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Fotosúťaž o najkrajšiu letnú fotografiu Púchova

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 súťaže. 
Z veľkého množstva poslaných fotografií, ktoré 
síce nevyhrali, ale sú zaujímavé, dnes vyberá-
me fotografie autorov: Marián Ondrička (foto-
grafia na titulnej strane), Miroslav Mikáč (č.1), 
Jaroslava Kamenová (č.2), Vladimír Taraba (č.3) 
a Andrej Kozák (č.4).
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Slovami primátorky: Druhé kolo je úspešne 
za nami – polepšili sme si. ĎAKUJEM!

Predchádzajúci víkend bol pre nás všetkých veľkou 
neznámou. Napriek tomu väčšina z vás navštívila 
jedno z trinástich odberových miest, ktoré sme  
v meste Púchov a jeho mestských častiach pre vás,  
v spolupráci s Ozbrojenými silami a RÚVZ v PB, zriadili. 
O týždeň neskôr ste sa na tých istých miestach ocitli 
znova, čakajúc v rade, a potom sediac a čakajúc na 
výsledok. Nový certifikát, nová možnosť pre voľný 
pohyb, ktorý je v našej krajine obmedzený až do 14. 
novembra. Priznám sa, uplynulý týždeň prebiehali 
prípravy na druhé kolo celoplošného testovania 
na COVID-19 o niečo pokojnejšie. Všetci sme 
vedeli, do čoho ideme, čo sa od nás – samosprávy 
a jej občanov očakáva, ako to celé bude prebiehať  
a v neposlednom rade i to, s kým spolupracujeme. 

Touto cestou patrí moje obrovské poďakovanie 
všetkým trinástim veliteľom odberových miest  
z Ozbrojených síl SR, ktorí túto akciu zvládali bez 
komplikácií, členom Policajného zboru SR, Mest-
skej polícii Púchov a, samozrejme, zdravotnícke-
mu personálu, administratívnym pracovníkom  
a dobrovoľníkom. Všetci spomínaní tu boli pre vás 
po celý víkend, od svitu do mrku, v plnom nasade-
ní. Poďakovanie patrí aj všetkým vám, milí obča-
nia, ktorí ste zachovali pokoj, rozvahu, trpezlivosť  
a rozvrhli ste si tento víkend svoj čas tak, aby ste  
v rade čakali čo najkratšie a boli čo najskôr vybave-
ní. Oproti minulému víkendu, našťastie, nenastali 
žiadne problémy s počtom testov či certifikátov,  
a tak bol samotný priebeh testovania vskutku hladký. 
Osobne som navštívila cez víkend všetky odberové 
miesta a teší ma, že všetci členovia pracovali ako 
jeden zohratý tím, profesionálne i priateľsky. Ak by 
nás aj čakalo tretie, predvianočné, kolo, verím, že to 
budeme brať už s nadhľadom, ľahkosťou a akékoľvek 
negatívne myšlienky už zahodíme za hlavu. 

Budem sa opakovať, avšak bez tohto poďakovania 
by sa to neobišlo, pretože za všetkými, ktorí sa 
podieľali na pomoci počas prvého a druhého 
kola celoplošného testovania je vidieť kus skvelo 
odvedenej práce. Ďakujem Ing. Zuzane Brindzovej, 
PhD., vedúcej Oddelenia organizačného a vnútornej 
správy na MsÚ Púchov a jej tímu spolupracovníkov, 
prednostke MsÚ Púchov JUDr. Ivete Brindzovej, Ing. 
Martinovi Rosinovi, referentovi krízového riadenia 
a mjr. Františkovi Feckovi za ich obetavú prácu 
pri príprave a organizácii testovania na COVID-19  
v meste Púchov. Ďakujem Mgr. Laure Krošlákovej 
za profesionálnu prácu pri tvorbe kontinuálneho 
a aktuálneho mediálneho obsahu o testovaní 
v meste Púchov, prostredníctvom ktorého boli 
občania neustále informovaní o dianí na odberových 
miestach. 

Ďakujem poslancom, ktorí sa počas víkendu aktívne 
zapojili do pomoci pri rozvoze obedov, pripravených 
skvelým tímom Dagmar Petrovej z jedálne MŠ Lienka, 
menovite Mgr. Angele Lazorovej, Mgr. Petrovi Bilikovi, 
viceprimátorovi Ing. Lukášovi Ranikovi, konateľovi 
MsBP, s.r.o. Ing. Tiborovi Luhovému, Milanovi Trníkovi 
a vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov Mgr. Daniele Gabrišovej za profesionálnu 
organizáciu, aby členovia tímu včas dostali poriadnu 
dávku energie. O sladký doping vo forme báboviek 
a iných koláčových pochúťok, sa tentokrát postarali 
dobrovoľníčky z CVČ Včielka pod vedením PaedDr. 
Aleny Strýčkovej a Dáši Illyovej. Do sladkých balíčkov 
prispeli aj Gabriela Támová s maminou a členky 
Denného centra seniorov v Púchove, Emília Luhová 
a Lýdia Žiaková. 

Za dezinfekciu priestorov odberových miest 
ďakujem Podniku technických služieb mesta 
Púchov, s.r.o. a Autobusovej doprave Púchov, a.s. 
a zamestnancom i konateľom - M. Svobodovi, 
Ľ. Kozákovi a J. Danižovi, za ich súčinnosť počas 
tejto akcie, ako aj pracovníkom umyvárne ADP, 
ktorí s dezinfekciou vypomáhali. Za technickú 
prípravu priestorov odberových miest ďakujem 
konateľovi Púchov servis, s.r.o. Michalovi Kočnerovi. 

Poďakovanie patrí taktiež zapojeným členom DHZ 
Púchov, pod vedením veliteľa Ing. Michala Koukala 
a DHZ Nosice pod vedením veliteľa Ing. Petra 
Rosinu. Dobrovoľní hasiči pomáhali počas celého 
víkendu s technickým a logistickým zabezpečením. 
V neposlednom rade ďakujem všetkým správcom 
objektov – riaditeľom a riaditeľkám škôl, školníkom 
a upratovačkám v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta a TSK, konateľovi Púchovskej kultúry, s.r.o., 
prevádzkarom a správcom vybraných objektov, kde 
sa nachádzali odberové miesta. 

Ďakujem pani Ivete Kutilovej z Dr. Optik za darovanie 
ochranných štítov pre odberové tímy, spoločnosti 
OMV a Redbull za podporu členov odberových 
tímov balíčkami plnými energie a pánovi Andrejovi 
Staníkovi za vypracovanie mapy odberových miest 
v okrese Púchov. Ďakujem aj všetkým občanom, 
ktorí sa zapojili do mapovania situácie a priebežne 
posielali informácie o stave jednotlivých odberových 
miest na sociálne siete Mesta Púchov. O výsledkoch 
testovania v našom meste i okrese sa dočítate 

viac v tomto vydaní Púchovský novín na strane 4. 
Som rada, že testovanie aj tento víkend v našom 
meste prebehlo bez výrazných komplikácií, pričom  
z výsledku je zrejmé, že počet, respektíve percento 
pozitívne testovaných, za týždeň klesol. Stále verím, 
že tento projekt mal zmysel a naplní sa tým cieľ 
zamedzenia ďalšieho šírenia vírusu a tým zvýšenia 
ochrany verejného zdravia v našom regióne.

Okrem pomoci pri celoplošnom testovaní, ďa-
kujeme za nastavenú dlhodobú spoluprácu 
spoločnosti Lidl Slovensko a solidárnym obča-
nom, ktorí po svojom nákupe myslia aj na po-
treby svojich spoluobčanov, nachádzajúcich sa  
v sociálne znevýhodnenej situácii a prispievajú 
tak k úspešnosti projektu potravinovej zbierky Po-
deľ sa a pomôž. Nezaháľame ani s pomocou pre 
tých najzraniteľnejších z nás a opäť sme v minulom 
týždni mohli pomôcť priamo finančnými čiastka-
mi z transparentného účtu konkrétnym rodinám, 
ktorých koronasituácia zasiahla aj po finančnej 
stránke. Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na 
transparentný účet mesta Púchov, pretože súčasná 
druhá vlna je oveľa silnejšia a je zrejmé, že pomoc  
z transparentného účtu bude potrebovať ešte znač-
né množstvo žiadateľov. Kontinuálne prebieha 
pomoc aj pre tých z vás, ktorí potrebujete ochran-
né rúška či zabezpečiť nákup toho najnutnejšieho  
a ja ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhate s mate-
riálnym zabezpečením i s priamym zabezpečením  
a doručením nákupov. 

Zrejme to vyzeralo, že sa posledné dni venujeme 
len prípravám na testovanie, ale musím priznať, že 
síce táto problematika zaberá veľa času a energie 
počas pracovných dní i víkendu, nezaháľame ani 
v iných činnostiach v prospech občanov mesta. 
Určite ste zaregistrovali, že finišujú práce na 
doplnení verejného osvetlenia na Zábrehu, Ulici  
F. Urbánka ako aj pri spoločnosti Conti, ktoré miesta 
už dlhodobo boli z hľadiska bezpečnosti veľmi 
problematické, pretože poskytovali priestor pre 
páchanie rôznej priestupkovej i trestnej činnosti. Ak 
ste navštívili cintorín v Púchove, určite ste postrehli 
prebiehajúcu výstavbu ďalšej časti kolumbária, 
ktoré už bolo nutnosťou, pretože záujem zo strany 
občanov je naozaj vysoký. Verím, že aj v budúcom 
roku budeme pokračovať v ďalšej etape. V súčasnosti 
vznikne ďalších 42 buniek a k tomu nová vstupná 
brána a chodník, spevnená vyvýšená plocha 
pred kolumbáriom a miesto pre 1.100 l kontajner. 
Predpokladaná doba realizácie je obdobie zhruba 
45 dní. Isto iste ste aj pri návšteve niektorého 
odberového miesta zaznamenali rozkopané 
chodníky, ktoré prechádzajú opravou a bude na ne 
položený nový asfaltový povrch. V oprave chodníkov 
a ciest budeme pokračovať i v najbližších týždňoch, 
preto prosím o trpezlivosť a zhovievavosť. 

V spolupráci s Ekonomickou komisiou sa pripravujú 
aj investičné akcie pre budúci rok, do ktorých príprav 
sa so svojimi podnetmi zapájajú aj poslanci. Som 
presvedčená, že budeme spoločne pokračovať 
najmä na akciách, na ktoré bola v minulom období 
spracovaná projektová dokumentácia. 

Nezabudli sme ani na študentov, keďže sa už ne-
zadržateľne blíži aj sviatok 17. novembra – Deň 
študentstva, a požiadali sme o finančné dary 
a príspevky podnikateľov ale i občanov, ktorí 
chcú finančným príspevkom podporiť mladých  
a perspektívnych študentov v našom meste. Som 
veľmi rada, že sa nám podarilo vyzbierať dostatoč-
ne vysokú sumu, aby sme mohli aspoň čiastočne 
podporiť niektorých študentov v ich napredova-
ní. V priebehu najbližších dní rozhodne komisia  
o rozdelení tejto finančnej čiastky pre študentov, 
ktorí spĺňajú stanovené podmienky a ktorí si v ter-
míne požiadali o mestské štipendium. V ďalších vy-
daniach Púchovských novín vás budeme informovať  
o sponzoroch ako aj o študentoch, ktorým bude toto 
mestské štipendium poskytnuté. 

V tomto týždni, verím, už konečne nastane chvíľka 
úľavy. Všetkým, ktorí sa zúčastnili testovania, po-
dieľali sa na jeho organizácii a bezpečnostnom 
zabezpečení. Pomaly prekročíme prah polovice 
mesiaca november, ani sme sa nenazdali a v stredu 
11. novembra k nám možno docvála aj Martin na 
bielom koni. Hoci sme si užili krásny slnečný víkend, 
primŕzať už pomaly, ale isto, začalo. Zaiste málokto 
vie, že Svätý Martin bol vojakom v jazdeckom pluku, 
pochádzajúci z Maďarska. Keďže jazdil na bielom 
koni, automaticky si bielu farbu spájame s prícho-
dom zimy a snehu, čistoty, nádeje. S príchodom 
Martina na bielom koni sa spája čas pokojný, kedy už 
sa tak veľmi nepracovalo a ľudia sa zväčša venova-
li domácim prácam. Skúsme sa teda aj my nachvíľu 
zastaviť, oddýchnuť si, spomaliť a začať vnímať svet 
okolo, ktorý bol doteraz značne hektický a zdal sa 
akoby šedý. Tentokrát sa tradičný príchod Martina 
na bielom koni na Pešej zóne neuskutoční, avšak 
veríme, že budúci rok už si to vynahradíme tak ako 
sa patrí a zimu privítame v patričnej atmosfére. Po 
tomto víkende však veríme, že nás čakajú lepšie, kra-
jšie zajtraj šky. Nezabúdajte však, že čo sa očakáva, 
málokedy sa stáva. A preto ostaňme otvorení svetu  
a tomu, čo príde, pretože ja verím, že príde už iba to 
lepšie. Pretože „Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu 
svojich snov.“ (Eleanor Rooseveltová)

Želám vám naplnené dni láskou, radosťou a spo-
kojnosťou. 

Katarína Heneková 
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Druhé kolo plošného testovania na ochore-
nie COVID-19 sa počas uplynulého víkendu 
(7. - 8. 11.) konalo v 45 okresoch. Počas dru-
hého kola testovania na Slovensku otestovali 
2.044.855 ľudí a odhalili 13.509 nakazených, 
čo je 0,66 percenta. 

Do druhého kola testovania bolo nasadených 
takmer 20.996 vojakov, policajtov, hasičov, záchraná-
rov, zdravotníkov, administrátorov či dobrovoľníkov, 
zdravotníkov bolo vyše 8.869. V sobotu otvorili 2.756 
odberných miest a v nedeľu 2.671. 

Počet pozitívnych v meste aj okrese Púchov 
oproti I. kolu testovania poklesol.

V sobotu sa testovalo od 8:00 hod. a večer sa všet-
kých trinásť púchovských odberových miest uzavre-
lo o 19:30 hod. s tým, že na niektorých odberových 
miestach záujemcovia o testovanie čakali na vý-
sledky testov až do 20:00 hod. Podľa neoficiálnych 
informácií (armáda neposkytuje informácie za mestá  
a obce) bolo v sobotu večer testovaných celkom 
6.991, z tých bolo 1,43 percent pozitívne testovaných 
občanov. 

