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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: Iveta Bieliková 
(fotografia na titulnej strane), Marián Žemla 
(č.1), Nika Kamenová (č.2), Miroslav Mikáč (č.3) 
a Andrej Kozák (č.4). 
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Slovami primátorky: Hore srdcia, Púchovčania. 
Spolu to zvládneme!

Posledné dni všetci intenzívne žijeme celoplošným 
testovaním, ktoré sa má tento víkend konať aj  
v našom meste. Napriek stále veľkému množstvu 
nezodpovedaných otázok vás chcem všetkých 
ubezpečiť, že spolu s celým tímom spolupracovníkov 
z mestského úradu a mestských spoločností 
robíme všetko pre to, aby v našom meste prebehlo 
testovanie bez väčších problémov. V sobotu sme 
mali stretnutie so zástupcami Ozbrojených síl SR 
ako i pracovníčkou Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva z Považskej Bystrice, ktorého cieľom 
bolo prejsť všetkými vytipovanými objektmi na 
odberné miesta a tieto odsúhlasiť po stránke 
hygienickej i prevádzkovej. 

Môžeme deklarovať, že z pôvodného počtu 
navrhovaných odberných miest, bolo odsúhlasených 
trinásť. Zoznam týchto odberných miest, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené Vládou SR a Úradom 
verejného zdravotníctva SR nájdete na 4. strane 
tohto vydania Púchovských novín, spolu s ďalšími 
informáciami týkajúcimi sa samotného testovania 
v Púchove. Vopred chcem všetkých upozorniť, že 
situácia sa môže zmeniť v nadväznosti na počet 
zdravotníkov, bez ktorých sa nevie odberový tím 
vytvoriť, pričom tento stav sa môže meniť v priebehu 
týždňa, ale aj samotného víkendu, kedy bude 
testovanie prebiehať. Odporúčam preto sledovať 
webovú stránku mesta alebo Púchovských novín, 
aplikáciu SOM i oficiálne sociálne siete mesta, 
kde budeme priebežne informovať o aktuálnom 
stave i počas samotného testovania. Môže sa stať, 
že niektoré odberové miesta mimo centra mesta 
nebudú tak vyťažené a vtedy niektorí z vás uvítajú 
možnosť ísť sa otestovať do odberového miesta  
v inej mestskej časti. 

V pondelok prebehlo aj zasadnutie Krízového 
štábu mesta Púchov, na ktorom sme sa dohodli 
o povinnostiach mestského úradu i mestských 
spoločností pri zabezpečení bezproblémového 
testovania. Boli zadané úlohy k príprave odberových 
miest ako aj úlohy, ktoré musíme plniť počas celého 
nastávajúceho víkendu. Vás prosím o trpezlivosť  
a zhovievavosť pri možnom čakaní na otestovanie. 
Je to veľká skúška pre nás všetkých, ale kde je vôľa, 
tam je i cesta a pokiaľ vidíme cieľ, ktorý má priniesť 
zvoľnenie pohybu a hlavne zdravie naše a našich 
blízkych, tak musíme vydržať. Zároveň vás prosím 
o dodržiavanie určených pravidiel aj v prípade, 
ak budete mať výsledok testu negatívny, pretože 
nakaziť sa môžeme vždy aj s negatívnym výsledkom. 

Tento týždeň nás okrem iného čaká i zasadnutie 

mestského zastupiteľstva, ktorého predmetom je 
okrem iného aj zvýšenie sumy rozhodujúcej pre 
posudzovanie oprávnenia pre seniorov a zdravotne 
postihnutých občanov na príspevok od Mesta 
Púchov, ktorý umožňuje týmto občanom poberať 
obedy za cenu 1 euro. Pôvodne táto suma bola 
430 eur, avšak vzhľadom na súčasné ekonomické 
nároky, valorizáciu dôchodkov, stratilo veľa 

občanov nárok na tento príspevok. Našim cieľom 
je rozšíriť podporu pre týchto najzraniteľnejších 
občanov so zachovaním príspevku mesta na 
jeden stravný lístok, a preto je predmetom návrhu 
zvýšenie tejto sumy. Verím, že aj touto cestou,  
v prípade ak poslanci predmetný návrh podporia, 
pomôžeme väčšiemu počtu seniorov a zdravotne 
postihnutých, ktorí si budú môcť takto zadovážiť 
obed za 1 euro. Pomôcť chceme v čase núdzového 
stavu a mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 
aj podnikateľom, ktorí momentálne musia mať 
zatvorené reštaurácie a kaviarne, pričom poslanci 
budú rozhodovať o možnosti prevádzkovania terás 
a verejných priestranstiev aj v období po 31.10.2020, 
a to za cenu 1 euro. 

Mesto Púchov si uvedomuje zraniteľnosť svojich 
občanov v tomto období, a preto nezaháľame ani  
s pomocou pre vás, a to či už možnosťou poskytnutia 
rúšok, zabezpečenia nákupov, potravinovou 
pomocou, príspevkami z transparentného účtu, 
alebo možnosťou výberu oblečenia a zariadenia  
v našom mestskom šatníku Veci za úsmev. Ďakujem 
všetkým, ktorí sa zapájate do pomoci a ste aj v tejto 
zložitej dobe solidárni. Ďakujem z celého srdca.

Minulý týždeň som dostala skvelú správu  
o zriadení novej pobočky pošty v našom meste, 
keďže tento zámer už odsúhlasilo nielen nové 
vedenie Slovenskej pošty, ale aj príslušný Úrad pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb. Verím, že naše úsilie nevyšlo nazmar  
a v budúcom roku sa tento vytúžený zámer naplní. 
Viac o tejto téme sa dočítate na strane 10.

V nedeľu 1. novembra si pripomíname Sviatok 
všetkých svätých a 2. novembra deň venovaný 
Spomienke na zosnulých. Návšteva hrobov 
príbuzných v týchto dňoch má veľmi dávnu tradíciu. 
Nielen veriaci, ale takmer všetci prichádzajú na 
cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov  
a položením kytíc a vencov k hrobom, spomínali 
na svojich zosnulých. Tento sviatok je našou 
spomienkou na blízkych, ktorí odišli a spomienkou 
na nich im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás  
v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci 
žiť naďalej. Hoci tento rok máme prístup na cintorín 
obmedzený, nič nám nemôže zabrániť, aby sme 
zapálili sviečku doma a venovali svojim blízkym, ktorí 
už nie sú s nami, modlitbu alebo úprimnú myšlienku 
a spomienku na chvíle strávené spolu.

Máme za sebou víkend, v rámci ktorého sme si 
posunuli ručičky na hodinách o hodinu späť. Mohli 
sme si o hodinku dlhšie pospať a možno je to 
symbolika toho, že sa máme viac zdržiavať doma, 
tráviť čas s rodinou a oddychovať. Viem, že je to 
náročné obdobie pre nás všetkých, ale už sme to raz 
zvládli a nie je dôvod to teraz vzdať, pretože: “Môžeš 
sa hnevať, môžeš zúriť, môžeš kričať alebo plakať. Čo 
nemôžeš, je vzdať sa!”

Ja sa nevzdám a vy určite tiež nie. Budeme bojovať 
a asi aj nadávať a kričať, ale všetko zlé raz pominie 
a my budeme silnejší, pripravení na ďalšie výzvy  
a boje. Prajem vám všetkým zdravie a pokojný týždeň 
a ešte raz prosím o vašu trpezlivosť pri testovaní.  
A preto, srdcia hore, pretože spolu to zvládneme.

Katarína Heneková
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Počas sobotného popoludnia (24.10.2020) navští-
vili púchovskú samosprávu príslušníci Ozbrojených 
síl SR, aby vykonali aj v spolupráci s hygieničkou  
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  
v Považskej Bystrici rekognoskáciu vytipovaných 
špeciálnych odberných miest, ktoré budú v schvá-
lených objektoch zriadené v nasledujúcich dvoch 
týždňoch cez víkendy (31.10. – 1.11.2020 a 7.11. – 
8.11.2020) k vykonaniu celoplošného testovania na 
Slovensku, nariadeného Vládou SR. 

Terénneho prieskumu sa okrem primátorky mes-
ta JUDr. Kataríny Henekovej zúčastnili i prednostka 
MsÚ Púchov JUDr. Iveta Brindzová, vedúca Oddele-
nia organizačného a vnútornej správy MsÚ Púchov 
Ing. Zuzana Brindzová, PhD. a referent krízového 
riadenia a správy majetku Ing. Martin Rosina. Po 
vykonaní odborného terénneho prieskumu prebra-
lo vedenie mesta s príslušníkmi Ozbrojených síl SR 
ďalšie kroky v procese príprav na plošné testovanie 
v Púchove. Samospráva sa na nadchádzajúce ce-
loplošné testovanie pripravuje veľmi zodpovedne  
a intenzívne. O všetkých potrebných informáciách 
vás budeme včas informovať na webovom sídle mes-
ta, sociálnych sieťach i v appke SOM. 

(KROS)

Vojaci vykonali rekognoskáciu odberných miest

V pondelok 26.10.2020 prebehlo sedemnáste 
zasadnutie Krízového štábu mesta Púchov, ktoré 
sa prvýkrát uskutočnilo prostredníctvom tele-
mostu. 

Jeho základným cieľom bolo informovanie členov 
mestského krízového štábu zo strany primátorky 
mesta Kataríny Henekovej o stave pripravenosti na 
celoplošné testovanie v meste Púchov, ktoré sa má 
konať počas nasledujúcich dvoch víkendov. Členo-
via krízového štábu dostali kompletné informácie  
k procesu rekognoskácie odberových miest a predo-
všetkým k procesu príprav týchto miest na samotné 
testovanie. 

Mestský úrad Púchov bude pri zabezpečovaní po-
trieb pre odberové tímy, ktoré budú v každom od-
berovom mieste v počte približne deväť osôb úzko 
spolupracovať s Podnikom technických služieb mes-
ta Púchov, s.r.o., Autobusovou dopravou Púchov, 
a.s. a Púchov servis, s.r.o. tak, aby tieto priestory boli  
riadne pripravené – vydezinfikované – a bezpeč-
né pre všetkých testovaných i tieto špeciálne tímy. 
Primátorka mesta zároveň informovala o nutnosti 
doplnenia administratívnych pracovníkov a dobro-
voľníkov do jednotlivých tímov a zároveň vyzdvihla 
pozitívny prístup občanov, ktorí sa priebežne hlásia 
k pomoci ostatným. 

Predmetom rokovania bolo i zodpovedanie niek-
torých otázok súvisiacich s prevádzkou mestskej 
autobusovej dopravy, v rámci ktorej budú do odvo-
lania zrušené linky zabezpečujúce prepravu detí na 

tréningové procesy a taktiež obmedzené spoje MAD 
počas Sviatku všetkých svätých, t.j. 1.11.2020. Členo-
via mestského krízového štábu prejavili dobrú vôľu 
pomôcť svojmu mestu počas týchto ťažkých skúšok, 

za čo im primátorka mesta poďakovala a vyslovila 
prianie, aby všetci toto obdobie zvládli hlavne v zdra-
ví, pokoji a trpezlivosti. 

MsÚ Púchov 

Sedemnáste zasadnutie krízového štábu prebehlo online
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Samospráva v Púchove sa na ploš-
né testovanie na COVID-19, ktoré 
sa bude prvýkrát konať v meste 
Púchov a jeho okrese už nasledujú-
ci týždeň v sobotu a nedeľu, v čase, 
ktorý Vláda SR upresní v utorok, 
27.10.2020, veľmi zodpovedne a in-
tenzívne pripravuje.

Testovanie bude prebiehať v meste 
Púchov v termínoch od 31.10.2020 do 
1.11.2020 a od 7.11. do 8.11.2020,  
a to v špeciálne vybraných testovacích 
miestnostiach – odberných miestach. 
Pri výbere týchto odberných miest 
sme vychádzali  z toho, že nechceme, 
aby tieto odberné miesta boli v zaria-
deniach, ktoré sú využívané deťmi. Vy-
lúčili sme preto všetky školy a školské 
zariadenia, v ktorých stále prebieha 
výučba. Priestory sme pripravili tak, 
aby sa jednými dverami vchádzalo, 
druhými vychádzalo. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva by mal vy-
brané miestnosti akceptovať, vyberali 
sme ich tak, aby sme splnili všetky nut-
né predpoklady. Oproti voľbám sme 
vybrali iné priestory, ktoré sú v aktuál-
nych podmienkach oveľa vhodnejšie.

Lokalizácia bola určená po osobnej 
prehliadke priestorov vhodných na tes-
tovanie občanov zástupcami Ozbro-
jených síl SR v sobotu 24.10.2020. 
Odberné miesta budú viditeľne ozna-
čené písomnou informáciou a občanov  
o nich vopred informujeme prostred-
níctvom webovej stránky mesta, so-
ciálnych sietí a Púchovských novín.

Testovať sa bude v nasledujúcich 
dvoch týždňoch v sobotu a nedeľu,  
v čase, ktorý Vláda SR upresní v utorok 
27.10.2020, tak, aby boli zabezpečené 
všetky požadované hygienicko-epide-
miologické nariadenia. Testovať budú 
odborní pracovníci – zdravotnícky 
personál a na priebeh budú dozerať 
aj príslušníci štátnej i mestskej polí-
cie. Presný harmonogram testovania 
zverejníme po doručení z Ministerstva 
obrany SR (opäť prostredníctvom vyš-
šie uvedených platforiem).

Vo štvrtok 29.10.2020, prebehne 
celková dôsledná dezinfekcia odbe-
rových miest pod taktovkou Podniku 
technických služieb mesta Púchov, 
s.r.o. a Autobusová doprava Púchov, 
a.s. a rovnako príprava daných odbero-
vých miest podľa metodického poky-
nu Ministerstva obrany SR.

Na vybraných odberových miestach 
budú prítomní príslušník Ozbroje-
ných síl SR, Polície SR, Mestskej po-
lície Púchov a dvaja administratívni 
pracovníci s jedným dobrovoľníkom 
a samozrejme zdravotnícky personál. 
V priebehu nasledujúcich dní bude 
zo strany Oddelenia organizačného  
a vnútornej správy MsÚ Púchov vypra-
cované metodické usmernenie k orga-
nizácii činnosti na odberovom mieste. 
Tento bude zverejnený na webovom 

sídle mesta, oficiálnych sociálnych 
sieťach i v appke SOM. 

Občanom mesta Púchov sa od-
porúča zúčastniť sa na testovaní  
v odberovom mieste, ktoré je naj-
bližšie k miestu ich bydliska. Avšak, 
nevylučuje sa možnosť, že v prípade 
zvýšenej účasti občanov na danom 
odberovom mieste, budú títo čaka-
júci občania informovaní o možnosti 
premiestniť sa na iné odberové mies-
to, kde bude v tom čase menšia účasť 
občanov. Odporúčame preto sledovať 
vyššie uvedené informačné kanály 
Mesta Púchov. Uvádzame, že pre tes-
tovanie je možné si vybrať akékoľvek 
z týchto trinástich odberových miest, 
pričom na testy sa nerozdávajú časen-
ky ani sa nepostupuje podľa abeced-
ného poradia.

Testovanie je určené pre osoby od 
10 do 65 rokov. 

Na test môžu prísť všetky osoby vrá-
tane cudzincov, ktorí sa v čase testova-
nia zdržiavajú na území SR. Postačí im 
akýkoľvek doklad totožnosti. Na testo-
vaní sa nezúčastnia klienti domovov 
sociálnych služieb ani hospitalizovaní 
pacienti v nemocniciach. Tí budú otes-
tovaní priamo v týchto zariadeniach. 

Ak máte trvalý pobyt mimo mesta 
Púchov a budete v čase testovania na 
území mesta Púchov, môžete sa dať 
dopísať do zoznamu testovaných osôb 
priamo na jednom z testovacích miest 
a otestovať sa.

Taktiež to platí v opačnom prípade, 
ak máte trvalý pobyt v meste Púchov, 
ale žijete v inom meste, môžete sa dať 
testovať priamo tam - na celoplošnom 
testovaní v plánovaných termínoch.

Ak ste v karanténe, na testovaní sa 
teraz nezúčastníte.

Mesto intenzívne komunikuje so 
všetkými zložkami štátnej správy, jed-
notlivými ministerstvami, Regionál-
nym úradom verejného zdravotníc-
tva v PB, ako aj s Okresným úradom 
Púchove. Za mesto Púchov ako samo-
správu zabezpečuje úlohy v súvislosti  
s pripravovaným testovaním Odde-
lenie organizačné a vnútornej správy 
Mestského úradu v Púchove.

