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súťaž2

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 súťa-
že. Z veľkého množstva poslaných fotografií, 
ktoré síce nevyhrali, ale sú zaujímavé, dnes vy-
beráme fotografie autorov: Katika Loduhová 
(fotografia na titulnej strane), Miroslav Mikáč 
(č.1), Jaroslava Kamenová (č.2), Hájsky (č.3) 
a Andrej Kozák (č.4).
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Slovami primátorky: O výročí „Nežnej“, Dni 
študentov a o tom, ako na konci všetkého, čo 
sa nám deje, (vždy) vyjde slnko 

Aj keď sa všetko okolo nás točí ohľadom testovania, 
riešenia epidemiologickej situácie, sledovania 
tlačových besied, zasadnutí Ústredného krízového 
štábu a neskutočného množstva informácií o tom, čo 
sa najskôr sprísňuje, potom zase nesprísňuje - život 
ide ďalej a ja som presvedčená, že platí tvrdenie, že 
na konci tohto všetkého (vždy) vyjde slnko. 

Všetci veríme tejto myšlienke, a preto sa 
sústreďujeme aj na ďalšie činnosti. Pomáhame  
a zapájame sa do pomoci všetkým, ktorí sú v núdzi, 
a to poskytovaním rúšok, zabezpečovaním nákupov, 
poskytovaním príspevkov z transparentného účtu. 
V spolupráci s obchodným reťazcom Lidl Slovenská 
republika sme mohli pomôcť ďalším rodinám, 
ktoré dostali nákupy s trvanlivými potravinami 
ako nevyhnutnú pomoc pre ďalšie obdobie. 
Veľké ďakujem vám, ktorí osobne prispievate 
do nákupného voza, a tým osobne pomáhate 
tým najzraniteľnejším. Práve v tomto období si 
viac uvedomujeme, akí sme zraniteľní a ako nám  
v ťažkých chvíľach pomôže pomoc od druhého. A za 
to veľké Ďakujem. 

Pripravujeme k Vianociam aj ďalšiu dávku pomoci 
pre osamelých seniorov i deti v detskom domove, 
o čom budeme informovať v nasledujúcich dňoch. 
Ďakujem všetkým dobrovoľníkom z Centra voľného 
času Včielka v Púchove, kde pod patronátom Alenky 
Strýčkovej vo svojom voľnom čase zabezpečujú 
nákupy pre tých, ktorí si teraz nemôžu ísť nakúpiť 
základné potraviny či lieky. Je to veľký dar, mať pri 
sebe ľudí ochotných venovať svoj čas pre druhých. 
V tejto súvislosti je mi naozaj potešením, že práve 
Púchovčania boli ocenení aj Radou mládeže 
Trenčianskeho kraja, ktorá nominovala na ocenenie 
sTOPa 2020 v kategórii Top projekt zástupcov 
projektu AKTIVuj sa. Odborná hodnotiaca komisia, 
ktorú tvorili odborníci a osobnosti z mládežníckej 
politiky a verejnej správy na základe predloženej 
nominácie, navrhli Asociácii krajských rád mládeže 
udeliť OCENENIE sTOPa 2020 zástupcom projektu 
AKTIVuj sa, ktorí vykonávajú svoju činnosť pod 
našim Centrom voľného času Včielka a ja im touto 
cestou zo srdca blahoželám a ďakujem za ich činnosť. 
Blahoželanie patrí aj Šimonovi Gabčovi, ktorý získal 
TOP Ocenenie v kategórii Aktívny mládežník: 
„Blahoželám, Šimon, a prajem Ti veľa ďalších 
úspechov a ocenení za tvoju aktívnu činnosť.“ Aj toto 
je krásne ocenenie pre študentov, ktorí práve 17. 
novembra majú svoj sviatok a ja som hrdá na to, že 
v našom meste je veľa študentov, ktorí robia svojimi 
výsledkami a reprezentáciou česť nášmu mestu. 

Práve 17. november je veľmi významným dňom 
nielen v našej histórii, ale aj v súčasnosti a stále má čo 
povedať nám všetkým aj do budúcnosti. Sedemnásty 
november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, 
no netreba zabudnúť, že je aj Medzinárodným dňom 
študentstva. V tento deň sme si pripomenuli udalosti 
z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby 
protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia 
na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. 
Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, 
zavreté vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo 
deportovaných do koncentračných táborov. V roku 
1989 študenti opäť vyšli do ulíc a demonštrovali. 
Tentokrát proti komunizmu a boli úspešní. Aj naše 
mesto myslí na úspešných študentov a preto im aj 

tento rok odovzdá mestské štipendium, a to dňa 
25.11.2020. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí 
finančne prispeli na tento účel. Vďaka Vám môžeme 
finančne pomôcť 25 študentom. Viac v ďalšom 
čísle Púchovských novín, kde budeme informovať  
o samotnom udelení mestského štipendia. 

Tridsiate prvé výročie Nežnej revolúcie tiež 
symbolicky pripadá na tento deň 17. november, 
ktorý slávime aj ako štátny sviatok Deň boja 
za slobodu a demokraciu. Nežná revolúcia je 
označenie pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom 
bolo odstránenie komunistického režimu  
v Československu, pričom iniciátormi boli študenti, ku 
ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne 
ostatné skupiny obyvateľstva. Po brutálnom zásahu 
polície proti študentom na pražskej Národnej 
triede, študenti na všetkých vysokých školách od 21. 
novembra štrajkovali. V nadväznosti na tieto dni 28. 
decembra 1989 si Federálne zhromaždenie zvolilo za 
svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29.12.1989 
bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé 
slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 
1990. 

Minulý rok sme tejto tematike venovali v našom 
meste niekoľko dní zameraných na prednášky, 
výstavy a fotoreportáže z tohto obdobia z Bratislavy, 
ale aj priamo z Púchova, aby sme aj mladej generácii 
pripomenuli túto významnú časť našej histórie. 
Verím, že v budúcom roku už bude možnosť sa k 
tejto problematike opäť vrátiť a priblížiť uplynulé 
obdobie všetkým, ktorí si ho nemôžu pamätať. 
Základné myšlienky slobody a demokracie však 
stále treba pripomínať a tiež neoficiálnu hymnu 
„Sľúbili sme si lásku“. Aj mne sa stále pripomínajú 
tieto chvíle, a to najmä pri pesničke „Pravda víťazí“, či 
„Pocta Majakovskému“. Dúfam, že mi prepáčite tento 

osobný postoj, ale často zaznievali piesne od Jara 
Filipa a slová piesne „Do batôžka“ majú čo povedať 
aj dnes: 

Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš

A potom ich hoď z mosta do vody

Bez pretvárky a falše

Hneď by ti bolo krajšie

Hneď by tu bolo viacej pohody

Ak k tomu pridáš hádky

Ach, to by boli sviatky

Keby sa ľudia vadiť prestali

Veď stačia dve – tri zvady

A hneď si bez nálady

A krvný tlak sa nechce ustáliť

Na čo sú hlúpe spory

Čo vedú podaktorí

A vyzerajú pritom nevinne

Je lepšie zaťať zuby

A ak ťa jazyk svrbí

Tak si ho radšej omoč vo víne

Klebety, škriepky plané

Vykašlime sa na ne

Vyrúbme razom túto záhubu

A tí čo pikle kuli, dostanú po papuli

Dáme im jednoducho zámku na hubu

Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš

A pekne zahoď všetky do studne

A rovno z prvej várky skús život bez pretvárky

A uvidíš, či z teba ubudne.

Tento týždeň nás čaká i zasadnutie mestskej rady, 
v rámci ktorého programu je predložených niekoľko 
nových všeobecne záväzných nariadení ale aj 
zásad, ktorých cieľom je v budúcom roku pomôcť 
našim občanom. Verím, že po zasadnutí mestskej 
rady budeme môcť predložiť do decembrového 
mestského zastupiteľstva dokumenty, ktoré budú 
prínosom a pomocou. 

Čaká nás „testovací víkend“, teda zrejme. Do 
pondelka sme nedostali žiadne informácie  
k testovaniu v našom meste, a tak vás prosím, aby ste 
sledovali oficiálne mestské stránky, prostredníctvom 
ktorých budeme informovať o podmienkach 
testovania v Púchove. Vychádzame však z toho, že 
odberné miesta a čas sa oproti predchádzajúcemu 
víkendu nezmení. Takže všetkým prajem veľa 
trpezlivosti a hlavne veľa zdravia. Verím, že aktuálne 
čísla z testovania budú lepšie, čo bude znamenať, že 
sa mesto i celý okres uzdravuje.

Väčšina z nás strávi 17. novembra doma. Zatvorené 
budú obchody, školy, škôlky, a tak skúsme tento 
deň prežiť v šťastí, pretože „Šťastie sa vždy skrýva  
v obyčajných veciach. V takých ako je voľný deň, dobrá 
káva, alebo len pokoj vo vašom srdci...“

Prežite tieto dni v zdraví a v pozitívnej nálade, 
pretože „keď odstrániš zo svojho života negativitu, 
začnú sa diať lepšie veci“.

Katarína Heneková 
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Mestské štipendium 2020

Aj v tomto roku pri príležitosti Dňa 
študentstva bude mestom udelené šti-
pendium pre mladých ľudí, ktorí majú 
z dôvodu štúdia zvýšené životné ná-
klady. V roku 2020 prispelo do fondu 
Mestského štipendia 20 právnických  
a fyzických osôb, stav účtu mest-
ského štipendia ku dňu 12.11.2020 
bol celkovo: 5.456,31 eur. Žiadateľov  
o štipendium bolo 25 a všetci vyhove-
li podmienkam na získanie štipendia 
(tento rok vo výške 200 eur na osobu). 
Dňa 25. 11. 2020 primátorka mesta 
odovzdá štipendium študentom pri 
splnení všetkých hygienických predpi-
sov (bude odovzdané v skupinách po 
5 osôb).
Radnica ďakuje tohtoročným darcom: 

Barborak, s.r.o.
BEEL, s.r.o.
Crkoň Cyril
ČSOB, a.s.
DINOSTAV, s.r.o.
GIMAX LOGISTICS, s.r.o.
Ing. Kavecká Marta
Ing. Tibor Luhový
JUDr. Iveta Brindzová
JUDr. Katarína Heneková
LK Services, s.r.o.
MADA KLUB
Michal Kočner
NONA fresh
Reinoo
Rudolf Marman
Slovenská sporiteľňa, a.s.
TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o.
UNI - TECH, s.r.o.
Úrad práce, Pov.Bystrica

17. november - oslava slobody a demokracie

Dávame do pozornosti vyhláš-
ku ÚVZ SR k činnosti prevádzok  
a organizácii hromadných podu-
jatí. Toto je prehľad najdôležitej-
ších zmien od 16. novembra:

- Otvárajú sa prevádzky divadel-
ných, hudobných, filmových a iných 
umeleckých predstavení, pričom 
buď musia mať zabezpečené fixné 
upevnenie miest na sedenie, alebo 
sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba 
na 15 metrov štvorcových; povolené 
budú len predstavenia so sediacim 
obecenstvom, pričom sedenie môže 
byť zabezpečené v každom druhom 
rade alebo šachovnicovo; zakázaná 
je konzumácia nápojov alebo jedál; 
organizátor musí pred začiatkom 
odmerať telesnú teplotu účinkujú-
cich a nepovoliť im vstup, ak majú 
teplotu vyššiu ako 37,2°C.

- Otvárajú sa aj fitnesscentrá, pri-
čom naraz v nich môže byť najviac 
6 zákazníkov, personál musí nosiť 
rúška a vo zvýšenej miere upratovať, 
čistiť a dezinfikovať priestory a vyba-

venie. Zároveň platí podmienka jed-
na osoba na 15 metrov štvorcových.

- Povoľuje sa aj prevádzka ume-
lých kúpalísk (plavární), taktiež pri 
limite 6 zákazníkov v jednom okami-
hu, povinnosti častejšieho čistenia  
a dezinfekcie; pitné fontánky mu-
sia byť mimo prevádzky, vyhláška 
podrobnejšie stanovuje aj kritériá 
pre úpravu vody. Zároveň platí pod-
mienka jedna osoba na 15 metrov 
štvorcových.

- K doteraz povoleným športo-
vým podujatiam pribudli Slovenská 
hokejová liga, II. futbalová liga; po-
voľujú sa aj podujatia nevyhnutné 
pre fungovanie karanténnych špor-
tových centier pod záštitou mini-
sterstva školstva; všetky povolené 
športové podujatia sa naďalej budú 
musieť konať bez divákov

- Povoľujú sa aj bohoslužby, avšak 
len so sediacimi veriacimi, pričom 
budú musieť sedieť v každom dru-
hom rade, resp. šachovnicovo. 

Zdroj: ÚVZ SR

Nová vyhláška k činnosti 
prevádzok a organizácii 
hromadných podujatí 

Medzinárodný deň študentstva
Dňa 28. októbra 1939 boli na praž-

skej demonštrácii proti nemeckej 
okupácii Československa smrteľne 
zranení dvaja mladí chlapci – študent 
medicíny Jan Opletal a robotník Vác-
lav Sedláček. Ďalšia protifašistická 
demonštrácia sa konala na pohrebe 
Jana Opletala 15. novembra 1939. 
Ako reakciu na demonštrácie rozhod-
lo nemecké nacistické vedenie o uza-
vretí českých vysokých škôl na tri roky.  
V noci zo 16. na 17. novembra vykonali 
nacistické bezpečnostné zložky razie  
s cieľom zatknúť vedúcich študent-
ských organizácii a odbojných študen-
tov. Deväť mladých chlapcov (medzi 
nimi aj 28-ročný Ing. Marek Frauwirth 
z Tvrdošína, ktorého rodina žila  
v Púchove) bolo bez súdu popra-
vených. Celkom 1.200 zatknutých 
študentov potom previezli do kon-
centračného tábora Sachsenhausen-
-Oranienburg.

