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

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

posielajte s vašimi kontaktnými údajmi  na emailovú adresu

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

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

1. 7. 2020

- 30. 9. 2020

t e r m í n

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

Fotosúťaž o najkrajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov
33V minulých vydaniach sme zverejnili víťazov 

a súťažiacich prvého kola fotosúťaže o naj-
krajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov. Dnes 
zverejňujeme fotografie ďalších súťažiacich: 
Karolína Zboniaková (foto č.1), Vivienne Chu-
dá (č.2), Zita Pavelková (č.3), Lucia Luliaková 
(č.4), Pali Pružek (č.5), Michal Kunst (fotogra-
fia na 1. strane).
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Slovami primátorky: 
Núdzový stav skončil.  Aj v Púchove. 

V súvislosti s ďalšou fázou uvoľňovania opatrení 
zo strany Vlády SR zasadol aj v našom meste minulý 
štvrtok už po desiatykrát mestský krízový štáb, pri-
čom jeho obsahom bolo okrem iného aj obnovenie 
liniek mestskej autobusovej dopravy, tzv. „nedeľných 
kostolných spojov“, pre mestské časti Vieska-Bezde-
dov, Ihrište, Hoština, Nosice a Kolonka. Obnovením 
spojov sme sa tak snažili vyjsť v ústrety občanom 
mesta, ktorí majú záujem zúčastniť sa nedeľných bo-
hoslužieb. 

Závažným bodom bola aj informácia o príprave 
otvorenia školských zariadení pre všetky ročníky ZŠ, 
ktoré aspoň na pár dní opäť začnú s vyučovaním od 
22.6.2020. Aby sa dohodli podmienky otvorenia, 
predchádzalo zasadnutiu krízového štábu stretnu-
tie s riaditeľmi všetkých školských zariadení, ktoré 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Konateľ MŠK 
Púchov ako člen krízového štábu informoval o pri-
pravenosti otvoriť kúpalisko už v pondelok 15.6.2020 
pre verejnosť. K príjemnému relaxu pri vode si želaj-
me už len to slniečko. Podrobnejšie závery z krízo-
vého štábu si môžete prečítať na webovej stránke 
mesta Púchov. 

Ešte stále zabezpečujeme pomoc občanom, ktorí 
to potrebujú a aj minulý týždeň sme rozvážali obe-
dy, ktoré pripravili skvelé kuchárky v materskej škole 
Lienka. Za pomoc s rozvozom v tejto súvislosti ďaku-
jem i viceprimátorovi Lukášovi Ranikovi.

V budove Divadla Púchov sa presne pred týždňom 
konal informačný workshop Združenia miest a obcí 
Slovenska, zameraný na Prípady hodné osobitného 
zreteľa – ochrana majetku a predchádzanie problé-
mom. Toto stretnutie bolo veľmi inšpiratívne, pouč-
né a verím, že poslucháčom prinieslo veľa nových 
informácií, ktoré im v rámci komunálnej politiky po-
môžu pri nakladaní s majetkom obce alebo mesta.

Prebehlo aj odovzdanie ocenení v súťaži o najkraj-
šiu fotografiu jari v Púchove. Víťazi prisľúbili, že sa 
určite zapoja aj do letnej časti súťaže. Bolo mi cťou 
zúčastniť sa aj ocenenia víťazov projektu mestskej 
knižnice „Čítam Ti“. Všetkým oceneným v oboch pro-
jektoch srdečné blahoželám a ďakujem Tamare Pribi-
šovej a Laure Krošlákovej za úzku spoluprácu a orga-
nizáciu v tomto projekte. Keď už spomínam mestskú 
knižnicu, nesmiem opomenúť ďalšiu novinku z tejto 
ustanovizne - „Rozprávky o piatej“, ktoré mali svoju 
premiéru minulý piatok. 

Ak ste išli okolo Požiarnej zbrojnice DHZ Púchov 
na Požiarnej ulici, určite ste zaregistrovali novinky, 

ktorými sa môžu dobrovoľní hasiči pochváliť. Ob-
novou prešli spevnené plochy, garáže, sociálne za-
riadenia, a to v celkových nákladoch 49.517,97 Eur.  
A keď už som pri dobrovoľných hasičoch, dovoľte mi 
ešte raz osobne sa poďakovať za ich veľkú pomoc pri 
odstraňovaní následkov silnej prietrže a búrky, ktoré 
zasiahli naše mesto minulý týždeň v stredu. Poďa-
kovanie patrí taktiež všetkým pracovníkom Podniku 
technických služieb mesta, ktorí spolu s DHZ Púchov 
ale i DHZ Nosice, pomáhali s plným nasadením znížiť 

vzniknuté škody. Osobne som od niektorých obča-
nov na Kolonke prevzala poďakovanie, a tak im ho 
touto cestou odovzdávam. Podľa predpovede budú 
dažde pokračovať aj budúci týždeň, avšak verím, že 
sa vyhneme podobným kalamitným situáciám. 

Pred dvoma týždňami som absolvovala dlhší vý-
jazd po mestskej časti Nosice a preto ma veľmi teší, 
že sa tam tento týždeň zamestnanci Oddelenia vý-
stavby, investícií, životného prostredia a stavebného 
úradu, dohodli s poverenými osobami spoločnosti 
Doprastav na uvedení chodníka pri nadjazde do 
predčasného užívania s cieľom zjednodušiť doprav-
nú situáciu v tomto úseku a vyjsť v ústrety predovšet-
kým obyvateľom príslušnej mestskej časti. 

V piatok mesto Púchov na svojej stránke informova-
lo o zániku poslaneckého mandátu p. Romana Hviz-
dáka, ktorému z dôvodu jeho nečinnosti zo zákona 
zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva  
v Púchove. Na jeho miesto nastupuje náhradník Ma-
rián Mišún, ktorému v tejto zodpovednej funkcií pra-
jem veľa úspechov a aby sa mu podarilo, nielen vo 
svojom volebnom obvode, splniť očakávania svojich 
voličov. Viac informácií si prečítate aj v tomto vydaní 
Púchovských novín.

Minulý týždeň sa dostal v histórii Slovenska, bo-
hužiaľ, aj do čiernej kroniky. Tragédia vo Vrútkach 
sa hlboko dotkla určite viacerých z nás a všetci sme  
v myšlienkach súcitili s tými, čo boli útokom zasia-
hnutí. Úprimnú sústrasť pozostalým.

V sobotu sa na mestských tenisových kurtoch ko-
nal pri príležitosti 5. výročia úmrtia bývalého pred-
sedu Tenisového klubu a veľkého fanúšika tenisu už 
4. ročník Memoriálu Hrehora Luhového, na ktorom 
som bola povzbudiť hlavne púchovských aktívnych 
fanúšikov tenisu. Počasie prialo a účasť bola vysoká, 
takže podujatie splnilo svoj účel a mne už zostáva 
poblahoželať nielen víťazom, ale aj ostatným účast-
níkom, ktorí sa nezranili a podali výborné výkony. 

Tento týždeň je opäť plný pracovných stretnutí, 
spomeniem stredu, kedy bude zasadať Komisia vý-
stavby, životného prostredia a územného plánova-
nia, na ktorej budeme preberať stále diskutovanú 
tému, a to systém nakladania s komunálnym od-
padom i návrhy riešenia odstavných a parkovacích 
plôch v meste. 

Viem, že to ešte vonku tak úplne nevyzerá, ale ten-
to týždeň sa už hlási leto. Letný slnovrat a prvý letný 
deň tento rok pripadá na 20.6., kedy zaznamenáme 
najdlhší deň v roku. 

Nezabudnite, že v nedeľu oslavujú svoj deň všetci 
oteckovia, a tak im venujme tento deň svojou pozor-
nosť a lásku. Je to neoficiálny sviatok, ktorý oslavu-
je otcovstvo a tzv. „hlave rodiny“ sa týmto sviatkom 
vzdáva úcta. Ide o medzinárodný deň, ktorý sa ne-
oslavuje len na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších 
krajinách na svete.

Užite si, prosím, krásny týždeň, tešte sa z voľnosti 
a zdravia a žite naplno každý deň, pretože život má 
aj krásne stránky a je len na nás, či sme ochotní ich 
spoznávať. 

Katarína Heneková 
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Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Púcho-
ve, Bc. Romanovi Hvizdákovi, v súlade s § 25 ods. 
2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov, dňa 11.6.2020 
zanikol mandát poslanca Mestského zastupi-
teľstva v Púchove.

V zmysle § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov je poslanec obecného zastupiteľstva povinný 
zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva  
a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Ak sa na 
týchto zasadnutiach nezúčastní počas jedného roka 
ani raz, na základe § 25 ods. 2 písm. g) zákona o obec-
nom zriadení, mu mandát zaniká bez ohľadu na 
dôvod tejto neúčasti.

Zákon teda spája zánik funkcie poslanca so s i-
tuáciou, ak sa poslanec v priebehu jedného roka 
nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastu-
piteľstva. Lehota jedného roka začína plynúť prvou 
neúčasťou poslanca na zasadnutí mestského zastu-
piteľstva, čo bolo v danom prípade 11. 6. 2019. Pokiaľ 
sa poslanec od prvej neúčasti na zasadnutí obecné-
ho zastupiteľstva nasledujúcich 365 dní nezúčast-
ní ani jedného zasadnutia, uplynutím tejto lehoty 
(11.6.2020) zanikne jeho mandát zo zákona (ex lege).

Zákon o obecnom zriadení pritom neprihliada na 
to, čo je dôsledkom neúčasti poslanca na zasadnu-
tiach mestského zastupiteľstva. Pokiaľ je neúčasť po-
slanca zapríčinená dlhodobou pracovnou neschop-

nosťou, a táto bráni poslancovi riadne vykonávať 
jeho mandát a zúčastňovať sa zasadnutí, aj v tomto 
prípade je dôsledkom jeho neúčasti zánik poslanec-
kého mandátu. Je potrebné uviesť, že poslanec Bc. 
Roman Hvizdák síce bol dlhodobo PN, avšak jeho 
liečebný režim mu umožňoval zúčastňovať sa nielen 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, ale aj komisií  
a iných orgánov mesta, keďže mal lekárom povolené 
12 - hodinové vychádzky denne. Poslanec Hvizdák sa 
zúčastnil mestského zastupiteľstva naposledy dňa 
29. 4. 2019, pričom od tohto obdobia sa nezúčastnil 
ani jedného zastupiteľstva, ani zasadnutia iného or-
gánu mesta, do ktorého bol zvolený a táto jeho pa-
sivita spôsobila, že mu poslanecký mandát zanikol 
zo zákona dňom 11.6.2020. 

Mesto Púchov sa dôkladne zaoberalo analýzou 
vzniknutej situácie a požiadalo o právne stanovis-
ko v tejto veci aj Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS), sekciu legislatívy, ktoré vo svojom vyjadre-
ní uvádza: „Aby došlo k zákonom predpokladaným 
následkom vyvolaným omisívnym úkonom, resp. 
právnou skutočnosťou v podobe nečinnosti poslan-
ca mestského zastupiteľstva spôsobenou neúčasťou 
na zasadnutiach MZ, na základe objektívnej udalosti 
(jeho práceneschopnosti), musí ísť o takú pasivitu zo 
strany poslanca, kedy sa počas plynutia jedného roka 
nezúčastnil ani na jednom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva, ktoré sa konalo, a na ktoré bol preukázateľne 
pozvaný. Nejde však o obdobie jedného kalendárne-

ho roka, január – december, ale o stanovenie lehoty 1 
rok, ktorá začína plynúť prvou neúčasťou poslanca na 
zasadnutí MZ. Pokiaľ sa poslanec od tohto momen-
tu nezúčastní ďalších 365 dní ani jedného zasadnutia 
MsZ, uplynutím tejto lehoty dôjde priamo zo zákona  
k zániku mandátu poslanca,“ čím potvrdilo existenciu 
zákonného dôvodu na zánik mandátu poslanca Bc. 
Romana Hvizdáka. 

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona NR SR 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na-
stupuje na zaniknutý mandát poslanca mestského 
zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, 
v ktorom zanikol mandát. Podľa Zápisnice mestskej 
volebnej komisie o výsledku volieb v meste Púchov 
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných 
dňa 10.11.2018, ako náhradník na uprázdnený man-
dát poslanca mestského zastupiteľstva nastupuje 
Mgr. Marián Mišún, ktorý získal najväčší počet plat-
ných hlasov spomedzi náhradníkov v danom voleb-
nom obvode. Marián Mišún bude pozvaný na najbliž-
šie zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom 
by mal zložiť poslanecký sľub. O tomto kroku budú 
obaja poslanci, bývalý i súčasný, riadne písomne in-
formovaní vedením Mestského úradu Púchov. 

JUDr. Iveta Brindzová
prednostka Mestského úradu Púchov

Na začiatku mesiaca jún zasadala Komisia  
vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia 
a mládeže, ktorá prerokovala podané žiadosti  
o finančný príspevok z transparentného účtu 
tými občanmi, ktorí sa ocitli z dôvodu koronakrí-
zy v ťažkej finančnej či sociálnej tiesni. Všetky 
prerokované žiadosti následne odporučila komi-
sia k schváleniu primátorke mesta Kataríne He-
nekovej, ktorá tieto žiadosti ďalej posudzovala. 
Schválené finančné príspevky budú žiadateľom 
vyplatené z transparentného účtu po zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, t. j. po 26.6.2020. 

Vzhľadom na to, že finančné transakcie na trans-
parentnom účte sú dostupné pre všetkých, ktorí 
navštívia stránku tohto účtu, ktoré Mesto Púchov 
zriadilo ešte v samotnom začiatku mimoriadnej si 
tuácie vyvolanej koronavírusom, pre pomoc obča-
nom mesta, predovšetkým na pokrytie následkov 
prečkaného obdobia, dovoľujeme si uverejniť vy 
plnené údaje žiadateľov - a ich prípady, pre ktorých 
budú tieto prostriedky vyplatené po zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva, ktoré bude schvaľovať ďalšie 
pomoci zo strany vedenia mesta Púchov. To sa usku-
toční v stredu 24.6.2020, a následne od 26.6.2020 
budú zo strany Mesta Púchov požadované financie 
vyplatené prevodom na bankový účet konkrétneho 
žiadateľa. Lehota pre vyplatenie finančnej pomoci 
stanovená k dátumu po zasadnutí mestského zastu-
piteľstva, vyplýva z návrhu Dodatku č.2 Zásady hos-
podárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov, 
ktorý predkladá JUDr. Iveta Brindzová, kde je v čl.13 
odsek 2 doplnené nové písmeno c) v znení: čerpa-
nie finančných prostriedkov z transparentného účtu.  
V praxi to znamená, že až po schválení návrhu Do-
datku č.2 bude môcť primátorka Katarína Heneková 
finančné prostriedky na transparentnom účte roz-
deliť pre občanov, ktorí už si svoje žiadosti podali  
a prešli odporúčaním zo strany Krízového štábu Mes-
ta Púchov a Komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho 

zabezpečenia a mládeže. 
Explicitné menovanie jednotlivých prípadov má 

slúžiť ako príklad pre ostatných občanov, ktorí ešte 
stále váhajú, či si môžu o finančnú pomoc z Mesta 
Púchov požiadať. Transparentný účet Púchov spolu 
proti koronavírusu je tu práve pre vás – Púchovčanov. 

Keďže sa blížia i letné tábory, ktoré v meste organi-
zujú CVČ Včielka a Púchovská kultúra, s.r.o., v ktorých 
by ste radi svojmu dieťaťu dopriali nezabudnuteľné 
zážitky, neváhajte o finančný prostriedok požiadať. 
CVČ Včielka organizuje okrem denných táborov i po-
bytový, preto ak ste z dôvodu koronakrízy vo finanč-
nej tiesni, pomôžeme vám. 