Osoba, ktorá sa zúčastní testovania, 
musí mať pri sebe občiansky preukaz, 
resp. iný doklad totožnosti a kartu 
poistenca, ktoré budú vizuálne skon-
trolované a meno osoby bude takto 
stotožnené s údajmi v zozname. Po 
kontrole bude nasledovať samotný 
odber – po jeho vykonaní bude oso-
ba musieť čakať, cca 20 minút, na vý-
sledok testu, ktorý dostane v obálke 
priamo na odbernom mieste. Ak bude 
test pozitívny, v obálke bude taktiež 
vložený návod, ako má takáto pozitív-
ne testovaná osoba postupovať ďalej.

Chceme ešte raz zdôrazniť, že mesto 
vyvíja maximálne úsilie, aby sa testo-

vanie uskutočnilo bez akýchkoľvek 
zdravotných, či bezpečnostných ex-
cesov, a to aj napriek krátkosti času 
na jeho dôslednú prípravu. Aj preto 
vyzývame všetkých, aby mali na my-
sli v prvom rade bezpečnosť seba  
a svojich blízkych, bezpečnosť svojich 
spoluobčanov, aby boli disciplinovaní 
a ohľaduplní. Najmä ak si uvedomíme, 
že počty infikovaných neubúdajú, skôr 
naopak.

Dobrovoľnosť a bezpečnosť – toto sú 
dve hlavné hľadiská pri testovaní „Spo-
ločná zodpovednosť“.

V priebehu najbližších dní, po odsú-
hlasení zo strany ozbrojených zložiek 
a hygieny, Vás budeme informovať  
o presnom označení odberných miest, 
ktoré budú určené na testovanie. V prí-
pade nejasností ohľadom testovania 
môžete kontaktovať vedúcu oddele-
nia organizačného a vnútornej správy 
Ing. Zuzanu Brindzovú, PhD. na email:  
zuzana.brindzova@puchov.sk.

Mesto Púchov bude priebežne infor-
movať o všetkých nových skutočnos-
tiach, ktorými bude disponovať, resp. 
ktoré nastanú v súvislosti s prípravou 
testovania v našom meste. Z toho 
dôvodu, prosíme, sledujte oficiálnu 
webovú stránku mesta ako aj oficiálnu 

stránku mesta na sociálnych sieťach. 
Momentálne potrebujeme pomoc 
pri zabezpečení dobrovoľníkov, ktorí 
pomôžu pri administratívnych alebo 
organizačných činnostiach v súvislosti  
s testovaním, preto v prípade, ak chce-
te pomôcť: zapojte sa do organizova-
nia celoplošného testovania.

Hľadáme odhodlaných dobrovoľ-
níkov so záujmom, vôľou a chuťou 
pomáhať, pre zabezpečenie administ-
ratívnych a organizačných úloh pri ce-
loplošnom testovaní v našom meste. 
Primárnou požiadavkou je dovŕšenie 
veku 18 rokov.

V prípade Vášho záujmu admini-
stratívne nám pomôcť sa, prosíme, 
prihlasujte mailom na: sekretariat@
puchov.sk, kde je potrebné uviesť 
kontaktné údaje, ako aj konkrétne dni, 
kedy by ste chceli pomôcť alebo sa 
prihláste prostredníctvom formulára 
uvedeného na webovom sídle mesta  
a oficiálnych sociálnych sieťach.. 

Veríme, že sa s chuťou a zodpoved-
nosťou zapojíte do dobrovoľníctva  
a spoločne zvládneme plošné testova-
nie i súčasnú situáciu v našom meste.

Ďakujeme.
MsÚ Púchov 

Informácie k plošnému testovaniu v Púchove

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE COVID – 19
31.10. – 1.11.2020
7.11. – 8.11.2020

Čas podľa premiéra Vláda SR upresní v utorok 27.10.2020.

OM Priestor pre odberné miesto Adresa OM
1 Telocvičňa ZŠ Komenského Komenského 652, Púchov

2 Základná škola Mládežnícka Mládežnícka 1434/16, Púchov

3
SOV-prízemie, Bývalé stredisko občianskej 

vybavenosti
Námestie slobody 1400/12, Púchov

4 Budova KVC (Divadlo) - OM1 Hoenningovo námestie 2002, Púchov

5 Budova KVC (Divadlo) - OM2 Hoenningovo námestie 2002, Púchov

6 Gymnázium – telocvičňa 1.mája 905, Púchov

7
Stredná odborná škola obchodu a služieb –

chodbová časť budova „D“
1. mája 1264, Púchov

8 Telocvičňa ZŠ Gorazdova Gorazdova 1174/2, Púchov

9 Športová hala (volejbalová) 1. mája 834, Púchov

10 Budova ZŠ Slovanská /vestibul 2.stupeň/ Slovanská 330/23, Púchov

11 Budovy bývalej školy B2 Kolonka J. Smreka 484/4, Púchov

12 Občiansky výbor Nosice (stará škola) Nosice 125, Púchov

13 Kultúrny dom Hoština Hoština 122, Púchov

Jednotlivé odberné miesta, ktoré prešli rekognoskáciou zo strany 
Ozbrojených síl SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v PB, čiastočne kopírujú vybrané volebné okrsky.

Odporúčame zúčastniť sa testovania v OM, ktoré je najbližšie k miestu Vášho 
bydliska. V prípade zvýšeného počtu čakajúcich v niektorom z OM, budú 

občania informovaní o možnosti presunúť sa na iné (najbližšie) OM.
Sledujte webové sídlo a oficiálne sociálne siete Mesta Púchov.

MESTO PÚCHOV
Štefánikova 821/21,  020 18 Púchov
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Mestská polícia

Polícia informuje

Pomohli...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Ulici M. Kukučí-
na leží na chodníku neznámy muž. Po príchode 
mestských policajtov na miesto bola pri nezná-
mom mužovi pani, ktorá hliadku informovala, 
že muž bol na nákupe v obchode a keďže má 
problém s chôdzou, opakovane padal na zem. 
Mestskí policajti šetrením zistili, že ide o občana  
z púchovskej mestskej časti Horné Kočkovce. Muža 
následne hliadka previezla do miesta trvalého  
bydliska, kde si ho prevzala manželka.  

Domáce týranie rieši štátna polícia
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie od ženy z Púchova, podľa ktorého 
u nej plače suseda, ktorej mal ublížiť muž. Hliadka 
mestskej polície po príchode na uvedenú adresu 
našla v byte ženu pod vplyvom alkoholu, kto-
rá mestských policajtov informovala, že jej muž 
ubližuje napriek tomu, že je v podmienke. Hli-
adka žene odporučila, aby domáce násilie spolu  
s lekárskym potvrdením o ošetrení nahlásila na 
Obvodné oddelenie PZ v Púchove. 

Zabudol zavrieť
Hliadka mestskej polície našla počas kontrolnej 

činnosti na Ulici M. R. Štefánika otvorené ľavé 
predné dvere na osobnom motorovom vozidle 
Škoda Fabia. Hliadka zistila majiteľa vozidla a tele-
fonicky ho informovala, že nezavrel dvere na aute. 
Majiteľ automobilu ku vozidlu prišiel a v prítom-
nosti hliadky ho zamkol. 

Mŕtvy pes
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého je vo Vieske-Bezdedo-
ve pri drevenici zabitý pes veľkého vzrastu. Mest-
skí policajti kontaktovali pracovníčku mestského 
úradu, ktorá zabezpečila odvoz prostredníctvom 
firmy, ktorá sa danou problematikou zaoberá. 

Z parkoviska smetisko?
Hliadka mestskej polície zistila priestupok  

a porušenie všeobecne záväzného nariadenia 
na Gorazdovej ulici. Dopustil sa ho cudzí štátny 
príslušník prechodne žijúci v Púchove, ktorý na 
parkovisku pri Základnej škole Gorazdova nechal 
odloženú nepotrebnú vec. Hliadka mestskej polí-
cie vyriešila priestupok dvadsaťeurovou pokutou. 

Opitý pred detským domovom
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá-

klade anonymného telefonického oznámenia na 
Štefánikovej ulici, kde mal podľa oznámenia pred 
detským domovom ležať opitý muž, čím vzbu-
dzoval verejné pohoršenie. Hliadka našla na zemi 
muža evidentne pod vplyvom alkoholu, bez pou-
žitia donucovacích prostriedkov ho predviedli na 
oddelenie mestskej polície. Po zistení totožnosti 
mužovi hliadka uložila pokutu vo výške 10 eur. 
Pokutu zaplatil na mieste, následne ho mestskí 
policajti z oddelenia prepustili. 

Pokuty za nenosenie rúšok
Do portfólia povinnosti príslušníkov mestskej 

polície pribudla aj kontrola nariadení krízového 
štábu, Vlády Slovenskej republiky a Úradu verej-
ného zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi 
opatreniami, ktoré platia v celej republike. Prí-
slušníci púchovskej mestskej polície aj v minu-
lom týždni kontrolovali dodržiavanie nariadení 
vrátane povinnosti nosiť prekryté horné dýchacie 
cesty. V troch prípadoch zistili nenosenie rúška, 
vinníkov potrestali blokovou pokutou vo výške 
10 eur. 

Od 26. októbra do 30. októbra 2020 nebudú strán-
kové pracoviská na všetkých oddeleniach cudzinec-
kej polície vybavovať žiadnych klientov. Klienti, ktorí 
boli objednaní v danom čase na konkrétny termín sa 
budú musieť znova objednať cez elektronický objed-
návací systém na najbližší voľný termín. 

Policajti cudzineckej polície budú využití na plne-
nie úloh Policajného zboru súvisiacich s riešením 
pandemickej situácie COVID-19 na území Slovenskej 

republiky. Odporúčame klientom sledovať facebook 
Policajného zboru SR, nakoľko v prípade negatívne-
ho vývoja pandemickej situácie sa môže stať, že sa 
budú prijaté opatrenia operatívne meniť, o čom bu-
deme verejnosť včas informovať.

Ostatné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky (okresné úrady, klientske centrá, oddelenia 
dokladov atď.) pracujú v obmedzenom režime ako 
doteraz.    Zdroj: FB, Polícia SR

Oddelenia cudzineckej polície budú 
tento týždeň pre verejnosť zatvorené

Ku koncu mesiaca september evidoval úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Púchovskom okrese 1239 
uchádzačov o zamestnanie. Priemerná miera neza-
mestnanosti v Púchovskom okrese klesla v septem-
bri o 0,44 percenta na úroveň 4,87 percenta. Miera 
nezamestnanosti v okrese Púchov bola v septembri 
tretia najnižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Z celkového počtu nezamestnaných bolo 619 
žien, 88 občanov so zdravotným postihnutím. Medzi 
uchádzačmi o zamestnanie bolo tiež 97 absolventov 
škôl, z nich bolo 29 absolventov vysokých škôl a 68 
absolventov stredných škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo v evidencii úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchovskom 
okrese 333 uchádzačov mladších ako 30 rokov a 253 
uchádzačov starších ako 55 rokov.  

Úrady práce v Trenčianskom kraji evidovali koncom 
septembra 17.642 uchádzačov o zamestnanie. Ich 
počet medzimesačne klesol o 902. Priemerná evi-

dovaná miera nezamestnanosti klesla v septembri 
v Trenčianskom kraji o 0,30 percen na úroveň 5,38 
percenta. V septembri sa nezamestnanosť znížila vo 
všetkých deviatich okresoch v kraji. 

Najväčšia miera nezamestnanosti bola v septembri 
v Trenčianskom kraji v okrese Prievidza, kde dosiahla 
úroveň 6,83 percenta. Nasledovali okresy Považská 
Bystrica (6,59 percenta), Partizánske (5,99 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (5,21 percenta), Myjava (5,04 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (4,88 percenta), 
Púchov (4,87 percenta), Ilava (4,31 percenta) a Tren-
čín (3,98 percenta). Trenčiansky okres bol zároveň  
v rámci Slovenska s treťou najnižšou nezamestna-
nosťou. 

V rámci Slovenska klesla v septembri miera neza-
mestnanosti o 0,17 percenta na úroveň 7,43 percen-
ta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (19,99 
percenta), najnižšia v okrese Bratislava V (3,65 per-
centa).                        (r)

Miera nezamestnanosti klesla v okrese 
Púchov najviac v Trenčianskom kraji

V noci 22. októbra dvaja zatiaľ neznámi páchatelia 
barbarsky vykradli zásobníky na mince v púchovskej 
autoumyvárni. 

Dvaja muži na pravdepodobne ukradnutom vozid-
le, prípadne na vozidle s ukradnutou štátnou pozná-

vacou značkou vylomili pokladničky a ukradli z nich 
mince. Majiteľovi spôsobili na zariadení autoumy-
várne škody neporovnateľné s pár drobnými, ktoré 
ukradli z pokladničiek. 

Zdroj: Facebook

Zlodeji ukradli mince z autoumyvárne
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Schvália poslanci pomoc púchovským prevádzkam? 
Aj o ďalších pomociach pre občanov bude nasledujúce MsZ

Do mimoriadneho mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční v stredu 28.10.2020 budú po-
slancom predložené k prerokovaniu viaceré zá-
sady i všeobecne záväzné nariadenia, ktoré majú 
pomôcť občanom ako v súčasnej koronakríze, tak 
i neskôr. 

Zasadnutie MsZ v Púchove sa uskutoční za prísnych 
bezpečnostných a hygienických podmienok, podľa 
nariadení ÚVZ SR, zúčastnení budú iba poslanci  
a primátorka mesta, JUDr. Katarína Heneková,  
s prednostkou MsÚ Púchov, JUDr. Ivetou Brindzovou 
a hlavnou kontrolórkou Ing. Martou Kaveckou. 

Pomoc pre prevádzkovateľov letných terás 
Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s korona-

vírusom má záujem aj mesto Púchov vyjsť v ústre-
ty podnikateľom - prevádzkovateľom zariadení  
s pohostinskou činnosťou a predĺžiť prevádzkové 
doby pre exteriérové sedenia – letné terasy aj po 
31.10.2020. Z uvedeného dôvodu radnica pripra-
vila návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Púchov a s tým súvisiaci Do-
datok VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov, 
uvádzajúc: 

„Nakoľko z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia 
COVID-19 nie je možné podávať pokrmy a nápoje  
v interiérových častiach prevádzok, čím prevádzko-
vatelia reštauračných zariadení prichádzajú o príjmy, 
rozhodlo sa mesto Púchov kompenzovať výpadok 
týchto príjmov možnosťou prevádzkovania terás  
a predajných zariadení pri prevádzkach predávajú-
cich vystavený tovar oslobodených od dane za uží-
vanie verejného priestranstva počas mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.“ 

V praxi to znamená, že exteriérové sedenia - let-
né terasy môžu byť počas trvania mimoriadnej si-

tuácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
otvorené aj v období od 1.11. do 31.3., a to za cenu 
prenájmu 1 euro pre prevádzkovateľa. Tieto VZN sa 
výnimočne prijímajú postupom v zmysle § 6 ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plat-
nom znení vzhľadom k skutočnosti, že sa v súvislosti 
s ohrozením verejného zdravia spôsobeného pandé-
miou COVID-19 jedná o mimoriadnu udalosť.

Prevádzková doba pre exteriérové sedenie –  
letné terasy v prevádzkach s pohostinskou čin-
nosťou a v prevádzkach s pohostinskou činnosťou  
v budovách, v ktorých sú priestory určené na bývanie  
v čase:

1.4.-30.6. 08:00 – 22:00
1.7.-31.8. 08:00 – 23:00
1.9.-31.10. 08:00 – 22:00
1.11. - 31.3. počas mimoriadnej situácie, núdzo-

vého stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného  
v súvislosti s ochorením COVID-19 08:00 – 22:00

Hudobná produkcia na letných terasách je po-
volená v čase

1.4.-30.6. 08:00 – 21:00
1.7.-31.8. 08:00 – 22:00
1.9.-31.10. 08:00 – 21:00
1.11. - 31.3. počas mimoriadnej situácie, núdzo-

vého stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného  
v súvislosti s ochorením COVID-19 08:00 – 21:00

Výhodnejšie stravovanie pre seniorov a ZŤP ob-
čanov

Životné podmienky a finančná výška životného mi-
nima sa v priebehu rokov menia, vzrastajú, a z toho 
dôvodu sa rozhodlo vedenie mesta pomôcť taktiež 
seniorom a ZŤP občanom mesta Púchov. Keďže je 
dôvodom taktiež valorizácia dôchodkov, chce mes-
to Púchov rozšíriť podporu pre ďalších stravníkov  
a zdravotne postihnutých občanov, so zachovaním 
príspevku mesta na jeden stravný lístok. Stravovanie 

je zabezpečované v zariadeniach školského stravo-
vania, ktorých zriaďovateľom je mesto Púchov, TSK, 
ďalej v domovoch sociálnych služieb, ktorých zria-
ďovateľom je TSK a v zariadeniach, ktorých zriaďova-
teľom je ÚPSVaR (ďalej len „stravovacie zariadenie“). 
Doposiaľ bol tento príspevok poskytovaný občanom 
– stravníkom a ZŤP, ktorých dôchodok je nižší ako 
430 eur, v súčasnom návrhu k prerokovaniu poslan-
cami MsZ v Púchove je navrhnutá suma pre týchto 
občanov, ktorých dôchodok je nižší ako 530 eur, vo 
výške rozdielu medzi aktuálnym predpisom stravné-
ho a uhradeným poplatkom 1 euro od poberateľa 
starobného alebo invalidného dôchodku a občana, 
ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odká-
zaný na spoločné stravovanie. O tom, či sa skutočne 
navýši tento príspevok o celých 100 eur, rozhodnú 
poslanci už túto stredu. 