V nedeľu 8.11.2020 sa testovanie začalo ráno od 
8:00 hod. a trvalo do 20:00 hod. Všetkých trinásť od-
berových miest v nedeľu pracovalo bez akýchkoľvek 
komplikácií, počas dňa prebiehalo testovanie v po-
kojnom režime, záujemcovia o testovanie odberové 
miesta navštevovali priebežne. 

Podľa neoficiálnych informácií Mesta Púchov bolo 
v nedeľu do 20:00 hod. otestovaných 2.956 občanov, 
toto číslo zahŕňa aj obyvateľov, ktorý nemajú bydlis-
ko v Púchove. Z uvedeného čísla testovaných tvorí 
1,38 percent pozitívne testovaných. 

Celkom bolo za víkend v meste Púchov podľa ne-
oficiálnych informácií  otestovaných 9.947 ľudí. Oproti 
prvému kolu testovania sa percento pozitívne testo-
vaných znížilo z 2,26 percent na 1,39 percent. Výsled-
ky testovania nezahŕňajú údaje osôb testovaných  
v domovoch sociálnych služieb, v detskom domove 
či zdravotníckych zariadeniach. 

Oficiálne údaje za okresy predstavila vláda v pon-
delok popoludní na tlačovej konferencii. Podľa nich 
sa testovania v okrese Púchov zúčastnilo v 2. kole 
28.017 obyvateľov, čo je 63,4 percenta (v 1. kole sa 
zúčastnilo 29.455, teda 66,6 percenta). Podiel pozitív-
ne testovaných na ochorenie COVID-19 sa v 2. kole 
znížil z 2,65 percenta (1.kolo) na 1,65 percenta.

Ďalšie testovanie bude 21. a 22. novembra. Testo-
vať budú v mestách a obciach, kde v I. alebo II. kole 
testovania bolo viac ako jedno percento pozitívne 
testovaných, čo sa týka aj Púchova.

Zdroj: MsÚ Púchov, ÚV SR

II. kolo plošného testovania na COVID-19
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Obedy pre odberové tímy rozniesli viceprimátor Lukáš Ranik s poslancami An-
gelou Lazorovou, Petrom Bílikom a Milanom Trníkom z MsBP, s.r.o. Sladké pohos-
tenie pomáhali zabezpečiť Emília Luhová a Lýdia Žiaková z Denného centra se-
niorov v Púchove a dievčatá z CVČ Včielka s primátorkou Katarínou Henekovou.

Protikovidové rady prof. Jaroslava Flegra
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (nar. 1958, Praha) na svojej facebookovej 
stránke zverejnil svoje rady občanom Českej republiky v terajšej krízovej 
situácii. Prinášame ich preklad aktualizovaný na slovenské pomery:

1. Zachovávajte sociálny dištanc - keď sa to dá, nepribližujte sa k iným ľuďom 
bližšie ako na 2 metre a nedotýkajte sa ich.

2. Umývajte si ruky mydlom, akonáhle sa dotknete predmetov, ktorých sa 
dotýkali iní ľudia. Doma aj kdekoľvek inde dezinfikujte predmety zdieľané  
s inými ľuďmi.

3. Noste kvalitné rúško, najlepšie s nanovláknami a vyžadujte, aby rúška no-
sili ľudia vo vašom okolí.

4. Nevychádzajte medzi ľudí, keď to nie je nevyhnutne nutné. V rámci mož-
ností pracujte z domu, a to aj za cenu prípadnej zmeny zamestnania či dokon-
ca povolania.

5. Nezúčastňujte sa žiadnych hromadných akcií - hromadná akcia sa rozumie 
čokoľvek, kde je viac ako 5 ľudí. To isté vyžadujte od členov domácnosti.

6. Vetrajte a udržujte v miestnostiach vysokú relatívnu vlhkosť (nad 40%), na-
príklad tým, že budete mať v miestnostiach nastavenú nižšiu teplotu (18-20°), 
a pritom budete nosiť teplejšie oblečenie. V suchu kvapôčky vysychajú a vírus 
sa udrží vo vzduchu dlho a doputuje na dlhšiu vzdialenosť.

7. Udržujte sa v dobrej fyzickej kondícii - jedzte dosť zeleniny, ovocia, vitamí-
nov (najmä D a C – obidva len v doporučenej dennej dávke), pohybujte sa na 
čerstvom vzduch v miestach, kde nie sú ľudia. Dostatočne odpočívajte a spite.

8. Udržujte sa v dobrej psychickej kondícii - komunikujte telefonicky či elek-
tronicky s priateľmi, známymi a príbuznými, hlavne s tými skôr narodenými, 
konzumujte na diaľku kultúru (hudbu, divadlo, filmy), čítajte knihy, vzdelávajte 
sa, pomáhajte druhým, snažte sa si urobiť minimálne raz denne radosť.

9. Nakupujte všetko čo sa dá iba cez internet. Ak tým neohrozíte rodinný 
rozpočet, tak utrácajte. Za vybavenie domácnosti, šatníka, dielne, za knihy,  
vzdelanie, opravy bytu, chalupy, za dovoz jedla z obľúbenej reštaurácie. Šetr-
nosť a striedmosť v spotrebe býva považovaná za cnosť - v súčasnej situácii to 
však neplatí. Investujte do svojej budúcnosti, zabavte sa a nechajte druhým 
zarobiť.

10. Hľadajte v novej situácii nové príležitosti. Skúste napísať knihu, divadelnú 
hru, zložiť pesničku, maľovať, rozbehnite novú zábavnú či vzdelávacie stránku 
na internete. Skúste si osvojiť nejaké umelecké remeslo, alebo skrátka remes-
lo. Rozbehnite internetový obchod, poradenskú službu, proste čokoľvek nové. 
Počas epidémie dosť ľudí schudobnie, ale množstvo iných neuveriteľne zbo-
hatne. Ďalší možno nezbohatnú, ale konečne pre seba nájdu ten pravý zmysel 
života. Nepremeškajte šancu sa zaradiť do tých dvoch šťastnejších skupín. 

Zdroj: facebook.com/prof.jaroslav.flegr
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Unikal plyn
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého je na Štefánikovej 
ulici v Púchove pred Slovenskou sporiteľnou cítiť 
silný zápach plynu. Hliadka na mieste skutočne 
zistila zápach plynu, prostredníctvom integrova-
ného záchranného systému privolali príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru z Púchova a pra-
covníkov plynovej služby.

Antikrúškar zaplatil pokutu
Hliadka mestskej polície zistila priestupok  

v oblasti civilnej ochrany, muž sa v čase zákazu vy-
chádzania bezdôvodne pohyboval po verejnom 
priestranstve bez prekrytia dýchacích ciest. Keďže 
nerešpektoval upozornenia mestských policajtov, 
aby si nasadil rúško, predviedli ho na oddelenie 
mestskej polície. Priestupok vybavili mestskí poli-
cajti blokovou pokutou vo výške 10 eur. 

Pomáhali chytiť býka
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Poli-

cajného zboru v Trenčíne požiadalo púchovských 
mestských policajtov o súčinnosť pri odchyte 
zatúlaného býka, ktorý sa voľne pohyboval v ka-
tastri púchovskej mestskej časti Vieska-Bezdedov. 
Na mieste sa nachádzala aj hliadka Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove a miestni 
obyvatelia. Spoločne sa podarilo býka nahnať do 
ohrady miestnej chovateľky, kde si ho môže maji-
teľ vyzdvihnúť.

Krv na tvári a zátylku
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá-

klade telefonického oznámenia pred panelákom 
na Námestí slobody, kde pred vchodom bytovky 
ležal zranený muž. Išlo o muža z Istebného , kto-
rý mal krvavé zranenia na tvári a zátylku. Mestskí 
policajti privolali zranenému mužovi zdravotných 
záchranárov, ktorí ho previezli na vyšetrenie do 
považskobystrickej nemocnice. 

Na kašu...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na terase reštaurácie 
na Dvoroch spí neznámy opitý muž. Hliadka po 
príchode na mieste našla sedieť opitého pomo-
čeného muža, ktorý nevládal chodiť a dokonca 
ani komunikovať. Po určitom čase sa policajtom 
podarilo zistiť jeho meno, overili si totožnosť  
a odviezli ho na miesto bydliska. Priestupok 
vzbudzovania verejného pohoršenia vyriešili de-
saťeurovou pokutou. 

Neustrážil psa
Hliadka mestskej polície zistila na Ulici športov-

cov priestupok proti verejnému poriadku – voľ-
ný pohyb psa. Mestskí policajti psa stredného 
vzrastu bez obojka odchytila. Pes bol začipovaný, 
mestskí policajti zistili v registri spoločenských 
zvierat majiteľa. Psa mu vrátili, neobišiel sa však 
bez blokovej pokuty vo výške 10 eur. 

Urobili poriadok
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá-

klade telefonického oznámenia na Štefánikovej 
ulici, kde bol podľa oznámenia v jednom z bytov 
veľký hluk. Hliadka na mieste našla majiteľa bytu 
a jeho družku s maloletým dieťaťom. Medzi par-
tnermi, ktorí boli zjavne pod vplyvom alkoholu, 
dochádzalo k slovnej výmene názorov. Mestskí 
policajti ich upozornili na dodržiavanie verejného 
poriadku a občianskeho spolunažívania, po upo-
zornení družka spolu s maloletým z miesta odišla 
smerom k svojej mame

Dňa 2. novembra, krátko po tretej hodine poobede 
bol ohlásený požiar bytu v bytovom dome na ulici 
Dvory v Púchove.

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského  
a záchranného zboru z Púchova s dvomi cisternový-
mi vozidlami. Po príchode hasičov na miesto udalosti 
bolo zistené, že z okna bytu na druhom nadzemnom 
podlaží sa šíri čierny dym.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasa-
hujúci v dýchacích prístrojoch vnikli do postihnuté-
ho bytu a za účelom likvidácie požiaru nasadili jeden 

hasebný prúd. Súčasne za asistencie príslušníkov 
polície vykonali evakuáciu 20 obyvateľov bytového 
domu.

Požiarom bola zasiahnutá sedacia súprava v obý-
vacej izbe, pričom v dôsledku sálavého tepla a splo-
dín horenia bol postihnutý celý byt. Príslušníci HaZZ 
odpojili byt od prívodiu energií a následne pomocou 
pretlakového ventilátora postihnutý priestor od-
vetrali. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku 
požiaru je v štádiu zisťovania. 

Zdroj: policiasr.eu, foto: S. Flimmel

Požiar bytu v Púchove

Polícia informuje

V Beluši zrazil vodič 15-ročné dievča 
na priechode pre chodcov

 Na priechode  pre chodcov v obci Beluša došlo  
5. novembra okolo 18.15 hodine k dopravnej neho-
de medzi osobným autom a 15-ročnou chodkyňou. 
K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 46-ročný 
vodič pri vedení osobné-
ho auta zn. Ford po ceste  
v smere jazdy od Ladiec 
do Púchova nedal pred-
nosť 15-ročnéj chodkyni, 
ktorá prechádzala cez 
riadne vyznačený  prie-
chod  pre chodcov z ľavej 
strany na pravú z pohľadu 
vodiča. Následne došlo 
k nárazu prednej časti 
auta  do pravého boku 
chodkyne. Pri dopravnej 
nehode chodkyňa utrpe-
la zranenia (zlomeniny) 
s dobou liečenia štyri až 
šesť mesiacov. Alkohol  
u vodiča nebol zistený. Pri 

dopravnej nehode vznikla  na vozidle celková škoda 
vo výške cca 600 eur. Dopravná nehoda je v štádiu 
vyšetrovania.

KR PZ Trenčín

V pondelok popoludní vyrážali púchovskí hasiči k požiaru bytu na Dvoroch. 
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Vodiči : 
- počas jazdy za zníženej viditeľnosti venujte zvý-

šenú pozornosť pravej strane vozovky, z dôvodu naj-
pravdepodobnejšieho výskytu chodcov a cyklistov,

- dodržiavajte dostatočný bočný odstup od chod-
cov a cyklistov pri ich obchádzaní,

- pri jazde v blízkosti pohostinských zariadení  
a pod. počítajte aj s možnosťou výskytu opitých 
chodcov potácajúcich sa po ceste prípadne ležiacich 
priamo na vozovke, nehovoriac o opitých cyklistoch 
jazdiacich po cestách,

- zvýšenú pozornosť venujte najmä priechodom 
pre chodcov pri školách, autobusových zastávkach, 
pri jazde popri pozdĺžne zaparkovaných autách,

- počítajte s nepozornosťou, horším zrakom a slu-
chom predovšetkým starších ľudí, 

- dbajte o čistotu čelného skla a funkčnosť stiera-

čov,
- dbajte o čistotu a funkčnosť osvetlenia motorové-

ho vozidla,
Chodci:
- používajte chodníky,
- tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, 

choďte po ľavej krajnici, aby ste videli protiidúce mo-
torové vozidlo,

- za zníženej viditeľnosti mimo obce majte pri 
chôdzi po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe 
viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený 
reflexný bezpečnostný odev,

- pri prechádzaní cez cestu použite priechod pre 
chodcov, nadchod alebo podchod,

- nevstupujte na vozovku, a to ani pri použití 
priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť 
prichádzajúcich vozidiel nemôžete bezpečne prejsť,

- pred vstupom na vozovku sa riadne presvedčte, či 
tak môžete urobiť bez nebezpečenstva,

- vyvarujte sa chodeniu po ceste príp. v jej blízkosti 
pod vplyvom alkoholu,

- pripomeňte svojím rodičom, starým rodičom a de-
ťom, ako sa majú správať pri prechádzaní cez cestu,

Cyklisti:
- nejazdite na bicykli pod vplyvom alkoholu,
- za zníženej viditeľnosti majte na sebe viditeľne 

umiestnené reflexné prvky, alebo oblečený reflexný 
bezpečnostný odev,

- používajte na jazdu po cestách len bicykel s kom-
pletnou povinnou výbavou, za zníženej viditeľnosti 
vybavený najmä svetlami a odrazovými sklami,

- počas jazdy na bicykli si chráňte hlavu riadne 
upevnenou ochrannou prilbou (riziko zrážky hrozí aj 
v obci).                  KR PZ Trenčín

Občania môžu beztrestne odovzdať do úscho-
vy nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na 
ktoromkoľvek útvare policajného zboru, ktorý im  
o prevzatí vydá potvrdenie. Štvrté kolo zbraňovej 
amnestie schválila Národná rada SR na obdobie od 
1. novembra 2020 do 30. apríla 2021. 

Odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať 
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. 
Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať 
pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin 
a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbra-
ne. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane 
na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, 

zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup 
je aj pri strelive.

Upozornenie v súvislosti so zákazom vychádza-
nia

Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého ob-
čana. A to bez ohľadu na to, či sa naňho vzťahujú 
výnimky z uznesenia vlády o zákaze vychádzania. 
Konanie občana, ktorý poruší uznesenie o zákaze 
vychádzania, však bude následne riešené pre po-
dozrenie porušenia predpisov na úseku verejného 
zdravotníctva. Zbraň bude od neho prevzatá za do-
držania prísnych hygienických opatrení. 

Prezídium Policajného zboru SR

Od novembra platí ďalšia zbraňová 
amnestia, potrvá do konca apríla

Polícia varuje účastníkov cestnej premávky 

S príchodom chladného počasia sa začína 
vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené ne-
bezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto 
obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený 
počet výjazdov k požiarom rodinných domov 
resp. požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto 
typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov 
a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo 
zlý technický stav vykurovacích telies. 

Zásady dodržiavania bezpečnosti pri použí-
vaní vykurovacích zariadení:

- čistenie komínov a kontrolu technického stavu 
je vhodné zveriť do rúk odborníkom;

- pri kontrole vykurovacích telies je vhodné za-
merať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, 
funkčnosť, príp. či nedošlo k prehoreniu materiálu 
a jeho následnému poškodeniu;

- pri používaní tuhého paliva dochádza k zane-
seniu komína a nebezpečenstvu vznietenia sadzí;

- pri plynových spotrebičoch je vhodné orien-
tovať svoju pozornosť na čistotu komínových 
prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komí-
na a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo  
k úniku plynu do okolia;

- v blízkosti komínových telies nenechávajte 
horľavé látky;

- dodržiavajte návody na obsluhu a vždy použí-
vajte schválené spotrebiče. Nikdy nevykonávajte 
neodborné zásahy na spotrebičoch!

Majitelia alebo užívatelia rodinných domov 
zodpovedajú za celkový technický stav a údržbu 
komínov a zároveň sú povinní zabezpečovať pra-
videlné čistenia a kontroly.            KR HaZZ Trenčín

Pozor na bezpečnosť vo 
vykurovacom období
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V réžii Oddelenia dopravy a služieb MsÚ sa za-
čalo s realizáciou viacerých opráv, o ktorých vás 
budeme priebežne informovať. 

Začiatkom minulého týždňa prišiel rad na opravu 
chodníka na Ul. športovcov. V týchto dňoch prebie-
hajú tiež práce na rozširovaní verejného osvetlenia 
na uliciach Zábreh, F. Urbánka a pri spoločnosti 

Continental. V súčasnosti sú v základoch osadené  
a zapojené stĺpy, v prípade priaznivého počasia 
budú osadené osvetľovacie telesá na stĺpy. 

Počas uplynulých dní prebehla v réžii Podniku 
technických služieb mesta Púchov pravidelná údrž-
ba zanesených rigolov po dažďoch v meste a mest-
skej časti Ihrište.                      Zdroj: MsÚ

Ako každý rok, ani tentokrát nezabudli žiaci ZŠ 
Jána Amosa Komenského Púchov na našich se-
niorov v CSS – Chmelinec Púchov pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. S pripraveným kultúrnym 
programom nás nemohli potešiť, ale naše srdcia 
zahriali nápaditými pozdravmi. Ďakujeme pani 
riaditeľke Miroslave Lapšovej a pani učiteľke Pe-
tre Pozníkovej, ktoré nám darčeky priviezli. Veľké 
„ĎAKUJEME“ posielame žiakom a pani učiteľkám, 
ktoré venovali čas príprave pozdravov. V dobe 
rôznych obmedzení, zákazov a príkazov je to milé 
spestrenie upršaných jesenných dní.

(mv)

Žiaci ZŠ Komenského potešili seniorov

Žijeme v sezónnom období, kedy vykurovanie by-
tových domov, súkromných či mestských objektov je 
už v plnom prúde. Neraz si ani dostatočne neuvedo-
mujeme ako, kadiaľ a čím sa dostáva teplo až k nám. 
Jednou z priorít mesta či obce, je zabezpečiť teplo  
a teplú úžitkovú vodu aj pre naše materské a základ-
né školy. Mnohé z nich však už nahlodal zub času. 
Poniektoré slúžia už viac ako päťdesiat rokov. Patrí 
medzi z nich aj ZŠ s MŠ Slovanská. 

Už začiatkom kalendárneho roka sme registrovali 
stratu teplej vody. Stála pred nami úloha lokalizovať 
miesto úniku. Túto činnosť nám zabezpečila firma 
Pipe control. Verejným obstaraním vybraná firma Tr-
nik, s.r.o., následne krok za krokom odkrývala miesta 
skorodovaného potrubia. Rozkopávky vznikli nielen 
v areáli školy, ale aj pod budovou jedálne, či MŠ. 
Všetko sa stihlo načas, tak aby sme mohli vykurovať  
a zabezpečiť prevádzku. V mene všetkých zamest-
nancov školy, by som chcel poďakovať za odstráne-
nie havarijnej poruchy nielen spomínanej firme, ale 
aj vedeniu mesta Púchov.

Roman Špaček 

Oprava poškodeného potrubia v ZŠ s MŠ Slovanská

Rekonštrukčné práce v meste Púchov pokračujú
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Kašeľ nie je choroba, ale príznak ochorenia. Ne-
treba ho však podceňovať. Čo nám dokáže pove-
dať? Príčinou kašľa môže byť znečistenie, alergé-
ny, ale aj závažné ochorenia ako cystická fibróza, 
ochorenia srdca či refluxná choroba žalúdka. Za 
väčšinou prípadov kašľa však stojí infekcia dý-
chacích ciest spôsobená vírusmi alebo baktéria-
mi.

Epitel povrchu slizníc dýchacích ciest neustále pro-
dukuje malé množstvo hlienu. Ak sa do organizmu 
dostanú vírusy, baktérie, dráždivé, či nebezpečné 
látky, receptory horných aj dolných dýchacích ciest 
reagujú zvýšenou tvorbou hlienu, ktorý postupne 
hustne. Organizmus sa obranným reflexom usiluje 
cudzorodé látky a nadmerný hlien odstrániť kašľa-
ním, a tým dýchacie cesty vyčistiť.

Medzi najčastejšie infekcie dolných dýchacích 
ciest patria akútne aj chronické zápaly priedušnice 
a priedušiek vírusového a bakteriálneho pôvodu, 
ktoré môžu pri nedostatočnej liečbe prerásť do zápa-
lu pľúc a pohrudnice. Kašeľ sprevádza aj ochorenia 
horných dýchacích ciest – vírusovú nádchu, akútne 
a chronické bakteriálne faryngitídy (zápal hltana) 
a laryngitídy (zápal hrtana). Býva tiež sprievodným 
javom iných závažných infekcií: čierny kašeľ, osýpky, 
tuberkulóza pľúc a podobne.

O aký kašeľ ide?
Aj keď sa kašeľ objavuje vo všetkých vekových sku-

pinách, najčastejšie postihuje tých najslabších: deti  
a starších ľudí. Hoci je kašeľ bežným a jedným z na-
jčastejších dôvodov návštevy praktického lekára pre 
dospelých či pediatra, určenie jeho príčiny a nasade-
nie vhodnej liečby nebýva vždy jednoduché. Dôleži-
té je preto typ kašľa správne identifikovať a zistiť, či 
ide o akútny kašeľ (trvá menej ako tri týždne), suba-
kútny kašeľ (3 – 8 týždňov) alebo chronický kašeľ 
(viac ako 8 týždňov).

Akútny kašeľ – je najčastejšie spôsobený akútnou 
infekciou horných dýchacích ciest vírusového pôvo-
du, ale môže byť aj príznakom akútneho kardiorespi-
račného problému. Krátkodobý akútny kašeľ môže 
vyvolať aj vdýchnutie cudzieho telesa, či dráždivých 
látok. Hoci akútny kašeľ vymizne aj bez liečby v prie-
behu dvoch týždňov, v rizikových skupinách je po-
trebné stanoviť hneď ďalšie vyšetrenia, pretože môže 
byť prvým príznakom vážnejšej choroby.

Subakútny kašeľ – trvá viac ako 3 týždne a menej 
ako 8 týždňov. Pravdepodobnými diagnózami sú 
post infekčný kašeľ, baktériová sinusitída, astma, zači-
atok chronického kašľa. Pri diagnostike treba myslieť 
na možnosť ochorenia čierny kašeľ (infekčná choro-
ba, ktorú spôsobuje baktéria Bordetellapertussis).

Postinfekčný kašeľ – pretrváva až u 11 až 25 % pa-
cientov s preliečenou alebo nedostatočne liečenou 
akútnou infekciou horných a/alebo dolných dýcha-
cích ciest. Je definovaný ako kašeľ, ktorý sa začal ako 
akútna infekcia respiračného traktu a nie je kompli-
kovaný pneumóniou (zápalom pľúc). Nekomplikova-
ný postinfekčný kašeľ vymizne aj bez liečby, vhodné 
je ale rešpektovať odporúčania a liečbu lekára.

Chronický kašeľ – je najčastejšie spôsobený syn-
drómom kašľa horných dýchacích ciest (syndróm 
postnazálneho zatekania), astmou, neastmatickou 
eozinofilnou bronchitídou, refluxnou chorobou 
žalúdka. V diagnostike treba zvážiť aj úlohu fajčenia 
a užívanie niektorých liekov. Trvá dlhšie ako 8 týžd-
ňov a spontánne nevymizne. Významne ovplyvňuje 
kvalitu života pacienta.

Klasifikácia kašľa podľa tvorby hlienu:
Suchý, dráždivý (neproduktívny) kašeľ
Vyznačuje sa drsnými a kŕčovitými záchvatmi 

kašľa. Dráždivý kašeľ môže vyvolávať napr. cigareto-

vý dym, prach, plynové alebo chemické výpary. Pri 
infekčných zápaloch dýchacích ciest sa vyskytuje 
počas prvých dní, zvyčajne netrvá dlhšie ako 2 – 3 
dni, spútum (hlieny) sa netvorí skoro vôbec alebo len  
v malom množstve a kašeľ často sprevádza bolesť za 
hrudnou kosťou.

Suchý kašeľ je tiež typický pre pacientov s bronchi-
álnou astmou, s refluxnou chorobou, či zápalom po-
hrudnice, ale aj s COVID-19. Môže byť tiež príznakom 
ochorenia srdca. Často sa objavuje v noci a v ranných 
hodinách a znižuje kvalitu spánku.

Z domácich receptov je vhodné naparovanie ka-
milkovým či šalviovým odvarom. Ak nedokážete 
kvôli kašľu spávať, v lekárni sú dostupné takzvané 
antitusiká. Bez inštrukcií od lekára ich však nepouží-
vajte dlhšie, než päť až sedem dní.

Vlhký (produktívny) kašeľ
Tento typ kašľa 

charakterizuje pro-
dukcia väčšieho 
množstva hlienov 
(spútum). Hro-
madením hlienov  
v dýchacích ces-
tách sa znižuje 
ich priechodnosť. 
Pacient veľa kašle 
a ťažšie dýcha. 
Aj keď sa kašľom 
odstraňuje preby-
točný hlien, plný 
choroboplodných 
zárodkov, silný 
produktívny kašeľ 
znamená pre pa-
cienta značnú ná-
mahu.

Farba hlienov 
môže byť priesvit-
ná, biela, žltá, žlto-
-zelená, zelená, až 
krvavo sfarbená a ich konzistencia riedka – vodnatá, 
viskózna, až spenená.

Farba a konzistencia spúta je dôležitým diagnos-
tickým ukazovateľom. Pôvod spúta nemusí byť len  
v dolných dýchacích cestách, ale môže ísť o vykašlia-
vanie hlienov zatekajúcich pri zápale nosohltana či 
prínosových dutín.

Pri tomto druhu kašľa pomôžu lieky v kategórii ex-
pektorancium, ktoré normalizujú prieduškový sekrét 
a uvoľňujú usadený hlien, čím uľahčia bolestivé vy-
kašliavanie.

Kedy kontaktovať lekára:
• ak kašeľ nemá ani týždeň po liečbe voľnopredaj-

nými prípravkami a pokoji na lôžku tendenciu ustu-
povať, naopak sa zhoršuje,

• ak ide o pacienta s pridruženými ochoreniami,
• ak ide o dieťa do jedného roka,
• ak ide o tehotnú či dojčiacu ženu.
Liečba kašľa
V prípade kašľa menšej intenzity netreba hneď na-

vštevovať lekára, odborné rady poskytne aj skúsený 
farmaceut v lekárni. Je však potrebné vždy si po-
drobne prečítať písomnú informáciu pre používateľa 
a dodržiavať odborníkom odporúčané dávkovanie.

Antitusiká – lieky tlmiace kašeľ sa používajú pri su-
chom dráždivom kašli, keď vykašliavanie neprináša 
úľavu a kašeľ pacienta vyčerpáva a nedovoľuje mu 
pokojne spať. Podávajú sa zvyčajne na akútny kašeľ 
v prvých dňoch infekčného ochorenia, tiež na sub-
chronický (najmä poinfekčný) a chronický kašeľ. Ich 
dlhodobejšie používanie pri infekčných ochoreniach 

alebo ochoreniach spojených so zvýšenou tvorbou 
hlienov nie je účelné.

Expektoranciá a mukolytiká – ide o rozmanitú sku-
pinu liekov znižujúcich hustotu hlienov alebo zvy-
šujúcich tvorbu riedkeho hlienu, čím sa uľahčuje ich 
vykašliavanie z dýchacích orgánov.

Lieky na liečbu kašľa existujú vo forme sirupov, 
kvapiek, šumivých tabliet, cmúľacích pastiliek alebo 
klasických tabliet na prehĺtanie.

