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Fotosúťaž o najkrajšiu letnú fotografiu mesta Púchov

33

Do konca septembra 2020 na oficiálnej fa-
cebookovej stránke mesta prebiehala súťaž 
o najkrajšiu letnú fotografiu mesta Púchov.
V čísle 35 sme priniesli fotografie víťazov súťa-
že. Z veľkého množstva poslaných fotografií, 
ktoré síce nevyhrali, ale sú zaujímavé, dnes 
vyberáme fotografie autorov: Katika Loduho-
vá (fotografia na titulnej strane), Andrej Kozák 
(č.1), Nika Kamenová (č.2), Jozef Mikula (č.3) 
Jana Lukáčová (č.4) a Miroslav Mikáč (č.5). 
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Slovami primátorky: Hoci je to ťažké, verím, 
že na konci boja budeme víťazi

Situácia je vážna a aj ja si kladiem stále otázku: 
„Dokedy ešte?“ Žiť v neustálom strachu o svojich 
blízkych, prispôsobovať sa stále novým opatreniam 
a teraz najnovšie sa pripravovať aj na celoštátne 
testovanie obyvateľstva. Stále s napätím čakáme 
na vyjadrenia premiéra a hlavného hygienika, čo 
smieme a čo nesmieme robiť, a v súčasnosti na 
podmienky prezentovaného testovania. Vláda 
sa na projekt pripravuje údajne už tri týždne. 
Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné, 
alebo dobrovoľné. Podľa dostupných informácií 
pretestovanie Slovákov by malo prebiehať takým 
istým systémom ako pri voľbách. V približne 5.997 
volebných okrskoch sa vytvoria odberné miesta. 
V každom by malo byť sedem ľudí, a to: policajti, 
príslušník ozbrojených síl, miestnej štátnej správy 
a zdravotníci - vysvetlil premiér. Ľudia by mali na 
odberné miesto prísť s občianskym preukazom.  
V nedeľu večer Vláda SR schválila návrh na prípravu 
a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva 
na území SR na prítomnosť ochorenia COVID–19 
v čase núdzového stavu. Ja momentálne neviem 
povedať, ako bude testovanie v Púchove prebiehať, 
ale v prípade akéhokoľvek usmernenia podáme 
aktuálne informácie prostredníctvom webovej 
stránky mesta a Púchovských novín. Testovanie má 
prebiehať pod taktovkou Ministerstva obrany SR, 
ktoré informovalo, že samosprávy budú o všetkých 
podmienkach testovania na území mesta včas  
a riadne informované. 

Minulý štvrtok v skorých ranných hodinách zasadal 
už 16. mestský krízový štáb, na ktorom boli všetci 
prítomní členovia oboznámení s aktuálnou situáciou 
v meste, ako aj s opatreniami, ktoré prijal Úrad 
verejného zdravotníctva SR. Nové opatrenia sa týkajú 
povinnosti nosenia rúšok aj v exteriéri, fungovania 
prevádzok a hromadných podujatí. S tými súvisí už 
minulotýždňové vyhlásenie zákazu zhromažďovania 
sa viac ako šiestim osobám. Predmetné opatrenia 
vydané pre celé územie Slovenskej republiky sú 
v platnosti až do odvolania. Mestský úrad bude 
fungovať v štandardnom režime, pohyb v budove 
bude regulovaný na 1 osobu v 1 kancelárii, ostatní 
klienti budú čakať pred budovou MsÚ, v prípade 
nepriaznivého počasia na vstupnom schodisku 
MsÚ. Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
bude fungovať v bežných otváracích hodinách, 
s pravidelnou dezinfekciou priestorov, v ktorých 
je obmedzený pohyb pre 7 klientov knižnice a 2 
referentky. Mestský šatník – Veci za úsmev, Múzeum 
v Župnom dome i Púchovské informačné centrum, 
taktiež ostávajú v prevádzke podľa platných opatrení 
pre prevádzky. Zberný dvor na PTSM, s.r.o. ostáva 
tiež otvorený, pričom v nasledujúcom období bude 
prebiehať pravidelná dezinfekcia tržnice, cintorínov, 
domovov smútku, lavičiek a verejných priestranstiev, 
ale i autobusov a autobusových zastávok. Viac sa 
dočítate aj v tomto vydaní PN.

Zasadnutiu mestského krízového štábu 
predchádzalo stretnutie s riaditeľmi základných 
a materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, ako aj riaditeľmi ZUŠ a CVČ. 
Oboznámili sme sa na ňom s dodržiavaním manuálu 
pre školské zariadenia, ktoré vydalo Ministerstvo 
školstva SR a tiež s aplikáciou niektorých opatrení 
priamo v školských zariadeniach a jedálňach  
v našom meste. Pozastavená je voľnočasová činnosť 
Centra voľného času Včielka, ktorého zamestnanci 
pomôžu v iných základných školách. 

Toto obdobie nie je len o negatívnych veciach, 
pretože aj v tejto kríze nezabúdame na pomoc. 
Pomoc pre tých, čo to najviac potrebujú. Od stredy 
21.10.2020 spúšťame pomoc pre vás, ktorým 
finančná situácia nedovoľuje zakúpiť si rúška a tiež 
obnovujeme pomoc pri zabezpečení nákupu. Všetky 
informácie nájdete na plagátiku na strane 7 týchto 
novín. Pokračujeme aj v potravinovej zbierke „Podeľ 

sa a pomôž“, v rámci ktorej vo štvrtok 15.10.2020 
prevzali poverené sociálne pracovníčky mesta druhú 
zbierku potravín z nákupného koša v púchovskej 
predajni Lidl. Naša spolupráca so Slovenským 
červeným krížom priniesla ďalšiu pomoc, v rámci 
ktorej sme mohli prevziať päť potravinových balíkov. 
Všetky potraviny boli rozdelené medzi občanov 
mesta, konkrétne pre ľudí bez domova, sociálne 
znevýhodnené rodiny s deťmi majúcimi rôzne 
stravovacie intolerancie a jedincov v sociálnej tiesni. 
V prípade, že potrebujete takúto pomoc alebo 
viete o niekom, kto by takúto pomoc potreboval, 
môžete sa obrátiť na nás prostredníctvom emailu: 
janka.harnadkova@puchov.sk, prípadne na tel. čísle: 
+421 42 465 08 83. 

Pomoc poskytujeme aj prostredníctvom 
transparentného účtu, v rámci ktorého môžeme 
pomôcť konkrétnym osobám, ktoré požiadajú 
o pomoc, a to priamo poskytnutím finančného 
príspevku. V prípade, ak chcete pomôcť, môžete 
poslať akýkoľvek príspevok na transparentný účet 
mesta (viď strana 5).

Pomoc nájdete aj v mestskom šatníku – Veci za 
úsmev, kde sa pomaly ale isto vyprázdňujú police  
i stojany s detskými, dámskymi i pánskymi odevmi, 
ktoré s radosťou zapĺňate práve vy, ktorí chcete 
pomáhať a ja vám touto cestou ďakujem. O činnosti 

mestského šatníka a o možnostiach, ako a kedy 
priniesť veci, ktoré nevyužívate a môžu pomôcť 
iným, nájdete aj v tomto vydaní Púchovských novín.

Minulý týždeň prijali pozvanie viceprimátora 
Lukáša Ranika štyria prednostovia okresných 
úradov z Trenčianskeho kraja a mne bolo cťou sa 
s nimi zoznámiť. Spoločne s viceprimátorom sme 
odprezentovali naše mesto, pochválili sa športovou 
a kultúrnou činnosťou našich detí a mládeže aj 
pomocou, ktorú mesto poskytuje pre svojich 
občanov (detí, seniorov, občanov v núdzi), a to 
nielen v čase krízy. Krátke stretnutie sme ukončili 
deklarovaním spolupráce pri riešení problémov 
súvisiacej nielen s koronakrízou, ale aj v bežných 
pracovných veciach. 

V minulých dňoch sa podarilo zabezpečiť  
a sfunkčniť nový kotol na kúrenie pre materskú škôlku 
v Nosiciach, všetky práce s tým súvisiace zabezpečil 
Púchov Servis, s.r.o. V neposlednom rade musím 
spomenúť aj odovzdanie staveniska základnej 
umeleckej školy stavebnej firme, ktorá bude 
realizovať v nasledujúcich mesiacoch rekonštrukciu 
tejto krásnej, históriou dýchajúcej, budovy. 

Teraz mi už ostáva poďakovať sa a prosiť. 
Poďakovanie patrí vám všetkým zdravotníkom, 
lekárom, zdravotným sestrám, záchranárom, ktorí 
ste v prvej línií, ale aj vám milé opatrovateľky za 
vašu pomoc pre tých, čo to bez vás nezvládnu. 
Ďakujem i vám, mestským i štátnym policajtom, 
hasičom, pracovníkom Podniku technických služieb 
ale aj Autobusovej dopravy Púchov, a.s., ktorí dbáte 
na dezinfekciu a čistotu nášho okolia a mestskej 
autobusovej dopravy. Ďakujem pani upratovačkám, 
kuchárkam a všetkým pracovníkom na úrade  
a v školských zariadeniach za ich zvýšenú prácu 
v súvislosti s dezinfekciou. Ďakujem pedagógom 
v školách, škôlkach, ZUŠ i CVČ za ich prácu  
v týchto sťažených podmienkach, ale aj všetkým 
predavačkám v obchodoch, ktoré sú stále v styku 
aj s často veľmi nervóznymi zákazníkmi. Ďakujem 
vám všetkým, ktorých som možno nespomenula, 
ale ste súčasťou nášho mesta a pomáhate nám 
prežiť toto obdobie v zdraví. Moja prosba smeruje 
k vám všetkým, aby sme vydržali byť zodpovední  
a trpezliví v tomto neľahkom boji, pretože „Sila 
vytrvať napriek všetkému, sila nepoddať sa – to je 
vlastnosť víťaza” (W. Davis). Prajem všetkým krásny 
týždeň plný predovšetkým zdravia, trpezlivosti  
a pozitívnej energie. 

Katarína Heneková 
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Mestský krízový štáb v Púchove zasadal 
vo štvrtok ráno 15. 10. 2020 už po šestná-
sty krát. Dôvodom bolo prijatie nových 
opatrení vydaných Úradom verejného 
zdravotníctva SR, ktoré sú v platnosti od 
štvrtka 15.10.2020. 

Nové opatrenia sa týkajú nosenia rúšok, fungova-
nia prevádzok a hromadných podujatí – s tými sú visí 
už utorkové vyhlásenie zákazu zhromažďovania viac 
ako šiestim osobám. Predmetné opatrenia vydané 
pre celé územie Slovenskej republiky sú v platnosti 
až do odvolania.

V úvode zasadnutia mestského krízového štábu 
zhrnula primátorka mesta Katarína Heneková opat-
renia, ktoré boli prijaté v uplynulých dňoch, týkajú-
ce sa škôl a školských zariadení i utorkové vyhláse-
nie vlády SR o zákaze zhromažďovania pre viac ako  
6 osôb. Zároveň oboznámila členov krízového štá-
bu o stretnutí s riaditeľmi základných škôl, základ-
nej umeleckej školy a školských zariadení v meste 
Púchov, na ktorom prebrali ďalšie fungovanie CVČ, 
jednotlivých škôl a zariadení.

V stredu 14.10.2020 boli vo večerných hodinách na 
webe Úradu verejného zdravotníctva SR publikova-
né dve nové opatrenia, týkajúce sa nosenia rúšok, 
fungovania prevádzok a hromadných podujatí, tré-
ningové procesy športových klubov ostávajú stále 
otvorenou otázkou, keďže ani jedno z usmernení 
tie to informácie neobsahuje. MŠK Púchov, s.r.o. pre-
to z týchto dôvodov pozastavuje tréningovú činnosť  
v hokejovom, futbalovom i volejbalovom klube, a to 
až do odvolania. Zmeny môžu nastať v prípade vyda-
nia nových usmernení o tréningovej činnosti. 

Pozastavená je i voľnočasová činnosť Centra voľ-
ného času Včielka, ktorého zamestnanci posilnia rad 
pedagógov v ZŠ J.A.Komenského a ZŠ Mládežnícka, 
aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov navštevu-
júcich školský klub detí (ŠKD) z nedostatočnej kapa-
city pedagógov v ŠKD. 

Mestský úrad bude fungovať v štandardnom reži-
me, pohyb v budove bude regulovaný na 1 osobu  
v 1 kancelárii, ostatní klienti budú čakať pred budo-
vou, v prípade nepriaznivého počasia vo vstupe MsÚ.

V nedeľu 11. 10. 2020 deklarovalo Ministerstvo 
kultúry SR informácie o prevádzke múzeí, knižníc, 

galérií, v ktorých je 
nutné dodržiavať 
15m2 na 1 zákazní-
ka a teda nie je nut-
né tieto kultúrne 
inštitúcie zatvárať. 
Mestská knižnica 
Vladimíra Roya  
v Púchove tak bude 
fungovať v bežných 
otváracích hodi-
nách, s pravidelnou 
dezinfekciou prie-
storov, v ktorých je 
obmedzený pohyb 
pre 7 klientov kniž-
nice a 2 referentky. 
O nových tituloch 
zakúpených do li-
terárneho fondu 
knižnice si bude-
te môcť prečítať recenzie už v nasledujúcom čísle 
Púchovských novín. Múzeum v Župnom dome bude 
otvorené v stanovených otváracích hodinách – uto-
rok (14:00-17:00 hod.), štvrtok (15:00-18:00 hod.)  
a v nedeľu (16:00-19:00 hod.), s obmedzeným po-
čtom návštevníkov. Tradične bude fungovať i pre-
vádzka mestského šatníka Veci za úsmev, za dodr-
žiavania vymedzeného počtu zákazníkov a zvýšenej 
miery dezinfekcie.

Budova Divadla Púchov bude od pondelka 
19.10.2020 otvorená len v čase 7:00 – 15:00 hod., 
z dôvodu výdaja stravy cez okienko z reštaurácie 
Theatro Restaurant, nachádzajúcej sa v budove. Po-
kladňa divadla bude od pondelka 19.10.2020 až do 
odvolania zatvorená. Činnosť detských umeleckých 
súborov bude taktiež v tomto období pozastavená. 
Platnosť lístkov na preložené kultúrne podujatia 
ostáva aj do nasledujúceho kalendárneho roka. Rov-
nako bude pozastavená i činnosť Denného centra 
pre seniorov.