Predĺžená lehota žiadosti o príspevok pre mla-
dé rodiny 

Na základe viacerých podnetov a prehodnotenia 
vedenia mesta, bude poslancom predložený Doda-
tok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v meste 
Púchov, v ktorom sa upravuje lehota podania žia-
dosti o príspevok pri narodení dieťaťa zo 60 dní na 
6 mesiacov – odo dňa narodenia dieťaťa. V II. časti 
Zásad podpory mladých rodín prijatých uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 210/2019 sa mení nasle-
dovné: „Žiadateľ musí o finančnú podporu požiadať 
písomne do 6 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. 
V opodstatnených prípadoch (napr. súdne konanie 
vo veci starostlivosti o dieťa) môže žiadateľ požiadať 
o poskytnutie finančnej podpory aj po stanovenom 
termíne, najneskôr však do 1 roka od narodenia 
dieťaťa a to v zmysle splnených podmienok týchto 
zásad. Opodstatnenosť jednotlivých prípadov po-
súdi mestský úrad.“ V prípade schválenia predkla-
daného Dodatku č. 1 prítomnými poslancami, bude 
predmetný dodatok platný a účinný už odo dňa 
schválenia mestským zastupiteľstvom. 

(KROS)

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala 
mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční bez 
účasti verejnosti dňa 28. októbra 2020 (streda) o 
13.00 hod. v hlavnej sále Divadla Púchov s nasle-
dovným programom: 

1. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 
v MŠ 1. mája a ZŠ s MŠ Slovanská Púchov

2. Úprava rozpočtu Mesta Púchov - september 2020
3. Návrh - VZN č. 9/2020 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej ško-
ly, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta Púchov pre rok 2020

4. Návrh – Zásady, ktorými sa určuje postup pri po-
skytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne po-
stihnutým občanom v meste Púchov 

5. Návrh – Dodatok č. 1 k Zásadám podpory mla-
dých rodín v meste Púchov

6. Návrh – VZN č. 10/2020 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Púchov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020

7. Návrh – VZN č. 11/2020 ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 
3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov

8. Zmena člena v dozornej rade v spoločnosti ME-
DIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o. 

9. Predaj, kúpa
10. Nájom
11. Rôzne
12. Interpelácie

Rokovanie mestského zastupiteľstva bude neverejné
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V ZŠ Mládežnícka sme marci vhupli, ba priam „zle-
teli dolu hlavou“ do dištančnej formy vzdelávania na 
všetkých typoch škôl na Slovensku. „Dištančné vzde-

lávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a žiak sú odde-
lení v čase alebo mieste, príp. v oboch.“

Bolo to náročné obdobie pre žiakov, učiteľov, ale 
aj rodičov. Začiatky boli chaotické. Učitelia v sna-

he nič nezanedbať, doslova „valili“ na žiakov úlohy, 
testy, študijný materiál. Každý deň, v každú dennú, 
no často aj nočnú hodinu. Žiaci na oplátku v snahe 

preukázať svoju zodpovednosť 
učiteľom odpisovali, posielali 
vypracované zadania úloh, uči-
va taktiež dňom – nocou. No 
boli aj takí, ktorým bolo treba 
neustále pripomínať, že nie sú 
prázdniny a je potrebné o uči-
ve, či technických problémoch 
prečo sa to nedá, s učiteľom 
komunikovať. Taký „nekonečný 
príbeh“.

Rodičia sa snažili svojim 
deťom pomáhať ako vládali 
a verím, že situácia bola pre 
zodpovedného rodiča, najmä 
žiakov na 1.stupni, teda tých 
najmladších školákov, najná-
ročnejšia. Postupne sa situácia 
ukľudnila, každý si našiel „ten 

svoj najlepší“ spôsob vzájomnej komunikácie. Či sme 
to zvládli ukáže čas. Rozhodne však na školách neča-
káme so založenými rukami a pocitom - dali sme to 
na jar, dáme to aj teraz.

Od začiatku školského roka sa na možnosť dištan-
čného vzdelávania pripravujeme. Tradičné hodiny 
nateraz vyučované prezenčne „poisťujeme“ precvi-
čovaním orientácie v študijných materiáloch posla-
ných učiteľom a taktiež precvičovaním správneho 
odovzdávania vypracovaných úloh žiakmi, či vzá-
jomnou komunikáciou – žiak, učiteľ, rodič. Žiaci sa na 
hodinách informatiky zoznamujú s prostredím onli-
ne vyučovania. Učitelia sa vzdelávajú cez ponúkané 
webináre, a v dohodnutých termínoch si so žiakmi 
vytvárajú online pripojenia aj v popoludňajších ho-
dinách. Skúšame pracovné prostredie online výučby, 
vzájomné prepojenia, zdieľanie učebných materiá-
lov, vzájomné prezentovanie, ale aj technické mož-
nosti pripojenia na rôznych zariadeniach. 

V tejto chvíli sa nedá zaručene povedať, že sme 
100% pripravení. Možností je veľa, ale nie všetky sa 
dajú uplatniť, pretože problémy sú aj v rozdielnom 
pripojení internetu, či rôznej technickej vybavenosti, 
čo v tejto chvíli nevieme ovplyvniť. ALE HĽADÁME 
CESTU. A ten kto hľadá, nájde. Ešte jeden poznatok 
z reakcií žiakov po skúšobnom pripojení žiakov s uči-
teľom na online popoludňajšom stretnutí: „Konečne 
sa vidíme bez rúšok.“, „Bolo to mojich najkratších 45 
minút, rýchlo to ubehlo. Ešte zostaňme online.“

Antónia Aradská, ZŠ Mládežnícka 

C h c e m e  b y ť  p r i p r a v e n í ,  n i e  z a s k o č e n í

Štvrtáci ZŠ Mládežnícka sa na 
chvíľu stali učiteľmi a pre druhákov 
si pripravili rovesnícke vzdelávanie 
z prírodovedy. Hlavnou témou bol 
MAGNET.

Mysleli naozaj na všetko, preto si 
vybrali pre pokusy priestor mimo 
triedy. Dodržali hlavné hygienické 
zásady a poukazovali mladším spo-
lužiakom ako funguje magnetické 
pole, obrazce zo železných pilín, 
príťažlivosť magnetov cez rôzne 
predmety v rôznych prostrediach  
a mnoho zaujímavých pokusov.

Štvrtáci si zdokonalili prezentačné 

schopnosti, komunikačné zručnosti 
a tímovú spoluprácu. Mladší žiaci si 
odniesli plno nápadov a námetov na 
domáce pokusy. 

Rovesnícke vzdelávanie je výbor-
nou metódou ako nenútene učiť žia-
kov zodpovednosti, samostatnosti, 
komunikácii a určite aj nadväzova-
niu sociálnych kontaktov. 

Sme radi, že sa nám podarilo spes-
triť vyučovanie v rúškach. Netradič-
ným spôsobom sa podarilo deťom 
vyčariť úsmev na tvári a zároveň 
vzbudiť záujem v ich očiach.

M.Jancíková, J.Flaškár, J.Šatková 

Učíme sa navzájom: MAGNET
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Už v minulom kalendárnom roku sme vás infor-
movali o rokovaniach so zástupcami Slovenskej 
pošty, ktorí osobne viackrát navštívili mestský úrad  
a priestory určené pre zriadenie novej pobočky pošty  
v Púchove. 

Cieľom týchto stretnutí bolo presvedčiť predsta-
viteľov Slovenskej pošty o nevyhnutnosti novej po-
bočky v meste. Táto sa už z dlhodobého hľadiska javí 
ako veľký problém, nakoľko súčasný stav je z hľadiska 
kapacity pre občanov mesta neúnosný. Predmetný 
problém sa riešil už v minulom volebnom období, 
kedy na túto nutnosť apeloval aj prezident Združenia 
podnikateľov v Púchove Doc. Ing. Vladimír Taraba, 
PhD. a tiež Lukáš Ranik, súčasný viceprimátor. Reálne 
kontúry splnenia tejto požiadavky sa naplnili minulý 
rok, kedy sme už dokonca stáli pred podpisom sa-
motnej nájomnej zmluvy, keďže celá problematika 
prešla aj schválením poslancov na minuloročnom 
októbrovom mestskom zastupiteľstve. K tomuto 
však následne nedošlo, a to z dôvodu zmeny vo ve-
dení spoločnosti Slovenská Pošta, a.s. a s tým súvi-
siacim pozastavením nových projektov. Samozrejme 
„svoje“ tiež urobila koronakríza. 

Vedenie mesta Púchov však vo svojom zámere 
neustúpilo a neúnavne sa dopytovalo po novej po-
bočke. Prvé pozitívne informácie prišli v septembri 
tohto roku, kedy spoločnosť Slovenská pošta, a. s. 
oznámila, že nové vedenie odsúhlasilo zriadenie ďal-
šej pobočky v Púchove. Tento týždeň bola doručená 
nová pozitívna informácia, ktorá nás opäť priblížila 
k splneniu nášho cieľa, keďže bol tento zámer dňa 
15.10.2020 odsúhlasený aj Úradom pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb. Ing. 

Iveta Vrbiková, riaditeľka sekcie správy majetku zo 
spoločnosti Slovenská pošta, a.s. vo svojom emaile 
uviedla: „Ak všetko pôjde tak ako má, budúci rok sa 
obyvatelia mesta môžu tešiť z novej pobočky Pošta 
Púchov 3.“

Momentálne finalizujeme znenie nájomnej zmlu-
vy, v ktorej budú aj presné termíny týkajúce sa nielen 
odovzdania priestorov do užívania, ale aj samot-
ného plánovaného otvorenia tejto pobočky. Len 
pre pripomenutie uvádzame, že sa jedná o priestor  
v objekte SOV na Námestí slobody, ktorý spĺňa všetky 

požiadavky pre samotné 
zriadenie pobočky pošty. 

Primátorka mesta Ka-
tarína Heneková uvádza 
:„Osobne sa veľmi teším 
tejto aktuálnej informácii, 
pretože naše úsilie v tejto 
veci bolo naozaj enorm-

né a uskutočnili sme mnoho rokovaní v Púchove aj  
v Bratislave, na ktorých sme veľmi zásadne argu-
mentovali požiadavkami našich občanov na novú 
poštu. Poďakovanie patrí kolegyni Angele Lazoro-
vej, poslankyni MsZ, ktorá sa osobne svojou inter-
venciou zapájala do celého procesu prípravy. Veľmi 
ma potešila aj ďalšia novinka, ktorú pošta spustí  
v našom meste, a to konkrétne zriadenie BalíkoBO-
Xov (službu poskytuje pošta pre klientov, ktorí majú 
svoj BalíkoBOX pre pohodlné vyzdvihnutie balíkov 
podľa svojich potrieb, pozn. red.), ktoré by mali byť 
umiestnené pri nákupnom centre Tesco. Verím, že  
v danom procese už nenastanú žiadne nepredvída-
teľné okolnosti a aj táto služba BalikoBOXu, a hlavne 
nová pobočka, bude zriadená v blízkom období. Pro-
sím v tejto súvislosti občanov o strpenie a trpezlivosť 
pri návšteve Pošty 1 - v meste, pričom som presved-
čená, že toto obdobie „nervozity“ už nebude trvať 
dlho. Urobíme pre to všetko.“         Laura Krošláková 

Slovenská pošta vyzýva klientov 
k opatrnosti pred ďalšími falošnými 
e-mailami. 

Odosielateľ používa zdeformované 
logo Slovenskej pošty, od adresátov 
pýta poplatok za doručenie zásielky 
a cez webový odkaz ich rovno pre-
smeruje na platobnú bránu, kde má 
adresát zadať svoje údaje z platobnej 
karty. Odosielateľom týchto mailov nie 
je Slovenská pošta, a preto by klienti 
nemali na takéto maily reagovať. Ide  
o podvod, kde je zneužité meno Slo-
venskej pošty. Slovenská pošta sa už 
obrátila na orgány činné v trestnom 
konaní. 

Na falošné e-maily upozorňuje Slo-
venská pošta aj na svojej webovej 
stránke - www.posta.sk: cez banner 
upozorňujúci na falošné maily sa klien-
ti prekliknú na podstránku, kde sú uve-
dené všetky potrebné informácie, ako 
zákazníci rozlíšia, že ide o podvodný 
mail. Na stránke sú aj ukážky, ako môžu 
takéto falošne maily vyzerať. Dôležitá 

je aj ostražitosť adresátov, ktorí do-
stanú takéto podvodné e-maily, aby 
na ne nereagovali. 

Základné faktory, podľa ktorých 
klien ti rozpoznajú, že ide o podvod, sú: 

- Slovenská pošta nikdy nepýta pro-
stredníctvom e-mailov peniaze. Za 
zásielku zaplatí klient buď pri objed-
návaní tovaru, teda priamo eshopu, 
alebo na dobierku, teda pri prevzatí 
zásielky – a to hotovosťou alebo kar-
tou. Adresát zaplatí za zásielku kurié-
rovi, pri priehradke na pobočke alebo 
v BalíkoBOXe. 

- V prípade, ak adresát dostane mail, 
odporúčame vždy kontrolovať aj odo-
sielaciu adresu a aby na podozrivé 
e-maily nereagoval, obzvlášť, ak od 
neho žiadajú peniaze. 

V prípade, že klienti na tieto podvod-
né maily už zareagovali a uhradili po-
žadovanú sumu, čím im bola spôsobe-
ná škoda, odporúčame im obrátiť sa na 
orgány činné v trestnom konaní.

Zdroj: Slovenská pošta

Pozor na podvodné e-maily 
v mene Slovenskej pošty

Nová pobočka Slovenskej pošty v Púchove aj s extra službou



Epidemiologická situácia na Slovensku sa 
zhoršuje, preto je dôležité, aby sme pristupovali 
zodpovedne k ochrane vlastného zdravia, ako aj 
zdravia ostatných. Prinášame praktické informá-
cie pre prípad, že máte pozitívny test na ochore-
nie COVID-19 alebo ste sa stretli s niekým, kto má 
pozitívny test.

Ak bolo potvrdené ochorenie COVID-19:
• domáca izolácia trvá najmenej 10 dní od zistenia 

pozitívneho výsledku testu,
• pozitívne testovaná osoba informuje všetkých,  

s ktorými bola v úzkom kontakte,
• je potrebné tieto osoby požiadať, aby sa prihlásili 

na testovanie,
• odporúča sa spísať zoznam týchto osôb aj s kon-

taktmi a počkať, kým pozitívne testovanú osobu 
bude kontaktovať príslušný RÚVZ.

Úzky kontakt je definovaný ako:
• kontakt s osobou, pri ktorom je vysoké riziko ex-

pozície,
• osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 

metrov dlhšie ako 15 minút, 
• fyzický kontakt s prípadom COVID-19, 
• nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 

v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, 
zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) 
dlhšie ako 15 minút.

Podmienky domácej izolácie:
• nesmiete opustiť miesto, kde ste si nahlásili pobyt 

počas svojej karantény okrem prípadu núdze, pri 
potrebe základnej zdravotnej starostlivosti, indi-
viduálnej prepravy na mobilné odberové miesto 
z dôvodu testovania,

• nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane ob-
chodov, kultúrnych spoločenských a športových 
udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (ro-
dinné oslavy, a pod.),

• nesmiete používať hromadnú dopravu alebo  
taxík,

• nesmiete nikoho navštevovať,
• nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, 

kde ste v karanténe, majú len: osoby, ktoré tam 
bývajú, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  
v prípade potreby,

• ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej 
súkromnej záhrady alebo na dvor,

• ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
• v prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný to-

var a lieky, musíte požiadať inú osobu (ktorá nie je 
v karanténe) o pomoc, aby vám doniesla nákup 
k vchodovým dverám. Nákup si môžete objednať 
aj telefonicky alebo emailom. Pokyny pre dodanie 
tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť doda-
ný pred vchodové dvere.