Pri príležitosti prvého výročia tragic-
kých udalostí v Prahe zástupcovia štu-
dentov z 26 štátov v Londýne vydali 
Vyhlásenie spojeneckých študentov  
k 17. novembru, ktoré je považované 
za faktické vyhlásenie tohto dňa za 
Medzinárodný deň študentstva.

Deň boja za slobodu a demokraciu
Druhá významná udalosť, ktorá sa 

odohrala 17. novembra, je udalosť  
z roku 1989. Spomienkové zhromaž-
denie pražských študentov k 50. vý-
ročiu nacistických represálií sa preme-

nilo na demonštráciu 
proti totalitnému ko-
munistickému režimu. 
V piatok 17. novembra 
sa v Prahe na Albertove 
zišli študenti vysokých 
škôl. Štátna bezpeč-
nosť odhadovala počet 
účastníkov na 15.000 
ľudí, ale niektoré zdroje 
hovoria o 50.000 de-
monštrantoch. 

Po skončení oficiálnej 
časti demonštrácie sa 
dav vydal do centra 
mesta. Policajné kordó-
ny uzavreli demonštru-
júcich na Národnej trie-
de a Pohotovostný pluk 
Verejnej bezpečnosti  
a tzv. červené barety 
demonštrujúcich su-
rovo zbili. Nezávislá le-
kárska komisia neskôr 
uviedla, že počas zása-
hu bolo zranených 568 
ľudí. Táto udalosť vied-
la ku štrajku vysokých 
škôl a divadiel a neskôr ku generálne-
mu štrajku. Ten spôsobil koniec totalit-
ného režimu a priniesol prvé slobodné 
voľby v Československu po 44 rokoch 
vlády komunistickej strany.

Pamätným dňom sa 17. november 
stal už v roku 1990, keď Federálne 
zhromaždenie ČSFR schválilo zákon, 
na základe ktorého sa tento deň stal 
Dňom boja študentov za slobodu  

a demokraciu. Po vzniku Slovenskej re-
publiky a prijatí nového zákona sa 17. 
november stal Dňom boja proti totali-
te. V roku 2001 nakoniec poslanci Ná-
rodnej rady SR rozhodli, že 17. novem-
ber je štátnym sviatkom Sloven skej 
republiky ako Deň boja za slobodu  
a demokraciu.

Slavomír Flimmel

28-ročný Marek Frauwirth bol popravený 17.11.1939
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Denné odberové miesto 
na testovanie 

antigénovými testami

otvorené aj v Púchove
Adresa: Hasičská stanica Púchov

Nimnická cesta
streda 18.11. – sobota 21.11.2020

12:00 – 20:00 hod.

Mesto Púchov opäť zabezpečuje dôkladnú dezin-
fekciu všetkých odberových miest, pred testovaním, 
počas testovania i po skončení testovania, v spolu-
práci s PTSM, s. r. o. a ADP, a. s. Na testovanie bude 
zabezpečený aj profesionálny zdravotnícky personál, 
záujem byť nápomocný v odberovom tíme je tento-
krát naozaj vysoký, za čo im patrí obrovská vďaka. 
Rovnako ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom  
a administratívnym pracovníkom, taktiež členom 
dobrovoľných hasičských zborov a mestskej polície, 
ktorí majú opäť záujem stať sa súčasťou testovania 
v meste Púchov. 

Na vybraných odberových miestach budú prítom-
ní: príslušník Ozbrojených síl SR, Polície SR, Mestskej 
polície Púchov a dvaja administratívni pracovníci  
s jedným dobrovoľníkom a samozrejme zdravotnícky 
personál. 

Občanom mesta Púchov sa odporúča zúčastniť sa 
na testovaní v OM, ktoré je najbližšie k miestu ich by-
dliska. V prípade zvýšenej účasti občanov na danom 
odberovom mieste, budú títo čakajúci občania infor-
movaní o možnosti premiestniť sa na iné odberové 
miesto, kde bude v tom čase menšia účasť občanov. 
Odporúčame preto sledovať webové sídlo, oficiálne 
sociálne siete Mesta Púchov a mobilnú aplikáciu 
SOM. Uvádzame, že pre testovanie je možné si vybrať 
akékoľvek z týchto trinástich odberových miest, pri-
čom na testy sa nerozdávajú časenky ani sa nepostu-
puje podľa abecedného poradia či súpisného čísla.

Druhé kolo testovania ukázalo, že občania si ro-
zumne rozložili čas a využili návštevu odberových 
miest počas oboch dní, a preto vám odporúčame, 
aby ste si vopred premysleli, na základe aktuálnych 
informácií, ktoré vám poskytneme v priebehu dňa, 
návštevu odberových miest v rámci celého víkendu. 
Prosíme vás, milí Púchovčania, aby ste i naďalej ostali 
trpezliví, disciplinovaní a zodpovední, rovnako ako 
počas predchádzajúcich dvoch kôl testovania. 

Zdroj: MsÚ

Celoplošné testovanie na COVID-19

Dve kolá celoplošného testovania na COVID-19 sa 
konali v púchovskom okrese počas prvých dvoch 
novembrových víkendov. Dnes prinášame čitateľom 
Púchovských novín tabuľku s neoficiálnymi výsled-
kami za obce okresu Púchov, ktoré sme získali od 
jednotlivých obecných úradov.

Tretie kolo testovania
Tretie kolo celoplošného testovania na COVID-19 

sa počas nasledujúceho víkendu 21. 11. – 22. 11. 
2020 uskutoční aj v meste Púchov, a to na základe 
výsledkov testovania z druhého kola, v ktorom po-
diel pozitívne testovaných občanov tvoril viac ako 
jedno percento. Tretie kolo testovania sa týka miest 
a obcí, v ktorých bolo pozitívne testovaných viac ako 
1 percento občanov. Počas nasledujúceho víkendu 
bude testovanie prebiehať vo všetkých trinástich 
odberových miestach v osvedčenom čase z druhého 
kola, od 8:00 hod. do 20:00 hod. 

V meste Púchov je vybraných trinásť špeciálnych 
odberových miest (ďalej OM), ktoré zväčša kopírujú 
volebné okrsky, doplnené sú však aj o iné priestory, 
ktoré sú vyhovujúce k danému procesu testovania  

a v ktorých v súčasnosti neprebieha proces výučby 
ako sú telocvične ZŠ a pavilóny ZŠ pre druhý stupeň. 
Trinásť odberových miest bude otvorených v čase 
8:00 – 20:00 hod., obedňajšia prestávka 12:00 – 
13:00 hod, večerná prestávka 17:00 – 17:30 hod. 

Medzi tieto sú zaradené:

1. Telocvičňa ZŠ J.A.Komenského
2. Základná škola Mládežnícka
3. SOV-prízemie (Bývalé stredisko občianskej 
vybavenosti)
4. Budova KVC (Divadlo) - OM1
5. Budova KVC (Divadlo) - OM2
6. Gymnázium – telocvičňa
7. Stredná odborná škola obchodu a služieb – 
chodbová časť budovy „D“
8. Telocvičňa ZŠ Gorazdova
9. Športová hala (volejbalová)
10. Budova ZŠ Slovanská (vestibul 2.stupeň)
11. Budovy bývalej školy B2 Kolonka
12. Občiansky výbor Nosice (stará škola)
13. Kultúrny dom Hoština
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Mestská polícia

Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

Púchovskí policajti v krátkom čase vypátrali  
a zadržali 22-ročného mladíka, ktorý podpálil auto. 
Podľa doterajších zistení, 22-ročný mladík v sobotu 
7. novembra v neskorých nočných hodinách ne-
zistenou horľavinou polial v obci Lednické Rovne 
osobné motorové vozidlo Audi a následne zapálil.  
V dôsledku požiaru došlo k zhoreniu celej motorovej 
časti vozidla, pneumatík a komplet celého interiéru. 
Majiteľovi auta bola požiarom spôsobená škoda pre-

sahujúca sumu 5526 €. 
Mladý podpaľač už čelí obvineniu z prečinu poš-

kodzovanie cudzej veci. Policajti z Púchova spraco-
vali podnet na návrh na väzobné stíhanie obvine-
ného. Sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici ho 
akceptoval. Za uvedený trestný čin je trestná sadzba 
v zmysle zákona na šesť mesiacov až tri roky odňatia 
slobody. 

KR PZ Trenčín

Púchovskí policajti vypátrali mladíka, ktorý  
v Lednických Rovniach podpálil auto

Mladíkovi hrozí za podpálálenie auta v Lednických Rovniach trojročné väzenie.              FOTO: KR PZ Trenčín

V priebehu mesiaca október 2020 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčian-
skom kraji celkom 322 výjazdov. Z tohto počtu bolo 
najviac – 150, technických zásahov. Nasledovalo 71 
ekologických zásahov, 56 výjazdov k dopravným 
nehodám a 38 zásahov pri požiaroch. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali štyri 
požiar no-previerkové cvičenia a tri výjazdy k udalos-

tiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.
Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac októ-

ber boli vyčíslené na viac ako 78.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 633.000 eur. 

KR HaZZ Trenčín

Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili 
v októbri majetok za 633.000 eur

Spaľovanie obťažuje...
Hliadka mestskej polície riešila priestupok 

spaľovania lístia na záhrade v mestskej časti No-
sice. Všeobecne záväzné nariadenie zakazuje nad 
mieru primeranú pomerom obťažovať spoluob-
čanov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami, tekutými a pevnými odpadmi  
a tienením, ktorého sa dopustil muž z Nosíc tým, 
že  spaľoval lístie na záhrade. Muž po upozorne-
ní  oheň uhasil, hliadka mestskej polície vyriešila 
priestupok napomenutím.

Nebezpečná rozkopávka
Púchovskí mestskí policajti preverovali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého na kruhovej 
križovatke na Hollého ulici robia rozkopávku bez 
dostatočného označenia. Mestskí policajti našli 
na mieste osobu zodpovedajúcu za rozkopávku 
cestnej komunikácie z dôvodu opravy poruchy 
na optickom kábli. Hliadka ho poučila, že musia 
miesto rozkopávky riadne označiť a osoby usmer-
ňujúce cestnú premávku musia používať reflexné 
odevy a pomôcky. Upozornený urobil na mieste 
nápravu.

Nezvládol alkohol...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Moravskej ulici, kde 
mal pri herni ležať na zemi neznámy opitý muž. 
Mestskí policajti našli na zemi muža z Púchova, 
ktorý sa dopustil priestupku proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta. Hliadka priestupok 
vyriešila blokovou pokutou vo výške 10 eur, muža 
previezli do miesta jeho bydliska, kde si ho pre-
vzal otec.  

Obišla bez pokuty
Púchovskí mestskí policajti odchytili po telefo-

nickom upozornení túlavého psa na Vodárskej 
ulici pri materskej škole. Malá fenka maltézskeho 
teriéra bola začipovaná, na základe čoho zistili 
mestskí policajti jej majiteľku. Asi po pol hodine 
jej psa odovzdali, priestupok vyriešili v tomto prí-
pade napomenutím.

Od rána...
Priestupok požívania alkoholických nápojov na 

verejnosti zistili púchovskí mestskí policajti o 7.30 
na Nimnickej ceste. Deň alkoholom tam „štarto-
valo“ päť osôb. Hliadka priestupok vyriešila napo-
menutím.

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týž-
deň 1024 akútnych respiračných ochorení. Cho-
robnosť v porovnaní  s minulým týždňom stúpla  
o 23,9 percenta. Informoval o tom Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.

V Púchovskom okrese sa chorobnosť na akút-
ne respiračné ochorenia zvýšila na 619 prípadov 
na 100.000 ochorení, čo je v porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom o 120 ochorení na 100.000 
obyvateľov viac. 

Najväčšia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola v Trenčianskom kraji v okrese Ila-
va, kde dosiahla úroveň 894 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 305 ochorení 
na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske. 

Z celkového počtu akútnych respiračných ocho-
rení bolo 13 ochorení na chrípku. Chrípková cho-
robnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom o šesť percent.               (r)

Respiračných ochorení 
v okrese pribudlo
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Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia 
sTOPa je Asociácia krajských rád mládeže. Názov 
ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanecha-
nia stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom 
dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej ko-
munity. 

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť 
verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svo-
jou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie 
pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim 
aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom 
ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho ob-
čianstva a participácie. Ocenenie sTOPa sa udeľuje 
v rámci týchto kategórií: Aktívny mládežník, Aktívny 
občan, Top líder samosprávy, Obec/mesto s najpria-
teľskejším vzťahom k mládeži, Top projekt, Top sub-
jekt, neformálna skupina.

Kategóriu Aktívny mládežník vyhral Púchovčan 
Šimon Gabčo

Šimon Gabčo je aktívny mládežník, ktorý absolvo-
val osemročné štúdium na Gymnáziu v Púchove, kde 
pôsobil aj ako predseda Žiackej školskej rady a Štu-
dentskej rady. Po niekoľkých rokoch nečinnosti štu-
dentskej rady začala pod Šimonovým vedením opäť 
fungovať naplno. Počas svojho funkčného obdobia 
zabezpečil na púchovskom gymnáziu študentský 
ples i študentskú televíziu. Okrem toho sa venoval 
príprave školských podujatí pri príležitosti Dňa štu-
dentstva, Vianoc či Dňa detí. Na svojej škole inicioval 
aj zlepšenie separácie a ekologický spôsob života. 

Medzi jeho záľuby patrí aj prednes poézie a prózy  
a jeho úspechy, ktoré dosiahol sú: 1. miesto na ce-
loslovenskom kole recitačnej súťaže “A slovo bolo 
u Boha”, 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže  
v prednese poézie “Koyšove Ladce”, 1. miesto na 
celoslovenskom kole súťaže mladých moderátorov 
“Sárova Bystrica”, 2. miesto na krajskom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín, 4. miesto na celoslovenskom 
kole olympiády o Európskej únii a ďalšie. Počas svoj-
ho štúdia dostal aj ocenenie Študent roka. Okrem 
školy sa však venoval aj ochotníckemu divadlu  
v divadelnom súbore Makyta, kde pôsobil ako herec 
a navštevoval aj hodiny spevu, gitary a klavíra na Zá-
kladnej umeleckej škole v Púchove. 