Z doposiaľ podaných žiadostí vyberáme príkladne 
tieto prípady, o ktorých už komisia aj krízový štáb 
rozhodovali:

1. Matka dvoch maloletých detí, samoživiteľka na 
materskej dovolenke, ktorá sa z dôvodu koronakrí-
zy ocitla vo finančnej tiesni, pretože musela zatvoriť 
obchod, v ktorom podnikala. Jedno z detí bude od 
septembra školopovinné a je nutné mu zabezpe-
čiť školské pomôcky. Okrem toho, platí poplatok za 
úver na rodinný dom, do ktorého sa prednedávnom  
s deťmi nasťahovali a príjem, ktorý je v súčasnosti iba  
o pár eur vyšší ako minimálna mzda, nestačí na po-
krytie všetkých nákladov. 

2. Občan, s trvalým pobytom v meste Púchov, ktorý 
však pracoval v inom meste ako kurátor výstav, ale 
pre koronasituáciu ostal bez práce. Vrátil sa naspäť 
do Púchova, kde sa zamestnal v obchodnom reťazci, 
ale zo zdravotných dôvodov je v súčasnosti PN. Fi-
nančný príspevok mu tak pomôže pokryť náklady na 
lieky. 

3. Rozvedená matka dospelej dcéry, študujú-
cej v zahraničí, pričom žiadateľka pracuje v jednej  
z veľkých firiem v okolí Púchova a ešte brigádova-
la, aby mohla zabezpečiť jednoduchšie zvládnutie 
štúdia vysokej školy svojej dcére a svoje nevyhnutné 
výdavky. Jej príjem sa z dôvodu koronakrízy znížil, 
keďže brigádnici končili medzi prvými u zamestná-

vateľov. Z toho dôvodu nedokáže finančne utiahnuť 
domácnosť, nájom a finančnú pomoc dcére, príspe-
vok bude venovaný na domácnosť a nájom, a tým 
uľahčenie situácie. 

4. Osamelá matka dvoch maloletých detí, ktorá 
ostala s deťmi na OČR, keďže boli školské zariade-
nia zatvorené, preto jej príjem výrazne poklesol  
a v súčasnosti nedosahuje ani minimálnu mzdu. 
Finančným príspevkom zabezpečíme tejto občian-
ke možnosť uhradiť poplatok za komunálny odpad  
a letný tábor pre deti, aby im mohla zabezpečiť prí-
jemné letné prázdniny. 

5. Ovdovelá matka troch detí, z ktorých dve sú ne-
plnoleté a potrebujú i lieky. Z toho dôvodu sa ocitla 
na OČR, pričom tento finančný príjem nedosahuje 
ani výšku minimálnej mzdy. Súčasne spláca ešte 
hypotéku na rodinný dom, preto všetky finančné 
prostriedky vynakladá na poplatky venované mimo 
domácnosť a zaopatrenie svojich maloletých detí, 
aby mohli ostať v rodinnom dome bývať. Finančný 
príspevok z transparentného účtu je venovaný na 
uhradenie poplatku za komunálny odpad a tiež po-
platku za lieky a letný tábor pre maloleté deti, ktorým 
tak spríjemní letné prázdniny.

V prípade, že ste sa i Vy ocitli, nie vlastnou vinou, 
ale v dôsledku koronakrízy v zlej finančnej, sociálnej 
situácii, neváhajte sa obrátiť na Mesto Púchov a pro-
stredníctvom žiadosti o finančný príspevok získať 
pomoc, ktorá vám situáciu uľahčí. 

Veľké ĎAKUJEME patrí hlavne tým, ktorí po celý čas 
posielajú zo svojich financií na transparentný účet 
príspevky a tým pomôžu zabezpečiť svojim spolu 
občanom o niečo ľahšie zvládnutie následkov uply-
nulých mesiacov. Nie nadarmo platí, že SPOLU TO 
ZVLÁDNEME! 

Vaše žiadosti prijímame každý pracovný deň, vy-
plňte si požadovaný formulár a prineste ho na Mest-
ský úrad v Púchove. 

Laura Krošláková 

Namiesto poslanca R. Hvizdáka nastupuje M. Mišún

Príspevky z transparentného účtu pomôžu občanom
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Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
zorganizovalo v utorok 9. 6. 2020 Informačný 
workshop „Prípady hodné osobitného zreteľa – 
ochrana majetku a predchádzanie problémom so 
zameraním na aplikačné problémy“.

Podujatie sa konalo v rámci tzv. Smart agendy 
národného projektu Modernizácia miestnej územnej 
samosprávy podporeného Operačným programom 
Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho 
fondu. Oblasť Smart agendy sa prierezovo prelína 
cez tri hlavné aktivity národného projektu. ZMOS 
organizuje v regiónoch informačné workshopy 
zame rané na prípravu územia na agendu Smart, 
ktoré poskytnú komplexné, inovatívne a udržateľné 
riešenia. Workshopy sú zamerané na témy Smart  
v energetike, odpadové hospodárstvo, riešenia pre 
mesto a susedné obce, verejná doprava, zdieľaná 
samospráva.

Hlavným cieľom informačného workshopu ZMOS 
bolo prediskutovať ochranu, zveľaďovanie a zhod
nocovanie majetku miest a obcí. Táto síce patrí 
medzi zákonné povinnosti, avšak aplikačná prax 
v špecifických prípadoch odkrýva nedostatky pri 
ochrane majetku a ich zhodnocovaní v rámci prípa
dov hodných osobitného zreteľa. 

Po úvodnom slove primátorky JUDr. Kataríny Hene
kovej postupne vystúpili ústredný riaditeľ Kancelárie 
ZMOS PhDr. Michal Kaliňák (Informácia o projekte  
a vstup do problematiky smart z hľadiska majet
kových prevodov a smart prístupu), Ing. PhDr. 
Ľubomír Andrassy z Najvyššieho kontrolného úradu 
SR (Majetok samosprávy a kontrolná prax z pohľa
du NKÚ SR) a hlavná kontrolórka mesta Púchov Ing. 
Marta Kavecká (Prípady hodné osobitného zreteľa – 
skúsenosti a riziká). 

Prednášajúci oboznámili účastníkov workshopu 
so skúsenosťami a s výsledkami kontrolnej činnos
ti a formulovali odporúčania pre zvýšenú ochranu 
obecného majetku a využívania inštitútu prípadov 
hodných osobitného zreteľa, taktiež princípy po
sudzovania špecifických majetkových prevodov  
z hľadiska využívania smart prístupov s dôrazom na 
spoločenskú zodpovednosť a miestny aktivizmus.

Prednášajúci Ľubomír Andrassy z Najvyššieho kon
trolného úradu vo svojej prednáške poukázal na 
neprimerané využívanie prevodu majetku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ku ktorému NKÚ SR 

dos pel na základe už vykonaných kontrol a tiež pries
kumom, vykonaným expozitúrou Žilina.

Hlavná kontrolórka mesta Marta Kavecká vo svojej 
prezentácii poukázala na legislatívne platné spôsoby 
prevodu majetku, ktoré by mali subjekty územnej 
samosprávy prednostne uplatňovať v praxi, ktorými 
sú obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba  
a priamy predaj minimálne za cenu všeobecnej hod
noty stanovenej znaleckým posudkom. Upozornila, 
že obce a mestá sú povinné svoj majetok zveľaďovať, 
chrániť a zhodnocovať, udržiavať a užívať majetok, 
chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou 
alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky 
na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňova
nia svojich práv alebo oprávnených záujmov pred 
príslušnými orgánmi. 

V hlavnej časti svojho referátu sa venovala oso
bitnému druhu prevodu majetku z dôvodu hod
ného osobitného zreteľa, ktorý musí byť schválený 
3/5 väčšinou všetkých poslancov a musí byť riadne 
zdôvodnený. Poukázala tiež na potrebu vopred 
posúdiť prípadný prevod majetku z dôvodu hod
ného osobitného zreteľa z hľadiska poskytnutia mi
nimálnej alebo štátnej pomoci.

Ďalej zdôraznila, že prevod majetku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa nemôže byť bežným 
spôsobom používaným pri prevode majetku. 
Zákonodarca ponechal možnosť tohto osobitného 
prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa vzhľadom na rôznorodosť a špecifickosť 
situácií, ktoré môžu v územnej samospráve vzniknúť 
(napr. prevody pozemkov s malou výmerou, kde pre
dajná cena alebo všeobecná hodnota je nižšia ako 
by bola cena za vypracovanie znaleckého posudku, 
alebo zámeny pozemkov s finančným doplatkom 
alebo bez neho). Prevod majetku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a prenájom majetku z dôvo
du hodného osobitného zreteľa (vrátane zámeny  
a zria denia vecného bremena) je výnimka na základe 
rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Primátorka Púchova Katarína Heneková pre médiá 
vyjadrila svoj názor, že „prevod a prenájom majetku 
mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa má byť 
výnimočným prípadom. Úlohou dnešného worksho-
pu je aj upozorniť na to, že nie je dobré často využívať 
inštitút osobitného zreteľa. Ten sa má v obciach  
a mestách využívať len v minimálnom rozsahu a zo 
stanovených dôvodov. V Púchove využívame osobitný 
zreteľ len prípadoch, keď ide o verejnoprospešný účel - 
napríklad pri prenajímaní priestorov mesta na činnosť 
seniorov a detí. Vtedy mestské zastupiteľstvo odsúhlasí 
zvýhodnený prenájom, ale vždy len na určitú dobu.“ 

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOSu Michal Kaliňák 
sa po akcii vyjadril: „Zákonnou povinnosťou samo-
správ je majetok zveľaďovať a zhodnocovať. V pod-
mienkach miest a obcí neexistuje žiaden dokument,  
v ktorom sú spracované a zdokumentované informá-
cie a dáta spojené s nadobudnutím, spravovaním  
a zhodnocovaním majetku miest a obcí. Preto Združe-
nie miest a obcí v priebehu šiestich mesiacov, na 
základe expertného tímu vypracuje analýzu danej 
problematiky. Tá sa sústredí na vývojové etapy a le-
gislatívny rámec prevodu a prechodu majetku do vlast-
níctva miest a obcí. Zároveň bude analýzou štruktúry 
a hodnoty majetku samospráv, ale aj analýzou a roz-
borom investícií vložených do majetku, čo reaguje na 
jeho zhodnocovanie. Okrem toho dokument ponúkne 
aj prehľad o majetku komunálu, ktorý bol nadobud-
nutý z cudzích zdrojov. Napríklad prostredníctvom 
dotácií zo štátneho rozpočtu, či financiami získanými  
z prostriedkov Európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov. Spracovávaný dokument pomôže 
samosprávam v skvalitnení procesu nakladania s ma-
jetkom a plánovania investícií v mestách a obciach.“

Slavomír Flimmel 

Informačný workshop ZMOS v Divadle Púchov
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Mestská polícia

Nemohol vstať
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo nické 

oznámenie, podľa ktorého kamarát oznamo
vateľa je sám doma zamknutý v byte a nemôže 
sa postaviť z podlahy. Hliadka mestskej polície 
následne vyzdvihla od jeho sestry kľúče od bytu. 
V byte na podlahe našli muža, ktorému pomohli 
postaviť sa. Hliadku informoval, že bol na WC  
a spadol. Muž následne odmietol lekárske ošetre
nie, požiadal mestských policajtov, aby mu po
mohli do postele. Hliadka byt uzamkla a kľúče 
vhodila do poštovej schránky.  

Neustrážil psa...
Krátko pred treťou hodinou nadránom oznámili 

na oddelenie mestskej polície, že na Komenského 
ulici v Púchove sa pohybuje túlavý pes veľkého 
vzrastu. Hliadka na mieste našla čierneho 
salašníckeho psa s bielymi a hnedými fľakmi. Bol 
bez obojku a nefiguroval v centrálnom registri 
spoločenských zvierat. Psa mestskí policaj ti u 
miestnili do koterca v PTSM. Na druhý deň si ho 
vyzdvihol majiteľ, ktorý zároveň za pristupok pro
ti všeobecne záväznému nariadeniu mesta zapla
til desaťeurovú pokutu. 

Dezorientovaný muž ohrozoval dopravu
Púchovskí mestskí policajti preverovali tele

fonické oznámenie, podľa ktorého na Vsetínskej 
ceste ohrozuje dopravu starší dezorientovaný 
muž. Hliadka našla na mieste neznámeho muža, 
ktorý nebol schopný súvislej komunikácie, bol 
agresívny a javil známky nepríčetnosti. Hliadka 
privolala na miesto zdravotných záchranárov, 
ktorí muža za asistencie príslušníkov Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove previezli 
do považskobystrickej nemocnice.  

„Schrupol“ si pred Lachovcom
Krátko pred 22.00 hodinou prijali na oddelenie 

mestskej polície informáciu o mužovi, ktorý leží 
na zemi pred OD Lachovec. Hliadka po príchode 
na miesto našla na zemi spiaceho muža, ktorý 
po zobudení nevedel preukázať svoju totožnosť. 
Následne osobu predviedli mestskí policajti 
na oddelenie, kde zistili jeho totožnosť. Keďže 
spáchal priestupok – vzbudzoval verejné po
horšenie a prespával na verejnom priestranstve, 
uložili mu mestskí policajti desaťeurovú pokutu. 

Nebezpečné lampy
Hliadka mestskej polície zistila o štvrtej nad

ránom, že na Mládežníckej ulici sú rozpojené 
plastové kryty pouličného osvetlenia na dvoch 
lampách na chodníku pred Základnou školou 
Mládežnícka. Mestskí policajti kryty provizórne 
umiestnili na svoje miesto a zabezpečili PVC pás
kou.                  MsP Púchov

Dopravní  policajti z Považskej Bystrice vznies
li obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky  voči 58ročnému mužovi z okresu 
Púchov. Obvinený vodič mal jazdiť v poobedňajších 
hodinách (asi o 14.50 hod.) na aute zn. Mitsubishi  
v obci  Dolné Kočkovce, kde pri rodinnom dome mal 
plynule  zísť s vozidlom vľavo do priekopy. Vodič  pri 
kontrole odmietol  vykonať dychovú skúšku  na zis
tenie návykovej látky a taktiež  sa odmietol podrobiť 

lekárskemu  vyšetreniu. Obvinenému mužovi hrozí  
v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 
jeden rok.

Polícia opätovne upozorňuje  vodičov, ktorí pred 
jazdou požijú alkoholické nápoje a sadnú si za vo
lant, že svojou nezodpovednosťou ohrozujú nielen 
svoj život a zdravie, ale hlavne ohrozujú životy a zdra
vie ostatných účastníkov cestnej premávky. 

KR PZ Trenčín 

Polícia informuje

Odmietol fúkať, hrozí mu rok väzenia

Od 4. do 10. júna absolvovali príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru z Hasičskej stanice Púchov tri 
výjazdy. Odstraňovali spadnutý strom, pomáhali  
s transportom pacienta a odčerpávali vodu z kanálov.

V piatok 5. júna zasahovali púchovskí hasiči na ces
te druhej triedy v lokalite Nimnica – Kúpele. Na vo
zovku spadol strom, púchovskí hasiči ho odstránili. 

O dva dni neskôr privolali púchovských hasičov na 
pomoc zdravotní záchranári, ktorí sa nemohli pre zlý 

terén (poľná cesta, blato, kopec) dostať k pacientovi. 
Vďaka pomoci hasičov sa zdravotníci k pacientovi 
dostali. 

V stredu 10. júna zasahovala hasičská jednotka 
z Púchova na Ulici Ivana Krasku v Púchove. Voda 
vytápala dvor a pivnicu rodinného domu. Púchovskí 
hasiči pomocou plávajúceho čerpadla vodu odčer
pali a odstránili nanesenú zeminu z kanálov. 