Ak osoba v karanténe žije v spoločnej domác-
nosti s ďalšími osobami, je potrebné:

• obmedziť kontakt s ostatnými, izolovať sa v samo-
statnej izbe, ktorú treba často vetrať,

• nezdieľať spoločnú izbu s osobami, ktoré patria 
do ohrozenej kategórie,

• spoločnú kúpeľňu používať v domácnosti ako 
posledná osoba a následne ju dôkladne vyde-
zinfikovať, používať vlastné uteráky a dodržiavať 
správnu hygienu rúk,

• od ostatných členov domácnosti udržiavať vzdia-
lenosť aspoň 1,5 metra, nosiť rúško,

• stravu konzumovať vo svojej izbe, mať vyčlenený 
vlastný riad a poháre,

• bielizeň prať na minimálne 60 stupňov Celzia, 
žehliť na najvyššej možnej teplote,

• všetok odpad skladovať v plastovom vreci pevne 
uzavretom.

V prípade, ak osoba, u ktorej bolo potvrdené ocho-
renie COVID-19, žije v spoločnej domácnosti s ďalší-
mi osobami, aj tieto zostávajú v domácej izolácii.

Zdroj: MZ SR, foto: pixabay
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Ako postupovať pri pozitívnom teste na COVID-19

Vyberáme z najčastejších otázok a odpovedí 
o plošnom testovaní. Kompletný zoznam otá-
zok a odpovedí nájdete na somzodpovedny.
sk. 

1. Počula som, že na odberné miesto sa budem 
musieť dostaviť v presne určenom čase, čo keď mi 
daný termín nebude vyhovovať?

Presný čas testovanie pre obyvateľov nie je stano-
vený, budete ale informovaný o orientačnom čase 
testovania, ktorý bude zriadený na základe abeced-
ného zoznamu. V tomto smere spolupracujeme so 
samosprávami. Test môžete absolvovať na ľubovoľ-
nom odbernom mieste v čase 08:00-12:00 a 13:00-
20:00 od piatku do nedele.

Rezort obrany v tejto súvislosti odporúča reguláciu 
príchodu obyvateľov do odberných miest prostred-
níctvom univerzálneho odporúčacieho usmernenia. 
To bude časovo prerozdeľovať príchod obyvateľov 
na testovanie podľa abecedného poradia podľa 
priezvisk - priezviská začínajúce na:

A, B, C, D v čase od 08.00 – 10.00 h,
E, F, G, H v čase od 10.00 – 12.00 h,
CH, I ,J ,K v čase od 12.00 – 14.00 h,
L, M, N, O v čase od 14.00 – 16.00 h,
P, R, S v čase od 16.00 – 18.00 h,
T, U, V, X, Y, Z v čase od 18.00 – 20.00 h.
Presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť.

2. Testovanie bude prebiehať vnútri alebo von-
ku?

Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať 
vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za 
prísnych hygienických opatrení. Postup odberov 
bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jed-
nom mieste.

3. Môžem si vybrať, v ktorý víkend sa dám tes-
tovať?

Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. 
Odporúča sa absolvovať obe testovania, nakoľko 
prvý test v ranných štádiách nákazy nemusí spoľah-
livo odhaliť vírus. Medzi testovaniami – rovnako ako 
teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie sa na ne-
vyhnutné minimum.

4. Chcem pomôcť, kde sa môžem prihlásiť?
Na stránke korona.gov.sk sa nachádza registračný 

formulár, kde môžete indikovať váš záujem podieľať 
sa na testovaní ako zdravotnícky personál alebo dob-
rovoľník. V prípade potreby budete kontaktovaní.

5. Bojím sa, že sa moje dieťa nakazí v škole, kde 
cez víkend prebehne testovanie. Ako tomu zabrá-
niť?

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologic-
kých opatrení, miestnosti budú dezinfikované po 
ukončení celoplošného testovania v dostatočnom 
časovom odstupe od nasledujúcej výučby.

6. Aký bude proces testovania?
Pri vstupe na odberové miesto sa budete riadiť 

pokynmi členov odberného tímu. Po vstupe do od-
berného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné 
prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne 
vás čakajú jednoduché administratívne úkony –  
určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym 
preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Vypíšete 
formulár potrebný na registráciu, po registrácii do-
stanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte 
pridelené číslo, zdravotník vám následne odoberie 
vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Na výsledky 
počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom pries-
tore. Zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla  
k pracovisku. Opäť predložíte zdravotníkovi občian-
sky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí 
výsledok vášho testu a odovzdá vám ho v zatvore-
nej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade 
negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate  
z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku 
do domácej 10-dňovej karantény.

7. Aké údaje budú zbierané o testovaných?
Na odbernom mieste budú evidované nasledovné 

údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, číslo 
poisťovne, telefón a e-mailová adresa.

Zdroj: zmos.sk 

Najčastejšie otázky a odpovede o plošnom testovaní 



názor 11

Buďme múdri a zodpovední v boji s pandémiou
Keď sme bojovali s prvou vlnou infekcie spôso-

benej koronavírusom, bol som nadšený disciplí-
nou, súdržnosťou, ohľaduplnosťou a kreativitou 
obyvateľov nášho mesta aj celého Slovenska.

Vďaka dobrým opatreniam odchádzajúcej aj 
prichádzajúcej vlády a ich dodržiavaním zo strany 
obyvateľstva, sme prvú vlnu zvládli ako vyspelý, 
jednotný a civilizovaný národ s výbornými výsledka-
mi. V porovnaní s mnohými vyspelými európskymi 
krajinami sa nám podarilo zachrániť životy niekoľko 
tisíc občanov SR ako aj minimalizovať ekonomické 
dôsledky pandémie. 

Mali sme právo byť hrdí na naše výsledky ale aj po-
vinnosť byť vďační epidemiológom, obom vládam, 
zdravotníkom, všetkým zodpovedným obyvateľom 
Slovenska a keďže naše mesto sa považuje stále za 
kresťanské, v prvom rade vďační Bohu. Miesto hr-
dosti a vďačnosti, sme sa dali mnohými, prevažne 
neznámymi pisateľmi na sociálnych sieťach ale aj 
nezodpovednými politikmi a lekármi zviesť na cestu 
kritiky, osočovania, konfliktov a šírenia najrozličnej-
ších dezinformácii, lží a zloby. 

Prestali sme používať zdravý sedliacky rozum, kri-
tické myslenie, a tak sa nachádzame tam, kde sme.  
V nezávideniahodnej situácii druhej vlny, kedy už nie 
sme na špici ale na chvoste vyspelých krajín v počte 
infikovaných aj obetí a situácia sa zo dňa na deň ne-
kontrolovane zhoršuje.

Ako zvrátiť tento stav, máme ešte šancu?
V prvom rade sa musíme vrátiť k logickému mysle-

niu i zodpovednému konaniu, ktoré nás doviedli k ví-
ťazstvu počas prvej vlny pandémie. Čaká nás neľahký 
boj. Ak tento boj chceme vybojovať víťazne, v prvom 
rade sa musíme zorientovať na bojisku, kde chce 
byť každý veliteľ a musíme si ujasniť základné fakty:  
1. kto je náš nepriateľ, 2. kto je náš veliteľ a 3. kto je 
armáda a akú má výzbroj a disciplínu. 

1. Našim nepriateľom je koronavírus a dezinfor-
mácie

Našim nepriateľom nie sú epidemiológovia, vláda, 
zdravotníci, farmaceutické firmy či zahraničné moc-
nosti... Našim nepriateľom je veľmi nebezpečný ko-
ronavírus, ktorý zabil viac ako milión ľudí vo všetkých 
krajinách sveta a toto číslo zďaleka nie je konečné. 
Nepriamych a skrytých obetí je už teraz niekoľkoná-
sobne viac a konečné množstvo obetí bude pravde-
podobne v desiatkach miliónov. O ekonomických 
škodách a dôsledkoch (hlad, kriminalita, samovraž-
dy, hroziace vojny...) ani hovoriť nemusíme.

Momentálne pre nás nie je dôležité, že vírus vzni-
kol v laboratóriu alebo v prírode ani v ktorom štáte. 
Momentálne nám stačí vedieť, že koronavírus je náš 
nepriateľ a že je veľmi nebezpečný. Ak nezvládne-
me terajšiu situáciu v našom meste, budeme mať 
niekoľko desiatok zbytočných obetí z našich blíz-
kych, ktorí budú chýbať pri našom štedrovečernom 
stole. Nemusí ísť iba o starých a chorých, zomierajú 
aj mladí ľudia. Možno to budeš ty alebo ja, tvoj rodič 
alebo chorý z našej ulice. Našou hlavnou motiváciou 
v boji s pandémiou sú teda životy našich najbližších  
a v neposlednom rade aj minimalizácia ekonomic-
kých dôsledkov.

Našim nepriateľom sú aj šíriace sa dezinformácie, 
nezodpovedné konanie a zmätok medzi nami, mož-
no zámerne vyvolávané vnútornými nepriateľmi  
s cieľom destabilizácie krajiny. Coronavírus je nebez-
pečný nepriateľ a ide z neho strach, ale akú armádu 
tvoríme my? Prepáčte mi sarkazmus, ale ak by sa ví-
rus vedel smiať, tak by nás vysmial. 

Za všetky dezinformácie spomeniem len tie najab-
surdnejšie: „koronavírus nie je nebezpečný“, „opat-
renia štátov sú zbytočné a prehnané“, „očkovanie je 
spojené s čipovaním“, „pri plošnom testovaní na CO-
VID-19 nám môžu poškodiť mozog“... Človek, ktorý 
vymýšľa takéto dezinformácie je buď nemúdry, ale-
bo veľmi rafinovaný s cieľom oklamať nás, paralyzo-
vať a destabilizovať situáciu v našej krajine.

Ak chceme byť v boji s pandémiou úspešní, verej-

nú diskusiu v našej krajine musia ovládnuť rozumní 
a slušní ľudia, a nie bezmenní premúdri „pseudointe-
lektuáli“ sociálnych sietí. Rozumní a slušní ľudia, ktorí 
tvoria drvivú väčšinu v našom štáte a meste, musia 
identifikovať a vytesniť týchto ľudí a ich názory, ktoré 
škodia nám všetkým a rozvracajú našu jednotu. 

2. Našimi veliteľmi sú epidemiológovia a demo-
kraticky zvolená vláda 

Našim veliteľom sú epidemiológovia a demokra-
ticky zvolená vláda na čele s premiérom, v našom 
meste je to Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
v Považskej Bystrici, primátorka a vedenie mesta. Mu-
síme im dôverovať, rešpektovať ich a disciplinovane 
sa zomknúť okolo nich. Nie je namieste politikárče-
nie, neodôvodnená kritika či osočovanie, sympatie 
alebo antipatie ale dôvera a rešpekt.

Ak začneme rešpektovať zákony, nariadenia a bu-
deme dôverovať tým, ktorí riadia náš boj s infekciou, 
ak sa jednotne zomkneme proti extrémistom a ne-
zodpovedným ľuďom a ich názorom, budeme úspeš-
ní. Účinnosť disciplinovaného a zodpovedného ko-
nania sme si otestovali na jar.

3. Armádu v boji tvoríme my všetci 
Vo vojne víťazí iba disciplinovaná, jednotná armá-

da rešpektujúca veliteľov, ktorá si dokáže poradiť aj 
s vnútornými nepriateľmi, ktorými v našom prípade 
sú nezodpovední a neslušní ľudia. Preto sa nebojme 
vyjsť zo svojej komfortnej zóny, nebojme sa s lás-
kou a pokojom napomenúť tých, ktorí nerešpektujú 
na riadenia, šíria nepravdy a lži, kritizujú a osočujú 
iných. A arogantných a drzých sa nebojme nahlásiť 
príslušným orgánom, inak ich neprinútime rešpekto-
vať pravidlá. Ak v našej spoločnosti a našom meste 
túžime po poriadku a slušnosti, my všetci musíme 
dbať na ich dodržiavanie.

Stratégiu boja s vírusom, s obmedzením pohybu  
a celoplošným testovaním zostavili odborníci na čele 
s hlavným hygienikom PhDr., RNDr., MUDr. Jánom 
Mikasom. PhD., MPH a profesorom MUDr. Vladimí-
rom Krčmérym, DrSc., odborníkom, ktorého nám 
môže závidieť celý svet. Svoje názory prezentovali 
a prezentujú mnohorakými spôsobmi, počúvajme  
a rešpektujme ich. Spochybňovanie autorít je hna-
cím motorom každej epidémie. V boji s pandémiou 
tvorí 20% úspechu správna stratégia (verme, že takú 
teraz máme), 30% vírus a jeho vlastnosti (tie neo-
vplyvníme) a 50% úspechu tvorí armáda - my všetci. 

Plošné testovanie na COVID-19
V našom štáte aj meste sa pripravuje plošné tes-

tovanie na COVID-19, ktoré cez nasledujúce víken-
dy bude aj v našom meste. Cieľom je odhaliť najmä 
zdravých nositeľov koronavírusu a zabrániť nekon-

trolovanému šíreniu infekcie. Počas pilotného testo-
vania v najrizikovejších okresoch na Orave a Bardejo-
ve bolo identifikovaných asi 3,5 % zdravých nositeľov 
infekcie, v našom meste bude počet o niečo nižší, 
odhadom niekoľko sto. Izoláciou zdravých nositeľov 
infekcie zastavíme šírenie nákazy, pomôžeme ne-
mocniciam, aby zvládali tlak na lôžka a zachránime 
veľa životov našich spoluobčanov.

Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa neboja vlastnej 
nákazy, ale najmä, aby nákazu nepreniesli na iných, 
najmä svojich najbližších. Teraz máme šancu zadar-
mo sa dozvedieť, či nie som rizikom pre svoje oko-
lie. Preto vás prosím v mene tých najzraniteľnejších 
a najviac ohrozených v našej populácii, zúčastnite sa 
vo vlastnom záujme tohto testovania, prípadne sa 
prihláste za dobrovoľníkov, aby testovanie v našom 
meste prebiehalo hladko.

Je na zváženie, že tí, ktorí by boli negatívne testo-
vaní, by mohli verejne nosiť napríklad bielu stužku 
alebo iný symbol, že sú neinfekční a prípadne by sme 
mohli hľadať cesty ako ich zvýhodniť a tým populá-
ciu motivovať k testovaniu.

Očkovanie proti COVID 19.
Očkovanie je ďalším terčom dezinformácii. Vo vše-

obecnosti masívne očkovanie v minulom storočí 
pomohlo v našom štáte eliminovať alebo dostať po 
kontrolu obávané infekcie ako tuberkulóza, čierny 
kašeľ, záškrt, tetanus, besnota, vírusová hepatitída 
a ďalšie. Tieto obávané ochorenia, ktoré usmrcovali 
ešte generáciu našich rodičov a starých rodičov, už 
takmer nepoznáme vďaka očkovaniu.

Za tieto úspechy môžeme ďakovať mnohým vý-
znamným osobnostiam v medicíne a z úcty ku nim 
prosím nespochybňujme význam očkovania našich 
detí ani význam očkovania proti chrípke či koronaví-
rusu. Väčšina svetových odborníkov práve v očkova-
ní vidí najväčšiu šancu zvládnutia tejto nebezpečnej 
pandémie. Ak bude dostupná účinná, overená a bez-
pečná vakcína (predpoklad cca o 3 mesiace), prosím 
dajme sa očkovať, aby sme mohli v našej krajine žiť 
slobodne a bez terajších obmedzení.

To, či situáciu zvládneme nezávisí len od vlády  
a odborníkov, ale v prvom rade od nás všetkých. 
Verím v nás všetkých, že to s Božou pomocou zvlád-
neme.

P.S. Čestne prehlasujem, že tento článok nie je ho-
norovaný, nesledujem ním žiadne ekonomické, ani 
politické výhody a nie som členom žiadnej politickej 
strany.

MUDr. Jozef Daško, kardiológ-internista II.st.
Foto: pixabay



spravodajstvo12

Jubilejný 20. ročník projektu prebieha pod záštitou 
prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej 
a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu  Slovenskej republiky.
Projekt Detský čin roka je školský projekt zame-

raný́ na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa 
učia porozumieť realite cez  skúsenosti ich rovesní-
kov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť po-
chopiť, že  pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne 
podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príle-
žitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a cez ich 
priamu skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnosti. 
Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpo-
vednosti za prostredie, v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré 
udržiavajú. Posolstvo detí je akceptované ako roves-
níkmi tak dospelými a celou spoločnosťou a deti  
s tak stávajú rovnocennými partnermi  pri budovaní 
lepšieho a krajšieho sveta.

Počas doterajších 20 rokov fungovania projektu sa 
do neho zapojilo viac ako 1,6 milióna detí z celého 
Slovenska. 