Šimon pôsobí aj ako dobrovoľník v zbierkach Bie-
la pastelka, Modrý gombík, Belasý motýľ a Úsmev 
ako dar. Už niekoľko rokov sa venuje práci v Rade 
mládeže Trenčianskeho kraja a Rade mládeže Slo-
venska, vďaka ktorým organizuje pre mladých štu-
dentov štrukturované dialógy, workshopy, či besedy  
s úspešnými ľuďmi, politikmi a študentmi. V roku 
2018 zorganizoval v meste Púchov prvé simulované 
komunálne voľby pre mladých ľudí. Výsledky násled-
ne využil vo svojej práci s názvom “Komunálna politi-
ka pre mladých”. Práca bola určená pre Stredoškolskú 

odbornú činnosť a prezentoval ju na celoslovenskej 
prehliadke v Košiciach. Na základe tohto úspechu 
bol prijatý na štúdium politológie na Masarykovu 
univerzitu v Brne. 

Šimon sa však rozhodol pre štúdium práva na Uni-
verzite Komenského v Bratislave. Aj napriek tomu by 
sa chcel však venovať práci v médiách. Momentálne 
je redaktorom Telerána v Televízii Markíza a v Rádiu 
Expres. V jednej z Púchovských kaviarní si založil 
vlastnú talkshow, do ktorej si pozýva známych hos-
tí. S príchodom COVID-19 začal túto talkshow robiť 
online formou a rozhovory s hosťami vysiela naživo 
cez sociálnu sieť Instagram. Na sociálnych sieťach sa 
okrem toho venuje aj edukácii mladých ľudí. Nakrúca 
totiž videá, v ktorých mladým vysvetľuje spoločen-
ské témy. Vo svojich videách vysvetľoval čo sú voľby, 
boj proti fašizmu a na svojom Instagrame pravidelne 
prináša mladým ľuďom krátke správy.

Úspech projektu „AKTIVuj sa“ CVČ Včielka  
v Púchove

V tomto roku bol okrem iných v kategórii Top pro-
jekt ocenený aj projekt „AKTIVuj sa“ Centra voľného 
času Včielka v Púchove, ktoré sa už takmer 60 rokov 
pracuje s deťmi a mládežou v rôznych oblastiach. 
Pod krídlami CVČ z poverenia mesta Púchov pôso-
bí i Mládežnícky parlament mesta Púchov. Tvorí ho 
takmer 40 mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov. 
Spracovali si Akčný plán na rok 2020 ako svoj projekt 

a postupne realizovali nastavené aktivity. 
Medzi aktivity patrili Diskusné fóra na rôzne témy, 

spolupráca s denným stacionárom pre zdravotne 
znevýhodnených, čistenie svojho okolia, dobrovoľ-
nícke aktivity pre rôzne organizácie, malé dobrovoľ-
nícke aktivity pre svoje okolie. Participovali i na nas-
tavení Koncepcie práce s mládežou v meste Púchov. 
Napriek tomu, že situácia s COVID-19 nedovoľovala 
veľa možností, nezastavilo ich to a zapojili sa do rôz-
nych individuálnych internetových výziev na vyčis-
tenie svojho okolia. Podarilo sa im získať priestory 
klubovne na svoju ďalšiu činnosť. Aktívne spolupra-
cujú s vedením mesta a sú motivovaní svoje aktivity 
i naďalej realizovať.

Ocenenie primátorky Kataríny Henekovej
Kategóriu Top líder samosprávy vyhral primátor 

mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf. Medzi ďalší-
mi ocenenými bola aj primátorka Púchova Katarína 
Heneková, ktorá pri svojej práci považuje za veľmi 
dôležité úzko spolupracovať s občanmi mesta a or-
ganizáciami. V rámci projektu Otvorená radnica má 
vyhradený svoj čas na stretnutie s občanmi. Týmito 
stretnutiami chce získať obraz o skutočných požia-
davkách občanov, o ich starostiach a problémoch. 
Taktiež niekoľko rokov poskytuje bezplatné právne 
poradenstvo pre znevýhodnených občanov, se-
niorov a ľudí, ktorí si takéto poradenstvo nemôžu 
finančne dovoliť. 

Primátorka sa zúčastňuje množstva aktivít v ma-
terských, základných, stredných školách, gymnáziu, 
Základnej umeleckej škole, Centre voľného času  
i Fakulte priemyselných technológií. Aktívne sa zapá-
ja do diskusií a aktivít s mládežou. Zúčastnila sa dis-
kusného fóra na tému Nastavme si spolu moderné 
mesto pre mladých, kde zástupcovia organizácií pra-
cujúcich v meste Púchov s mládežou a samotní mlá-
dežníci analyzovali potreby mladých ľudí v Púchove 
a okolí. Je otvorená participácii mladých ľudí na dôle-
žitých strategických materiáloch, ktoré sa ich týkajú. 

V roku 2019 sa s jej spoluúčasťou podarilo nastaviť 
a schváliť Koncepciu práce s mládežou pre obdobie 
2019 – 2023. Je veľmi otvorená a vždy ochotná mla-
dých ľudí vypočuť. S jej podporou vznikol Mládežníc-
ky parlament mesta Púchov a jeho členovia dostali 
priestor prezentovať svoje zrealizované dobrovoľníc-
ke aktivity na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
V tomto roku sa na základe jej podpory podarilo mla-
dým ľuďom získať nové priestory pre svoje aktivity  
a projekty – klubovňu pre mladých. Sama sa dobro-
voľníckych aktivít zúčastňuje a ide osobným príkla-
dom.

Zdroj: stopa.akram.sk

Púchovčania boli úspešní v súťaži sTOPa
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Zamestnanci Úradu TSK 
pomáhajú zachraňovať 
ľudské životy 
Nemocnice a transfúzne služby na Slovensku 
hlásia nedostatok krvi, úloha darcovstva tak  
v týchto časoch naberá na čoraz väčšej dôležitosti. 
Po 11 spoločných odberoch v priestoroch Úradu 
TSK sa prvýkrát v histórii župná kvapka krvi zme-
nila na cielenú pomoc priamo v nemocnici.
Zamestnanci Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja (TSK) neváhali ani minútu a rozhodli 
sa pomôcť tam, kde je to aktuálne potrebné. 
„Pandémia koronavírusu spôsobila, že na celom 
Slovensku je akútny nedostatok krvi. Ďakujem 
všetkým darcom, ktorí v tejto neľahkej situácii 
krv darujú, pretože bez nej by nebolo možné 
zachraňovať ľudské životy. Zároveň ma mrzí, že 
v parlamente neprešla novela Zákonníka práce, 

ktorú predložili moji kolegovia. Tá hovorila o tom, 
že každý darca by mal zo Zákonníka práce nárok 
na platené voľno v deň darovania krvi,“ povedal 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Šľachetný a solidárny čin ocenil aj riaditeľ 
považskobystrickej nemocnice. „V posled-

nom období sa nám výrazne 
znížil počet pravidelných darcov. 
Aj preto sme sa rozhodli poprosiť 
verejnosť o pomoc. Ďakujem 
Trenčianskemu samosprávnemu 
kraju a jeho zamestnancom, že 
prišli darovať krv. Tá je určená 
pre pacientov našej nemocnice, 
čo nám uľahčí prácu,“ priblížil 
Igor Steiner. 
Ak chcete pomôcť aj vy, pravi-
delné odbery sa na Hemato-
logicko-transfúznom odd-
elení v považskobystrickej 
nemocnici konajú každý utorok 
a piatok v čase od 6.30 h do 
9.00 h (okrem štátnych sviat-
kov). Darovať vzácnu červenú 
tekutinu môže každý, kto 
dovŕšil vek 18 rokov, má min-
imálnu hmotnosť 50 kg a v zah-
raničí bol naposledy pred mesi-
acom. Dôležité je prísť na odber 
s prekrytím horných dýchacích 
ciest a dodržiavať aktuálne 
platné hygienické nariadenia.                                        
- Matej Plánek -

Správa ciest TSK je na zimnú údržbu pripravená
Jednou z hlavných náplní práce Správy ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) je 
zabezpečenie zjazdnosti ciest počas zimného 
obdobia. To spravidla začína 15. novembra a 
končí 31. marca nasledujúceho roka. V pozore 
tak opäť budú ťažké stroje i zamestnanci SC TSK.    
Zimnú údržbu ciest na území kraja zabezpečuje 
SC TSK prostredníctvom 11-tich cestmajsterst-
iev (Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, 
Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Ni-
trianske Pravno, Nitrianske Rudno, Partizánske, 
Bánovce nad Bebravou), pričom sa stará o ces-
ty II. triedy (334 km), III. triedy (1 142 km) a 

na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest 
aj o cesty I. triedy (296 km). Počas tohtoročnej 
sezóny bude v pohotovosti  252 zamestnancov, 
ktorí vykonávajú zimnú údržbu v nepretržitom 
režime (24 hodín), vrátane dní pracovného voľ-
na, pracovného pokoja a aj počas sviatkov. 
Strediská sú vybavené modernou technikou, 
pripravených je 60 sypačov, 27 nakladačov, 
12 traktorov s pluhom, 8 snehových fréz, 5 
traktorov s posypom a v prípade mimoriad-
nej situácie tiež 18 kusov zmluvnej techniky. 
Župa na nákup techniky na letnú i zimnú 
údržbu ciest v kraji už druhý rokom vyčle-

nila 2,5 mil. eur. Správa ciest má k dispozícii 
viac ako 23 tisíc ton posypového materiá-
lu. Zjazdnosť ciest môžete sledovať na we-
bovom sídle www.bellmet.eu.  -Matej Plánek - 

Trenčianska župa drži-
teľom ocenenia SENIOR 
FRIENDLY 2020 
Priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom. 
Takých hľadali občianske združenia Klub Luna 
Senior Friendly a Bagar medzi firmami, inštitú-
ciami a organizáciami, ale tiež medzi poskyto-
vateľmi produktov a služieb.
Upriamiť pozornosť na tých, ktorí svojimi ak-
tivitami prispievajú ku kvalitnejšiemu životu 
seniorov a tiež k zmene postojov spoločnosti 
k občanom v seniorskom veku. Na ľudí a orga-
nizácie ponúkajúce benefity, služby, aktivity 
a možnosti uplatnenia skúsenejšej generácie 
v rôznych oblastiach. V kategórii Regionálne 
a miestne samosprávy organizátori oce-
nili Trenčiansky samosprávny kraj. Ten si 
cenu SENIOR FRIENDLY 2020 odnáša za dl-
horočnú podporu seniorov v ich aktívnom 
prístupe k životu a zdraviu a v medzigener-
ačných vzťahoch. 
Porotu presvedčila najmä aktívna spolupráca 
s Krajskou organizáciou Jednoty dôchod-
cov na Slovensku, vďaka ktorej vzniklo mno-
ho jedinečných športových a vzdelávacích ak-
tivít. „Vždy, keď potrebujeme s niečím pomôcť, 
môžeme sa obrátiť na zamestnancov Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nám 
kedykoľvek radi a ochotne pomôžu. O tom je 
vzájomná spolupráca,“ povedala predsedníčka 
KO JDS Trenčín Anna Prokešová. „Myslím si, že 
úlohou župy je podporovať seniorov v aktívnom 
životnom štýle. Svojej krajine, kraju a rodinám 
obetovali naozaj veľa, aj preto si zaslúžia našu 
podporu, uznanie a rešpekt,“ povedal trenčian-
sky župan Jaroslav Baška. S Krajskou orga-
nizáciou JDS Trenčín župa aktívne spolupracu-
je už šiestym rokom na základe podpísaného 
Memoranda o spolupráci. - Lenka Kukučková -

Župa spúšťa časové 
lístky v prímestskej 
autobusovej doprave
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Obdobie pandémie prinieslo so sebou neželané 
prerušenie činnosti detských folklórnych súborov, 
no zároveň otvorilo priestor pre aktivity, na ktoré  
v priebehu „tanečného“ roka neostáva dostatok času. 

Inventarizácia krojov, ktorú sme začiatkom no-
vembra spolu s tanečnou pedagogičkou Marcel-
kou Podymákovou odovzdali do rúk pána konateľa 
Púchovskej kultúry, si vyžadovala mesačnú prípravu 
v podobe triedenia, počítania a následnej evidencie 
jednotlivých súčastí krojov, krojových doplnkov a re-
kvizít.

Inventár detských folklórnych súborov bol do roku 
2004 len strohý. Posun v šití a hromadení krojov na-
stal až po roku 2004, kedy vznikol DFS Púchovček. 
Následne v roku 2005 začala svoju činnosť Príprav-
ka a po roku sa obnovila činnosť DFS Biela voda. 
Prvé kroje, ktorými disponoval novozaložený súbor 
Púchovček, boli biele košieľky. 

V súčasnosti sa v krojáreni detských folklórnych 
súborov nachádzajú kroje z Púchovskej i Trenčian-
skej doliny, z Liptova a pod. Zhotovovali sme ich 
hlavne z dôvodu pripravovaných autorských progra-
mov a tiež zo snahy zaodieť nových tanečníkov, ktorí 
rokmi pribúdali. Podaktoré tanečníčky zo zakladajú-
cej skupiny Púchovčeka (z roku 2004) ostali folklóru 
verné až doteraz. Tancovali 16 rokov. Ešte donedávna 
sa prezentovali ako členky FS Holíšan. 

Už niekoľko rokov sa detské folklórne súbory tešia 
veľkému záujmu detí a ich rodičov a darí sa nám udr-

žiavať ich počet na 90-100 členoch. A to aj napriek 
tomu, že odchovancov pravidelne posúvame do 
dos pelého FS Váh. 