Ako si pomôcť, keď kašleme:
• Preplachujte si nos soľným roztokom, ktorý pomô-

že prečistiť dýchacie cesty.
• Vyhýbajte sa fajčeniu a pobytu v zadymených 

priestoroch, aby ste znížili podráždenie slizníc.
• V prípade nočného kašľania spávajte na chrbte  

s mierne zdvihnutou hlavou.
• V prípade infekčného ochorenia sa zdržiavajte 

doma a dodržiavajte pokoj na lôžku.
• Kašlite do vreckovky alebo lakťovej jamky a často 

si umývajte ruky.
• V prípade choroby sa vyhýbajte potriasaniu rúk.
• Nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín (najmä 

čajov).
• Zvlhčite vzduch v izbách, aby ste znížili podrážde-

nie slizníc. Používajte zvlhčovač alebo nádobu nap-
lnenú vodou položenú na neelektrický ohrievač.

• Teplotu v miestnosti obmedzte na 19 – 20 °C. Prek-
úrené miestnosti dráždia dýchacie cesty.

• Ak sa stav ani po týždni samoliečby nezlepšuje, ba 
dokonca sa kašeľ zhoršuje, vyhľadajte pomoc lekára.

• Kašeľ v začiatočných štádiách treba konzultovať 
s lekárom v prípade pacientov so závažnými chro-
nickými ochoreniami, tehotných, či dojčiacich žien  
a detí do jedného roka.

Domáce recepty
• Cibuľový čaj alebo šťava z cibule, ktorú pustí 

nakrájaná cibuľa zaliata medom. Konzumáciu medu 
v kombinácii s citrónom odporúčajú aj odborné 
štúdie.

• Bylinkové čaje alebo sirupy; pri suchom, dráždi-
vom kašli pomôže napríklad ibiš lekársky, pri vlhkom, 
produktívnom kašli sa osvedčila prvosienka jarná, 
materina dúška, tymian, aníz či fenikel.

• Pri suchom a dráždivom kašli pomáha aj pre-
hrievací zábal s hrubou vrstvou masti (husacia, bra-
včová, olivový olej) prekrytý bavlnenou látkou, resp. 
zohrievanie hrudníka teplom (termofor, biolampa). 

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Suchý alebo vlhký kašeľ? Každý si žiada inú liečbu
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Jeseň je krásne obdobie roka, kedy 
nás príroda láka nádhernými farba-
mi, šušťaním padajúceho lístia a tiež 
plodmi, ktoré zbierame pre úžitok 
alebo príjemný pohľad. Tak ako už 
tradične, aj v týchto ťažkých časoch 
sme si spríjemnili jesenné obdobie 

peknými výrobkami a dekoráciami, 
ktoré naši šikovní žiaci 1. stupňa 
vyrábali na hodinách pracovného 
vyučovania a žiaci 2. stupňa na ho-
dinách techniky. Tak sa učili rôznym 
zručnostiam - či už úžitkovým vlast-
nostiam jednotlivých plodov alebo 

ako využiť prírodný materiál, svoje 
umelecké cítenie alebo nástroje  
v praxi. 

Okrem osobných zručností sme 
rozvíjali aj zručnosť tímovo praco-
vať. Výsledkom boli pekné celoškol-
ské výstavy na chodbách školy, pri 

ktorých sme sa radi zastavili vždy, 
keď sme išli okolo. Keďže tento rok 
nebolo možné, aby sme výstavkou 
potešili aj rodičov či starých rodičov, 
robíme tak aspoň prostredníctvom 
fotografií. 

Darina Ručková 

Tohtoročná pandemická búr-
ka postúpala po prstoch činnosti  
a pribrzdila aj náš divadelný bábko-
vý súbor D121 v Púchove. Napriek 
tomu sa nám podarilo nainštalovať 
v Župnom dome stálu expozíciu bá-
bok z našej dlhodobej činnosti. Tiež 
sme nacvičili bábkovú rozprávku 
„Líškanie“. 

Premiéra mala byť v novembri toh-
to roku. Žiaľ, museli sme ju presunúť 
na neurčito. No a pripravujeme takú 
väčšiu hru-rozprávku „Perinbaba“ v 
našom divadielku na Námestí slo-

body, čo by malo byť vyvrcholením 
našej 50 ročnej činnosti. Všetci sa na 
to tešíme. Ak nám to situácia dovolí, 
budete sa s nami tešiť vy aj s vašimi 
deťmi na premiéru tejto hry na jeseň 
roku 2021.

Je ťažké v tejto dobe vytvoriť ne-
jakú ucelenú hru kvôli veľmi čas-
to meniacim sa okolnostiam, ale 
urobíme všetko preto, aby to vyšlo  
k spokojnosti fanúšikov nášho báb-
kového okolia. 

Mária Valachová, vedúca D121

Bábkari len paberkujú

Krásy jesene v Základnej škole Gorazdova
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Zrejme je zbytočné znova a znova opakovať dôsled-
ky časov, ktoré momentálne prežívame. Či už sme 
zasiahnutí ochorením na Covid-19 priamo, alebo len 
musíme znášať obmedzenia v záujme bezpečnosti 
svojho zdravia a života a rovnako týchto hodnôt aj 
u iných, je možné, že sa vyskytnú v našom živote ná-
ročné prekážky vonkajšieho i vnútorného života. Tie 
vonkajšie sa snažíme prekonávať aj vďaka pomoci 
našich blízkych, či inštitúcií, ktoré sa výrazným po-
dielom snažia zmierniť dopad ťažkostí. Ale čo s tými 
vnútornými ťažkosťami? Ako dennodenne vybojovať 
mier a istotu v našom vnútornom mikrosvete? Ako 
sa nanovo snažiť objavovať v sebe ľudskú hodnotu, 
keď na nás doliehajú pocity izolácie, stiesnenosti, či 
opustenosti? Kde nájsť silu?... 

Jednou z možností je prijať túto situáciu ako výzvu. 
Doslova urobiť z našej nevýhodnej situácie výhodu, 
napríklad ako príležitosť času, uvažovať nad svojou 
vlastnou ľudskou hodnotou, učiť sa ju nanovo prijí-
mať vo svetle nového nazerania na seba samého. Je 
to pohľad, ktorý môže byť v ostrej konfrontácii voči 
tomu, na čo sme boli doteraz zvyknutí, ale táto alter-
natíva môže výrazne pomôcť v zvládnutí vnútorných 
dopadov pandémie a dosiahnuť, aby v našej mysli 
zavládol pokoj. Stačí jediné, prijať fakt, že človek nie 
je stroj, či bytosť nastavená len na podávanie výko-
nov a že ani jeho hodnota nespočíva len v tom, či je 
produktívny. 

Sme ľudia a ako ľudia máme právo urobiť veci aj 
napriek maximálnej snahe na menej než 100%, sme 
ľudia a ako ľudia je pre nás prirodzené ochorieť, či 
znášať nedokonalosť ľudského života. Sme ľudia  
a ako ľudia máme svoju hodnotu pre dve základné 
skutočnosti, pre to, čo robí človeka človekom a v zá-
klade definuje jeho ľudskú hodnotu. Pre to, že sme 
schopní rozmýšľať a slobodne sa rozhodovať. Z ce-
lej plejády možností máme stále možnosť uvažovať 
a rozhodovať sa aj vtedy, keď nám pandémia naše 
možnosti dôsledne zredukovala. Stále totiž platí, že 
keď nemôžem zmeniť vonkajšiu situáciu, to čo mô-
žem vždy, je zmeniť svoj postoj. Ide o cit vnútornej 
slobody, ako dôsledok vzájomnej interaktivity medzi 
vonkajším svetom, ktorý nás obklopuje a vnútorným 
mikrosvetom, ktorý si tvorí každý z nás sám. 

Vonkajšie bremeno sveta vo forme pandémie môže 
doliehať na náš vnútorný mikrosvet a preto je po-
trebné vnútorne povstať a uveriť v silu, ktorá v nás 
ako v ľuďoch, je ukrytá. Keď sa pozrieme do minulosti 

a vnímame veľké zápasy ľudstva v boji o svoju ľud-
skú dôstojnosť, či už prostredníctvom vojen, bojov  
s chudobou, hladomorom, či akoukoľvek nespra-
vodlivosťou, je nespochybniteľnou skutočnosťou, 
že aj za cenu obrovských strát, človek vždy zvíťazil. 
Ľudstvo sa dokázalo zomknúť, zjednotiť sa a vypro-
dukovať silu, ktorá jednotlivcov, ako i spoločenstvá 
posilnila v dosiahnutí cieľa. Nedajme sa preto nikým 
a ničím spochybniť, víťazstvo je nám vzhľadom na 
minulosť našich predkov, celej ľudskej rodiny blízke. 
Máme to v sebe, prekonávať prekážky a ťažkosti. Nie 
sú síce predpokladom k učeniu sa niečoho, pretože 
človek aj v krízových situáciách dokáže intuitívne 
nájsť v sebe skryté sily a schopnosti. Sú však príleži-
tosťou rozmýšľať, rozhodovať sa a tak získavať skúse-
nosť života.

Celkom evidentne to vidieť napríklad na živote 
otcov a matiek a to aj tých, ktorí majú ako rodičia 
prvú skúsenosť so svojim dieťaťom. Boli by si mla-
dý tínedžer, tínedžerka niekedy pomysleli, že majú 
schopnosť prekonávať seba samých a dokážu vstávať 
v noci aj niekoľkokrát k svojmu plačúcemu batoľaťu? 
Boli by niekedy pred pár rokmi ochotní pripustiť, že 
sa v nich ukrýva sila budúcich rodičov, úžasná láska, 
ktorá ich motivuje obetovať kus svojho pohodlia pre 
nový život? A to je len jeden z príkladov veľkosti hod-
noty človeka, ktorú objavujeme. Je to voľba zmeniť 

svoj doterajší štýl života pre iné dobro. Povstaňme 
vnútorne s istotou, že nielenže máme na to zvládnuť 
túto situáciu, ale že naša hodnota je veľká tak pre nás 
samých ako i našich blízkych. Starší členovia ľudské-
ho spoločenstva majú bohatstvo skúseností, vďaka 
ktorej si môžu byť istí, že aj túto náročnosť života 
ustoja a mladší nech veria nádeji, že aj oni majú veľkú 
vnútornú silu, ktorá ešte len čaká na svoju príležitosť. 
Možno dnešné časy sú touto príležitosťou. 

Zmierňovať napätia v rodinách, učiť sa prejavovať 
si úctu, snažiť sa nevyvolávať konflikty, zbaviť sa bazí-
rovania na nepodstatných detailoch, sú len niektoré 
kroky, ktoré vďaka dvom svojim veľkým schopnos-
tiam - rozmýšľaniu a rozhodovaniu, môžeme priniesť 
ako príspevok pokoja a lásky do spoločného spo-
lunažívania. Prajme si všetci, aby sme v prejavoch na-
šej hodnoty ako ľudí neochabovali, ale motivovali sa 
k nim rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom viery 
v katolícke, evanjelické, či akékoľvek náboženstvo, 
ktoré vyznávame, alebo morálne hodnoty, ktoré 
vyznávame tak jednotlivci, ako i členovia ľudského 
spoločenstva. Všetkým vám k tomu prajem pevné 
zdravie, vnútorný pokoj a istotu, že sme ľudia a že to 
veľa znamená.

Mgr. Stanislav Stolárik,  
katolícky farár v Púchove

Foto: pixabay

Hodnota človeka ako ľudskej osoby aj uprostred pandémie
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Šesť kníh, ktoré stojí za to si prečítať...
Chladné dni sú ako stvorené na oddych pod dekou, so šálkou kávy a dobrou knihou. Predstavujem 

vám tohtoročné novinky z našej knižnice, ktoré vás vtiahnu do príbehu...

Nezničiteľní / David Long
„Dychvyrážajúce príbehy ľudí, ktorých život visel na 
vlásku“. Ocitli sa na hranici života a smrti. Zmorení 
hladom, strachom a samotou však pozbierali všetku 
silu a odvahu, aby naplnili neskonalú túžbu žiť.  
Verili, že ich nepríjemný zážitok bude mať 
rozprávkový koniec. 

Cilkina cesta / Heather Morrisová
Krása jej zachránila život – a odsúdila ju na roky 
utrpenia. Cecília „Cilka“ Kleinová mala len šestnásť 
rokov, keď ju deportovali do koncentračného tábora 
Auschwitz-Birkenau.

Pendleri / Tamara Šimončíková 
Heribanová

Dá sa láska cez hranicu tisícročí zamknúť na niekoľko 
rokov do poštovej schránky na železničnej stanici? A 
kde hľadať kľúč, ak je v kabáte primnoho dier? Ro-
mán Pendleri je aj o hľadaní strateného a cielene za-
mlčaného.

Dom zlomených anjelov / Alberto 
Luis Urrea

„Treba jedine ľúbiť, mija,“ povedal. „Láska je odpoveď. 
Pôsobivá, krásna a humorná kniha od finalistu 
Pulitzerovej ceny o láske, rodine, začiatkoch a 
koncoch.

O nezvyčajných ľuďoch a písacích 
strojoch / Tom Hanks

Druhotriedny herec náhle pohltený slávou. Mladý 
surfer, ktorý narazil na otcov tajný život. Toto je len 
pár ľudí a situácií, ktoré Tom Hanks vykresľuje vo svo-
jej prvej zbierke príbehov. S citom a humorom preni-
ká do ľudských životov a odkrýva ich slabosti. Príbe-
hy spája jedna vec: v každom z nich hrá rolu pisateľ, 
niekedy úplne nepatrnú, inokedy ústrednú. 

Ako Štefan Drco vyhral kopu hnoja 
/ Branislav Jobus

Štefan Drco bol nevídaný zjav z malej obce, pred 
ktorou sa aj vrany otáčali. V kolektíve nebol príliš 
obľúbený, pretože bol mimoriadne nerozhodný. Na 
dedinskej zábave vyhral v tombole kopu hnoja. A 
keďže sa nevedel rozhodnúť, či ju má obísť sprava 
alebo zľava, sadol si na stoličku a pozoroval, čo sa v 
tej kope hnoja deje. Zrazu vidí, že nie je sám, čo sa 
nevie rozhodnúť...