Prevádzka Zberného dvora na PTSM, s.r.o. ostáva 
otvorená, v nasledujúcom období bude prebiehať 
pravidelná dezinfekcia tržnice, cintorínov, domovov 
smútku, lavičiek a verejných priestranstiev, spoloč-
nosť ADP, a.s. pokračuje v dezinfekcii autobusových 

zastávok. Pre marginalizované skupiny obyvateľov 
bude Mesto Púchov počas núdzového stavu zabez-
pečovať pitnú vodu ako tomu bolo i v prvej vlne pan-
démie.

Mestská polícia bude v nasledujúcich dňoch kon-
trolovať okrem povinnosti nosenia rúšok v exteriéri 
taktiež dodržiavanie opatrení na detských ihriskách, 
v prípade nerešpektovania 2m odstupu medzi oso-
bami - určeného pre exteriéry, budú detské ihriská  
v meste uzavreté.

Počet osôb na jednotlivých obradoch – sobáše, 
pohreby, bude vymedzený v zápise zo zasadnutia 
Krízového štábu mesta Púchov. Klienti MsÚ budú  
o povolených počtoch osôb informovaní pri konkrét-
nych prípadoch.

O zasadnutí mestského krízového štábu a prija-
tých opatreniach hovorí primátorka mesta Katarína 
Heneková: „Závery zo štvrtkového krízového štábu 
len zväčša deklarujú závery, ktoré prijal Ústredný krí-
zový štáb, pričom tieto boli aplikované na podmienky 
nášho mesta. Prosím všetkých občanov Púchova, aby 
zostali disciplinovaní a pristúpili k prijatým opatreniam 
zodpovedne. Iba na nás záleží ako dlho potrvá toto ob-
medzené obdobie. Osobne verím, že sme silní a tento 
boj nevzdáme.“          Laura Krošláková

Mestský krízov ý štáb prijal nové opatrenia

Na internete sa v poslednom období šíria mnohé 
nepravdivé správy, ktoré spochybňujú existenciu 
a závažnosť ochorenia COVID-19 či nosenia rúška  
a ďalších opatrení.

V záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia 
svojich blízkych je rozumné spoľahnúť sa na dôve-
ryhodné zdroje informácií vychádzajúce od odbor-
níkov a nie na dezinformátorov zo sociálnych sietí. 
Ministerstvo vnútra SR apeluje na občanov, aby boli 
opatrní pri správach z neznámych zdrojov.

Dôsledky šírenia hoaxov v hľadáčiku polície
Polícia prijíma nepretržite tipy od verejnosti na 

dezinformácie prostredníctvom súkromných správ 
zasielaných špeciálnej FB stránke Hoaxy a podvody - 
Polícia SR. Každá správa je vyhodnocovaná osobitne, 
pričom hlavným faktorom je počet zdieľaní pôvod-
ného hoaxu. S viac ako 70.000 fanúšikmi je tento 
komunikačný kanál najsledovanejší na Slovensku 
spomedzi stránok venujúcich sa boju proti dezinfor-
máciám. 

Hoax
Stotožňujeme sa so stanoviskom polície, ktorý po-

važuje dezinformácie za nebezpečný nástroj, ktorý 

má potenciál negatívne až fatálne ovplyvniť životy 
obyvateľov. V prípade naplnenia skutkovej podstaty 
trestného činu sa ich šíriteľmi bude zaoberať krimi-
nálna polícia.

Odborníci z oblasti infektológie, virológie či epide-
miológie sa zhodujú na tom, že rúško je významným 
nástrojom, ktorý môže pomôcť zamedziť šíreniu 
ochorenia. Možno niekto odmieta nosiť rúško, lebo 
sa cíti zdravý a silný a myslí si, že mu žiadne riziko ne-
hrozí, aj keby sa nakazil. Berme však ohľad aj na ľudí 
v okolí – starších a chronicky chorých, pre ktorých by 
ochorenie COVID-19 mohlo byť aj fatálne.

Pozor na toxické správy
Ochorenie COVID-19 nemožno podceňovať a po-

važovať len za banálne ochorenie, ako rozširujú dez-
informátori. Možno dezinformátori si neuvedomujú, 
že počet obetí na Slovensku je taký, aký je, a nerá-
tame ho v stovkách, aj vďaka prijatým opatreniam. 
Chápeme, že občania sú už unavení z pandémie  
a prijímaných opatrení, ale zodpovedným prístupom 
sa nám podarí obmedziť šírenie ochorenia, preto vy-
zývame na trpezlivosť a dodržiavanie opatrení.

Pre všetkých, ktorí majú problém zorientovať sa  

v záplave rôznych správ, sme pripravili prehľad uži-
točných odkazov. Odporúčame sledovať:

• webové stránky a FB profily Ministerstva zdravot-
níctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, kde sú 
zverejňované informácie o aktuálnej situácii a prija-
tých opatreniach,

• špeciálnu stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR, 
ktorá sa venuje vyvracaniu hoaxov,

• oficiálny vládny web o koronavíruse: korona.gov.
sk,

• FB stránku Polície, ktorá pravidelne aktualizuje 
informácie o opatreniach vrátane situácii na hranici-
ach: bit.ly/PZ_COVID-19

• webovú stránku a FB profil Ministerstva vnútra SR, 
kde sú takisto zverejňované aktuálne informácie pre 
občanov v súvislosti s pandémiou,

• stránku Ministerstva zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR na www.mzv.sk/aktuality/koro-
navirus-2019, kde sú informácie o cestovaní a opat-
reniach vo svete.

• a stránky ďalších ústredných štátnych orgánov 
podľa toho, akú informáciu hľadáte. 

Zdroj: minv.sk

Koronavírus: Dávajte si pozor, akým informáciám uveríte
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Prednostovia okresných úradov z Trenči-
anskeho kraja sa v utorok 13. 10. zúčastnili 
pracovnej porady na pôde okresného úra-
du v Púchove. Stretnutie smerovalo k aktu-
álnej téme COVID-19 a opatreniam, ktoré 
začnú platiť. Vždy je efektívnejšie dodržia-
vať a rešpektovať opatrenia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, ako násled-
ne riešiť rastúci problém. Pri nefunkčnosti 
úradu budú následne trpieť všetci občania. 

Pracovnej porady sa zúčastnil prednosta 
okresného úradu Považská Bystrica Ing. Andrej 
Torda, prednosta okresného úradu Myjava Ing. 
Stanislav Tomič, prednosta okresného úradu 
Nové Mesto nad Váhom Ing. František Sádec-
ký a prednosta okresného úradu Púchov Ing. 
Marián Herdel. Následne sa prednostovia pre-
sunuli na návštevu radnice a primátorky mesta 
Púchov JUDr. Kataríny Henekovej, ktoré zorga-
nizoval viceprimátor mesta Ing. Lukáš Ranik.

„Na každom okresnom úrade stále existuje 
viacero neriešených problémov. Riešenie si 
nastavuje ale jednotlivý prednosta. Aktuálne 
najpálčivejším problémom v Púchove je katas-
ter. Problém sa rýchlo pomenoval, následne sa 
definovalo riešenie a začalo sa konať ako prio-
rita číslo 1. V súčasnosti sa už vybavujú vklady 
po lehote, ktoré sa dlhodobo neriešili a hrozivé 
číslo týchto vkladov je zastabilizované. Riešili 
sme taktiež reformu verejnej správy a stav jed-
notlivých budov okresných úradov. Na záver 
sa všetci prednostovia zhodli, že takéto stret-
nutie má svoj význam. V budúcnosti, pokiaľ 
epidemiologická situácia dovolí, sa stretnutie 
zopakuje,“ hovorí prednosta okresného úradu 
v Púchove Ing. Marián Herdel.

„Som veľmi rád, že si noví páni prednostovia 
našli čas aj na návštevu našej radnice. Nielenže 
sme „susedia“ s okresným úradom, ale pred-
nostovia sú predĺženou rukou vlády Slovenskej 
republiky a je dôležité pravidelne komuniko-
vať a spolupracovať. Čaká nás množstvo práce 
a ja som presvedčený, že vo veľa veciach nám 
vie pán prednosta pomôcť. Samozrejme sme 
sa informovali od kolegov aj ohľadom aktuál-
nej situácie s koronavírusom a prijatými opat-
reniami. Na druhej strane prednostovia ocenili 
prácu mesta pri prvej vlne pandémie korona-
vírusu a množstvo benefitov, ktoré sme po-
skytovali našim seniorom počas jari“, povedal 
viceprimátor mesta Púchov Ing. Lukáš Ranik.

Zdroj: Okresný úrad Púchov, 
foto: Slavomír Flimmel

Noví prednostovia na pracovnom stretnutí
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Mestská polícia
Pil na verejnosti
Hliadka mestskej polície zistila na Štefánikovej 

ulici v Púchove priestupok – konzumácia alko-
holických nápojov na verejnosti. Osobu pred-
viedli na oddelenie mestskej polície za účelom 
zistenia totožnosti. Pri orientačnej dychovej 
skúš ke jej namerali v dychu viac ako dve pro-
mile alkoholu. Po zistení totožnosti osobu po-
trestali blokovou pokutou vo výške tridsať eur  
a vzápätí ju z oddelenia prepustili.  

Koniec žartov...
Krátko pred trištvrte na jedenásť v noci zistili 

mestskí policajti nedodržanie otváracích hodín 
jednej z prevádzok na Dvoroch. Išlo o porušenie 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky pri ohrození verejného zdra-
via vydaného hlavným hygienikom SR. Majiteľ 
prevádzky sa dopustil správneho deliktu podľa 
zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov. Mestskí policajti prípad odovzdali  Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 

Zabudnuté káble...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie z Krajského riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v Trenčíne, podľa 
ktorého na Železničnej ulici v Horných Kočkovci-
ach uhasili hasiči požiar pri rodinnom dome. Bol 
spôsobený elektrickým skratom od káblov, ktoré 
trčali zo zeme z bývalého pouličného osvetlenia, 
pričom zhorel plastový kryt. Miesto bolo zabez-
pečené a následne bolo oznámene na Podnik 
technických služieb mesta Púchov, že z dôvodu 
elektrického skratu nesvietia pouličné osvetle-
nia na Železničnej, Slovanskej, Spojovej ulici a na 
časti Ulice T. Vansovej.   

Konáre vedľa kontajnerov
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého uložila neznáma 
žena na Novonosickej ulici rastlinný odpad vedľa 
kontajnerov na separovaný zber. Na mieste zis-
tené, že pani uložila ostrihané konáre z drevín 
vedľa nádob na separovaný zber. Mestských 
policajtov informovala, že odpad odvezú na dru-
hý deň pracovníci Podniku technických služieb 
mesta Púchov. Priestupok proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta je v riešení. 

Pokuta za rušenie nočného pokoja
Hliadka mestskej polície počas kontroly pešej 

zóny zistila krátko pred jedenástou hodinou  
v noci rušenie nočného pokoja. Dopustil sa ho 
muž z Pruského, ktorý púšťal reprodukovanú 
hudbu na Moyzesovej ulici. Za rušenie nočného 
pokoja udelili mestskí policajti mužovi desaťeu-
rovú pokutu.  

Pomohli policajti
Hliadka mestskej polície spozorovala na Ná-

mestí slobody neznámeho muža s francúzskymi 
palicami, okolo ktorého sa motali rómski obča-
nia. Údajne mu pomáhali s nákupom zo super-
marketu a išli s nim vybrať peniaze. Keď uvideli 
hliadku mestskej polície, odovzdali nákup mu-
žovi a z miesta odišli. Muž v sprievode hliadky 
mestskej polície vybral z bankomatu peniaze, 
mestská polícia ho vzápätí previezla do miesta 
bydliska, kde mu vyniesla nákup a asistovala pri 
vyjdená po schodoch. Priestupok hliadka nezis-
tila.  

Po minulotýždňových dažďoch zaliala voda podjazd pod diaľnicou a cestu I/61 belušskej časti Hloža. 
FOTO: KR HaZZ Trenčín

Výdatné zrážky v utorok a v stredu zamestnali prís-
lušníkov Hasičského a záchranného zboru na celom 
Slovensku. V Trenčianskom samosprávnom kraji za-
sahovali počas oboch dní hasiči spolu 36-krát na 39 
kusoch hasičskej techniky. Celkovo počas oboch dní 
zasahovalo pri likvidácii škôd spôsobených dažďom 
v Trenčianskom kraji 132 profesionálnych a ďalšie 
desiatky dobrovoľných hasičov. Najviac zásahov mali 
profesionálni hasiči v Považskobystrickom a Púchov-
skom okrese, kde zasahovali spolu dvanásťkrát. Na-
sledovalo osem zásahov v okresoch Ilava a Trenčín,  
šesť zásahov v okrese Partizánske, päť v okrese Prie-
vidza, tri v okrese Myjava a Nové Mesto nad Váhom  
a dva zásahy v okrese Bánovce nad Bebravou. 

Išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých 
stromov, ktoré blokovali cestné komunikácie, prí-
padne strom, ktorý spadol na telekomunikačné ve-
denie. Taktiež boli príslušníci Hasičského a záchran-
ného zboru vyslaní k riešeniu následkov po zosunutí 
časti svahu resp. k odčerpávaniu vody zo zatopenej 
pivnice rodinného domu.

V niektorých obciach Púchovského okresu vyhlásili 
starostovia druhý i tretí stupeň povodňovej aktivity. 
Najkritickejšia bola situácia v belušskej miestnej časti 
Hloža, kde voda zaplavila podjazd pod diaľnicou D1 
a pod cestou druhej triedy I/61. Voda spôsobila prob-
lémy aj v Streženiciahc, Visolajoch a Lednici. 

KR HaZZ Trenčín

Vytrvalé zrážky spôsobili problémy na 
viacerých miestach kraja i okresu

Hasičský a záchranný zbor
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Potravinová zbierka spoločnosti Lidl 
Slovenská republika „Podeľ sa a po-
môž“ pokračuje ďalej -  vo štvrtok, 15. 
10. 2020, prevzali poverené sociálne 
pracovníčky druhú zbierku potravín  
z nákupného koša v púchovskej pre-
dajni. V piatok, 16. 10. 2020, doručili na 
Mestský úrad zo Slovenského červe-
ného kríža päť potravinových balíkov  
v spolupráci so spoločnosťou Kaufland 
Slovenská republika. Všetky potraviny 
budú opäť rozdelené medzi občanov 
mesta v priebehu piatka (16. 10. 2020) 

a pondelka (19. 10. 2020), konkrétne 
pre ľudí bez domova, sociálne znevý-
hodnené rodiny s deťmi majúcimi rôz-
ne stravovacie intolerancie a jedincov 
v sociálnej tiesni. Rozdeľovanie potra-
vín prebieha taktiež v spolupráci s Úra-
dom práce a sociálnych vecí – Oblasť 
pomoci v hmotnej núdzi, náhradného 
výživného a štátnych sociálnych dá-
vok.