Mnohé krojové súčasti sme nadobudli vlastným 
úsilím. Nakúpili sme látky a šilo sa. Kroj vôbec nie je 
lacná záležitosť, preto sa aj v minulosti pre deti vyu-
žívali jednoduchšie varianty dospelých krojov, menej 
vyšívané a pod. Veľkou výpomocou pri šití nohavíc, 
košieľ, rukávcov či zásteriek bola naša tanečná peda-
gogička Marcelka Podymáková, ktorá ušila 3/4 krojov 
v našej krojárni. Marcelka, ďakujeme.

Samozrejme DFS Biela voda sa môže pýšiť i tra-
dičnými vyšívanými rukávcami z Púchovskej doliny, 
ktoré venovala súboru p. Pankúchová. Nie je vôbec 
ojedinelé, že krojáreň disponuje i darmi od rodičov  
a iných milovníkov folklóru. Či už sú to súčasti krojov, 
krojové doplnky alebo rekvizity. Touto cestou im veľ-
mi pekne ďakujeme.

Verím, že do našich tanečných priestorov sa čosko-
ro vráti život a vzniknú opäť nové príležitosti obliecť 
deťom kroje. Visiace na vešiakoch sú síce pekné, ale 
ožívajú, až keď si ich oblečú tanečníci. Bez nich aké-
koľvek vynaložené úsilie stráca svoj význam. Aj upra-
tovanie krojárne. 

Žaneta Littová,  
umelecká vedúca detských folklórnych súborov

Foto: Slavomír Flimmel

Tak ako každý štvrtok, aj dňa 12.11.2020, 
prevzali poverené sociálne pracovníčky 
MsÚ Púchov obsah potravinového koša  
v púchovskej predajni Lidl, ktorý zapĺňajú 
občania trvanlivými potravinami či drogé-
riou. Pomáhajú tak svojim spoluobčanom, 
ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociá-
lnej situácii. V rámci pomoci mesta Púchov 
pre občanov sa uskutočňujú aj nákupy pre 
seniorov, ktoré vykonávajú dobrovoľníci  
z Centrum voľného času. Ďakujeme za 
Vašu ochotu, srdečnosť, ľudskosť. 

Zdroj: MsÚ

Inventarizácia krojov detských folklórnych súborov

Akcia „PODEĽ SA A POMÔŽ“ opäť poteší núdznych
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UVEDOMUJEME SI VÝZNAM FINANČNEJ REZERVY  
A PLÁNU DO BUDÚCNA?

Aktuálne Slováci zažívajú ťažký finančný rok. Kríza praje pripraveným – 
preto túto situáciu najlepšie znášajú domácnosti s dostatočnými finančnými 
rezervami. Prieskumy ukazujú, že pripravená je len štvrtina opýtaných 
Slovákov. Posledný októbrový deň každoročne patrí Svetovému dňu sporenia, 
no tejto téme sa treba venovať celoročne. Prinášame vám  odporúčania, ako 
sporiť aj v ťažkých časoch.

Prečo vôbec pravidelne mesačne  
tvoriť rezervu?
Prázdnu peňaženku zažilo aspoň raz za život 
sedem z desiatich ľudí. V situáciách, ako je 
táto, keď je potrebné platiť mesačné výdavky 
alebo riešiť nepredvídateľné situácie, ako 
napríklad výpadok príjmu na dlhšie obdobie, 
je finančná rezerva záchrana. Ak dostatočnú 
rezervu nemáme, hľadáme možnosti, ako 
financie získať, čo zväčša vedie k pôžičkám 
a zadlžovaniu. Z tohto kolotoča je neskôr 
problém vystúpiť. Cieľ rezervy je jednoduchý 
– vyhnúť sa produktom z bánk (spotrebné 
úvery, kreditné karty), ktoré najčastejšie  
prinášajú finančné ťažkosti. 

Koľko by mala byť ideálna rezerva? 
Aby sme prekonali prípadné ťažké finančné 
obdobie, je nevyhnutné mať vytvorenú 
rezervu vo výške šiestich mesačných príjmov. 
Pre mnohých nepredstaviteľná suma. 
Rezerva sa však tvorí postupne, pravidelne. 
Dôležité je vytvoriť si mesačný návyk – 
najskôr odložiť sebe, až potom ostatným 
(banka, mobilný operátor...). Aktuálne 21 % 
obyvateľov by zo svojej rezervy nevyžilo  
ani jeden mesiac. 

Ako začať? 
Častý argument Slovákov je, že zarábajú 
príliš málo. Rezerva sa dá vytvárať vždy, aj 

keby sme začali len so sumou 10-20 eur. Aj 
nízke sumy nám môžu neskôr výrazne po-
môcť. Prvým krokom je nastavenie trvalého 
príkazu na sporenie. Len čo nájdete voľné 
financie, odložte ich bokom. Zo skúseností 
vieme, že zbytočné výdavky sa nájdu často 
pri nákupe oblečenia alebo zlozvykoch, ako 
sú cigarety či alkohol.

Aká je ideálna mesačná výška na 
začiatok? 
Finančný plán nám hovorí, že mesačná re-
zerva by mala byť 10 % z príjmu. Nie je teda 
stanovená pevná suma, je to individuálne  
na základe vášho príjmu. Príklad: ak zarábate 
700 eur, začnite mesačne s odkladaním  
5 % do rezervy – túto sumu výrazne  
nepocítite a vytvoríte si tak postupne návyk. 
Takýmto štýlom sa postupne dopracujete  
k 10 % z príjmu – čo predstavuje 70 eur  
mesačne. 

Je dôležité mať prehľad o výdavkoch? 
Väčšina Slovákov vie presne, koľko zarobí, 
ale nevie, koľko míňa, a to je často dôvod, 
prečo nevedia tvoriť rezervu. Pri spísaní si 
nevyhnutných mesačných výdavkov hneď 
zistíte, aké máte voľné zdroje. Ak vám žiadne 
neostávajú, je potrebné prehodnotiť bežnú 
mesačnú spotrebu. Môžu to byť napríklad 
zbytočné veľké nákupy, vysoké platby za 
internet či telefón a pod. Ak sa na takýto 

audit domáceho rozpočtu necítite, vyhľadaj-
te odborníka na osobné financie, ktorý vám  
s prehľadom a nastavením rodinných peňazí 
pomôže. 

Cieľ? 
Jedným z hlavných cieľov finančnej rezervy 
a celkovo finančného plánu od odborníka je, 
aby ste si dokázali udržať svoju životnú  
úroveň aj v prípade, ak by kríza spôsobená 
pandémiou koronavírusu pokračovala  
naďalej. Samozrejme, môže prísť aj skvelá 
príležitosť ako lacné auto, lacná dovolenka,  
v tomto prípade nás finančná rezerva poteší.

Kde sporiť?
Veľmi podstatná otázka, radi si ju s vami  
zodpovieme v ďalších dieloch. 

INVESTOVANIE V ČASE KORONAVÍRUSU
www.partnersgroup.sk

michal.macsai@partnersgroup.sk
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Slovenská pošta vydáva 13. novembra 2020 poš-
tovú známku „Vianoce 2020: Tradičná slovenská 
modrotlač“ so špecifickým symbolom T2 50g. Toto 
označenie zodpovedá cene 65 centov. 

Poštová známka rozmerov s rozmermi 26,5 × 33,9 
mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačové-
ho listu s 50 známkami. Známku vytlačila  technikou 

ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Námetom 
poštovej známky je detail modrotlačovej tkaniny 
s motívom vianočnej hviezdy. Súčasne s poštovou 
známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiat-
kou FDC a s dátumom 13. novembra 2020 a domici-
lom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky 
je zástera z modrotlačovej tkaniny, na FDC pečiatke 
sa nachádza kvetinový motív. FDC vytlačila techni-
kou ofsetu BB PRINT, s.r.o. Autorom poštovej známky, 
FDC a autorom FDC pečiatky je Adrian Ferda. 

Vydanie celinovej pohľadnice: „Vianoce 2020: 
Tradičná slovenská modrotlač“

Slovenská pošta dnes vydáva aj celinovú pohľadni-
cu s natlačenou známkou na adresnej strane, iden-
tickou s poštovou známkou „Vianoce 2020: Tradičná 
slovenská modrotlač“, so špecifickým symbolom T2 
50g. Motívom obrazovej časti celinovej pohľadnice 
je detail modrotlačovej tkaniny. Celinovú pohľadni-
cu vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. Predajná cena celinovej pohľadnice 
je 1,05 €. 

V 20. storočí začala ručne vyrábaná modrotlač za-
ostávať za masovou produkciou textilných fabrík. 
Napriek tomu bola ešte v polovici 20. storočia na Slo-
vensku činná dvadsiatka vidieckych modrotlačových 
dielní. Nosenie tradičného odevu bolo vo viacerých 
oblastiach stále živé, a keďže remeselní modrotlačiari 
prispôsobovali sortiment svojich výrobkov konkrét-
nej cieľovej skupine, napriek vyšším cenám dokázali 
prežiť. 

Až štátny zákaz prevádzkovania živností v 50. 

rokoch urýchlil zánik modrotlačiarskeho remes-
la v prirodzenom prostredí. Na druhej strane však 
modrotlač cez výrobné družstvá, napríklad Kroj, zalo-
žený v roku 1948 Ústredím ľudovej umeleckej výroby 
(ÚĽUV) v bratislavskej Petržalke, začína reagovať na 
súčasnejšie požiadavky doby a z vidieckeho prostre-
dia preniká vo forme bytových doplnkov aj do mest-
ských domácností.

Tradičnú modrotlač zachraňoval Stanislav Trn-
ka z Púchova

Tradičné modrotlačové návrhy boli oživované ori-
ginálnymi návrhmi súdobých výtvarníkov, z ktorých 
vynikali najmä tí, ktorí pracovali v ÚĽUV-e, pretože 
v rámci systematickej práce mohli čerpať materiál  
z terénnych výskumov v tradičnom prostredí. Pre-
lomovými pre súčasnú podobu modrotlače boli 70. 
roky, keď ÚĽUV nadviazal spoluprácu so Stanislavom 
Trnkom, potomkom slávnej modrotlačiarskej rodiny 
z Púchova. Táto spolupráca sa ukázala ako obojstra-
nne obohacujúca – pre výrobcu, že mohol nerušene 
pokračovať v remeselnej práci, a pre ÚĽUV, že získal 
majstra, ktorý svojimi bohatými skúsenosťami po-
súval ďalej aj výtvarníkov. Stanislav Trnka ročne vy-
produkoval až 20.000 metrov modrotlače.

Po roku 1989 sa so zmenou ekonomických podmi-
enok otvoril trh. Pomôcť dnešným výrobcom môže 
popri ÚĽUV-e, ktorý tento rok slávi 75. výročie vzniku, 
hádam aj prestížny zápis slovenskej modrotlače do 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO v roku 2018.
Tomáš Mikolaj, Ústredie ľudovej umeleckej výroby 

Slovenská pošta vydáva vianočnú poštovú známku

Nedostatkom „slnečného vitamínu“ trpí väčšina 
Slovákov. Déčko pritom zohráva dôležitú úlohu  
v boji s mnohými chorobami, štúdie naznačujú, že aj 
s COVID-19. Jednoznačné dôkazy však zatiaľ chýbajú.

Na Slovensku aktuálne bojujeme nielen s pandé-
miou koronavírusu, no dlhodobo aj s pandémiou 
nedostatku vitamínu D. Zníženú hladinu tohto vita-
mínu môže mať 60 až 80 % ľudí, ťažký deficit má 30 
% populácie, v prípade seniorov je to až 95 %. Ke-
dysi odborníci déčko spájali najmä so zdravím kostí  
a zubov. Pri jeho nedostatku v detstve vznikala kri-
vica (rachitída) a keďže sa zistilo, že v materskom 
mlieku je ho málo, pediatri začali deťom predpisovať 
déčko v kvapkách. „Pre správny vývoj kostí je potreb-
né zabezpečiť dostatočný prísun viacerých vitamínov  
a minerálov u detí. Tými najdôležitejšími sú vápnik, 
fosfor a vitamín D,“ vysvetľuje prof. MUDr. Ľudmi-
la Podracká, CSc., prednostka Detskej kliniky LF UK  
a NÚDCH Bratislava. 

Do objavenia vitamínu D sprevádzal pediatriu celé 
storočia masívny výskyt rachitídy u detí, ktorá ide 
ruka v ruke s osteopéniou. „Po odštartovaní plošnej 
profylaxie vitamínom D u dojčiat a batoliat sa mnohé 
zmenilo. Aj dnes je však mimoriadne dôležité mo-
nitorovať koncentráciu tohto vitamínu v krvi u detí  
a hypovitaminózu adekvátne liečiť,“ hovorí profesor-
ka Podracká. Ako dodáva, ohrozené nedostatkom 
vitamínu D sú predovšetkým predčasne narodené 
deti, dojčené deti, ktorých matka trpí ťažkým defici-
tom tohto vitamínu, deti s tmavou pokožkou a ne-
dostatočným pobytom na slnku, s nedostatočným 
obsahom vápnika a vitamínu D v strave či obézne 
deti. Ohrozené sú tiež deti s chronickými ochorenia-
mi ako celiakia, IBD, cystická fibróza, s chronickými 
ochoreniami obličiek a pečene, reumatologickými, 
onkologickými ochoreniami či pacienti užívajúci lie-
ky s nepriaznivým vplyvom na metabolizmus vápni-
ka a vitamínu D (napr. kortikoidy).

Vitamín D a COVID-19
Dopĺňať by si ho však mali nielen deti, ale aj dospe-

lí. Vitamín D je účinnou prevenciou pred vírusovými 
infekciami, onkologickými ochoreniami (najmä rako-
vinou hrubého čreva, pankreasu, prostaty a prsníka) 
a jeho správne hodnoty v krvi napomáhajú aj lepši-
emu manažmentu pacientov s metabolickými ocho-
reniami kostí vrátane osteoporózy.

