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Veľká noc je za rohom,
Najvýznamnejší kresťanský sviatok – Veľká noc, symbol Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Ani tento 
rok však nebude možné uctiť si túto duchovne dôležitú spomienku vo svätých chrámoch. Avšak, 
uctime si ju aspoň v nás, v kruhu svojich najbližších, s myšlienkami na Znovuzrodenie všetkých, 

veriacich v lepšie zajtrajšky. Privítajme jar, nové ročné obdobie, s čistou mysľou 
a odhodlaním do ďalšieho obdobia, ktoré je pred nami. 

Prajem Vám z celého svojho srdca preveselé sviatky jari, slnko v každej tvári.
Prichádza Veľká noc, nech zdravia, šťastia a lásky máte moc. 

Nech je počuť Váš šťastný smiech a sviatky si užijete plný mech. 

Požehnané Veľkonočné sviatky! 

Katka Heneková
Primátorka mesta

>> str. 13>> str. 13 >> str. 18>> str. 18

Ku Dňu učiteľov oceniliKu Dňu učiteľov ocenili
22 zamestnancov škôl22 zamestnancov škôl

DDŠ Ochotníček oslávilo DDŠ Ochotníček oslávilo 
50 rokov  50 rokov  
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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova
Do konca februára 2021 na oficiálnej fa-
cebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu mes-
ta Púchov.
Na začiatku marca 2021 sme priniesli foto-Na začiatku marca 2021 sme priniesli foto-
grafie víťazov súťaže. grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva Z veľkého množstva 
poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, ale poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, ale 
sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie au-sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie au-
torov: Andrej Kozák (č.1), Jaroslava Kamenová torov: Andrej Kozák (č.1), Jaroslava Kamenová 
(č.2), Jana Lukáčová (č.3) a Miroslav Mikáč (č.4).(č.2), Jana Lukáčová (č.3) a Miroslav Mikáč (č.4).
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Slovami primátorky: Veľký týždeň 

Jar už je v plnom prúde a pripo-Jar už je v plnom prúde a pripo-
mína nám to nielen jednohodinový mína nám to nielen jednohodinový 
posun času, ale aj počasie, ktoré už posun času, ale aj počasie, ktoré už 
umožňuje kvitnutie jarných kvetov, umožňuje kvitnutie jarných kvetov, 
ktoré začínajú zdobiť naše krásne ktoré začínajú zdobiť naše krásne 
mesto. Nechajte sa očariť počas mesto. Nechajte sa očariť počas 
nasledujúcich dní krásou a vôňou nasledujúcich dní krásou a vôňou 
novovysadených kvetov jari a tiež novovysadených kvetov jari a tiež 
malou veľkonočnou výzdobou pešej malou veľkonočnou výzdobou pešej 
zóny.zóny.

Kvetnou nedeľou sa začal Veľký Kvetnou nedeľou sa začal Veľký 
týždeň. Vyvrcholením bude slávenie týždeň. Vyvrcholením bude slávenie 
veľkonočných sviatkov, ktoré sú pre veľkonočných sviatkov, ktoré sú pre 
kresťanov oslavou vzkriesenia Ježiša kresťanov oslavou vzkriesenia Ježiša 
Krista. Ide o najvýznamnejší sviatok Krista. Ide o najvýznamnejší sviatok 
kresťanského cirkevného roka. Hoci kresťanského cirkevného roka. Hoci 
sväté omše budú aj v tomto období sväté omše budú aj v tomto období 
naďalej slávené bez účasti veriacich, naďalej slávené bez účasti veriacich, 
na našej viere to nič nezmení, pre-na našej viere to nič nezmení, pre-
tože teraz všetci potrebujeme veriť.  tože teraz všetci potrebujeme veriť.  
Veriť, že zázraky sa dejú a naša nádej Veriť, že zázraky sa dejú a naša nádej 
a viera zostáva pevná. Neohrozí ju a viera zostáva pevná. Neohrozí ju 
ani pandémia, ani vládna kríza, ani ani pandémia, ani vládna kríza, ani 
hnev a zloba či zhoršenie medziľud-hnev a zloba či zhoršenie medziľud-
ských vzťahov. ských vzťahov. 

Ako mesto i ako okres sme si epi-Ako mesto i ako okres sme si epi-
demiologicky polepšili, potvrdzuje demiologicky polepšili, potvrdzuje 
to aj naše zaradenie v rámci COVID to aj naše zaradenie v rámci COVID 
AUTOMATu, keďže sme sa z čiernych AUTOMATu, keďže sme sa z čiernych 
okresov opätovne zaradili medzi okresov opätovne zaradili medzi 
bordové okresy. Ešte stále však po-bordové okresy. Ešte stále však po-
trebujeme 7 dní starý test pre vstup trebujeme 7 dní starý test pre vstup 
na pracovisko, do škôl, škôlok či do na pracovisko, do škôl, škôlok či do 
prírody, a tak budeme nútení aj po-prírody, a tak budeme nútení aj po-
čas najbližších dní zabezpečovať tes-čas najbližších dní zabezpečovať tes-
tovanie. Tak, ako každý týždeň počas tovanie. Tak, ako každý týždeň počas 
predchádzajúcich mesiacov, aj tento predchádzajúcich mesiacov, aj tento 
týždeň bude zasadať mestský krí-týždeň bude zasadať mestský krí-
zový štáb, ktorý sa bude zaoberať zový štáb, ktorý sa bude zaoberať 
si tuáciou v meste počas veľkonoč-si tuáciou v meste počas veľkonoč-
ných sviatkov.ných sviatkov.

Minulý týždeň som mala tú česť pri Minulý týždeň som mala tú česť pri 
príležitosti osláv Dňa učiteľov osob-príležitosti osláv Dňa učiteľov osob-
ne odovzdať ocenenia 22 pedago-ne odovzdať ocenenia 22 pedago-
gickým i nepedagogickým pracov-gickým i nepedagogickým pracov-
níkom materských a základných škôl níkom materských a základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
ako aj základnej umeleckej školy  ako aj základnej umeleckej školy  
a púchovského Centra voľného času a púchovského Centra voľného času 
Včielka. Boli to veľmi príjemné a do-Včielka. Boli to veľmi príjemné a do-
jemné stretnutia, za ktoré ďakujem jemné stretnutia, za ktoré ďakujem 
riaditeľom týchto školských zariade-riaditeľom týchto školských zariade-
ní, a samozrejme všetkým zúčastne-ní, a samozrejme všetkým zúčastne-

ným a oceneným učiteľom i nepeda-ným a oceneným učiteľom i nepeda-
gogickým pracovníkom, a ešte raz gogickým pracovníkom, a ešte raz 
blahoželám. Viac o týchto tradičných blahoželám. Viac o týchto tradičných 
oslavách netradičnou formou, keďže oslavách netradičnou formou, keďže 
sme nemohli z dôvodu epidemiolo-sme nemohli z dôvodu epidemiolo-
gických opatrení organizovať sláv-gických opatrení organizovať sláv-
nosť, akú si takáto udalosť zaslúži, sa nosť, akú si takáto udalosť zaslúži, sa 
dočítate na strane 5 týchto Púchov-dočítate na strane 5 týchto Púchov-
ských novín. ských novín. 

Pri tejto milej príležitosti som Pri tejto milej príležitosti som 
navštívila aj priestory Základnej navštívila aj priestory Základnej 
umeleckej školy v Púchove, ktorá umeleckej školy v Púchove, ktorá 
aktuálne prechádza rekonštrukciou  aktuálne prechádza rekonštrukciou  
a musím povedať, že sa už veľmi te-a musím povedať, že sa už veľmi te-
ším na konečné dielo. Radosť mám ším na konečné dielo. Radosť mám 
aj z finišujúcich prác na oprave vežič-aj z finišujúcich prác na oprave vežič-
ky požiarnej stanice v Horných Koč-ky požiarnej stanice v Horných Koč-
kovciach, v ktorej budove zasadá aj kovciach, v ktorej budove zasadá aj 
výbor mestskej časti a musím uznať, výbor mestskej časti a musím uznať, 
že objekt vyzerá naozaj krásne. že objekt vyzerá naozaj krásne. 

Oddelenie dopravy a služieb  Oddelenie dopravy a služieb  
v spolupráci s Podnikom technic-v spolupráci s Podnikom technic-
kých služieb mesta postupne kon-kých služieb mesta postupne kon-
trolujú detské ihriská a opravujú trolujú detské ihriská a opravujú 
poškodené hracie prvky. Zároveň poškodené hracie prvky. Zároveň 
tiež zabezpečujeme, po dohode  tiež zabezpečujeme, po dohode  
s príslušnými poslancami mestské-s príslušnými poslancami mestské-
ho zastupiteľstva, dopĺňanie nových ho zastupiteľstva, dopĺňanie nových 
hracích prvkov, lavičiek i oddycho-hracích prvkov, lavičiek i oddycho-
vých miest v jednotlivých volebných vých miest v jednotlivých volebných 
obvodoch. obvodoch. 

Dejú sa aj krásne veci, len sa tre-Dejú sa aj krásne veci, len sa tre-
ba pozerať. Opäť som mala tú je-ba pozerať. Opäť som mala tú je-
dinečnú príležitosť byť súčasťou dinečnú príležitosť byť súčasťou 
spečatenia lásky. Sobášili sme spolu  spečatenia lásky. Sobášili sme spolu  
s úžasným a profesionálnym tímom s úžasným a profesionálnym tímom 
z matriky z mestského úradu a Zbo-z matriky z mestského úradu a Zbo-
rom pre občianske záležitosti jeden rom pre občianske záležitosti jeden 
nádherný zamilovaný pár, ktorý si nádherný zamilovaný pár, ktorý si 
povedal to povestné „áno“ a obrúč-povedal to povestné „áno“ a obrúč-
kami ako symbolom nekončiacej kami ako symbolom nekončiacej 
lásky, potvrdili svoj sľub v obradnej lásky, potvrdili svoj sľub v obradnej 
sieni župného domu. Veľa šťastia  sieni župného domu. Veľa šťastia  
a lásky, milí novomanželia!a lásky, milí novomanželia!

Končí sa mesiac MAREC – Me-Končí sa mesiac MAREC – Me-
siac knihy, ale práca zamestnancov siac knihy, ale práca zamestnancov 
mestskej knižnice ako aj projekty, mestskej knižnice ako aj projekty, 
ktoré táto inštitúcia pod patronátom ktoré táto inštitúcia pod patronátom 
oddelenia školstva a sociálnych vecí oddelenia školstva a sociálnych vecí 
rozbehla, určite nekončí, práve nao-rozbehla, určite nekončí, práve nao-
pak, napreduje v projektoch získania pak, napreduje v projektoch získania 
nových kníh pre všetkých, ktorí kni-nových kníh pre všetkých, ktorí kni-
hy milujú. hy milujú. 

Kultúra v meste oslavovala. Bohu-Kultúra v meste oslavovala. Bohu-
žiaľ nie tak, ako sme zvyknutí, keď-žiaľ nie tak, ako sme zvyknutí, keď-
že sme v súčasnosti už viac ako rok že sme v súčasnosti už viac ako rok 
nemohli osobne navštíviť žiadne nemohli osobne navštíviť žiadne 
predstavenie slávneho púchovské-predstavenie slávneho púchovské-
ho Detského divadelného štúdia ho Detského divadelného štúdia 
Ochotníček, ktorého zakladateľkou Ochotníček, ktorého zakladateľkou 
bola pani Elena Zlatošová Bakošová. bola pani Elena Zlatošová Bakošová. 
Tento detský divadelný súbor po-Tento detský divadelný súbor po-
čas svojho pôsobenia získal viacero čas svojho pôsobenia získal viacero 
významných ocenení a úspešne re-významných ocenení a úspešne re-
prezentoval mesto Púchov nielen na prezentoval mesto Púchov nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Blaho-Slovensku, ale aj v zahraničí. Blaho-
želám vedúcemu súboru Petrovi Hu-želám vedúcemu súboru Petrovi Hu-
dákovi a celému tímu DDŠ Ochotní-dákovi a celému tímu DDŠ Ochotní-

ček k jeho jubileu 50 rokov a prajem ček k jeho jubileu 50 rokov a prajem 
vám všetkým, divadelným zanieten-vám všetkým, divadelným zanieten-
com, do ďalších rokov veľa inšpirácií com, do ďalších rokov veľa inšpirácií 
a tvorivého ducha s nádejou, že sa a tvorivého ducha s nádejou, že sa 
čoskoro postavíte na dosky, ktoré čoskoro postavíte na dosky, ktoré 
znamenajú svet. znamenajú svet. 

Pokračujeme aj v pomoci občanom Pokračujeme aj v pomoci občanom 
nášho mesta a opäť sme poskytli na nášho mesta a opäť sme poskytli na 
základe záverov z komisie vzdeláva-základe záverov z komisie vzdeláva-
nia, sociálnych vecí a mládeže dávku nia, sociálnych vecí a mládeže dávku 
v hmotnej núdzi. Taktiež sme po-v hmotnej núdzi. Taktiež sme po-
skytli finančné príspevky z transpa-skytli finančné príspevky z transpa-
rentného účtu, ktorými sa snažíme rentného účtu, ktorými sa snažíme 
aspoň čiastočne zmierniť finančné aspoň čiastočne zmierniť finančné 
dopady pandémie na jednotlivcov či dopady pandémie na jednotlivcov či 
celé rodiny. Ďakujem Vám všetkým, celé rodiny. Ďakujem Vám všetkým, 
ktorí nezabúdate na iných a svojimi ktorí nezabúdate na iných a svojimi 
finančnými príspevkami pomáha-finančnými príspevkami pomáha-
te tým najzraniteľnejším. Verím, že te tým najzraniteľnejším. Verím, že 
v tom budete pokračovať, pretože v tom budete pokračovať, pretože 
príbehy osôb, ekonomicky zasiah-príbehy osôb, ekonomicky zasiah-
nutých touto pandémiou, sú naozaj nutých touto pandémiou, sú naozaj 
veľmi smutné. Žiadatelia potrebujú veľmi smutné. Žiadatelia potrebujú 
peniaze na lieky, na zaplatenie náj-peniaze na lieky, na zaplatenie náj-
mu, na zabezpečenie základných mu, na zabezpečenie základných 
životných potrieb či na zaplatenie životných potrieb či na zaplatenie 
pohrebu pre blízku osobu. pohrebu pre blízku osobu. 

Veľmi pomáha aj potravinová Veľmi pomáha aj potravinová 
zbierka „Podeľ sa a pomôž“, ktorá zbierka „Podeľ sa a pomôž“, ktorá 
prebieha v spolupráci s púchov-prebieha v spolupráci s púchov-
skou predajňou Lidl, v rámci ktorej skou predajňou Lidl, v rámci ktorej 
môžeme základnými potravinami či môžeme základnými potravinami či 
drogériou pomôcť tým, ktorí prišli drogériou pomôcť tým, ktorí prišli 

o prácu, alebo ich príjem im často o prácu, alebo ich príjem im často 
nedovolí nakúpiť ani základné po-nedovolí nakúpiť ani základné po-
traviny. Ďakujem Vám všetkým, ktorí traviny. Ďakujem Vám všetkým, ktorí 
prispievate do nákupného vozíka  prispievate do nákupného vozíka  
a tiež Vám, ktorí nám dávate podne-a tiež Vám, ktorí nám dávate podne-
ty na občanov, ktorých môžeme po-ty na občanov, ktorých môžeme po-
travinovými balíkmi obdarovať. Naši travinovými balíkmi obdarovať. Naši 
dobrovoľníci z CVČ stále pokračujú  dobrovoľníci z CVČ stále pokračujú  
v zabezpečovaní nákupov pre senio-v zabezpečovaní nákupov pre senio-
rov a občanov, ktorí sú v karanténe rov a občanov, ktorí sú v karanténe 
alebo sú osamelí a ja im touto cestou alebo sú osamelí a ja im touto cestou 
opäť ĎAKUJEM. opäť ĎAKUJEM. 

