 3 8 204:174 44
7. T. Jastrabie 20 10 2 8 190:170 42
8. Lysá 21 9 3 9 197:181 42
9. Lazany B 20 8 3 9 166:194 39
10. Ladce 20 6 5 9 179:181 37
11. T. Bohuslavice 20 4 4 12 169:191 32
12. Chocholná 20 4 2 14 143:217 30
13. Otrhánky 21 3 1 17 125:253 28
14. Trenčín D 21 2 0 19 54:324 25

Tabuľka 5. ligy po 20. kole:
1. Dubnica  20 18 2 0 247:113 58
2. Pruské  20 18 1 1 253:107 57
3. Sedmerovec B 20 15 1 4 238:122 51
4. Beluša  20 11 2 7 182:178 44
5. Slovan PB  20 11 2 7 232:128 44
6. D. Kočkovce B 20 8 5 7 188:172 41
7. Dohňany  20 7 1 12 160:200 35
8. Ladce B 20 6 3 11 158:202 35
9. N. Dubnica B 20 4 4 12 139:221 32
10. Nozdrovice  20 4 3 13 140:220 31
11. TTC PB  20 5 0 15 123:237 30
12. Medeko PB  20 1 0 19 100:260 22

Tabuľka 6. ligy po 20. kole:
1. JoLa DCA 20 15 5 0 221:139 55
2. Sedmerovec C 20 14 5 1 225:135 53
3. H. Breznica 20 15 2 3 228:132 52
4. Zliechov  20 13 5 2 204:156 51
5. D. Mariková 20 8 5 7 172:188 41
6. Pružina 20 6 4 10 166:194 36
7. Milochov 20 7 2 11 174:186 36
8. Udiča  20 5 4 11 165:195 34
9. Pruské B 20 6 1 13 168:192 33
10. N. Dubnica C 20 5 2 13 140:220 32
11. Slovan PB B 20 5 0 15 158:202 30
12. Č. Kameň 20 2 3 15 139:221 27

Krajské stolnotenisové súťaže sa skončili 
Stolný tenis

Neoficiálnym majstrom Púchovského okresu družstiev sa stali stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce. V ne-
dokončenej súťaži obsadili solídnu šiestu priečku a o dva body predstihli konkurenta z okresu  - stolných tenistov  
z Lysej pod Makytou. Na snímke zľava Matej Janiš, Roman Škrabko, Daniel Blaško a Jozef Michalec. 

FOTO: Milan Podmaník
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SPOMIENKA
“Odišla potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. My 
ju však v srdciach stále 
máme, s láskou a úctou  
na ňu spomíname.”  Dňa 28. 
5. 2020 uplynulo 5 rokov 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná manžel-
ka a mama Mgr. ANNA 
PANTÚČKOVÁ. 

S láskou a úctou spomínajú manžel 
a syn s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
“Dobrý človek nikdy neod-
chádza, navždy žije v srd- 
ciach tých, ktorí ho mali 
radi.” Dňa 5. 6. 2020 uplynie 
rok, čo nás opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko 
VILIAM MALOVEC. Kto 
ste ho poznali, spomeňte 
si s nami. 

S láskou, úctou a vďakou spomína manželka, 
syn Rastislav a Ľubor s rodinou.

ROZLÚČKA
„Dobrý človek nikdy 
neodchádza, navždy žije 
v srdciach tých, ktorí ho 
milovali, a ktorých miloval 
on.“ Úprimne ďakujeme 
rodine, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí sa 
dňa 28. 5. 2020 zúčastnili 
na poslednej rozlúčke  
s naším drahým manželom, otcom, dedkom JOZE-
FOM KMOŠENOM. Ďakujeme za kvetinové dary a 
prejavy sústrasti. Veľké ďakujem patrí aj p- farárovi 
ECAV Mgr. Ďušanovi Cinovi za povzbudzujúce slová 
útechy, ako aj pohrebnej službe Advent za dôstojnú 
rozlúčku. 

Manželka a deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 30. 5. 2020 uplynu-
lo 24 rokov, čo odišiel 
k nebeskému Otcovi 
náš starostlivý otec 
JÁN CAPÁK. Kto ste 
ho poznali, mali radi, 
spomeňte si na neho  
v modlitbe spolu s nami. 

S vďakou a láskou dcéra Mária a syn Jozef s rodinou. 