Zahraničné štúdie naznačujú, že vitamín D zohráva 
významnú úlohu aj pri prevencii a liečbe ochorenia 
COVID-19. Ukazuje sa v nich, že pacienti, ktorí mali 
dostatočne vysokú hladinu vitamínu D, boli odolnej-
ší proti nákaze koronavírusom. Menej často ochoreli, 
a ak, mali ľahší priebeh a rýchlejšie sa vyliečili. „Vi-
tamín D zohráva dôležitú úlohu v regulácii imunitnej 
odpovede pri infekcii vírusom SARS-CoV-2. Aktuálne 
už máme práce o tom, že hladina vitamínu D koreluje 
s chorobnosťou, hospitalizáciami a aj úmrtnosťou na 
COVID-19. Preto adekvátny príjem vitamínu D dostáva 
v súčasnosti ešte ďalší rozmer,“ hovorí doc. MUDr. Pe-
ter Jackuliak, PhD., MPH, lekár V. internej kliniky LF 
UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava a člen výboru 
Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolic-
ké ochorenia kostí. 

Na jednoznačné závery však treba ďalšie analý-
zy, keďže počet epidemiologických štúdií je stále 
obmedzený. Vitamín D zrejme nebude zázračnou 
molekulou, ale iba jedným z viacerých faktorov 
ovplyvňujúcich priebeh a závažnosť infekcie. Jeho 
užívanie rozhodne neuškodí ľuďom, ktorí sa javia ako 
najrizikovejší z pohľadu ťažkého priebehu ochore-
nia COVID-19, teda seniorom, obéznym pacientom 
a ľuďom s tmavou farbou pleti. Práve tieto skupiny 
obyvateľstva sú zároveň najviac postihnuté nedo-
statkom déčka.

Prečo sa mu hovorí aj slnečný vitamín?
Je to preto, lebo jeho hlavným zdrojom je slnečné 

žiarenie. Z potravy si vieme zabezpečiť len 5 až 10 

percent vitamínu D, zvyšok pochádza z UV žiarenia. 
Nájdete ho najmä v treščej pečeni, obsahuje ho tiež 
losos, makrela, sardinky v oleji, tuniak v oleji, celé va-
jíčko, mlieko. Oplatí sa jesť aj hríby, kvasnice, kakao, 
kokos, ďatle či rastlinné tuky.

Mnohí ľudia trpia nedostatkom déčka celoročne, 
nielen v zime. Doplniť si ho môžete formou liekov, 
resp. výživových doplnkov z lekárne. V ponuke sú 
tablety, kapsuly alebo kvapky, ktoré treba užívať 
spolu s jedlom alebo nápojom s obsahom tuku, 
keďže déčko je rozpustné v tukoch. Dostupný je aj 
ústny sprej. Umožňuje aplikáciu pod jazyk alebo na 
vnútornú stranu líc, čo ocenia najmä starší pacienti, 
ktorí majú problémy s prehĺtaním. Pre deti môžu byť 
vhodnou alternatívou ochutené žuvacie pastilky.

Vyšetriť hladinu D vitamínu v krvi vám môže dať 
napríklad váš všeobecný lekár, prípadne aj špeciali-
sta. Treba však na to mať lekárske odôvodnenie. Ak 
hladinu déčka nemáte vyšetrenú, neužívajte viac ako 
1 000 až 2 000 IU denne. Nadmerné užívanie vitamí-
nu D môže byť toxické.  Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Vitamín D ako prevencia ochorenia COVID-19?
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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...

Yuval Zommer / 
 Veľká kniha o operených tvoroch
Prečo je plameniak ružový? Vie papagáj rozprávať? 
Ukradne straka všetko, čo sa blyští? Je rybárik dobrý 
rybár? Prečo niektoré vtáky nelietajú? V tejto knihe 
nájdete odpovede na tieto i mnohé iné otázky a doz-
viete mnoho zaujímavostí o tom, ako vtáky lovia, žijú 
i ako tancujú. Zoznámite sa s mnohými druhmi pes-
trých, nádherných, smiešnych i prekvapivých opere-
ných tvorov z celého sveta.

Adián Macho / Gerda
Malá Gerda je najšťastnejšia veľryba na svete. Raz sa 
však prihodí niečo nečakané a Gerda zostane úplne 
sama. Vyberie sa teda na plavbu šírym oceánom. 
Cestou stretáva veľa nových kamarátov: kosatky, tuč-
niaky, čajky a chobotnice. Prezradia jej zaujímavosti  
o svojom živote, ale aj o oceáne, v ktorom všetci spo-
lu žijú. Nájde nakoniec malá Gerda nový domov?

Halina Pawlowská / 
 Zážitky z karantény
Čo si počala Halina Pawlowská, keď ju koronavíruso-
vá karanténa uväznila na 3 mesiace v jednej domác-
nosti s dcérou, zaťom, priateľom, synom, svokrou, se-
sternicou a dvoma psami? Vtipné zápisky všedných 
dní počas nevšednej doby.

Marie Benedict /  
Jediná žena v miestnosti
Hedy Kieslerová bola mladá talentovaná herečka 
židovského pôvodu. Jej krása ju zachránila pred na-
cistami a viedla k manželstvu s bohatým a vplyvným 
rakúskym obchodníkom so zbraňami. Friedricha 
Mandla opantala dokonalým telom a krásnou tvárou, 
jej myseľ však ako mnohí iní veľmi podcenil.
Silný román založený na neuveriteľnom, pravdivom 
príbehu Hedy Lamarrovej, nádhernej hollywoodskej 
ikony a zároveň vedkyne, ktorej priekopnícky vyná-
lez spôsobil revolúciu v modernej komunikácii.

Martin Navrátil / Okolo sveta
Vitajte vo svete profesionálneho cestovateľa.
O tom, že má vo svojej cestovnej taške množstvo 
príbehov, netreba ani na chvíľu pochybovať. V tejto 
knihe vám ponúka kombináciu krajín, ktoré môžeme 
zaradiť do kategórie exotika, aj keď to nemusí byť ne-
vyhnutne v tom klasickom, katalógovom ponímaní.

Angelika Schrobsdorff /  
Nie si ako iné matky
Život z tisícov kúskov skladačky. Bola taká kompliko-
vaná ako skladačka zložená z tisícov kúskov a ja som 
tieto kúsky musela nájsť a pospájať ich dokopy, píše o 
svojej matke Angelika Schrobsdorff. Kúskami skladač-
ky sú pre ňu listy, fotoalbumy, spomienky priateľov 
a neskôr ich spoločne prežitý život. Všetko sa začalo 
celkom harmonicky v zámožnom židovskom dome 
berlínskeho obchodníka na začiatku 20. storočia... 

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 €
Streda: 18.11.2020
Polievka: Boršč 
1. Zvolenský kurací rezeň, pečené zemi-
aky, uhorka
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, uhorka
Štvrtok:19.11.2020
Polievka: Vrchárska
1. Cigánske bravčové rebro, pečené 
zemiaky
2. Grilované kuracie prsia, ryža/dusená 
zelenina
Piatok: 20.11.2020
Polievka: Rajčinová so šošovicou
1. Vyprážané filé, zemiak. slovenský šalát
2.Chilli con carne hovädzie, ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Streda: 18. 11. 2020
Polievka: Šošovicová na sladko-kyslo, 
chlieb
1. Bravčové partizánske rebierko,  
kapustové halušky
2.  Cestovinový šalát s kuracím mäsom  
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)
Štvrtok: 19. 11. 2020 
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou, 
1. Sekaný rezeň so syrom, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
2. Ryžový nákyp s ovocím  
3. Pizza (podľa vlastného výberu  
z našej ponuky)
Piatok: 20. 11. 2020
Polievka: Brokolicová krémová, chlieb   
1. Kuracie prsia zapečené so šunkou a 
syrom, dusená ryža, mrkvové obloženie 
2. Francúzske zemiaky s údeninou,  
sterilizovaná uhorka  
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Listový šalát s cviklou, hruškou, pro-
sciuttom a balkánskym syrom, 1 ks toast  
Streda: 18.11. 2020
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Šošovicová kyslá s klobásou a slivkami
1. Hovädzí tokáň, ½  dusená ryža, ½ 
zemiakové hranolčeky  
2. Plnený encián so šunkou v cestíčku, 
varené zemiaky, dresing s brusnicami
3. Penne so syrovou omáčkou, kukuricou 
a restovaným kur. mäsom/bez (výber)
Štvrtok: 19.11. 2020
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Frankfurtská s párkom
1. Peč. kačacie stehno s dus. kapustou  
na červ. víne, kys. knedle / lokše / var. 
zem. (výber)
2. Bravčové mäso na čínsky spôsob, 
dusená ryža
3. Domáce lievance s tvarohom, 
čučoriedkami a čokoládou  
Piatok: 20.11. 2020
Polievka:  
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Sedliacka hrachová s údeninou
1. Bravčová krkovička na rozmaríne s 
cícerovým šalátom a pečenými zemi-
akmi  
2. Kuracie medailónky s anglickou zele-
ninou, dusená ryža  
3. Zemiakové placky s kyslou kapustou  
a klobásou/bez (výber) 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz

Streda: 18.11.2020
Polievka:  Paradajková so syrom / 
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací steak s dubákovou omáčkou, 
dusená ryža 
2. Pečené bravčové koleno, opekané 
zemiaky s cibuľou, baranie rohy 
3. Gratinovaný filet z Argusa s cherry 
paradajkami, varené zemiaky s maslom 
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slanina, vajíčko, kukurica, syr 
Štvrtok: 19.11.2020
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb / 
Hovädzí vývar Risi-Bisi
1. Kurací rezeň zo stehna v syrovom 
cestíčku, zemiakové pyré 
2. Divinový mexický guláš, dusená ryža
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľka, syr) 
Piatok: 20.11.2020
Polievka:  Zemiakový krém so slaninou, 
krutóny / Slepačí vývar so špenátovými 
haluškami a zeleninou
1. Kurací steak s nivovou omáčkou, 
americké zemiaky
2. Bravčový perkelt, maslové halušky
3. Cestoviny so špenátom, smotanou  
a kúskami zubáča 
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Jedlo Vám zabalíme so sebou
Ponuka týždna:
1. Rezeň z vykosteného kuracieho 
stehna v trojobale, maslové zemiaky, 
tatárska omáčka
Streda:18.11.2020
Polievka: Kalerábová polievka s mrkvou
1. Morčacie mäso pečené v slaninke, 
bylinková omáčka, zeleninka a dusná 
curry ryža 

2. Gazdovské rizoto z tarhone so zeleni-
nou, mäsom a syrom doplnené kyslou 
uhorkou
3. Kapustovo-mrkvový šalát COLESLAW  
s mini rezníkmi v sezame, bagetka
Štvrtok: 19.11.2020
Polievka: Hŕstková polievka s pečenou 
údeninou
1. Bravčový rezeň v zemiakovom 
cestíčku, fazuľové lusky so slaninkou, 
opekané zemiaky s dressingom
2. Mäsové Grilované kuracie stehno na 
pomarančoch, dusená ryža a ovocný 
kompót s mätou
3. Mix šalát s grilovaným hermelínom,  
korenenými brusnicami, bagetkou
Piatok: 20.11.2020
Polievka: Karfiolová krémová polievka  
s krutonkami
1. Zubáč pečený na masle a citróne, 
brokolica s mandľami a jemné wasabi 
pyré
2. Bryndzové halušky s vyškvarenou 
slaninou a mladou cibuľkou
3. Cézar šalát s kúskami hydinového 
mäsa, slaninka a cesnakové krutonky, 
parmezán

- Prajeme Vám dobrú chuť - 
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V dnešnej dobe, kedy je produkcia odpadu naozaj 
neúmerná, je dôležité o recyklácii nielen hovoriť, ale 
sa i naučiť správne recyklovať. Práve preto som veľmi 
rada, že je naša ZŠ Mládežnícka už desať rokov za-
pojená v projekte „Recyklohry“. Tento školský recyk-
lačný program pomáha nám, žiakom, prehĺbiť si zna-
losti v oblasti triedenia a recyklácie rôznych druhov 
odpadu. 

Formou zaujímavých súťažných úloh (ako napr. vý-
roba recyklorúška, rovesnícke vyučovanie, zber elek-
troodpadu, či pátranie po evidenčnom čísle našej 
zbernej nádoby) sa dozvedáme o správnej recyklácii, 
či ďalšom možnom využití odpadov. Na našej škole 
majú Recyklohry veľký úspech. Napríklad elektro-
odpad sa u nás zbieral poctivo, vyzbie rali sme ho až 
desať ton. Zber starých mobilov sme taktiež nezane-
dbali, postupne sa ich nazbieralo až niekoľko stoviek. 

Za naše enviromentálne vzdelávanie bola naša ZŠ 
Mládežnícka v školskom roku 2019/2020 ocenená 
diplomom za aktívny prístup a ochranu životné-
ho prostredia. Vďaka našej snahe sme boli dokon-
ca už štyrikrát ocenenou školou, za čo vďačíme 
nie len žiakom, ale hlavne koordinátorm projektu  
p. učiteľovi Bučkovi, Flaškárovi, Hlúbikovi, p. učiteľke 
Marečkovej a Jakubíkovej. Recyklohry nás veľmi bavia  
a rozhodne budeme v plnení úloh pokračovať i v ďal-
ších rokoch.

 Nina Justusová 6.B, ml. reportér 

Úspešní recyklohráči na ZŠ Mládežníckej

Problematike zberu a spôsobom likvidácie od-
padov sa intenzívne venujú nielen Púchovské 
noviny, ale aj všetky verejnoprávne média. Zdalo 
by sa, že táto edukácia musí prinášať svoje ovo-
cie v podobe poriadku pri zberných miestach... 
Bohužiaľ negatívne skúsenosti aj v našom meste 
hovoria o tom, že stále sú medzi nami takí čo ne-
chápu, alebo nechcú pochopiť. 