„Prežili sme náročné obdobie a epidémia COVID-19 

zasiahla do života každého z nás. Školy boli niekoľko 
mesiacov zatvorené a prebiehalo online vyučova-
nie. Všetci sme boli nútení prispôsobiť sa neľahkým 

okolnostiach. Sme veľmi radi, že napriek ťažkej situ-
ácii naše občianske združenie, učitelia, deti, rodičia  
i verejnosť, všetci sme našli cestu ako podporiť dob-
ro, ktoré možno práve v týchto dňoch potrebujeme 
viac ako inokedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do toh-
to spoločného projektu Detský čin roka 2020 doteraz  
zapojili. Veríme, že aj tento rok sa príbehy stanú in-
špiráciou pre deti i dospelých a spoločne načerpáme 
pozitívnu energiu a motiváciu.“ uviedla k projektu 
štatutárka Detský čin roka, o.z. Saša Broadhurst - Pe-
trovická.

PRIEBEH PROJEKTU
V prvej etape projektu občianske združenie Detský 

čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skut-
kov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov  
o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia 
i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta vý-
berová komisia vybrala 40 nominovaných skutkov  
v ôsmych kategóriách.

ČÍTANIE PRÍBEHOV NA ŠKOLÁCH
V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Orga-

nizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedago-
gický materiál s vybranými skutkami do 2200 základ-
ných škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi čítajú 
príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského 
jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. 
Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hod-
notách, ktoré detské skutky prinášajú. V roku 2020 sú 
príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali 
Katarína Brychtová a Ludwin Bagin a sú dostupné na 
webstránke www.detskycin.sk

DETSKÁ POROTA 
Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z prí-

behov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov 
mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedo-
mujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať 
rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbe-
hoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu 
dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú 
individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako ko-
lektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota 
rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocene-
nie Detský čin roka 2020. Deti, ktorých dobré skut-
ky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú 
ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu  
v decembri 2020.

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým 
pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na 
projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dob-
rými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť ve-
rejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je 
to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany 
verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý 
získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie 
Cena ĽudiaĽuďom.sk. 

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hla-
sovať v nasledovných ôsmych kategóriách:

1. Záchrana ľudského života 
2. Pomoc v rodine 
3. Pomoc rovesníkom 
4. Pomoc ľuďom 
5. Pomoc prírode 
6. Dobrý nápad 
7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin
8. Dobrý čin na nete - Nová kategória projektu
Obe hlasovania budú prebiehať do 27. novembra 

2020. 
Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál:
detskycin.ludialudom.sk
Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elek-

tronicky na: detskycin.sk 
Zdroj: detskycin.sk

Detský čin roka podporila prezidentka Čaputová

Október je mesiacom úcty k starším. Mnohé mes-
tá či obce organizujú posedenia so seniormi alebo 
rôzne podujatia, ktoré patria práve tým skôr narode-
ným. V tomto roku je mesiac úcty k starším výrazne 
ovplyvnený pandémiou koronavírusu.

Svoje o tom vedia aj aktívni seniori z Krajskej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (KO JDS)  
v Trenčíne, s ktorou má Trenčiansky samosprávny 
kraj už šiestym rokom podpísané Memorandum  
o spolupráci. Z množstva podujatí organizovaných 
aktívnymi seniormi aj s pomocou Trenčianskej župy, 
sa tento rok muselo upustiť. „Ostali sme doma, pres-
tali sme sa stretávať a dokonca sme museli obmedziť 
aj styk s našimi najbližšími,“ povedala predsedníčka 
KO JDS Trenčín Anna Prokešová. Pandémia sa dotkla 

tiež príprav na Mesiac úcty k starším. „Plánovali sme 
spoločné posedenie k mesiacu október a chceli sme 
tiež oceniť našich jubilantov,“ dodala Prokešová. Prá-
ve seniori patria k najrizikovejším skupinám v súvis-
losti  s koronavírusom. Myslieť preto treba najmä na 
prevenciu a dodržiavanie všetkých aktuálne plat-
ných hygienických opatrení.

Desiatky podujatí venovaných seniorom muse-
li zrušiť aj mestá či obce. „V týchto časoch musíme 
myslieť pozitívne a bude zas dobre. Ja tomu verím,“ 
uzavrela predsedníčka KO JDS Trenčín. Milí seniori, 
aspoň takouto formou vám prajeme najmä pevné 
zdravie, veľa životného elánu a tešíme sa na stretnu-
tia s vami po skončení pandémie. 

Zdroj: TSK

Mesiac úcty k starším iný ako po minulé roky
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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
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 27.10.2020
Polievka: Údená s krúpkami
1. Bravčové výpečky, kapusta, knedľa
2. Hovädzia pečienka šťavnatá, dusená 
ryža
Streda: 28.10.2020 
Polievka: Šajtlava 
1. Hrbaté kuracie prsia, ryža/krokety, 
červená repa 
2. Čevabčiči, zemiaky, horčica+ cibuľa
Štvrtok: 29.10.2020
Polievka: Hrachová s párkom 
1. Morčací závitok so šunkou a nivou, 
dusená ryža
2. Francúzske zemiaky s údeninou, 
obedový šalát
Piatok: 30.10.2020
Polievka: Strúčková na kyslo
1. Cigánske vykostené kuracie stehno, 
zemiaková kaša
2.Bravčové pastierske soté, cestovina
 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 27. 10. 2020
Polievka: Valašská kyselica, chlieb  
1. Bravčový černohorský rezeň, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
2. Kuracie rizoto so zeleninou, strúhaný 
syr, uhorkový šalát
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)
Streda:  28. 10. 2020
Polievka: Kuracia vývarová s cestovinou, 
chlieb
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
pečienková plnka, kompót
2. Parené buchty s orechovou posýpkou
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 

ponuky)
Štvrtok: 29. 10. 2020  
Polievka: Fazuľová na kyslo so zemiakmi, 
chlieb  
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát 
2. Diabolská pochúťka, opekaný chlieb 
vo vajíčku
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)
Piatok:  30. 10. 2020
Polievka: Zeleninová vývarová so 
špenátovými haluškami, chlieb
1. Kurací závitok so šunkou a syrom, 
ajvarová ryža, mrkvové obloženie
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky 
s pažítkou 
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60€
Ponuka týždna:
1. Hydinový rezeň plnený šunkou  
a syrom , varené petržlenové zemiaky, 
tatárska 
Utorok:27.10.2020
Polievka: Ruský boršč s troma druhmi 
mäsa
1. Kurací steak s bylinkami, omáčka  
so sušenými hrozienkami, dusená ryža  
a brokolica
2. Kapustové tradičné strapačky s 
údeným vareným kolenom a mladým 
sekaným pórkom
3. Pestrý listovo-zeleninový šalát  
s krájaným kuracím mäsom, medová 
zálievka, toast
Streda:28.10.2020
Polievka: Hráškový krém so zemiakmi  
a krutonkami
1. Hovädzia sviečková na smotane špiko-
vaná slaninkou, zjemnená brusnicami, 

žemľový koláč
2. Zemiakovo-ovocné knedličky obalené 
v sladkej maslovej strúhanke, jahodový 
krém a mäta
3. Zeleninový šalát so syrom niva, 
hroznom, orechmi a grilovanou  
bagetkou
Štvrtok: 29.10.2020
Polievka: Domáca gulášová polievka
1. Morčacie mäso plnené sušenou  
slivkou, baby karotka a smotanovo 
-maslové pyré
2. Pečená krkovička na pive a cibuli, 
dusená kapusta a kysnutá knedľa
3. Miešaný zeleninový šalát s mäkkým 
vajíčkom a mozzarellou, bylinková 
tmavá bagetka
Piatok: 30.10.2020
Polievka: Zeleninová polievka s mäsom 
a cestovinou
1. Konfitované kačacie stehno, dusená 
červená kapusta na karameli, varená 
knedľa
2. Špenátové halušky so syrovou  
omáčkou, praženou viedenskou  
cibuľkou a pažítkou
3. Miešaný zeleninový šalát  
s vyprážanými šampiňónmi, jogurtovým 
dressingom a bagetkou

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Možnosť: jedlo so sebou aj 
rozvoz
Utorok: 27.10.2020
Polievka: Fazuľová kyslá, chlieb /Hovädzí 
vývar s pečeňovými haluškami
1. Vyprážaný kurací karbonátok so 
syrom, zemiakové pyré, kyslá uhorka
2. Námornícke mäso, dusená ryža
3. Hubové rizoto so syrom, kyslá uhorka
4. Pizza Siciliana (pomodoro, Niva, 
šampiňóny, kukurica, syr, údený syr)
Streda: 28.10.2020
Polievka: Dubáková krémová / Slepačí 
vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové 
pyré, čalamáda
2. Pečená bravčová krkovica, kapustové 
strapačky
3. Grilovaný filet zo zubáča, varené 
zemiaky, zeleninové obloženie

4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slanina, vajíčko, kukurica, syr)
Štvrtok: 29.10.20220
Polievka: Kapustová s klobásou, chlieb / 
Hovädzí vývar Risi Bisi 
1.Hydinové rezančeky na smotano-
vo-šampiňónovej omáčke, cestovina
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb 
3. Tvarohové rezance
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľka, syr)
Piatok: 30.10.2020
Polievka:  Hrachová s párkom, chlieb / 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
a zeleninou  
1. Morčací steak „Rosini“, dusená ryža
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnuta knedľa
3. Vyprážaný filet Channa Argus, zemia-
kové pyré, kyslá uhorka
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)  
 
Reštaurácia U Jakuba 
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 27.10.2020
Polievka: Zeleninová s cviklovými 
haluškami
1. Vyprážané rybie filé, zemiakové pyré, 
čalamáda
2. Pečená kačka, dusená kapusta, knedľa
Tibet: Bravčové mäsko s hubovou 
omáčkou, kukuricová ryža basmati 
Streda: 28.10.2020
Polievka: Rajčinová s drobnou cestovi-
nou  
1. Šišky s džemom
2. Bravčový rezeň, cibuľovo-paprikový 
šalát nakyslo
India: Kuracie mäsko DAL, ryža basmati, 
zeleninový šalát 
Štvrtok: 29.10.2020
Polievka: Cesnačka so syrom, chlebové 
krutóny
1. Vyprážaný vegetariánsky tanier 
(karfiol, šampiňóny,syr,cibuľa), varené 
zemiaky, tatárska omáčka      
2. Morčacie mäsko s hubovu omáčkou, 
½ ryža, ½ americké zemiaky, zeleninový 
šalát
India: Maslové bravčové mäsko, cesna-
kový chlieb NAAN, zeleninový šalát  
Piatok: 30.10.2020
Polievka: Kulajda, chlieb  
1. Pirohy s jablkom a škoricou, orechová 
posýpka
2. Kurací rezník plnený, mozzarellou  
a sušenou rajčinou, varené zemiaky 
Tibet: Chrumkavé bravčové mäsko, 
pražená ryža basmati s ananásom 
 

 - Prajeme Vám dobrú chuť -
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Deň 28. október je pamätným dňom vzniku 
samostatného česko-slovenského štátu v roku 
1918.

Československá republika vznikla pričinením sku-
točných národovcov – Čecha Tomáša Garrigue Masa-
ryka a Slováka Milana Rastislava Štefánika. Obaja žili 
v zahraničí a mali blízko k mocenským štruktúram, či 
už v Spojených štátoch alebo vo Francúzsku. Podchy-
tili snahu našich krajanov v USA o vytvorenie nového 
spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý mal byť 
budovaný na úplne nových základoch, oba národy 
mali byť slobodné a nezávislé.

Vzniku republiky predchádzala Clevelandská doho-
da našich krajanov z roku 1915, podľa ktorej mal byť 
vytvorený spoločný federatívny štát, kde by Sloven-
sko malo úplnú autonómiu a Pittsburghská dohoda 
z roku 1918. Prvá svetová vojna, nazývaná aj Veľká 
vojna, rozvrátila dovtedajšie usporiadanie sveta  
a spôsobila tak hlboké zmeny v Európe ako aj v ži-
vote našich národov. Pretože dohodové mocnosti 
súhlasili so vznikom nového štátoprávneho usporia-
dania v strednej Európe, českým poslancom vo vie-
denskom sneme nič nebránilo dňa 28. októbra 1918 
vyhlásiť Československú republiku. O dva dni neskôr, 
t.j. 30. októbra sa k tejto novej republike Martinskou 
deklaráciou pripojili aj Slováci.

Cesta budovania nového štátu bola teda otvo-
rená. Ani v českých krajinách a ani na Slovensku sa 
nekonali žiadne boje medzi armádami Trojspolku  
a Dohody, takže materiálne škody vzniknuté pohyb-
mi frontov nevznikli. No napriek tomu úsilie o budo-
vanie nového štátu a obnovu hospodárstva bolo ne-
smierne ťažké. Čo robiť skôr v tejto novej republike? 
Budovať novú štruktúru riadenia štátu? Zásobovať 
vyhladované obyvateľstvo? Obrániť novú republiku 
budovaním armády? Odzbrojiť vracajúcich sa voja-
kov a zabrániť nepokojom? Kto to všetko zabezpečí? 
Moc na Slovensku po 30. októbri prebrala Slovenská 
národná rada sídliaca v Martine, ktorá ju však už po 
2 týždňoch odovzdala Ministrovi s plnou mocou pre 
správu Slovenska (ďalej len „MsPMS“) Dr. Vavrovi Šro-
bárovi. 

Obvodné a okresné slovenské národné rady
Od prvých novembrových dní postupne vznika-

li slovenské národné rady v jednotlivých obciach  
a okresoch a nahrádzali tak dovtedajšiu štátnu sprá-
vu (obvodné notárske úrady). Jedna z prvých v na-
šom regióne vznikla 6. novembra 1918 v Košeckom 
Veľkom Podhradí. Hneď na ďalší deň jej členovia sa 
zúčastnili utvorenia okresnej národnej rady v Ilave, 
ktorá mala riešiť a zabezpečovať úlohy okresného 
charakteru namiesto slúžnovského úradu. Po krátkej 
prestávke slúžnovské a notárske úrady opäť začali 
naplno fungovať, avšak s vymenenými, k Českoslo-
venskej republike lojálnymi úradníkmi. 

Činnosť okresných a obecných slovenských národ-
ných rád bola teda dočasná – trvala do konca roku 
1918, kedy napr. okresná národná rada v Púchove 
odovzdala svoje právomoci novej štátnej správe do 
rúk novému hlavnému slúžnemu Dr. J. Malovcovi. 
Zároveň zaslala ďakovný list všetkým obvodným no-
tárom za ich podporu a pomoc v riadení okresu.

Vyzbrojení vojaci vracajúci sa z frontov a vidiaci bie-
du v civilnom domácom prostredí, obrátili svoj hnev 
voči bohatšej vrstve spoločnosti formou rabovačiek. 
Padli im za obeť obchody, verejné sklady, panské 
domácnosti, kaštiele, fary, ale aj školské a úradné 
budovy. Vojakmi posmelené domáce obyvateľstvo 
tiež vykonávalo rabovanie židovských nehnuteľností 
a fyzické napádanie ich majiteľov. Najskôr bolo treba 
zastaviť anarchiu, odzbrojiť vojakov a hlavne upoko-
jiť situáciu v spoločnosti. 

Slúžnovské úrady - povinnosti a právomoci
Začiatkom roka 1921 bola vyhlásená zbraňová am-

nestia, podľa ktorej mali muži dobrovoľne odovzdať 
všetky zbrane do 3 dní od účinnosti vyhlášky. Ak tak 
urobili, zbraň im bola zo slúžnovského úradu po čase 
vrátená aj s príslušným dokladom o držbe zbrane, 
avšak sa to týkalo len politicky spoľahlivých osôb.

Prvé československé vojenské oddiely za účasti 
slúžneho, notára a starostu obce robili domové preh-
liadky s cieľom rekvirovať zbrane, čím sa mala znížiť 
možnosť ozbrojeného násilia v spoločnosti. Druhou 
bezpodmienečnou povinnosťou tohto štátneho 
úradu bolo zabezpečiť základné potraviny, ktoré po 
vojne chýbali v celej Európe, nielen v ČSR. Počas voj-
nových rokov boli roľníci nútení odovzdávať na front 
obilie, zemiaky a dobytok, takže pravdepodobnosť 
dobrovoľného predaja potravín štátu bola veľmi 
malá. 

Výkup sa dial za pomoci armády. Ďalšími členmi vý-
kupnej komisie okrem slúžneho bol starosta prísluš-
nej obce, obvodný notár, účtovník a veliteľ vojenské-
ho oddielu. MsPMS však stanovil, že vo vojenských 
jednotkách asistujúcich pri nedobrovoľnom výkupe 
na Slovensku museli byť výlučne slovenskí vojaci. Ich 
povinnosťou pri prehliadkach roľníckych usadlostí 
bolo správať sa ohľaduplne, ale vyhľadať a vykúpiť 
pre štátne zásobovanie čo najviac potravín s tým, 
že roľníkom bola ponechaná len minimálna dávka 
pre rodinu. Obežník stanovoval, koľko obilia či múky 
stačí na mesiac dospelému mužovi, žene, deťom do  
a nad 10 rokov. Všetko sa zvážilo, prepočítalo a „pre-
bytok“ sa zrekviroval. Len týmto spôsobom bolo 
možné zabezpečiť minimálnu dávku potravín pre 
každého občana. 