Zdroj: Tamara Blašková, Mestská knižnica Vladimíra Roya
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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: 10.11.2020
Polievka: Kapustová so šošovicou a 
mletým mäsom
1. Belehradský bravčový rezeň, zemiaky
2. Gemerské kuracie prsia, ryža

Streda: 11.11.2020
Polievka: Francúzska zelerová
1. Kuracie na kari s kukuricou a pórom, 
zemiaková placka
2. Bravčové ražniči, zemiaky

Štvrtok:12.11.2020
Polievka: Fazuľová s párkom
1. Vyprážané kuracie stehno preliate 
maslom, zemiaková kaša
2. Hovädzie na šampiňónoch, tarhoňa

Piatok: 13.11.2020
Polievka: Drožďová 
1. Flámske hovädzie mäso, ryža
2. Zbojnícke bravčové plece, špagety

 
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 10. 11. 2020
Polievka:  Fazuľová na kyslo so zemiakmi, 
chlieb
1.  Kurací Gordon bleu, varené zemiaky, 
zeleninový šalát  
2. Bravčová pečeň na cibuľke, dusená 
ryža, sterilizovaná uhorka 
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)

Streda: 11. 11. 2020
Polievka: Slepačia s rezancami, chlieb   
1. Pečená bravčová krkovička, dusená 
kapusta, kysnutá knedľa 
2. Domáce makové buchty   

3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)

Štvrtok:  12. 11. 2020 
Polievka: Zeleninová biela, chlieb 
1. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnakový dresing  
2. Čevabčiči, varené zemiaky s maslom, 
sterilizované obloženie  
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)

Piatok:  13. 11. 2020
Polievka:  Rascová s vajcom, chlieb 
1. Námornícke mäso, dusená tarhoňa, 
sterilizovaná uhorka 
2. Vyprážaný syr, pečené zemiaky, 
tatárska omáčka 
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Kurací šalát s ryžovými rezancami(čili, 
zázvor, čín. kapusta, limetka, uhorka, 
mrkva, sezam)

Utorok: 10.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Karfiolová s hráškom a tekvicovými 
haluškami
1. Maďarský guláš (hov. mäso), kysnuté 
knedle
2. Špenátové rizoto s vareným kuracím 
mäsom a parmezánom  
3. Vyprážaná syrová ihla so šampiňónmi, 
varené zemiaky, tatárska omáčka

Streda: 11.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  

b) Boršč
1. Bravčová panenka s dubákovou 
omáčkou, pečené zemiaky so šupkou
2. Kurací plátok s pečenou tekvicou  
a bylinkami, dusená ryža
3. Parené buchty s čokoládovou polevou 
a kyslou smotanou  

Štvrtok: 12.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom 
a rezancami  
b) Dubnická šutolica  
1. Brav. krkovička s enciánom, vypr. 
cibuľkou, ½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky
2. Zemiakové lokše plnené kuracím 
mäsom a kur. pečeňou
3. Strapačky s kyslou kapustou  
a opečenou klobásou

Piatok: 13.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Hubová s mrveničkou
1. Grilovaný losos na bylinkách, zelenina 
na pare, baby zemiaky s maslom  
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót  
3. Rizoto s hubami a so špenátom, 
ľadový šalát  
  

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame rozvoz menu alebo 
jedlo so sebou
Utorok: 10.11.2020
Polievka: Strúčková na kyslo, chlieb 
/ Cesnaková číra polievka so syrom, 
chlebové krutóny
1. Kuracie vykostené marinované  
stehno, dusená ryža, čerstvá zelenina 
2. Bravčový belehradský rezeň, varené 
zemiaky s maslom
3. Dubákovo- smotanové penne so 
slaninkou, parmezán 
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, 
olivy,  syr)

Streda: 11.11.2020
Polievka:  Zelerová so slaninou, chlieb / 
Domáci hovädzí vývar „Risi Bisi“
1. Vyprážaný kurací Gordon Bleu,  
zemiakov kaša, šalát z čerstvej kapusty
2. Chrumkavý pečený diviak s ope-
kanými zemiakmi, baranie rohy, kyslá 
uhorka  
3. Čerstvý zeleninový miešaný šalát s 
kúskami grilovaného lososa, cesnakový 
dresing 
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, 3 druhy 
syra, špenát)

Štvrtok: 12.11.2020
Polievka: Jemný karotkový krém  
s ďumbierom a krutóny / Domáci slepačí 
vývar so zeleninou a rezancami 
1. Hydinová diabolská pochúťka  
v zemiakovej placke, strúhaný syr 
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
karlovarská knedľa
3. Babičkine pečené buchty  
s lekvárom  

4. Pizza Siciliana (pomodoro, syr, kukuri-
ca, šampiňóny, údený syr) 

Piatok: 13.11.220
Polievka:  Špenátová s vajíčkom, chlieb / 
Divinový vývar s pečeňovými haluškami 
1. Kurací steak na fazuľových luskoch, 
dusená ryža 
2. Hovädzie varené s dubákovou  
omáčkou, domáca knedľa 
3. Pečený filet zo zubáča na masle, 
varené zemiaky 
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Jedlo Vám zabalíme so sebou
Ponuka týždna:
1. Pastiersky syr so šunkou a šampiňón-
mi, petržlenové zemiaky a domáca 
tatárska omáčka

Utorok:10.11.2020
Polievka: Kapustnica s hubami  
a klobáskou
1. Bravčová panenka s omáčkou  
z čerstvých fíg, baby karotka a dusená 
ryža s tymianom 
2. Zeleninový karbonátok servírovaný 
na blanšírovanom keli, varené zemiaky 
s maslom
3. Pestrý listovo-zeleninový šalát s hydi-
novými rezníkmi a balsamico dressing

Streda:11.11.2020
Polievka: Cviklový krém so smaženým 
hráškom
1. Z hovädzieho mäsa pripravený špan-
ielsky vtáčik , horčicová omáčka  
a dusená ryža so zeleninou 
2. Domáce pečené buchty s tvarohovou 
plnkou, lesné ovocie s karamelom, mäta 
3. Mix šalát s troma druhmi syra, flam-
bovaná hruška, dressing a bagetka

Štvrtok: 12.11.2020
Polievka: Ostro-kyslá čínska polievka  
s mäsom
1. Hydinový plátok gratinovaný s 
ananásom a mozzarellou, cuketové ragú 
a zemiakové pyré
2. Mäsové guličky s ryžou, paradajko-
vo-škoricová omáčka a parená knedľa
3. Pestrofarebný šalát s tuniakom,  
olivami, cibuľkou a mäkkým vajíčkom, 
toast

Piatok: 13.11.2020
Polievka: Zeleninová polievka  
s cestovinou
1. Grilovaný losos na masle, cesnakový 
špenát a štuchané zemiaky s paprikou 
2. Vyprážaný karfiol podávaný so 
zemiak mi, marinovanou rukolou  
a cherry paradajkami
3. Cviklový šalát  s jablkom, feta syrom 
olivami a grilovanou bagetkou

 - Prajeme Vám dobrú chuť -
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Dňa 28. októbra 1918 vznikol spoločný štát 
Čechov a Slovákov. V dnešnej časti prinášame 
informácie o problémoch mladej republiky so 
zabezpečením vnútornej bezpečnosti štátu,  
s budovaním úradov a školstva.

Maďarskí úradníci v službách Československej 
republiky

Tí maďarskí úradníci (predovšetkým notári), ktorí 
podpísali sľub vernosti, sa zas borili so slovenčinou 
- novým úradným jazykom Aby im štát pomohol, 
dovolil, aby v priebehu letných prázdnin roku 1919 
prijali na notárske úrady slovenských študentov, 
ktorí mali konverzovať s maďarskými úradníkmi po 
slovensky, prípadne im opravovať úradnú korešpon-
denciu. Študenti plat nedostali, ale byt a stravu po 
celý čas tejto prázdninovej praxe mali s požehnaním 
štátu zabezpečený, čo v tomto období biedy bola 
výhra.

Notár Koloman Kálnay, Maďar z Levíc, pridelený 
na košecký notársky úrad, sa zo všetkých síl snažil 
úradovať po slovensky, hoci aj s pomocou slovní-
ka. Jeho úsilie zvládnuť jazyk sa riaditeľovi košeckej 
štátnej ľudovej školy tak zapáčilo, že ho vo voľnom 
čase doúčal slovenčinu. 

Českí úradníci na Slovensku
Už od januára 1919 začali prichádzať na Slovensko 

českí úradníci. Zapĺňali uprázdnené úradnícke mie-
sta, resp. konštituovali nové typy úradov, zabezpe-
čovali verejný poriadok prostredníctvom četníckych 
(žandárskych) staníc, českí učitelia začali učiť v ľudo-
vých, meštianskych a odborných školách. Nová re-
publika využívala ešte pomerne dlho právne normy 
rakúsko-uhorskej monarchie a vláda si uvedomova-
la, že noví úradníci potrebujú tieto zákony mať pre-
ložené do slovenčiny. Slúžnovské úrady si mohli pre 
nich vyžiadať preklady tých zákonov, ktoré využívali 
pre svoju činnosť, predovšetkým o zdravotníctve, 
poľnohospodárstve, lesníctve, o cestnej doprave  
a priemysle.

(V rokoch 1919 až 1922 nastala v hospodárení  
s lesmi úplná anarchia, bezhlavo ťažili majitelia lesov 
ako aj ostatná verejnosť. Dovtedy 50 rokov trvajúci 
štátny dohľad nad hospodárením v lesoch zlyhával  
a hrozilo ich trvalé zničenie. Vláda apelovala na ob-
čanov, aby sa riadili pokynmi lesných hospodárov, 
ale to sa míňalo účinkom – správcovia lesných úra-
dov boli z tejto situácie zúfalí a hlavne bezmocní. Zá-
sobovanie uhlím však aj naďalej viazlo, a tak v rúbaní 
lesov sa pokračovalo.)

Pôvodné okresné finančné riaditeľstvá z čias mo-
narchie zmenili svoj názov na dôchodkové kont-
rolné úrady. Ich prvoradou úlohou bolo zabezpečiť 
štátne hranice proti pašovaniu ako pohraničná fi-
nančná stráž a vo vnútrozemí ako kontrolný orgán 
zabezpečiť výber poplatkov z piva, vína, mäsa, liehu, 
cukru, a vyberať poplatky cestné, mostné, správne  
a prievozné a monopolné poplatky z tabaku, soli vý-
bušnín a sladidiel, čo malo prispieť k stabilizácii hos-
podárskych pomerov, napomôcť rozvoju priemyslu 
a ozdraviť štátne financie. Hneď od začiatku roku 
1919 plnili túto funkciu českí odborníci.

Hospodárska kríza prudko narastala, keďže poli-
tická situácia sa po celý rok 1919 ani trochu neupo-
kojila. Problémy výrazne zasiahli aj štátne financie. 
V dňoch 3. - 9. marca 1919 sa uskutočnilo kolkova-
nie starého rakúsko-uhorského obeživa, ktoré však 
malo platnosť len do 15. novembra 1919. Dovtedy 
sa vytlačili prvé československé bankovky, pričom 
sa menili v kurze nie 1:1, ale 1:4, samozrejme v pro-
s  pech štátu. Po tomto dátume sa nekolkované ban-

kovky mohli vymeniť už len v expozitúrach banko-
vého úradu a po 1. marci 1920 už len na Ministerstve 
financií. 

Štát vyzýval občanov na upisovanie českosloven-
skej štátnej pôžičky. Obyvatelia púchovského okre-
su na ňu prispievali vo viere, že peniaze budú po-
užité na rozvoj nového štátneho hospodárstva, na 
usporiadanie finančných a hospodárskych pomerov 
republiky. Upisovať mohli v podstate len bohatší 
ľudia ako obchodníci, hostinskí, statkári, prípadne 
väčší roľníci. Výzva k upisovaniu pôžičky bola v sku-
točnosti nátlak na verejnosť v tom smere, že bohat-
ším obyvateľom sa predlžovala lehota na vybavenie 
ich žiadostí na štátnych úradoch, teda v notariátoch  
a slúžnovských úradoch - rozhodnutia boli vydané 
až po podpise tejto pôžičky.

Práca, nezamestnanosť, vysťahovalectvo
Hospodárska kríza sa prejavovala aj v nezamest-

nanosti obyvateľstva. Ku krízam dochádzalo veľ-
mi často a pravidelne, ale štát nemal páky na ich 
elimináciu. Notári podávali pravidelné hlásenia  
o počte nezamestnaných robotníkov v príslušných 
obvodoch – v záriečskom ich vo februári bolo 300. 
Ťažké postavenie chudobných a nezamestnaných 
štát riešil zadávaním tzv. núdzových prác. Upravova-
li sa brehy riek, opravovali cesty, ale zďaleka práca  
a financie štátu nepostačovali pre všetkých. Odchod 
do cudziny sa mnohým javil ako jediné východisko 
z biedy. 

Štát mal záujem na tom, aby sa vysťahovalci 
oboznámili s nástrahami, ktoré ich čakajú v zahra-
ničí, preto vydával nesmierne množstvo obežníkov 
s informáciami, ako treba pri odchode postupovať. 
Zriadil dokonca karanténnu stanicu v Svatobořici-
ach na južnej Morave, kde odchádzajúci povinne 
strávili 12 dní a s lekárskym potvrdením sa potom 
mohli v Hamburgu a Brémach nalodiť na cestu za 
oceán. Vláda upozorňovala na potrebu lekárske-
ho potvrdenia o zdravotnom stave, o gramotnosti,  
o výške financií, ktoré robotníci museli mať naprí-
klad pri príchode do USA. Československý štát za-
bezpečoval robotníkom prostredníctvom štátnych 
inštitúcií v cudzine adekvátny plat, ubytovanie ap. 

Už vtedy niektorí jedinci využívali ľudskú biedu  
a verbovali na roboty do cudziny podobne ako aj 
dnes – záujemca o prácu najskôr zložil zálohu 50 
korún a potom mal čakať na výzvu. Tej sa však nedo-

čkal. Kanada v rokoch 1920 – 1924 vôbec neprijímala 
strojníkov, technikov a továrenských robotníkov, ale 
len poľnohospodárskych robotníkov, drevorubačov 
a slúžky. Ostatných vracala naspäť do Európy. Mno-
hí našli prácu vo francúzskych a belgických baniach  
a v Nemecku. Nemecko najímalo slovenských robot-
níkov ani nie tak na prácu v Nemecku, ale na práce 
v Dánsku, Belgicku a Francúzsku, aby podľa Saint - 
Germainskej zmluvy obnovili nemeckou armádou 
zničené hospodárstvo týchto krajín.