Jeden príklad z Ulice J.Kráľa, zo zberného mie-
sta zmesového a separovaného komunálneho 
odpadu medzi bytovými domami č. 1262 a 1263 
(na snímke). Dlhodobo a nepravidelne, zrejme 
ten istý občan sem ukladá odpad, ktorý patrí na 
zberný dvor, alebo na kompostovisko a zdá sa, 
že už aj „rozšíril portfólio komodít” svojej čiernej 
skládky (vrecia), alebo má ďalšieho spoločníka. 
Chcem požiadať obyvateľov spomínaných BD  
a okolitých RD, aby pomohli pri jeho identifikácii. 
Zberné miesto je vaša vizitka a uznáte predsa, že 
jeden nespratník vám nemôže kaziť dobré meno!

Pavel Melišík, poslanec MsZ  

Aktuálne spod Lachovca: 
Čierna skládka
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Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie
Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, 020 14 Púchov

kontakt: tel. č. 042/4677749, e-mail: slovanska23@gmail.com 
webové sídlo:  zsslovanpu.edupage.org

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov informujeme o voľnom pracovnom mieste:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, 020 14 Púchov
Kategória voľného pracovného miesta: ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie                                                                                                                
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou so zameraním na ekonomickú 

oblasť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov 
Termín nástupu: 02. 01. 2021
Pracovný čas: od 7,00 hod do 15,00 hod
Platové zaradenie: Funkčný  plat  je stanovený zákonom  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10.12.2020 na adresu:  

Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, 020 14 Púchov, alebo elektronicky: slovanska23@
gmail.com

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú  poža-
dované podmienky. Uchádzači spĺňajúci  predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú 
komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.

PaedDr. Michaela Váňová, riaditeľka školy

Veľmi pekná drevená rozhľadňa stojaca nad obcou 
Soblahov je postavená na lúke povyše soblahovské-
ho cintorína. Z juhozápadnej strany ponúka výhľad 
na mohutnú hradbu lesov Strážovských vrchov a Po-
važského Inovca s jeho dominantou, vrchom Inovec. 

Sympatická rozhľadnička v tvare prístrešku s ve-
žičkou láka na vychádzku po lúke, po ktorej pred 
sto rokmi viedla lesná železnička. Ocitnete sa na 
rozprávkovom mieste. Navôkol kopčeky ožiarené 
slnečným svitom a uprostred drevená rozhľadňa 
ako čarovná chalúpka lákajúca dobrých pocestných. 
Ráčte vstúpiť po schodíkoch vyššie až do vežičky. 
Zacítite čerstvú vôňu dreva a dotyk slnečných lúčov 
vás privíta v tomto útulnom príbytku: „Nech sa páči, 
ako doma... Popozerajte sa, potešte sa, oddýchnite si, 
ponúknite sa...“ Ďakujeme za milé privítanie. Bola to 
príjemná návšteva. Sľubujeme, že sa sem opäť vráti-
me a vás zoberieme so sebou.

O rozhľadni
Rozhľadňa krášli okolie Soblahova v nadmorskej 

výške 365 metrov. Stojí na šírej lúke povyše tamoj-
šieho cintorína. Časť obce, kde je postavená, miestni 
nazývajú Dúbravky – Jalovčina a podľa toho nesie 
meno aj samotná rozhľadňa. Nachádza sa na mieste 
niekdajšej lesnej železničky Trenčín – Selec.

Stavba je drevená a meria 9,5 metra. Má dve vy-
hliadkové podlažia a v jej spodnej časti sa nachádza 
zastrešené posedenie. Na výstavbe rozhľadne má zá-
sluhu združenie Spolok priateľov Soblahova a jej fi-
nancovanie bolo zabezpečené výhradne zo súkrom-
ných zdrojov. Dokončená bola v roku 2015.

Z podlaží rozhľadne sa naskytá krásny výhľad na 
Soblahov, Trenčiansku Turnú, Mníchovu Lehotu, 
Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Pôsobivá scenéria 
okolitých pohorí vo vás zanechá silný dojem. Tvoria 
ju Biele Karpaty, Považský Inovec a Strážovské vrchy.

K rozhľadni sa dostanete za desať minút priamo  
z dedinky Soblahov alebo si môžete vybrať dlhšiu 
cestu z Trenčína. Prejdete cez krásny lesopark Brezi-
na okolo vojenského objektu až na soblahovské lúky. 
Odtiaľ je to k rozhľadni už len kúsok.

S nostalgiou po lesnej železničke
Pred vyše sto rokmi, na mieste, kde sa rozprestieral 

Soblahovský chotár, viedla lesná železnica. Na trase 
Trenčín – Selec premávali parné vlaky, ktoré zvážali 
vyrúbané drevo na pílu v Kubrovej pri Trenčíne. Tra-
sa železničky bola volená veľmi dômyselne. Drevo 
bolo vďaka výškovému rozdielu dopravované na pílu 
takmer samospádom. Na trase bolo vybudovaných 
niekoľko mostov cez bystriny, ale i cez hlboké prieko-
py. Dodnes sa zachovali viaceré úseky i zvyšky pre-
mostení, ktoré sú pripomienkou zašlej slávy lesnej 
železničky v Soblahove.

Zaujímavosti v okolí 
Vo vrcholových častiach juhozápadného výbežku 

Strážovských vrchov nad Soblahovom rastú pôvod-
né bukové lesy. Vďaka tomu bola vyhlásená aj prí-
rodná rezervácia Ostrý vrch, ktorá zahŕňa vrcholovú 
bučinu. Toto chránené územie nebolo počas celého 
dvadsiateho storočia ovplyvnené ľudskou činnosťou. 
Vo výške 482 m n. m. sa nachádza Chata pod Ostrým 

vrchom. Od horárne je k nej vybudovaná 1.100 m 
dlhá prístupová cesta. Chata slúži ako letovisko i zim-
né stredisko lyžiarskeho športu.

Na juhozápadnom výbežku Strážovských vrchov 
sa nachádza lesopark Brezina, ktorý zasahuje až do 
Trenčína. Lesný komplex poskytuje obyvateľom mes-
ta ideálne podmienky na relaxáciu. Park je vhodný na 
prechádzky, beh, jazdu na horských bicykloch. V zime 
sa tu môžete sánkovať alebo bežecky lyžovať. Lesné 
cesty sú vhodným terénom pre jazdu na horskom bi-
cykli do obce Soblahov, Kubrej a do rôznych smerov 
Strážovských vrchov. Bežkárska trať sa nachádza hlb-
šie v lesoparku. Sú tu vybudované náučné chodníky 
– „Vznik a vývoj lesa“ a „Sever“. V areáli lesoparku je 
tzv. „Kyslíková dráha“ určená pre bežcov, „Čerešňový 
sad“ s altánkami, detské ihrisko, Tarzánia, Pamätník 
umučených a na vrchole bralného komplexu Sokolíc 
sa naskytá pekný výhľad zo „Štefánikovej vyhliadky“.

Zdroj: trencinregion.sk

Tip na výlet: Rozhľadňa na obcou Soblahov

Georadar je univerzálne geofyzikálne zaria-
denie, ktorým možno nedeštruktívne skúmať  
a monitorovať podpovrchové objekty. Takýto 
prieskum momentálne prebieha na nádvorí i na 
hornej časti Trenčianskeho hradu.

Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré 
spravuje sídlo niekdajšieho pána Váhu a Tatier 
– Trenčiansky hrad, sa rozhodlo zrealizovať geo-
radarový prieskum v objekte hradu. Na jeho zá-
klade sa následne majú vykonávať archeologické 
práce. „Cieľom výskumu je zistenie archeologického 
potenciálu častí Trenčianskeho hradu. Jeho terén-
na časť bude prebiehať približne dva alebo tri dni, 
následné vyhodnocovanie a spracovanie dát bude 
trvať zhruba sedem až štrnásť dní,“ povedal zástup-
ca riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík.

Prieskum sa týka dolného nádvoria, Ilešháziov-
ských objektov hradu a panskej kaplnky. Vedenie 
múzea si od neho sľubuje objavenie hospodár-
skych objektov, ktoré v minulosti patrili k záze-
miu Trenčianskeho hradu. „Doteraz boli výskumy 
zamerané hlavne na stojacu architektúru, teraz 
sa takýmto nedeštruktívnym spôsobom chceme 
pozrieť, čo sa nachádza pod zemou,“ uzavrel Mi-
chalík.                  Zdroj: TSK

Tajomstvá Trenčianskeho 
hradu odhalí georadar
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Vznik Moravskej ulice v Púchove
OZ Puchovo dedičstvo vám prostredníctvom 

rubriky „Okno do minulosti“ opäť prinesie člán-
ky o dejinách Púchova a blízkeho regiónu. Prvý 
z nich je venovaný histórii Moravskej ulice, ktorá 
tvorí jednu z najstarších častí mesta. Jej obyva-
telia priniesli do širšieho regiónu rozvoj hospo-
dárstva a kultúry, hoci z toho pôvodného sa už 
takmer nič nezachovalo.

Na začiatku 17. storočia používali názov „Púchov“ 
dve od seba nezávislé časti mesta: Marczibányiovská 
časť (dnešný vnútroblok Námestia slobody, Morav-
skej a Komenského ulice) a časť patriaca Lednickému 
panstvu (majetky zemepánov z Lednického hradu 
na nábreží Váhu). Bolo to obdobie sporov medzi 
rímskokatolíckou cirkvou a protestantmi, zápasu  
o zachovanie šľachtických privilégií obmedzovaných 
panovníkom a taktiež obdobie bojov o moc a politic-
kú nadvládu medzi jednotlivými európskymi krajina-
mi. Kombinácia týchto a ďalších rozporov prehorela 
do 30-ročnej vojny (1618 – 1648). Pre počiatky vzni-
ku Moravskej ulice v Púchove bola kľúčová bitka na 
Bielej hore dňa 8. novembra 1620. Cisárska katolícka 
armáda v nej porazila české stavovské vojsko hlá-
siace sa k protestantizmu. Po tomto dátume sa v čes-
kých krajinách začalo prenasledovanie protestantov 
a odporcov habsburgovského centralizmu. Už krátko 
po bitke na Bielej hore neďaleko Prahy začali mnohí 
„nekatolíci“ opúšťať české krajiny.

V rokoch 1625 a 1628 vydal cisár Ferdinand II. 
Habsburský tzv. Mandáty, po ktorých mali do 6 týž-
dňov opustiť Čechy a Moravu všetci protestantskí 
duchovní. V júli 1627 cisár prikázal všetkým protes-
tantským šľachticom, rytierom a mešťanom z Čiech 
konvertovať na katolícku vieru. Inak mali za povin-
nosť predať majetok katolíkom a odsťahovať sa do 
cudziny. To boli hlavné dôvody príchodu exulantov 
z českých krajín do blízkeho Púchova v susednom 
Uhorsku. Nevieme presne, kedy sa v Púchove začali 
usádzať, no pravdepodobne prišli vo viacerých vl-
nách. Je možné, že prví priši už v roku 1620. Napr. 
čelní predstavitelia cirkvi Jednoty bratskej sa na sy-
node v roku 1625 uzniesli, že bratia z Čiech sa majú 
vysťahovať do Poľska a bratia z Moravy do Uhorska. 
Takto vznikli i významné strediská Jednoty bratskej 
v poľskom Leszne a na slovenskom území v Skalici, 

Púchove a Lednici, ktoré navštevoval aj Jan Amos Ko-
menský ako biskup Jednoty bratskej.

Vtedajším majiteľom Lednického panstva bol vy-
znávač protestantizmu (kalvinizmu), sedmohradské 
knieža a vlastník množstva majetkov - Juraj I. Rákoczi. 
K Lednickému panstvu sa dostal formou vena, ktoré 
mu do manželstva priniesla Zuzana Lórantffyio vá.  

Vyhnanci sa obrátili na Rákocziho so žiadosťou  
o usídlenie sa na jeho pozemkoch pri Púchove, a ten 
súhlasil najmä z ekonomických dôvodov. Prichádza-
júci exulanti boli totiž zruční remeselníci. Dôkazom 
toho je najstaršia zachovaná výsadná listina obyva-
teľom Moravskej ulice, ktorou Rákoczi v roku 1639 
udelil privilégia súkenníkom. Z tejto i ďalších vý-
sadných listín sa dozvedáme, že lednický zemepán 
daroval v Púchove na stavbu domov moravských  
a českých prisťahovalcov pozemok s rozlohou 4 ha. 
Tu bola založená Moravská ulica, ktorá sa tiahla od 

evanjelickej fary až po cintorín. Na príkaz Rákocziho 
sa z nej vybudovala hlavná cesta a po jeho smrti vy-
dala ďalšie pravidlá na výstavbu domov vdova Z. Ló-
rantffyiová. Vo výsadnej listine z roku 1650 uvádza, 
že domy sa majú stavať v rovnej čiare po oboch 
stranách cesty a pred domami sa nesmú zriaďovať 
predzáhradky. Domy na Moravskej ulici pribúdali po-
merne rýchlo, no mnohí exulanti bývali v podnájme, 
niektorí si domy kúpili, iní si postavili domy aj mimo 
Moravskej ulice na pozemkoch iných častí Púchova.

Moravská ulica sa tak v roku 1646 stala treťou sa-
mostatnou časťou mestečka, a to vďaka výsadám 
zemepánov Lednického panstva. Prakticky jedinou 
povinnosťou obyvateľov Moravskej ulice bolo ročne 
zaplatiť do pokladnice panstva 2 florény (zlaté min-
ce) za dom, a to jeden flórén 25. apríla – na sv. Ju-
raja a druhý 29. septembra na sv. Michala. Túto daň 
nemuseli platiť v prvom a poslednom roku výstav-
by domu. Uvedená povinnosť bola odložená napr. 
v čase povstania Rákocziho proti Habsburgovcom, 
pričom cisárske vojská trikrát vyplienili aj Púchov 
(1644 - 1645). Obyvatelia novej ulice nemuseli platiť 
iné dávky alebo si niečo odpracovať na zemepan-
ských pozemkoch na rozdiel od ostatných obyva-
teľov Púchova. Exulanti mohli slobodne vykonávať 
remeslá, vlastniť domy a záhrady, predávať majetky, 
slobodne sa odsťahovať, určovať dedičov, slobodne 
vyznávať svoju vieru a v prípade zlepšenia pomerov 
mohli odísť do pôvodnej vlasti so svojim majetkom. 
Prvý dochovaný súpis obyvateľov Moravskej uli-
ce v urbári Lednického panstva z roku 1669 hovorí  
o dvoch skupinách obyvateľov: o 45 súkenníkoch  
a 28 rodinách českých bratoch remeselníkoch. Podľa 
odhadov žilo celkovo v tomto období na Moravskej 
ulici asi 470 obyvateľov v 65 domoch.