HS Púchov

Hasičský a záchranný zbor

Púchovskí hasiči odstraňovali strom, 
čerpali vodu a pomáhali zdravotníkom

Na cestách Púchovského okresu sa v 23. 
kalendárnom týždni stala jediná dopravná nehoda. 
Nikto pri nej neprišiel o život, ani sa nezranil. Nehoda 
sa stala v noci z 3. na 4. júna na parkovisku na Ulici 
za cintorínom v Púchove. Neznámy vodič neznáme
ho vozidla sa pravdepodobne nedostatočne venoval 
vedeniu motorového vozidla a poškodil zaparkované 
vozidlo značky Suzuki Vitara. Následne si vodič nes
plnil povinnosť účastníka dopravnej nehody, neho
du neohlásil na polícii a odišiel na neznáme miesto. 

Bilancia dopravnej nehodovosti bola v rovnakom 
týždni tragickejšia na cestách Trenčianskeho kraja. 
Došlo síce iba k 22 dopravným nehodám, zomre
li však pri nich dvaja ľudia. Od začiatku roka sa na 

krajských cestách TSK stalo 423 dopravných nehôd 
(medziročný pokles o 125). Počet obetí dopravných 
nehôd stúpol od začiatku roka v kraji na 13, čo je  
o štyri viac, ako v rovnakom období minulého roku.

Na slovenských cestách sa tento rok stalo 4624 do
pravných nehôd. Zomrelo pri nich 104 ľudí (medzi
ročný nárast o 27). Počet obetí dopravných nehôd 
stúpol medziročne na Slovensku o 35 percent. 

Najviac obetí si vyžiadali cesty Žilinského samo
správneho kraja, kde od začiatku roka zomrelo pri 
dopravných nehodách 23 ľudí. Najmenej obetí – päť, 
majú tento rok cesty Prešovského samosprávneho 
kraja. 

KR PZ Trenčín

Na okresných cestách bol pokoj

Ilustračné foto: KR PZ Trenčín
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Dňa 10. 6. 2020 v púchovskom regióne výdatný 
dážď preveril akcieschopnosť hasičov. V Púchove 
ešte skôr ako sa čakalo, že tento dážď nič dobré 
neprinesie, museli domáci dobrovoľní hasiči mesta 
riešiť s mestskou políciou nezodpovedného obča
na, ktorý si jednoducho zaparkoval pred hasičskou 
zbroj nicou v čase, keď dážď začínal naberať na inten
zite. Ešte predtým predseda zboru šiel preveriť kri
tické miesta v Púchove a s veliteľom zboru vyhlásili 
u dostupných hasičov pohotovosť. Za necelú hodi

nu sa to začalo a dobrovoľní hasiči boli vyzvaní na 
pomoc operačným strediskom HaZZ. Postihnutých 
lokalít bolo viacero, kde naši hasiči museli postupne 
pomáhať pri odčerpávaní vody. Dobrovoľní hasiči sa 
rozdelili na dve hasičské družstva s technikou, aby 
mohli pomôcť na viacerých miestach súčasne. Tak 
isto to bolo i v iných obciach. Našťastie sa počasie 
onedlho umúdrilo. Odčerpávanie vody trvalo do ne
skorých večerných hodín. 

Jozef Ridzik st., predseda DHZM Púchov 

Výdatný dážď opäť preveril hasičov, 
pomáhali najmä tí dobrovoľní

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na 
základe obnovenia neobmedzeného režimu na 
hraniciach spustila medzištátnu vlakovú do-
pravu s Českou republikou. Vďaka uvoľneniu 
opatrení začali niektoré vlaky cez Kúty a Čad-
cu jazdiť už už od pondelka 8. 6. 2020, väčšina 
medzištátnych diaľkových a regionálnych spojov 
začala premávať od utorka 9. 6. 2020. 

Opätovné spustenie medzištátnej vlakovej dopra
vy s Českou republikou sa týka aj vlakov jazdiacich 

z Púchova a do Púchova cez prechodovú 
pohraničnú stanicu Horní Lideč. Od utorka tak zača
li jazdiť všetky medzištátne expresné vlaky v úseku 
Púchov – Praha hlavní nádraží. Expresné vlaky Ex 220 
a EX 221 sú vedené v úseku Žilina – Púchov – Praha 
hlavní nádraží. Diaľková doprava cez tento priechod 
je obnovená v plnom rozsahu. 

Z celkového počtu 54 diaľkových vlakov bude 
s Českou republikou obnovených 48 vlakov: 
• Kúty – z celkového počtu 22 vlakov bude zave

dených 18 vlakov;
• Horní Lideč – z celkového počtu 12 vlakov bude 

zavedených 12 vlakov;
• Čadca – z celkového počtu 20 vlakov bude zave

dených 18 vlakov.
Do prevádzky nespustia vlaky v úseku Horné Srnie 

 Vlársky priesmyk. 
Predaj cestovných lístkov je možný už od soboty  

6. 6. 2020, avšak zatiaľ iba v pokladniciach ZSSK a bez 
možnosti zakúpiť si miestenku. Následne sa v prie

Slovensko obnovilo dopravu s Českom, z Púchova 
jazdí od minulého týždňa opäť tucet vlakov denne

behu budúceho týždňa spustí predaj všetkých ces
tovných dokladov (cestovné lístky vrátane mieste
niek) v pokladniciach aj na eshope ZSSK.

V medzištátnej doprave nasadila Železničná 
spoločnosť Slovensko reštauračné vozne už 9. 6. 
2020. Vo vnútroštátnej doprave predpokladá do
pravca nasadenie reštauračných vozňov v pondelok 
14. 6. 2020.

Bezpečnosť vo vlakoch
• Vo vlakoch, v priestoroch stanice, prípadne v ex

teriéri pri menej ako 2metrovom odstupe medzi 
jednotlivými osobami je aj naďalej nutné mať nasa
dené rúško (platí pre SR aj ČR).

• Pre medzištátne vlaky platia v súvislosti s dezin
fekciou interiérov nasledovné pravidlá:

• na Slovensku sa na vozidlách Českých dráh po 
každom prevádzkovom aj redukovanom čistení 
vykoná dezinfekcia chlórovou emulziou,

• v Čechách sa na vozidlách ZSSK vykoná dezinfek
cia všetkých dotykových plôch;

• vozidlá ZSSK jazdiace do Čiech budú minimálne 
2x týždenne dezinfikované polymérovým príprav
kom s dlhodobým účinkom.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe 
postupného uvoľňovania opatrení spúšťa po Českej 
republike od 15. júna 2020 v plnom rozsahu aj 
medzištátnu dopravu s Rakúskom. Vzhľadom na 
rozhodnutie maďarských štátnych autorít je pred
poklad obnovenia verejnej osobnej medzištátnej 
vlakovej dopravy medzi Slovenskom a Maďar-
skom k 1. 7. 2020. Doprava by mala byť k tomuto 
dátumu obnovená na všetkých troch hraničných 
priechodoch s osobnou dopravou.

Predpoklad obnovenia verejnej osobnej medzištát
nej vlakovej dopravy medzi Slovenskom a Poľs-
kom je k 22. 6. 2020. Doprava by mala byť k tomuto 
dátumu obnovená na všetkých troch hraničných 
priechodoch s osobnou dopravou. 

Vzhľadom na stále pretrvávajúce karanténne opa
trenia bude medzištátna osobná doprava medzi 
Slovenskom a Ukrajinou v plnom rozsahu obno-
vená až po zrušení karanténnych a ďalších opa-
trení na obidvoch stranách hranice – predbežný 
predpoklad k 1. 7. 2020.                   

Zdroj: ŽSSK
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www.droptic.skfb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk

-  50%
NA OKULIAROVÉ SKLÁ

1 7 . 6 .
1 8 . 6 . 
1 7 . 6 .

A K C I A  S A  V Z Ť A H U J E  N A  V Š E T K Y  O K U L I A R O V É  Š O Š O V K Y  A  P L A T Í  P R I  Z A K Ú P E N Í  K O M P L E T N Ý C H  O K U L I A R O V .

OČNÁ OPTIKA
DOCTOR OPTIC

OČNÁ OPTIKA - DOC TOR OPTIC
Moravská 687/11, PÚCHOV

(pamätná fara pri OD Lachovec)
mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744

V TIETO DNI OTVORENÉ OD 8:30 DO 18:00 

D N I  OT VO R E N ÝC H  DV E R Í
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Na jar v roku 2018 Mesto Púchov 
zareagovalo na Výzvu č. VI. Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru 
2018 Ministerstva vnútra a vypraco-
valo žiadosť o poskytnutie dotácie na 
projekt: „Obnova sociálnych zariadení, 
garáže a časti spevnených plôch 
budovy Hasičskej zbrojnice Púchov“. 

Naša žiadosť bola úspešná, minis-
terstvom schválená a vďaka tomu 
nám bola poskytnutá maximálna 
výška dotácie - 30.000 €. Prioritným 
zámerom projektu bolo kvalitatívne 
zlepšenie podmienok pre plnenie úloh 
púchovských dobrovoľných hasičov. 
V sociálnych zariadeniach sa vyme-

nili zariaďovacie predmety, zárubne, 
dvere, podlaha a strecha. V garážach 
sa vyspravila podlaha, steny a stropy. 
Vonkajšie spevnené plochy sa odvod-
nili a vyasfaltovali. Realizátorom stav-
by bola spoločnosť Púchov servis s.r.o., 
na základe úspešnosti v procese verej-
ného obstarávania. Práce na Hasičskej 

zbrojnici v Púchove boli ukončené  
i odovzdané v piatok, 05.06. 2020.

Celkové náklady: 49.517,96 €
Pridelená dotácia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky: 30 000,00 €
Projekt bol podporený Minister-

stvom vnútra Slovenskej republiky.
Jana Vondrová

Úspešné ukončenie projektu Obnova sociálnych zariadení, 
garáže a časti spevnených plôch budovy hasičskej zbrojnice

Vo štvrtok 11. 6. 2020 sa začalo konanie o predčas-
nom užívaní stavebných objektov majúcich charak-
ter dopravnej stavby „SO 44.38.01 – chodník a SO 
44.38.01.1 – úprava verejného osvetlenia“, ktoré sú 
budované v rámci stavby „Modernizácia železničnej 
trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160km/h –  
I. etapa UČS 44 Púchov – Považská Bystrica“ investora 
ŽSR. Na stretnutí sa zamestnanci oddelenia Výstav-
by, investícií, životného prostredia a stavebného 
úradu, dohodli s Doprastavom na uvedení chodníka 
v Nosiciach do predčasného užívania, s cieľom vyjsť  
v ústrety predovšetkým občanom mesta Púchov. Po 
vydaní právoplatného rozhodnutia o predčasnom 
užívaní stavebných objektov a úpravách povrchu 
vozovky pred nadjazdom, bude možné po dohode  
s investorom a dodávateľom odstrániť dočasnú 
svetelnú signalizáciu a spustiť premávku po nad-
jazde bez obmedzení – obojsmerne.                 -LK-

Chodník pri nadjazde v Nosiciach do predčasného užívania
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Trenčiansky samosprávny kraj pozýva svojich 
zamestnancov, organizácie aj širokú verejnosť na  
v poradí jedenástu kvapku krvi.

V dôsledku koronakrízy hlásia všetky transfúzne 
služby nedostatok krvi a zdravotníci intenzívne 
vyzývajú ľudí, aby sa nebáli a krv prišli darovať aj 
napriek súčasnej situácii. Teraz je rad na nás, aby sme 
pomohli našim zdravotníkom, ktorí počas celej pan-
démie bojovali v prvej línii. Darovanie krvi je humán-
ny a solidárny krok, ktorý môžete spraviť aj vy, a to  
v rámci Kvapky krvi Trenčianskeho kraja. Odber bude 
tradične prebiehať nielen na Úrade TSK, ale i v troch 
župných nemocniciach. V spolupráci s Národnou 

transfúznou službou Trenčín, myjavskou, bojnickou  
a považskobystrickou nemocnicou sa doteraz po-
darilo darovať približne 270 litrov životodarnej teku-
tiny.

Na župnom úrade bude odber krvi prebiehať  
v utorok 30. júna 2020 od 8.00 hod. Vzhľadom na ob-
medzenú kapacitu (30 darcov) prosíme záujemcov  
o nahlásenie účasti e-mailom na matej.planek@tsk.
sk alebo telefonicky na 0901 918 137.

V Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica sa od-
bery krvi uskutočnia 30. júna 2020 od 7.00 hod.

Kto môže darovať krv a čo je treba robiť pred od-
berom?      Zdroj: TSK

Krv je vzácnejšia ako predtým 

Deň otcov je sviatok na počesť otcov, oslavujú-
ci otcovstvo, vzťah otca k dieťaťu a úlohu otcov  
v spoločnosti. V mnohých krajinách vrátane Sloven-
skej republiky sa oslavuje tretiu nedeľu v júni, v niek-
torých štátoch sa tradične viaže k sviatku sv. Jozefa 
(19. marca) alebo k iným dátumom. V severských kra-
jinách, napríklad vo Fínsku, je 
Deň otcov oslavovaný druhú 
nedeľu v novembri a júnový 
termín je vyhradený Medzi-
národnému dňu mužov, teda 
aj tým bezdetným.

Tradíciu Dňa otcov založila 
Američanka Sonora Smart 
Doddová. Veterán občianskej 
vojny William Jackson Smart 
po smrti manželky musel sám 
vychovávať šesť detí. Sonora 
vnímala svojho otca ako hrdi-
nu a hneď, ako sa dozvedela, 
že matky majú svoj sviatok, 
navrhla, aby podobný mali 
aj otcovia. Prvá oslava Dňa 
otcov sa konala v americkom 
mestečku Spokane v štáte 
Washington 19. júna 1910,  
v deň narodenín otca Sonory 
Smart Doddovej. Bola skôr 
súkromná, popularita sviatku 

ale rýchlo rástla. V roku 1966 sa vďaka prezidentovi 
USA Lyndon Johnsona stala tretia júnová nedeľa 
oficiálne Dňom otcov. Z USA sa potom rozšíril tento 
sviatok aj do Európy a na Slovensko. V roku 2020 pri-
padol Deň otcov na nedeľu 21. júna.

-r-, foto:pixabay

V nedeľu majú sviatok otcovia 

Kliešte sú takmer neviditeľné, no o to prefíkanej-
šie. Prebúdzajú sa v apríli, aby nám škodili ne-
pretržite 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 nemenné. Na Slovensku je známych 
37 endemických ohnísk kliešťovej encefalitídy.  
V týchto oblastiach sú ohrození napríklad 
chovatelia domácich zvierat, ale aj náhodní 
návštevníci, ktorí prichádzajú za rekreáciou, za 
športom, z dôvodu sezónnych prác, zberu les-
ných plodov a pod. 

Kliešte žijú predovšetkým na okrajoch 
zmiešaných listnatých a ihličnatých lesoch, mož-
no 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 preven-
cie i liečby. Kliešťová encefalitída sa častejšie vys-
kytuje v ohniskách, čiže v závislosti od regiónu, 
čo pre boreliózu až tak neplatí. Nasledujúce dni 
po uštipnutí kliešťom sledujte, či máte príznaky, 
ktoré sú prítomné pri ochoreniach prenášanými 
kliešťami. 

Príznaky lymskej boreliózy: červenkastá škvrna 
okolo miesta uštipnutia, príznaky podobné chríp-
ke. Kliešťová encefalitída sa prejavuje: 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 ochore-
nia môže dôjsť k poškodeniu nervového sys-
tému človeka, ktoré sa prejaví príznakmi zápalu 
mozgových blán.

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 neprí-
jemnými nákazami 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 vhod-
né najmä 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. 

Na Slovensku nie je chorobnosť na kliešťovú en-
cefalitídu vysoká. Ide ročne o 70 až 90 prípadov, 
ktoré majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si 
hospitalizáciu, ktorá trvá v priemere dva týždne. 