Vnútorná bezpečnosť štátu
Na Slovensku boli zriadené dve policajné riaditeľ-

stvá so sídlom v Bratislave a Košiciach. Im boli 
podriadené okresné četnícke veliteľstvá, a v jednot-
livých notárskych obvodoch zodpovedali za pokoj 
a poriadok četnícke stanice. Takmer všetci četníci 
(žandári) boli českej národnosti. 

Okrem pravidelných obchôdzok a udržiavaní 
poriad ku v obciach a mestách četníci asistovali pri 
vojenských odvodoch a vykonávali razie. Jedna 
z nich sa konala súbežne na celom Slovensku dňa 
24.10.1921 presne o 21.00 hod. Pri nej četníci legi-
timovali na železničných staniciach a vo vlakoch 
všetkých cestujúcich. Cieľom bolo odhaliť cudzincov 
– iredentistov a domácich prívržencov novovznik-
nutej komunistickej strany a kresťansko-sociálnej 
strany. Zachytených cudzincov mali odviezť na hra-
nice, aby ďalej nešírili protičeskoslovenské nálady 
medzi miestnym obyvateľstvom a u príslušníkov 
politických strán urobiť domovú prehliadku, ktorou 
sa malo zamedziť šíreniu propagačných materiálov. 

Ďalšia razia sa uskutočnila 27.10.1921, aby sa za-
bezpečil pokojný 28.október – štátny sviatok. Hoci 
zákonnú oporu štátny sviatok nemal, predsa len sa 
v tento deň nepracovalo v továrňach, v obchodoch 
ani v ostatnom hospodárskom živote, zatvorené boli 
aj úrady. Politická situácia v roku 1921 ešte nebola 
stabilizovaná, hrozili nepokoje, preto župan nariadil 
všetkým slúžnovským úradom držať v sobotu popo-
ludní, v nedeľu dopoludnia a vo sviatok v úrade stálu 
službu pri telefóne, aby župa mohla prípadne ope-
ratívne konať. Vedľajším kladným efektom stálych 
služieb bolo vybavovanie nahromadených podaní, 
vzniknuté nedostatočným obsadením úradníckych 
pozícií. 

(Pokračovanie na str.16)

Ako začínala Československá republika (3. časť)
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(Pokračovanie zo str.15)
Vzťah občanov k novej republike 
Dá sa charakterizovať ako: pozitívny, negatívny 

alebo vlažný až žiadny. Pozitívne boli naladení ná-
rodovci, ktorým sa splnil sen a dôrazne požadovali 
autonómiu Slovenska v rámci republiky. Negatívny 
postoj zas mali tí, ktorí sa nevedeli zmieriť so stra-
tou výsadného postavenia. Bývalí úradníci s trvalým 
bydliskom v okrese sa stále skúšali zmeniť situáciu. 
Napríklad bývalý púchovský slúžny Ladislav Borčic-
ký nevynechal žiadnu príležitosť zneisťovať okolie  
a šíriť poplašné správy aj o tom, že mobilizácia sa ruší 
a odvody už viac nie sú povinné, čo by samozrejme 
oslabilo armádu. 

Viacerí bývalí, ale aj súčasní úradníci pri stretnutí 
niekde v meste alebo v obci sa ostentatívne a na-
hlas rozprávali po maďarsky, čo verejnosť obyčajne 
pobúrilo. Nenávisť voči republike nedokázali potlačiť 
ani niektorí radoví občania. V notárskom úrade Po-
važská Bystrica sa zachoval rozsudok sedrie (krajské-
ho súdu) nad Ladislavom Varsányim, ktorý verejne 
poburoval obyvateľov Považskej Bystrice nielen proti 
Čechom, ale aj ich domácim sympatizantom. Obe 
skupiny treba zastreliť alebo obesiť. Bol odsúdený na 
6 mesiacov väzenia nepodmienečne. 

Postoj kňazov odrážal ich vzťah k novej republike, 
ale hlavne k Čechom, ktorí ju prišli budovať. Medzi 
katolíckymi veriacimi šírili myšlienku, že českí úrad-
níci ako ateisti zmenia kostoly a kláštory na divadel-
né sály a kiná, že odvrátia verejnosť od viery. Kaplán  
v Papradne konštatoval, že takých divokých ľudí ako 
sú tu, terajšia moc nezvládne, a že v kráľovstve by 
ich držali nakrátko. Zastával sa tiež Maďarov a prívr-
žencov bývalej monarchie. Hlásenie o tomto postoji 

kňaza podal vrchný četnícky strážmajster v Paprad-
ne aj Zemskému četníckemu veliteľstvu v Bratislave,  
v dôsledku čoho mal kaplán zakázanú pastoračnú 
činnosť po dobu 1 mesiaca. 

Ten istý kaplán vyvolal bitku medzi účastníkmi 
fašian govej zábavy v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa 
jej aj českí úradníci, ktorí prišli do Bystrice kolkovať 
bankovky. Na podnet kaplána začali považskobys-
trickí mládenci vyspevovať maďarské piesne a roz-
právať po maďarsky, na čo českí úradníci pozerali  
s nevôľou, a aj to dali najavo. Ďalší kňaz pri pohre-
be vyzýval ľudí, aby podpisovali hromadné protesty 
proti pripojeniu Slovenska k Československej repub-
like.

Iný prístup k republike mal miestny rímsko-kato-
lícky farár v Košeci - na predvolebnom zhromaždení 
roľníckej strany vystúpil s výzvou, že všetky politic-
ké strany by mali pracovať pod heslom starovekého 
Ríma SALUS REI PUBLICAE – SUPREMA LEX (Blaho re-
publiky je najvyšší zákon), čo bolo prítomnými pod-
porené potleskom. 

Vlažný až neutrálny postoj k novej republike zau-
jalo roľnícke, resp. vidiecke obyvateľstvo. Možno ho 
označiť slovom vyčkávací. „Páni ako páni, uvidíme, 
akí budú tí noví“, ale snaha československej vlády 
aspoň trochu pozdvihnúť Slovensko, jeho hospo-
dárstvo i obyvateľstvo bola zjavná a po pár rokoch sa 
odzrkadlila v zlepšení pomerov. 

Učitelia a školstvo
Nesporný prínos pre naše školstvo mal príchod čes-

kých učiteľov. Po prevrate veľká časť maďarských uči-
teľov zo štátnych škôl odišla. Podmienkou na prijatie 
do štátnych služieb ČSR bola tzv. nostrifikácia diplo-
mov (uznanie pedagogického diplomu českosloven-

skou vládou), ktorá predpokladala predovšetkým 
sľub vernosti republike – pre viacerých absolútne 
vylúčený akt.

Tí, ktorí ako učitelia chceli pokračovať v ľudovom 
školstve a v detských opatrovniach (dnes materských 
školách), skladali sľub republike do rúk školského in-
špektora. Inšpektor na tento slávnostný akt pozval aj 
hlavného slúžneho. Voľné miesta v štátnych školách 
po maďarských učiteľoch boli urýchlene obsadzova-
né učiteľmi z Čiech na základe dočasného dekrétu.  
V skutočnosti to bolo nútené preloženie na Slo-
vensko – v Školskom inšpektoráte pre okresy Ilava  
a Púchov je zaznamenaných 8 českých učiteľov, ktorí 
nastúpili do služby od 1.9.1919. 

Učitelia boli zavalení prácou – nielen vyučovaním 
detí, ale v nedeľu po bohoslužbe organizovali pre ve-
rejnosť prednášky s určitými témami, predovšetkým 
hospodárskymi, avšak „vedúcou myšlienkou každej 
prednášky nech je vštepovanie lásky k našej mla-
dej vlasti – Československej republike“. Tak znel po-
kyn úradného obežníka. Českí učitelia podporovali 
všestranný rozvoj detí. Organizovali spoločné výlety 
do blízkeho okolia ako i do Bratislavy a Prahy, cvičili  
v Sokole, hrali divadlo, podporovali spevokoly.

Začiatky Československej republiky boli naozaj 
veľmi ťažké. Len odhodlanie a spoločné úsilie o bu-
dovanie skutočne demokratickej spoločnosti mohli 
doviesť obyvateľstvo k poznaniu, že nový štát prinie-
sol obom národom nové možnosti rozvoja, dobrých 
vzťahov medzi národmi a národnosťami, a hoci už 
viac ako 27 rokov nežijeme v Československu, Česko-
slovenskú republiku si môžeme a máme pripomínať 
ako jeden z významných míľnikov slovenského náro-
da.           Jarmila Balážová

Ako začínala Československá republika (3. časť)

Súčasný stav pekárenského sektora na Slovensku 
je výrazne ovplyvnený jeho nastavením ešte z obdo-
bia socializmu. Aj napriek tomu, že malo Slovensko 
v polovici 20-teho storočia na to stať sa unikátnou 
krajinou vo výrobe pekárenských výrobkov, dokonca 
nás obdivovali v zahraničí, všetko sa zmenilo. Cenu 
pečiva začal určovať štát, ktorého cieľ bol jasný – udr-
žať ceny na čo najnižšej úrovni. Aj napriek tomu, že 
od tých čias uplynulo viac ako pol storočie, situácia je 
v súčasnosti veľmi podobná. Ceny chleba a pečiva už 
síce nediktuje štát, no enormne lacné zostali. Mnohé 
pekárne preto trpia existenčnými problémami. 

Cenu chleba a pečiva diktoval štát
V predrevolučnom období udržiaval štát pomerne 

nízke ceny potravín prostredníctvom ich dotovania 
cez mínusové dane. „Podľa historických údajov len 

slovenská mlynsko-pekárska výroba každoročne čer-
pala zo štátnej pokladnice okolo jednej miliardy Kčs. 
Tento umelo udržiavaný stav však spôsoboval to, že 
podniky len veľmi ťažko investovali, modernizovali či 
zvyšovali mzdy. To všetko zaťažovalo štátny rozpočet 
a preto boli pekárne tlačené do lepšieho využívania 
výrobných kapacít,“ hovorí Tatiana Lopúchová, pred-
sedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a ces-
tovinárov. 

„Čerstvosť výrobkov v tom období nebola prvora-
dá, tou bola skôr kvantita a všeobecná dostupnosť. 
Stav pekární bol v tých obdobiach žalostný a toto zlé 
nastavenie, spojené s príliš nízkymi cenami pekár-
skych výrobkov, pretrváva dodnes. A to aj napriek 
tomu, že sme mali ako krajina dobre našliapnuté byť 
vzorom pre Európu,“ pripomína Tatiana Lopúchová, 

predsedkyňa Slovenského zväzu pe-
károv, cukrárov a cestovinárov. 

Slováci ako prví začali testovať 
mrazenie pečiva

V polovici 50-tych rokov minulého 
storočia sa slovenské pekárenstvo 
preslávilo najmodernejšou pekár-
ňou s chlebostrojom v Európe. Fun-
govala v Bratislave, mala tri výrobné 
linky s kapacitou 2.400 kilogramov 
chleba za hodinu, no obsluhovali ju 
len piati ľudia. Túto pekáreň chodili 
pravidelne obdivovať pekárenské  
i vládne špičky z celého sveta. „Smut-
ným faktom je, že úroveň technolo-
gického vybavenia pekární od toho 
momentu vo väčšej miere nenapre-
dovala,“ spomína Tatiana Lopúcho-

vá. Slovenské pekárenstvo však premrhalo aj ďalší 
moment. 

Prudkým rozmachom predajní potravín vo väčších 
mestách začali pekárne už v 60-tych rokoch robiť 
pokusy so zmrazovaním pečiva, aby dokázali zásobiť 
predajne kedykoľvek bude treba. Pokusy boli úspeš-
né, no nedotiahli sa do konca. Jedným z dôvodov 
boli práve vyššie náklady, ktoré by súviseli s výrobou 
a mrazením. Pekárenské výrobky mali štátom doto-
vané ceny a rozšírenie mrazenia by výrazne zvýšilo 
požiadavky na dotácie. V tomto smere Slovensko 
predbehli exportne orientované krajiny Európy, 
ktoré si časom vybudovali technológie na zmrazo-
vanie pečiva a začali ho k nám dovážať. Paradoxne, 
práve tieto krajiny v minulosti výrobu nedotovali, 
no dotujú ju dnes. Na Slovensku dotácie revolúciou 
skončili. 

Ceny dnes nediktuje štát, ale reťazce
Negatívnym dedičstvom z minulosti je trend do-

jmu lacných základných potravín a pretrváva na 
Slovensku dodnes. Po revolúcii vzniklo na Slovensku 
veľa pekární rôznej veľkosti, niektoré prešli privatizá-
ciou. Úvodné obdobie od revolúcie sa dá považovať 
za úspešné pre viaceré pekárenské firmy, otvorenie 
trhu a vstup Slovenska do Európskej únie opäť začal 
smer otáčať opačným smerom. 

„Dnes však nediktuje ceny štát, ale najmä zahra-
ničné obchodné reťazce, ktoré si vybudovali silné  
a dominantné postavenie na trhu. Zlým rozhodnu-
tím zo strany pekárenských firiem bolo, že dlhé roky 
boli v snahe zachrániť si odbyt ochotné akceptovať 
predaj za enormne nízke ceny, ktoré nedosahovali 
ani výrobné náklady,“ uzatvorila Lopúchová. 

Zdroj: Agentúra Nextina 

Osud pekární predurčila doba socializmu
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Ak ho zbadáte, položíte si otázku, kde sa vzal. 
Tu! V ťažko dostupnom teréne, na jednom zo str-
mých kopcov Strážovských vrchov. Na bočnom 
hrebeni sa vo výške 591 metrov uprostred zelene 
rozprestie ra impozantná zrúcanina hradu. Tento 
hrad nebol dejiskom ľútych bojov, a tak je dnes po-
merne dobre zachovaný. Vidno na ňom množstvo 
cenných architektonických detailov. Prednosťou 
uhroveckej tvrdze je strhujúci panoramatický vý-
hľad na okolité šíre horstvá. 