Po žatve roku 1920 MsPMS stanovilo povinný 
kontingent dodávok obilia pre púchovský okres  
v rozsahu 140 vagónov obilia, z čoho napr. Obvodný 
notársky úrad v Lednici mal zabezpečiť od roľníkov 
a veľkostatkárov 4 vagóny obilia. Ak sa kvóta nespl-
nila, rekvirovalo sa za pomoci armády. Štát stanovil 
aj dohľad nad činnosťou mlynov, o produkcii ktorých 
musela okresná zásobovacia komisia pravidelne in-
formovať. Mlynári nesmeli bez príčiny zastaviť prácu 
ani svojvoľne zvyšovať cenu za mletie. Rovnako mu-
seli obce každý mesiac spoločne odovzdať aj hovädzí 
dobytok v rozsahu 5 – 10 kusov za notársky obvod, 

ktorý združoval približne 4 – 8 obcí. 
Pre spravodlivosť treba podotknúť, že štát stano-

vil pevné výkupné ceny. Keď k 1. marcu 1920 z roz-
hodnutia ministerstva sa konečne mohla znížiť cena 
mlynských výrobkov, t.j. múky, a chleba, okresná 
zásobovacia komisia skontrolovala a zaevidovala 
všetko obilie v skladoch, obchodoch a múku v pe-
kárňach, ba dokonca aj pripravené cesto a chlieb 
upečený do 6. hodiny večer dňa 29.2. Pri rannom 
predaji sa už pekári a obchodníci museli predávať za 
štátom stanovenú cenu. Výhovorky, že múku kúpili 
ešte za vyššiu cenu, neobstála – pri zistení cenového 
priestupku sa pokutovalo. 

Roľnícke družstvá a pozemková reforma
Myšlienka zakladania roľníckych družstiev roz-

hodne nie je vynález zo sovietskeho Ruska alebo 
jeho kopírovanie u nás po roku 1948. Županský poľ-
nohospodársky inšpektorát v Trenčíne už 23. júna 
1919 vyzval notárov, aby propagovali myšlienku 
poľnohospodárskeho družstva, kde sa spoja roľníci 
za účelom rozvoja poľnohospodárstva, spoločných 
skladov produktov, vzájomnej pomoci, spoločného 
spracovania poľnoproduktov a čo najvýhodnejšieho 
speňaženia potravín. Družstvá mali pre svojich čle-
nov zabezpečiť spoločné poľnohospodárske stroje 
a náradie, osivo a sadivo, plemenný dobytok a mali 
dbať o vzdelávanie roľníkov. Družstvo malo získať 
peňažné prostriedky z členských podielov, zápisné-
ho a zo štátnej podpory. 

Pozemková reforma, ktorá prebiehala od roku 
1919 na základe zákona č. 215 Sb.z. mala za cieľ 
rozparcelovať veľkostatky medzi drobných roľníkov  
a bezzemkov. Roľníci získali za pomerne dobrú cenu 
role v rozsahu 0,5 ha – 2 ha. Pozemková reforma bola 
uskutočnená len čiastočne – viaceré veľkostatky 
boli pridelené jednotlivým legionárom alebo úplne 
vyňaté spod pozemkového zákona. Ešte stále bolo 
zachované veľké pozemkové vlastníctvo. Nedokon-
čenú pozemkovú reformu využívala maďarská vláda 
na vyvolávanie nespokojnosti medzi slovenskými 
roľníkmi na vidieku, kde neprebiehali také prudké 
stretnutia a šarvátky s Maďarmi ako v mestách. Tlak 
na zabezpečenie potravín sa však v dôsledku príde-
lov pôdy trochu zmiernil.

Jarmila Balážová
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Ako začínala Československá republika (1. časť)

Koncom roka 1918 sa rabovačky nevyhli ani Púchovu. Dedinčania z Maríkovskej doliny zaplavili Púchov a vyra-
bovali byty 42 židovských rodín, medzi inými aj krčmu Mórica Nathana (stav v r.1988).
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Začiatok novembra je venovaný pietnej spomienke 
na zosnulých, počas Sviatku všetkých svätých a Pami-
atky zosnulých, tzv. Dušičky. Väčšina Slovákov tento 
víkend každoročne využíva na návštevu cintorínov  
s venovaním spomienky na našich blízkych, ktorí nie 
sú medzi nami. Na hroby svojich pozostalých pri-
nášame pri tejto príležitosti kvantá umelých kvetov, 
kahancov, v tom lepšom prípade kvety živé či sviečky 
včelie a sójové. 

Tradície v minulosti a dnes...
História dušičiek siaha do dávnej minulosti. V mi-

nulosti však sviatok dušičiek vyzeral inak, naši pred-
kovia v tento sviatok obdarovávali chudobných. Ako 
prejav spomienky sa na stoloch po večeri ponechá-
vali zvyšky večere určené pre zosnulých, na hroboch 
rodiny spoločne zapaľovali sviečky ako symbol „več-
ného svetla“. Pálenie sviečok ostalo zvykom dodnes, 
k nemu však pribudol zvyk prinášania kvetových 
výzdob na hroby. Tieto zvyky máme zaužívané už 
po generácie, ako malé deti sme s takýmito darmi 
prichádzali na hroby s rodičmi i starými rodičmi a tak 
v zaužívaných zvykoch pokračujeme dodnes. 

Ozdoba či odpad?
Zdobenie hrobov posledné roky nadobúda akýsi 

zvláštny trend, pri ktorom platí čím viac, tým lepšie  
a to vo všetkých smeroch. Pohľad na hojne vyzdo-
bený hrob blížnych v porovnaní so susedovým, nám 
prináša akýsi pocit satisfakcie. Málokto sa však pri 
tomto pohľade zamyslí nad dopadmi nášho správa-
nia. Umelé kytice nám dávajú pocit, že sú nezničiteľ-
né a večné. Kytice však po pár mesiacoch stratia farbu 
a končia v koši – a tu nastáva problém. Tieto kytice sa 
totižto nedajú recyklovať, keďže sú vyrobené z kom-
binácie viacerých materiálov a tak sú odsúdene na 
uloženie na skládke. Áno, dobre čítate - na skládke! 

Tam, kde sa ani za niekoľko desiatkov 
rokov nerozložia a tak im prívlastok 
„večné“ prináleží právom, i keď nie  
v takom zmysle, v akom sme oča-
kávali pri ich kúpe. Ďalším problé-
mom zdobenia hrobov sú samotné 
sviečky vyrábané z ropy, nehovoriac 
o rôznych kombináciách obalov,  
v ktorých sú uložené. Málokto vie, že 
ani plastový obal či sklo zo sviečky 
nie sú recyklovateľné, pokiaľ sa na 
nich nachádza čo len malý pozosta-
tok vosku. A tak aj kahance končia na 
skládkach, kde sa rozložiť nedokážu.

Rok v znamení obmedzení
Začiatok roka nám priniesol do 

životov COVID-19 a s ním súvisia-
ce viaceré obmedzenia a zmeny. 
Najčerstvejším obmedzením, ktoré 
pocítime všetci, je zákaz vychádza-
nia - tzv. „lockdown“. Teda aj svi-
atok Dušičiek bude tento rok iný,  
v znamení obmedzení, na hroby budeme prichádzať 
neskôr ako sme boli zvyknutí. Okrem obmedzení, 
ktoré reálne pociťujeme v súvislosti s koronakrízou, 
sa veľa hovorí o ekonomických stratách a prepúšťaní. 
Pritom aj dušičkové obdobie prináša možnosť ako  
v nemalom rozsahu podporiť domácu ekonomiku,  
a to kúpou lokálnych živých kvetov či sviečok. Zo šta-
tistiky Poštovej banky: „Z vybraných dát za posledné 
tri roky vidno, že ak sa ekonomike a ľuďom darí, sú 
ochotní minúť na blízkych viac peňazí. Každoročne 
sa totiž výdavky na nákup kvetinovej výzdoby počas 
sviatkov zvyšujú,“ konštatuje hovorkyňa Poštovej 
banky Lýdia Žáčková. Podľa denníka Pravda: „Na du-

šičky nakupujeme v kveti-
nárstvach výzdobu v prie-
mere za 20 eur.“ Štatistiky 
ukazujú, že na Slovensku 
na Dušičky utratíme ne-
malé sumy, problémom 
však je, že kupujeme sor-
timent vyrobený v Číne, 
čím podporujeme práve 
ich ekonomiku, a tá naša 
sama potrebuje pomoc. 

Spomienka 
Napriek všetkým 

zvykom a tradíciám by ob-
dobie Pamiatky zosnulých 
malo byť to, ktoré predo-
všetkým venujeme spo-
mienke na čas, kedy naši 
zosnulí boli medzi nami. 
Okrem spomienok by to 
mal byť čas, ktorý venuje-
me aj sami sebe, v podobe 
úvah o podstate nášho 
života a našej pominuteľ-
nosti . Zamyslime sa, či 
úprimná a hlboká pietna 
spomienka nie je viac ako 
tisícky kytíc, či sviečok. 
S trendom nadmerného 
zdobenia cintorínov sa 
nestotožňuje ani kardi-
nál Vlk, ktorý sa vyjadril: 
„Ľudia zmysel týchto gest 
a znamení často ani ne-
poznajú. Inak by hroby 
nezapĺňali množstvom 
zbytočne drahých, papie-
rových, umelých a vosko-

vých kvetín. Čo tým vyjadrujú? Je snáď naša viera iba 
„papierová“, umelá?“ 

Malá-veľká zmena
Kladieme si otázku: „Na hroby volíme kvety umelé 

naozaj preto, že sa nám tak veľmi páčia, či preto aby 
sme sa na hroby nemuseli vracať pravidelne, keďže 
živým kvetom treba doplniť vodu a pozbierať zväd-
nuté časti?“ Skúsme tento rok spraviť niečo inak, 
namiesto hromady umelých kvetov priniesť na hrob 
kvety živé, či už rezané, alebo v kvetináčoch, alebo 
výzdobu z prírodných materiálov, ktoré nespôsobia 
ďalšie zbytočné zaťaženie planéty. Zvážme používa-
nie sviečok z včelieho vosku, kokosu alebo sóje na-
miesto parafínových kahancov, vyrobených z ropy 
v plastoch či ďalšom obale zo skla. Keď už máme 
sklenené kahance, skúsme ich používať čo najdlhšie 
ako je možné, tak predídeme zbytočnému zaťaženiu 
planéty! 

Problematika odpadu na cintorínoch je veľmi ak-
tuálna téma, s ktorou sa zaoberá aj naša radnica. 
Uvedomujeme si, že biologický rozložiteľný odpad 
tvorí na cintorínoch významný podiel odpadu, pri-
čom sa jedná o jediný odpad, ktorý sa dá z cintorínov 
vytriediť. Preto, špeciálne v tomto období, pribudnú 
nádoby na bioodpad aj na púchovských cintorínoch 
– v meste a v mestskej časti Horné Kočkovce. V nasle-
dujúcom kalendárnom roku 2021 budú na všetkých 
mestských cintorínoch tieto nádoby na bio odpad 
umiestnené celoročne. Veríme, že zavedenými zme-
nami na úrovni jednotlivcov, ale aj na úrovni samo-
správy, dosiahneme spoločný cieľ, ktorým je zníženie 
množstva odpadu uloženého na skládku a zvýšenie 
podielu odpadu zhodnoteného (recyklovaného  
a kompostovaného). Do nádob na bioodpad patria 
kytice, živé kvety (aj s hlinou), prírodné materiály 
(napr. šišky, konáre, listy). Do nádob určite nepatria 
plastové vrecká, kvetináče, umelé kytice, kahance (či 
ich zbytky) a živé kvety so stuhami alebo kovovým 
materiálom. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité správ-
ne vytriediť odpady i na cintorínoch, aby takýto od-
pad mohol byť umiestnený na kompostovisko, kde 
dochádza k jeho rozkladu v kompost. 

Myslieť pri spomienke na našich blízkych, aj na 
budúce generácie, je viac než potrebné. Nezabúda-
jme preto, prosíme, na to, že naše dnešné rozhodnu-
tia ovplyvňujú životy ďalších generácií. Je na našom 
uvážení, do akej miery odľahčíme či zaťažíme pla-
nétu, aj keď sa to nezdá, ale aj malá zmena akou je 
prechod z umelých kvetov na kvety črepníkové, má 
dopad veľký.

Zdroj: MsÚ Púchov 

Sviatok všetkých svätých a tvorba odpadu na cintorínoch
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Trenčiansky kraj je v aktuálnej sezóne 2020 na po-
predných priečkach v pestovaní záhradných jahôd, 
uhoriek nakladačiek či cukrovej repy. Napriek tomu, 
že Trenčiansky kraj vďaka rozlohe či kvalite pôdy nie 
je hlavnou produkčnou oblasťou najpestovanejších 
plodín v SR, je najväčším pestovateľom kŕmnej repy 
na Slovensku. Až 30,6 % z plôch osiatych kŕmnou re-
pou na Slovenku je práve na území nášho kraja. 

„Súčasne je Trenčiansky región na druhom mieste  
v rebríčku krajov SR v pestovaní jahôd. Na našom 
území sa nachádza až 23,5 % z plôch osiatych jaho-
dami na Slovensku,“ uviedol Pavol Arpáš, riaditeľ pra-
coviska ŠÚ SR v Trenčíne.

Tiež 29 % plôch osiatych uhorkami nakladačkami je 
práve v Trenčianskom kraji, čo je druhá najväčšia roz-
loha v SR. Plochy vysiate cukrovou repou tvoria 14,3 
% z plochy SR a radia kraj na tretie miesto za Trnavský 
a Nitriansky kraj. 

V Trenčianskom kraji je v roku 2020 osiatych poľ-
nohospodárskymi plodinami 87 292 hektárov ornej 
pôdy, čo predstavuje iba 6,5 % podiel z celkovej 
osevnej plochy Slovenska. Najväčšiu rozlohu až 51,9 
% ornej pôdy v rámci kraja predstavujú obilniny, pre-
vládala pšenica, jačmeň (predovšetkým sladovnícky) 
a kukurica. Štvrtinu osiatych plôch kraja tvoria obje-
mové krmoviny, z nich najmä lucerna a kukurica vrá-
tane jej miešanky na zeleno a siláž.  Sedminu z osevu 
predstavujú olejniny hlavne repka, sója a slnečnica.

Z využívanej poľnohospodárskej pôdy v kraji tvorí 
63,6 % orná pôda, na ktorú sa vysievajú poľnohospo-

dárske plodiny. Zaujíma-
vosti nájdeme aj v iných 
kategóriách využívanej 
poľnohospodárskej pôdy, 
napríklad chmeľnice sa 
nachádzajú už len na úze-
mí Trenčianskeho kraja  
a výmera ovocných sadov 
v kraji je druhá najväčšia 
medzi krajmi SR, tvorí 20,2 
%. 

Najvyšší podiel ornej 
pôdy spomedzi okresov 
kraja bol v okrese Nové 
Mesto nad Váhom

Najviac osiatych plôch 
spomedzi deväť okresov 
kraja sa nachádza v okrese 
Nové Mesto nad Váhom. 
Naopak najnižší podiel 
ornej pôdy je v okresoch 
Púchov a Považská Bystrica. V siedmich okresoch kra-
ja v osevoch dominujú obilniny, v okresoch Partizán-
ske, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou 
a Trenčín až nadpolovičnou väčšinou. Iba v okresoch 
Považská Bystrica a Púchov prevažuje osev objemo-
vých krmovín na ornej pôde.

„Najväčšie plochy v kraji vysiate jahodami sa roz-
prestierajú v okrese Partizánske, so zemiakmi a obje-
movými krmovinami v okrese Prievidza a viac ako tri 

štvrtiny z osiatej plochy kraja liečivými rastlinami ná-
jdete v okrese Myjava,“ bližšie upresnil Pavol Arpáš.

Do zisťovania o plochách osiatych poľnohospodár-
skymi plodinami k 20. máju 2020 boli zaradené regis-
trované spravodajské jednotky s rastlinnou výrobou, 
ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu. Za 
registrované spravodajské jednotky s nízkou výme-
rou, za domácnosti a za záhumienkarov boli vypraco-
vané okresné sumárne výkazy na základe bilancova-
nia ornej pôdy v okresoch.                        Zdroj: ŠÚ SR

Trenčiansky kraj patrí k lídrom v pestovaní 
kŕmnej repy a  jahôd na Slovensku

Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsled-
ky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili aj  
k problematike túlavých zvierat.