V prípade, že i Vy máte vo svojom 
okolí niekoho, kto by takúto pomoc 
potreboval, ocenil, neváhajte sa na nás 

obrátiť prostredníctvom emailu janka.
harnadkova@puchov.sk, prípadne t. č.: 
+421 42 465 08 83. 

Vedenie mesta veľmi teší, že môže 
pomôcť a potešiť tých, ktorí to najviac 
potrebujú a zároveň srdečne ocenia. 
Potravinová pomoc spoločnosti Lidl 
je venovaná predovšetkým pre deti  
a mládež zo znevýhodneného sociál-
neho prostredia, osamelé a týrané 
matky, pre seniorov, ľuďom bez do-
mova, so zdravotným znevýhodnením  

a ešte iným ohrozeným skupinám oby-
vateľstva.

Touto cestou ďakujeme za poskytnu-
tie balíkov od Slovenského červeného 
kríža v spolupráci so spoločnosťou 
Kaufland Slovenská republika a spo-
ločnosti Lidl Slovenská republika.

Vám – občanom, vopred ďakujeme 
za Vašu pomoc, ktorou prispievate do 
nákupného koša v predajni Lidl i za 
poskytnutie kontaktov na osoby, ktoré 
predmetnú pomoc potrebujú.   (KROS)

Potravinová pomoc pre Púchovčanov pokračuje

V mestskom šatníku Veci za úsmev 
sa pomaly ale isto vyprázdňujú police 
i stojany s detskými, dámskymi i pán-
skymi odevmi, ktoré s radosťou zapĺňa-
te práve Vy, občania mesta Púchov.

Dňa 14.10.2020 prijali v mestskom 
šatníku nové, čisté oblečenie, na jesen-
né i nadchádzajúce zimné obdobie. Už 
zajtra si tak budete môcť vybrať spo-
medzi pár búnd, kabátov, svetríkov, 
tričiek, šálov či šatiek. Neostýchajte sa 
a príďte si s úsmevom, hoci spod rúška, 
vybrať to, čo najviac potrebujete a oce-
níte v tomto období. V kurze sú taktiež 
detské hračky, pánske odevy (ktorých 
je ešte vždy menej) či posteľná alebo 
spodná bielizeň, obuv.

Obraciame sa na Vás, milí Púchovča-
nia, ak máte doma zachovalé odevy, 
hračky či iné veci ako napr. autosedač-
ky, kuchynské potreby a pod., neváhaj-

te tieto zbaliť a venovať ľuďom, ktorí 
to najviac potrebujú a vďačne ocenia, 
ako úsmevom v šatníku, tak pri použí-
vaní predmetných vecí. Podmienkou 
je priniesť veci čisté a zbalené v taške 
či igelitovom vreci. Otváracie hodiny 
mestského šatníka ostávajú nemen-
né. Zastaviť sa a odovzdať vecné dary 
vo Veci za úsmev môžete vždy v pon-
delok, utorok a štvrtok v čase 10:00 – 
14:00 hod., v stredu 13:00 – 17:00 hod.

Mestský šatník Veci za úsmev pre-
chádza pravidelnou dezinfekciou, ne-
zabudnite si rúško, pri vstupe použiť 
dezinfekciu a dodržiavať pokyny za-
mestnancov pri obmedzenom počte 
osôb na prevádzke.

Vopred ďakujeme za všetky vec-
né dary, ktoré do mestského šatníka  
s radosťou poskytnete pre svojich 
vďačných spoluobčanov.              (KROS)

V mestskom šatníku Veci za úsmev 
radi privítajú jeseň i zimu
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Tak na svoju prvácku česť prisahám! ... zaznelo 
z úst žiakov 1.A a 1.B triedy našej školy na sláv-
nostnej imatrikulácii v stredu 14. októbra, ktorá sa 
uskutočnila za sprísnených hygienických opatrení. 
Rúško na tvári a opakovaná dezinfekcia rúk ale 
neboli prekážkou, ktorá by našim prvákom brá-
nila zvládnuť zopár zaujímavých úloh, pri ktorých 
mohli ukázať svoju šikovnosť, zručnosť a pohoto-
vosť. 

Žiaci vymaľovávali pastelku a jednotku, písali 
svoje meno, robili mašličky na šnúrke od topánok. 
Tiež sa pokúšali presným hodom do otvoreného 
okienka na domčeku vyslobodiť zakliatu prin-
ceznú z rozprávky. Úlohy plnili s chuťou a elánom. 
Po ich zvládnutí už nič nebránilo tomu, aby boli 
po krátkom príhovore pani riaditeľky V. Flimmelo-
vej následne pasovaní rozprávkovou ceruzkou do 
cechu prváckeho a zároveň prijatí do našej veľkej 
rodiny žiakov Základnej školy na Gorazdovej ulici.

Deti si domov odniesli krásne čiapky, ktoré pre 
nich vyrobili deviataci, imatrikulačné listiny, od-
znak s Gorazďáčikom - maskotom školy a sladkú 
fidorkovskú medailu. V záverečnej časti imatriku-
lácie si ešte na plátne vytvorili spoločný obrázok, 
strom z odtlačkov dlaní, ktorý im bude v triede na 
stene pripomínať túto milú slávnosť aj v ďalších 
rokoch ich školskej dochádzky. A keď sa v devia-
tom ročníku budú s nami lúčiť, určite si radi pozrú 
a pripomenú svoje „rúčky, ktoré písali písmenká  
a číslice v prvej triede“.

Slávnostná imatrikulácia patrí už k tradičným 
akciám v našej škole. Na jej tohtoročnej príprave 
sa podieľali žiaci 9. ročníka, pani zástupkyňa pre 
1. stupeň Jesenská, pani učiteľky Račková a Poko-
jová, pani vychovávateľky ŠKD pod vedením pani 
Roháčovej i samotní prváci. A za to im všetkým 
patrí naše poďakovanie.

Teraz už našich prvákov čaká dlhá cesta, na kto-
rej im želáme, aby sa ich túžby a predstavy o ško-
le splnili, aby sa medzi nami cítili dobre a okrem 
získavania nových vedomostí zažili aj pocit radosti  
a spokojnosti z dobre vykonanej práce.

Tak nech sa vám, milí naši prváci, darí! Držíme 
Vám palce! 

Iveta Jesenská, foto: S. Flimmel 

Základná škola Gorazdova: Imatrikulovali sme...
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Jeseň 2010 v materskej škole Slovanská
Ako každý rok aj tento sme jeseň ví-

tali v našej materskej škole výstavou 
jesenných výtvorov pod názvom „Ča-
rovala pani jeseň“. 

Postupne sa priestory materskej ško-
ly zaplnili tekvicovými strašidlami, ze-
miakovými panáčikmi, gaštanovými, 
či šiškovými zvieratkami a inými aranž-
mánmi, ktoré vykúzlili doma deti so 

svojimi rodičmi zo všetkých pokladov 
jesene. Nebáli sa použiť aj iný materiál 
ako plast, drevo i papier. 

Každý výtvor bol ocenený diplomom 
a sladkou odmenou. Ale najväčšou vý-
hrou bol spoločne strávený čas rodičov 
s deťmi pri tvorivej činnosti. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa do akcie zapojili. 

Kolektív MŠ Slovanská

Vyskúšali sme znovu a teraz sa oplatilo... Dňa 
28.09.2020 sa naši piataci a šiestaci zúčastnili natáča-
nia súťaže ,,Daj si čas“ v RTVS v Bratislave, ktorá sa 
vysiela každú sobotu okolo 9-tej hodine ráno.

Táto súťaž je zábavná relácia s moderátormi Mi-
mom Ambrózom a Michaelou Kertézsovou. V piatich 
súťažných kolách sa deti z rôznych kútov Slovenska 
spoločne pozerajú na tie najvýznamnejšie metropoly 
sveta, ktoré vytvárali dejiny z historického pohľadu  
a mali vplyv na vývoj súčasnej spoločnosti. 

Naši žiaci sa museli popasovať so svetovou me-
tropolou Londýn. Po absolvovaní všetkých hygie-
nických opatrení si dva štvorčlenné tímy červených  
a modrých šiestakov zmerali svoju fyzickú zdatnosť 
a vedomosti.

Aj keď obidva tímy bojovali statočne a snažili sa, 
predsa vyhralo družstvo červených, ktorí si okrem 
výhry odnášali aj hrejivý pocit z víťazstva. Obidve 
družstvá dostali od televízie prenádherné knihy, 
tričká a pravdaže aj finančnú výhru, ktorú žiaci využili 
na zakúpenie vakov na sedenie do ich triedy.

Relácia bude ešte len odvysielaná v RTVS. Termín 
bude zverejnený na: zsslovanpu.edupage.org a na 
facebookovej stránke našej školy.   Lucia Húževková 

ZŠ s  MŠ Slovanská v T V súťaži  „Daj si  čas“
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Prostredníctvom sociálnych sietí sa šíri zavádza-
júci článok a výzvy advokátskej kancelárie so síd-
lom v Púchove, vyzývajúci vlastníkov k nesúhlasu 
s návrhom zmluvy o vecnom bremene (ďalej ako 
VB). Právnik sa v článku snaží návrh prezento-
vať ako nevýhodný a nabáda vlastníkov, aby ho 
splnomocnili zastupovaním vo veci vymáhania 
peňažných nárokov, na ktoré ÚDAJNE majú nárok 
v súvislosti s uložením chráničky na ich pozemok. 

Chceme sa dôrazne ohradiť voči tejto, podľa nášho 
názoru nezákonnej aktivite, ktorou advokát porušuje 
zákon o advokácií, ale najmä zavádza osoby, ktoré 
by mali byť jeho potencionálnymi klientami. Sľubuje 
im peňažné plnenia z nárokov, ktoré nemajú právny 
základ a sú nedôvodné a nevymožiteľné. Výrazným 
spôsobom zasahuje do zmluvnej voľnosti dvoch 
subjektov, keď prezentuje skutočnosti, ktoré nemá 
potvrdené a fakticky podložené, bez poznania všet-
kých súvislostí neodporúča uzavrieť zmluvu s ne-
pravdivým tvrdením o nevýhodných podmienkach. 
Snaží sa vzbudiť dojem, že Mesto Púchov v značnom 
rozsahu poškodilo vlastníkov pozemku tým, že na ich 
pozemku uložilo chráničku. 

V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že k zásahu do 
pozemkov došlo primárne v súvislosti s realizáciou  
a uložením optickej siete dvoch telekomunikačných 
spoločností, ktoré plne v súlade so zákonom na zá-
klade právoplatného územného rozhodnutia o líni-
ovej stavbe, realizovali túto stavbu bez potreby súh-
lasu vlastníkov pozemkov. Mestskú chráničku treba 
chápať ako „sekundárnu“ stavbu, ktorá by sa zrejme 
nerealizovala, keby sa v meste nezačalo rozkopávať  
z dôvodu zavádzania komerčných optických sietí. 
Ako je uvedené vyššie, takmer celá trasa týchto op-
tických sietí je vedená cez mestské pozemky. Ak sa 
teda niekto má cítiť poškodený na vlastníckych prá-
vach, je to práve mesto, ktoré však chápe význam 
tejto investície pre obyvateľov mesta, pretože im 
prináša kvalitné internetové pripojenie a prenos dát  
a tým zvyšuje komfort ich bývania. 

Pre informáciu, len pár desiatok metrov výkopov 
zasahuje do pozemkov vo vlastníctve iných FO  
a PO. Práve týmto vlastníkom mesto poslalo žiadosť 
o stanovisko k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecné-
ho bremena, súčasťou ktorej bol NÁVRH tejto zmluvy 
a návratka, v ktorej má vlastník vyjadriť svoje súhlas-
né alebo nesúhlasné stanovisko s návrhom zmluvy 
ako i s navrhovanou odplatou. Treba na tomto mies-
te uviesť, že veľká časť oslovených vlastníkov správne 
pochopila a vyhodnotila dôvod a potrebu uzatvore-
nia zmluvy o VB a prejavujú svoj súhlas s jej uzatvore-
ním aj navrhovanou odplatou. 

Len pre ilustráciu uvádzame, že chránička ide napr. 
cez pozemok pri bytovom dome, ktorý je v spo-
luvlastníctve 38 spoluvlastníkov - vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov v bytovom dome, rozsah VB 

je 5,5m², na spoluvlastníkov pripadá od 0,05m² do 
0,57m² z celkového rozsahu VB 5,5m². V niektorých 
prípadoch - a je ich väčšina, ide teda o zanedbateľnú 
výmeru, čomu zodpovedá aj odplata za VB, kedy aj 
navrhované 1€ presahuje trhovú odplatu za výmeru, 
pripadajúcu na VB. Mesto však musí vysporiadať 
všetkých spoluvlastníkov bez ohľadu na výšku 
ich spoluvlastníckych podielov. 

Advokátska kancelária právne zastupovanie 
ponúka zadarmo, bez nutnosti zaplatiť im zo strany 
klientov odmenu. V súčasnosti však nič nie je za-
darmo a už vôbec nie právne zastupovanie ad-
vokátom. Konanie advokáta považujeme za krajne 
neetické, zamerané na dosiahnutie jeho peňažného 
prospechu bez ohľadu na skutočné záujmy klientov. 
Tvrdenie, že všetky trovy právneho zastúpenia mu 
zaplatí Mesto Púchov sa naplní za predpokladu, že 
vlastník zastúpený advokátskou kanceláriou podá 
voči mestu žalobu na začatie konanie na súd, a len 
v prípade, že bude na súde úspešný, teda súd jeho 
žalobe na sto percent vyhovie, môže mu súd priznať 
trovy právneho zastúpenia, teda až potom môže 
nastať situácia, ktorú popisuje advokát v článku. Do 
tejto rovnice však vstupuje množstvo neznámych 
premenných. 