Po návrate z prírody sa vždy dôkladne prezrite 
a kliešťa odstráňte čo najskôr kývavými pohybmi. 
Dôležitá je dôkladná dezinfekcia ranky. 

Zdroj: ruvzpo.sk, uvzsr.sk

Pozor na kliešte!
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O okrúhlom výročí začatia výroby pneumatík  
v Púchove sme písali v minulom čísle Púchov
ských novín. Na základe uverejnených informácií 
nás spoločnosť Continental v Púchove požiadala 
o korekciu a zverejnenie nasledovnej tlačovej 
správy: 

Continental Púchov, tradičný výrobca osobných, 
nákladných, autobusových a industriálnych pneu
matík, zamestnáva 4 789 zamestnancov. Okrúhly 
rok 2020 je tiež rokom významným pre naše závody 
v Púchove, pretože práve na tento rok pripadlo 
tiež výročie 70 rokov gumárenskej výroby. Určite 
môžeme úprimne povedať, že v roku 1950, kedy 
prvýkrát z dopravníku vyšla prvá pneumatika, nik
to ani len nedúfal, aký obrovský význam budú mať 
“naše gumárne” pre celý púchovský regióny a ovplyv
nia osudy viacerých generácií jeho obyvateľov.

História nášho púchovského závodu sa začala písať 
7. septembra 1947, kedy bol v Púchove položený 
základný kameň výstavby nového závodu na výro
bu pneumatík pre osobné a nákladné automobily. 
Určite si zaslúži spomenúť najvýznamnejšie míľniky 
našej bohatej histórie. Oficiálna výroba pneumatík  
v Púchove začala 1. mája 1950, pričom prvá skúšob
ná osobná pneumatika s rozmerom 8,2520 bola vy
robená už 3. marca 1950. Prvá nákladná pneumatiky 
s rozmerom 11,0020 bola vyrobená 28. apríla 1950. 

V roku 1955 začala výroba dopravných pásov. Mo
nopolným výrobcom autoduší v Československu 
bola spoločnosť od roku 1962. V roku 1968 začala 

spoločnosť vyrábať nákladné radiálne pneumatiky 
STEEL. O tri roky neskôr začínajú gumárne v Púchove 
vyrábať osobné radiálne pneumatiky. V roku 1976 bol 
výrobný program firmy rozšírený o nákladné radiálne 
pneumatiky ALL STEEL a v roku 1979 začala výroba 
oceľolanových dopravných pásov. V roku 1987 bol  
v Púchove založený Výskumný ústav gumárenský, 
teraz známy ako Technologické centrum.

Nová etapa závodu sa viaže s rokom 1998 po 
vstupe spoločnosti Continental AG, kedy vznikol 
spoločný podnik Continental Matador s. r. o. Púchov, 
ktorého predmetom podnikania bola výroba náklad
ných pneumatík. Ďalšia významná etapa začala  
v roku 2007, kedy spoločnosť Continental prevzala aj 
výrobu osobných pneumatík a všetky s tým súvisiace 
aktivity.

V oboch našich závodoch boli zrealizované ne

spočetné významné projekty a inovácie, ktoré sa po
darilo uskutočniť vďaka dlhotrvajúcemu vysokému 
výkonu závodov a predovšetkým vďaka našim 
zamestnancom, ktorí sa neustále snažia uspokojiť 
požiadavky zákazníkov, nielen, čo sa týka kvality 
výrobkov, ale aj objemu, dostupnosti a nákladov. 

Vďaka tomu patrí závod Continental  
v Púchove medzi kľúčové a moderné 
závody na výrobu pneumatík v korporácii 
Continental a tiež sa môžeme pochváliť 
titulom naj väčšieho zamestnávateľa  
v regióne.

V súčasnosti spoločnosť Continental  
v Púchove zamestnáva 4789 zamestnan
cov a poskytuje tiež prácu viac ako 1560 
zamestnancom dodávateľských orga
nizácií.

Prvého mája tohto roku sme si symbolic
ky aspoň v našich mysliach pripomenu
li toto významné výročie, ktoré sa nám 
však vzhľadom na aktuálnu neľahkú 
situáciu pandémie COVID19 nepodari
lo osláviť. V kruhu našich kolegov, rodín  
a návštevníkom, pre ktorých sme aj tento 
rok plánovali “otvoriť brány Continental 
Púchov” a stráviť s nimi ďalší z nezabud
nuteľných dní.

“Ďakujeme všetkým našim súčasným 
pracovníkom a pracovníkom, ktorí si uží
vajú zaslúžený oddych, pretože toto nie je 
len okrúhle výročie výroby. Toto je úžasný 

míľnik, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť vďaka našim 
zamestnancom.”

Spoločnosť Continental je na Slovensku zastúpená 
dvomi divíziami Automotive a Rubber v lokalitách: 
Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. Spoločnosť Con
tinental vyrába v Púchove pneumatiky pre osobné 
vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy a dopravné 
pásy. Do portfólia vyrábaných značiek patria: Conti
nental, Matador, Semperit, Barum, Uniroyal, Viking, 
Gislaved a mnoho ďalších. Okrem výroby sa Con
tinental v Púchove venuje výskumnovývojovým 
aktivitám v modernom Technologickom centre. 
V súčasnosti spoločnosť Continental v Púchove 
zamestnáva 4 789 zamestnancov. 

Spoločnosť Continental vyvíja technológie  
a služby, ktoré určujú trendy, pre udržateľnú a pre
pojenú mobilitu ľudí a ich tovarov. Technologická 

spoločnosť založená v roku 1871 ponúka bezpečné, 
efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia 
pre vozidlá, stroje, dopravu a prepravu. Spoločnosť 
Continental dosiahla v roku 2019 obrat 44,5 miliardy 
eur a zamestnáva aktuálne približne 240 000 zamest
nancov v 59 krajinách a trhoch.

V súčasnosti má divízia Pneumatiky 24 výrobných 
a vývojových pobočiek po celom svete. Divízia, ktorá 
je s viac ako 56.000 zamestnancami jedným z naj
väčších výrobcov pneumatík, dosiahla v roku 2019 
tržby vo výške 11,7 miliardy eur. Spoločnosť Conti
nental patrí medzi vedúce spoločnosti v oblasti výro
by pneumatík a ponúka široký sortiment pre osobné 
vozidlá, komerčné vozidlá a dvojkolesové vozidlá. 
Vďaka neustálym investíciám do výskumu a vývoja 
spoločnosť Continental výrazne prispieva k náklado
vo efektívnej a ekologicky účinnej mobilite. Portfólio 
divízie pneumatík zahŕňa služby pre obchodovanie 
s pneumatikami a pre aplikácie vozového parku, 
ako aj systémy digitálneho riadenia pneumatík pre 
komerčné vozidlá.           Zdroj: Continental Púchov 

Sedemdesiat rokov gumárenskej výroby v Púchove
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Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Zmena jedálneho lístka vyhradená. 
Denné menu č. 3 je možné pripraviť 
aj vo vegánskej verzii. Nutné objednať 
vopred. V prípade objednania 
na mieste je čakacia doba minimálne 
20 minút.

Utorok: 16.06. 2020
Zeleninová s bylinkovými haluškami
1. Cestovinový šalát s kúskami 
grilovaného morčacieho mäska  
2. Kurací plátok zapečený s brokolicou 
a syrom, ½ ryža, ½ americké zemiaky 
3. Tibet: Chrumkavé kuracie krídielka 
v mede, placky CHAPATI, zel. šalát

Streda: 17.06. 2020
Slepačí vývar so zeleninkou 
a rezancami  
1. Restovaná morčacia pečeň, pučené 
zemiaky s cibuľkou, kyslá uhorka
2. Pečené kuracie stehno, ryža, ovocný 
kompót    
3. India: Bravčové ´´DO PYAZA´´, 
cesnakový chlieb NAAN s chili, zel. 
šalát 

Štvrtok: 18.06. 2020
Fazuľová nakyslo so slivkami 
1. Bryndzové halušky so slaninkou  
2. Mletý bravčový rezeň, varené 
zemiaky, uhorkový šalát  
3. Tibet: Kuracie mäsko SHREDDED, 
chili oyster omáčka, vajíčkové špagety 
HAKKA  

Piatok: 19.06. 2020
Brokolicová krémová, chlebové 
krutóny
1. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, dresing 
2. Grilovaný losos, opekané zemiaky 
s grilovanou zeleninkou, dresing  
3. Tibet: Kuracie mäsko THAICHI, 
vajíčková ryža basmati 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa: 
1. Údený syr pečený v zemiakovom 
cestíčku, varené zemiaky a domáca
tatárska omáčka                                                                                                                         
2. Cestoviny s paradajkovo-olivovou 
omáčkou, mini mozzarellky
a čerstvá bazalka                                                                                                                             

Utorok: 16.06. 2020
Hŕstková polievka s údeninou                                                                                                                
1. Bravčový steak s gorgonzolou 
a mandľami, brokolica, talianska
omáčka a polenta                                                   
2. Krémové rizoto z červenej repy, 
feta syr, glazovaná hruška 
a mandľové lupienky                                                                               
3. Listovo - zeleninový šalát s kuracím 
steakom, cesnakový dresing a toast                                                                                                                                        

Streda: 17.06. 2020
Kapustová polievka so zemiakmi 
a zeleninou
1. Krájaná do ružova grilovaná 
roštenka s cesnakovým maslom, 
grilovaná zelenina, pečené zemiaky                                                                                                                                         
2. Obrátený bravčový rezeň s jemnou 
horčicovou omáčkou a tarhoňou                                                        
3. Fit šalát so syrovými kroketami, 
jogurtový dressing a tmavé grilované 
pečivo

Štvrtok: 18.06. 2020
Zeleninová polievka s mrveničkou                                                                                                                      
1. Morčacie prsia s bryndzou a šalviou,
 wok zelenina, bylinková omáčka
a dusená ryža
2. Vyprážaný rezeň z krkovičky,
smotanové pyré a chutný čalamádový
mix                                                                                                                                                
3. Miešaný zeleninovo- listový šalát 
s kuracími nugetkami, bagetka                                                                              
                                             
Piatok: 19.06. 2020
Brokolicový krém so smaženým 
hráškom a zeleninou                                                                                                                                      
1. Kon� tované kačacie stehno, 
červená kapusta s višňami, žemľový 
koláč                                                  
2. Strapačky z kyslej kapusty 
so slaninkou, klobáskou a mladou
cibuľkou                                                                                        
3. Miešaný zeleninový šalát 
s pečenými šampiňónmi, syrom 
a jemným dresingom, bagetka                                                                                       
                                   
Reštaurácia Hradisko
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 16.06. 2020
Fazuľová s údeným mäsom 
a rezancami, chlieb
1. Prírodný morčací plátok 
na šampiňónoch, dus. ryža, st. uhorka  
2. Bravčová koložvárska kapusta, 
varené zemiaky

Streda: 17.06. 2020
Hovädzia s mäsom a cestovinou, 
chlieb  
1. Vyprážaný kurací Gordon Bleu, 
zemiaky s cibuľkou, paradajkový šalát
2. Zemiaková baba s krúpami 
a údeným mäsom, čalamáda

Štvrtok: 18.06. 2020
Cesnaková s op. chlebom a syrom, 
chlieb
1. Segedínsky bravč. guláš, kys. knedľa
2. Penne s kur. mäsom a nivovou 
omáčkou

Piatok: 19.06. 2020
Cibuľová krémová so syrom niva, 
Hráškový krém s cestovinovými 
guličkami, chlieb
1. Rybie � lé na masle, zem. kaša, 
paradajka
2. Pečené buchty s lekvárom 
a makom, kakao   

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Celá ponuka na www.puchovcan.sk 
Utorok: 16.06. 2020
BORŠČ 
1. Hovädzia šťavnatá roštenka, ryža, 
obedový šalát
2. Liptovská bravčová kocka, 
zemiaková kaša, obedový šalát

Streda: 17.06. 2020
Šošovicová na kyslo 
1. „Dvojičky z krkovičky“, pučené 
zemiaky, uhorka
2. Morčací plátok s mozzarellou 
a rajčiakmi a bazalkou, dusená ryža

Štvrtok: 18.06. 2020
Hríbová s mrveničkou 
1. Vykostené kuracie stehno 
s krémovým hubovým rizotom 
s parmezánom, zel. obloha
2. Koložvárska kapusta s bravčovým 
mäsom a párkom, varené zemiaky

Piatok: 19.06. 2020
Cesnačka s opekaným chlebom
1. Kurací závitok so sušenou slivkou 
a slaninkou, slivková omáčka, ryža
2. Bravčové mäsko na cesnaku, 
opekané zemiaky, červená repa

Alexandra Šport Hotel
Cena menu: 5,30 €
Denne čerstvé jedlo navarené u nás!
Utorok: 16.06. 2020
Hubová so zeleninou, chlieb              
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou      
1. Morčací steak na bylinkovom masle, 
dusená ryža, zel. obloha 
2. Hovädzia roštenka na slaninke, ½ 
dusená ryža, ½ americké zemiaky    
3. Pečené buchty s lekvárom

4. Pizza Al Tonno (pomodoro, syr, 
tuniak, cibuľa)

Streda: 17.06. 2020
Brokolicový krém, chlebové krutóny
Slepačí vývar so špenátovými 
haluškami  
1. Kurací perkelt, maslové halušky
2. Pečená bravčová krkovica, dusená 
kapusta, domáca knedľa         
3. Penne „Porcini carbonara“, 
parmezán   
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
syr, kukurica)  

Štvrtok: 18.06. 2020
Šošovicová na kyslo, chlieb  
Hovädzí vývar Risi-Bisi  
1. Kurací gyros v domácej tortille 
(hranolky, šalát, dresing)
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb    
3. Grécky šalát s feta syrom a olivami, 
pečivo                   
4. Pizza Pancetta e Pecora (pomodoro, 
slaninka, cibuľa, bryndza, syr)

Piatok: 19.06. 2020
Cuketovo-špenátová krémová, 
chlebové krutóny   
Slepačí vývar s mäskom a rezancami   
1. Kuracie rezančeky na syrovej 
omáčke, varená cestovina   
2. Bravčový šťavnatý rezeň, dusená 
ryža, zel. obloha   
3. Makové šúľance            
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, 
šunka, slaninka, vajíčko, syr, kukurica)

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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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 a Freezie  
Pozývame vás na unikátny folkový večer v podaní 
dvoch muzikantov! Graeme Mark už 7 rokov hráva 
v kluboch a kaviarňach strednej Európy. Jeho tvorba 
sa vyznačuje nostalgiou a radosťou v jednom. Freezie 
tvorí piesne, ktoré sú pre ňu formou výpovednej 
hodnoty, baví ju experimentovať a nedržať sa jedného žánru. 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 bu-
dú workshopy tvorivého písania a inšpiratívne čítania vybraných básnikov. 
Hlav-ný hosť: básnik a prekladateľ Ján Štrasser. Viac info na plagáte a fb Podivný 
Barón. 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
www.kino.puchov.sk   www.kultura.puchov.sk

DIVADLO PÚCHOV 
- PRENÁJMY PRIESTOROV

KONTAKT: 0905 807 292

KINO, KULTÚRA, KURZY 
KONTAKT: 0908 718 662

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.

POKLADŇA DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.
Informácie o otvorení poskytneme dodatočne.

Bližšie informácie nájdete aj na www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk.

Sledujte dianie v meste Púchov aj na o� ciálnom Instagrame.