Viac ako tretina samospráv realizuje odchyt 
túlavých psov 

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vy-
plýva, že 33,7 % samospráv realizuje odchyt túlavých 
psov a na umiestnenie využíva útulok zriadený su-
sednou obcou alebo mestom. Ďalších 3,9 % realizuje 
ich odchyt a na umiestnenie využíva vlastný útulok. 
Celkovo 25,6 % uviedlo, že nerealizujú odchyt túla-
vých psov, pričom 26 % uviedlo inú odpoveď a 10,8 
% respondentov sa nevedelo vyjadriť.

Kontrola evidencie 
ZMOS v tejto súvislosti zaujímalo aj to, či samo-

správy disponujú kontrolným mechanizmom na  

zistenie správnosti nahlásených údajov o chove 
psov, vrátane ich počtu. V prípade 19,8 % samospráv 
je evidencia psov zavedená a osvedčila sa. Zavedená 
evidencia, ktorá je nepostačujúca, sa podľa priesku-
mu spája s prostredím 17,3 % samospráv. Celkovo 32 
% respondentov uviedlo, že systém evidencie nema-
jú zavedený, ale uvažujú o ňom. Iný postoj vyjadrilo 
25,9 % samospráv, ktoré evidenciou nedisponujú  
a ani ju neplánujú zaviesť. Inú odpoveď na anketo-
vú otázku uviedlo 1,8 % a 3,2 % opýtaných nevedelo 
odpovedať.

Úľava za osvojené zviera nie je samozrejmosť 
ZMOS v prieskume hľadal aj odpoveď na otázku: 

„Zaviedli ste v rámci VZN nástroj na úľavy napr. za 
starostlivosť o osvojené zviera?“ Úľavu nezaviedlo 
a ani o nej neuvažuje 74 % samospráv. Ďalších 16,6 

% samospráv úľavu za osvojené zviera 
nezaviedlo, ale uvažuje o tom. Takýto 
mechanizmus sa po zavedení doposiaľ 
osvedčil v prípade 3,3 % samospráv. Iba 
1 % respondentov konštatovalo, že me-
chanizmus zaviedlo, ale sa neosvedčil. 
Inú odpoveď uviedlo 2,1 % a nevedelo 
odpovedať 3 % respondentov.

V čom spočíva úľava za osvojené 
zviera? 

Napriek tomu, že úľavu za osvojené 
zviera zaviedlo celkovo 4,4 % samo-
správ, Združenie miest a obcí Slovenska 
zaujímalo, v čom spočíva tento nástroj. 
Zníženú daň za osvojeného psa zavied-
lo 43,5 % zo všetkých, ktorí to majú 
upravené v príslušnom všeobecne zá-
väznom nariadení. Ďalších 39,1 % daň 

za osvojeného psa odpustilo. V prípade 4,3 % samo-
správ bola úľava sprevádzaná príspevkom na kastrá-
ciu, respektíve sterilizáciu a rovnaké percento uvied-
lo aj podporu formou príspevku na krmivo. Celkovo 
8,7 % spomedzi všetkých samospráv, ktoré zaviedli 
úľavu za osvojenie zvieraťa, nevedelo odpovedať na 
konkrétnu formu úľavy.

ZMOS bude reagovať 
Združenie miest a obcí Slovenska bude na tieto 

zistenia reagovať spracovaním metodického usmer-
nenia v rámci tzv. Včasnej intervencie, kde spracuje-
me komentár k povinnostiam samospráv vo vzťahu 
k zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov, ako aj k zákonu o veterinárnej starostli-
vosti a ďalej príslušnej legislatíve tak, aby samosprá-
vy mohli disponovať dokumentom, ktorého dodržia-
vaním predchádzajú prípadným kolíziám s platnou 
legislatívou.

Prieskum s názvom „Bezpečná samospráva“, kto-
rého súčasťou boli aj tieto otázky, realizovalo Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska v čase od 7. septembra 
2020 do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 
516 respondentov. Výsledky prieskumu budú slúžiť 
ako podklad na ďalšiu prácu v rámci národného 
projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej 
územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj 
tzv. druhostupňové triedenie dát, prostredníctvom 
ktorého poznáme postoje k tejto problematike  
s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí či jed-
notlivé regióny.                  

 Michal Kaliňák, ZMOS 

Z M O S  o  p r o b l e m a t i k e  t ú l a v ý c h  z v i e r a t 
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Aj napriek druhej vlne koronakrízy sa na Čertove 
na prelome mesiacov septembra a októbra rozpútal 
nevídaný stavebný ruch. K pracovníkom firmy Stavby 
mostov Slovakia (SMS), ktorí od leta pracujú na stav-
be nového mosta č.1936/12, sa pridali aj cestári, ktorí 
na ceste číslo III/1936 od kilometra 10,03 pri odbočke 
k chate Čertov (u Táni) smerom na Kohútku v dĺžke 
800 bm “vymenili” vrchný asfaltový koberec v celom 
6-metrovom šírkovom profile na “poslednom neo-
pravenom úseku” tejto cesty.

V časti Lamže pod taktovkou a v réžii Mareka Mar-
tináka sa položil nový asfaltový koberec na miestnej 
komunikácii od hlavného parkoviska oproti chate 
Alpina v celkovej dĺžke úsekov cca 540 bm. Po prvej 
“dvojitej” etape, v ktorej mal tiež prsty, je tak už celá 
miestna komunikácia od autobusovej zastávky, k vle-

kom a všetkým chatám s novým asfaltovým kober-
com. Tu naozaj treba “zložiť klobúk” a vysoko oceniť  
a aj poďakovať za aktivitu spomínanému Čertovano-
vi, ktorý zorganizoval už druhý raz spolufinancovanie 
medzi chatármi - 18 ich prispelo úctyhodnou sumou 
8.700 EUR !!! Obec prispela čiastkou 6.000 EUR a ko-
nečne sa prebrali aj v spoločnosti Drevo Liška plus, 
s.r.o., ktorá prispela sumou 2.000 EUR. Bohužiaľ hotel 
Javorník a Ski Čertov strčili hlavy do piesku...

A tento pán má “na svedomí” aj ďalšie milé prekva-
penie. Keď pri prechádzke po tejto vynovenej ceste 
vstúpite do lesa pozrite sa doprava a uvidíte už štvr-
tého a určite najkrajšieho čertovského čerta (made in 
ČR) z poctivého dubového dreva aj s dvoma čertíča-
tami. A v talóne má aj ďalšie prekvapenie...

Vedľa autobusovej zastávky firma SMS upravi-
la pozemok využívaný ako zariadenie staveniska  

a z druhej strany pribudol ďalší, už 
tretí (?) štýlovo rustikálny poster 
CHKO Kysuce s informáciami o chrá-
nenom území - identifikačný kód 
územia SKUEV102 Čertov. Ale tých 
panelov je tam asi už naozaj priveľa. 
A viete, že Čertov je súčasťou sústavy 
chránených území členských krajín 
EÚ NATURA 2000? 

Stojí tu aj nový koncový rozvádzač 
optiky operátora Slovanet, na ktorý 
sú už pripojené všetky hotely a po-
stupne sú pripájané rodinné domy aj 
chaty. V úvode spomínané práce na 
čertovskom moste č.1936/12 finišujú 
a predpoklad sprejazdnenia v celom 
šírkovom profile je začiatkom novem-
bra. A isto ste zaregistrovali na výstu-
pe z centrálnej časti obce Lazy p.M.  aj 
ďalšiu rozbehnutú stavbu - výmenu 
druhého mostu č.1936/5. No a pokiaľ 
sa počasie umúdri, chce sa obec ešte  
vysporiadať so suchými stromami pri 
cestách, pokračovať v prečisťovaní 
priekop  pozdĺž komunikácií. A ak to 
počasie dovolí, možno začne integro-
vané zberné miesto odpadu pre cha-
tárov nadobúdať dohodnutý cieľový 
stav.               Pavel Melišík

Č o  j e  n o v é  n a  Č e r t o v e ?
Mesto Púchov od začiatku vyhlásenia núdzové-

ho stavu, počas druhej vlny pandémie koronaví-
rusu, opätovne zabezpečuje dodávku pitnej vody 
pre marginalizovanú skupinu občanov mesta 
Púchov, tak ako tomu bolo i počas núdzového 
stavu v prvej vlne pandémie na jar 2020. Pravidel-
ná dodávka pitnej vody je zabezpečená na každú 
stredu v týždni, a to až do odvolania núdzového 
stavu, na priebeh dodávky osobne dohliadajú 
pracovníci MsÚ Púchov a pracovníci Považskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. 

(KROS)

Dodávka pitnej vody 
na Kolonke

Na základe úpravy grafikonu ŽSR a požiadaviek 
cestujúcich upravujeme od 29.10.2020 CP MAD 
Púchov liniek:
MAD 31b: spoj č.3 – posunutý o 8 min. neskôr  
s odchodom zo žel.stanice o 7:45 hod.
MAD 5: spoj č.1 – posunutý o 9 min. skôr s od-
chodom z Conti nást.sever o 6:02 hod.
MAD 5š: spoj č.2 – posunutý o 2 min. skôr  
s odchodom z Hoštinej III.DK o 6:28 hod. spoj 
bude premávať cez pracovné dni (aj v čase škol-
ských prázdnin) a jeho trasa bude predĺžená zo 
žel.stanice ku Conti nást.sever s príchodom o 6:49 
hod. na základe žiadosti pracovníkov Continenta-
lu.
Ďalej upozorňujeme, že z dôvodu obmedzo-
vania športových oddielov v pôsobnosti MŠK 
Púchov spôsobeného pandémiou, môže byť  
v zmysle pokynov MŠK Púchov až do odvolania 
nepravidelne rušená školská linka MAD 71š.  

Autobusová doprava Púchov, a.s.

Ú p r a v a  l i n i e k  M A D
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Ľadový hokej

Muži hokejového klubu MŠK Púchov nestihli 
odohrať v novom ročníku ani jediné majstrovské 
stretnutie. Začiatok hokejovej sezóny najskôr od-
ďaľoval štrajk rozhodcov, neskôr sa k tomu prida-
la druhá vlna pandémia nového koronavírusu. 

Druhá liga mužov síce odštartovala, no v jej prvom 
kole mali podľa vyžrebovania muži MŠK Púchov voľ-
no. Skôr ako stihli odohrať prvé stretnutie, bola súťaž 
na základe rozhodnutia krízového štábu a Vlády Slo-
venskej republiky zrušená. Súťaž odštartovala 10. 
októbra a stihlo sa vlastne odohrať jediné stretnutie, 
v ktorom Hanuliakovo porazilo Brezno 5:3. Stretnutia 
Žiar nad Hronom – Piešťany a Partizánske – Senica sa 
pre karanténu hráčov neuskutočnili. 

Trošku väčšiu porciu z extraligovej sezóny si v tom-
to ročníku odhryzli dorastenci MŠK Púchov. Aj tí síce 
pre štrajk hokejových rozhodcov súťaže odštartovali 
neskôr – až piatym kolom, no rozbehli sa výborne  
a po štyroch odohratých stretnutiach im patrila v ta-
buľke štvrtá priečka. 

Kadeti Púchova odohrali v najvyššej súťaži iba dve 
stretnutia, oba prehrali. Starší žiaci – žiaci 8. hokejo-
vej triedy odohrali v súťaže štyri kolá, po ktorých im  
v prvej lige v skupine stred patrila druhá priečka. 

O pohľad na prerušenie súťaže, ale aj o situácii v ho-
kejovom klube MŠK Púchov sme požiadali manažéra 
hokejového klubu MŠK Púchov Petra Žiačika. 

Aký je váš názor na prerušenie všetkých nižších 
hokejových súťaží vrátane druhej ligy? 

Myslím si, že ohľadom na šírenie sa ochorenia Co-
vid-19 to bolo asi potrebné, aj keď dúfam, že to bude 
len krátkodobé. Podľa štúdie odborníkov na vírusy 
sú zimne štadióny ideálne miesto na šírenie týchto 
vírusov.

Nemyslíte si, že by v prípade povinného testo-
vania hráčov nemohli pokračovať aspoň najvyš-
šie dorastenecké a juniorské súťaže – v prípade 
Púchova extraliga dorastu?

Samozrejme by sme boli za to, aj keď si uvedomu-
jem, že podľa predpisov ohľadom testovania by to 

bol problém. Testovať sa v podstate každý týždeň 
pred víkendovým dvojzápasom by bolo finančne 
náročné.

Akú podobu má, resp. mal tréningový proces do 
prijatia zákazu vychádzania a ako budú hráči tré-
novať od tohto týždňa?

Do 24. októbra sme trénovali všetky družstvá podľa 
nariadenia po šesť  osôb na ľade. Viaceré oddiely sme 
vyvíjali tlak na hygienikov, aby bola možnosť pre ho-
kejové triedy trénovať aj na ľade spolu celé mužstvo, 
keďže v škole na vyučovaní sú v triede spolu. Nie-
kde to bolo povolené, inde nie, a tak sme žiadali aj 
Slovenský zväz ľadového hokeja o podporu. Keď už 
sme čakali, že nám to bude povolené, tak prišiel lock-
down. Takže od 27.10. budú tréningy prebiehať len 
on-line, kde tréneri budú posielať hráčom jednotlivé 

cvičenia, ktoré budú hráči absolvovať doma.
Aký dopad na výkonnosť hráčov môže mať 

podľa Vás prerušenie sezóny?
Samozrejme, že to bude mať vplyv na pokles vý-

konnosti. Absencia ligových zápasov a tréningov 
na ľade, taktiež aj zákaz cvičenia v posilňovniach  
a absencia regenerácie musia zákonite viesť k pokle-
su výkonnosti.

Ako poznačí prerušenie sezóny fungovanie klu-
bu v budúcnosti? Nie je ohrozená jeho existencia?

Dúfam, že nie. My máme tú výhodu, že sme mest-
ský klub a musím konštatovať, že mesto aj vedenie 
MŠK Púchov nám vychádza v ústrety, za čo sa musí-
me poďakovať.

Dostal hokejový klub od štátu, prípadne od 
SZĽH nejaké finančné kompenzácie za vzniknutú 
situáciu?

Áno. Súčasné vedenie Slovenského zväzu ľadového 
hokeja sa snaží zmierniť dôsledky krízy a v súčinnosti 
s klubmi  rieši konkrétnu finančnú aj materiálnu po-
moc . Musím povedať, že z nášho pohľadu je finanč-
ná pomoc vyššia oproti minulej sezóne.

Ak sa nekonajú tréningy, rozviazali ste s tréner-
mi pracovné zmluvy?

Nie, zmluvy s trénermi sme nerozväzovali. Tréneri 
budú vykonávať činnosť zatiaľ online a v  súčinnosti  
s Mestským športovým klubom a Slovenským zvä-
zom ľadového hokeja sa to bude riešiť podľa vývoja 
situácie. My dostávame aj teraz od Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja príspevok na financovanie mlá-
dežníckych trénerov.

Ste optimista v tom, že by sa tohtoročná sezóna, 
i keď možno v skrátenom formáte mohla predsa 
len dohrať?

Áno, všetci v to veríme, aj keď by sa mala sezóna 
predlžiť. Je tu však riziko, že v niektorých mestách 
môže dôjsť v apríli aj máji k uzavretiu zimných šta-
diónov v dôsledku finančnej situácie jednotlivých 
miest a klubov. 

(pok)

Pre mužov sa sezóna skončila skôr,  ako sa 
zač ala,  dorastenci  boli  v  najlepšej  štvorke

Muži MŠK Púchov si v majstrovskom stretnutí nestihli vychutnať ani vynovené osvetlenie na zimnom štadióne. 

Podobnú gólovú radosť muži MŠK v tejto sezóne v majstrovskom stretnutí nezažili. 
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Globálna pandémia ochorenia na COVID-19 mala  
v tohtoročnej sezóne fatálne dôsledky aj pre sveto-
vé a európske cyklotrialové súťaže. Dotklo sa to aj 
špičkových pretekárov Cyklotrialového klubu Zárie-
čie. Ako Púchovské noviny informovala šéfka zárieč-
skeho cyklotrialu Anna Šidlíková, pandémia zasiahla 
svetové podujatia na sto percent. Zrušené boli maj-
strovstvá sveta v Číne, Svetové hry mládeže vo Fran-
cúzsku, všetkých päť kôl pretekov svetového pohára 
– v Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku a dve v Taliansku. 
„Na Svetové hry mládeže do Francúzska mal zabez-
pečenú miestenku Jakub Mudrák a na ostatných 
podujatiach mala Slovensko i Záriečie reprezentovať 
Kristína Sýkorová,“ priblížila Šidlíková. 