Základnou povinnosťou advokáta je urobiť všetko 
pre to, aby sa nároky jeho klientov vymohli mimosúd-
nou cestou, súdne konanie by mala byť posledná 
možnosť, keď zlyhajú akékoľvek snahy uzatvoriť do-

hodu. Preto sa pýtame: „Chcete sa ako vlastník do-
tknutého pozemku o svoje nároky súdiť? Ak áno, vie-
te, aká je ich výška vyjadrená v eurách? Ste si vedomý 
skutočnosti, že na to, aby sa súdne konanie začalo, je 
potrebné zaplatiť súdny poplatok, ktorý sa odvíja od 
výšky žalovanej sumy? Viete, že keď je sporná výška 
finančnej náhrady týkajúca sa nehnuteľnosti, určí jej 
výšku znalec, ktorého musíte najskôr zaplatiť? Viete, 
že keď súdny spor prehráte, alebo nebudete úplne 
úspešný, platíte trovy konania mestu Vy ako strana 
v súdnom spore neúspešná? Viete, že potom musíte 
zaplatiť aj odmenu svojmu advokátovi (ak sa pred-
tým nedohodnete inak)? A viete, koľko trvá priemer-
ne súdne konanie na Slovensku?“ Odpovedzte si na 
všetky tieto otázky a rozhodnite sa, či máte motivá-
ciu sa súdiť! Pretože mesto jednoznačne deklaruje, 
že sa súdiť nechce! Preferuje dohodu pred dlhým  
a nákladným súdnym konaním, ktoré neprinesie  
žiadny výrazný prospech ani jednej strane, samozrej-
me s výnimkou právnikov, ktorí za svoju prácu určite 
budú chcieť mať zaplatené. Ak mesto nenájde kon-
senzus s oslovenými vlastníkmi, bude zrejme nútené 
riešiť vec aj súdnou cestou. 

Verím, že sledujete dianie v meste a viete, že mes-
to bežne schvaľuje na MsZ rôzne zmluvy a dohody  
o zriadení vecného bremena pre svojich občanov  
v prípade, že toto vecné bremeno potrebujú k po-
voleniu svojej stavby. Budovanie chráničky nebolo 
realizované pre mestský úrad, ale pre občanov mesta 
a malo byť využité v prospech celej komunity. Zasla-
ním návrhu zmluvy nedošlo k poškodeniu žiad-
nych práv.

Touto cestou chceme požiadať a apelovať na všet-
kých dotknutých vlastníkov, ale i na obyvateľov mes-
ta, aby nepodľahli klamlivým a nekalým obchodným 
praktikám, cez ktoré sa snaží autor článku vzbudiť 
dojem, že Mesto Púchov koná nezákonne a poškod-
zuje práva vlastníkov pozemkov a triezvo vyhodnoti-
li celú situáciu. 

Len pre úplnosť uvádzame niektoré ustanove-
nie zákona č. 586/2003 o advokácii, ktoré súvisia  
s obsahom článku a záver nechávame na posúdení 
čitateľa: 

§ 29b
(1) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť 

založená na výkon advokácie môže verejnosť infor-
movať o poskytovaní právnych služieb prostredníc-
tvom reklamy. 

(2) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť 
založená na výkon advokácie môže pri informovaní 
verejnosti o poskytovaní právnych služieb prostred-
níctvom reklamy uvádzať len vecné objektívne 
informácie o odbornom zameraní advokátskej 
kancelárie a zložení advokátskej kancelárie.

(3) Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu, 
reklama advokáta, združenia alebo obchodnej spo-
ločnosti založenej na výkon advokácie nesmie ani 
vo všeobecnej rovine porovnávať advokáta, združe-
nie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon 
advokácie s iným advokátom, združením alebo ob-
chodnou spoločnosťou založenou na výkon advoká-
cie a nesmie byť

a) v rozpore s predpismi komory,
b) nevecná, nepravdivá či zavádzajúca,
c) spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho 

stavu.
§ 29c
(1) Ak advokát v súvislosti s poskytovaním práv-

nych služieb vystupuje na verejnosti alebo poskytuje 
vyjadrenia pre médiá, nesmie pritom vyzdvihovať 
svoju osobu, vlastnú činnosť ani činnosť združe-
nia, ktorého je účastníkom, alebo činnosť obchodnej 
spoločnosti založenej na výkon advokácie, ktorej je 
spoločníkom.

JUDr. Iveta Brindzová, prednostka MsÚ 

C h r á n i č ky  –  v y j a d re n i e  m e s t s ké h o  ú r a d u 
k  v ý z va m  o d  a d vo k át s ke j  k a n c e l á r i e
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Havarijný stav kotolne v MŠ Nosice úspešne odstránený 

Už sme skoro zabudli na rozkopané chodníky a uli-
ce, keď dve telekomunikačné spoločnosti budovali  
v meste optickú sieť. Mnohí z občanov využili tech-
nický pokrok a pripojili sa internetom alebo televí-
ziou ku kvalitným a aj lacnejším službám, pretože raz 
darmo, konkurencia stáča ceny tam, kde predtým bol 
len monopolný dodávateľ. 

Mesto si pri povoľovaní stavby dalo podmienku, že 
do výkopov zadarmo uložia telekomunikačné spo-
ločnosti o jednu plastovú trubku (chráničku) naviac. 
Prečo nie, ak to mesto nič nestojí a bude mať vlastné 
optické prepojenie objektov v meste. A na čo mesto 
chcelo využiť takúto sieť? 

 V meste nemáme mestský rozhlas a preto mesto 
chcelo vo vchode každého bytového domu a objek-
toch kde dochádza ku koncentrácii ľudí, inštalovať 
veľký monitor na ktorom by bežali aktuálne správy 
a upozornenia z mesta, ponuka kultúrnych a špor-
tových podujatí. Mesto chcelo napríklad ponúknuť 
občanom aktuálny stav voľných miest pri kultúrnom 
podujatí, prípadne zľavy pri dopredaji voľných vstu-
peniek a pod. Alebo informovať tých ktorí nestihli ísť 
na futbal, hokej, aktuálny stav stretnutia. Informácie 
o počasí, vonkajšej teplote, predpovedi počasia na 
nasledujúci deň a mnoho iných užitočných informá-
cii by určite ocenili tí, ktorí by ich pri vstupe do byto-
vého domu alebo objektu hneď získali. 

To nie je všetko čo by sa týkalo využitia mestskej 
optickej siete. Prepojenie staníc ktoré v bytových do-
moch odovzdávajú obyvateľom teplo, by mal Mest-
ský bytový podnik ihneď k dispozícii, regulácia opti-
malizácie spotreby tepla a vstupnej teploty do domu 
a okamžité nahlásenie poruchy na dispečing by boli 
veľmi významným benefitom pre obyvateľov nielen 
v kvalite dodaného tepla ale aj vo finančných úspo-
rách za optimalizáciu odoberaného tepla. A ešte to 
nie je všetko. Na takúto optickú sieť by sa dali pripojiť 
aj kamery ktoré buduje Mestská polícia. To, že by bol 
prenos obrazu cez optiku, to by znamenalo obraz vo 
veľkom rozlíšení, bez výpadkov a hlavne budovanie 
kamerového systému v meste by bolo kapacitne za-
bezpečené. 

Tento zámer jednohlasne odsúhlasili poslanci vte-
dajšieho mestského zastupiteľstva na svojich za-
sadnutiach konaných v dňoch 28.2.2018, 24.4.2018 
a 13.8.2018. Takže aj bývalý poslanec Hvizdák ako 
vtedajší viceprimátor hlasoval ZA. Je pozoruhodné, 
že v súčasnosti vo svojich zdieľaných statusoch na-
páda tento zámer a aj samotnú realizáciu uloženia 
chráničiek. Možno stratil pamäť, ako to už v nedáv-
nej minulosti dokázal, keď sa ospravedlnil za svoje 

nezmyselné tvrdenia zamerané proti mestu.
V éteri je jedna otázka na ktorú sa občania nášho 

mesta budú pýtať. Prečo chcelo mesto budovať 
svoju optickú sieť v chráničkách, keď rovnakú už  
v minulosti malo? Malo, ale žiaľ nemá. Chráničky sa 
v roku 2010 predali. To, že sa predala hlboko pod 
cenu a netransparentne, na to upozornila kontro-
la Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) v roku 
2015, na čo NKÚ podal trestné oznámenie priamo 
na Generálnu prokuratúru SR, na tých ktorí chráničky 
predali. Len pár čísel. Vtedajšie vedenie MSBP spravi-
lo výberové konanie na desať ročný prenájom chrá-
ničiek s následným prednostným odpredajom. Súťaž 
vyhrala spoločnosť Slovanet s najlepšou ponukou za 
550.000,- eur. A za čo predalo vedenie MSBP spolu  
s vtedajším primátorom Michalcom chráničky spo-
ločnosti SWAN? Za 66.000,- eur!!! Nie, nie je to pre-
klep, naozaj došlo k predaju len za 66.000,- eur, na-
miesto 550.000,- eur. Ešte zarážajúcejšie boli kroky 
vyšetrovateľa a prokuratúry v Trenčíne, keď sa uvede-
ný prípad uzavrel s tým, že nebol dokázaný úmysel. 
To, že to bol výsmech spravodlivosti je jasné nielen 
NKÚ, ale všetkým našim občanom. Spravodlivosť 
dobehne každého. S príchodom nového vedenia 
Štátnej polície a zvolením nového Generálneho pro-
kurátora sa celý prípad otvorí a vinníci, ktorí pravde-
podobne okradli občanov mesta o státisíce eur, 
budú spravodlivo potrestaní. 

Takže, chráničky má mesto uložené zadarmo vo 
výkopoch ktoré realizovali dve telekomunikačné 
spoločnosti. Nemôže ich využívať a asi ešte veľmi 
dlho využívať nebude. Prečo? Pretože je v meste 
malá skupinka ľudí ktorá robí všetko pre to aby rad-
nici prakticky vo všetkých pozitívnych krokoch robila 
problémy. A budú to robiť dovtedy, kým už spomína-
ná spravodlivosť nezatvorí svoje železné brány.

Daniel Lako, poslanec MsZ

V Materskej škole Nosice bol začiatkom 
mesiaca október zo strany mesta Púchov 
odstránený havarijný stav kotolne,  
a to pod taktovkou mestskej spoločnosti 
Púchov servis, s.r.o. Nefunkčné staré kot-
le s výkonom 64 kW tak vymenili za nové 
kondenzačné kotle s výkonom 48kW. 

Pre účinnosť nového kotla a dosiahnutia úspory na 
kúrení, boli upravené a vymenené i rozvody kúre-
nia v miestnosti kotolne. „Taktiež sme vymenili nový 
zásobník na ohrev teplej vody, nutná bola i montáž 
nového dymovodu od kondenzačného kotla. Navy-
še, súčasťou nového systému kotolne sú aj všetky 
potrebné filtrácie, úprava vody a a odkalovač s mag-
netickým separátorom pre zabezpečenie dlhej život-
nosti kotla aj celej kotolne,“ uviedol konateľ spoloč-
nosti Michal Kočner. 

Riaditeľka MŠ Nosice Tatiana Pavlacová: „Ďakujem 
veľmi pekne vedeniu mesta za promptné riešenie 
havarijného stavu v kotolni škôlky, ktoré sa začalo už 
v priebehu augusta, aby nám deti v septembri na-
stúpili do príjemne vyhriatych tried.“ 

Úspešné vyriešenie havarijného stavu kotolne pri-
šiel práve včas, vzhľadom na pretrvávajúce počasie, 
počas ktorého sa budú deti v materskej škole hrať  
i vzdelávať v teple. Prajeme deťom i zamestnancom 
tejto škôlky veľa zdravia a tepla. 

L. Krošláková

Na čo chcelo mesto využiť novú optickú sieť?
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Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
a nové opatrenia ÚVZ SR, od 12.10.2020

KINO, KULTÚRA, KURZY
v divadle v Púchove 

sú pozastavené

KONTAKTY:

kultúra, kurzy 0908 718 662, kino 0905 428 290     
správa budovy, prenájmy 0905 807 292

POKLADŇA KINA
od 17.10.2020

do odvolania je
ZATVORENÁ

holokaust
v našom

okolí
b e s e d a  s  P a v l o m  M a k y n o m  
z  Ú s t a v u  p a m ä t i  n á r o d a  a  

č l e n o m  O Z  P u c h o v o  d e d i č s t v o

2 2 . o k t ó b e r  2 0 2 0   1 8 : 0 0
o n l i n e  n a

w w w . f a c e b o o k . c o m / p o d i v n y b a r o n

M y š l i e n k o v o :
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 20.10.
Polievka: Vrchárska
1. Hovädzie varené, rajčinová omáčka, knedľa
2. Bojnická bravčová pochúťka, volské 
oko, ryža/krokety 
Streda: 21.10.
Polievka: Gulášová
1. Bravčové pliecko so smota novo-
šampiňónovou omáčkou, cestovina
2. Kurací prírodný Gordon Blue, ryža
Štvrtok: 22.10.
Polievka: Hrachová
1. Vyprážaný bravčový Púchovský rezeň, 
zemiaková kaša
2. „Pštrosie vajce“, zemiaky na kyslo, chlieb
Piatok: 23.10.
Polievka:  Kapustová hlávková s párkom
1. Pečená kuracia štvrť, ryža, kompót
2.Vyprážaný pastiersky syr, hranolky, 
tatarská omáčka 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Ponuka týždňa: 
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)
Utorok: 20.10.
Polievka: Gulášová s mäsom a zemiakmi, 
chlieb
1. Bravčové na smotane, kysnutá knedľa 
2. Kapustové strapačky s údenou 
slaninkou
Streda: 21.10.
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami, chlieb 
1. Hovädzí plátok na slanine, dusená 
ryža, st. uhorka
2. Lasagne s mäsom a syrom
Štvrtok: 22.10. 
Polievka: Jaternicová polievka  
(zabíjačková), chlieb  
1. Belehradský bravčový rezeň, dusené 
paprikové zemiaky
2. Zemiaková baba s krúpami a údeným 
mäsom, st. čalamáda
Piatok: 23.10.
Polievka: Strúčková na sladko-kyslo, chlieb  
1. Kuracie „chilli con carne“, tarhoňa  
so zeleninou
2. Vyprážaný syr so šunkou, hranolky, 
tatárska omáčka