Tento týždeň zahajuje svoj nástup Tento týždeň zahajuje svoj nástup 
APRÍL - Mesiac lesov. Skúsme využiť APRÍL - Mesiac lesov. Skúsme využiť 
nasledujúce voľné dni aj návštevou nasledujúce voľné dni aj návštevou 
lesa, prechádzkami do prírody a na-lesa, prechádzkami do prírody a na-
čerpajme tam silu do ďalšieho obdo-čerpajme tam silu do ďalšieho obdo-
bia, ktoré verím, už bude lepšie. Aj bia, ktoré verím, už bude lepšie. Aj 
Vy určite veríte a dúfate, že budeme Vy určite veríte a dúfate, že budeme 
môcť čoskoro aspoň vonku odložiť môcť čoskoro aspoň vonku odložiť 
respirátory a nadýchať sa voľne čis-respirátory a nadýchať sa voľne čis-
tého vzduchu. Klasickú šibačku spo-tého vzduchu. Klasickú šibačku spo-
jenú s návštevami známych si neuži-jenú s návštevami známych si neuži-
jeme, a tak prežime aspoň v rámci jeme, a tak prežime aspoň v rámci 
rodinnej „bubliny“ tieto sviatky jari rodinnej „bubliny“ tieto sviatky jari 
vonku, v prírode, na prechádzkach  vonku, v prírode, na prechádzkach  
a spoznávajme a užívajme svet, a spoznávajme a užívajme svet, 
pretože ako povedal Carlo Goldoni: pretože ako povedal Carlo Goldoni: 
„Svet je nádherná kniha, ale nemá „Svet je nádherná kniha, ale nemá 
cenu pre toho, kto nevie čítať.“ cenu pre toho, kto nevie čítať.“ Úspeš-Úspeš-
ný týždeň vám všetkým, požehnané ný týždeň vám všetkým, požehnané 
veľkonočné sviatky a veselú Veľkú veľkonočné sviatky a veselú Veľkú 
noc! noc! 

Katarína Heneková Katarína Heneková 
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Podľa COVID AUTOMATU na úrovni regiónov je 
od 29. marca 14 okresov v IV. stupni varovania (či-
ernom), v III. stupni – bordovom bude 58 okresov 
a v II. stupni – červenom bude sedem okresov. 

Najhoršie sú na tom okresy Čadca, Gelnica, Ilava, 
Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Ružomberok, Tren-
čín, Turčianske Teplice a Žilina. Najlepšie okresy sú: 
Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, 
Topoľčany a Zlaté Moravce. Okres Púchov si zlepšil 
svoje postavenie a prešiel z čierneho pásma do bor-
dového.

Nastavené protiepidemické opatrenia by sa cez 
Veľkú noc na Slovensku nemali sprísňovať. „Opatre-
nia a vyhlášky sú nastavené dostatočne a veľmi dôle-
žité je, aby ich ľudia dodržiavali,“ zdôraznil hlavný hy-
gienik Ján Mikas, podľa ktorého sa epidemiologická 
situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje a dôležité 
je, aby sa tento zlepšujúci trend udržal. „Veľká noc 
je vždy pri takýchto situáciách zlomová. Bude veľmi 
záležať od toho, ako bude verejnosť dodržiavať opat-
renia,“ doplnil. Počas sviatkov sa predovšetkým treba 
vyhnúť masovému cestovaniu po Slovensku.

MZ SR

Okres Púchov je podľa COVID automatu opäť bordový

Druhá fáza elektronického sčítania obyvateľov 
finišuje. Elektronické sčítacie formuláre môžeme 
vyplniť už len do 31. marca, na samosčítanie tak 
máte posledné dva dni. Podľa oficiálnych údajov 
je spočítaných cez 79% obyvateľov Trenčianske-
ho samosprávneho kraja, v prípade nášho mesta 
tento pomer predstavuje cez 84 % – teda mierne 
stále presahujeme župný priemer.

Zúčastniť sa sčítania obyvateľov predpisuje obča-
nom Slovenskej republiky zákon, za jeho nedodrža-
nie môže hroziť sankcia. Ak je to možné, pomôžte aj 
svojim starším príbuzným či známym pri vyplnení 
elektronického sčítacieho formuláru na stránke sci-
tanie.sk.

Ako sme už opakovane informovali, sčítanie je pre 
každého obyvateľa povinné. Sčítať sa môžete elek-
tronicky z pohodlia svojho domova cez svoj počítač, 
mobil či tablet. Sčítací formulár nájdete na stránke 
www.scitanie.sk, alebo sa dá vyplniť prostredníc-
tvom mobilnej aplikácie pre operačné systémy An-
droid a iOS (Google Play alebo App Store). Údaje, 
ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa mu-
sia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 
ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na 
piatok 1. januára 2021.

Mesto má v rámci monitoringu sčítania možnosť 
priebežne kontrolovať štatistiku sčítaných ľudí po-
mocou tzv. adresných bodov (ulica, súpisné číslo  
a orientačné číslo). Porovnaním počtu nahlásených 
obyvateľov na trvalý pobyt s počtom reálne sčí-
taných sa dá zistiť, či sa obyvateľ sčítal, alebo nie. 
Keďže sčítanie obyvateľov je zákonom stanovená 
povinnosť, môže byť za nesplnenie tejto povinnosti 
udelená obyvateľovi sankcia vo výške od 25 do 250 €.

PRÍKLAD 1 (adresa je vymyslená):
Rodinný dom na adrese Školská 25/A má prihláse-

ných na trvalý pobyt 4 obyvateľov. Podľa údajov zo 
sčítania sa v tomto dome sčítali traja ľudia, čiže svoju 
zákonnú povinnosť si nesplnil ešte jeden.

PRÍKLAD 2 (adresa je vymyslená):

V bytovom dome na Metodovej ulici 424/7 je prihlá-
sených na trvalý pobyt 40 obyvateľov, z ktorých sa 32 
už sčítalo. Svoju zákonnú povinnosť sčítať sa nesplni-
lo ešte 8 obyvateľov bytového domu.

Od počtu sčítaných obyvateľov dostane naše mes-
to finančný príspevok od štátu vo forme podielových 
daní. V hre je veľká suma peňazí, ktoré môže samo-
správa investovať do zlepšenia verejných priestorov, 
služieb pre obyvateľov či výstavby nových bytov, 
škôl alebo škôlok. Je preto v záujme každého jedné-
ho obyvateľa mesta, aby sa sčítal. Vyplnenie sčítacie-
ho formulára zaberie iba pár minút. 

Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pan-
demickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 
– 31. 10. 2021.

Počas doby sčítania mesto vedie evidenciu obyva-
teľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania, 
vytvára virtuálne asistenčné obvody, zabezpečuje 
činnosť kontaktného miesta/miest na území mesta, 
vytvára podmienky pre činnosť mobilných a staci-
onárnych asistentov sčítania a monitoruje činnosť 
mobilných asistentov.

V ďalšom kole sčítania obyvateľov budú mať ob-
čania SR k dispozícii asistentov, ktorí im pomôžu vo 
vyplnení elektronických sčítacích formulárov. Asisto-
vané sčítanie sa uskutoční od 1. apríla do 31. októb-
ra, v priebehu šiestich týždňov – presný termín bude 
určený v závislosti od pandemickej situácie. 

Počas tejto fázy budú mať naši obyvatelia možnosť 
navštíviť kontaktné miesta vytvorené na prízemí 
Mestského úradu Púchov, kde im vyplnením formu-
lára pomôžu asistenti. Obyvateľ môže telefonicky 
požiadať o mobilného asistenta, ale len v prípade, že 
je ťažko chorý alebo telesne postihnutý. Ten ho po 
dohodnutí presného termínu navštívi priamo doma. 
Mobilní asistenti budú povinní preukázať sa platným 
dokladom.

Polícia už pred časom vydala varovanie, že situáciu 
by mohli zneužiť podvodníci, vydávajúci sa za mobil-
ných asistentov. Apeluje na seniorov, aby v žiadnom 

prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojho obyd-
lia a nekomunikovali s osobami, ktoré nepoznajú  
a ponúkajú pomoc so sčítaním obyvateľstva. V prípa-
de, že majú podozrenie z podvodného konania ne-
známymi osobami, majú kontaktovať políciu na čísle 
158 alebo mestskú políciu.

Skupiny obyvateľstva s osobitým prístupom
V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 sa zvýšená pozornosť venuje skupinám oby-
vateľov, ktorých sčítanie si z rôznych dôvodov môže 
vyžiadať špecifický (osobitný) prístup.

Sú to najmä: obyvatelia v zariadeniach (napr. zaria-
denia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia ústavnej 
zdravotnej starostlivosti), ľudia bez domova a obyva-
telia marginalizovaných rómskych komunít.

Obyvatelia, ktorí sú klientmi zariadenia, majú mož-
nosť sčítať sa sami, s pomocou blízkej osoby, na kon-
taktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného 
asistenta sčítania. V určitých typoch zariadení však 
bude počas dosčítavania pôsobiť stacionárny asi-
stent sčítania v zariadení, ktorý zabezpečí sčítanie 
klientov zariadenia.

Ľudia bez domova môžu využiť rovnaký spôsob sčí-
tania sa ako väčšinová populácia, t. j. sčítať sa sami, 
s pomocou blízkej osoby, na kontaktnom mieste na 
mestskom úrade alebo požiadať o mobilného asis-
tenta sčítania. Mesto zároveň zabezpečí sčítanie ľudí 
bez domova, ktorí majú nahlásení trvalý pobyt na 
adrese mestského úradu. Mesto Púchov zabezpečí 
tak sčítanie ľudí bez domova aj v zariadeniach dočas-
ného ubytovania, ktoré sa nachádzajú na jej území.

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít 
(MRK) sa sčítajú sami alebo využijú službu asisto-
vaného sčítania. Mesto, na území ktorej sa margi-
nalizovaná rómska komunita nachádza, na základe 
vlastného uváženia požiada o spoluprácu pri sčítaní 
obyvateľov MRK sociálnych terénnych pracovníkov 
alebo mestskú políciu.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov

Elektronické sčítanie obyvateľov 
smeruje do cieľovej rovinky
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Ku Dňu učiteľov ocenili 22 pedagogických  
a nepedagogických zamestnancov

V nedeľu 28. marca sme si opäť pripomenuli V nedeľu 28. marca sme si opäť pripomenuli 
narodenie Učiteľa národov – Jána Ámosa Ko-narodenie Učiteľa národov – Jána Ámosa Ko-
menského, ku ktorému už neodmysliteľne patrí menského, ku ktorému už neodmysliteľne patrí 
aj sviatok Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti aj sviatok Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti 
navštívila v piatok 26. 3. 2021 primátorka mesta navštívila v piatok 26. 3. 2021 primátorka mesta 
Katarína Heneková materské a základné školy  Katarína Heneková materské a základné školy  
i základnú umeleckú školu v meste, v ktorých i základnú umeleckú školu v meste, v ktorých 
bolo ocenených celkom 22 pedagogických i ne-bolo ocenených celkom 22 pedagogických i ne-
pedagogických zamestnancov, tri pedagogičky pedagogických zamestnancov, tri pedagogičky 
získali ocenenie za celoživotné vzdelávanie v po-získali ocenenie za celoživotné vzdelávanie v po-
dobe plakety J. A. Komenského.dobe plakety J. A. Komenského.

Súčasná situácia nedovoľuje organizovať kultúrne Súčasná situácia nedovoľuje organizovať kultúrne 
podujatia, a preto nebolo možné pripraviť ani v roku podujatia, a preto nebolo možné pripraviť ani v roku 
2021 tradičný slávnostný ceremoniál ku Dňu učite-2021 tradičný slávnostný ceremoniál ku Dňu učite-
ľov, pripravovaný Mestom Púchov pre ocenené pe-ľov, pripravovaný Mestom Púchov pre ocenené pe-
dagogičky, pedagógov či nepedagogických zamest-dagogičky, pedagógov či nepedagogických zamest-
nancov púchovských materských, základných škôl, nancov púchovských materských, základných škôl, 
základnej umeleckej školy či centra voľného času.základnej umeleckej školy či centra voľného času.

Napriek tomu, za dodržania všetkých epidemiolo-Napriek tomu, za dodržania všetkých epidemiolo-
gických opatrení, navštívila v piatok primátorka mes-gických opatrení, navštívila v piatok primátorka mes-
ta Katarína Heneková, spolu s referentkou Oddelenia ta Katarína Heneková, spolu s referentkou Oddelenia 
školstva a sociálnych vecí na MsÚ Púchov, Mgr. Zuza-školstva a sociálnych vecí na MsÚ Púchov, Mgr. Zuza-
nou Potočnou, nominovaných 22 pedagogických  nou Potočnou, nominovaných 22 pedagogických  
a nepedagogických zamestnancov škôl a školských a nepedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení v Púchove, ktorých spoločne ocenili diplo-zariadení v Púchove, ktorých spoločne ocenili diplo-
mami a vecnými darmi za ich doterajší prínos v peda-mami a vecnými darmi za ich doterajší prínos v peda-
gogickej činnosti, výchove a vzdelávaní detí a žiakov gogickej činnosti, výchove a vzdelávaní detí a žiakov 
v Púchove. Z celkového počtu nominovaných získali v Púchove. Z celkového počtu nominovaných získali 
3 pedagogičky plaketu J. A. Komenského za prínos  3 pedagogičky plaketu J. A. Komenského za prínos  
v celoživotnom vzdelávaní detí a žiakov v mestských v celoživotnom vzdelávaní detí a žiakov v mestských 

materských a základných školách. Ocenené peda-materských a základných školách. Ocenené peda-
gogičky a pedagógovia boli príjemne prekvapení  gogičky a pedagógovia boli príjemne prekvapení  
a radosť na nich bola znať aj spod ochranných rúšok, a radosť na nich bola znať aj spod ochranných rúšok, 
usmievajúci sa očami. Pre ostatných zamestnancov usmievajúci sa očami. Pre ostatných zamestnancov 
škôl odovzdala primátorka ich riaditeľkám dezinfek-škôl odovzdala primátorka ich riaditeľkám dezinfek-
ciu a ochranné respirátory FFP2. ciu a ochranné respirátory FFP2. 