História 

Neskororománsky hrad vznikol pravdepodobne 
medzi rokmi 1251 až 1293. Na stavebnom vývo-
ji hradu sa pravdepodobne podieľal Matúš Čák. 
V roku 1389 cisár daroval hrad a rozľahlé majetky 
Ctiborovi zo Ctiboríc, najbohatšiemu magnátovi 
západného Slovenska, ktorý hrad rozšíril. V 15. a 16. 
storočí sa viedli o hrad majetkovoprávne spory, až 
pripadol Zayovcom. Pre hrad začalo obdobie hos-
podárskej aktivity, čo sa opäť prejavilo na staveb-
ných úpravách hradu. V období renesancie sa mu 
vyhli turecké výboje aj vnútorné nepokoje, ktoré 
ťažko postihli okolité teritórium. No Zayovci radšej 
sústredili svoj život do pohodlného, monumentál-
ne upraveného kaštieľa v Uhrovci. Hrad postupne 
pustol a menil sa na ruinu.

Legenda

Ranné brieždenie so spevom prebúdzajúceho 
sa vtáctva prerušil nečakaný varovný výkrik: „Tur-
ci! Turci sú tu!“ Nikto tomu chýru nechcel veriť, no 
medzi strážcami v zbroji a zvedavými dvoranmi 
vybehla na obrannú vežu aj hradná pani. Bola to 
vdova, ktorej muž padol na ďalekom bojisku vo 
vojne s Turkami. Prekrásny výhľad do diaľky na ši-
roké okolie z výšky opevnenia poskytoval inokedy 
obyvateľom hradu úžasné potešenie, tentoraz aj 
strategickú výhodu. Tento výhľad zrejme dopomo-
hol tej odvážnej urodzenej panej v nočnej košeli  
s rozpustenými vlasmi siahnuť po kuši najbližšieho 
zbrojnoša. Naozaj sa v lesnom poraste za stroma-
mi krčili tureckí bojovníci, opatrne sa zakrádajúci 
k hradbám. Postupovali k prístupovému mostu na 
pilieroch ponad priehlbinu k hradnej bráne. V hus-
tom nepriateľskom šíku rozpoznalo oko chrabrej 
ženy veliteľa a jedinou presnou strelou ho odpra-
vila na onen svet. Turci zdesení umením tunajších 
žien nečakali, kým po nich začnú páliť aj muži. Vzali 
nohy na plecia a viac sa v týchto končinách neu-
kázali.

Náš tip

Pred návštevou samotného Uhroveckého hradu 
odporúčame výletníkom nevynechať ani muzeál-
nu prehliadku rodného domu dvoch velikánov slo-
venských dejín. Ľudovít Štúra i Alexander Dubček 
sú rodákmi z blízkej obce Uhrovec. Za vzhliadnutie 
stojí tiež Hradná jaskyňa, Čerešňová jaskyňa i neďa-
leký Jankov vŕšok s pamätníkom SNP. 

Zdroj: trencinregion.sk 

Tip na výlet: Impozantná zrúcanina hradu Uhrovec
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Aktuálne spod Lachovca: 

K o l u m b á r i u m
Mestský cintorín tvoril Pod Lachov-

com ešte po skončení II. svetovej vojny 
časť vonkajšej severnej hranice nášho 
mesta. Dnes už je v podstate v širšom 
centre medzi panelákmi na hraniciach 
troch mestských častí... V dňoch dušič-
kového týždňa ste tu určite zaregistro-
vali zvýšený stavebný ruch. Po uvoľne-
ní investičnej brzdy v septembrovom 
MsZ sa rozbehla už tretia etapa výstav-
by kolumbária (miesto pre ukladanie 
urien s popolom zosnulých). Po prvých 
dvoch etapách vzniklo v kolumbáriu 
114 (96 + 18) urnových miest z ktorých 
drvivá väčšina je už zadaná. Extenzívny 
potenciál plochy pre klasické hrobové 
miesta je de facto vyčerpaný a tak je-
dinou možnosťou “v reálnom čase” je 
intenzifikácia formou rozširovania ko-
lumbária.

Termín “v reálnom čase” nebol po-
užitý náhodne... Štyridsaťdva nových 
hrobových, resp. urnových miest, 
ktoré pribudnú v kolumbáriu, rieši 
problém len selektívne a krátkodobo. 
Výhľadovo je potrebné na úrovni mes-
ta sa úplne vážne vrátiť od dnešného 
betónovo mramorového, či žulového 
systému cintorínov a krýpt k “zeleným” 
cintorínom z minulosti, keď na hrobe 
prirodzene v prúde času zem zľahla  
a po uplynutí tlecej doby sa miesto 
dalo použiť znova. Popri kolumbáriách 
je to jedna z ďalších možných ekolo-
gických ciest budúcnosti vychádzajúca  
z biblického výroku “pamätaj človeče, 
že prach si a v prach sa obrátiš”. 

Pavel Melišík, poslanec MsZ 
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Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 
24.9.2020 Vláda SR a dňa 9.10.2020 podpísala prezi-
dentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného 
zberu v obciach.

Koncom roka 2019 a najmä začiatkom roka 2020 
nastala v stovkách obcí situácia, že obec zostala bez 
zazmluvnenia príslušnou OZV. V obciach sa hromadi-
li vytriedené zložky komunálneho odpadu . Na situ-
áciu a možnosti jej riešenia ZMOS upozorňoval MŽP 
SR takmer na každom rokovaní.

MŽP SR vydalo v marci 2020 Analýzu fungovania 
triedeného zberu a rozšírenej zodpovednosti vý-
robcov obalov a neobalových výrobkov, ku ktorej 
prebiehali diskusie. Zástupcovia ZMOS participovali 
v pracovnej skupine na MŽP SR, ktorej cieľom bolo 
zefektívnenie triedeného zberu v obciach.

ZMOS zaslal ministerstvu písomné pripomienky, 
ktoré je potrebné z pohľadu samosprávy vyriešiť tak, 
aby bol systém triedeného zberu funkčnejší: 

- systéme triedeného zberu je potrebné celkové 
sfunkčnenie systému triedeného zberu komunál-

nych odpadov, 
- ZMOS eviduje množstvo podnetov miest a obcí  

v súvislosti so zabezpečením nakladania s vytriede-
nými zložkami komunálneho odpadu, 

- každoročne evidujeme veľké množstvo výpovedí 
obciam zo strán OZV. Situácia v roku 2019 dosiahla 
vrchol, viac ako 800 obcí zostalo bez funkčného trie-
deného zberu. V obciach sa nie vinou obcí hromadili 
množstvá vytriedených zložiek komunálnych odpa-
doch. Situácia nie je úplne vyriešená ani dnes, 

- je potrebné zabezpečiť, aby výrobcovia obalov  
a neobalov v zmysle zákona financovali triedený zber 
v plnej výške, 

- je potrebné upraviť zmluvný systém medzi obcou, 
OZV a zberovou spoločnosťou (úprava dĺžky trvania 
zmlúv, čím sa zvýši napr. efektivita práce medzi OZV 
a obcou), 

- je potrebné zosúladenie výpovedí – výrobcovia, 
OZV, obce, 

- je potrebné zvýšiť štandardy triedeného zberu  
a dostupnosti, 

- je potrebné vylúčenia 
freeriderov zo systému 
triedeného zberu, 

- je potrebné upraviť výš-
ku sankcií. OZV si neplnia 
zmluvné povinnosti voči 
obciam a zberovým spo-
ločnostiam: Je potrebné 
vyvodiť zákonné dôsledky 
tak, aby nebolo výhodnej-
šie zaplatiť pokutu, ako 
zabezpečiť triedený zber. 

- nákup zberných nádob 
obcami nie je spôsobený 
nevedomosťou obcí, ale je 
spôsobený najmä tou situ-
áciou, že mnohé OZV nie 
sú ochotné zabezpečovať 
nádoby pre triedený zber 
komunálneho odpadu. 

Zdroj: zmos.sk, 
foto: S. Flimmel

Novela stabilizuje systém 
triedeného zberu odpadu

Pre bystré hlavy
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Na štvrtkovom (5. 11.) zasadnutí predstavenstva 
Asociácie klubov II. futbalovej ligy (AK2FL) za účasti 
zástupcov Slovenského futbalového zväzu (SFZ)  pri-
jali oficiálne vyhlásenie k súčasnej situácii druholigo-
vej súťaže. Prečítajte si ho v plnom znení: 

V náväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdra-
votníctva SR (ÚVZ SR) zo dňa 14. 10. 2020, chce Aso-
ciácia klubov II. futbalovej ligy opäť poukázať sme-
rom ku kompetentným orgánom na fakt, že napriek 
štatútu profesionálnej športovej súťaže, je aj naďalej 
ku dňu 5. 11. 2020 podľa nášho názoru diskriminač-

ne, II. futbalová liga pozastavená. 
Napriek iniciatívam AK2FL, Slovenského futbalové-

ho zväzu či subjektov združujúcich profesionálnych 
športovcov, napriek vyhláseniam štátneho tajomní-
ka ministrerstva športu či športových elít, ktoré 
upozorňovali kompetentných na situácie (nielen)  
v druhej futbalovej lige, a napriek prísľubom riešenia, 
nenastal v našej veci žiadny posun. Nezaznamenali 
sme ani, že by táto záležitosť bola v uplynulých troch 
týždňoch aspoň predmetom diskusie na kompetent-
ných miestach, nech už by bol jej výsledok akýkoľ-

vek. 
Aj preto si dovoľujeme opäť upriamiť pozornosť 

smerom k nášmu problému, ktorým je fakt, že pro-
fesionálne športové kluby II. futbalovej ligy nemôžu 
z rozhodnutia ÚVZ SR vykonávať účel svojej obchod-
nej činnosti a takisto ich zamestnancom, profesionál-
nym športovcom, je obmedzený výkon ich pracovnej 
činnosti, napriek splneniu rovnakých podmienok, 
ktoré iným subjektom (profesionálnym klubom naj-
vyšších súťaží 5 športov) ich výkon činnosti umožňu-
jú. 

Po úspešnom absolvovaní celoplošného testova-
nia na celom Slovensku, môžeme konštatovať, že 
výsledky nepreukázali komunitné šírenie sa vírusu  
v rámci futbalových klubov II. futbalovej ligy. Na-
opak, výsledky testov nám ukazujú, že kluby sú pri-
pravené pokračovať v súťaži v plnom zložení. A zatiaľ, 
čo negatívny výsledok testov znamená pre takmer 
celé obyvateľstvo možnosť pracovať, nám to umož-
nené nie je. 

Žiadame preto kompetentné orgány (krízový štáb, 
pandemickú komisiu, ÚVZ SR), aby vzala do úvahy 
závery, prijaté na úrovni AK2FL a SFZ. V rámci nich 
vyhlasujeme, že sme pripravení dohrať jesennú časť 
II. futbalovej ligy (3 hracie dni a dohrávky), s obnove-
ným začiatkom do 22. 11. 2020, dodržiavajúc všetky 
príslušné pokyny a manuály, vydané ÚVZ SR, v spolu-
práci so SFZ či ďalšími štyrmi profesionálnymi špor-
tovými súťažami. 

Vyhlasujeme, že sme pripravení, zdraví a chceme 
vykonávať svoju prácu, ktorou podporujeme zdravý, 
športový životný štýl obyvateľstva. 

Asociácia klubov II. futbalovej ligy. 

 Vo štvrtok v sídle Slovenského futbalového zvä-
zu v Bratislave zasadalo predstavenstvo Asociácie 
klubov II. ligy a Komisia pre riadenie II. ligy. Jednou 
z tém bolo, či bude ešte pokračovať aktuálny ročník 
2020/21. Po rokovaní pre futbalsfz.sk predseda Ko-
misie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik povedal 
viac.

Ako dopadlo rokovanie?
„Definitívne rozhodnutie, či na jeseň ešte mužstvá 

vybehnú na trávnik v rámci II. ligy, dnes nepadlo. 
Čaká sa totiž na povolenie zo strany štátnych orgá-
nov.“

Kedy by mohlo padnúť toto rozhodnutie?
„Niekedy v druhej polovici novembra by sme mohli 

spoznať odpoveď.“

Aký postoj deklarovali kluby?
„Väčšina klubov si želá, aby sa v tejto časti sezóny 

odohrali ešte aspoň tri kolá a tri odložené zápasy 
(Slovan B - Žilina B, Poprad – Podbrezová a Žilina 
B – Poprad). To by znamenalo, že by bola odohraná 
kompletná polovica súťažného ročníka.“

Aké dlhé obdobie by potrebovali kluby na prí-
pravu?

„Podľa toho, ako sme sa rozprávali, malo by im sta-

čiť sedem až desať dní.“

Ako vyzerá tréningový proces teraz?
„Niektoré kluby poslali, najmä zahraničných hráčov 

domov a v prípade potreby ich vedia stiahnuť späť. 
Futbalisti, ktorí tu zostali, trénujú v skupinkách ma-
ximálne po šiestich alebo majú z klubu individuálny 
tréningový plán. Riadia sa vyhláškami, usmernenia-
mi a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky.“

Budú kluby dohrávať túto časť sezóny na svo-
jich ihriskách?

„Áno, ale v prípade nevhodných poveternostných 
podmienok, ktoré by mali zásadný vplyv na priebeh 
stretnutí a na zdravie hráčov sa uvažuje, že by sa 
stretnutia mohli hrať aj na dopredu určených ume-
lých povrchoch.“

Kluby Fortuna ligy sú pred zápasmi pravidelne 
testované antigénovými testami. Platilo by to aj 
pre druholigistov?

„Ak by sa zápasy II. ligy opäť začali hrať, šlo by sa 
v stopách Fortuna ligy. Hráči by boli pred každým 
stretnutím testovaní.“

Aký je scenár, ak by sa na jeseň už nehralo?
„Termínovú listinu by sme prispôsobili vzniknutej 

situácii a upravili ju tak, aby sme stihli na jar odo-
hrať 18. kôl – päť kôl z jesene a 13 jarných. Čo bude 
náročné, keďže II. liga a Fortuna liga by mali skončiť  
v rovnakom termíne a to z dôvodu následného bará-
žového dvojzápasu o miesto v najvyššej súťaži.“

Zdroj: SFZ, Roman Ferstl

Miroslav Richtárik: Rozhodnutie o pokračovaní  
2. ligy padne v druhej polovici novembra

Účastníci 2. futbalovej ligy: Sme pripravení, 
zdraví a chceme vykonávať svoju prácu 
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Futbal

Aktuálny ročník 2020/2021 je v regionálnom 
futbale špecifický. Po jeho skončení dôjde k zá-
sadnej reorganizácii, ktorá výrazne pomieša 
zoznam účastníkov v jednotlivých súťažiach.