#puchovo�  cial
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V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na 
zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe 
Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu Číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 
2020 v znení rozhodnutia č. 2020/12614:1-A2110  
s účinnosťou od 15.6.2020 podľa § 150 ods. 8 záko-
na č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením 
Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 
z 9. júna 2020, ktorým rozšíril výnimky z uzatvore-
nia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona  
č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verej-
ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov o školy a školské 
zariadenia v rozsahu uvedenom vo výroku predmet-
ného rozhodnutia s účinnosťou od 15.6.2020 

Mesto Púchov ako zriaďovateľ materských škôl/
základných škôl/školských zariadení rozhodlo v spo-
lupráci s riaditeľstvami ZŠ/MŠ a ŠZ a stanovuje od 15. 
júna 2020 nasledovné:

1. V materských školách ostáva prevádzka nezme-
nená, prijaté deti k 1.6.2020 pokračujú v dochádzke 
do 30.6.2020, technické a personálne dôvody neu-
možňujú zobrať všetky deti. Zmena sa týka priebehu 
a spôsobu odovzdávania detí: 

a) Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do ma-
terskej školy od 15.6.2020 už nepodpisuje vyhlásenie 
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

b) Rešpektuje však zákaz vstupu do priestorov školy 
každému s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré 
by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, 
ako aj inej infekčnej choroby.

c) Ruší sa povinné ranné meranie teploty.
d) Zrušený je 10 minútový limit na zotrvanie zákon-

ného zástupcu v priestoroch školy.
2. Záujmová činnosť v CVČ do 30.6.2020 je 

zastavená.
3. Vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích 

programov v jednotlivých odboroch ZUŠ bude 
pokračovať dištančným spôsobom do 30.6.2020  
a podľa pokynov riaditeľa školy.

4. Vyučovanie v základných školách ostáva zacho-
vané, v 1. -5. ročníku podľa pokynov riaditeľov škôl, 
riaditelia ZŠ v termíne do 17.6.2020 urobia prieskum 

záujmu žiakov o nástupe do tried základných škôl  
v 6. - 9. ročníkoch k termínu 22.6.2020 a zistia počet 
žiakov v dištančnom vzdelávaní. 

5. Na základe zistených skutočností, personálnych 
a technických možností školy riaditelia ZŠ rozhodnú 
o počte zaradenia žiakov 6. -9. ročníkov do vyučova-
cieho procesu v ZŠ od 22.6.2020. O svojom rozhod-
nutí informujú zriaďovateľa do 19.6.2020.

V Púchove, 12. júna 2020
Katarína Heneková, primátorka mesta 

Základná umelecká škola, Poštová 809, 02001 
Púchov vypisuje prijímacie talentové skúšky pre 
školský rok 2020/2021 v termínoch:

Hudobný odbor:  
1.7.2020   od 13:00 – 17:00 hod.:
ZUŠ Púchov
2.7.2020   od 13:00 – 17:00 hod.:
elokované pracovisko  Beluša
elokované pracovisko Lednické Rovne
elokované pracovisko  Záriečie
- hra na hudobné nástroje: klavír, keyboard, gitara, 

akordeón, husle, violončelo, dychové nástroje, spev, 
zborový spev

Výtvarný odbor: 
1.7.2020  od 13:00 – 17:00 hod.: 
ZUŠ Púchov 
elokované pracovisko  Beluša
elokované pracovisko Lednické Rovne
2.7.2020  od 13:00 – 17:00 hod.: 
elokované pracovisko  Záriečie
Tanečný odbor: 
1. 7. 2020    od 13:00 – 17:00 hod.:
ZUŠ Púchov
Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlaso-

vať už teraz:
-elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a infor-

mačného systému základných umeleckých škôl iZUŠ

- poštou na adresu  Základná umelecká škola, 
Poštová 809/1, 02001 Púchov

Prihlášky môžete vypísať aj priamo na  mieste 
konania prijímacích skúšok.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú 
prihlášku cez informačný systém iZUŠ, alebo poštou, 
nestáva sa automaticky žiakom školy. Žiakom školy 
sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných 
prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnu-
tia o prijatí na štúdium.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov 
pozemkov na orez a výrubu stromov v och-
rannom pásme vysokonapäťových vedení  
a pod  nízkonapäťovým vedením

Mesto Púchov upozorňuje na povinnosť 
udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme ve-
dení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od 
zeme. Je tiež potrebné udržiavať bezlesie v šírke  
4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

Orezy je možné realizovať celoročne do 
priemeru konára 5 cm, konáre s väčším prieme-
rom je možné rezať v termíne od 1. 4. do 30. 9.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 
3 m, je potrebné zabezpečiť orezanie. V prípade, 
že sa stromy priblížia k vodičom vedenia na už 
nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať  
o vypnutie vedenia príslušného špecialistu správy 
energetických zariadení – Stredoslovenskej dis-
tribučnej a.s. Žilina prostredníctvom zákazníckej 
linky 0850 166 007 (pondelok – piatok od 8,00 do 
15,00 hod.)

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. uží-
vateľovi pozemku zo zákona č.251/2012 Z.z.  
o energetike v platnom znení.

Týmto spôsobom bude zabezpečená spoľah-
livá, plynulá a bezpečná prevádzka energetických 
zariadení a nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti 
osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom 
pásme a pod týmito vedeniami.         MsÚ Púchov

Rozhodnutie zriaďovateľa k prevádzke škôl 
a školských zariadení od 15. júna 2020

Stromy pod elektrickým 
vedením treba orezávať

Talentové skúšky do Základnej 
umeleckej školy v Púchove
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V stredu 10. júna od skorých ranných hodín pre-
biehal v mestskej časti Pod Lachovcom opako-
vaný dopravný prieskum – aktualizácia dopravnej 
štúdie z konca roka 2016, ktorú vtedy spracovala 
Žilinská univerzita. I z dôvodu nedávneho pod-
netu občanov z volebného obvodu č. 1 tak členo-
via SZZP zapisovali od 5:00 hod. až do 19:00 hod. 
počet áut, ktoré prechádzali mestskou časťou po 
Ulici Janka Kráľa. 
Boli tu rozmiest-
nené celkovo tri 
stanovištia, na 
ktorých sa každé 
dve hodiny strie-
dali zapisovatelia. 
O výsledkoch do-
pravného priesku-
mu budeme infor-
movať v ďalšom 
čísle Púchovských 
novín.                  -LK-

MAD Púchov obnoví v nedeľu a počas sviatkov 
spoje na linkách č. 5 a 6 od 14. 6. 2020 a následne 
od 21. 6. 2020.

Na základe požiadaviek cestujúcich a rozhodnutia 
krízového štábu mesta Púchov zo dňa 11. 6. 2020 
obnovujeme prepravu tzv. „nedeľných kostolných 
spojov“ liniek MAD č.5 a 6 (Hoštiná, Ihrište, Nosice, 
Novonosická) počnúc nedeľou 14. 6. 2020. Spoje sú 
vyznačené žltou farbou.

Oproti pôvodnému CP platného pred krízovým 
stavom sa posunuli o 10 min. skôr spoje č. 5 a č. 8 na 
linke MAD č. 5.

Od nedele 21. 6. 2020 bude linka č. 5 premávať už aj 
na ostatných nedeľných spojoch.

PRACOVNÉ DNI: 
MAD č.2 (zrušené posledné tri večerné spoje).
MAD č.5 (zostáva zachádzanie posledného spoja  

z poobednej zmeny na Sedlište).
Všetky linky zostávajú premávať stále v režime “pra-

covný deň počas školských prázdnin“.
Do odvolania naďalej nepremávajú školské linky 

71š a 81š.
SOBOTA: 
MAD č.6 (všetky spoje zostávajú premávať aj 

cez Horné Kočkovce - ul. Spojová, Vajanského  
a Továrenská ako v sobotu).

MAD č.5 (zostáva premávať bez zmeny ako v so-
botu).

MAD č.3, č.30 (zostáva premávať bez zmeny jeden 
párový spoj ako v sobotu).

Ostatné linky naďalej nepremávajú. 
NEDEĽA, SVIATOK:
MAD č.6 (všetky spoje sú obnovené a premávajú 

ako v nedeľu).
MAD č.5 (všetky spoje sú obnovené od 21. 6. 2020 

a premávajú ako v nedeľu so zmenou o 10 min. skôr 
na spojoch č. 5 a č. 8).

Ostatné linky naďalej nepremávajú. 
Spoje označené písmenom „h“ premávajú v režime 

školských prázdnin cez pracovné dni. 
Spoje označené „G“ nepremávajú až do odvolania.   

  Zdroj: ADP

Dopravný prieskum Obnovenie spojov MAD v nedeľu a počas sviatkov 

Púchovskí seniori, prevažne členky Denného 
centra pre seniorov, sa vo väčšom počte zišli 
prvýkrát po troch mesiacoch v interiéri - spoločen-
skej miestnosti v budove SOV, kde od pondelka  
8. 6. 2020, začali opäť so svojimi tradičnými ak-
tivitami, medzi ktoré už v prvom týždni zara-
dili takmer všetky - aktívny pohyb v telocvični, 
kreatívny krúžok a obuli si tiež túlavé topánky. 

Postupné uvoľnenia nie sú pre seniorov z DCS 
Púchov nijakým prekvapením, už teraz disponujú 
pestrým harmonogramom na nadchádzajúce letné 
mesiace. V prvom týždni absolvovali podľa bežného 
plánu cvičenie v telocvični na fit loptách, spevácky 
krúžok aj kreatívne ručné práce, poradenský deň 
pre ZP nevidiacich, spoločne si precvičili aj svoje 
recitačné schopnosti a pocvičili si aj s členmi Ligy 
proti reumatizmu. Vedúca Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí, Mgr. Daniela Gabrišová, navštívila 
stretnutie DCS vo štvrtok, kedy sa členky pripravovali 
na country tance v telocvični a vo vyhliadke mali aj 
menšiu túru v okolí Púchova, na ktorú pravidelne so 
sebou brávajú i vnúčatá. Spoločne posedeli pri káve 
a menšom občerstvení, v rámci diskusie oboznámila 
Emília Luhová vedúcu oddelenia s ďalšími aktivitami, 
ktoré sa budú snažiť v týchto dňoch obnoviť, ako sú 
napríklad poradenské dni na MsÚ v Púchove, stret-
nutia s členmi ANEPS alebo nedeľné stretnutia pri 
káve a krížovkách. 

Leto v dennom centre
Seniori sa v týchto mesiacoch zamerajú predovšet-

kým na pobyt vonku, v prírode, hlavne v mestskej 
časti Hoština, kde sa chystajú zbierať lipové kvety aj  
s DHZ Hoština a ostatnými členmi DCS z mestskej 
časti Vieska-Bezdedov. V závere zberu majú v pláne 
zorganizovať opekačku, na ktorej zhodnotia svoju 
doterajšiu činnosť. Júl je vhodným mesiacom pre 
zber repíka, pamajoránu, očianky a tiež dubákov, 
preto majú seniori v pláne vydať sa na turistiku 
smer Lazy pod Makytou. Navyše, už teraz si chystajú 

chuťové bunky na halušky, ktorými 
uzatvoria celodennú turistiku  
s príznačným názvom „Z Hoštiny na 
salaš“. V prípade, že tieto uvoľnenia 
dovolia usporiadať akcie aj mimo 
púchovský región, vycestujú se-
niori za kultúrou na Jánošíkove dni 
do Terchovej. Leto by radi zakončili 
zberom materinej dúšky a podujatím 
„Pod slivkami na Lachovci“. Novin-
kou v ich ročnom pláne, ktorú pani 
Luhová odprezentovala na štvrt-
kovej návšteve Daniely Gabrišovej, 
sú nedeľné stretnutia v Europarku.  
V súčasnosti tieto popoludnia venu-
jú relaxačným posedeniam, tie by 
chceli občasne zameniť za hudobné 
popoludnia v parku, pri harmonike  
a speve.

V závere návštevy poďakovali členky DCS vedúcej 
oddelenia aj primátorke mesta za podporu a pomoc 
počas koronasituácie.  

Primátorku Katarínu Henekovú teší, že sa seniori  
z Denného centra pre seniorov opäť aktívne zapá-
jajú a trpezlivo prečkali uplynulé náročné obdobie. 
Daniela Gabrišová bola z návštevy DCS rovnako po-
tešená a v najbližších týždňoch spolu s primátorkou 
navštívia niektorú z pripravovaných akcií denného 
centra.           Laura Krošláková

Júnový reštart Denného centra pre seniorov v Púchove
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Po roku 1989 sa opätovne v našom slovníku 
objavilo slovo urbár, urbársky les, urbárske 
spoločenstvo, ap. Z dlhoročnej praxe pra-
covníčky štátneho archívu viem, že mnohí, ktorí 
vyhľadávali rozličné dokumenty k urbárskym le-
som, mali len veľmi hmlistú predstavu o podstate 
pojmu a pôvode bývalých urbárnikov. Týmto 
príspevkom by som chcela oboznámiť čitateľov – 
urbárnikov i neurbárnikov – s históriou viažucou 
sa k urbárskemu právu.

Najväčším vlastníkom pôdy v konštituovanom 
Uhorsku 11. a 12. storočia bol panovník. Za ochranu 
hraníc krajiny či iné služby panovník udeľoval svo
jim verným šľachtické tituly a k nim veľký kus pôdy. 
Veľmoži potom na týchto pozemkoch usadzovali 
roľníkov, ktorí pôdu obrábali, a tak prinášali svo
jim zemepánom úžitok. Z podnetu zemepánov sa  
v riedko osídlených oblastiach zakladali nové ded
iny. V intraviláne mala každá sedliacka usadlosť  

1 jutro (0,57 ha) – tu stál obytný dom, hospodárske 
staviská a záhrada. Mimo dediny, v extraviláne, mali 
sedliacke usadlosti pridelené pozemky na obrábanie. 
Ich veľkosť bola rozdielna, závisela od pôdnych 
pomerov, od terénu, od vodných tokov a iných reálií. 
Pôvodne výmera sedliackej usadlosti bola približne 
18 hektárov, ale ako pribúdalo obyvateľstvo, táto roz
loha sa zmenšovala. 

Urbár – dohoda o trvalom užívaní pôdy so ze-
mepánom

Roľníci usadení na pôde mohli pridelenú pôdu 
dedične užívať, ale nikdy sa nemohli stať jej vlast
níkmi. So zemepánom uzavierali dohodu o trvalom 
užívaní pôdy, ktorá sa už v 13. storočí podchycovala 
písomne a nazývala sa urbár. Tento mal platnosť 25 
až 30 rokov, nový sa písal po výrazných zmenách, 
ktoré za tento čas nastali. Urbár bol vlastne zoznam 
roľníkov (sedliakov, želiarov a podželiarov) s presnou 
výmerou obrábanej pôdy a výpočtom roľníckych 
(poddanských) povinností voči panstvu. Roľníci pla
tili za právo žiť na pridelenej pôde trojakým spôso
bom:

1. peniazmi – obyčajne vo dvoch splátkach na sv. 

Juraja a sv. Michala,
2. robotou – na 

panskom majeri,  
v mlyne, ako lovci 
zveri a rýb, ako po
vozníci, drevorubači 
v lesoch, remeselníci, 
atď.,

3. naturáliami – 
presne stanoveným 
množstvo obilnín, 
dobytkom, hydinou, 
maslom, konopným 
semenom v čase 
pôstu, vajíčkami, sy
rom, koláčmi atď. 
– teda všetkým, čo 
potrebovala panská 
kuchyňa.

Lesy a pasienky do 
zrušenia poddanstva 
v roku 1848

Pokiaľ išlo o lesy  
a pasienky, ktoré zaberali väčšiu časť Slovenska, až 
do zrušenia poddanstva v roku 1848 boli vlastníc
tvom zemepána. To znamená, že zemepán nepride
lil každej roľníckej usadlosti patričný kus lesa, ale 
udelil poddaným právo sčasti využívať lesné bo
hatstvo. Sedliaci dostávali so súhlasom zemepána  
z lesov palivové a v menšej miere i stavebné drevo  
a tiež mohli pásť na vyčlenených lesných pasienkoch 
istý počet dobytka (žalude a bukvice v lesoch smeli 
spásať len ošípané z panského majera!). Ťažba dre
va v panských lesoch sa vykonávala len pre potreby 
panstva ako materiál na nové hospodárske objekty, 
ohrady alebo na predaj. Poddaní svoje úžitkové prá
vo na les splácali rúbaním dreva, jeho odvozom ale
bo výrobou krokiev, hrád a šindľov.