Primátorka Katarína Heneková poďakovala všet-Primátorka Katarína Heneková poďakovala všet-
kým oceneným za ich každodennú prácu, ktorú kým oceneným za ich každodennú prácu, ktorú 
odvádzajú pre svetlú budúcnosť ďalších generácií: odvádzajú pre svetlú budúcnosť ďalších generácií: 
„Aspoň takouto formou sme Vám chceli, k Vášmu blí-„Aspoň takouto formou sme Vám chceli, k Vášmu blí-
žiacemu sa sviatku Dňa učiteľov, poďakovať – ako aj žiacemu sa sviatku Dňa učiteľov, poďakovať – ako aj 

celým Vašim pracovným kolektívom. Poďakovať sa za celým Vašim pracovným kolektívom. Poďakovať sa za 
prácu, ktorú vykonávate nielen počas tohto neuteše-prácu, ktorú vykonávate nielen počas tohto neuteše-
ného náročného obdobia, ktoré prežívame. Uvedo-ného náročného obdobia, ktoré prežívame. Uvedo-
mujem si, aké je to vypätie, a o to viac si vážime Vašu mujem si, aké je to vypätie, a o to viac si vážime Vašu 
prácu, to, aké základy dávate našim deťom do života. prácu, to, aké základy dávate našim deťom do života. 
Hovorí sa, že všetko najdôležitejšie, čo v živote po-Hovorí sa, že všetko najdôležitejšie, čo v živote po-
trebujem vedieť, sa naučím v materskej škole. A to trebujem vedieť, sa naučím v materskej škole. A to 
potom ďalej môžu naše deti rozvíjať na základných potom ďalej môžu naše deti rozvíjať na základných 
či stredných školách, i v základnej umeleckej škole či stredných školách, i v základnej umeleckej škole 
onen talent, ktorý majú v sebe. Ďakujem za Vašu spo-onen talent, ktorý majú v sebe. Ďakujem za Vašu spo-
luprácu, že ste súčasťou nášho mesta a taktiež za to luprácu, že ste súčasťou nášho mesta a taktiež za to 
všetko, čo našim deťom dávate. Do ďalšieho obdobia všetko, čo našim deťom dávate. Do ďalšieho obdobia 
Vám prajem najmä veľa zdravia, nech Vás neopúšťa Vám prajem najmä veľa zdravia, nech Vás neopúšťa 
optimizmus, chuť do života i práce. Ďakujem Vám za optimizmus, chuť do života i práce. Ďakujem Vám za 
všetko.“všetko.“

Koľko ušľachtilých rastlín skrýva meno Učiteľ? Koľ-Koľko ušľachtilých rastlín skrýva meno Učiteľ? Koľ-
ko púčikov čaká na Učiteľovo pohladenie? Jeho čas ko púčikov čaká na Učiteľovo pohladenie? Jeho čas 
neohraničujú kalendárne roky, ale rozvrh hodín, neohraničujú kalendárne roky, ale rozvrh hodín, 
školské zvonenia. Katarína Heneková pri lúčení sa školské zvonenia. Katarína Heneková pri lúčení sa 

s ocenenými pedagógmi dodala, že sa spolu s nimi s ocenenými pedagógmi dodala, že sa spolu s nimi 
bude tešiť na pomyselný zvonček, ktorý verí, že bude tešiť na pomyselný zvonček, ktorý verí, že 
čoskoro zazvoní na lepšie časy, aby sme sa navrátili čoskoro zazvoní na lepšie časy, aby sme sa navrátili 
do lepších časov a bežného spôsobu života.do lepších časov a bežného spôsobu života.

Na záver ešte zopár slov poslankyne MsZ Ireny Na záver ešte zopár slov poslankyne MsZ Ireny 
Kováčikovej, predsedníčky Komisie vzdelávania, Kováčikovej, predsedníčky Komisie vzdelávania, 
kultúry, sociálnych vecí a mládeže:kultúry, sociálnych vecí a mládeže:

„Kto je schopný rozdávať sám seba, je bohatý.“  „Kto je schopný rozdávať sám seba, je bohatý.“  
(E. Fromm)(E. Fromm)

V živote každého z nás sú vzácne chvíle stretnutia V živote každého z nás sú vzácne chvíle stretnutia 
ľudí, ktoré sú príležitosťou na zastavenie, zamyslenie, ľudí, ktoré sú príležitosťou na zastavenie, zamyslenie, 
na úprimné poďakovanie, a tiež symbolické ocene-na úprimné poďakovanie, a tiež symbolické ocene-
nie. S týmto zámerom každoročne predstavitelia nie. S týmto zámerom každoročne predstavitelia 
mesta Púchov v spolupráci so Zborom pre občian-mesta Púchov v spolupráci so Zborom pre občian-
ske záležitosti organizovali celomestské oslavy Dňa ske záležitosti organizovali celomestské oslavy Dňa 
učiteľov. Situácia s pandémiou zmarila úmysel po-učiteľov. Situácia s pandémiou zmarila úmysel po-
kračovať pre tento rok v tradícii, ale ani to nebráni kračovať pre tento rok v tradícii, ale ani to nebráni 
tomu, aby som Vám, pani učiteľky, páni učitelia, vy-tomu, aby som Vám, pani učiteľky, páni učitelia, vy-
chovávateľky, nepedagogickí zamestnanci, v mene chovávateľky, nepedagogickí zamestnanci, v mene 
členov Komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho členov Komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho 
zabezpečenia pri Mestskom zastupiteľstve Púchov,  zabezpečenia pri Mestskom zastupiteľstve Púchov,  
z úprimného srdca poďakovala, že poslanie, ktoré ste z úprimného srdca poďakovala, že poslanie, ktoré ste 
prijali za svoje, robíte s láskou a otvoreným srdcom. prijali za svoje, robíte s láskou a otvoreným srdcom. 
Neovplyvnil ho ani čas a ani prekážky, ktoré, ako to Neovplyvnil ho ani čas a ani prekážky, ktoré, ako to 
občas býva, prišli do cesty.občas býva, prišli do cesty.

Ďakujeme Vám za Vašu silu, trpezlivosť, ochotu, Ďakujeme Vám za Vašu silu, trpezlivosť, ochotu, 
nežnosť, láskavosť, za sladké pokarhanie, za všetko, nežnosť, láskavosť, za sladké pokarhanie, za všetko, 
čo deťom s veľkou trpezlivosťou odovzdávate.čo deťom s veľkou trpezlivosťou odovzdávate.

Prajeme Vám, aby Vás stretlo viac krajších dní ako Prajeme Vám, aby Vás stretlo viac krajších dní ako 
tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti  tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti  
a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa 
úspechov.úspechov.

Vzácne okamihy odmeňovania priniesli radosť, Vzácne okamihy odmeňovania priniesli radosť, 
slzy, poďakovanie a taktiež vieru v perspektívne zaj-slzy, poďakovanie a taktiež vieru v perspektívne zaj-
trajšky, ktoré opäť otvoria dvere školských budov, trajšky, ktoré opäť otvoria dvere školských budov, 
kam sa žiaci s plnou vervou vrátia.kam sa žiaci s plnou vervou vrátia.

ZOZNAM OCENENÝCH UČITELIEK A UČITEĽOV:ZOZNAM OCENENÝCH UČITELIEK A UČITEĽOV:
Marta Šomková (Materská škola 1.mája (Lienka) Marta Šomková (Materská škola 1.mája (Lienka) 

1348/28)1348/28)
Mária Bednárová (Materská škola, Požiarna Mária Bednárová (Materská škola, Požiarna 

1291/26)1291/26)
Eva Zemanová (Materská škola Mládežnícka) Eva Zemanová (Materská škola Mládežnícka) 
Jana Zboniaková (Materská škola Mládežnícka) Jana Zboniaková (Materská škola Mládežnícka) 
Ing. Gabriela Koyšová (Materská škola Nosice )Ing. Gabriela Koyšová (Materská škola Nosice )
Mária Lepulicová (Centrum voľného času) Mária Lepulicová (Centrum voľného času) 
Mgr. Adriana Čemešová (Materská škola, Požiarna Mgr. Adriana Čemešová (Materská škola, Požiarna 

1292/11) 1292/11) 
Iveta Hudecová (Materská škola, Požiarna 1292/11)Iveta Hudecová (Materská škola, Požiarna 1292/11)
Mgr. Milada Michalková (Základná škola J. A. Ko-Mgr. Milada Michalková (Základná škola J. A. Ko-

menského) menského) 
Mgr. Eva Ďurčeková (ZŠ Slovanská) Mgr. Eva Ďurčeková (ZŠ Slovanská) 
Alena Krajčová (Materská škola Chmelinec)Alena Krajčová (Materská škola Chmelinec)
Darina Čeligová (Materská škola Chmelinec)Darina Čeligová (Materská škola Chmelinec)
Mgr. Martina Jancíková (Základná škola Mládežníc-Mgr. Martina Jancíková (Základná škola Mládežníc-

ka) ka) 
Mgr. Vojtech Kozla (Základná škola Mládežnícka)Mgr. Vojtech Kozla (Základná škola Mládežnícka)
Mgr. Andrea Kurtinová (Základná škola Mládežníc-Mgr. Andrea Kurtinová (Základná škola Mládežníc-

ka)ka)
Mgr. Alena Kováčiková (Základná škola Gorazdova)Mgr. Alena Kováčiková (Základná škola Gorazdova)
Mgr. Daniela Rojková (Základná škola Gorazdova)Mgr. Daniela Rojková (Základná škola Gorazdova)
PaedDr. Daniela Sadloňová (Základná umelecká PaedDr. Daniela Sadloňová (Základná umelecká 

škola)škola)
Mgr. Elena Toporová (Základná umelecká škola)Mgr. Elena Toporová (Základná umelecká škola)
Plaketa J. A. Komenského – Cena za celoživotné Plaketa J. A. Komenského – Cena za celoživotné 

vzdelanie:vzdelanie:
Mgr. Jarmila Rolincová (Materská škola, Požiarna Mgr. Jarmila Rolincová (Materská škola, Požiarna 

1291/26)1291/26)
Mgr. Marta Krajčovičová (Základná škola J. A. Ko-Mgr. Marta Krajčovičová (Základná škola J. A. Ko-

menského)menského)
Anna Labantová (Materská škola Slovanská) Anna Labantová (Materská škola Slovanská) 

Laura Krošláková, MsÚ Púchov Laura Krošláková, MsÚ Púchov 
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Mestská polícia
Pes nezamrzol... 
Hliadka mestskej polície preverovala tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého bolo na 
Námestí slobody odstavené pred bytovkou 
osobné motorové vozidlo, v ktorom bol pes. 
Oznamovateľ sa obával, že počas nočného 
mrazu by mohol zamrznúť. Hliadka prostred-
níctvom Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Púchove zistila majiteľa vozidla. Ná-
sledne ho kontaktovali a požiadali, aby psa  
z automobilu odstránil. Hliadka priestor skon-
trolovala približne o hodinu, automobil už na 
mieste nebol.

Pil do bezvedomia...
Mestských policajtov telefonicky privolali ku 

potravinám na Komenského ulici, kde mal od-
padnúť muž. Po príchode na miesto bol muž 
v starostlivosti zdravotných záchranárov. Oše-
trujúci lekár hliadku informoval, že muž nebol 
zranený, len mu prišlo zle, pretože viac ako tri 
dni požíval alkoholické nápoje. Muž odmietol 
ísť na lekárske ošetrenie. 

Odpadol nad Púchovskou skalou
Hliadka mestskej polície zasahovala nad 

Púchovskou skalou, kde mal odpadnúť nezná-
my chlapec. Po príchode hliadky na miesto bol 
už chlapec pri vedomí, informoval, že mu prišlo 
zle a stratil vedomie. Na sebe nemal žiadne vi-
diteľné zranenie. Na miesto prišli aj zdravotní 
záchranári, ktorí chlapca zobrali na vyšetrenie 
do považskobystrickej nemocnice. Mestskí po-
licajti o prípade informovali jeho matku.  

V Záskalí horelo v rodinnom dome
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade telefónneho oznámenia v miestnej čas-
ti Púchova Záskalie, kde horel rodinný dom. 
Po príchode na miesto muž bývajúci v dome 
hliad ku informoval, že zakúril v kotle ústredné-
ho kúrenia, pričom  na úrovni prvého poscho-
dia v obývacej miestnosti vznikol požiar. Ná-
sledne privolali požiarnu hliadku, ktorá požiar 
dostala pod kontrolu.  Priestor bol kontrolo-
vaný termokamerou. Michal uviedol, že spolu  
s matkou budú bývať u blízkej rodiny a ná-
sledky požiaru budú odstraňovať v pondelok. 
Pomoc od mesta Púchov nepožadujú, iba kon-
tajner na odvoz ohoreného nábytku. Počas 
požiaru k zraneniam nedošlo. Mestskí policajti 
urobili z miesta fotodokumentáciu.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informu-
je cestujúcich o mimoriadnom obmedzení vlakovej 
dop ravy. Výber vlakov zahrnutých do optimalizácie 
bol realizovaný tak, aby boli cestujúcim k dispozícii 
buď vlakové spojenia, alebo iná alternatíva dopravy. 
Redukcia dopravných výkonov je dočasná, bude tr-
vať od 28. 3. do 1. 5. 2021, čo korešponduje s termí-
nom predĺženia núdzového stavu.

Optimalizácia dopravy je reakciou Ministerstva 
dopravy a výstavby SR (MDV SR) na pandémiu CO-
VID-19, predĺženie núdzového stavu a zákaz vy-
chádzania po 20.00. 

DIAĽKOVÁ DOPRAVA
Dochádza k mimoriadnej optimalizácii vlakov  

s platnosťou od 28. III. do 30. IV. 2021:
• RR 705 POVAŽAN, RR 707 POVAŽAN, RR 712 PO-

VAŽAN, RR 714 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Žilina/
Žilina – Bratislava hl. st.) budú zrušené od 27. III. 2021.

• RR 713 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 
19:46) bude od 28. III. 2021 vedený so zmeneným ob-
medzením: ide v (1) – (5) a (7), nejde 2. – 4. IV., od 1. 
V. 2021 bude vlak vedený s pôvodným obmedzením: 
ide v (1) – (4) a (7), nejde 4. VII., 31. VIII., 15. IX., 31. X., 
17. XI.

• RR 715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:21 – Trenčín 
20:41) bude od 29. III. 2021 vedený v pracovné dni, 
od 1. V. 2021 bude vedený s pôvodným obmedze-
ním: ide v (1) – (4), nejde 5. VII., 31. VIII., 1., 14., 15. IX., 
1., 16., 17. XI.

• RR/REX 764 TATRAN (Košice 17:57 – Žilina 21:17 | 
21:21 – Trenčín 22:31) bude od 28. III. 2021 vedený 
denne, od 1. V. 2021 bude vedený s pôvodným ob-
medzením: ide (1) – (6) a 4. VII., 31. X., nejde 5. VII., 
1. IX., 1. XI.

• RR 15713 TATRAN, RR 17610 TATRAN (Bratislava hl. 
st. – Košice/Košice – Bratislava hl. st.) budú zrušené.

• RR 15715 POVAŽAN, RR 17716 POVAŽAN, RR 
17718 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Žilina/Žilina – 
Bratislava hl. st.) budú zrušené.

• RR 17764 TATRAN (Košice – Bratislava) zrušený.
Z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 bude ob-

medzené aj radenie reštauračných vozňov.

• Vo vnútroštátnych vlakoch ani naďalej nebudú 
radené reštauračné vozne.

REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA 
Dochádza k mimoriadnemu obmedzeniu vlakov  

s platnosťou od 28. III. do 1. V. 2021. (Poznámka: Vlaky 
budú vedené podľa sobotňajšieho grafikonu vlako-
vej dopravy, pričom vybrané vlaky budú vedené od-
chýlne pre zabezpečenie dopravy do zamestnania.)

Trenčiansky samosprávny kraj
Uvedené vlaky budú premávať odchýlne od sobot-

ňajšieho režimu (opis výnimiek).
Linka (Žilina) – Považská Bystrica – Nové Mesto nad 

Váhom (trať 120)
• Os 3340 (Púchov 04:42 – Trenčín 05:19) bude ve-

dený v pracovné dni.
• Os 3371 (Nové Mesto nad Váhom 05:50 – Trenčín 

06:14) bude vedený v pracovné dni.
• Os 3307 (Trenčín 06:25 – Žilina 08:04) bude vede-

ný v pracovné dni.
• Os 3320 bude vedený v pracovné dni po Púchov 

(Žilina 13:49 – Púchov 14:36).
Linka Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlárský prů-

smyk (ČR) (trať 123)
• Os 5402 (Trenčianska Teplá 04:43 – Horné Srnie 

04:53) bude vedený v pracovné dni.
• Os 5403 (Horné Srnie 04:59 – Trenčianska Teplá 

05:09) bude vedený v pracovné dni.
• Os 5406 (Trenčianska Teplá 06:46 – Horné Srnie 

06:56) bude vedený v pracovné dni.
• Os 5407 (Horné Srnie 06:59 – Trenčianska Teplá 

07:09) bude vedený v pracovné dni.
Linka Púchov – Strelenka (trať 125)   
• Os 3204 (Púchov 05:55 – Strelenka 06:20) bude 

vedený denne.
• Os 3205 (Strelenka 06:29 – Púchov 06:54) bude 

vedený denne.
• Os 3280, Os 3281 budú zrušené.
• Os 3307 (Trenčín 06:25 – Žilina 08:04) bude vede-

ný v pracovné dni.
• Os 3320 bude vedený v pracovné dni po Púchov 

(Žilina 13:49 – Púchov 14:36).
Zdroj: Železničná spoločnosť Slovensko

Pre pandémiu obmedzili vlakové spoje

Na cestách Púchovského okresu sa v 11. kalendár-
nom týždni stala iba jedna dopravná nehoda. Nikto 
sa pri nej nezranil a skúška na alkohol bola negatívna.