Táto téma pred núteným prerušením sezóny vý-
razne naberala na obrátkach. U zástupcov klubov  
i medzi fanúšikmi. Ponúkame názorný prehľad, ako 
by vyzeralo obsadenie súťaží pre nasledujúci ročník, 
ak by sa postupovalo podľa aktuálneho postavenia 
v tabuľkách. 

Podotýkame, že ide o teoretický model. Tabuľky sa 
môžu vyhlásiť za konečné, len ak sa odohrá aspoň 
polovica sezóny, a to sa ešte v tejto chvíli nestalo. Na-
vyše, nie všetky tímy v rovnakej súťaži majú momen-
tálne na konte rovnaký počet zápasov.Vychádzali 
sme zo súčasného postavenia v tabuľke.  

Druhá liga
Druhá najvyššia súťaž má momentálne 15 účastní-

kov. Na konci sezóny z nej vypadávajú traja, z tretích 
líg postupujú štyria.

Podľa súčasného stavu by vypadli Poprad, Slovan 
B a Žilina B. Postupovali by Rohožník (tretia liga Bra-
tislava), Myjava (tretia liga Západ), Rakytovce (tretia 
liga Stred) a Humenné (tretia liga Východ).

Tretia liga
Na treťoligovej úrovni dôjde od sezóny 2021/2022 

k výrazným zmenám. Hrať sa už nebude v štyroch 
skupinách, ale len v dvoch - západnej a východnej 
a súťaž kompletne prejde pod patronát Slovenského 
futbalového zväzu.

Čiaru medzi dvomi skupinami v strede Slovenska 
určia hranice oblastných futbalových zväzov, res-
pektíve okresov.

Do západnej skupiny môžu byť zaradené kluby  
z oblastných futbalových zväzov (ObFZ) Čadca, Žili-
na, Martin, z okresov Banská Bystrica, Zvolen a Krupi-
na, a z celého oblastného zväzu Veľký Krtíš.

Zvyšok, teda ObFZ Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, 
okresy Brezno a Detva, ObFZ Lučenec a Rimavská So-
bota patria do východnej skupiny.

Ako by obsadenie dvoch tretích líg vyzeralo  
v tejto chvíli?

Tretie ligy budú už len dve. Hraničná čiara pôjde  
v strede Slovenska.

III. liga Západ
Obsadenie: Bratislavský futbalový zväz - 3 tímy, 

Západoslovenský futbalový zväz - 10 tímov, Stredo-
slovenský futbalový zväz - 3 tímy.

Zoznam tímov: Žilina B (SsFZ, vypadávajúci z II. 
ligy), Slovan Bratislava B (BFZ, vypadávajúci z II. ligy), 
Inter Bratislava, Malacky (oba BFZ), Zlaté Moravce-
-Vráble B, Malženice, Beluša, Marcelová, Častkovce, 
Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Šaľa, Led-
nické Rovne, Kalná nad Hronom (všetky ZsFZ), Mar-
tin, Krásno nad Kysucou (oba SsFZ).

III. liga Východ
Obsadenie: Stredoslovenský futbalový zväz -  

6 tímov, Východoslovenský futbalový zväz - 10 tímov.
Zoznam tímov: Poprad (VsFZ, vypadávajúci z II. 

ligy), Oravské Veselé, Námestovo, Rimavská Sobota, 
Lučenec, Liptovská Štiavnica, Fiľakovo (všetky SsFZ), 
Prešov, Lipany, Kalša, TU Košice, Vranov nad Topľou, 
Plavnica, Stropkov, Spišské Podhradie, Snina (všetky 
VsFZ).

Majstrovstvá regiónu/štvrtá liga
Najvyššou regionálnou súťažou sa po novom stanú 

Majstrovstvá regiónu.
Názvoslovie jednotlivých regionálnych zväzov nie 

je jednotné: v Bratislave, na západe i strede sa bude 
volať novovytvorená súťaž Majstrovstvá regiónu, na 
východe sa zachová názov štvrtá liga. Pozostávať 
bude zo štyroch skupín, tak ako to teraz poznáme  
v prípade tretej ligy. Účinkovať v nej budú tímy, ktoré 
sa na základe tabuľkového postavenia nedostanú zo 
súčasnej tretej ligy do novovytvorenej a doplnia ich 
najlepší terajší štvrtoligisti.

Tí síce v prebiehajúcej sezóne prídu de facto o mož-
nosť postupu, ale hierarchicky sa posunú o stupeň 
vyššie a zahrajú si kvalitatívne lepšiu štvrtú ligu.

Majstrovstvá regiónu Bratislava a Západ, ako aj IV. 
liga Východ budú mať po 16 účastníkov. Majstrovs-
tvá regiónu Stred budú mať 14 účastníkov.

Majstrovstvá regiónu Bratislava
Obsadenie: Tímy súčasnej III. ligy Bratislava, ktoré 

nepostúpia do novovytvorenej tretej ligy Západ, do-
plnené tímami zo štvrtej ligy. Posledný tím súčasnej 
tretej ligy zostúpi, teda nebude zaradený do nových 
Majstrovstiev regiónu, ale do novej štvrtej ligy (v sku-
točnosti piata najvyššia súťaž).

Zoznam tímov: Senec, Rovinka, Pezinok, Most pri 
Bratislave, Rača, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, To-
mášov, Dunajská Lužná, Báhoň, Rusovce, Kalinkovo 
(súčasná III. liga Bratislava), Nová Dedinka, Vrakuňa, 
Láb, Jakubov (súčasná IV. liga Bratislava).

Majstrovstvá regiónu Západ
Obsadenie: Tímy súčasnej tretej ligy Západ, ktoré 

nepostúpia do novovytvorenej tretej ligy Západ, do-
plnené tímami z dvoch skupín štvrtých líg. Posledný 
tým súčasnej tretej ligy zostúpi, teda nebude zara-
dený do nových Majstrovstiev regiónu, ale do novej 
štvrtej ligy (v skutočnosti piata najvyššia súťaž).

Zoznam tímov: Imeľ, Nitra B, Veľké Ludince, Galan-
ta (súčasná III. liga Západ), Jaslovské Bohunice, Parti-
zánske, Lehota pod Vtáčnikom, Radimov, Domaniža, 
Gbely (súčasná IV. liga skupina Severozápad), Kozá-
rovce, Levice, Pata, Hurbanovo, Tovarníky, Bešeňov 

(súčasná IV. liga skupina Juhovýchod).
Majstrovstvá regiónu Stred
Obsadenie: Tímy súčasnej tretej ligy Stred, ktoré 

nepostúpia do novovytvorených tretích líg Východ či 
Západ, doplnené tímami z dvoch skupín štvrtých líg. 
Podľa rozpisu súťaží Stredoslovenského futbalového 
zväzu zo súčasnej III. ligy Stred a zo štvrtých líg nikto 
nezostupuje, len ak sa niekto odhlásil alebo bol vy-
lúčený zo súťaže.

Zoznam tímov: Bánová, Kováčová, Kalinovo, Žar-
novica, Čadca, Liptovský Hrádok, Zvolen (súčasná III. 
liga Stred), Makov, Dolný Kubín, Teplička nad Váhom 
(súčasná IV. liga skupina Sever), Podkonice, Tornaľa, 
Badín, Slovenské Ďarmoty (súčasná IV. liga skupina 
Juh).

IV. liga Východ
Obsadenie: Tímy súčasnej tretej ligy Východ, ktoré 

nepostúpia do novovytvorenej tretej ligy Východ, 
doplnené tímami zo štvrtých líg. Posledný tím súčas-
nej tretej ligy Východ nebude zaradený do IV. ligy 
Východ (lebo by stále ostal v najvyššej regionálnej 
súťaži), ale zostúpi do príslušnej V. ligy.

Zoznam tímov: Sobrance, Spišská Nová Ves, Krom-
pachy, Giraltovce, Bardejovská Nová Ves (súčasná III. 
liga Východ), Ľubotice, Sabinov, Medzilaborce, Ras-
lavice, Župčany, Gerlachov (súčasná IV. liga skupina 
Sever), Rudňany, Čaňa, Medzev, Pavlovce nad Uhom, 
Kechnec (súčasná IV. liga skupina Juh).

* v prípade doplnenia nepárnym počtom tímov zo 
súčasnej štvrtej ligy sa baráž medzi najnižšie posta-
venými mužstvami jednotlivých vetiev hrať nebude, 
rozhodne celkový zisk bodov v sezóne, príp. skóre

** zloženie jednotlivých súťaží môže ovplyvniť aj 
viacero iných faktorov, niektoré tímy sa nemusia 
prihlásiť do vyššej súťaže, ďalšie kluby možno ne-
budú spĺňať podmienky. Ide o modelovú situáciu,  
a netreba zabúdať, že konečné poradie na konci se-
zóny môže vyzerať úplne inak. 

Zdroj: Futbalnet, 
Titanilla Bődová, Daniel Dedina

V budúcej sezóne dôjde k výraznej reorganizácii 
futbalových súťaží, budú len dve tretie ligy
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ROZLÚČKA
„Ako ticho žila, tak 
ticho odišla. Skrom-
ná vo svojom živote, 
veľká vo svojej láske 
a  dobrote.“ Úprimne 
ďakujeme rodine, pria-
teľom a známym, ktorí 
sa dňa 2. 11. 2020 pri-
šli naposledy roz  lúčiť 
s manželkou, mamou a babkou Anastáziou 
Martinkovou. Ďakujeme za vyjadrenia 
úprimnej sústrasti a kvetinové dary, kto-
ré nám pomohli zmierniť žiaľ. Zároveň sa  
chceme poďakovať p. kaplánovi za utešu-
júce slová, spevákom a taktiež pohrebnej 
službe Advent, ktorá nám pomohla pripraviť 
dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dni plynú, roky pri-
búdajú, ale spomienky 
na teba v našich srd-
ciach stále zostávajú. 
Dňa 11.11.2020 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
František Markovič.  
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
V  srdci ťa stále máme, 
s  láskou spomíname 
a  nezabúdame. Dňa 
8.11.2020 si pripomína-
me 10. výročie, čo nás 
opustil Peťo Rosina 
z  Nosíc. S  láskou spo-
mína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 10. 2020 si pri-
pomíname 4. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, dedko a  praded-
ko Augustín Kudlej. 
Čas plynie a nevráti, čo 
vzal. Zostali len spo-
mienky a  v  srdci žiaľ. 
S láskou a  úctou spomínajú manželka, syn 
a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Ťažko je bez Teba žiť, 
Tvoje ruky necítiť, ne-
počuť po dome Tvoj 
hlas, spomienky na 
Teba zostávajú hlboko 
v nás. Dňa 5.11.2020 
uplynul rok, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko 
Jozef Vajčner z Horných Kočkoviec. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.  
S láskou spomína rodina.

SPOMIENKA
Žiarila z Teba láska  
a dobrota, budeš nám 
chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami.   
Ten, kto Ťa poznal, 
spomenie si, ten kto 
Ťa mal rád, nezabu-
dol. Dňa 11. 11. 2020 uplynie dlhých 15 rokov,   
čo nás opustil drahý manžel, otec a dedko  
Ladislav Drobný.   S úctou a láskou spomína 
manželka, syn s rodinou.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa 28. 10. 2020 prišli rozlú-
čiť s  naším drahým man-
želom, otcom, dedkom 
a  pradedkom Antónom 
Zbyňovcom, ktorý nás 
opustil vo veku 97 rokov. 
Poďakovanie patrí pohrebnej službe Advent, 
pánovi kaplánovi, spevákom a  hudobníkom. 
Smútiaca rodina.
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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
• 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
• Požičovňa tepovačov Kärcher - vytepujte si 
sedačky, stoličky, koberce, autá. Tel: 0911 900 987, 
www.tepovac-puchov.sk

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

PRENÁJOM
• 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
• Prenajmem 3-izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878

SPOMIENKA
„Prestalo Ti srdiečko tĺcť, prestali sa ústa 

usmievať, budeme, mamička, babička, stále na 
Teba spomínať.“ Dňa 26. 6. 2020 uplynulo 

24 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mama, babka Helena Luhová z Hor. Kočkoviec. 
Dňa 6. 11. 2020 si pripomíname 11 rokov, čo nás 

navždy opustil náš otec, dedko, pradedko  
Peter Luhový z Hor. Kočkoviec. S láskou 

spomínajú syn Milan, syn Igor, švagriná Mária  
s rodinami a všetky vnúčatá i pravnúčatá. 

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
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Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 5%)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)

1/1 strany 204 x 270 120 € 114 € 102 €

1/2 strany 204 x 134 85 € 81 € 72 €

100 x 270 85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87 60 € 57 € 51 €

65 x 270 60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134 50 € 48 € 43 €

204 x 64 50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

CENNÍK REKLAMNÉHO PRIESTORU 
A OBČIANSKEJ INZERCIE V PÚCHOVSKÝCH NOVINÁCH:

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Riadková inzercia: uvedené ceny sú s DPH. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu spomienok a blahoželaní.
* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121, email: reklama@puchovskakultura.sk. Uzávierka vo štvrtok o 14:00 hod.
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Ukážka formátu rozmerov inzercie na strane PN.

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00
Tel. 042/ 46 05 319

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

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

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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Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2020 na vybrané šošovky.

  optikadroptik   dr.optik_sk    
www.droptic.sk

K VALITNÉ
ŠOŠOVK Y  PRE VODIČOV

do zlých  
podmienok 

a tmy

40%
ZĽAVA

EyeDrive®
perfektné riešenie  

pre všetkých vodičov

POROVNANIE  VIDENIA PRI ŠOFÉROVANÍ V NOCI

štandardné jednoohniskové šošovky jednoohniskové šošovky EyeDrive®

MORAVSKÁ 11/687

PÚCHOV
0915 378 744