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

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul.: slnečnú kanceláriu 21 m², priestor 36 m² vhodný 
pre dielňu (krajčírstvo, opravy spotrebičov ap.). K dis-
pozícii je parkovacie miesto. Tel. 0905 262 820.
• Ponúkam do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt  
v centre mesta PU. Kontakt: 0905 711 122.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt. Tel. 0902 921 994.

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.
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ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme 
všetkým ktorí sa dňa 
22. 5. 2020 zúčastnili 
na poslednej rozlúčke 
s našou manželkou, 
matkou, babkou a pra-
babkou ANNOU HOL-
LEROVOU. Ďakujeme 
za vyjadrenie úprimnej 
sústrasti i kvetinové dary, ktorými ste zmiernili nás 
žiaľ. Zároveň chceme poďakovať pohrebnej službe 
Advent a p. Kováčikovej za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 6. 6. 2020 uplynie 1 rok, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mama, babka a prababka MÁRIA 
PECLEROVÁ a 18. 3. 2020 uplynuly 4 roky, čo nás 
opustil náš otec, dedko a pradedko JOZEF PECLER 
z Kolonky. Kto ste ich poznali, spomeňte si s nami. 

S láskou spomína celá rodina. SPOMIENKA
„Odišiel tíško, niet ho medzi 
nami, v našich srdciach žiješ 
spomienkami.” Dňa 1. 6. 
2020 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil manžel a 
otec VLADIMÍR LAMŽO. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
synovia a ostatná rodina.

O Z N A M  -  I N Z E RT N Á  K A N C E L Á R I A
PRE VEREJNOSŤ DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

SPOMIENKY, BLAHOŽELANIA (spolu so scanom fotiek),  
RIADKOVÉ INZERÁTY POSIELAJTE NA E-MAIL

 reklama@puchovskakultura.sk
(Informácie aj na tel. č. 0905 750 121.)

* Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu spomienok a blahoželaní.

SPOMIENKA
“Odišla si tíško, niet ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami.”  
Dňa 29. 5. 2020 sme si 
pripomenuli 1. výročie 
úmrtia JARKY POLIA-
CHOVEJ z Púchova. 

S láskou spomínajú dcéry Silvia, 
Danka a Mirka s rodinami.

SPOMIENKA
“Neúprosný osud to naj-
drahšie nám vzal, len bolesť 
v srdciach, smútok, práz-
dny  domov a spomienky 
nám ponechal.” Dňa 6. 6. 
2020 uplynie rok, čo nás 
opustil náš drahý syn, brat, 
otec ROMAN ČVIRIK  
z Dohňan. 

S láskou na neho spomína mama,
súrodenci a dcéry.

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na teba zo- 
stávajú.“ Dňa 1. 6. 2020  
uplynuli 3 roky, čo nás 
opustila drahá mamič-
ka, babička a prababička 
TERÉZIA FIALKOVÁ. 

S úctou a láskou spomína 
syn Július s rodinou.
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0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!• Akcia -20% do 30. 6. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. 
Tel. 0907 422 113.
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov. 
Tel. 0902 356 631.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidá-
cia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovanie-
puchov.sk
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL – 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.

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

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám akúkoľvek brigádu, roznášanie letákov, 
venčenie psíkov, pomoc pri maľovaní, sťahovaní... 
Mám 15 rokov, som spoľahlivý a zodpovedný. 
Poprosím kontaktovať na tel. č.: 0911 314 990.

PRÁCU PONÚKA
• Hľadám šoféra so živnosťou a vlastnou vyklápacou 
Aviou na rozvoz uhlia v okrese Púchov. V prípade 
záujmu ma kontaktujte na tel. číslach: 0905 601 146, 
0908 921 222, alebo e-mailom: hantak@uhlie.sk. 
Bližšie informácie pri osobnom jednaní. 

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia

Royova 789  (oproti Sociálnej poisťovni)

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI

Tvoj nový
najlepší
kamarát

tu na Teba
čaká!

Kontakt:
0911 290  983
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci

NEMOCNICA 
ZDRAVIE, PÚCHOV
-----------------------
POHOTOVOSŤ

DOSPELÍ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

SO-NE 7.00 - 22.00
Tel. 042/46 05 319
---------------------------

ZUBNÁ
POHOTOVOSŤ:

SO-NE 8.00 - 14.00
Tel. 042/46 05 313

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
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inzercia

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 €