K nehode došlo v piatok 19. marca na ceste III/1951 
medzi obcami Dolná Breznica a Horná Breznica 
mimo zastavané územie. Vodič osobného motoro-

vého vozidla Mercedes v dôsledku nevenovania sa 
vedeniu motorového vozidla ľavou prednou časťou 
zachytil oproti idúce osobné motorové vozidlo Audi 
A4. Po kontakte vrazil Mercedes do kovového záb-
radlia umiestneného nad odvodňovacou šachtou 
vedľa cesty.                KR PZ Trenčín 

Na cestách Púchovského okresu sa v 11. týždni 
stala iba jedna dopravná nehoda

Ilustračná snímka: Miroslav Mikáč



školstvoškolstvo 77

 

Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov 

Zápis do 1. ročníka bez prítomnosti detí 

  7. apríl 2021   

                                    od 14:00 do 17:00 hod. 

          14. apríl 2021          

                                  (21. apríl 2021 – náhradný termín) 

  Povinnosť vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy. 

Prineste si so sebou občiansky preukaz, rodný list 

dieťaťa, čestné prehlásenie druhého zákonného zástupcu, 

poplatok 12 € na učebné pomôcky a prípadne vyplnené tlačivá 

(ŠKD, ŠJ), ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy:  

                          www.zsgorazdovapuchov.edupage.org 

                  

Ponúkame: 

§ výučbu anglického a nemeckého jazyka  od 1. ročníka, 

§ športové triedy od 5. ročníka: volejbal - plávanie - futbal, 

§ pomoc špeciálneho pedagóga, psychológa  a asistentov učiteľa, 

§ moderne vybavené odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, 

§ výučbu cez interaktívnu podlahu a s programovacími robotmi, 

§ veľký výber záujmových krúžkov, 

§ školskú knižnicu a čitáreň, 

§ viacúčelový športový areál, dve telocvične, malé dopravné 

ihrisko a učebňu v prírode, 

§ činnosť školského klubu od 5,45 hod. do 16,00 hod. 

  Tešíme sa na Vás! 
 

 

Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov

ZZÁÁPPIISS  DDOO  11..RROOČNNÍÍKKAA

Na zápis prichádzajú zákonní zástupcovia bez prítomnosti dieťaťa.

 TTeerrmmíínnyy  pprreevvzzaattiiaa  rroozzhhooddnnuuttíí::

 07. apríla 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

 14. apríla 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

 21. apríla 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

Zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnia elektronickú prihlášku do 06. apríla 2021.

                         PPrrii  pprreebbeerraanníí  rroozzhhooddnnuuttiiaa  jjee  ppoottrreebbnnéé  ssoo  sseebboouu  pprriinniieessť::

 občianky preukaz zákonného zástupcu

 rodný list dieťaťa 

 Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vypísať

 ju môžete v uvedených termínoch priamo v škole

   PPoonnúúkkaammee::                                                                                                                                                                                                            

 individuálny prístup, pomoc špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa

 matematiku na šachovnici, výučbu ANJ od 1.ročníka 

 podporu žiakov vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach

 pohybovú prípravu a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu 

 moderne vybavené učebne, zrenovovanú telocvičňu

 rozmanité záujmové krúžky a rôzne školské akcie pre deti a ich rodičov 

 príjemné rodinné prostredie, areál s parkom a zeleňou, multifunkčné ihrisko 

 stravovanie v školskej jedálni, vynovenú školskú knižnicu 

 školský klub detí s pestrou činnosťou rozvíjajúcou detskú tvorivosť

                                                                      TTEEŠŠÍÍMMEE    SSAA  NNAA  VVÁÁSS!!

                                                                                                  

                                                                                            

Zápis
do 1. rocníka

Čo netreba zabudnúť?

Čo Vám ponúkame?

INFO: www.zskompv.edupage.org

ZŠ J. A. Komenského, Komenského 652/50, 020 01 Púchov

Vážení rodičia, milé deti, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

dňa
od 14:00 do 17:00

 7. apríla 2021 

       14. apríla 2021 od 14:00 do 17:00

 od 14:00 do 17:00 

Náhradný termín 21. apríla 2021

na web stránke – zápis )
-    je



súťažsúťaž88

Chodíš na základnú školu a rád 
si vymýšľaš rôzne príbehy ale-
bo básne? V spolupráci s Mestom 
Púchov Mestská knižnica Vladimí-
ra Roya pripravila zaujímavú súťaž 
pre žiakov základných škôl, ktorá 
môže odhaliť tvoj talent. Do konca 
marca môžeš posielať svoje prí-
spevky s kontaktnými údajmi na 
mestskakniznicapuchov@gmail.
com. Každý týždeň vyberieme 
niekoľko príspevkov na zverejnenie 
v Púchovských novinách a na kon-
ci marca budú vyžrebovaní víťazi  
v dvoch vekových kategóriách.

Papier a zošívačka 
KAPITOLA 1
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna 

malá dedinka, ktorá sa volala Zoší-
vačkovo. V jednom malom domčeku 
bývala klasická rodinka. Hlavou rodiny 
boli otec Peter a jeho manželka Katarí-
na. Mali spolu syna Michala a dcéru 
Janku. 

KAPITOLA 2 
Začalo sa to tým, že chlapec menom 

Michal vytiahol Papier. Papieru bolo 
ľúto, že tam nechal Zošívačku. Papier 
a Zošívačka boli dobrí kamaráti. Všade 
chodili spolu, trávili spolu čas a Michal 
ich vyberal vždy spolu.

KAPITOLA 3 
Raz za ním prišla Janka spýtala sa ho: 

„Miško, môžeš mi požičať zošívačku?“ 
Zošívačka bola zhrozená a zamrmlala 
si pod nos: „Ja nechcem ísť s ňou! Vždy 
so mnou hompáľa! A mne je potom 
zle!“ Michal samozrejme rozumel jej 
reči a povedal Janke: „Prepáč, ale teraz 
ju práve potrebujem.“ Janka sa odula  
a išla hneď za rodičmi. Michal vedel, že 
Jana ide za rodičmi, ihneď vytiahol zo-
šívačku a robil sa, ako keby ju používal. 
Zošívačka vedela, že ju potom Michal 
položí zase na svoje miesto. V tom 
čase prišli rodičia a Janka im poveda-
la: „Mami! Michal mi nechce požičať 
zošívačku!“ Mama Katarína povedala: 
„Janka nemôžeš mať zošívačku, keď ju 
Miško potrebuje!“

KAPITOLA 4 
Po čase sa stretol Papier so Zošívač-

kou a Papier si zamrmlal popod nos: 
„Hej, prečo ťa Jana tak hompáľala?“

„Pretože ma nemá rada,“ smutne 
povedala zošívačka. „Tak ti to vynahra-
díme,“ vzdychol Papier. A zošívačka 
mala v hlave asi milión otázok. Jedna z 
tých miliónov bola: „Ako?“ „Užijeme si 
čas len my, spolu. Bez Jany, bez Miška  
a bez rodičov, len my dvaja.“ „Tak dob-
re,“ povedala Zošívačka. 

*O PÁR HODÍN NESKÔR*
„Bojím sa. Čo ak Jana príde potajom-

ky a zoberie ma?“ so strachom pove-
dala Zošívačka. A Papier dodal: „Neboj, 

Michal by to vycítil.“ Zošívačka dodala: 
„No uvidíme.“ A Papier nezabudol do-
dať: „Tak poďme si urobiť trochu času 
pre seba!“

KAPITOLA 5
Keď si spravili Papier so Zošívačkou 

trochu času pre seba, užili si pár spo-
ločných chvíľ a išli spať. Michal mal tiež 
večierku, bolo 10 hodín večer. Jana ju 
mala o pol deviatej a musela počkať, 
kým Michal zaspí, lebo mu chcela 
ukradnúť zošívačku. Samozrejme Mi-
chal zaspal hneď ako sa hodil do po-
stele. „Konečne v posteli, “ povedal. No 
a potom to prišlo, Jana chcela ukrad-
núť zošívačku. Už mala dávno spať! 

KAPITOLA 6 
Rodičia prišli a zhíkli: „Jana! Ty si už 

mala dávno spať! Čo robíš u Miška!? 
On má zajtra školu, namáhavý deň  
a ty si tu prídeš do Michalovej izby len 
tak?“ Jana nezaváhala a vyhovorila sa: 
„Mala som nočnú moru!“ „Pravdu!“ vy-
krikovala mama Katarína. A Michal do-
dal po mame: „Môžete to riešiť tu, ale 
prosím tichšie, nemusíte takto nahlas.“ 
„Ty buď radšej ticho, ty si ma do toho 
zatiahol!“ povedala Jana. „Máš pravdu, 
musíme ťa nechať spať,“ povedal Peter 
potichu. 

„Myslíš, že sa niečo deje?“ povedal 
Papier vystrašene. „Podľa toho kriku 
áno,“ dodala Zošívačka.

KAPITOLA 7 
„Nechcem byť hrubý, ale krik tu už 

bol .“ pripomenul Zošívačke. „Ja viem,“ 
povedala Zošívačka. 

*MEDZITÝM V OBÝVAČKE*
„Povedala som pravdu!“ skríkla 

mama. „No dobre,“ zamrnčala Jana.
„Išla som si pre zošívačku, lebo mi 

ju vtedy Mišo nechcel dať,“ povedala 
Jana pravdu. „Teraz je predsa neskoro 
večer, my sme boli už pripravený na 
spánok!“ 

Peter povedal: „Katka, ja by som ju 
nejako potrestal, ale čím?“ „No ja tiež,“ 
dodala Katarína. „No ale ako...“ vzdy-
chol Peter. 

„Peťo! Už viem! Dáme jej trest, že to 
bude ľutovať! Dáme jej zákaz televízie! 
Až do vtedy, kým sa mu neosprave-
dlní!“ po dlhom rozmýšľaní povedala 
Katarína. „Áno!“ odpovedal Peter. 

KAPITOLA 8
„Dobré ráno, zošívačka!“ radost-

ne povedal papier. „Nerob ma takou 
šťastnou hneď ráno. Viem, že ma Jana 
zoberie alebo ma zhabnú rodičia  
a možno ma už nikdy neuvidíš. Len 
aby si vedel, mám ťa rada,“ vzdychla 
zošívačka smutne. „Aj tak je Michal 
v škole,“ so slzami v očiach povedala 
zošívačka.

Zošívačka si išla pospať, lebo skoro 
celú noc nezaspala. A tak si papier od-
trhol kúsok zo seba, zobral pero, ktoré 
bolo v šuplíku a písal list: „Zošívačka 
milá moja, vždy som ťa mal rád, aj keď 
si bola preč, aj keď sme boli spolu, ale 
aj keď sme spali. Preto sa ťa slávnostne 

pýtam: „Vezmeš si ma?“ A papier zasa 
odtrhol kúsok zo seba a urobil malý 
prstienok z papiera.

KAPITOLA 9 
Keď bolo asi jedna hodina poobe-

de, Michal mal ešte školu. Vtedy 
prišla mama Katarína a zobrala zoší-
vačku, ale aj s papierom, kam písal 
Papier ľúbostný list a zobrala tiež papi-
erový prstienok. Zošívačku dala Jane, 
ľúbostný list, ale ani papierový prsti-
enok si nevšimla. Odložila ich nabok. 
A ako zošívačka hovorila na začiatku, 
začala s ňou hompáľať, samozrejme 
ju ani nepoužila, len ju hompáľala a 
hompáľala. Mama Katarína zavolala 
na Janu, nech ide na olovrant. V tom si 
zošívačka všimla papierik od Papiera, 
ktorý jej Papier písal a videla aj papie-
rový prstienok.

KAPITOLA 10 
Bola prekvapená a zhíkla: „ÁNO!!!“ 

Potom prišiel Michal, potajomky 
zobral zošívačku. Jana sa o to ani ne-
zaujímala. Dal ju späť k papieru. Papier 
chcel začal rozprávať, ale ani nezačal, 
zošívačka ho prekríkla: „ÁNO RADA!“ 
„Vážne!?“ zhíkol papier. Niečo po-
čul aj Michal, ale nezaujímalo ho to.  
A potom sa zošívačka obzrela na pa-
pier: „Prečo si taký otrhaný?“ „No lebo 
som otrhával papier zo seba, nebol tu 
žiadny nablízku,“ vysvetlil papier.

*O NIEKOĽKO DNÍ NESKÔR* 
KAPITOLA 11
„Ako vyzerám Spinka?“ spýtala sa 

Zošívačka kancelárskej spinky, keď 
už bola svadobne oblečená. „Vyzeráš 
nádherne,“ uistila Spinka Zošívačku. 
„Pero ako vyzerám?“ spýtal sa Papier 
pera. „Suprovo!“ tiež uistilo Pero Pa-
pier. Bol víkend a Michal sa svadby 
samozrejme zúčastnil. Obliekol sa do 
gala. Pomysel si, že mu rodičia nebudú 
rozumieť a tak sa to rozhodol utajiť.  
O svadbe ho totiž informoval Papier 
a on ich reči rozumie. Keď bolo pár 
minút do svadby, všetci robili výzdo-
bu. Michal svojej izby a Ceruzka robila 
výzdobu v šuplíku. Keď sa svadba za-
čala, Michal s radosťou pozeral a ne-
zabudol si pomyslieť: „Toto je najlepší 
moment môjho života. Svadba Zoší-
vačky a Papiera!“

KAPITOLA 12
A tak sa papier a zošívačka zobrali 

a ich mesto už nebolo Šuplíkovo, ale 
Posteľovo. Michal ich totiž presťa-
hoval do postele. Zošívačka už mala 
priezvisko Papierová. Michal si dokon-
ca šetril jeho cenný štvorlístok. Dal ho 
do postele, kde papier a zošívačka bý-
vali. A mali také šťastie, že ho nikdy ni-
kto nemal, nikto na svete. A šťastie im 
robilo aj slniečko na oblohe, povedalo 
im že ich nikdy neopustí a Michal ich 
taktiež nikdy neopustil. Jana sa vtom 
čase Miškovi ospravedlnila takže moh-
li všetci spolu pozerať televíziu.