Nekonali sa ani majstrovstvá Európy. Jediné pre-
teky, ktoré sa uskutočnili, boli preteky kategórie C1 
ešte 11. júla v Poprade. Zo Záriečia sa na podujatí zú-
častnila Kristína Sýkorová a v kategórii Elite Women 
obsadila výborné piate miesto. „Ďalšie plánované 
podujatia v tejto kategórii boli z dôvodu pandémie 
zrušené. Rovnako tak sa neuskutočnilo množstvo 
pretekov v okolitých krajinách, z ktorých si naši jazd-
ci v minulosti pravidelne testovali svoju výkonnosť 
počas celého roka,“ doplnila Šidlíková.

Na Slovensku sa niektoré preteky uskutočnili (nie-
ktoré v druhom, či dokonca treťom náhradnom ter-
míne), iné boli z bezpečnostných dôvodov zrušené. 
Podobný osud mali aj tradičné preteky v Záriečí. „Cy-
klotrialový klub Záriečie  mal sezónu  na Slovensku 
uzatvárať 3. októbra, ale na základe rozhodnutia ve-
denia školy a nášho klubu, v súvislosti so zaradením 
okresu Púchov do oranžovej zóny a prepojenia orga-
nizačného zázemia našej  súťaže so školou, rozhodli 
sme sa preteky zrušiť. A to aj napriek tomu, že sme 
mali prípravu naplno rozbehnutú. Správnosť nášho 
rozhodnutia potvrdilo nariadenie pandemickej ko-
misie (vstúpilo do platnosti 1. 10.), ktoré  zakázalo 

organizovanie podujatí. Ak by sme neboli zrušili pre-
tek na základe oranžovej zóny, 1. 10. by sme boli mali 
Slovenský pohár a Slovenské hry mládeže priprave-
né  na 97 percent,“ doplnila šéfka cyklotrialistov. 

Napriek tomu sa v čase uvoľnených opatrené ko-
nalo na Slovensku niekoľko cyklotrialových poduja-
tí, vrátane septembrových majstrovstiev Slovenska  
v Poprade. Záriečania na nich boli mimoriadne úspeš-
ní, spod Tatier si priviezli sedem medailových umiest-

není a štyri majstrovské tituly. Majstrovské tituly si 
vybojovali Jakub Mudrák nielen v kategórii Minime, 
ale aj v kategórii Kadet (vyššia výkonnostná skupina, 
ako mu prislúcha podľa veku). Kristína Sýkorová sa 
stala majsterkou Slovenska v kategórii Elite Women 
a talentovaný Tomáš Korec získal majstrovský titul  
v kategórii Promesa. Ďalšie tri medailové umiestne-
nia si na majstrovstvách Slovenska v Poprade vybo-
jovali Matúš Ofúkaný (2. miesto v kategórii Promesa), 
Peter Ofúkaný (3. miesto v kategórii Benjamin) a To-
máš Korec (3. miesto v kategórii Poussin).

Záriečania si tradične výborne počínali aj v seriáli 
Slovenského pohára a Slovenských hier mládeže. 

Výsledky jazdcov CTK Záriečie v pretekoch Sloven-
ského pohára a Slovenských hier mládeže:

12. 7. Poprad: Jakub Mudrák- 1. miesto Mimime,  
1. miesto Kadet,   Matúš Ofúkaný -2. miesto Promesa.

1. 8. Rudina: Jakub Mudrák- prvé miesta Minime aj 
Kadet, Kristína Sýkorová- 3. miesto Elite Women.   

22. 8. Lučenec: Jakub Mudrák – 1. miesto Minime, 
2. miesto Kadet, Tomáš Korec – 1. miesto Promesa, 
Matúš Ofúkaný- 2. miesto Promesa,  Kristína Sýkoro-
vá- 2. miesto Elite Women.

27. 9. Veľké Zálužie: Jakub  Mudrák - prvé miesta 
v kategóriách Minime a Kadet, Kristína Sýkorová –  
1. miesto Elite Wome, Tomáš Korec – 1. miesto  Pro-
mesa, 3. miesto Poussin,  Matúš Ofúkaný 3. miesto 
Poussin.

V celkovom hodnotení Slovenského pohára a Slo-
venských hier mládeže triumfovali Záriečania hneď 
v troch kategóriách. Jakub Mudrák sa stal víťazom 
konečného poradia v kategóriách Minime a Kadet, 
Kristína Sýkorová v kategórii Elite Women a Tomáš 
Korec v kategórii Promesa. Okrem toho získali cel-
kovo tretie miesta Tomáš Korec v kategórii Poussin  
a Matúš Ofúkaný v kategórii Promesa. 

Z podujatí v zahraničí sa tento rok cyklotrialisti 
STK Záriečie zúčastnili na troch. Na Biotop Trial Cupe  

P a n d é m i a  r u š i l a  s v e t o v é  p o d u j a t i a
Cyklotrial

Jazdci CTK Záriečie na MSR v Poprade. Zľava Jakub Mudrák, Kristína Sýkorová, Matúš Ofúkaný, Tomáš Korec, 
Peter Ofúkaný, Bruno Čibenka.                                                  FOTO: Archív CTK Záriečie

Jakub Mudrák dokázal, že je vo svojej vekovej kategórii špičkový pretekár. Škoda len, že to nemohol dokázať aj na 
majstrovstvách sveta čoi Svetových hrách mládeže. (Pokračovanie na 21. strane)
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Myslenice v Poľsku zvíťazil Jakub Mudrák v kategó-
riách Minime a Junior, Kristína Sýkorová v kategórii 
Hobby. Na hrách mládeže vo Veľkej Bystřici obsadil 
Tomáš Korec tretie miesto v kategórii Promesa a na 
hrách mládeže v Sklenke v Českej republike zvíťazil 
Jakub Mudrák v kategórii Minime. 

V poslednom čase organizovali v Cyklotrialovom 
klube Záriečie tréningy podľa prijatých usmernení – 
počet účastníkov tréningu vrátane trénera bol šesť. 
„Od 24. októbra do 1. novembra sme tréningy zrušili. 
Celú sezónu sme trénovali iba vonku. Vo všetkých 
kluboch na Slovensku je to podobné. Tréningy or-
ganizujeme v zmysle usmernení vlády, pandemickej 
komisie a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky,“ zdôraznil Šidlíková. 

Prerušenie sezóny bude mať podľa nej negatívny 
dopad na výkonnostný rast jazdcov, pretože okrem 
tréningov, sústredení mimoriadny vplyv na zvyšo-
vanie výkonnosti majú súťaže, ktorých bolo v tomto 
roku  veľmi málo. Chýba tak porovnanie rastu vý-
konnosti trialistov s jazdcami susedných krajín, ne-
hovoriac o konfrontácií na európskych, či svetových 
podujatiach.

„Fungovanie  nášho klubu je prerušené  v kritických 
obdobiach pandémie, inak sme fungovali - niekedy 
vo viac, inokedy menej obmedzenom režime. Vý-
hodou cyklotrialu je, že je športom, ktorého prípra-
va prebieha  prevažne vonku, že je  individuálnym 
športom, a teda mal väčšiu možnosť prípravy ako 
napríklad kolektívne športy, či športy odkázané na 
haly. I keď ideálne sú tréningy v skupinách na základe 
výkonnosti, nie individuálne tréningy. Verím, že exis-
tencia klubu nie je ohrozená, i keď  pandémia  veľmi 
výrazne negatívne poznamenala náš klub takmer  
v každej oblasti. Pokiaľ ide o financie, nedostali sme 
podporu od niektorých subjektov, ktoré nás dopo-
siaľ podporovali. Financie z 2 %  sme dostali zatiaľ 
čiastočne, ale vážnu obavu z financovania v budú-
com roku mám, pretože pandémia poznačí ekono-
miku,“ doplnila Šidlíková s tým, že od štátu či zväzu 
žiadne financie nedostali.  

Čo sa budúcej sezóny týka, Anna Šidlíková by rada 
bola optimistka. „Bolo by  vynikajúce, keby sezóna 
bežala naplno, jazdci trpia nedostatkom pretekov, 
tréningovými obmedzeniami,  ale radšej budem re-
alistka – COVID-19 a správanie ľudí je predvídateľné 
iba čiastočne, rovnako, ako budúca sezóna,“ uzavrela 
šéfka cyklotrialu v Záriečí.                 (pok)

Talentovaný Tomáš Korec získal titul majstra Sloven-
ska v kategórii Promesa.

P a n d é m i a  r u š i l a  s v e t o v é  p o d u j a t i a
(Pokračovanie zo strany 20.

 Rozhodnutím krízového štábu a Vlády Slovenskej 
republiky boli prerušené všetky športové súťaže na 
Slovensku s výnimkou najvyšších súťaží v piatich 
športoch – futbale, hokeji, hádzanej, volejbale a bas-
ketbale. Prerušená tak bola i druhá najvyššia futbalo-
vá súťaž, v ktorej úspešne Púchov reprezentujú muži 
MŠK. Ozvali sa hlasy, ktoré volali po tom, aby sa moh-
la hrať aj futbalová 2. liga. O stanovisko k otázke po-
kračovania súťaže, ale i o pohľad na celkovú situáciu 
vo futbalovom klube MŠK Púchov sme požiadali ma-
nažéra MŠK Mareka Šimáčka (na snímke v strede). 

Aký je Váš názor na prerušenie všetkých futba-
lových súťaží s výnimkou extraligy mužov? 

Všetci musíme rozhodnutie úradov rešpektovať, aj 
keď si myslím, že modelom zápasov bez divákov sme 
mohli dohrať ešte aspoň zápasy jesennej časti. 

Nemyslíte si, že by za podobných podmienok 
(povinné testovanie) nemohla pokračovať aj dru-
há futbalová liga?

Áno, myslím, že súťaž mohla pokračovať. Boli sme 
na alternatívu testovania hráčov pripravení. V klube 
sme chceli urobiť maximum, aby sa hralo. 

Aký je momentálne v púchovskom futbale sta-
tus, čo sa tréningového procesu týka? 

Tréningy prebiehajú v skupinkách po šiestich tak 
ako nám umožňuje nariadenie Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. Tréningy sa reali-
zujú. Síce v skupinách, ale klobúk dole pred trénermi 
ako sa s danou situáciou vysporiadali a zabezpečujú 
tak tréningový proces pre mládež či mužov. Nikoho 
teda nebudeme prepúšťať, nakoľko nie je nato naj-
menší dôvod.

Aký dopad na výkonnosť hráčov môže mať 
podľa Vás prerušenie sezóny?

Najmä v kategórii mužov je takýto výpadok citeľný. 
Veríme, že čo najskôr budeme môcť realizovať ko-

lektívne tréningy. 
Ako poznačí prerušenie sezóny fungovanie klu-

bu v budúcnosti? Nie je ohrozená jeho existencia?
V žiadnom prípade nie je ohrozená existencia klu-

bu. Prerušenie sezóny samozrejme nikoho z nás ne-
teší, ale neostáva nám nič iné, ako sa riadiť prijatými 
nariadeniami zo strany štátu. 

Dostal futbalový klub od štátu, prípadne od SFZ 
nejaké finančné kompenzácie za vzniknutú situ-
áciu?

Zatiaľ nedostal klub žiadne kompenzácie, ale 

máme prísľub zo strany SFZ, že by sa tak malo stať 
najbližšom období. 

Budete redukovať platy hráčov na základe 
vzniknutej situácie? 

Zatiaľ nie je otázka redukcie platov aktuálna, keďže 
prebieha tréningová činnosť. 

Ste optimista v tom, že by sa tohtoročná sezóna, 
i keď možno v skrátenom formáte mohla predsa 
len dohrať?

Bol by som veľmi rád, keby sme na jeseň ešte hrali, 
ale popravde tomu už nedávam veľké šance.     (pok)

Futbal

M. Šimáček: Druhá liga mohla pokračovať, boli 
sme pripravení na alternatívu testovania
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SPOMIENKA
Dňa 29. 10. 2020 si 
pripomíname 5. výročie 
úmrtia našej mamy 
a  babky Margity 
Štrbákovej z  Lazov p. 
M. S láskou spomína 
dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v  srdci zostávajú, tí čo 
Ťa mali radi stále spo-
mínajú. Dňa 18. 10. 2020 
uplynuli 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý Milan Chodúr. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S  lás-
kou a úctou spomína manželka, deti s rodinami, 
mama s priateľom, sestry s rodinami a  ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 10. 2020 si 
pripomíname 19. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko, 
pradedko Jozef Ganát 
z  Hor. Kočkoviec. Kto ste 
ho poznali venujte mu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou a  úctou 
spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 1. 11. 2020 si  pri-
pomíname 20. výročie 
od tragickej smrti nášho 
otca, manžela a  dedka 
Ing. Jozefa Truchlíka.  
Kto ste ho poznali,  
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S  lás-
kou a  úctou spomínajú 
dcéry Eva a Darina s rodinami.

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 z celého srdca 
ďakujme všetkým, ktorí 
sa prišli dňa 14. 10. 2020 
naposledy rozlúčiť s na-
ším drahým a  milova-
ným manželom, otcom 
a dedkom Miroslavom 
Karasom z  Horných 
Kočkoviec, ktorý nás 
opustil vo veku 75 rokov. Úprimne ďakuje-
me za slová útechy a  kvetinové dary. Veľké  
poďakovanie patrí p. farárovi, spevákom, poh-
rebnej službe Advent, ako aj správe cintorína  
p. Chovančekovej. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
,,Očiam si odišiel,  
v srdciach si zostal.“ 
Dňa 30. 10. 2020 uplynú  
2 roky, keď od nás 
navždy odišiel  náš 
milovaný Jozef Kubaš 
z Vydrnej. S láskou a 
úctou spomína celá 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Odišla potichučky, bez 
slova a  bez rozlúčky. 
My ju však v  srdciach 
stále máme, s láskou na 
ňu spomíname.“ Dňa  
31. 10. 2020 si pripomí-
name nedožité 65. na-
rodeniny Mgr. Jarmily 
Franekovekovej rod. 
Lovasovej. S láskou v srdci, vďakou a úctou spo-
mína manžel Peter a dcéra Daniela. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevrá-
ti čo vzal. Zostali len 
spomien ky a v srdci žiaľ. 
Dňa 31. 10. 2020 si pri-
pomíname 1. smutné 
výročie úmrtia našej mi-
lovanej Anny Rosinovej, 
rod. Belásovej. Kto ste 
ju poznali, venujte jej s 
nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
na smútiaca rodina.

• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911 689 723
• Prístrešky, altánky 0911 689 723
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, 
maľovanie. Tel.: 0902 356 631

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.: 0917 102 671
• Hľadáme 3-izbový byt v Púchove. Tel.: 0911 929 300

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.
• 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
• Dám do prenájmu garáž za Billou. Vhodná aj ako 
skladový priestor. Voľná od 1.11.2020. Cena dohodou, 
viac info na 0911 900 987.
• Prenajmem 3-izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878

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 100 €. 0904 531 560.

STRATY A NÁLEZY

• Hľadám poctivého nálezcu kľúčov stratených na Ul. 
1.mája alebo Mojmírovej ulici. Kľúče boli v čiernom 
koženom púzdre. 042/463 57 20. Alebo odovzdajte 
kľúče prosím v Divadle na inzercii prípadne na vrátnici. 
Odmena istá. Ďakujem



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
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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 PÚCHOVPONÚKAME OBČANOM

POMOC PRI ÚPRAVE ZÁHRAD

Kosenie, strihanie živého plota, natieranie plotu 
a iné pomocné práce pri dome podľa dohody.

Možnosť úhrady aj servisnými poukážkami 
(ktoré sa dajú zakúpiť v pokladni UPSVaR 
Považská Bystrica- 042/2440171)
Modrá servisná poukážka v sume 10 € 
pre všetkých občanov (je možné ich darovať)  
Ružová servisná poukážka v sume 10 €  
Zvýhodnený nákup pre občanov s rozhodnutím 
o odkázanosti na soc. službu – v sume 5 €

CONTI-eco s.r.o. Moravská cesta 1633/15, Púchov, 
t.č. 0903697247, 042 4635026

Sme tu pre Vás od 
6:00 do14:00 pondelok-piatok!



inzercia

NAJVÝHODNEJŠÍ VERNOSTNÝ 
PROGRAM 
ARNICA

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠOM ZDRAVÍ.

RECEPT

E-RECEPT
VÝDAJNÉ 
MIESTO

Zľava z doplatku na lieky čiastočne hradené poisťovňou až do výšky 2€.
Zľava z doplatku sa poskytuje najviac do výšky 0,25€ za jedno balenie lieku.
Podmienky uplatnenia benefitov sa upravujú v zmysle platnej legislatívy.
Viac informácií nájdete v lekárni Arnica Púchov.

ZĽAVY AŽ 2€ ZA
E-RECEPT A RECEPT