Špeciálne postavenie stratila Moravská ulica v rám-
ci Púchova v roku 1848, kedy bolo zrušené poddan-
stvo a jej obyvatelia boli zrovnoprávnení s ostatnými 
Púchovčanmi. Samospráva Moravskej ulice zanikla  
k 31. decembru 1851 a o deň neskôr sa zlúčila do jed-
ného administratívneho celku – mestečka Púchov  
s asi 1400 obyvateľmi. Dnes zostal z pôvodnej Mo-
ravskej ulice už iba názov, autentická poloha a cen-
trum evanjelickej cirkvi v regióne v podobe kostola 
a budov fár. Pavol MakynaPavol Makyna

puchovodedicstvo.sk

Stará Moravská ulica „skončila“ pod lyžicami bagrov v 80. a 90. rokoch minulého storočia (foto: M. Pribiš)

Pohľad na „exulantskú“ ulicu v Púchove v roku 1982
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Keď som v decembri 2019 vo fitness centre videl 
mladého trénera s vyšportovanou postavou ako 
dáva pokyny svojej ešte mladšej zverenkyni, oka-
mžite mi padol do oka. Nebol to bežný tréning ako  
u prevažnej väčšiny trénerov vo fitkách. V tréningo-
vom procese uplatňoval viac cvičenie a metodiku  
s princípmi rekonvalescencie. Aj preto ma zaujal. 

O pár dní som ho oslovil a spýtal sa, či je fyziotera-
peut. Odpovedal nie, ale že fyzioterapia ho veľmi za-
ujíma. Naznačil som mu, že som po operácii ramena, 
resp, ramenných šliach. Na jednom z tréningov som 
sa nešťastne zranil. Výsledkom boli utrhnuté šľachy  
v ľavom ramene a následne 2 operácie. Obmedzenie 

pohybu v ramennom kĺbe resp. jeho funkčnosť bola 
asi na úrovni 30%.  Na otázku, či by bol ochotný mi 
pomôcť, odpovedal áno. Dohodli sme si stretnutie 
začiatkom januára 2020. 

Začala naša vzájomná spolupráca. Sprvoti ľah-
ké masáže, postupne doplňované „bankovaním“, 
neskôr tvrdšia masáž lakťom (jeho lakťom) v oblas-
ti lopatky, ramena ale aj paže. Hýbanie ramenným 
kĺbom vo väzbe na lopatku a súvisiace svaly a šľachy. 
Potreboval si ma pripraviť na praktické cvičenie a po-
stupnú rekonvalescenciu. Tešil som sa na to. Bol som 
nedočkavý kedy príde deň „D“. Prišiel. 

Pre mňa bolo fascinujúce s akou ľahkosťou mi pred-
vádzal cviky a cvičenia s náradím, náčiním a pod., aby 
som predvedený cvik pod jeho dozorom vykonal 
aj ja. Trpezlivo mi vysvetľoval načo daný cvik a cvi-
čenie pôsobí, k tomu veľmi dobrý ba až vysoký od-
borný výklad ohľadne pôsobenia na svalstvo, šľachy  
a kĺby vrátane pomenovania jednotlivých svalových 
skupín. Postupne som s ním absolvoval náročnejšie 
tréningy, ani nie na silu, vytrvalosť, ale na sfunkčne-
nie a zlepšenie pohybového aparátu a ústrojenstva 
ramenných a lopatkových svalov, šliach v ramennej 
oblasti, lopatky, krčných a trapézových svalov, ale aj 
spodného korzetu chrbta. 

Prišli aj stabilizačné cviky, cvičenia na výdrž. Naučil 
ma dívať sa na tréningový proces z iného pohľadu, 
než z pohľadu tvrdého kulturistického tréningu (bu-
dovanie sily, rozvoja svalstva...). Tri mesiace mi trvalo, 
než som sa zdokonalil v cvikoch so zameraním na 
návrat k plnohodnotnému pohybovému aparátu 
ľavého ramena, lopatky, krčnej chrbtice a spodného 
drieku chrbta. Občas som na tréningu dostával kŕče, 
okamžite vedel zareagovať a dať mi pomoc. 

Nebol som jeho bežným cvičencom. Keď som sa ho 
asi o tri mesiace spýtal, prečo súhlasil s návrhom na 
spoluprácu (náš vekový rozdiel je cca 40 rokov), od-

povedal jednoducho: „Viem kto ste a chcem vám po-
môcť“. Vždy sa výborne pripravil na ďalší tréningový 
program. Neopakoval sa. Vedel aj pochváliť a mno-
hokrát. Ak som cvik nevykonal správne, bol trpezlivý. 
Vysvetlil mi ho ešte raz s názornou ukážkou ako ho 
vykonať tak, aby bol spokojný. V júni naša spolupráca 
skončila. Dnes odhadujem funkčnosť ramena na 85-
90%. Vrátil som sa k môjmu športovému a životnému 
štýlu života.

Kto je Richard? Richard sa vo voľnom čase venuje 
viacerým športovým aktivitám. Jeho srdcovkou je 
workoutové cvičenie (workout). Je certifikovaným 
trénerom pre kalisteniku a SM Systém. Kalisteni-
ka je typ cvičenia, pri ktorom ako záťaž používate 
váhu (hmotnosť) vlastného tela. Naďalej sa vzdeláva  
a úspešne venuje trénerskej práci v oblasti silovo-
-kondičného cvičenia pre svojich klientov. Má aj 
svoje športové štúdio FitROOM. Jeho plné meno je 
Richard Ozimý. 

Richard, ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa urobil.

Marián Prekop, foto: Nikola Bartošová

Moje stretnutie s Richardom



šport 19

Slovenská hokejová liga dostala zelenú, druhej ligy 
sa uvoľnenie vládnych opatrení zatiaľ netýka

Ľadový hokej

Slovenskej hokejovej lige opäť zasvietila zelená. Po 
nútenej mesačnej stopke, ktorú jej vystavili prísne 

protipande -
mické opatre-
nia Ústredné-
ho krízového 
štábu, bude 
môcť pokra-
čovať v reži-
me bez divá-
kov.

S l o v e n s k á 
hokejová liga 
musela pau-
zovať napriek 
tomu, že má 
štatút pro-

fesionálnej súťaže. Ústredný krízový štáb SR totiž  
v polovici októbra, keď oznamoval značné sprísnenie 

opatrení v boji proti koronavírusu, udelil výnimku na 
fungovanie len profi športovcom z piatich najvyšších 
líg vo futbale, hokeji, basketbale, hádzanej a volej-
bale. V uplynulých dňoch absolvovali zástupcovia 
pozastavených športových odvetví stretnutie s pre-
miérom Igorom Matovičom, ktorý v piatok popolud-
ní na sociálnej siete oznámil, že Slovenská hokejová 
liga ako aj prvá futbalová liga sú opätovné spustené, 
avšak bez divákov v hľadisku. „Trpezlivo sme na túto 
správu čakali. Sme radi, že sa Slovenská hokejová liga 
môže opäť hrať. Pre kluby je to veľmi dôležité. Verí-
me, že situácia bude priaznivá a postupne sa opat-
renia uvoľnia aj pre mládežnícke súťaže a tréningy,“ 
uviedol prezident Slovenského zväzu ľadového ho-
keja Miroslav Šatan. 

„Je to čerstvá informácia, sme za ňu veľmi radi. Boli 
sme súčasťou celospoločenského problému. Mali 
sme tu nejaký stav, ktorý sa od pondelka pre nás 
končí. Tešíme sa. Cez víkend sa spoja členovia Ligovej 

rady, aby si zodpovedali základné otázky. Predpokla-
dám, že v pondelok by sa mohol uskutočniť míting 
s klubmi. Nasledovať bude obnovenie tréningového 
procesu a následne zápasového programu. Uvidíme, 
v ktorý deň,“ doplnil šéf druhej najvyššej slovenskej 
hokejovej súťaže Miroslav Lipovský.

V Slovenskej hokejovej lige sa v tejto sezóne odo-
hralo len osem stretnutí. Jedno v rámci druhého 
kola, štyri v 3. kole. Zostávajúce tri zohrala slovenská 
reprezentácia do 18 rokov proti Spišskej Novej Vsi, 
Martinu a Trnave. V polovici októbra vstúpilo do plat-
nosti nariadenie Ústredného krízového štábu, ktoré 
ligu pozastavilo. V akom režime by mala pokračovať? 
„Je to jedna z hlavných tém zasadnutia Ligovej rady. 
Myslím, že by sme mohli dohrať dve kolá zo zameš-
kaného a následne nabehnúť na program tak, ako 
bol plánovaný. Platí však, že neuskutočnené zápasy 
chceme dohrať, budeme hľadať vhodné termíny,“ 
dodal Miroslav Lipovský.                      Zdroj: SZĽH

Po druhom kole celoplošného testovania antigé-
novými testami na prítomnosť nového koronavírusu 
sú všetci hráči kádra mužov MŠK Púchov negatívni. 
Zúčastňujú sa tréningového procesu a sú pripravení 
na reštart sezóny. Pre MŠK Púchov TV to povedal 
tréner púchovských mužov Lukáš Kaplan. 

Ako dodal, po sprísnení opatrení dal tréner svojim 
zverencom dva týždne voľna od skupinového trénin-
gu, pripravovali sa individuálne, do tréningového ko-
lotoča opäť nastúpili v pondelok 9. novembra. „Mo-
mentálne trénujeme po skupinkách za dôsledného 
doržiavania hygienických opatrení, ktoré nariadil 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dodržia-
vame nariadenia, no nedá mi nepovedať, že ani in-
dividuálne tréningy, ani tréningy v skupinkách nie 
sú ideálne. Futbal je kolektívny šport a kolektívny 
tréning sa nedá nahradiť,“ zdôraznil Kaplan.

Podľa vyjadrení politikov by malo dôjsť aj k reštartu 
2. futbalovej ligy. Slovenský futbalový zväz zatiaľ (do 
15. 11.) nevydal oficiálne stanovisko. Púchovčania 
by opätovné spustenie súťaže privítali, tréner však 
jedným dychom dodáva, že ak by mali okamžite 
nastúpiť do ligového kolotoča, nebolo by to dobré. 
„Trénovali sme v skupinkách a ak by sme mali hrať 
majstrovské stretnutie, potrebujeme normálny ko-
lektívny tréning, aby sme sa vedeli pripraviť na stret-
nutie zodpovedne. Na serióznu prípravu potrebuje-
me asi tak dva týždne,“ zdôraznil tréner. 

Futbalisti MŠK Púchov momentálne figurujú v stre-
de druholigovej tabuľky. Dokázali zvíťaziť v Dubnici 
nad Váhom, o body obrali Skalicu i Petržalku – ašpi-
rantov na postup. Tréner Kaplan je však spokojný iba 
čiastočne. „Boli by sme radi, keby sa tá sezóna hrala 
bez prerušenia. Ak by to tak bolo, mali by sme už za 
sebou posledné stretnutie jesennej časti. Ale áno,  
s tým, čo je odohraté sme spokojní. Samozrejme, boli 
tam jeden alebo dva výsledky, kde môžem vyjadriť 

menšiu spokojnosť. Dôležité je, že chlapci už od za-

čiatku prípravy makali poctivo v každom jednom tré-
ningu. Ukázalo sa to aj v majstrovských stretnutiach, 
v ktorých sa zlepšovali od zápasu k zápasu. Naozaj 

ich musím pochváliť, lebo ich výkony a výsledky sú 
naozaj veľmi príjemným prekvapením,“ doplnil tré-
ner.

Na zasadnutí predstavenstva Asociácie klubov  
II. futbalovej ligy (AK2FL) za účasti zástupcov Sloven-
ského futbalového zväzu (SFZ) prijali členovia asoci-
ácie ešte 5. novembra oficiálne vyhlásenie k súčasnej 
situácii druholigovej súťaže. Požadovali od kompe-
tentných, aby ukončili diskrimináciu hráčov druhej 
ligy, ktorí nemohli hrať súťaž napriek tomu, že druhá 
futbalová liga má štatút profesionálnej súťaže. 

„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 na-
jvyšších súťaží 5 športov) ich výkon činnosti umož-
ňujú. Po úspešnom absolvovaní celoplošného tes-
tovania na celom Slovensku, môžeme konštatovať, 
že výsledky nepreukázali komunitné šírenie 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,“ argumentovali druholigisti vo výzve. 

Zdá sa, že aj vďaka tlaku policajtov, ale určite i pod 
vplyvom iných politických okolností, rozhodli kom-
petentní, že jesenná časť druhej ligy sa môže dohrať. 
O tom, kedy sa tak stane, by sa malo rozhodnúť už 
tento týždeň, kedy sa má problematike reštartu dru-
hej ligy venovať Výkonný výbor Slovenské futbalové-
ho zväzu.                   (pok)

Lukáš Kaplan: Na reštart budeme pripravení asi 
po dvoch týždňoch, skupinkový tréning nestačí...

Futbal - 2. liga muži

L. Kaplan: 
„Skupinkové tréningy nestačia, 
futbal je kolektívny šport.“
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Hoci Bedmintonový klub RACQUETS 
Púchov účinkuje na slovenskej bed-
mintonovej mape len necelých osem 
rokov, stihol sa za ten čas etablovať 
medzi poprednými slovenskými klub-
mi. Po celom Slovensku je známy ako 
liaheň mladých talentovaných bed-
mintonistov, odchovanci klubu už 
klopú na reprezentačné brány, niek-
torým sa už dvere do reprezentácie 
poriadne pootvorili. 