Tak, ako sa zlepšovala poľnohospodárska technika, 
zvyšoval sa aj počet obyvateľstva. Ornej pôdy zača
lo byť málo, preto sa so súhlasom zemepána začali 
vyrubovať lesy a klčovať rúbaniská – vznikali klčo
viská a kopanice, z ktorých sa postupne stala orná 
pôda. Nikdy sa však nepripísala do urbára k pôde prv 
pridelenej, a preto po zrušení poddanstva v marci 
r. 1848 sa spory o ňu medzi zemepánmi a roľníkmi 
ťahali bezmála 30 rokov. Zákonným článkom IX. sa 
zrušili roboty, desiatok a peňažné poplatky, dosiaľ 
vyberané na základe urbára.

Urbariálny patent v r. 1853
Otázka vlastníctva lesov zostala nedoriešená, t.j. 

lesy ostali v rukách zemepánov. Potreba dreva zo 
strany bývalých poddaných a neochota vlastníkov 
lesov viedla k zostreniu situácie v monarchii, ktorú 
vyriešil až Urbariálny patent v r. 1853. Otvorený 
rozkaz panovníka nariadil, aby všade tam, kde už aj 
predtým mali poddaní právo užívať les, sa mala pre 
nich vymedziť plocha lesa, zodpovedajúca veľkosti 
sedliackej usadlosti. Jedna celá urbárska usadlosť 
alebo 8 želiarov dovedna mali dostať les v rozsahu 
asi 1 – 4,5 ha. Takto vznikli na Slovensku v prvých 
dvoch desaťročiach po zrušení poddanstva spoločné 
urbárske lesy a pasienky. 

Pretože lesy boli pridelené vcelku pre celú obec, 
bývalí poddaní, teda tí, ktorí boli pred 1. januárom 
1848 zapísaní v urbároch, vytvorili spoločenstvá 
bývalých urbárnikov (tiež urbarialistov). Z toho vy
plýva, že v urbárskych spoločenstvách sa nedala  
a ani nedá v lese presne vytýčiť hranica prídelu toho 
 ktorého roľníka, preto sa hovorí len o podieloch  
a k nim náležiacich hlasoch. (Predstavte si, že nie
komu by sa pri rozmeriavaní ušla len kamenná stráň 

bez stromov, hlboká strž s potokom na jej dne, 
prípadne neužitočná holina, inému zas krásny hus
tý les na dostupnom mieste. Jediná spravodlivosť je 
nedeliteľné spoločné vlastníctvo z prideleného lesa 
a pasienkov.)

Činnosť urbariálneho súdu trvala od r. 1860 do 
r. 1895

Aby sa uviedlo užívanie oráčin, pasienkov a lesov 
do súladu s urbariálnym patentom a zanieslo sa 
do novovzniknutých pozemkových kníh, boli zria
dené urbariálne súdy – pre okresy Púchov, Ilava  
a Považská Bystrica to bola trenčianska sedria. Podľa 
dokumentov zachovaných vo fondoch urbárskych 
obcí a lesných spoločenstiev trvala činnosť urbariál
neho súdu asi 35 rokov – od r. 1860 do r. 1895. Naj
skôr sa museli vyhotoviť mapy, vymerať a očíslovať 
parcely, zistiť počet podielnikov (urbárske usadlosti 
sa v priebehu storočí delili na čoraz menšie čiastky)  
v jednom katastrálnom území, t.j. jednej obci. 

História urbárskych spoločenstiev na Slovensku
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Zároveň bolo treba prepočítať veľkosť ich lesného 
podielu podľa urbára spred r. 1848, spočítať podiely 
a prideliť jednotlivcom počet hlasov. Pre bližšie po
chopenie mechanizmu uvádzam urbarialistov z Dub
nice n. Váhom, kde sa zachoval kompletný postup 
výpočtu:

„Zistilo sa, že v obci bolo 69 a 2/8 urbárskych usad
lostí, čo sa prepočítalo na osminy – t.j. 554 osmi
nových usadlostí. Keďže pôvodné usadlosti už boli 
veľmi rozdrobené, nemohlo sa ďalej počítať s „os
minami“, preto sa prepočítali podiely tak, že na 1/8 
pôvodnej usadlosti sa v menoslove ráta 48 podielov. 
Nanajvýš prípustná výška podielov sa vypočítala 
48 x 554 = 26 592 podielov, ktorých počet nesmel 
byť nikdy prekročený. Konečné hlasovacie právo  
v menoslove sa rozdelilo takým spôsobom, že ma
jiteľ s 6/26592 podielov mal právo na 1 hlas. Ak mal 
12/29592 podielov, získal 2 hlasy atď. Tí, ktorých po
diel nedosahoval základnú výšku 6/26592 podielov, 
nemali hlasovacie právo, ale mohli sa spojiť s podob
nými malými majiteľmi, a tak získali 1 spoločný hlas.“

Menoslovy podielnikov urbárskeho spoločenstva 
boli 15 dní po valnom zhromaždení v obci verejne 
vystavené a potom boli schválené štátnym orgánom 
(za RakúskoUhorska ministerstvom orby, po vzniku 
ČSR Krajinským úradom v Bratislave, neskôr lesným 
oddelením okresného úradu). Menoslovy boli platné 
asi 30 rokov – najstaršie zachované sú z rokov 1900 

– 1906, potom Krajinský úrad v roku 1935 nariadil vy
hotoviť nové menoslovy, ktoré mali podchytiť zmeny 
v urbárskom spoločenstve – úmrtia, súdne rozhod
nutia, dedenie, predaj podielov ap. 

Hospodárenie s lesným majetkom urbárnikov  
v 20. storočí

Na valných zhromaždeniach urbarialistov sa tiež 
prijímali nové pravidlá o hospodárení s lesným ma
jetkom v nedelenom a spoločnom užívaní. Presne sa 
vymedzila činnosť zvoleného predsedu, výboru, les
ného hospodára (gazdu), pokladníka a zapisovateľa, 
ako aj povinnosti a práva členov. Tu sa schvaľovala aj 
prípadná kúpa lesov od súkromníkov (títo ich získa
li od pôvodných zemepánov z tej časti lesov, ktoré 
nepripadli podľa Urbariálneho patentu žiadnej obci 
a ktoré potom bývalí zemepáni voľne odpredáva
li záujemcom). Spoločne sa pripravovalo palivové 
drevo pre podielnikov, zhotovovali sa a opravo
vali medzníky – chotárne znaky, budovali sa cesty  
a mosty potrebné v lesoch. Na odborné zalesňovacie 
práce sa najímali odborníci, ktorých platili zo zisku 
z ťažby dreva. Iným zdrojom príjmov urbárskeho 
spoločenstva bol prenájom poľovného práva.

Urbárnici síce les vlastnili, ale jeho ochranu, ťažbu 
dreva a novú výsadbu museli podriadiť lesnému 
hospodárskemu plánu, na čo dohliadalo do r. 1918 
ministerstvo orby a potom okresný úrad. Dohľad 
štátu nad hospodárením v lesoch išiel až do takých 

podrobností, ako bolo napríklad 
vymedzenie plôch na pase
nie dobytka, ktoré určil lesný 
odborník z úradu, obmedzilo sa 
tiež hrabanie steliva, pričom sa 
nesmeli používať železné nástro
je. Tráva sa vykášala výlučne na 
rúbaniskách s použitím kosáka  
a pod starostlivým dozorom člena 
urbárskeho výboru. To bolo prísne, 
však? Koľko z dávnych pravidiel na 
ochranu lesa platí dnes?

Lesné spoločenstvá, zemian-
ske komposesoráty, pasienkové 
spoločenstvá

Okrem urbárskych spoločen
stiev jestvovali i lesné spoločen
stvá – tie združovali súkromných 
vlastníkov lesov, o ktorých bola 
reč vyššie, a zemianske kompose
soráty, ktoré zahŕňali obyvateľov 
bývalej slobodnej – nepoddanskej 
obce – napr. Zemianskeho Kvašo
va. 

Poslednou skupinou boli tzv. kuriálni poddaní, inak 
známi aj ako taxalisti či čeľadníci. Títo pracovali pred 
rokom 1848 na vydelených, ale v urbári nezapísaných 
pozemkoch panských majerov na základe zmluvy, 
avšak nájom neodovzdávali v peniazoch, ale boli po
vinní odovzdať istý podiel z úrody – čo je prípad dnes 
už zaniknutej obce Malý Kolačín.

V polovici 30. rokov 20. storočia sa objavili nové 
združenia pod názvom pasienkové spoločenstvá. 
Vznikali predovšetkým tam, kde bývalí urbárnici 
vlastnili okrem lesov aj rozsiahle pasienky. Väčšinou 
boli členmi obidvoch spoločenstiev, nebolo to však 
pravidlo. Po marci 1939 z rozhodnutia Slovenskej re
publiky sa všetky urbárske spoločenstvá premenova
li na pasienkové, pričom na svojich písomnostiach aj 
naďalej používali starú urbársku pečiatku. Niekde 
sa po roku 1945 vrátili k pôvodnému názvu, inde 
zostali tie nové. Takto pretrvali až do roku 1958, keď 
podľa zákona SNR č. 2/1958 prešli lesy urbárskych 
spoločenstiev do správy, nie však vlastníctva štátu. 
Preto obnova urbárskych spoločenstiev po roku 
1989 mohla prebehnúť bez väčších ťažkostí. 

Jarmila Balážová
Fotokópie Urbáru Púchov z r.1770: archives.

hungaricana.hu

História urbárskych spoločenstiev na Slovensku

V Mestskej knižnici Vladimíra Roya nedávno pre
biehali drobné rekonštrukčné úpravy, prvýkrát od jej 
otvorenia v roku 2005. Okrem priestorových úprav 
boli v rozpočte na rok 2020 vyčlenené finančné pros
triedky aj na nákup knižničného fondu, v súčasnosti 
tak prebieha ďalšia selekcia kníh, ktoré budú vyra
dené a občania si ich budú môcť za symbolickú cenu 
odkúpiť počas akcií v Europarku, v rámci Kultúrneho 
leta 2020. Najväčšou novinkou v priestoroch knižnice 
je zriadenie samostatného detského oddelenia, pre 
deti aj rodičov, kde budú prebiehať rôzne literárne 
akcie venované najmenším. Cieľom vedenia mesta je 
nielen zveľadiť a zútulniť priestory mestskej knižnice 
pre občanov, ale taktiež rozšíriť literárnu kultúru  
v meste Púchov. Knižnica je otvorená od pondelka 
8.6.2020.                      -LK-

Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove je útulnejšia
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Polícia disponuje od jesene 2018 samostatnou 
facebookovou stránkou zameranou na rieše-
nie dezinformácií, známou pod názvom „Hoaxy  
a podvody – Polícia SR“. 

Stránka je s viac ako 70.000 sledovateľmi najväčšou 

na Slovenskou v rámci problematiky hoaxov. Viac 
ako 20.000 nových sledovateľov sa k nej pridalo 
práve počas núdzového stavu. Ešte pred začiatkom 
núdzového stavu v Slovenskej republike začal Polica
jný zbor aktívne pristupovať k zamedzovaniu šírenia 
dezinformácií o koronavíruse a aktívne komunikoval 
s verejnosťou prostredníctvom stránky „Hoaxy  
a podvody – Polícia SR“.

Policajný zbor od začiatku marca doposiaľ zverejnil 

alebo prezdieľal 65 statusov týkajúcich sa hoaxov  
o koronavíruse. Všetky uvedené statusy zaznamena
li dohromady 16.577 reakcií, 4.859 komentárov  
a 10.846 zdieľaní. Celkový zásah predstavuje čís
lo 4.280.721 ľudí. Polícia SR ďakuje za spoluprácu 

všetkým svo
jim fanúšikom  
a odosielaťom 
tipov na šírené 
hoaxy, súkrom
nému sektoru, 
ako aj štátnym 
inštitúciám: Min
isterstvo zah
raničných vecí 
a európskych 
záležitostí SR (Zah
raničná politika 
sa nás týka), Mi
nisterstvo obrany 
Slovenskej repub
liky (Ozbrojené 
Sily SR), Minister
stvo zdravotníctva 
Slovenskej repub
liky (Úrad verej
ného zdravot
níctva Slovenskej 
republiky), Regu
lačný úrad  
a Zastúpenie Eu
rópskej komisie na 

Slovensku.
Prezident PZ SR Milan Lučanský sa k problema

tike vyjadril: „Pod mojim vedením je pre Policajný 
zbor boj proti dezinformáciám dlhodobou priori
tou. Masovo šírené zavádzajúce, nepravdivé a ma
nipulatívne správy a statusy na sociálnych sieťach 
majú potenciál napáchať väčšie škody ako páchat
elia niektorých iných trestných činov. Som rád, že 
sme situáciu v súvislosti s pandémiou nepodcenili  

a naďalej aktívne komunikujeme smerom k verejno
sti. Chcem sa poďakovať ďalším štátnym inštitúciám, 
ako aj súkromným organizáciám za spoluprácu.“

Najintenzívnejšie komunikácia smerom k verejnos
ti bola zaznamená predovšetkým v marci, keď polícia 
zverejňovala vysvetľujúce statusy o dezinformáciách 
na dennej báze, prípadne viackrát v priebehu jed
ného dňa. Medzi komunikované dezinformácie, 
ktoré boli postupne vyvracané, patrili témy:

 utajovanie počtu nakazených, utajovanie nových 
prípadov, 

 tajné informácie od slovenského lekára z Číny, 
 recepty na prevenciu pred infekciou alebo recep

ty na liečbu, 
 falošné esemesky od štátnych inštitúcií, 
 falošné zvukové nahrávky šírené v súkromných 

správach a četoch (spojené s pátraním po ich au
toroch, pričom vďaka masovému zdieľaniu bola 
vypátraná najmenej jedna osoba), 

 tajné prípravy na totálnu izoláciu Bratislavy, 
 prevoz Covidu19 vlakom, 
 žiadna aktivita a pomoc zo strany Európskej únie 

a NATO, 
 zábery na falošné obete, postrek obyvateľstva, 
 koronavírus ako biologická zbraň, 
 cielené nakazenie Rómov, 
 tajné informácie od kamaráta z krízového štábu, 
 špekulatívne spájanie smrti osoby s koronavíru

som, 
 tajný pokyn premiéra Igora Matoviča, 
 očipovanie obyvateľstva, 
 zľahčovanie pandémie a počtu obetí, 
 falošné správy o smrti vášho príbuzného, 
 šírenie ochorenia prostredníctvom 5G siete a iné.
V niekoľkých prípadoch sa autori dezinformácií 

na základe zverejnenia na policajnej stránke poučili  
a statusy, respektíve články zmazali. Súčasťou sta
tusov boli aj bannery od Svetovej zdravotníckej 
organizácie o najčastejších mýtoch spojených  
s koronavírusom, ktoré slovenská polícia proaktívne 
preložila do slovenského jazyka.       Zdroj: Polícia SR

Stránka Spravodajstvo INE zverejnila ešte včera 
večer, pár hodín po tragédii vo Vrútkach, informá
cie o útočníkovi. V časti informácie sa odvolala na 
instagramový účet www.instagram.com/planetajed
noduchost. Za 15 hodín ich status získal 652 reakcií 
(lajkov atď.), 334 komentárov a predovšetkým viac 
ako 2.700 zdieľaní. Všetky informácie, ktoré boli  
o útočníkovi zverejnené, sú nepravdivé. Status bol 
napísaný schválne tak, aby rozpútal vášne a vyvolal 
nenávisť voči určitej skupine obyvateľov.