Natálka Pechová, 4. ročník

Literárna súťaž Čarovanie perom
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Možno sme už uvažovali nad všeobecnou skutoč-
nosťou, ktorú by sme mohli nazvať „tajomstvom živo-
ta“. V tomto zmysle nejde o uvažovanie nad vznikom 
života, ale zamýšľanie sa, aký je jeho cieľ a zmysel. 
Možno sa nad tým pousmejeme a povieme si, že 
hádam každý z nás vie, čo je jeho cieľom a zmyslom 
života. Človek musí platiť účty, preto musí pracovať, 
aby mohol pracovať, musí byť zdravý. Čiže na to, aby 
dosiahol rôzne ciele, naplnil mnohé úlohy, týkajúce 
sa jeho vlastného života a životov jeho blízkych, musí 
akoby vstúpiť do kolotoča úloh, ktoré na seba po-
stupne nadväzujú a ktoré si vyžadujú aj určitú náma-
hu a úsilie. Ale aký význam má vstúpiť do takéhoto 
kolotoča, respektíve kolobehu úloh a povinností? Ak 
by sme zo života oddelili, vylúčili jeho hlbší zmysel, 
kolobeh úloh a povinností by bol len monotónnym, 
stereotypným, ubíjajúcim, frustrujúcim závodom, 
pretekaním sa, o čo najväčšiu a najrýchlejšiu produk-
ciu. To je však zmysel existencie strojov, nie ľudských 
bytostí. Ochota, motivácia vstúpiť do kolobehu úloh 
a povinností je pre človeka najviac zmysluplná, keď 
vychádza z lásky k sebe a k tým, ktorých človek milu-
je. Najmä vtedy je človek schopný prinášať zmyslupl-
nú obetu, čo možno považovať za odhalenie „tajom-
stva“ ľudského života. 

V úryvku Ježišovho evanjelia, ktoré napísal apoštol 
Ján, v jeho 12. kapitole, na to poukázal Ježiš slovami: 
„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, 
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 
Kto miluje svoj život stratí ho, a kto svoj život nená-
vidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“

Slová o nenávisti voči pozemskému životu môžu 
vyvolávať paniku a zmätok, ale dôležité je uvedomiť 
si význam týchto slov. Mnohí ľudia si totiž mylne vy-
svetľujú, že Ježiš vyzýva k pohŕdaniu ľudským živo-
tom a všetkými dobrami, ktoré život prináša. Dôsle-
dok takéhoto nesprávneho chápania sa prejavuje 
v názore, že kresťan má byť kdesi zastrčený v kúte, 
byť stále smutný a zamračený, neustále sa len kajať, 

umŕtvovať, žiť v presvedčení, že radovať sa zo života 
je niečo hriešne a diabolské. Sám musí o sebe usta-
vične pochybovať a byť takým mdlým útrpníčkom 
tohto sveta. Samozrejme, že to je pomýlené pre-
svedčenie. Pri pochopení Ježišových slov je nutné 
vnímať jeho osobnosť v celku. Určite si spomenie-
me, že prvý Ježišov zázrak sa udial na svadbe v Káne 
Galilejskej a možno si spomenieme na to, ako Ježiš 
chodieval na hostiny a slávnosti. Čo nám to hovorí  
o Ježišovej osobnosti? Že bol spoločenský a vedel sa 
s prítomnými na svadbe, či oslave aj patrične, slušne 
zabaviť. Jeho slová dnešného evanjelia o nenávisti 
voči pozemskému životu určite neznamenajú od-
mietanie dobier predchádzajúceho uvedeného myl-
ného názoru. Veď to by bol pokrytec a navyše, keď 

sa verejne prezentoval ako ten, ktorý sa zúčastňoval 
svadobných hostín, by si ani nemohol dovoliť namie-
tať namietať čokoľvek voči dobrám života a nabádať 
k nenávisti voči nemu. Jeho slová majú iný význam. 
Hovoria o tom, aby človek užíval dobrá tohto sveta, 
ale nebol ich otrokom. Aby nebol na veci, prostried-
ky, dobrá života naviazaný, že keď človek o ne príde, 
je presvedčený, že jeho život už nemá cenu. Ježiš  
v podstate konštatoval samozrejmý fakt, že ak je 
človek takýmto spôsobom na veci života naviazaný, 
tak svoj život stratí, doslova o neho príde. Nemusí 
to znamenať, že človek hneď a zaraz umrie, ale že  
v ňom zahynú všetky ušľachtilé city, vnútorne sa sta-
ne chladným, necitlivým, surovým a arogantným.  
To už nebude život, ale živorenie. Z človeka vyprchá 
láska a doľahne na neho dôsledok námahy zabezpe-
čiť povinnosti bez vnútorného zmyslu. Klesne na úro-
veň existencie strojov, ale keďže nie je stroj, ľudská 
existencia sa pre neho stane frustrujúca, ubíjajúca. 

Z každej cesty však existuje návrat v podobe ná-
deje. My svoju nádej upevňujeme láskou a starostli-
vosťou o svojich blízkych. Alebo ju prežívame v úcte 
voči tým, ktorí nám dali život a o ktorých vieme, že 
na nás pozerajú z večnosti a povzbudzujú k dobrému 
životu. Vieme, že na nás spoliehajú a sú hrdí, že ich 
odkaz, čiže to dobré, čo v nás zanechali, rozvíjame 
svojím životom ďalej. Aj takto môžeme dávať zmy-
sel „kolotoču“ nášho života, ak žijeme bez rodiny, či 
potomkov, vždy je tu niekto, pre koho naša snaha  
a obety majú zmysel.

V zmysle Ježišových slov by sme mohli povedať, že 
sme ako zrná zasadené do zeme tohto sveta a v láske 
prinášame každodenné obety v podobe starostlivos-
ti a námahy pre našich blízkych, tých, ktorí sú nám 
zverení, či tých, o ktorých ani netušíme. Tešme sa  
a radujme zo života, pretože vďaka našim obetám sa 
nielen šíri láska, pokoj a spravodlivosť vo svete, ale 
rastie aj náš večný život.

Stanislav Stolárik, katolícky farár v Púchove 

Kto bude mať v nenávisti svoj život...

Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory,
srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov 

Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu 
dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. 
Bolo v nej omnoho viac ticha, samoty a odriekania 
ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy  
a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakaze-
ných a umierajúcich. Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši 
duchovní pastieri, neordinovaní služobníci, či verní 
členovia cirkevných zborov. Pozostalým rodinám  
a cirkevným zborom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. 
Ľúto je nám ale vôbec každého, kto zomrel na ná-
sledky onemocnenia vírusom covid – 19. A ďakuje-
me Bohu za každého uzdraveného. 

Náš život nadobudol viditeľne inú podobu. Mnohí 
stratili finančné a sociálne istoty. Okrem mnohých 
pekných vecí a príkladov vzájomnej pomoci sa vy-
plavilo aj mnoho odcudzenia, prázdnoty a agresivi-
ty. Všetko je ešte sprevádzané politickou krízou. Na 
tomto pozadí prežívame túžbu normálne žiť, bojíme 
sa ochorenia, smrti, staráme sa o školákov či senio-
rov. Túžime byť opäť spolu v zhromaždeniach cirkvi, 
dovtedy sme vďační za duchovný pokrm cez tlač, 
médiá a internet. 

Vo viere sme povolaní k tomu, aby sme svoje osob-
né i spoločné kalvárie niesli v závislosti na Bohu. Vy-
znávame, že bývame okolnosťami zaskočení a nere-
agujeme správne. Nie je to dobré svedectvo svetu. 

Kedy, ak nie v zložitých časoch má viera dávať správ-
nu orientáciu, ukazovať svoju silu a ovocie? 

Apoštol Peter sa prihováral svojej cirkvi v zložitej 
situácii: „Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý 
vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo ne-
zvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utr-
peniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj 
pri zjavení Jeho slávy“ (1. list Petra 4, 12 – 14). Kres-
ťanov jeho doby prekvapilo, že do ich života vstúpilo 
utrpenie v podobe prenasledovania. Podoby ľud-
ských kalvárií bývajú rozličné. Petrove slová pomá-
hajú akékoľvek utrpenie začleniť do súvislostí viery  
a uniesť ho. Počujme Petrovu kázeň a prijmime ju 
ako povzbudenie na ďalšiu cestu!

Peter najprv obracia náš pohľad na Ježišov kríž. 
Hovorí: „Podieľate sa na Kristových utrpeniach“. Utr-
penie je premietaním kríža Ježiša Krista do nášho 
života. Zároveň sa utrpenie môže prekvapivo zme-
niť na priestor, kde prežívame stretnutie a spojenie 
s Pánom. Potom Peter obracia náš pohľad na Ježiša 
vzkrieseného. Hovorí: „Budete sa radovať aj pri zja-
vení Jeho slávy“. Opisuje nepredstaviteľný moment,  
v ktorom bude celému stvoreniu odkrytá sláva 
vzkrieseného Krista. Tí, ktorí Mu vierou patria, budú s 
Ním. Aká úžasná nádej! Neprináša však útek zo sveta. 
Stále zostávame v prítomnosti. Vierou však vidíme za 
všetky ťažké a skľučujúce veci. Vidíme vzkrieseného 
Pána, Jeho absolútnu moc a lásku. Jemu patríme! To 
je najrozhodujúcejší moment našej existencie. To je 

silou preniesť utrpenie a kráčať ďalej. 
Bratia a sestry, nič z toho, čo sa deje, nemá nad nami 

rozhodujúce slovo. Má ho Pán Ježiš Kristus; za nás 
trpiaci a pre nás vzkriesený. Toto je najdôležitejšie. 
S týmto znášame osobný kríž, nespokojnosť, nedo-
statky, zlé položenia a smútky. S týmto sme slobodní 
k láske, k službe, k obetavosti. S týmto sa stávame 
soľou a svetlom. Vďaka tomu neustávame v modlit-
bách, či v pôste; nie len za seba a svoje rodiny, ale za 
všetkých. Všetkým žehnáme. Sme trpezliví a pokorní, 
prinášame povzbudenie a úsmev. Opakujeme: Nie  
z vlastných síl, ale „z podieľania sa na Kristovi trpia-
com a vzkriesenom“. On mení lockdown – uzamknu-
tie, na otvorenie sa životu, ktorý je žitý z väzby na 
Jeho kríž a na Jeho slávne vzkriesenie.

V plnosti Vám i Vašim cirkevným zborom taký život 
želáme a vyprosujeme! Tešíme sa s Vami z veľkonoč-
ných sviatkov. Srdečne pozdravujeme každého bra-
ta a sestru, bohumilé cirkevné zbory. Mnohé plány, 
ktoré mali posunúť naše spoločenstvá dopredu, po-
hltila korona. Dnes je pred každým z nás predovšet-
kým jedna úloha: Obstáť v tomto čase skúšky ako ľu-
dia, ktorý žijú z Krista ukrižovaného a vzkrieseného....

Milovaní, nech je s Vami náš Pán! Jemu nech je 
vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a chvála! 

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV 

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Veľkej noci
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Nákup potravín a návšteva obchodov
• Ak môžete, využite možnosti nákupu online  

a donášky potravín až ku dverám.
• Do predajne vstupujte s premysleným nákup-

ným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi 
trávili čo najmenej času.

• Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti 
a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.

• Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä 
v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať 
menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy 
rizikových skupín.

• Seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravot-
ným postihnutím prosíme, aby v záujme ochrany 
svojho zdravia využívali nákupný čas pre nich vy-
hradený.

• S personálom a inými zákazníkmi komunikujte 
iba v nevyhnutnom rozsahu.

• Noste správne nasadený respirátor, prekryté 
majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôklad-
ne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice.

• Rešpektujte pokyny zamestnancov predajne 
a sledujte značenie, ktoré napomáha dodržiavať 
potrebné rozostupy.

• Nenarúšajte osobný priestor iných ľudí pri re-
gáloch a pri pokladni. Ak je v uličke viac ľudí, vráť-
te sa po tovar neskôr.

• Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete 
kúpiť.

• Kým si neumyjete/nedezinfikujete ruky, snažte 
sa nedotýkať svojej tváre.

• Pri nákupe použite samoobslužné skenery, ak 
je to možné, váš nákup bude rýchlejší.

• Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
• Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk 

si ich stiahnite tak, že ich vyvrátite aby vonkajšia 
strana rukavíc zostala vo vnútri) a opäť si vydez-
infikujte ruky.

• Ak budete nútení využiť toaletu v obchode (ná-
kupnom centre), snažte sa čo najmenej dotýkať 
povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezin-
fikujte ruky.

Spoločné bytové priestory a výťah
• V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybuj-

te s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilie-
ha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chrá-
nite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť 
do rizikovej skupiny.

• Používanie výťahu odporúčame obmedziť  
v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu cel-
kom vyhnúť, ak je to možné.

• Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch 
viezli súčasne osoby z rôznych domácností.

• V spoločných priestoroch bytového domu tráv-
te iba nevyhnutné minimum času.

• Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú 
iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa ne-
dotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo 
umyte ruky.

Verejná doprava
• Cesty mimo bydliska podnikajte len v nevy-

hnutných prípadoch.
• Ak je to možné, cestovné lístky si zabezpečte 

vopred, v prípade pravidelných ciest využívajte 
predplatné lístky. Ak je nevyhnutné kupovať si lís-

tok u vodiča, využite bezkontaktnú platbu, ak to 
dopravca umožňuje.

• Snažte sa cestovať v čase mimo špičky.
• Na zastávkach udržujte čo najväčší odstup od 

ostatných ľudí.
• V uzavretých priestoroch autobusových a že-

lezničných staníc sa zdržiavajte len na nevyhnut-
ný čas.

• Nezabúdajte, že vo vozidlách verejnej dopravy 
je povinné nosenie respirátora, čiže v MHD, ale aj 
v prímestských a diaľkových autobusoch a vo vla-
koch.

• Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov vnútri 
vozidiel. Usádzajte sa čo najďalej od iných pasa-
žierov.

• Nie je vhodné rozprávať sa so spolucestujúcimi, 
ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti.

• Minimalizujte čas strávený vo vozidle MHD, na-
príklad vystúpte skôr.

• Najmä na kratších vzdialenostiach nejedzte 
a nepite. V prípade dlhších ciest si pred občerst-
vením vydezinfikujte ruky. Respirátor si nasaďte 
ihneď po tom, ako dojete či dopijete.

Stretnutia s členmi iných domácností
• Dlhodobá izolácia je psychicky vyčerpávajúca, 

snažte sa s rodinou a priateľmi pravidelne kontak-
tovať aspoň telefonicky alebo online.

• Ak sa u vás objavili akékoľvek príznaky ochore-
nia, ostaňte doma v izolácii.

• S osobami mimo spoločnej domácnosti sa stre-
távajte iba v odôvodnených a nevyhnutných prí-
padoch, stretnutia je potrebné obmedziť iba na 
nutnú starostlivosť o blízku osobu.

• Vopred si vyjasnite pravidlá, ktorými počas 
stretnutia znížite riziko prenosu vírusu a trvajte na 
ich dodržaní.

• Vždy uprednostnite stretnutie v exteriéri s do-

držaním aspoň dvojmetrových rozostupov. Vyhý-
bajte sa miestam, kde sa stretávajú ľudia z viace-
rých domácností, o ktorých režime a aktivitách 
nemáte dostatok informácií.

• Nezúčastňujte sa stretnutí po návrate zo zahra-
ničia, využite kontakt na diaľku.

• Keď opatrenia umožnia stretávať sa aj s osoba-
mi mimo vašej domácnosti, minimalizujte riziko, 
že nákazu zanesiete medzi inak neprepojené sku-
piny ľudí. Medzi stretnutiami nechajte uplynúť as-
poň 14 dní, čo je horná hranica inkubačnej doby 
vírusu.

• Nespoliehajte sa iba na negatívny výsledok 
testu alebo na nedávne očkovanie. Ak nemáte do-
statočné rozostupy, alebo ste spolu v jednej mies-
tnosti s osobou z inej domácnosti, majte naďalej 
nasadené rúško či respirátor.

Parky a detské ihriská
• Rešpektujte nariadený zákaz vychádzania.
• Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho bydli-

ska. Nepresúvajte sa za rekreáciou pomocou hro-
madnej dopravy.

• Dodržiavajte odstup od iných rodičov a detí, 
noste riadne nasadené rúško či respirátor.

• Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi na-
toľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetro-
vé rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplne-
né miesto.