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu od 4,00 €

Ponuka týždňa: 
4. Listový šalát s jablkom, pomarančom, 
grilovaným enciánom a toastom 
Utorok: 20.10. 
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Frankfurtská s párkom  
1. Plnené kur. prsia v cestíčku (šunka, 
syr), var. zemiaky, karotkový šalát
2. Bravčový guláš s hubami, kysnuté 
knedle  
3. Rizoto s grilovanou zeleninou a syrom  
Streda: 21.10.
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Oravská kapustnica  
1. Španielsky vtáčik (hov. mäso), dusená 
ryža, kyslá uhorka  
2. Pečené brav. koleno, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka, baranie rohy
3. Zemiakové šúľance plnené višňami  
s makom  
Štvrtok: 22.10.
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Gulášová  
1. Vyprážaná bravčová krkovička,  
slovenský zemiakový šalát
2. Kurací steak s hruškou a brusnicami, 
dusená ryža
3. Bryndzové halušky so slaninou/bez 
(výber), zakysanka
Piatok: 23.10. 
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Šošovicová kyslá  
1. Pečený  pstruh na rasci so zemiakmi  
2. Važecká pochúťka (brav. mäso, kura-
cia pečeň, syr) v zemiakovej placke
3. Špagety aglio olio e peperoncino  
s parmezánom  
  

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60€
Ponuka týždna:
1. Pastiersky syr so šunkou a šampiónmi, 
varené petržlenové zemiaky, tatárska 
omáčka
Utorok:20.10.
 Polievka: Fazuľová polievka s údeninou
1. Hydinový steak z kuracích pŕs, 
šampiónova omáčka, baby karotka  
a dusená ryža
2. Tarhoňové rizoto s mäsom,  
zeleninou, sypané syrom a doplnené 
kyslou uhorkou
3. Listovo-zeleninový šalát s bravčovým 
rezňom, jogurtom a toastom
Streda:21.10.
Polievka: Paradajková krémová polievka 

so škoricou a syrom
1. Morčací plátok gratinovaný s para-
dajkou a mozzarellou, dusená ryža  
a pestrá zeleninka, demiglace
2. Mleté mäso pečené v lístkovom ceste, 
kalerábovo-jablkový prívarok, cesnakový 
posúch
3. Pestrofarebný zeleninový šalát  
s mäsovými pikantnými rezancami, 
bylinkový dip, bagetka
Štvrtok: 22.10.
Polievka: Zeleninová polievka  
s mrveničkou
1. Roláda z vykosteného kuracieho 
stehna plnená zeleninou, pyré a fazuľové 
lusky so slaninkou
2. Tradičný segedínsky guláš zjemnený 
kyslou smotanou a brusnicami, parená 
knedla
3. Listovo-zeleninový šalát s tuniakom, 
cibuľkou, olivami a mäkkým vajíčkom, 
toast
Piatok: 23.10.
Polievka: Brokolicová krémová polievka  
s cesnakovými krutonkami
1. Tilápia v cestíčku s kukuričnými  
lupienkami, pečené zemiaky  
s cesnakom, citrónová majonéza
2. Domáce bryndzové halušky  
s vypečenou slaninkou a  mladou 
cibuľkou
3. Zeleninovo-listový miešaný šalát 
s fetta syrom, hruškou a grilovanou 
bagetkou

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Utorok: 20.10.
a) Kulajda, chlieb b)Hovädzí vývar  
s pečeňovými haluškami
1. Kurací Gyros v domácej tortille 
(hranolky, tzatziki dip, zeleninový šalát)
2. Bratislavské bravčové pliecko (mrkva, 
hrášok, kyslá uhorka), maslové halušky
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
varené zemiaky, tatárska omáčka 
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr) 
Streda: 21.10.
a) Šošovicová polievka s párkom, chlieb 
b) Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, 
varené zemiaky, kyslá uhorka 
2. Hovädzie varené na kôprovej omáčke, 
domáca knedľa 
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom  
a olivami 
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, 3 druhy 
syra, špenát) 

Štvrtok: 22.10.
a) Držková, chlieb  b) Zverinový vývar  
so špenátovými haluškami 
1. Grilovaný kurací steak s anglickou 
zeleninou, dusená ryža 
2. Divinové stehno na šípkovej omáčke, 
karlovarská knedľa 
3. Čučoriedkové parené buchty
4. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľka, syr)
Piatok: 23.10.
a) Fazuľová so slivkami, chlieb b) Slepačí 
vývar s rezancami a zeleninou 
1. Grilované kuracie vykostené stehno, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Zemiakové knedličky s údenou 
mäsom, dusená kyslá kapusta 
3.   Grilovaný kapor, varené zemiaky, 
zelninový šalát 
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)
 
Reštaurácia U Jakuba 
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 20.10.
Polievka: Hŕstková so zeleninou  
a  rajbaničkou 
1. Kapustové fliačky so slaninkou 
2. Kurací steak marinovaný, grilovaná 
zeleninka s pečenými zemiakmi, šalát 
Coleslaw 
Tibet: Bravčové mäsko ,,MANCHURIAN”,  
zeleninové špagety HAKKA 
Streda: 21.10.
Polievka: Zeleninová s bylinkovými 
haluškami 
1. Caesar šalát s kuracím mäskom,  
celozrnné pečivo 
2. Pečené bravčové kolienko b.k., 
kváskový chlieb, kyslá uhorka/chren/
baranie rohy  
India: Kuracie mäsko ,,DO PIAZA”, cesna-
kový chlieb NAAN, zeleninový šalát 
Štvrtok: 22.10.
Polievka: Fazuľová nakyslo so slivkami 
1. Kysnuté buchty s lekvárom a makom 
2. Bravčový rezeň, zemiakový,  
majonézový šalát 
India: Morčacie mäsko s chili OYSTER 
omáčkou, vajíčková ryža basmati 
Piatok: 23.10.
Polievka: Gulášová, chlieb
1. Zemiaková baba s krúpkami a údeným 
mäskom, acidofilné mlieko  
2. Pleskavica z morčacieho mäska,  
½ ryža, ½ batátové hranolky, dresing 
Tibet: Kuracie mäsko SATAY, KHIMCHI 
šalát so sladkou chili omáčkou 

 - Prajeme Vám dobrú chuť -
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Zamestnanci Trenčianskej 
župy počas septembra 

ušetrili 1,5 tony CO2 
Podarilo sa im to v rámci celoslovenskej kam-
pane Do práce na bicykli, ktorá sa tento rok 
kvôli pandémii koronavírusu netradične kona-
la v mesiaci september. Farby Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja reprezentovalo 29 
zamestnancov rozdelených do 8 tímov.
Najaktívnejším župným tímom tohtoročnej 
kampane sa so 132 jazdami stal tím Trenčian-
sky región. Najviac odjazdených kilometrov vo 
svojich nohách však majú jazdci tímu Trenčiansky 
kraj, ktorí na bicykli prešli takmer 590 km. Veľkým 
úspechom je však 5. miesto Mariána Pavláska v 
celoslovenskom rebríčku v počte jázd. „K cyklistike 
mám pozitívny vzťah a venujem sa jej od detstva. 
Projekt Do práce na bicy kli vnímam ako výzvu. 
Myslím si, že životné prostredie by sme si mali viac 
chrániť. Uprednostniť bicykel pred autom je jednou 
z možností, ako tomu dopomôcť,“ povedal zamest-
nanec župy Marián Pavlásek, ktorý na bicykli v 
rámci 58 jázd prešiel 348 km.
V tomto roku sa do kampane zapojilo až 11 
samo správ z Trenčianskeho kraja. Najlepšie 

sa umiestnil Trenčín, ktorý v celoslovenskom re-
bríčku skončil na 2. mieste, a pod ktorým jazdi-
lo aj 29 zamestnancov Trenčianskej župy. 
Do projektu Do práce na bicykli sa zapojili aj 

samosprávy: Púchov, Nové Mesto nad Váhom, 
Dubnica nad Váhom, Beluša, Prievidza, Bánovce 
nad Bebravou, Považská Bystrica, Partizánske, 
Handlová a Brezová pod Bradlom. (Matej Plánek)

Južnému opevneniu  
Trenčianskeho hradu  

kraľuje trebuchet 
V priestoroch zrekonštruovaného južného 
opevnenia hradu je osadený funkčný 
model stredovekej obliehacej zbrane ako 
symbol projektu cezhraničnej spolupráce 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a miest 
Trenčín a Bučovice.
Úlohou dômyselných trebuchetov bolo 
najmä ničenie súperových hradieb, stroje 
fungovali na princípe nerovnomernej páky a 
závažia, ktoré pri náhlom uvoľnení vymrštilo 
do vzduchu projektil s veľkou presnosťou. 
Do areálu južného opevnenia bola drevená 
funkčná replika trebuchetu umiestnená 
v rámci projektu s rovnomenným názvom 
TreBuChET, podporeného z programu Interreg 
V-A SK-CZ (Trenčín, Bučovice, Chránime 
Európske Tradície). Model pripravila krajská 
Stredná odborná škola v Považskej Bystrici, 
pri stavbe stroja sa majstri museli riadiť len 
informáciami dostupnými na internete. „Ide 
o plne funkčný stroj, ktorý sme pripravili so 
žiakmi učebného odboru stolár. Žiaci robili 
všetky stolárske práce – opracovávali drevo, 
rezali, natierali, pri stavaní spolupracovali aj 
so strojárskymi odbormi našej školy. Keby nás 
nebola zastavila korona, výstavba trebuchetu 
by nám zabrala približne mesiac intenzívnej 
práce,“ vysvetlil riaditeľ SOŠ Považská Bystrica 
Ján Kunovský. Model bude na južnom 
opevnení Trenčianskeho hradu slúžiť ako 
atrakcia pre turistov, strieľať sa z neho 
bude len príležitostne počas vybraných 
podujatí, ktoré pripraví Trenčianske múzeum 
v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. 

(Sláva Gajdošíková)

Počet študentov praxujúcich 
priamo u zamestnávateľa  

z roka na rok rastie 
V aktuálnom školskom roku sa v systéme duál-
neho vzdelávania (SDV) na stredných odbor-
ných školách v Trenčianskom kraji učí viac ako  
1 340 študentov. V porovnaní s minulým škol-
ským rokom ich počet narástol o 200. 
V rámci SDV má v školskom roku 2020/2021 
učebnú zmluvu uzavretú takmer 380 prvákov, 
a to na stredných školách v územnej pôsobno-
sti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 
„Tak ako v minulom školskom roku, sú medzi 
prvákmi najviac zastúpené odbory mechanik 
nastavovač (93), mechanik – mechatronik (55) 
a mechanik elektrotechnik (28). Čo sa týka os-
tatných ročníkov, učebnú zmluvu má v druhom 
ročníku podpísanú 445 študentov, v treťom 321 
a vo štvrtom 203 študentov. Nebyť ochorenia 
COVID-19 predpokladáme, že by bol počet žiakov 
zapojených do SDV ešte vyšší,“ povedala Eva Žer-

novičová, poverená riadením Odboru školstva a 
kultúry Úradu TSK. Doplnila, že niektorí zamest-
návatelia využili zákonnú možnosť a podpíšu 
učebnú zmluvu so žiakmi neskôr. Termín majú 
do konca januára 2021.
Na území kraja je do SDV zapojených 24 stred-
ných škôl a 154 firiem. V čase epidémie korona-
vírusu sa výchovno-vzdelávací proces v škole aj 
prevádzkovanie praxe u zamestnávateľa riadi 
usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva 
SR, regionálnych úradov verejného zdravot-
níctva a usmerneniami Ministerstva školstva,  
vedy, výskumu a športu SR. (Matej Plánek)
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V čase platnosti núdzového stavu  
v týždni od 5.10. do 8.10. bolo obežní-
kovým spôsobom, alebo cudzím slo-
vom per rollam uskutočnené zasadnu-
tie VMČ č.1. Nosným bodom programu 
bola oficiálna žiadosť Komisie dopravy 
na posúdenie návrhu z MsÚ na zmenu 
organizácie dopravy celej Ulice J. Kráľa 
na jednosmernú. Po dôkladnom po-
súdení návrh zamietli všetci členovia 
VMČ z nasledovných dôvodov. 

V predošlých mesiacoch boli na MsÚ 
doručené dve petície občanov jedna 
„za” z časti ulice JK (podpísalo 35 ob-
čanov) a druhá od občanov ulíc Slád-
kovičova a Kuzmányho (podpísalo 65 
občanov) „proti” zmene organizácie 
dopravy na Ulici J. Kráľa na jednos-
mernú dopravu. Mestská časť Pod 
Lachovcom patrí k tým relatívne star-
ším častiam mesta a dobe jej vzniku 
a postupného rozvoja zodpovedajú 
aj technické parametre existujúcej 
cestnej infraštruktúry. Ulica J. Kráľa je 
prirodzenou hlavnou kolektorovou 
komunikáciou samostatnej a ucelenej 
mestskej časti Pod Lachovcom. Obo-

Aktuálne spod Lachovca: VMČ č. 1 rokoval per rollam

jsmerná premávka plní svoju pôvodnú 
strategickú logistickú a distribučnú 
funkciu pre rodinné domy a tiež pre 
obyvateľov celého mesta, spolu v sy-
nergii s priečnymi ulicami, ktoré ju 
spájajú s nadradenou zbernou komu-
nikáciou Komenského, spoločnou pre 
tri MČ.

Navrhované riešenie túto tradičnú 
zvykovú distribučnú logiku ruší a to 
len s cieľom lokálneho zlepšenia, ale 
zároveň podstatného zhoršenia do-
pravnej obslužnosti pre ostatných 
občanov MČ a celého mesta. Ďalším 
cieľom iniciátorov petície je vytvorenie 
parkovacieho miesta na úkor plochy 
cestného telesa pre motorové vozidlá. 
Zo záväznej časti platného územného 
plánu mesta však vyplýva jednoznač-
ná povinnosť majiteľov rodinných 
domov riešiť parkovanie motorových 
vozidiel na vlastných pozemkoch  
a k tomu smeruje aj platná noveli-
zácia zákona o cestnej premávke, 
ktorá podstatne obmedzila par-
kovanie na chodníkoch. Toto už 
väčšina obyvateľov ulice J. Kráľa  

v časti od NsP Zdravie po križovatku  
s Kuzmányho pochopila. Práve na Kuz-
mányho ulicu ústia a „zlievajú sa” obe 
navrhované jednosmerky, kde už aj 
pri súčasnom stave je dynamická do-
prava pre miestnych slušne poveda-
né frustrujúca hlavne pred začiatkom  
a po skončení vyučovania na ZŠ.