Podobne, ako ostatné športové klu-
by na Slovensku, ani BK RACQUETS 
Púchov neobišli problémy súvisiace  
s celosvetovou pandémiou ochorenia 
na COVID-19. Aj púchovský bedminto-
nisti museli oželieť množstvo turnajov 
a až na pár výnimiek na začiatku roka 

prakticky aj celú tohtoročnú sezónu. 
Bedmintonisti z Púchova však nef-
ňukajú, nevyplakávajú, ale bojujú. 
Podľa predsedu BK RACQUETS Púchov 
a šéftrénera klubu Miloslava Čuntalu 
dostali od koronavírusu riadnu facku, 
ale nerezignovali. „Sme natoľko silný 
klub, že túto krízu prežijeme a púchov-
ský bedminton pôjde opäť svojou 

úspešnou cestou,“ povedal bez zavá-
hania pre Púchovské noviny šéf klubu.

„Treba pripomenúť, že na rozdiel od 
väčšiny slovenských športov, bedmin-
tonvá sezóna se nedelí na jesennú  
a jarnú čas, ale je ohraničená kalen-
dárnym rokom. Trvá teda od januára 
do decembra. Pre nás teda trvala se-
zóna len necelé tri mesiace. Od zači-
atku roka do 8.marca sme odohrali iba 
niekoľko turnajov. Dátum si pamätám 
presne, pretože práve 8. marca sme  
v Púchove organizovali jeden z celo-
slovenských turnajov a bol to posled-
ný turnaj na Slovensku pred prijatím 
mimoriadnych opatrení v prvej vlne 
pandémie,“ skonštatoval Čuntala. 

Ako dodal, do spomínaného dátu-

mu sa podarilo absolvovať jeho zve-
rencom kvalifikačné turnaje, áčkové 
turnaje a oblastné majstrovstvá žiac-
kych družstiev. Od 11. marca sa všetky 
bedmintonové súťaže na Slovensku 
prerušili. Svetielko nádeje v podobe 
možnosti apsoň čiastočného dohratia 
sezóny svitlo v septembri, kedy krízový 
štáb a slovenská vláda uvoľnili opat-

renia a odštartovali aj bedmintonové 
súťaže. 

„Odohralo sa však len minimum tur-
najov. Jedným z nich bol medzinárod-
ný turnaj Forza Slovakia v Trenčíne, kde 
sa z nášho klubu zúčastnili súrodenci 
Kadlecovci. Na kvalitne obsadenom 
turnaji excelovala naša hráčka Olí-
via Kadlecová, ktorá sa stala víťazkou 
dvojhry i zmiešanej štvorhry a stala sa 

najúspešnejšou účastníčkou turnaja,“ 
pripomenul predseda BK RACQUETS 
Púchov. 

Počas obmedzení v prvej vlne pan-
démie museli púchovskí bedmintonis-
ti v tréningovom procese improvizo-
vať. Trénovali ako sa dalo, ak to počasie 
umožnilo, tak aj vonku. Samozrejmé 
boli hygienické obmedzenia a limity  
v počte trénujúcich hráčov a hráčok. 

„V októbri nás zastavíli úplne, tam sa 
nemohlo vôbec trénovať. Potom sa to 
začalo málinko, málinko uvoľňovať, že 
sa môže trénovať systémom päť hrá-

čov plus jeden tréner. Otázkou však zo-
stalo, kde sa môže trénovať. Nie všetky 
telocvične a športové haly sa otvorili. 
Pre nás je to problém, pretože sTC 
arénu, kde zvyčajne trénujeme, pre 
šport neotvorili, takže tam trénovať 
nemôžeme. A tak trénujeme v športo-
vej hale Šport Aqua Púchov v určitých 
skupinkách. Momentálne trénujeme 
v dvoch skupinách. Jednu tvoria TOP 

hráči klubu a druhú nádejní hráči, ktorí 
sa už začali zúčastňovať na turnajoch,“ 
doplnil Čuntala s tým, že uvoľnenejšie 
opatrenia, čo sa tréningu týka, prišli až 
od pondelka 9. novembra. Trénujú tak 
v podstate iba týždeň.

Ako dodal, improvizácia v tréningo-
vom procese a jeho prispôsobovanie 
nariadeniam zasiahli tvrdo aj do eko-
nomiky klubu. Podľa Čuntalu nie sú 
na nule, ale už idú do mínusu. Náklady 
však nechcú prenášať na rodičov, a tak 
to financujú z vlastných zdrojov. „Sna-
žíme sa, aby sa trénovalo, pretože tie 

Bedminton

Miloslav Čuntala: Pandémia nás tvrdo

Členovia BKR Púchov počas majstrovstiev Slovenska U11.              FOTO: Archív BKR

Linda Černáčková, Lucia Skorkovská, Liliana Šarlayová so svojimi trénermi...

Linda, Lili, Lucka, Sárka - talenty vyrastajúce v Púchove. 

Lea Skorkovská v akcii... 
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Bedminton

zasiahla, ale na kolená nás nepoloží
deti potom skončia. Koronakríza mala 
fatálne následky pre našu prípravku. 
Po zavedení pandemických opatrení 
skončilo v prípravke 15 z dvadsiatich 
detí, museli sme ju preto zrušiť. To je 
smutná realita. Tých päť detí, čo nám 
zostali, sme presunuli do inej skupiny. 
Snažíme sa ten šport udržať pri živo-
te. A myslím si, že sme dosť silný klub, 
prežijeme, no určite nás to zasiahne. 
Postihne to podľa mňa celý šport na 
Slovensku a aj profesionálny šport sa 
bude, bohužiaľ, uberať skôr amatér-
skym smerom,“ zdôraznil predseda.

Slovenská bedmintonová reprezen-
tácia do 17 a do 19 rokov a dospelí mo-
mentálne trénuje „v bubline“ v Tren-
číne na Ostrove u Michala Matejku.  

Z púchovského klubu BK RACQUETS sú 
súčasťou „bubliny“ aj súrodenci Kadle-
covci, ktorí trénujú spolu s kompletnou 
slovenskou reprezentačnou špičkou 
v týchto troch vekových kategóriách. 

Trénujú pod dohľadom slovenských 
trénerov, ale aj pod vedením špičkovej 
holandskej trénerky a bedmintonovej 
olympioničky Judith Meulendijks. 

„Je to špičková svetová odborníčka, 
ktorej rukami prešlo množstvo hráčov 
a hráčok zo svetovej špičky. Aj mne 
sa podarilo zúčastniť sa na jej semi-
nároch. Slovenský zväz bedmintonu 
vyvýja aktivity, aby ju na Slovensku 
udržal. V záujme zvýšenia kvality tré-
ningového procesu s ňou spolupra-
cuje aj náš klub, verím, že po uvoľnení 
opatrení ju budeme môcť privítať aj 
v Púchove na tréningu,“ pripomenul 
Čuntala. 

Bedmintonisti BK RACQUETS Púchov 
sa popri excelentnej práci s mládežou 

v tejto sezóne zapísali aj na sloven-
skú bedmintonovú mapu v kategórii 
dospelých. Stali sa účastníkmi sloven-
skej extraligy zmiešaných družstiev. 
Odohrať v nej však kvôli mimoriad-

nym opatreniam stihli len 
jediné dvokjolo, keď dvakrát 
tesne podľahli Ilave a Spo-
jom Bratislava. Púchovčanom  
v extraligovej premiére pomá-
hali dvaja hráči z Českej repub-
liky, Michal Matejka z Trenčína  
a Tomáš Lobotka – manžel  
a tréner slovenskej reprezen-
tantky a olympioničky Mo-
niky Fašungovej. Za Púchov 
hrala aj niekokonásobná re-
prezentantka Janka Čižmáro-
vá,  príležitosť však dostali aj 
vlastní odchovanci Kadlecovci. 
Niekoľko ďalších odchovancov 
Púchova – Skorkovská, Michál-
ková, Plevák a Vojtek na svoju 
príležitosť čakajú, rovnako sú 
na extraligovej súpiske. 

Extraliga mala byť pôvod-
ne štvorkolová, po prvej vlne 
pandémie ju skrátili na dve 
kolá. Miloslav Čuntala si myslí, 

že tohtoročná edícia extraligy sa ne-
dohrá. „Už v tomto čase sa mali konať 
majstrovstvá Slovenska vo všetkých 
vekových kategóriách. Aj my v Púcho-
ve sme mali 28. novembra organizovať 
majstrovstvá Slovenska do 11 rokov. 
Majstrovstvá pochopiteľne nebudú 
a môj odhad je, že do konca roka už 
nebude na Slovensku žiadne bed-
mintonové podujatie. Slovenský zväz 
bedmintonu síce vyvíja aktivity, ale 
myslím, že sezónu už nedokáže reštar-
tovať,“ zdôraznil predseda.

Čo sa účasti v budúcoročnej extra-
lige týka, je Čuntala 
optimista. Nemyslí si, 
že by sa zo súťaže vy-
padávalo, a tak bude 
BK RACQUETS Púchov 
aj v budúcom roční-
ku medzi slovenskou 
elitou. Trochu ich mrzí 
predčasné ukončenie 
sezóny vo vzťahu k 4. 
lige, kde v rozohratej 
súťaži mali Púchovča-
nia našliapnuté k po-
stupu do tretej ligy.  

Minulý týždeň sa 
mali konať majstrov-
stvá Slovenska žiac-
kych družstiev, kam 
sa púchovskí bedmin-
tonisti prebojovali, čo 
bolo podľa Čuntalu 
jedným z výrazných 
úspechov BK RA-
CQUETS Púchov. Bo-
hužiaľ, o medaile bojo-
vať nemohli...

Predsedsa a tréner 
BK RACQUETS Púchov 
predpokladá, že aj za-
čiatok budúcej sezóny, 
ktorá by sa mala začať 
v januári, bude pozna-

čený pandémiou. Kvalifikačné turnaje 
sa podľa neho začínajú spravidla už  
v polovici januára. Myslí si, že aj napriek 
tomu, že v záujme klubov i Slovenské-
ho zväzu bedmintonu je začať súťaže, 
dôjde k ich posunutiu. „V každom prí-
pade sa budeme pripravovať, inten-
zívne komunikujeme so zväzom a ak 
by sa súťaže odštartovali, sme pripra-
vení naskočiť do súťažného kolotoča,“ 
zdôraznil Čuntala s tým, že púchovský 
bedminton chce nielen prežiť, ale po-
súvať sa stále vyššie.    

Milan Podmaník

Žiacke družstvo BKR Púchov                 FOTO: Archív BKR

Nina Michálková

Lucka Skorkovská, Liliana Šarlayová Emma Žiačiková, Adam Srnec
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SPOMIENKA
Dňa 19. 11. 2020 uplynú 
2 roky, čo nás opustila 
mama, babka, prabab-
ka Mária ŠKRABKOVÁ  
z Púchova - Nových No-
síc. Svetlo večné nech jej 
svieti a nech odpočíva  
v pokoji. So spomien-
kami v srdci sa za ňu  
s láskou a vďakou modlia synovia Ján, Roman  
a dcéra Štefánia s rodinami. Kto ju poznal,  
venujte jej tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Život si skromne žil 
a  lásku nám rozdával, 
bolesť a  trápenie ťažko 
znášal. Teraz sa už na 
nás dívaš z  neba a  my 
nezabúdame na Teba. 
Dňa 14. 11. 2020 si pri-
pomíname nedožitých 
70 rokov a  24. 11. 2020 
12. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko Pavol VALACH z  Dolných Kočkoviec. 
S  láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá 
a najbližšia rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Smutné topole vo vetre 
sa kníšu,  roky smútku 
vrásky v tvári píšu. Po 
človeku miesto prázd-
ne zostalo, stále bolí 
srdce, čo ho milovalo...“ 
Dňa 12. 11. 2020 si pri-
pomíname  15 rokov, 
čo nás tragicky opustil    
Ing. Richard MARMAN vo veku 26 rokov.  
S láskou  spomínajú rodičia a brat Ladislav  
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 18. 11. 2020 si pri-
pomíname 5. výročie od  
úmrtia našej mamy, 
babky a  prababky  
Márie JANÍČKOVEJ 
z  Lysej pod Makytou 
– Strelenky. S  láskou 
spomínajú dcéry Oľga  
a Mária s rodinami a ne-
vesta Janka s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 20. 11. 2020 si pri-
pomíname 10. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná man-
želka, matka, dcéra, 
nevesta a švagriná 
Ing. Dana CRKOŇOVÁ, 
rodená Fronková. S lás-
kou, vďakou a úctou si 
na ňu spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, čo  
vzal, zostali len spo-
mienky a  žiaľ. Dňa  
14. novembra uplynu-
lo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
otec, dedko a pradedko  
Miloslav DOLEŽEL. 
S úctou a láskou spomí-
na celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
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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

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

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
• Dám do prenájmu 3 izbový zariadený byt v 
Púchove. 0903513878
• Dám do prenájmu 1-izbový byt pre 1 osobu, 
zariadený s internetom v Hor. Kočkovciach.  
Tel: 0914 120 216.

Predaj
• Predám 1-izbový byt, 57 m2, ul, 1. mája Púchov. Cena 
dohodou. 0915 475 340

Práca
• Hľadám akúkoľvek prácu, výpomoc v  domácnosti, 
predvianočné upratovanie alebo brigádu. 0944 050 777

OZNAM
Na základe opatrení ÚVZ v súvislosti  

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

nasledovne: 

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

Ďakujeme za pochopenie.
Mgr.art. Pavol Pivko, konateľ Púchovskej kultúry
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 
Po -Pia  16.00 -22.00
So - Ne  7.00 -22.00
Tel. 042/ 46 05 319

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

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

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

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

Viac na swan.sk
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JEDINEČNÁ 
AKCIA

18. - 20.11.2020
MORAVSKÁ 11/687

PÚCHOV

-30%
ZĽAVA

NA OKULIAROVÉ RÁMY