• Športujte samostatne alebo s ľuďmi z vašej 
spoločnej domácnosti.

• Každú návštevu detských ihrísk zvážte do 
dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, 
naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a mo-
tivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia.

• Nedeľte sa o predmety (napríklad hračky, špor-
tové náčinie) s osobami mimo vašej domácnosti.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Užitočné rady, ako sa správať počas pandémie 
koronavírusu v každodenných situáciách 
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Tak ako každý rok, aj v tomto roku sú 
v rámci jarného upratovania rozmie-
stnené veľkoobjemové kontajnery na 
zber objemného odpadu. Teda také-
ho odpadu, ktorý sa svojou veľkosťou 
nevmestí do bežne používanej nádo-
by na zber zmesového komunálneho 
odpadu. Tak, ako každý rok, aj v tomto 
roku pretrvávajú rovnaké problémy. 
Asi najväčším problémom je, že do 
kontajnerov je umiestňovaný odpad, 
ktorý tam nepatrí, ktorý nesmie byť 
odvážaný na skládku a ktorý musia za-
mestnanci Technických služieb prácne 
vyberať. Do kontajnerov nepatrí elek-
tronický odpad ako sú práčky, chlad-
ničky, TV, PC, mikrovlnky, rádia a pod., 
nebezpečný odpad – odpadové farby, 
žiarivky, autobatérie. 

Zvláštnou skupinou odpadu, ktorý 
do kontajnerov určite nepatrí sú opo-
trebované pneumatiky. Odpadové 
pneumatiky nie sú komunálnym od-
padom a ich držiteľ má možnosť, resp. 
povinnosť odovzdať takéto pneumati-
ky distribútorovi pneumatík. Jednodu-
cho povedané tomu, kto pneumatiky 
v rámci svojej činnosti predáva, príp. 
v rámci servisných prác vymieňa. Dis-
tribútor pneumatík je povinný tieto 

pneumatiky zdarma prevziať a ich pre-
vzatie neviazať na kúpu nových pne-
umatík. Vieme, že nie všetci to vedia, 
preto sme kontajnery opatrili upozor-
neniami, čo do kontajnera nemožno 
vhadzovať. Kontajnery sú určené pre-
dovšetkým pre občanov, ktorí nemajú 
možnosť odviesť odpad do zberného 
dvora, ktorý je otvorený počas celého 
roka. Preto sme občanov upozornili, 
že tieto druhy odpadov môžu nechať 
vedľa kontajnera, odkiaľ ich pracovníci 
Technických služieb odvezú do zber-
ného dvora. Výsledok správania obča-
nov môže každý posúdiť sám podľa 
priložených fotografií. 

Okrem uvedených odpadov je zaká-
zané vhadzovať do kontajnerov bio-
logický odpad (konáre, tráva, lístie...), 
stavebný odpad (stavebné sute, izo-
lácie...), separovateľné zložky ako sú 
papier, plasty, sklo, kovy, drevo. Tieto 
odpady je možné doviesť do zberné-
ho dvora PTSM s.r.o. v pracovné dni od 
8:00 hod do 18:00 hod a v sobotu od 
8:00 hod do 12:00 hod. Separovateľné 
zložky ako kartónové obaly, obalový 
polystyrén, fóliu je možné odovzdá-
vať pohodlne aj v rámci vrecového 
zberu 12 x ročne. Biologický odpad je 

potrebný prednostne kompostovať 
na vlastnom pozemku v pridelených 
kompostéroch. V prípade nárazovo 
väčšieho množstva odpadu je možné 
tento odpad tiež odovzdať v zbernom 
dvore. 

Do pristavených kontajnerov je 
prísny zákaz vhadzovania azbestových 
strešných krytín, dosiek a iných výrob-

kov na báze azbestu. Ide o nebezpeč-
ný odpad vláknitej štruktúry. Vlákna sa 
ľahko uvoľňujú pri náraze, otere, vibrá-
ciach a pri spracovaní. Uvoľňuje sa pri 
tom prach, ktorý je voľným okom ne-
viditeľný. Vdychovanie azbestu môže 
mať závažné zdravotné dôsledky na 
ľudský organizmus vrátane azbestózy, 
rakoviny pľúc a mezoteliómu. Doba od 
vystavenia človeka azbestu a prvými 
príznakmi choroby môže predstavovať 
aj 30 rokov. Neodborná, svojpomocná 
manipulácia môže teda ohroziť nielen 
vaše zdravie a zdravie vašich blízkych, 
ale aj zdravie vašich susedov a všet-
kých, ktorí prídu do styku s kontajne-
rom. Na likvidáciu azbestu je potrebné 
zabezpečiť odborne spôsobilú firmu  
s patričnými povoleniami, ktorá zabez-
pečí odbornú manipuláciu a zneškod-
nenie tohto druhu odpadu aj s vysta-
vením potvrdenia o likvidácii. 

Ladislav Halas, PTSM

Zber nadrozmerného odpadu – jarné upratovanie v meste

Portál SLOVAKREGION.SK aj v roku 
2021 organizuje súťaž o NAJ mesto 
a obec Slovenska a súťaž o Primáto-
ra/Starostu Slovenska.

Portál SLOVAKREGION.SK – www.
slovakregion.sk je celoslovenským in-

formačným portálom. Okrem užitoč-
ných informácií o Slovensku na portáli 
nájdete prezentácie všetkých miest  
a obcí doplnené fotografiami, údaje  
o krajoch Slovenska, turistické infor-
mácie, prezentácie škôl... 

Súťaž o NAJ mesto a obec Sloven-
ska 2021

Už po trinásty rok portál SLOVAKRE-
GION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto 
a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľú-
bila široká verejnosť sa teší veľkému 
záujmu. XII. ročník súťaže prebieha od 
01.05.2021 od 12. hod. do 30.11.2021 
do 12. hod. Súťaž je určená pre všet-
kých, ktorí majú záujem podporiť 
mestá a obce Slovenska. Hlasovať za 
mesto/obec je možné pomocou hlaso-
vacieho banneru, ktorý je umiestnený 
pod prezentáciami miest a obcí. 

Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto 
Slovenska 2021 a NAJ obec Slovenska 
2021. Do súťaže sa majú právo prihlásiť 
osoby prostredníctvom internetu na 
www.slovakregion.sk. Pomocou hla-
sovacieho bannera, ktorý sa nachádza 
pod prezentáciami miest a obcí odo-
vzdáte svoj podporný hlas mestu/obci. 
Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najvi-
ac podporných hlasov. Odmenených 
bude až 10 miest a 10 obcí. 

Súťaž o Primátora/Starostu Slo-
venska 2021

Už desiatym rokom portál SLO-
VAKREGION.SK prináša doplnkovú 
súťaž o Primátora/Starostu Slovenska. 
IX. ročník súťaže prebieha od 1. 4. 2021 
od 12. hod. do 30. 11. 2021 do 12. 
hod. Súťaží sa v kategóriách Primátor 
Slovenska 2021 a Starosta Slovenska 
2021. 

Ak máte záujem podporiť svojho 
primátora/starostu, zašlite prosím 
krátky popis s kladnými aktivitami  
a úspešnými projektmi, ktoré vykonal 
pre Vaše mesto/obec. Podporný hlas je 
možné zaslať pomocou banneru, kto-
rý je umiestnený pod každou prezen-
táciou mesta/obce. Na konci súťaže 
bude zo všetkých zaslaných popisov 
– podporných hlasov vybratý primátor  
a starosta, ktorý svojimi aktivitami  
a realizovanými projektmi najviac pris-
pel k rozvoju svojho mesta alebo obce. 
Výsledky budú zverejnené 5. 12. 2021. 

          Zdroj: slovakregion.sk 

Začiatok súťaží NAJ mesto Slovenska 2021 a Primátor Slovenska 2021
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Od 15. 10. 1961 sa začína v Púchove písať his-
tória vzniku školského zariadenia pre voľný 
čas detí a mládeže, vtedy pod názvom Dom 
pionierov a mládeže, neskôr Dom detí a mlá-
deže a v súčasnosti je to Centrum voľného 
času Včielka. Túto 60-ročnú cestu obohatili svo-
jou prácou, srdcom a aktivitami mnohí riaditelia, 
zamestnanci, vedúci krúžkov, rodičia, starí rodi-
čia, priatelia, deti a mládež. Títo všetci prispeli  
a stále prispievajú k dobrému menu zariadenia. 

Jednou z najdlhšie pôsobiacich riaditeliek bola 
Anna Bajzová, ktorá vyše 17 rokov rozdávala lás-
ku k deťom, mládeži a dospelým. Pôsobila ako 
riaditeľka v rokoch 1976-1991 a 1993-1995. Žiaľ 
blí žiacich sa osláv sa nedožila. Dňa 18. 2. 2021 ako 
73-ročná podľahla ochoreniu Covid-19. Zalistujme 
dnes v knihe jej živote a tiež v spomienkach jej pria-
teľov. 

V Ladcoch, v rodnom dome 17. septembra 1947,  
v povojnovom období prišla na svet mamičke Antó-
nii. Narodila sa v septembri, v mesiaci, ktorý je typic-
ký pre začiatok školského roka. Možno i tento mesiac 
dal jej do vienka výber jej budúceho povolania, stať 
sa pedagógom. Už na ZDŠ v Ladcoch sa prejavili jej 
výborné organizačné schopnosti a aktívna práca  
v detskej organizácii. V roku 1965 ukončila SVŠ v Ila-
ve. Chcela študovať na pedagogickej fakulte biológiu 
a telesnú výchovu. Osud jej však nedoprial. Rodina si 
nemohla dovoliť výdavky na štúdium. Všetko bolo na 
mamičke. Lebo otecko zomrel na Štedrý večer, keď 
mala Hanka len 6 rokov. Preto začala pracovať ako 
skupinová vedúca na ZDŠ v Ladcoch. Neskôr učila  
2. a 3. triedu na ZDŠ Lanská v Považskej Bystrici. ZŠ 
Lúky sa stali jej ďalším pôsobiskom. Tu mala šťastie 
na prísneho ale pracovitého a zanieteného riaditeľa 
Jozefa Zekana. Na škole úspešne viedla mladé hádza-
nárky k mnohým úspechom. V rokoch 1974-76 pôso-
bila na ZŠ J. A. Komenského v Púchove. Bola jednou 
z najúspešnejších skupinových vedúcich v meste 
Púchov. V roku 1976 ju vymenovali za riaditeľku DPM 
ešte v starých priestoroch. Funkciu riaditeľky vyko-
návala s prestávkami do roku 1995. I po tomto čase 
ostávala pracovať v CVČ Včielka ako vedúca oddele-
nia prírodovedy až do nástupu na naozaj zaslúžený 
dôchodok. Hanka, ako ju volali jej priatelia venovala 
práci s deťmi a mládežou všetok voľný čas i soboty  
a nedele. Nemyslela na seba, ale na ostatných. Jej 

krédom boli slová Einsteina: „Iba život, ktorý žijeme 
pre ostatných stojí za to!“

Vychovala si celú generáciu turistov, viedla si deti  
a mládež k láske ku krásam našej vlasti. koľkokrát si 
to bola ty, čo si podala pomoc detskej rúčke pri vý-
stupe na slovenské vrcholce, či hrady. Koľkokrát si 
pofúkala boľavé kolienko, či poskytla prvú pomoc. 
keď rodičia nemali čas venovať sa svojim deťom, bola 
si to ty, ktorá cudzie deti považovala za svoje a chcela 
ich lepšie pripraviť pre život. Nielen cez školský rok, 
ale aj cez prázdniny sa venovala mládeži v táboroch, 
ktorých bolo viac ako 100. Spomínaš si Hanka na 
prebdené noci, keď si držala stráž pri stanoch a chat-
kách, či na detské slzičky, ktoré si musela utierať, keď 
si nahrádzala rodičov? A ráno, ako keby nič, bohatý 
program sa musel plniť. 

Mala si výborné vzťahy s riaditeľmi a učiteľmi MŠ 
a ZŠ. Organizovala si prírodovedné podujatia, mate-
matické, chemické, biologické, fyzikálne a iné olym-
piády s veľkou precíznosťou. Za výborné výsledky  
a obetavú prácu bola vyznamenaná mládežníckymi 
a pedagogickými oceneniami. Ale najväčšie ocene-

nie sa jej dostalo od priateľov, spolupracovníkov, ro-
dičov, či detí, ktorí sú dnes už tak isto rodičmi. 

Niekoľko spomienok na teba Hanka, v srdciach 
svojich priateľov. 

Bola mi riaditeľkou, priateľkou, mamou pre moje 
deti, bútľavou vŕbou pre moje bolesti, poradkyňa  
v zložitých situáciách. Jej obetavosť bola bezhranič-
ná a dobrota nekonečná. /Helena Duníková/

Bola to tá najlepšia šéfka. /Mirko Pribiš/
Poznala som ju od detských čias. Bola mojou vedú-

cou, pomáhala mi vo zväzáckej činnosti a zapájaní 
sa do turistiky a branno-orientačných pretekov. Bola 
priama, rázna, obetavá. , Dotiahla všetko do konca. 
Mala rešpekt aj pred mužmi. Vedela si udržať disci-
plínu ako u mladších tak aj u starších. Vedela skupinu 
potiahnuť. Bola ťahúňom. Keď to dokážem ja, do-
kážeš to aj ty. -hovorievala pri mnohých výstupoch.  
/Miroslava Ficová/ 

Chodievala som s ňou na pobytové tábory do rôz-
nych kútov Slovenska. Turčiansky Peter, Uľanka pri 
BB, Poprad-Matejovce, Zuberec atď. Nezabudnem na 
100% pripravenosť, obrovskú pracovnú nasadenosť 
a obetavosť, ktorú nezištne odovzdávala deťom. Pre-
to i rodičia boli po skončení tábora veľmi spokojní  
a dopredu si nahlásili deti na nasledujúci rok. /Darin-
ka Denešová/

Spomínam na ňu v dobrom. Vždy sa dalo na ňu 
spoľahnúť. Nesnažila sa nič zľahčovať. Bola priprave-
ná novým výzvam. Pracovala ako veľký profesionál.  
/Anna Gališová/

Všetky akcie s Hankou boli výborné. Chodil som  
s ňou po mestských a pobytových táboroch ale i na 
turistické pochody a výstupy. Hlavne som sa od nej 
veľa naučil o stromoch, kvetoch a zvieratkách. Teší 
ma, že som s ňou vystúpil na všetky hrady v okolí.  
/Vladko Gieci/

Toľko z niektorých spomienok. Ďalšie spomienky 
na ňu budú zdokumentované v materiáloch o 60 roč-
nej ceste nášho školského zariadenia. Ak by ste aj vy 
chceli prispieť spomienkami na ňu alebo v spojitosti 
s našou históriou píšte na našu mejlovú stránku. 

Centrum voľného času Včielka v Púchove s veľkým 
zármutkom v srdci sa s tebou lúči a ďakuje za tvoju 
celoživotnú včeličkovú usilovnosť, obetavosť, lásku  
k deťom. Zostaneš v našich srdciach, spomienkach 
ako významná osobnosť spätá s našou históriou. 

Eva Kováčová, riaditeľka CVČ (1996-2013)

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to!
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V roku 1970 založila v Púchove Elena 
Zlatošová Bakošová Detské divadelné 
štúdio Ochotníček. Za ostatných 50 
rokov sa stal dôležitým miestom pre 
niekoľko generácií (nielen) púchov-
ských detí a získal titul kvalitného di-
vadelného súboru. Rozprávali sme sa 
preto s jeho aktuálnym vedúcim, reži-
sérom Petrom Hudákom, ktorý sa do 
Púchova dostal ako 23-ročný a k spolu-
práci s DDŠ Ochotníček náhodou. Po-
zývame Vás do histórie a súčasnosti...