Autor výkresov pri návrhu tiež zrej-
me úplne zabudol na MAD a tzv. ce-
lomestské okružné linky č.1., č.2., či 
linku č.4. Návrh totiž bez náhradného 
riešenia v podstate rozbíja celú systé-
movú štruktúru MAD bez akejkoľvek 
analýzy dopadov na potreby občanov 
mesta. Nezanedbateľné sú aj nega-
tívne ekologické dopady vyplývajú-
ce zo zmien podstatného predĺženia 
jazdných vzdialeností motorových 
vozidiel k jednotlivým rodinným do-
mom a obdobne sa predĺžia aj dĺž-
ky zásahových trás pre záchranné 

systémy pri mimoriadnych udalos-
tiach, čo si väčšina účastníkov inicia-
čnej petície určite ani neuvedomila.  
A keďže v dynamickej doprave ana-
logicky platia fyzikálne princípy hyd-
rauliky, motorové vozidlá vytlačené 
zmenou organizácie dopravy z Ulice 
J. Kráľa sa pri rovnakom hydraulickom 
tlaku presunú na iné ulice, čo nie je to 

správne a akceptovateľné riešenie.

V druhom bode programu som čle-
nov VMČ informoval o stave riešenia 
aktuálnych podnetov od občanov, 
ďalej o pripravovanom jesennom 
upratovaní a o investíciách, ktoré budú  
v MČ Pod Lachovcom po schválení  
v septembrovom MsZ realizované ešte 
v tomto roku. Opraví sa chodník pred 
ZŠ Komenského po križovatku s Vodá-
renskou, výmena zvršku cestného te-
lesa čaká úsek Ulice J.A. Komenského 
od križovatky s Kuzmányho po križo-
vatku s Gorazdovou. Zlou správou pre 
obyvateľov bytových domov 664, 665 
a 666 je, že pre už tri roky naprojekto-
vaný nový chodník pozdĺž tohto úseku 
ulice nie je ešte stavebné povolenie 
(?), takže realizácia sa pravdepodob-
ne presunie až do budúceho roku. Na 
mestskom cintoríne, kde sú už exten-
zívne formy rozširovania vyčerpané sa 

spustí realizácia III. etapy kolumbária 
a na detskom ihrisku sa vymenia po-
sledné zastarané a z hľadiska bezpeč-
nosti nevyhovujúce prvky. Po skončení 
obežníkovej - mailovej diskusie a po 
obežníkovom schválení zápisu bolo 
toto zasadnutie  ukončené.

Pavel Melišík, poslanec MsZ

Fotografia z 30/40-tych rokov minulého storočia, keď Pod Lachovcom boli len obrá-
bané úrodné polia, žiadne ulice, žiadne rodinné domy, žiadne paneláky. Výstavba sa 
rozbehla v 50-tych rokoch. Dnes už z miesta, kde stál neznámy fotografista, by ste pre 
sídliskové paneláky tie zvyšky histórie, ktoré ešte zostali už vôbec nevideli. 

Polystyrénové obaly od jedla patria do zmesového koša. Tieto 
obaly v žiadnom prípade nepatria do koša na plasty. Obalový 
polystyrén je pórovitý materiál, čo má za následok, že nasáva 
zvyšky jedla. V praxi to znamená, že polystyrénové obaly od 
jedla sa recyklovať nedajú ani po opláchnutí, keďže sú kon-
taminované zvyškami jedla. Vhodením takéhoto odpadu do 
plastov môže dôjsť ku k znehodnoteniu ostatných plastových 
odpadov, ktoré následne musia byť vyhodené do zmesového 
koša. Správne triedenie týchto obalových polystyrénov je pre-
to veľmi dôležité. 

Tzn., že „obyčajný polystyrén“ je dobre recyklovateľný, preto 
patrí do žltého koša na plasty!

Zdroj: MsÚ

Nie je polystyrén ako polystyrén! 
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Púchovský Folklórny súbor Váh má tento rok opäť 
možnosť byť súčasťou umelecko-odborného projektu 
Herbarium Populi Vagi - dokumentujúceho vývojové 
varianty ľudového odevu obcí Stredného Považia a blíz-
keho okolia. Kalendárová forma sa tvorcom v minulých 
rokoch osvedčila, ako medzi odbornou i laickou verej-
nosťou, a preto aj v roku 2021 nás bude jednotlivými 
krojmi Považia sprevádzať práve veľkoformátový ná-
stenný kalendár. Autori projektu nám v krátkom rozho-
vore ponúkli prehľad najzaujímavejších informácií. 

Čo symbolizuje spojenie Herbarium Populi Vagi  
a ako vznikla myšlienka vytvoriť kalendár? 

Herbarium Populi Vagi - Herbár ľudu Váhu vznikol 
ako reflexia ku konceptu projektu spájajúceho tradič-
ný ľudový odev s umeleckým prvkami – kvetmi. Herbár 
ako zbierka zakonzervovaných kvetov - krojov, ktoré sú 
kvetmi nášho regiónu a upozorňuje na obsiahlu zbier-
ku zozbieraného ľudového odevu. Pod slovom Vagus  
v latinčine môžeme hľadať 2 významy - starý názov rieky 
Váh, ktorý vznikol na základe rozvodnenosti rieky, pre-
tože vagus v latinčine označuje aj prívlastok blúdivý. Va-
gus – Váh priamo odkazuje na modelový región projek-
tu – Stredné Považie a jeho okolie. Celé slovné spojenie  
v latinčine upevňuje myšlienku projektu použitia pôvod-
ného odevu a jeho súčastí (prípadne ich rekonštrukcií).

Kto je súčasťou tvorivého tímu projektu?
Tvorivý tím pozostáva zo skúsených a uznávaných od-

borníkov vo svojich odvetviach. Odborným garantom 
je etnológ PhDr. Richard Benech, ktorý zodpovedá za 
výber ľudového odevu, celkový koncept a formu jednot-
livých dokumentovaných častí regiónu. Za fotografickú 
a umeleckú stránku je zodpovedný Michal Zahornacký, 
ktorý prišiel s myšlienkou zakomponovania živých kve-
tov do ľudového odevu. Grafické spracovanie do tla-
čovej podoby má na starosti grafický dizajnér Dominik 
Hajko, ktorý sa v súčasnosti špecializuje práve na spraco-
vanie ornamentiky ľudovej výšivky v modernej grafike. 
Interné záležitosti, komunikáciu, propagáciu, pomocné 
práce, ale aj nastrojenie do odevov, spadajú do kompe-
tencií Adama Staňa v spolupráci s Katarínou Kalusovou. 
Súčasťou projektu sú vždy aj zberatelia a znalci, ktorí 
svoje odevné súčiastky zapožičiavajú i odievajú mo-
delov do svojich zberateľských pokladov. Za finančné 
 a organizačné záležitosti tento rok zodpovedali Mgr. 
Lucia Šarišská, Ing. Marián Šarišský a Ing. Martin Rosina  
z Folklórneho súboru Váh.

Aký región Stredného Považia dokumentuje nad-
chádzajúci kalendár na rok 2021?

V kalendári na rok 2021 sa venujeme pomerne nezná-

mej oblasti – Rajeckej doline, do ktorej spadá najviac 
popularizovaná obec Čičmany. Zároveň však chceme 
poukázať na fakt, že ľudový odev ďalších obcí ako sú 
Fačkov, Rajecká Lesná, Lietavská Svinná, Kamenná Poru-
ba či Mojtín a Pružina, je vizuálne zaujímavý, podobný, 
a je možné v ňom sledovať špecifiká jednotlivých obcí. 

V dnešnej dobe vidíme veľkú popularizáciu folk-
lóru a ľudovej kultúry, snažíte sa projektom ľuďom 
viac priblížiť reálnu stránku tradičnej ľudovej kultú-
ry v jej pôvodnej neznehodnotenej forme?

Jedným z našich cieľov je vyvrátiť predstavy laickej ve-
rejnosti o tom, že ľudové ume-nie je len o povrchnej krá-

se, kupovaných stuhách, umelých úsme-
voch a častej idealizácii predstáv o živote 
v minulosti a našej kultúre. Snažíme sa ísť 
proti prúdu dnešného vývoja, kde sú prvky 
tradičnej ľudovej kultúry často viac zneuží-
vané ako úctivo využívané. Na druhú stra-
nu však chceme dokázať, že ľudová kultúra 
nemusí byť len dominantou minulosti, ale 
môže byť integrovaná aj jemnou a vkus-
nou formou pre potreby spoločnosti 21. 
storočia.

Ako sa vám podarilo spojiť tradičné 
prvky so súčasným umením? 

Prvokom spájajúcim tradičné s moder-
ným sú práve živé rezané kvety ako natu-
ralistický element v kontraste s chladným 
výrazom modelov na fotografiách, fote-
ných v štúdiu bez iných rušivých elemen-
tov. Fotografia zároveň naberá atmosféru 
estetickej zaujímavosti a vážnosti aj vďaka 
neutrálnemu výrazu modelov ako na sta-
rých fotografiách. 

Aké všetky faktory sa musia dodržia-
vať pri zostavovaní a strojení modelov 
do ľudového odevu?

Projekt sa zameriava hlavne na sviatočný 
a obradový odev. Začína sa štúdiom zdro-
jov, komunikáciou so znalcami (zberateľ-

mi) a terénnym výskumom, prípadne verifikáciou údajov 
v teréne u pamätníkov. Následne, po spracovaní všet-
kých informácií, sa snažíme pripraviť koncept tak, aby 
„čitateľ“ to, čo nenájde na jednej fotke, môže dohľadať 
na inom zábere. Je náročné zostaviť kalendár tak, aby aj 
informácie po vizuálnej stránke do seba zapadali. Preto 
sme zaradili do kalendára teoretickú časť s dokumen-
tačnými fotografiami. Pred fotografovaním je potrebné 
určiť si základné pravidlá ustrojenia. Komplikované sú 
úpravy ženských hláv, ktoré sa menia, zjednodušujú, a je 
potrebné úpravu porovnať aj s dobovými fotografiami. 
I keď dôverujete miestnym znalcom (zberateľom), vždy 
je na mieste pravidlo: 
„Dôveruj, ale preveruj.“ 
Pravidiel je veľmi veľa. 
Aj my musíme často 
dokazovať znalcom, 
že odevná súčiastka 
existovala, respektíve 
jej úprava bola iná. 
Učíme sa teda aj my, aj 
oni. Prvotný je zámer, 
čo chceme, aby daná 
snímka zobrazovala  
a čo ňou chceme pre-
zentovať.

Kalendár a foto-
grafie majú nielen 
pútavú graficko-es-
tetickú formu, ale aj 
vysokú výpovednú 
hodnotu. V čom spo-
číva práve jeho od-
borná hodnota? 

Množstvo možno 
graficky a tlačovo 
nákladnej literatúry, 

ponúka veľakrát plytké a nepresné informácie o ľudo-
vom odeve, ktorú by bolo vhodné zaradiť do „neod-
porúčanej“ literatúry. V tomto projekte postupujeme 
opačným spôsobom - kolektivizácia kvalitného materiá-
lu, predchádzajúci výskum v teréne, ale aj konzultácie so 
zberateľmi a znalcami, vyústia do kvalitného výstupu. Až 
ten je potom “čitateľovi” prezentovaný a svoju pútavosť 
(odbornú i estetickú) nadobudne nesilenou cestou.

Modely a modelky v kalendári sú hudobníci a ta-
nečníci FS Váh, je ich použitie na fotografiách zámer-
né? 

Samozrejme, keďže sa jedná o herbár ĽUDU Váhu, 
snažili sme sa využiť ako modelov práve obyvateľov z re-
giónu. Zároveň integrácia folklórneho súboru, ktorého 
úlohou je šíriť osvetu o ľudovej kultúre, do projektu ce-
loslovenského významu, dokáže nielen zvýšiť relevant-
nosť a povedomie o FS Váh vo svete folklóru a ľudovej 
kultúry, ale môže i ukázať, že súbory sa nemusia prezen-
tovať len na javiskách a festivaloch.

Ako sa vžili členovia FS Váh do úlohy modelov  
a modeliek?

Odozva zo strany Váhistov je veľmi pozitívna. Dôle-
žité pre nás je, aby si skúsili aké to je nastrojiť sa do 
odevov, ktoré mali naposledy oblečené ich nositelia 
pred niekoľkými desiatkami rokov. Zároveň môžu vidieť 
rozdiel medzi súborovými replikami odevu a reálnymi 
odevnými súčiastkami, ktorých vek niekedy presahoval 
aj 150 rokov. Do odevu ich strojili aj znalci a zberatelia 
priamo z regiónu či obce pôvodu kroja. Napríklad, zaviť 
ženu do čičmianskej podviky a rohatého účesu s čep-
com je skutočne činnosť, ktorú dnes dokáže praktizovať 
len zopár ľudí na Slovensku. A takýchto úkonov sme rea-
lizovali v projekte desiatky.

Sú ešte ďalšie ambície na rozvíjanie projektu?
Chceme zdokumentovať ešte pár zostávajúcich subre-

giónov Stredného Považia. Pracuje sa aj na doplnení 
obrazov k rovnomennej výstave projektu, ktorá už bola 
prezentovaná aj na Trenčianskom hrade a Dubnickom 
folklórnom festivale.

Kde si budú môcť Púchovčania zakúpiť kalendár 
Herbarium Populi Vagi?

Výroba kalendára v týchto týždňoch finišuje. Sleduj-
te facebookové stránky nášho Folklórneho súboru Váh 
i projektu Herbarium Populi Vagi, kde sa vždy dozviete 
aktuálne in-formácie a novinky. Preto odporúčame: ne-
kupujte si zatiaľ kalendáre na rok 2021 a počkajte si na 
ten náš. O miestach predaja vás budeme včas informo-
vať (napr. vaše obľúbené kníhkupectvá alebo informač-
né centrá). Za podporu pri vzniku kalendára ďakujeme 
hlavnému partnerovi spoločnosti OLD HEROLD, spoloč-
nosti VS-MONT a Nadácii Matador.                 