Čo je pravda? Overili sme v spolupráci s Polícia SR 
 Žilinský kraj:

  v minulosti mu bola udelená pokuta vo výške 10 
eur za fajčenie v priestoroch vlakovej stanice

  v decembri 2019 sa nožom vyhrážal vlakvedúcej 
a výpravcovi

  na základe toho bol v ten istý deň obvinený pre 
trestný čin nebezpečného vyhrážania

  deň po vyhrážkach polícia ukončila skrátené 
vyšetrovanie v super rýchlom konaní návrhom na 
podanie obžaloby

  muž na výsluchu pôsobil ticho, vyrovnane, 
uvoľnene, svoje konanie považoval za srandu, 

nevykazoval znaky agresívneho správania, policajnej 
hliadke sa dobrovoľne vzdal, pri výsluchu spolupra
coval, občas sa pousmial

  nebol rómskej národnosti
Uvedené informácie sme zverejnili nad rámec 

našich povinností a zvyklostí, avšak toto zverejne
nie považujeme za verejný záujem, keďže sú maso
vo šírené dezinformácie, ktorých jediným cieľom je 
vyvolanie nenávisti, čo by mohlo mať za následok 
agresívne fyzické útoky voči istej skupine osôb, čo 
mu chceme takýmto proaktívnym prístupom elimi
novať.

Z uvedeného statusu tak nie sú pravdivé všetky 
jeho časti o mužovi:

 “dobodal ho Róm”
 “roky fetoval”
 “roky prepadával”
 “polícia to vedela
 “tajili to”
 “vždy sa všetko ututlalo”
 “lebo veď Róm”
 “médiá nechcú povedať kto vraždil”
Zdroj: Polícia SR

Polícia Slovenskej republiky bojuje na 
Facebooku proti hoaxom o koronavíruse

Hoax o tragédii vo Vrútkach vyvoláva nenávisť
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Trinásť dobrovoľných hasičských zborov  
z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja 
dosta lo vo štvrtok minulý týždeň v Trenčíne nové 
hasičské vozidlá. Kľúče od nových vozidiel si z rúk 
ministra vnútra Slovenskej republiky Romana Mi-
kulca prevzali aj dvaja starostovia z Púchovského 
okresu. Z nového Iveca sa tak môžu tešiť dobro-
voľní hasiči z Horoviec a z Lednických Rovní, časti 
Horenická Hôrka. 

Vozidlá dostali aj dobrovoľní hasiči z mesta 
Trenčianske Teplice a obcí Dolná Súča, Kšinná, Malé 
Hoste, Mikušovce, Bzince pod Javorinou, Krajné, 
Jablonka, Bošany, Udiča – Prosné a Valaská Belá. 

„Nové hasičské vozidlo bude pre Dobrovoľný hasičský 
zbor v Horenickej Hôrke určite prínosom. Doteraz mali 
starú Aviu, s ktorou už boli veľké problémy čo sa týka 
technických kontrol i samotnej prevádzky. Nový au
tomobil je kompletne vybavený modernou hasičskou 
technikou, sú tam aj vysielačky a mnoho doplnkov, 
ktoré naši hasiči doteraz nemali k dispozícií,” povedal 
starosta Lednických Rovní Marián Horečný. 

Podľa predsedu Dobrovoľného hasičského zboru  
v Horenickej Hôrke Štefana Ďurka bude nové vozidlo 
prínosom na jednej strane po technickej stránke, no 

bude aj oživením hasičského zboru. „Verím, že mo
derný automobil vzbudí záujem o dobrovoľné hasičst
vo medzi mladšou generáciou. Zatiaľ sme väčšinou takí 
veteráni, máme len zopár mladých. Členovia nášho 
dobrovoľného hasičského zboru sú vyškolení na zása
hy, teraz absolvujú aj špeciálne školenie na používanie 
nového vozidla a hasičskej techniky, ktorú obsahuje. 
Je to predsa len všetko nové, hasiči sa s tým potrebujú 
oboznámiť,“ doplnil Ďurko. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Horenickej Hôrke fun-
guje už viac ako 130 rokov, momentálne má asi 35 
členov. V minulosti boli hasiči z Horenickej Hôrky 
pravidelnými úäčastníkmi Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy, každoročne organizovali aj jedno  
z podujatí seriálu Slovensko-moravskej hasičskej ligy. 
Momentálne však už v súťaži nefigurujú. 

Spokojnosť s novým hasičským vozidlom neskrýval 
ani starosta Horoviec Milan Velas. „Pre každý hasičský 
zbor je nová technika prínosom. Tá, ktorú používajú 
naši dobrovoľní hasiči, je zastaraná, potrebuje neustále 
opravy a s tým sú spojené problémy. Nová technika 
určite prispeje k skvalitneniu zásahovej činnosti dobro
voľného hasičského zboru v Horovciach,“ uviedol Velas. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Horovciach oslávil 
nedávno storočnicu od svojho vzniku. Momentálne 
má asi 70 členov, nechýbajú medzi nimi ani tí naj-
mladší, ktorí obec reprezentujú aj na hasičských 
súťažiach. 

Počas slávnostného odovzdávania nových 
hasičských vozidiel v Trenčíne nezabudol minister 
vnútra Roman Mikulec vyzdvihnúť prínos profe-
sionálnych i dobrovoľných hasičov počas korona-
krízy. 

“Verím, že i nové automobily, ktoré si preberáte, 
prispejú k tomu, že prípadné ďalšie mimoriadne 
udalos ti zvládnete tak, ako ste ich zvládali doteraz,“ 
skonštatoval minister. 

(r)

Novú hasičskú techniku odovzdal 
hasičom minister vnútra

Starosta Lednických Rovní Marián Horečný (v strede) spolu s predstaviteľmi DHZ Horenická Hôrka počas slávnost
ného odovzdávania nových hasičských vozidiel v Trenčíne.          FOTO: Milan Podmaník 

Dobrovoľní hasiči z Horenickej Hôrky a Horoviec dostali nové hasičské vozidlá

Starosta Horoviec Milan Velas spolu s dobrovoľnými 
hasičmi z Horoviec počas preberania vozidla.

Minister vnútra Roman Mikulec odovzdáva kľúče od 
vozidla starostovi Lednických Rovní M. Horečnému. 

Nové moderné hasičské automobily si vo štvrtok 
v Trenčíne prevzali predstavitelia 13 dobrovoľných 
hasičských zborov. Okresu Púchov sa ušli dve. 
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Koronakríza zasiahla aj do diania v úspešnom 
futbalovom klube v Beluši. I keď ani Belušanov 
predčasné ukončenie sezóny neteší, vysporiadali 
sa s krízou na naše pomery výborne. Novinkami 
v klube sú zmena názvu, loga, nové stanovy zod
povedajúce zákonu o športe, no najmä zmena 
na poste prezidenta klubu. Tým sa pred pol ro
kom stal belušský rodák Ján Bakoš (na snímke). 
Prinášame vám rozhovor s novým prezidentom, 
ktorý poskytol webovej stránke klubu. 

Pri futbale v Beluši pôsobíte už niekoľko rokov, 
ale niektorí priaznivci nášho klubu vás poznať 
nemusia. Skúste im na úvod niečo o sebe poroz
právať.

Mám 65 rokov a som rodákom z Beluše, kde som 
býval až do skončenia vysokej školy. Následne som 
však odišiel pracovať mimo tento región, nakoľko 
som bol vojakom z povolania. V roku 1985 som prišiel 
do Trenčína, kde mám trvalé bydlisko až doteraz. 
Vzhľadom na fakt, že moje dcéry hrali hádzanú, som 
sa v roku 1994 stal členom Výkonného výboru HK 
Štart Trenčín. V apríli 1995 som sa stal jeho predse
dom, neskôr prezidentom. Túto funkciu vykonávam 
dodnes, klub však v súčasnosti funguje pod názvom 
HK AS Trenčín. Do Beluše som chodieval pravidelne 
za rodičmi, ale aj priateľmi zo školských lavíc. A tak 
som sa dostal aj k futbalu v Beluši. V roku 2010 ma 
oslovil môj veľmi dobrý kamarát, vtedajší predse
da a hlavný sponzor TJ, Mgr. Miloš Pagáč, či by som 
mu nešiel pomôcť riešiť niektoré športové otázky  
v klube, nakoľko mám dlhoročné skúsenosti v práci  
v športe. Jeho ponuku som prijal. Stal som sa členom 
výboru a spojkou medzi družstvom mužov a pred
sedom klubu. Momentálne sa zdržiavam v Beluši, 
pri otcovi, ktorý bude mať 92 rokov a už potrebuje 
trošku väčšiu starostlivosť, pomoc.

 Pred polrokom ste sa stali prezidentom klubu. 
Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Zo zdravotných dôvodov bol nútený ukončiť svoju 
činnosť ako predseda Ing. Ivo Pagáč. Vtedy ma oslo
vil Mgr. Rastislav Pagáč, syn spomínaného priateľa, 
ktorý pokračuje v otcových šľapajach ako hlavný 
sponzor belušského futbalu, či by som nebol ochot
ný pomôcť klubu a nešiel by som kandidovať za jeho 
predsedu. Jeho ponuku som po dlhšom zvažovaní 
prijal a rozhodol som sa pomôcť futbalu v Beluši. 

 Keby ste mali spraviť odpočet svojej doterajšej 
práce vo funkcii prezidenta, čo zásadné sa vám 

podarilo doposiaľ v klube zmeniť?
Podarilo sa mi to, že boli spracované a schválené 

mimoriadnym zasadnutím valného zhromaždenia TJ 
KOVO Beluša nové stanovy klubu. Tie sú už v súlade 
s novým zákonom o športe. Týmto valným zhro
maždením bolo tiež schválené platenie členských 
príspevkov, ktoré dovtedy nebolo v klube realizo
vané. Došlo tiež k zmene názvu a loga klubu. Podari
lo sa mi nastaviť režim pravidelného stretávania sa 
výkonného výboru klubu, vrátane rozdelenie úloh na 
jednotlivých členov, aby sa každý aktívne podieľal na 
činnosti klubu. V realizácii ďalších úloh nás pribrzdil 
koronavírus, nakoľko sme museli prerušiť pravidelné 
zasadnutia.

Na valnom zhromaždení TJ KOVO Beluša sa 
začiatkom roka odhlasovalo platenie členských 
príspevkov pre všetkých hráčov, hráčky ale aj 
funkcionárov klubu. S akým zámerom bolo pri
jaté toto nariadenie?

Cieľom vyberania členského príspevku nie je 
vymáhanie peňazí od rodičov hráčov a hráčok. Chce
me, aby sa každý člen, počnúc hráčom prípravky  
a končiac mnou, podieľal na ekonomickom zabez
pečení činností klubu. Všetky takto získané finančné 
prostriedky budú použité na zabezpečenie toho 
družstva, ktorého sú hráči, hráčky súčasťou. Mrzí 
ma, že niektorí rodičia toto nepochopili a v súčas
nosti ešte neuhradili členské príspevky za svoje deti. 
Je to len na úkor zabezpečenia športového rastu 
ich vlastných detí, pre ktoré sa tieto finančné pros
triedky nemohli využiť. Pri spoločných stretnutiach 
som sa im to snažil vysvetliť, ale oni stále opakova
li a používali argument, že v minulosti sa spoločne 
skladali. Ide najmä o mládežnícke kategórie. Vieme 
každému vydokladovať na čo boli tieto finančné 
prostriedky použité. Verím, že v najbližšom období 
sa ich myslenie v tejto oblasti zmení a začnú členské 
príspevky vo výške 10 eur mesačne uhrádzať.

 Okrem členských príspevkov valné zhro
maždenie schválilo aj nové stanovy, zmenu loga 
a názvu klubu. Boli tieto zmeny nevyhnutné? 

Tak ako som už spomínal, zmena stanov bola 
nevyhnutná, nakoľko staré stanovy boli spracované 
na TJ, ktorá zastrešovala viaceré športy. Reálne však 
okrem futbalu neexistovali pod jej gesciou žiadne 
iné športové oddiely. A hlavne po prijatí zákona  
o športe, každý športový subjekt bol povinný aktual
izovať svoje stanovy v zmysle tohto zákona, nakoľko 
je to viazané aj na získanie dotácií. Pri zmene stanov 
sme sa rozhodli zmeniť aj názov klubu na FK a z tohto 
vyplynula aj potreba zmeny loga. 

 V súčasnosti boli kvôli pandémii zrušené vš
etky regionálne súťaže na Slovensku. Akým spô
sobom to ovplyvnilo činnosť nášho klubu? 

V zmysle nariadenia Ústredného krízového štábu 
SR bol zrušený v klube aj tréningový proces u všet
kých družstiev. V mesiaci máj sme v klube začali  
s tréningovým procesom v družstvách žiackych kate
górií, za dodržiavania podmienok v zmysle nariade
nia Hlavného hygienika SR. U mužov a dorastencov 
predpokladáme spustenie tréningového procesu  
v mesiaci jún. Z ukončenia všetkých súťaží sme nad
šení neboli, ale realita bola taká, že iné východiská 
v danej situácii asi neboli. Mrzelo, nás to hlavne 
u družstva mužov, kde sme chceli pre fanúšikov 
napraviť nevydarenú športovú jesennú časť,  
v ktorej veľa radosti veru nezažili. Družstvo sme do
plnili novými posilami, hráči mali za sebou kvalitnú 
prípravu a pred sebou cieľ baviť divákov v jarnej časti 

dobrým futbalom.
 Aké sú dopady predčasného ukončenia súťaží 

na ekonomickú stránku fungovania klubu?
Finančné dopady sú také, že budú skrátené dotá

cie z obce Beluša. Je to pochopiteľné, nakoľko obcí 
boli skrátené podielové dane zo štátu, ktorými boli 
dotácie vykrývané. O výške skrátenia dotácii sa ešte 
rokuje. 

 Po skončení sezóny sa mal na ihrisku v Beluši 
vybudovať závlahový systém. Ovplyvní dnešná 
situácia v súvislosti s koronavírusom realizáciu 
tohto projektu? 

Neovplyvní. Na realizácii tohto projektu sa v súčas
nom období intenzívne pracuje v administratívnej 
oblasti, prebieha verejná súťaž. Táto akcia je finan
covaná dotáciou od SFZ vo výške 20.000 eur plus 
obec Beluša sa spolupodieľa ďalšími 10 percentami 
z tejto čiastky. Dotácia z obce Beluša na tento projekt 
nebude krátená a bude realizovaná v plnom rozsahu. 

 Uvažuje sa aj o nejakých ďalších investičných 
akciách v klube? 

Na začiatku roka bol v rámci klubu spracovaný 
zámysel investičnej činnosti. Z neho sa následne 

spracoval plán, ktorý malo schváliť mimoriadne val
né zhromaždenie klubu. V dôsledku pandémie sa 
však toto zhromaždenie neuskutočnilo. Vzhľadom 
na to, že sa nám z dôvodu predčasného ukončenia 
súťaží vytvoril dostatočný časový priestor, rozhod
li sme sa zrealizovať zo spomínaného plánu akciu 
rekonštrukcie administratívnej budovy na futbalo
vom štadióne. A to konkrétne rozšírenie domácej 
šatne mužov, vrátane nových sociálnych zariadení  
a spŕch. Ďalej rozšírenie VIP miestnosti a vybudo
vanie sociálneho zariadenia pre jej návštevníkov. 
Všetky tieto práce sú riešené svojpomocne, za účasti 
hráčov družstva mužov, dorastencov, ako aj funk
cionárov klubu. Týmto by sme chceli skvalitniť a sprí
jemniť prostredie v spomínaných priestoroch. Máme 
aj ďalšie predstavy, čo by sme chceli skvalitniť, ale 
momentálna ekonomická situácia nám to však neu
možňuje realizovať. K zabezpečeniu činnosti klubu 
som mailom oslovil právnické subjekty v obci Beluša 
so žiadosťou o finančnú alebo materiálnu podporu. 
Mrzí ma, že sa mi ozval len jeden subjekt a ostatní 
ani len neodpísali. Chcel poprosiť všetky právnické 
osoby o podporu nášho klubu, či už materiálnu ale
bo finančnú, ak im to súčasná ekonomická situácia 
dovolí.                 Milan Hrubo, fkbelusa.sk

Beluša už nie je KOVO, má nové logo i prezidenta
Futbal  III. liga muži
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Na prelome júna a júla sa správca Nadácie TA3 
Peter Káčer opäť vyberie na svojom špeciálne 
upravenom bicykli po Slovensku, aby pomáhal 
a motivoval k pomoci aj iných. Športovec  s hen
dikepom, filantrop a ambasádor projektu Káčer 
na bicykli bude už siedmy rok po sebe bicyklovať 
v mene pomoci ľuďom, ktorí sa obracajú so svo
jimi žiadosťami na Nadáciu TA3.