Ochotníček je dnes medzi ochot-
níkmi známym pojmom. Ako ho 
možno definovať?

Ako Detské divadelné štúdio (DDŠ). 
Teda priestor, kde sa stretávajú deti, 
aby sa hravou formou za pomoci diva-
delných postupov naučili niečo o svete 
okolo. Aby okúsili radosť z tvorby i pot-

lesku a zažili vzájomné priateľstvá. Mo-
jou neskromnou ambíciou je, aby deti 
o čase strávenom v DDŠ Ochotníček 
hovorili v dospelosti ako o šťastnom 
detstve. Pokiaľ viem, podobnú pred-
stavu mala aj zakladateľka Ochotníčka, 
Elena Bakošová.

Vieš povedať, kde vznikol podnet 
založiť detský divadelný súbor? 

V Púchove bolo silné ochotnícke 
podhubie. Divadelný súbor Makyta 
bol vo svete československého ochot-
níckeho divadla pojmom. Myšlienka 
vychovať si mládež teda nebola vôbec 
prekvapivou. 

Pracovať s deťmi na báze tvorivej 
dramatiky bola myšlienka Elenky 
Zlatošovej Bakošovej. Hovorím teda  
o spôsobe práce, kedy sú deti part-
nermi vedúceho a spoločne hľadajú 

výsledný inscenačný tvar. Prácu za-
čínajú rozhovormi o téme v snahe ju 
pochopiť a potom spoločne tvoria sce-
nár a vymýšľajú, ako bude hra vyzerať.  
V drvivej väčšine sme robili autorské 
hry, hoci sme sa neraz opreli o literárnu 
predlohu. V sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia to bol veľmi pro-
gresívny a prezieravý počin. Zvlášť na 
Slovensku, ktoré dodnes miluje v kroji 
oblečený Ženský zákon.

Tento súbor navštevovalo nespo-
četné množstvo detí, mladých ľudí 
počas rokov jeho existencie. Z vlast-
nej skúsenosti vravím, že ma výraz-
ne formoval, smeroval a napokon aj 
nasmeroval. Spomínaš si na príbehy 
svojich zverencov, na ich vtedajšie 
detsko-mládežnícke tragédie? 

Áno. Neraz sme spolu riešili aj ich 

osobné boliestky či naopak radosti. 
Stalo sa, že vznikol scenár pre scénic-
kú miniatúru len preto, aby som našiel 
rozptýlenie pre chlapca, ktorému sa 
rozvádzali rodičia. Viaceré z dievčat 
si u nás liečili prvé sklamanie z lásky. 
Dokonca som sa nedávno dozvedel, 
že v deväťdesiatych rokoch bola jedna 
zamilovaná aj do mňa, čo dnes znie 
prudko nepravdepodobne. Niektorým 
som nahrádzal otca, ktorý nemal čas či 
záujem počúvať ich trápenia. O tých-
to vzťahoch rada rozprávala aj moja 
predchodkyňa. Zažívala to podobne. 

Ako sa pozeráš na súčasné „deti  
z Ochotníčka“, ktoré si viedol?

Takmer ako na svoje vlastné. Veď si 
zo všetkými tykám. Ktoré šesťročné 
dieťa môže povedať, že si pokojne tyká 
s úplne cudzím chlapom? Ako náhle sa 

stali členmi súboru, bol som za ne zod-
povedný. Keďže mám horkokrvných 
predkov, nikdy som si po emotívnu 
reakciu nešiel ďaleko, no verím, že deti 
zo mňa nemali zlé sny. Že cítili moju 
náklonnosť. Najprísnejší som bol para-
doxne na tých, ktorí mi najviac prirástli 
k srdcu.

V roku 2008 sa Ochotníček presu-
nul z kultúrneho domu do priestoru 
na Námestí slobody. Po otvorení no-
vého Divadla sa súbor presťahoval 
doň a pred rokom zas naspäť na Ná-
mestie slobody. Mal tento fakt vplyv 
na fungovanie Ochotníčka? 

Dúfam, že nie. Priestor nás síce ob-

medzil a aj dnes limituje možnosti pri 
príprave hry, ale podstata práce nie je 
v naštudovaní fantastickej šou so sve-
telnými efektmi, ale vo vytvorení pred-
stavenia, ktoré bude komunikatívne, 
poučné, dojímavé, vtipné a nevšedné. 
Také sa dokáže odohrať, a aj sa odo-
hralo, pokojne v lese nad zurčiacim 
potokom. Druhá vec je, že kultúra dnes 
ustupuje biznisu.

Na čele súboru si od roku 1991. 
Pripravil si desiatky úspešných ins-
cenácií. Tvoje meno sa spája s diva-
delnou kvalitou. Si na seba hrdý?

Boli časy, keď som bol. Keď sme tri 

razy za sebou vyhrali celoslovenskú 
prehliadku v Šali, bol som „najmúdrej-
ším“ tvorcom detského divadla široko 
ďaleko. No keď ste na vrchole a vaše 
ego vás na chvíľu prestane zaslepovať, 
všimnete si z toho vrcholu tú obrovskú 
panorámu hôr. A každý jeden kopec 
má svoj vrchol a mnohé ďaleko vyššie 
ako ten, na ktorý ste sa konečne po ro-
koch tápania vyškriabali. Čím som star-
ší, tým viac si uvedomujem, že toho 
o deťoch i o divadle viac neviem, ako 
viem. Že je treba sa veľa učiť, aby ste 
mohli s čistým svedomím predstúpiť 
pred diváka a vyložiť mu svoju pred-
stavu o hodnotách. Aj mojim vlastným 

dcéram hovorím, že na ne nepotre-
bujem byť hrdý, ale potrebujem ich 
milovať. To znamená podporovať, sú-
citiť, inšpirovať , nasmerovať. Hrdosť je 
vlastná sestra pýchy. 

Vďaka Ochotníčku vznikli mnohé 
priateľstvá, často na dlhé roky. Málo-
kedy sa však stane, že si učiteľ dokáže 
vytvoriť priateľstvo s celou posádkou, 
ktorá za ním príde. Peter Hudák je člo-
vek-učiteľ, človek-divadelník, človek-
-otec, Človek – to všetko v rámci jedi-
ného súboru, Ochotníčka. Za všetkých  
a všetky ti ďakujeme!

Lucia Panáčková

Detské divadelné štúdio Ochotníček oslávilo 50 rokov
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 30.3. 
Polievka: Hubová s mrveničkou  
1. Pečený bravčový bôčik, kapusta, 
knedľa
2. Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa, 
obedový šalát
Streda: 31.3.
Polievka: Frankfurtská s párkom  
1. Morčací závitok so šunkou a syrom, 
dusená ryža, zeleninový šalát 
2. Tatranská bravčová pochúťka 
v zemiakovej placke
Štvrtok:1.4.
Polievka: Hŕstková 
1. Vyprážaný kurací rezeň v karotkovom 
cestíčku, zemiaková kaša, kyslá uhorka
2. Rizoto z bravčového mäsa so syrom, 
kyslá uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 30.3. 
Polievka:Tekvicová s haluškami, chlieb 
1.Segedínsky bravčový guláš, kysnutá 
knedľa
2.Bryndzové halušky, zakysanka
3.Pizza
Streda: 31. 3. 
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou, 
chlieb
1. Bravčový vyprážaný rezeň plnený, 
slovenský zemiakový šalát 
2. Parené buchty s makom a maslom
3. Pizza
Štvrtok:1. 4. 
Polievka: Špenátová polievka  

s haluškami a vajíčkom, chlieb
1.Kuracie stehno pečené,  
zemiakovo-hráškové pyré, kyslá uhorka 
2.Tagliatelle s medvedím cesnakom 
3.Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami  
4. Šalát s pečenou zeleninou, čakankou, 
hráškovým falafelom a tahini omáčkou
Pondelok: 29.3. 
Polievka:  Syrový krém s tyčinkami  
z lístkového cesta  
1. Gazdovský bravčový rezeň, ½ opekané 
zemiaky, ½ zemiakové placky   
2. Kuracie rizoto s brokolicou a 
šampiňónmi, zeleninové obloženie
3. Furmanské halušky (kyslá smotana, 
údený syr), zakysanka  
Utorok: 30.3. 
Polievka:  Frankfurtská s párkom
1. Grilované morčacie prsia na bylinkách 
s gartinovanými zemiakmi
2. Bravčový tokáň na mäsiarsky spôsob, 
dusená ryža  
3. Pohánka s tekvicou a parmezánom  
Streda: 31.3. 
Polievka: Gulášová z brav. mäsa  
s hubami  
1. Hovädzia roštenka so šunkou a va-
jcom, ½ dus. ryža, ½ amer. zemiaky
2. Moravský vrabec s dusenou kapustou 
a kysnutými knedľami  
3. Hruškovo jablková žemľovka  
s karamelom  
Štvrtok: 1.4. 
Polievka: Špenátová s haluškami a vajíčkom  
1. Bravčové rezníky v cestíčku, hráškové 

pyré, zeleninový šalát
2. Závitky s medvedím cesnakom  
a slaninou, dusená ryža
3. Špagety s avokádovým pestom  
a baby špenátom  
 
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 30.3.
Polievka: Cviklový krém s kyslou  
smotanou, chlebové krutóny  
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
a zeleninou  
1. Kuracie Chilli Con Carne, dusená ryža  
2. Bravčové srbské ražniči, opekané 
zemiaky  
3. Vyprážaný filet z Argusa, maslové 
zemiaky, zeleninové obloženie  
Streda: 31.3.
Polievka: Cesnaková krémová, chlebové 
krutóny  
Slepačí vývar s mäsom a rezancami  
a zeleninou  
1. Kuracia rolka so šunkou a syrom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Bravčový bačovský rezeň, pučené 
pórové zemiaky  

3. Zemiaková baba s údeným mäsom  
a krúpami, kyslé mlieko  
Štvrtok: 1.3.
Polievka: Strúčková na kyslo, chlieb  
Zverinový vývar s pečeňovými haluškami  
1. Kurací plátok v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky, čalamáda  
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa  
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka
Vegánska špecialita na tento týždeň:
1. Grilovaná zelenina s tofu syrom   
Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza La Facile 
(pomodoro, šunka, kukurica, syr)
2. Pizza Di Oliva 
(pomodoro, šunka, syr, olivy) 
3. Pizza Di Spinaci 
(pomodoro, 3 druhy syra, špenát) 
4. Pizza Funghi 
(pomodoro, šampiňóny, syr)
5. Pizza Hawai 
(pomodoro, šunka, ananás, syr) 
6. Pizza San Lorenzo 
(pomodoro, šunka, slanina, vajce, syr)
7. Pizza Quattro Formaggi 
(pomodoro, 4 druhy syra)
8. Pizza Al Tonno 
(pomodoro, tuniak, syr, cibuľa) 
Prajeme Vám dobrú chuť
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                                                     Mládežnícky parlament mesta Púchov 

a CVČ Včielka Púchov  

Výsledková listina súťaže 

TTAALLEENNTT    CCEEZZ    NNEETT  2021 
Kategória naj tanec:    Ocenenie poroty  Nadia Andrews 
     Ocenenie poroty  Tamarka Koncová 
     Ocenenie poroty  Sofinka Belianská 
 
Kategória naj umelecké výtvarné diela, vek 5 – 6 rokov: 
     Ocenenie poroty  Klárka Kubíková 
       práce detí z MŠ Mládežnícka Púchov 

  Ocenenie poroty  Martinko Pavel 
  Ocenenie poroty  Sofinka Haliaková 

   Ocenenie poroty  Katka Košecká 
  Ocenenie poroty  Elinka Divínska 
  Ocenenie poroty  Tomáško Tobis 
  Ocenenie poroty  Terezka Ladecká 
  Ocenenie poroty  Simonko Cíbik 
  

Kategória naj umelecké výtvarné diela, vek 7 – 10 rokov: 
     Ocenenie poroty  Max Kubík 
 
Kategória naj umelecké výtvarné diela, vek 11 – 16 rokov:  
     Hlavná cena   Sára Lenhart 

Cena mládežníckeho parlamentu Terezka Zelenáková 
Ocenenie poroty  Katka Chumchálová 
Ocenenie poroty  Žofka Kubíková 
Ocenenie poroty  Adela Škrovánková 

 
Kategória naj hra na hudobný nástroj:   Hlavná cena  Lucka Miková 
      
Kategória naj multi talent:  Hlavná cena   Klárka Muráriková 
     Ocenenie poroty  Natálka Masariková 
     Ocenenie poroty  Tamarka Reváková 
 
Kategória naj umelecká fotografia  Hlavná cena    Martin Fajner 
Kategória naj spev   Hlavná cena   Simonka Húževková 
     Cena CVČ   Keira Correale 
    Cena mládežníckeho parlamentu Svetlana Oružinská 
 
Cena pre najtalentovanejšiu cukrárku:    Vivien Virgová 
Cena pre najmladšieho účastníka kategória spev a tanec:  Viktorka Masariková 

Odborníci si stoja za otvorením škôl 
Viacerí odborníci s odstupom času hodnotia Viacerí odborníci s odstupom času hodnotia 

čiastočné otvorenie škôl ako správne a v danej čiastočné otvorenie škôl ako správne a v danej 
situácii jediné možné riešenie.situácii jediné možné riešenie.

Od 8. marca sú školy prednostne otvorené pre deti Od 8. marca sú školy prednostne otvorené pre deti 
zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu 
vykonávať dištančne. Do tejto kategórie nespadajú vykonávať dištančne. Do tejto kategórie nespadajú 
len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj iné len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj iné 
profesie, bez ktorých by sa chod spoločnosti zasta-profesie, bez ktorých by sa chod spoločnosti zasta-
vil. „vil. „Je tu množstvo ľudí, ktorí musia byť fyzicky v práci. Je tu množstvo ľudí, ktorí musia byť fyzicky v práci. 
Nejde tu len o lekárov a zdravotnícky personál, ale sú Nejde tu len o lekárov a zdravotnícky personál, ale sú 
tu aj policajti, hasiči, pekári, predavačky, zamestnanci tu aj policajti, hasiči, pekári, predavačky, zamestnanci 
odpadového hospodárstva, vodiči a iní. Aby sme im to odpadového hospodárstva, vodiči a iní. Aby sme im to 
mohli umožniť, s odborníkmi sa nám na rokovaní vlády mohli umožniť, s odborníkmi sa nám na rokovaní vlády 
podarilo presadiť toto čiastočné otvorenie škôl, aby sa podarilo presadiť toto čiastočné otvorenie škôl, aby sa 
mohli ich deti prezenčne vzdelávať,“mohli ich deti prezenčne vzdelávať,“ uviedol minister  uviedol minister 
školstva Branislav Gröhling. Okrem týchto detí sa školstva Branislav Gröhling. Okrem týchto detí sa 
však v praxi ukázala potreba vyjsť v ústrety aj rôznym však v praxi ukázala potreba vyjsť v ústrety aj rôznym 
individuálnym prípadom. individuálnym prípadom. „Vieme o prípadoch, kedy „Vieme o prípadoch, kedy 
je napríklad tehotná mama na rodičovskej dovolenke, je napríklad tehotná mama na rodičovskej dovolenke, 
ktorá má ešte aj školáka, ktorého musela vzdelávať. ktorá má ešte aj školáka, ktorého musela vzdelávať. 
Alebo obaja rodičia síce pracovali z domu, no nemali už Alebo obaja rodičia síce pracovali z domu, no nemali už 
náhradný počítač pre svoje deti, aby sa mohli vzdelá-náhradný počítač pre svoje deti, aby sa mohli vzdelá-
vať online. Takisto sú deti, ktoré doma nemajú vhodné vať online. Takisto sú deti, ktoré doma nemajú vhodné 
prostredie na to, aby sa mohli plnohodnotne vzdelávať. prostredie na to, aby sa mohli plnohodnotne vzdelávať. 
Práve pre takéto prípady sme dali možnosť riaditeľom Práve pre takéto prípady sme dali možnosť riaditeľom 
vyjsť podľa svojich možností v ústrety takýmto rodi-vyjsť podľa svojich možností v ústrety takýmto rodi-
čom,“čom,“ vysvetlil šéf rezortu možnosť rozšírenia výnim- vysvetlil šéf rezortu možnosť rozšírenia výnim-
ky na individuálne prípady podľa posúdenia zriaďo-ky na individuálne prípady podľa posúdenia zriaďo-
vateľa a riaditeľa školy.vateľa a riaditeľa školy.