Adam Staňo

Herbarium Populi Vagi - Herbár ľudu Váhu

Kompozičné usporiadanie a kvetový aranžmán k správne nastrojenému 
odevu sú pre projekt kľúčové faktory.

Pred zachytením každej fotografie je potrebné, aby bol skontrolovaný každý detail.
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Podporiť rozvoj domáceho cestovného ruchu 
je potrebné na celom Slovensku, najmä v situácii, 
ktorej čelíme tieto mesiace. Považská Bystrica a jej 
okolie potrebuje svoje nádherné prírodné diela  
a tradičné remeslá pochádzajúce z čias 16. storo-
čia predstaviť čo najväčšiemu počtu návštevníkov,  
a tak ich pozvať do tohto neobyčajného považ-
ského regiónu. K tomuto má prispieť aj pripravo-
vaná kniha leteckých záberov s názvom Považská 
Bystrica a okolie z neba. 

Realizátori leteckého fotografovania Slovensko 
z neba aktívne pracujú na zostavení tých najkraj-
ších a najzaujímavejších záberov na mesto Považ-
ská Bystrica a jej najbližšie okolie. Vydaním oje-
dinelej publikácie chcú pomôcť rozvoju turizmu 
v našom kraji. „V súčasnosti čelíme negatívnym 
dopadom na cestovný ruch na Slovensku, ale aj  
v zahraničí. Rozhodli sme sa pomôcť tomuto od-
vetviu vydaním fotoknihy, ktorá bude inšpiráciou 
pre naplánovanie si rodinného výletu či krátkeho 
pobytu so svojimi priateľmi v považskom regió-
ne,“ spresňuje Andrea Farkašová, média manažér-
ka vydavateľstva CBS.

V týchto dňoch pracujú na tom, aby moderná 
Považská Bystrica, ktorá sa začala rozvíjať v ča-
soch prvej Československej republiky, bola zvi-
diteľnená netradičným spôsobom, a to z vtáčej 
perspektívy. „Toto mesto sa dlho volalo jednodu-
cho Bystrica podľa tečúcej riečky. No keď sa časom 
zistilo, že na Slovensku je viacero Bystríc, každá 
dostala prívlastok. Túto nazvali Považská. V rozma-
chu cechov bola v slovenských dejinách veľmi výni-
močným sídlom, pretože jedine tu sa v cechových 
štatútoch ako jazyk výlučne používala slovenčina. 
Dejiny mesta sú úzko spojené s Považským hradom, 
vtedy nazývaným ako Bystrický hrad. Najvýznam-
nejšie úlohy zohralo storočné vládnutie panstva 
rodu Podmanických,“ dodáva Andrea Farkašová. 

Bebudú chýbať prírodné diela Súľovské skaly, 
Manínska a Kostelecká tiesňava, ktoré sú predur-
čené na spoznávanie. „To čo je pre považský regi-
ón veľmi vzácne je barokový kaštieľ premenený na 
hotel, renesančný kaštieľ v Jasenici, ako aj kaštieľ 
v Dolnom Lieskove, kalvária vyzerajúca z pohľadu 
vtákov ako zips a mohutná Manínska tiesňava či 
Kostelecká tiesňava chrániaca obec Záskalie. Po-
hľad na vodnú nádrž Nosice pripomína morskú zá-
toku,“ opisuje Andrea Farkašová.  

Ako sa zmienila, na tvorbe publikácie sa môže 
podieľať aj široká verejnosť. „Každý kto má záu-
jem, nás môže kontaktovať za účelom upriamenia 
pozornosti na jedinečné miesto či pútavú atrak-
ciu vo svojom okolí. Budeme vďační za každý tip  
a podnetný nápad pre tvorbu tejto publikácie. 
Priestor pre prezentáciu poskytujeme samosprá-
vam, spoločnostiam a zariadeniam cestovného 
ruchu, ktorým dávame možnosť zviditeľniť sa  
a pridať im tak vyššiu hodnotu. Pohľad na Považskú 
Bystricu a jej okolie vám prinesieme netradičnou 
formou, a to z vtáčej perspektívy. Kniha tak čitateľo-
vi prinesie mnoho inšpirácií a námetov, kde stráviť 
voľné chvíle so svojou rodinou a tip na to, čo spo-
znať v tomto kraji. Navyše sa kniha dostane rozvet-
venou distribúciou k čitateľom na celom Slovensku, 
i za jeho hranice,“ dodáva Andrea Farkašová. 

Možnosť zapojiť sa do projektu môžete avízo-
vať regionálnej projektovej manažérke Ing. Petre 
Beňovej na telefónnom čísle 0904 543 587 či na 
emaile benova@cbs.sk. Poskytne viac informácií, 
prípadne zodpovie bližšie otázky k možnosti pre-
zentovaniu sa.             Zdroj: CBS spol, s.r.o.

Pohľady z neba majú za cieľ prispieť k rozvoju turizmu
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Ľadový hokej

Ak zo strany Vlády Slovenskej republiky nepríde 
po zavedení nových opatrení proti šíreniu koronaví-
rusu v dohľadnej dobe k adekvátnej kompenzačnej 
finančnej injekcii pre športovú obec, na Slovensku 

hrozí jej rozklad. Výnimkou nie sú ani profesionál-
ne či mládežnícke hokejové kluby, ktoré krvácajú. 
Hoci prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja 
(SZĽH) Miroslav Šatan chápe dôležitosť novozavede-

ných sprísnených opatrení zo zdravotného hľadiska, 
jedným dychom dodáva, že pre slovenský hokej sú 
bez príslušnej pomoci likvidačné. 

Ústredný krízový štáb v nedeľu rozhodol, že vzhľa-
dom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu je 
potrebné pritvrdiť v boji proti ochoreniu COVID-19. 
Nové sprísnené pravidlá sa dotkli aj hokeja. Hoci päť 
najvyšších športových súťaží v krajine – futbalová, 
hokejová, basketbalová, volejbalová a hádzanárska 
- môže ďalej pokračovať, nižšie ligy i všetky mládež-
nícke kategórie dostali červenú. Zakázané sú tiež 
skupinové tréningy, čo výrazne ohrozuje ďalší chod 
slovenského mládežníckeho hokeja.   

„Chápeme dôležitosť opatrení z hľadiska ochrany 
zdravia. Máme však obavy, že súčasné nariadenia 
spôsobia úplný kolaps hokeja. Síce sa najvyššia ho-
kejová súťaž môže hrať, máme tu aj druhú profesio-
nálnu ligu – Slovenskú hokejovú ligu, ktorá musí 
stáť, čo je pre jej existenciu ohrozujúce. Nehovoriac  
o mládeži a tréningovom procese v jednotlivých ka-
tegóriách, v týchto prípadoch máme najväčšie oba-
vy,“ konštatoval prezident SZĽH Miroslav Šatan.

V súvislosti s finančnými kompenzáciami pre špor-
tové zväzy doplnil: „Potrebujeme vyriešiť, akým 
spôsobom a ako rýchlo nám vláda dokáže pomôcť. 
Je plán, ktorý má po kultúre pomôcť aj športu. Po 
dlhých mesiacoch bez podpory nastal ten čas. Treba 
rýchlo nájsť spôsob, ako to urobiť, pretože mnohým 
našim klubom zostáva bez pomoci len pár týždňov 
života.“                     Zdroj: SZĽH

Miroslav Š atan: Mnohým klubom zostáva bez 
štátnej pomoci len pár týždňov života

V súvislosti s vývojom pandemickej 
situácie a v duchu opatrení a usmer-
nenia Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky a športových 
zväzov, boli športoviská Mestské-
ho športového klubu Púchov od 15. 
októbra úplne zatvorené. Zrušená tak 
bola aj tréningová činnosť v areáli MŠK 
Púchov (hokej, futbal).

Mestský športový klub na svojej 
webovej stránke dňa 19. októbra infor-
moval, že v rámci opatrení a usmernení 

ÚVZ SR sú už športoviská MŠK Púchov 
(zimný štadión, futbalový štadión  
a športová hala) otvorené. Tréningo-
vá športová činnosť bude prebiehať  
v zmysle Usmernenia k opatreniu vy-
daného Úradu verejného zdravotníc-
tva SR.

Od 15.10.2020 až do odvolania sú na-
ďalej pre verejnosť zatvorené prevádz-
ky krytej plavárne a sauny. Rovnako 
od 15. októbra je zrušený aj prenájom 
ľadovej plochy až do odvolania.         (r)

Športoviská MŠK Púchov od 19. 10. už nie sú uzavreté
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Futbal - 2. liga muži

Pandémia dala druhej lige už druhú stopku, osud 
solídne rozbehnuté súťaže je tak opäť neistý

Druhá najvyššia súťaž dostala pre šírenie koronaví-
rusu opäť stopku. Tá platí až do odvolania. V sezóne 
2020/21 stihli kluby odohrať 12 kôl. Predseda komi-
sie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik (na sním-
ke) zhodnotil jej doterajší priebeh.

Táto súťaž sa už štvrtú sezónu hrá v nezmene-
nom formáte. V čom sa zo športovej stránky za 
ten čas posunula vyššie?

„Každý ročník bol vyrovnaný a vždy sa hralo, či už 
o postup alebo záchranu, do posledného kola. Súťaž 
nabrala na vážnosti, nie je ľahká, zápasy sú vyrovna-
né a aj posledný môže poraziť prvého. Dostáva v nej 
príležitosť čoraz viac mladých hráčov, ktorí tak získa-
vajú cenné skúsenosti, a vnímam ju ako kvalitný od-
razový mostík do vyšších súťaží. Takisto sa tu objavu-
jú aj skúsení hráči z najvyššej súťaže, čo v kombinácii 
mladosť a skúsenosť môže vytvoriť skúsený a silný 
tím. Získala si svojich priaznivcov, je viac sledovaná 
ako v minulosti a spopularizovala sa aj internetový-
mi prenosmi. Dôkazom je aj stále zvyšujúci sa počet 
divákov na štadiónoch a samozrejme aj na živých 
prenosoch.“

Ako ste spokojný s doterajším vývojom ligy?
„Môžem vysloviť spokojnosť. Mužstvá sa v tejto 

neľahkej situácii správali zodpovedne, čo odzrkadľu-
je aj celkový počet stretnutí, ktoré sa hrali v pláno-
vanom termíne. Odložené máme pre COVID len tri 
stretnutia. Medzi klubmi vládne veľká rivalita, nikto 
si nedovolí zápas vypustiť, každý bod sa počíta.“

Čo vás počas týchto kôl najviac potešilo?
„Videli sme veľa zaujímavých zápasov, pre divákov 

atraktívnych a aj s množstvom gólov, čo je korenie 
futbalu, ktoré priťahuje divákov na štadióny. V šlág-
roch padalo aspoň 6 gólov, čo je výborná vizitka 
mužstiev a zároveň pozvánka pre ľudí (napríklad 
Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 4:4, Podbrezová 
– Banská Bystrica 3:4, Skalica - Podbrezová 3:4, Skali-
ca - Košice 5:1, MŠK Žilina B - MŠK Púchov 5:1).“

Naopak, čo vám robí najväčšie vrásky?
„Najväčšie vrásky mi robí zdravotná situácia na 

Slovensku, pre ktorú sme museli súťaž prerušiť. Naj-
horšie na tom je, že ani nevieme, kedy sa znovu opäť 
spustí, pretože byť v neistote niekoľko mesiacov by 
sme zažiť už nechceli. Po jarnej pauze sa mužstvá 
skonsolidovali a súťaž nestratila na svojej kvalite. Je 
viac ako vyrovnaná. Pripravujeme rôzne náhradné 

plány riešenia, aby sme súťaž riadne hrali, o čo majú 
záujem všetky kluby. Bohužiaľ, nemáme to len vo 
svojich rukách.“

Predpokladali ste, že tabuľka môže vyzerať tak, 
ako vyzerá?

„Priznávam, že úplne nie. No v priebehu dvoch-
-troch kôl to môže vyzerať úplne inak. Bodové roz-
diely nie sú až také veľké. A do konca súťaže je ešte 
veľmi ďaleko a k tomu aj zimná prestávka. Rozuzlenie 
predpokladám až v samom závere.“

Liga je prerušená, existuje možnosť, že počas je-
sennej časti ešte tímy vybehnú na ihrisko?

„Bol by som rád, ak by sa tak stalo, no nezáleží to na 
nás. Aj kluby majú ten istý názor. Keď už nijak inak, 
tak dohrať aspoň 15 kôl, čo by bola polovica súťaže. 
Uvidíme čo prinesie život.“

Štatistika doterajších kôl
Počet gólov: 255
Počet ŽK: 376
Počet ČK: 8
Počet pokutových kopov: 42
Počet premenených pokutových kopov: 34
Počet divákov na štadiónoch: 35 340 (11. a 12. kolo 

bez divákov)
Najlepší strelec: 10 gólov Róbert Polievka, MFK 

Dukla Banská Bystrica
Prehľad talentovaných hráčov U21
V štatistike klubov sú uvedení hráči s rokom na-

rodenia 2000 a mladší, ktorí nastúpili v základnej 
zostave. Každý klub v doterajších kolách dodržal 
pravidlo a nastúpil v základe s talentovaným hráčom 
v kategórii do 21 rokov, ktorý má slovenské štátne 
občianstvo.