Počas siedmych dní prejde sedem etáp,  
z ktorých každá bude venovaná konkrétnej ro
dine či jednotlivcovi. Peter Káčer bude bicyklovať 
pre deti, ktoré sa narodili so zdravotnými prob
lémami a potrebujú nákladnú liečbu, ale aj pre 
niekoľkých dospelých mladých ľudí, odkázaných 
na pomoc rodiny a okolia. 

Príprava a plánovanie aktuálneho ročníka cha
ritatívnej cyklotour bolo v neistom a ťažko pred
vídateľnom období vrcholiacej pandémie. Nadá
cia TA3 a Peter Káčer sa preto museli pripraviť na 
viacero variantov podujatia. Skloňovalo sa najmä 
bezpečnostné a epidemiologické hľadisko. Isté 
bolo len jedno: Káčer na bicykli určite bude aj  
v roku 2020 aj napriek koronakríze. 

Napokon zvíťazil návrh uskutočniť charitatívne 
podujatie vo formáte, aký doteraz ešte nebol a má 
v sebe aj silnú symboliku. Peter Káčer pôjde sám – 
na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, keď ho 
sprevádzali stovky cyklistov a atmosféru poduja
tia dopĺňali vystúpenia umelcov a detí. Správca 
Nadácie TA3 odštartuje svoju charitatívnu tour 
27. júna na Spiši a ukončí ju 3. júla na západnom 
Slovensku. Jeho cestu bude celý týždeň monito
rovať vo svojom vysielaní Televízia TA3.

Sám počas 7 dní prejde 7 etáp pre 7 príbehov
Príprava tohto podujatia – bez ohľadu na 

to, či má masový charakter ako v predchádza
júcich rokoch, alebo je v špeciálnom režime 
osamoteného cyklistu – by nebola možná bez 
spolupráce s partnermi. Okrem tradičného pod
porovateľa Káčera na bicykli, spoločnosti COOP 
Jednota, je to Združenie miest a obcí Slovenska, 
ktoré každoročne vychádza Nadácii TA3 v ústrety 
a podáva jej pomocnú ruku.

Tento ročník Káčera na bicykli bude síce bez 
verejnosti, ale bez jej podpory by správca Nadá
cie TA3 nemohol splniť sľuby, ktoré dal rodinám  
a jednotlivcom, čakajúcim na pomoc Nadácie 
TA3. Každý, kto by chcel Petra Káčera podporiť 
v jeho snažení a prispieť tým, ktorým tento rok 
pomáha, môže poslať esemesku na číslo 832. 
Jej hodnota je 1 euro a službu poskytujú všet
ci mobilný operátori. Štát ani telekomunikačné 
spoločnosti si z tejto sumy nič neberú a celá je 
prostredníctvom Nadácie TA3 poukázaná na po
moc tým, ktorí to potrebujú.

Ako vznikol Káčer na bicykli
V roku 2014 správca Nadácie TA3 Peter Káčer 

postavil sám seba pred výzvu prejsť na svojom 
špeciálne upravenom bicykli z Bratislavy do Košíc. 
Odhodlal sa zvládnuť to za týždeň. Z prvotnej 
myšlienky otestovania fyzických možností člove
ka so zdravotným hendikepom napokon vznik
lo charitatívne podujatie s obrovským ohlasom 
verejnosti. Od roku 2014 prešiel Peter Káčer tisíce 
kilometrov po Slovensku, navštívil stovky miest  
a obcí a podarilo sa mu vyzbierať viac ako milión 
eur na charitu. 

Zdroj: zmos.sk

Káčer na bicykli 
bude špeciálny

Úvodným kolom kontroverznej nadstavby odštar
tovala v nedeľu druhá futbalová liga. Vďaka nepo
chopiteľnému rozhodnutiu Výkonného výboru 
Slovenského futbalového zväzu sa jej zúčastní iba 
šesť družstiev, ktoré sa pobijú o jedno postupové 
miesto do baráže o Fortuna ligu s mužstvom, ktoré 
skončí v najvyššej slovenskej súťaži na poslednom 
mieste. Púchovčania nadstavbu nehrajú, podobne 
ako ani žiadne z mužstiev umiestnené v tabuľke na 
siedmom až šestnástom mieste. Za zmienku stojí 
skutočnosť, že druhý gól podbrezovej strelil Patrik 
Krčula, ktorý ešte pred niekoľkými mesiacmi strieľal 
góly za Púchov. No a na lavičke Podbrezovej sedel 
premiérovo ešte nedávno púchovský tréner Cifranič. 

Už dopredu bolo jasné, že o víťazstvo v druhej 
lige si to rozdajú Banská Bystrica a Dubnica nad 
Váhom. Do nadstavby išli s rovnakým bodovým 
ziskom, predpokladá sa, že o postupe sa rozhodne  
v záverečnom piatom kole v Dubnici nad Váhom, ktorá 
privíta práve Banskú Bystricu. Hneď v úvodnom kole,  
v ktorom mali Dubničania voľno, však Bansko
bystričania zaváhali a s Podbrezovou získali iba je
diný bod. A získali doslova, pretože v 90. minúte 
ešte prehrávali 0:2. V priebehu minúty však dokázali 
vyrovnať. Banská Bystrica tak má pred Dubnicou jed
nobodový náskok, Dubničania majú zápas k dobru. 

Výsledky 1. kola nadstavby: Banská Bystrica 
– Podbrezová 2:2 (0:0), 90. Prikryl, 90. Laksík – 62. 

“Expúchovčania” Cifranič a Krčula obrali 
lídra o dva body, v skutočnosti ich stratili 

Futbal - 2. liga muži

Piatu a šiestu stolnotenisovú ligu, ktoré riadi Oblast
ný stolnotenisový zväz pre okresy Považská Bystrica, 
Púchov a Ilava, v tejto sezóne nedohrajú. Rozhodol  
o tom na svojom minulotýždňovom zasadnutí 
Výkonný výbor Oblastného stolnotenisového zväzu. 

Oblastný stolnotenisový zväz oslovil 24 družstiev, 
ktoré sú účastníkmi 5. a 6. ligy mužov s otázkou, či 
majú záujem dohrať záverečné dve kolá súťaže. 
Za dohratie súťaží bolo 11 oddielov a klubov, proti 
dohratiu 10, v ankete sa nevyjadrili tri kluby.

Z mužstiev Púchovského okresu boli proti dohra
tiu Beluša, Dohňany a Horná Breznica. Ani jedno  
z týchto družstiev stále nemalo prístup do hracej 
miest nosti. Za dohratie súťaží boli z kvarteta družstiev  
z okresu Púchov iba Dolné Kočkovce B, ktoré sú 
účastníkom 5. ligy.

„Na základe ankety medzi klubmi a z dôvodu ne
dostupnosti niektorých hracích miestnosti, ako aj  
z toho dôvodu, že nie všetky kluby mali rovnaké pod
mienky na tréning rozhodol Výkonný výbor Oblast
ného stolnotenisového zväzu o ukončení súťaží 5.  
a 6. ligy 20. kolom. Postupy a zostupy zo súťaží budú 
v zmysle Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže pre 
súťažný ročník 2019/2020,“ informoval oddiely a klu
by v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava ria
diaci orgán. 

V praxi to znamená, že právo postupu do krajskej 4. 
stolnotenisovej ligy si vybojovali stolní tenisti Dub
nice nad Váhom. Z piatej do šiestej ligy zostupuje 
Medeko Považská Bystrica B. Keďže zo 4. ligy do našej 
oblasti nezostúpi žiadne družstvo, právo postupu do 
5. ligy majú prvé dve družstvá 6. ligy – JoLa Dubni
ca nad Váhom a Sedmerovec C. Zo šiestej ligy zos

túpi Červený Kameň. Právo postupu zo 7. do 6. ligy 
si vybojovala Šebešťanová, z 8. ligy do 7. ligy môže 
postúpiť rezerva Dohnian, ktorá ako jediná z celej 
oblasti nestratila v súťaži ani bod. 

Či mužstvá využijú právo postupu, ukáže vzhľadom 
na dopady koronakrízy na kluby až čas. Je možné, že 
všetko bude inak...

pok

Oblastné stolnotenisové súťaže 
sa dohrávať nebudú

1. B. Bystrica 18 13 2 3 41:20 41
2. Dubnica 18 12 2 4 39:24 38
3. Skalica 18 11 2 5 33:19 35
4. Poprad 17 10 1 6 26:16 31
5. Žilina B 18 10 1 7 38:29 31
6. Podbrezová 18 9 1 8 26:26 28
7. L. Mikuláš 18 8 2 8 28:30 26
8. MŠK Púchov 18 7 3 8 22:24 24
9. Ružomberok B 18 7 1 10 23:36 22
10. Košice 17 5 6 6 22:18 21
11. Bardejov 18 6 3 9 19:23 21
12. Šamorín 18 6 3 9 24:31 21
13. Komárno 18 5 5 8 19:28 20
14. Petržalka 18 5 2 11 24:34 17
15. Slovan B 18 5 2 11 16:31 17
16. Trebišov 18 3 6 9 23:34 15

Paraj, 66. Krčula, Skalica – Poprad 1:0 (1:0), 40. Nagy 
1. B. Bystrica 17 12 3 2 42:19 39 
2. Dubnica 16 12 2 2 38:19 38 
3. Skalica 17 11 2 4 31:17 35 
4. Poprad 17 10 0 7 25:16 30 
5. Žilina B 17 9 1 7 37:29 28 
6. Podbrezová 18 9 1 8 27:27 28 

Program 2. kola nadstavby: 
Podbrezová – Dubnica nad Váhom, Poprad – 

Banská Bystrica, Skalica a Žilina B majú voľno

Tabuľka 2. ligy v čase prerušenia súťaže: 
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SPOMIENKA
„Kto zomrel neodchádza, 
ale zostáva v srdciach 
tých, ktorí ho milovali.“ 
Dňa 16. 6. 2020 uplynie 
35 rokov od úmrtia 
našej drahej BOŽENY  
KRÁTKEJ, rod. Maršovej. 
Kto ste ju poznali, 
spomeňte si s nami. 

S láskou a vďakou spomínajú synovia  
Vladimír a Milan s rodinami. 

SPOMIENKA
„Zostali spomienky a 
odkaz jediný, tak veľmi 
chýbaš nám v kruhu 
rodiny!“ Dňa 16. 6. 2020 
uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
manžel, otec a starý 
otec JÁN ROLÍK. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú manželka,  
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Ten, kto Ťa poznal, 
spomenie si, ten, kto Ťa 
mal rád, nezabudne.“ Dňa 
15. 6. 2020 si pripome-
nieme 4. výročie, čo nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný otec a starý otec 
JOZEF VACULČÍK z Be-
luše. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou spomína dcéra Anka s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa  18. 6. 2020 uplynie 
1 rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
dcéra, sestra, manželka, 
mama a babka TATIA-
NA SMATANÍKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, ve- 
nujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.
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SPOMIENKA
Dňa 7. 6. 2020 uplynul 
rok, čo nás navždy opu-
stil náš drahý manžel, 
otec, dedko PAVEL 
JANIŠ z Milochova. Čas 
nezaplní prázdnotu 
v srdci a nezahojí ani 
bolesť na duši. Za tichú 
spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli 
a spomínajú s nami. 

S láskou a vďakou spomína manželka 
a dcéra s rodinou.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet- 
kým, ktorí sa dňa 10. 
6. 2020 zúčastnili  
na poslednej rozlúčke  
s našou mamou, bab-
kou a prababkou 
OĽGOU ZRÍNYOVOU, 
ktorá nás náhle opustila 
dňa 6. 6. 2020 vo veku 
78 rokov. Ďakujeme  
za vyjadrenie úprimnej 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili náš 
žiaľ. 

Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
„Odišiel si nám, deduško 
drahý, láska a spomien-
ky na Teba zostali.“ Dňa 
13. 06. 2020 uplynulo 
dlhých 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
otec a dedko MATÚŠ  
KOPINEC. 

S láskou spomínajú deti 
Boženka a Marián  

so svojimi rodinami. 

SPOMIENKA
“Túžba po živote sa 
skončila, ako keď luskneš 
prstami a nasledovala 
cesta k Otcovi. Musel som 
ísť, navždy. Už neprídem 
domov, nikdy.” Dňa 12. 6. 
2020 sme si pripomenuli 
12 rokov, čo nás opustil 
VLADIMÍR LUHOVÝ  
z Horných Kočkoviec. 

S láskou a vďakou spomína mama,  
sestra s rodinou a dcéry.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 5. 6. 2020 
prišli naposledy rozlúčiť s naším otcom BOHUSLA-
VOM JURAŠÍKOM. Ďakujeme za slová útechy, 
kvetinové dary, p. Kováčikovej a pani primátorke 
za súcitný príhovor i pohrebnej službe Advent  
za dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme tiež dychovej hud-
be z CMR. 

Smútiaca rodina.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia

Royova 789  (oproti Sociálnej poisťovni)

Nájdete nás aj online na www.puchovskenoviny.sk

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

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu čiastočne za- 
riadený dvojizbový byt na Okružnej ulici. Prosím len 
záujemcov nefajčiarov. Tel. 0908 404 526.
• Zoberiem do prenájmu garáž. T. č. 0902 455 519.
• Ponúkam do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt  
v centre mesta PU. Kontakt: 0905 711 122.

PREDAJ RÔZNE
• Predám ručný odšťavovací mlynček na ovocie za 12 
eur a keramický sud na kapustu 17 litrový za 15 eur. 
Tel. kontakt: 0903 661 565.

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
• Akcia -20% do 30. 6. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek.  
Tel. 0907 422 113.
• 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.

I N Z E RT N Á
K A N C E L Á R I A

OTVORENÁ V PIATKY
8:00 - 16:00 hod.
OSOBNÉ PODANIE

SPOPLATNENÉ. 
CEZ E-MAIL

na reklama@puchovska
kultura.sk ZDARMA.
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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. 

OZNAM
• Liga proti reumatizmu Púchov, pozýva svojich 
členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude 
konať 23. 6. 2020 o 14.00 hod. v kultúrnom dome 
Streženice. Prineste si členský preukaz. 

POĎAKOVANIE
• Dňa 26. 5. som upadla pred Poštou Púchov a touto 
cestou by som sa chcela poďakovať dvom mladým 
mužom, ktorí mi pomohli a tiež pracovníčkam 
pošty, ktoré boli ochotné zavolať zdravotnú pomoc. 
Srdečne ďakuje Veronika Krošláková.

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 155

NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU
POVAŽSKÁ BYSTRICA
--------------------------

DETSKÁ 
POHOTOVOSŤ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

SO-NE 7.00 - 22.00
Tel. 042/43 04 118

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

KÚPALISKO OD 15. 6.
OTVORENÉ

V ČASE OD 9:00 DO 19:00 HOD.

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983
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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 €