Pre kluby naďalej platí i finančná odmena. Dvesto 
eur získa klub, ak počas celého zápasu bude na ihris-
ku jeden hráč tejto kategórie. Nemusí to byť ten istý, 
ktorý štartoval zápas, ale aby klub získal nárok na 
bonus, musí byť na ihrisku 90 minút hráč z tejto ka-
tegórie. Štyristo eur dostane klub vtedy, keď v súťaž-
nom stretnutí budú počas celých 90 minút na hracej 
ploche dvaja hráči kategórie do 21 rokov a mladší so 
štátnym občianstvom SR a zároveň budú v súťažnom 
stretnutí na hracej ploche maximálne traja zahranič-
ní hráči. To znamená, že klub si môže za zápas prilep-
šiť až o 600 eur

Zdroj: Branislav Sarňák – futbalnet.sk

V štatistike klubov sú uvedení hráči s rokom na-
rodenia 2000 a mladší, ktorí nastúpili v základnej 
zostave. Každý klub v doterajších kolách dodržal 
pravidlo a nastúpil v základe s talentovaným hráčom  
v kategórii do 21 rokov. Slovenský futbalový zväz 
motivoval účastníkov 2. futbalovej ligy, aby dáva-
li priestor v majstrovských zápasoch hráčom do 21 
rokov. Pre kluby platí i finančná odmena. Dvesto eur 
získa klub, ak počas celého zápasu bude na ihrisku je-
den hráč tejto kategórie. Nemusí to byť ten istý, ktorý 
štartoval zápas, ale aby klub získal nárok na bonus, 
musí byť na ihrisku 90 minút hráč z tejto kategórie. 
Dvojnásobnú dávku eur dostane klub vtedy, keď  
v súťažnom stretnutí budú počas celých 90 minút 
na hracej ploche dvaja hráči kategórie do 21 rokov  
a mladší so štátnym občianstvom SR a zároveň budú 
v súťažnom stretnutí na hracej ploche maximálne 

traja zahraniční hráči. To znamená, že klub si môže za 
zápas prilepšiť až o 600 eur

Podmienku mať na ihrisku v súťažnom stretnutí 
celých 90 minút jedného hráča do 21 rokov splnil 
futbalový klub MŠK Púchov v šiestich stretnutiach 
jesennej časti. V drese Púchova sa na jeseň predsta-
vilo celkom päť hráčov do 21 rokov – Martin Petro, 
Ondrej Matejka, Tobias Raffay, Jakub Pavlovič a Patrik 
Prekop. Najviac celých zápasov odohral Jakub Pavlo-
vič, ktorý sa predstavil v štyroch stretnutiach. 

Prehľad štartov hráčov do 21 rokov: 
2. kolo: FC KOŠICE – MŠK PÚCHOV 3:1
Martin Petro (celý zápas)
3. kolo: MŠK PÚCHOV – PARTIZÁN BARDEJOV 3:0
Martin Petro (hral 25 minút)
4. kolo: ŠAMORÍN – MŠK PÚCHOV 2:0
Ondrej Matejka (celý zápas), Tobias Raffay (hral 59 

minút)
5. kolo: MŠK PÚCHOV – KFC KOMÁRNO 1:0
Jakub Pavlovič (celý zápas)
6. kolo: FC PETRŽALKA – MŠK PÚCHOV 3:2
Martin Petro (hral 45 minút)
7. kolo: MŠK PÚCHOV – SLOVAN BRATISLAVA B 2:0
Tobias Raffay (hral 61 minút)
8. kolo: DUBNICA NAD VÁHOM - MŠK PÚCHOV 0:2
Patrik Prekop (hral 90 minút)
9. kolo: MŠK PÚCHOV – BANSKÁ BYSTRICA 0:3
Patrik Prekop (hral 45 minút)
10. kolo: MFK SKALICA – MŠK PÚCHOV 1:1
Jakub Pavlovič (celý zápas)
11. kolo: MŠK PÚCHOV – PODBREZOVÁ 1:0
Jakub Pavlovič (celý zápas)
12. kolo: MŠK ŽILINA B – MŠK PÚCHOV 5:1
Jakub Pavlovič (celý zápas)

Za mužov MŠK hralo v jesennej časti päť hráčov do 21 rokov
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Dôvodom majú byť vysoké čísla nakazených. 
Hromadné podujatia na Slovensku sú od 15. 
októbra až do odvolania zakázané. Platí to pre 
zápasy všetkých líg naprieč Slovenskom, výnim-
ky majú najvyššie súťaže vo futbale, hokeji, volej-
bale, hádzanej a basketbale. Tréningová činnosť 
je povolená pre šesť osôb vrátane trénera.

Zmena v opatreniach
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

najskôr informoval, že na jednom športovisku môže 
tréningový proces vykonávať viacero skupín. To dnes 
už neplatí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu tieto opatrenia vo štvrtok večer spresnilo.

„Na jednom športovisku môže v jednom čase tré-
novať len jedna organizovaná skupina do šesť osôb, 
vrátane členov realizačného tímu,“ uvádza stránka 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Sezóna oficiálne prerušená, tréningy možné len 
za prísnych podmienok

Stretnúť sa nemôže viac ako šesť ľudí. V opatre-
niach už nefiguruje informácia o interiérovom špor-
tovaní. Športovci nemusia mať pri tréningu rúško, 
no jeho použitie sa odporúča. „Dostali sme čerstvú 
informáciu a manuál sme museli prepracovať o pa-
rameter 15metrov štvorcových. Odhadujem, že je to 
pre vysoký nárast nakazených ľudí. Musím konštato-
vať, že trénovať môže len šesť ľudí,“ na sociálnej sieti 
informoval štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

Usmernenie k Opatreniu Úradu verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 
zdravia s účinnosťou od 15.10.2020

Organizovaná športová činnosť
(1) Športová činnosť (tréning) je POVOLENÁ za na-

sledovných obmedzení:
a, športovú činnosť v jednom okamihu na jednom 

športovisku môže vykonávať iba jedna organizo-
vaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (od-

porúčame však ich používanie).
 (2) Športová činnosť (organizované športové súťa-

že) sú POVOLENÉ 
a, nasledovné najvyššie súťaže:
• hokej: TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE,
• futbal: FORTUNA Liga,
• hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga,
• volejbal: Extraliga muži, Extraliga ženy,
• basketbal: Slovenská basketbalová liga,  Extraliga 

ženy
b, súťaže, v ktorých všetci účastníci (vrátane tré-

nerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku 
aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu alebo anti-
génového testu certifikovaného na území Európskej 
únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. 

Uvedené hromadné podujatie musí byť ohlásené na 
miestne príslušnom regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiat-
kom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto 
jeho konania

c, účasť divákov na organizovaných športových 
súťažiach nie je povolená.

 (3) Iné:
a, prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov 

sú ZATVORENÉ, pričom neorganizovaný vstup verej-
nosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je 
zakázaný,

b, prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, 
vírivky, kúpele, zábaly) sú ZATVORENÉ,

c, fitness centrá sú ZATVORENÉ.

Ministerstvo školstva zmenilo pravidlá, zakázané 
sú už aj tréningy v skupinách

Futbalové súťaže naprieč Slovenskom si dajú 
nútenú prestávku. Tisícka futbalistov od najmen-
ších po najstarších si s najväčšou pravdepodob-
nosťou zahrá súťažný zápas až na jar.

„Slovenský futbalový zväz rešpektuje všetky opat-
renia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia 
COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie  
s cieľom ochrany verejného zdravia. Bude sa nimi ria-
diť,“ informuje zväz na svojej stránke.

Súťaže zastavené do odvolania
Od 15. októbra sú až do odvolania zakázané všetky 

hromadné podujatia, teda aj všetky stretnutia futba-
listov. Výnimku má len Fortuna liga. 

„Pozastavujeme a prerušujeme všetky súťaže. Všet-
ky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na 
neurčito. Až do odvolania. Zároveň SFZ odporúča 
všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zvä-
zom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú 
 v ich riadiacej kompetencii,“ uvádza SFZ.

Zakázané je usporadúvať turnaje, športové kempy, 
prípravné zápasy, výnimku majú hromadné poduja-
tia, ktorých všetci účastníci budú disponovať nega-
tívnym testom na COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

Tréningy za prísnych podmienok
Tréningový proces v kluboch možný bude, ale len 

za prísnych hygienických podmienok. Nemôže sa na 
ňom zúčastniť viac ako 6 ľudí, ráta sa aj tréner. Tré-
ning prebieha na športovisku bez prítomnosti verej-
nosti, rodičov či iných osôb. 

V interiéri sa môže súčasne nachádzať maximálne 
jedna osoba na 15 metrov štvorcových, medzi jed-
notlivými osobami, ak nevykonávajú priamo špor-
tovú činnosť, musia byť zabezpečené odstupy dva 
metre a musia mať riadne prekryté dýchacie cesty.

Dezinfekcia rúk a priestorov
Na ihriskách musí byť k dispozícii nádoba s dezin-

fekčným prostriedkom.

SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné prie-
story štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, 
sprchy a podobné zariadenia. Výnimkou je núdzové 
použitie WC pri náhlej nevoľnosti. Hygienické zaria-
denia musia byť vybavené tekutým mydlom a pa-
pierovými utierkami. Po skončení tréningu musí byť 
vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých trénin-
gových priestorov, najmä tréningových pomôcok, 
dotykových plôch, kľučiek, podláh a hygienických 
zariadení.

Zväz situáciu monitoruje
Uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia špor-

tových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom 
mieste predmetného športového zariadenia. SFZ 
situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny 
bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhod-
nutiach bude okamžite informovať prostredníctvom 
svojho webového sídla a oficiálnych sociálnych sietí. 

Zdroj: SFZ

Futbalová sezóna je oficiálne prerušená, tréningy 
sú možné len za prísnych podmienok

Od 15. októbra sú zatvorené aj všetky posilňovne na Slovensku.       FOTO: pixabay
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SPOMIENKA
Odišiel si náhle ako od-
chádza deň, zostali nám 
na  Teba spomienky len. 
Dňa 20. 10. 2020 si už 
24 rokov pripomíname 
odchod do večnosti 
a pokoja nášho drahého 
manžela, otca, starého 
otca, svokra, brata a šva-
gra p. Slavoja Kovářa. Ak ste ho poznali, spo-
meňte si na neho spolu s nami. S láskou a úctou 
spomínajú, manželka Blanka, synovia Slavoj, 
Ivan s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Hoci si odišiel a niet Ťa 
viac medzi nami, v našich 
srdciach ostávaš navždy s 
nami. Dňa 21. 10. 2020 si 
pripomíname  8. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec 
a dedko Milan Orlík z Pú-
chova - Kolonky. S láskou 
spomínajú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 27. 10. 2020 si pripo-
míname 13. výročie, čo 
nás opustil manžel, otec, 
dedko a  svokor Adam 
Obšivan. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, 
dcéry, syn, zaťovia, vnú-
čatá a  pravnúčatá. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 18. 10. 2020 uplynuli 3 
roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, babka, prababka,  
Paulínka Rosinová, ro-
dená Šugárová z Púchova. 
S láskou na ňu spomína 
syn Michal, dcéra Evka, 
Terka, Ľudka s rodinami.

SPOMIENKA
Úsmev mala na perách, 
dobrotu v  srdci, lásku 
v  duši. Dňa 19. 10. 2020 
sme si pripomenuli 10. 
výročie úmrtia našej dra-
hej mamy a babky Emílie  
Močkovej z  Vydrnej. 
S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia -20 % do 31. 12. 2020. Renovácia starých 
dverí, zárubní, vstavaných skríň a kuchynských 
liniek. Tel. 0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka 
prenájom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a 
prepravu materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli dňa 
1. 10. 2020 naposledy 
rozlúčiť  s  našim drahým 
manželom, otcom a ded-
kom Ivanom Blaškom, 
ktorý nás opustil vo veku 
68 rokov. Ďakujeme za 
slová útechy, p. Jankuro-
vi, farárovi Dekanovi, taktiež správe cintorína p.  
Chovančekovej a  pohrebnej službe Advent.  
Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa prišli rozlúčiť dňa 8.10. 
s našim otcom a dedkom 
Floriánom Podskalanom  
z Nosíc, ktorý nás opustil 
vo veku 93 rokov. Ďaku-
jeme za slová útechy 
a  kvetinové dary. Veľké 
poďakovanie patrí po-
hrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku 
a pánovi farárovi. Smútiaca rodina.

OZNAM
Na základe opatrení ÚVZ v súvislosti  

s COVID-19 oznamujeme, že od 
19.10. 2020 do odvolania bude 

prevádzka Divadla upravená nasledovne: 

Pondelok až piatok 
07.00 h – 15.00 h
Sobota a nedeľa 
ZATVORENÉ !!!!

Ďakujeme za pochopenie.
Mgr.art. Pavol Pivko,

 konateľ Púchovskej kultúry

SPOMIENKA
Dňa 15. 10. si pripomí-
name 20. výročie, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, svokor, dedko a 
pradedko MVDr. Rudolf 
Kučera. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku  
a modlitbu. S láskou  
a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Tých päť rokov zdá sa 
ako jeden deň, tvoj od-
chod je snáď iba zlý sen. 
A  v  dome stále znejú 
tvoje kroky, tú bolesť 
nezahoja ani roky. Myseľ 
k tvojej tvári stále uteká, 
srdce hľadá milované-
ho človeka. Zabudnúť 
nedokáže nikto z nás, dúfame, že stretneme sa 
zas.  Dňa 23.10.2020 si pripomíname 5. výročie 
úmrtia Štefana Gamboša zo Streženíc. S láskou 
spomína manželka a synovia s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim pojazdný motocykel značky Jawa typ 250, 
350, 500 aj doklady alebo motor typ 250/353. Tel. 
kont. 0951 489 709
• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový 
byt v Púchove. 0944 936 501
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374
• Kúpim RD s väčším pozemkom alebo STAVEBNÝ 
POZEMOK. RK nevolať! tel.: 0917102671

PRENÁJOM
• Ponúkame na prenájom zariadené 1-izbové 
a 2-izbové byty v Púchove a v Beluši. Taktiež 
ponúkame na prenájom obchodné priestory  
v Beluši. Bližšie informácie na tel. č: 0905 559 768.
• Dám do prenájmu starší rodinný dom s garážou 
v Hrabovke, vhodný ako sídlo firmy. Cena 390,- €/
mesiac + energie. Tel.: 0902 326 054
• Súrne hľadáme dlhodobý prenájom bytu v Púchove 
alebo dom v Horných Kočkovciach do 350 €,  
s energiami. Alebo kúpa domu na mesačné splátky.  
2 milé osoby. 0904 547 152 alebo 0915 434 486

PREDAJ
• Predám kočík Cam Cortina X3 tris sport 2015 slivkovej 
farby. Trojkombinácia s hlbokou korbou, športovou 
sedačkou a autosedačkou. V cene je protipotiaca 
podložka do autosedačky, nánožník na športovú 
časť, rukávník modrej farby na zimu, slnečná clona, 
prebaľovacia taška. Cena 130 €. 0904 531 560.
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00
Tel. 042/ 46 05 319

NsP Povžská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETI 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

Harmonogram poskytovania kontajnerov pre RD na objemný odpad, jeseň 2020
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6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

Doprajte si k nášmu špičkovému internetu televíziu na 6 mesiacov zadarmo a istotne sa nudiť nebudete.

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

Viac na swan.sk