Jednou z hlavných obáv čiastočného otvorenia, Jednou z hlavných obáv čiastočného otvorenia, 
bolo riziko nákazy koronavírusom. Odborníci spolu bolo riziko nákazy koronavírusom. Odborníci spolu 
s ministerstvom školstva už koncom augusta pripra-s ministerstvom školstva už koncom augusta pripra-
vili Covid - školský semafor. Ten slúži ako manuál pre vili Covid - školský semafor. Ten slúži ako manuál pre 
školy, čo majú robiť v jednotlivých prípadoch, ak sa školy, čo majú robiť v jednotlivých prípadoch, ak sa 

na škole objaví podozrenie nákazy. Zároveň upozor-na škole objaví podozrenie nákazy. Zároveň upozor-
ňuje na to, že hlavné slovo v jednotlivých prípadoch ňuje na to, že hlavné slovo v jednotlivých prípadoch 
má regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý 
môže po zvážení zatvoriť konkrétnu triedu, alebo  môže po zvážení zatvoriť konkrétnu triedu, alebo  
v krajnom prípade celú školu. Tak je tomu aj po minu-v krajnom prípade celú školu. Tak je tomu aj po minu-
lotýždňovom čiastočnom otvorení škôl. Regionálni lotýždňovom čiastočnom otvorení škôl. Regionálni 
hygienici, zriaďovatelia a riaditelia škôl majú závereč-hygienici, zriaďovatelia a riaditelia škôl majú závereč-
né slovo pri rozhodovaní o otvorení školy v danom né slovo pri rozhodovaní o otvorení školy v danom 
regióne. regióne. „Otvorenie škôl bolo veľmi dôsledne premys-„Otvorenie škôl bolo veľmi dôsledne premys-
lené a urobené so všetkou vážnosťou. Spolu s kolegami lené a urobené so všetkou vážnosťou. Spolu s kolegami 
sme umožnili otvorenie len najnutnejšej časti škôl, ktoré sme umožnili otvorenie len najnutnejšej časti škôl, ktoré 
sú nevyhnutne dôležité pre rozvoj detí,“sú nevyhnutne dôležité pre rozvoj detí,“ uviedla hlavná  uviedla hlavná 
odborníčka MZ SR pre oblasť všeobecného lekárstva odborníčka MZ SR pre oblasť všeobecného lekárstva 
pre deti a dorast Elena Prokopová. pre deti a dorast Elena Prokopová. „Zároveň sme na-„Zároveň sme na-
stavili prísne pravidlá a podmienky, aby sme zabezpeči-stavili prísne pravidlá a podmienky, aby sme zabezpeči-
li čo najbezpečnejšie prostredie v školách a eliminovali li čo najbezpečnejšie prostredie v školách a eliminovali 
riziko na čo najmenšiu možnú mieru.“ riziko na čo najmenšiu možnú mieru.“ Aj Prokopová Aj Prokopová 
poukazuje na nastavený Covid - školský semafor, poukazuje na nastavený Covid - školský semafor, 
ktorý, ak sa dodržiava spolu s nastavenými pravidla-ktorý, ak sa dodržiava spolu s nastavenými pravidla-
mi, slúži ako výkonná prevencia pred šírením nákazy. mi, slúži ako výkonná prevencia pred šírením nákazy. 
„Ak sa akceptuje a dodržiava, tak sú školy bezpečnejším „Ak sa akceptuje a dodržiava, tak sú školy bezpečnejším 
prostredím ako obchod, alebo pracovisko rodičov. Je to prostredím ako obchod, alebo pracovisko rodičov. Je to 
ale na nás, aby sme všetci robili maximum pre zabráne-ale na nás, aby sme všetci robili maximum pre zabráne-
nie šíreniu koronavírusu. Spoločnosť bude ochránená, nie šíreniu koronavírusu. Spoločnosť bude ochránená, 
len ak bude každý robiť svoj diel zodpovedne,“len ak bude každý robiť svoj diel zodpovedne,“ dodala  dodala 
Elena Prokopová. Elena Prokopová. 

Fakt, že čiastočné otvorenie škôl sa nepodpísalo Fakt, že čiastočné otvorenie škôl sa nepodpísalo 
pod zhoršenie epidemiologickej situácie potvrdzujú pod zhoršenie epidemiologickej situácie potvrdzujú 
aj údaje z Úradu verejného zdravotníctva SR. Z ich aj údaje z Úradu verejného zdravotníctva SR. Z ich 
dát totiž vyplýva, že zo všetkých pozitívne testova-dát totiž vyplýva, že zo všetkých pozitívne testova-
ných tvorili žiaci základných škôl minulý týždeň me-ných tvorili žiaci základných škôl minulý týždeň me-
nej ako pol percenta. Februárové dáta poukazujú na nej ako pol percenta. Februárové dáta poukazujú na 
to, že zo 139-tisíc pozitívne testovaných počas me-to, že zo 139-tisíc pozitívne testovaných počas me-
siaca, bolo len 450 detí do 10 rokov. Z toho bolo len siaca, bolo len 450 detí do 10 rokov. Z toho bolo len 

približne 200 žiakov prvého stupňa ZŠ. Navyše, nie je približne 200 žiakov prvého stupňa ZŠ. Navyše, nie je 
dokázané, že by sa pozitívne nakazené deti infikovali dokázané, že by sa pozitívne nakazené deti infikovali 
práve v školách.práve v školách.

Ako upozorňuje odborník na tropickú medicínu  Ako upozorňuje odborník na tropickú medicínu  
a infektológiu profesor Vladimír Krčméry, koro-a infektológiu profesor Vladimír Krčméry, koro-
navírus nie je jediná pandémia, ktorá naše deti  navírus nie je jediná pandémia, ktorá naše deti  
v súčasnosti ohrozuje. v súčasnosti ohrozuje. „Nemôžeme prehliadať ďalšie „Nemôžeme prehliadať ďalšie 
štyri epidémie spôsobené obmedzeným chodom škôl. štyri epidémie spôsobené obmedzeným chodom škôl. 
Konkrétne epidémiu depresie, epidémiu závislosti na Konkrétne epidémiu depresie, epidémiu závislosti na 
internete, epidémiu vedomostnej a sociálnej deprivá-internete, epidémiu vedomostnej a sociálnej deprivá-
cie a epidémiu detskej obezity,“ cie a epidémiu detskej obezity,“ upozornil Krčméry. upozornil Krčméry. 
Ten zároveň poukázal aj na príklady zo zahraničia. Ten zároveň poukázal aj na príklady zo zahraničia. 
Väčšina európskych krajín má čiastočne, alebo úplne Väčšina európskych krajín má čiastočne, alebo úplne 
otvorený aspoň prvý stupeň základných škôl. Navy-otvorený aspoň prvý stupeň základných škôl. Navy-
še, podiel nákazy detí v Európe nepresahuje jedno še, podiel nákazy detí v Európe nepresahuje jedno 
percento všetkých nakazených. percento všetkých nakazených. „Za posledné tri me-„Za posledné tri me-
siace sme prijali všetky tri stratégie, ktoré odporúča siace sme prijali všetky tri stratégie, ktoré odporúča 
WHO na zabránenie prenosu vírusu do škôl a následne WHO na zabránenie prenosu vírusu do škôl a následne 
zo škôl na seniorov. Po prvé to je masívne testovanie, po zo škôl na seniorov. Po prvé to je masívne testovanie, po 
druhé sprísnené R-O-R a po tretie zaočkovanie učiteľov druhé sprísnené R-O-R a po tretie zaočkovanie učiteľov 
a seniorov,“ a seniorov,“ doložil Krčméry.doložil Krčméry.

Pred mesiacom sa ministerstvu školstva v spolu-Pred mesiacom sa ministerstvu školstva v spolu-
práci s ministerstvom zdravotníctva a NCZI podarilo práci s ministerstvom zdravotníctva a NCZI podarilo 
spustiť prednostnú vakcináciu učiteľov a zamestnan-spustiť prednostnú vakcináciu učiteľov a zamestnan-
cov škôl. Zaočkovať sa podarilo viac ako 50.700 ľudí. cov škôl. Zaočkovať sa podarilo viac ako 50.700 ľudí. 
K podmienke pretestovania zákonných rodičov, ktorí K podmienke pretestovania zákonných rodičov, ktorí 
dajú svoje deti na prezenčnú výučbu pristúpil rezort dajú svoje deti na prezenčnú výučbu pristúpil rezort 
školstva už v decembri. Do školy má tak vstup len ten školstva už v decembri. Do školy má tak vstup len ten 
žiak prvého stupňa ZŠ, ktorého zákonný zástupca sa žiak prvého stupňa ZŠ, ktorého zákonný zástupca sa 
preukáže negatívny testom, nie starším ako 7 dní. preukáže negatívny testom, nie starším ako 7 dní. 
V prípade starších detí sa musí negatívnym testom V prípade starších detí sa musí negatívnym testom 
preukázať aj samotný žiak. preukázať aj samotný žiak. 

Zdroj: zmos.sk Zdroj: zmos.sk 
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Čím (ne)kŕmiť vodné vtáctvo?
Dobrý úmysel nestačí. Dobré úmysly v kombiná-Dobrý úmysel nestačí. Dobré úmysly v kombiná-

cii s malou informovanosťou potrápili už nejeden cii s malou informovanosťou potrápili už nejeden 
zvierací žalúdok. zvierací žalúdok. 

Mnoho ľudí má tendenciu kŕmiť divé kačice či labu-Mnoho ľudí má tendenciu kŕmiť divé kačice či labu-
te plaviace sa po rieke a častokrát ich nezastaví ani te plaviace sa po rieke a častokrát ich nezastaví ani 
varovanie na výstražnej tabuli „Zákaz kŕmiť vodné varovanie na výstražnej tabuli „Zákaz kŕmiť vodné 
vtáctvo“. Vrecko s chlebom alebo rožkami je často vtáctvo“. Vrecko s chlebom alebo rožkami je často 
neodmysliteľnou súčasťou rodinných vychádzok  neodmysliteľnou súčasťou rodinných vychádzok  
k vode, kde sa deti tešia pohľadom na vďačné labu-k vode, kde sa deti tešia pohľadom na vďačné labu-
te, kačice a ďalšie vodné vtáctvo zobkajúce všetko, te, kačice a ďalšie vodné vtáctvo zobkajúce všetko, 
čo im hodia. Aj keď by sme si mohli myslieť, že ide čo im hodia. Aj keď by sme si mohli myslieť, že ide 
o environmentálne zodpovedný a roztomilý spôsob, o environmentálne zodpovedný a roztomilý spôsob, 
ako zlikvidovať staré, zatuchnuté a častokrát plesni-ako zlikvidovať staré, zatuchnuté a častokrát plesni-
vé kuchynské zvyšky, je v skutočnosti veľmi nezdravý  vé kuchynské zvyšky, je v skutočnosti veľmi nezdravý  
a nebezpečný návyk, nielen pre vodné vtáctvo, ale aj a nebezpečný návyk, nielen pre vodné vtáctvo, ale aj 
nás samotných.nás samotných.

NEBEZPEČNÉ KRMIVONEBEZPEČNÉ KRMIVO
Pečivo a podobné výrobky ako keksíky, čipsy, Pečivo a podobné výrobky ako keksíky, čipsy, 

pukance, sladkosti a koláče, obsahujú vysoký podiel pukance, sladkosti a koláče, obsahujú vysoký podiel 
sacharidov, no málo výživných látok. Operenci sa síce sacharidov, no málo výživných látok. Operenci sa síce 
ľahko nadobudnutou potravou potešia a rýchlo zasý-ľahko nadobudnutou potravou potešia a rýchlo zasý-
tia, no tráviaci trakt nemajú na ňu prispôsobený. Zby-tia, no tráviaci trakt nemajú na ňu prispôsobený. Zby-
točne im tak môžeme spôsobiť zažívacie problémy či točne im tak môžeme spôsobiť zažívacie problémy či 
dokonca privodiť smrť. dokonca privodiť smrť. 

NEGATÍVNE DOPADY NESPRÁVNEHO PRIKRMO-NEGATÍVNE DOPADY NESPRÁVNEHO PRIKRMO-
VANIAVANIA

Mláďatá potrebujú pre správny rast a vývoj pes-Mláďatá potrebujú pre správny rast a vývoj pes-
trú stravu a dostatok rastlinnej potravy a bielkovín  trú stravu a dostatok rastlinnej potravy a bielkovín  
z hmyzu. Ak sú kačice pravidelne kŕmené chlebom, z hmyzu. Ak sú kačice pravidelne kŕmené chlebom, 
káčatká nedostanú dostatočnú výživu. Prikrmova-káčatká nedostanú dostatočnú výživu. Prikrmova-
ním vtákov v nich pestujeme pohodlnosť - spolieha-ním vtákov v nich pestujeme pohodlnosť - spolieha-
jú sa na to, že niečo dostanú, než aby si sami potravu jú sa na to, že niečo dostanú, než aby si sami potravu 
zháňali. Kačice budú tak dychtivo hľadať ľahký zdroj zháňali. Kačice budú tak dychtivo hľadať ľahký zdroj 

potravy a mláďatá nenaučia rozpoznávať a hľadať potravy a mláďatá nenaučia rozpoznávať a hľadať 
prírodné zdroje potravy.prírodné zdroje potravy.

Ľahký zdroj potravy zapríčiní, že kačice a iné vod-Ľahký zdroj potravy zapríčiní, že kačice a iné vod-
né vtáky, znesú viac vajíčok a rybník alebo jazero sa né vtáky, znesú viac vajíčok a rybník alebo jazero sa 
rýchlo preplnia. To sťažuje vtákom hľadanie zdravších rýchlo preplnia. To sťažuje vtákom hľadanie zdravších 
zdrojov potravy a zvyšuje pravdepodobnosť terito-zdrojov potravy a zvyšuje pravdepodobnosť terito-
riálnej agresie. V preplnených oblastiach môžu pro-riálnej agresie. V preplnených oblastiach môžu pro-
sperovať predátori a rýchlejšie sa šíriť choroby.sperovať predátori a rýchlejšie sa šíriť choroby.

Premočený, nespotrebovaný a hnijúci chlieb môže Premočený, nespotrebovaný a hnijúci chlieb môže 
vytvárať škodlivé zápachy a viesť k väčšiemu mno-vytvárať škodlivé zápachy a viesť k väčšiemu mno-
ženiu rias, ktoré upchávajú vodné toky a vytláčajú ženiu rias, ktoré upchávajú vodné toky a vytláčajú 

žiadúce rastliny. To koncentruje znečistenie a v ko-žiadúce rastliny. To koncentruje znečistenie a v ko-
nečnom dôsledku môže vyhubiť ryby, obojživelníky, nečnom dôsledku môže vyhubiť ryby, obojživelníky, 
kôrovce a ďalší život v okolí, čím sa zdroje dobrej po-kôrovce a ďalší život v okolí, čím sa zdroje dobrej po-
travy stanú ešte vzácnejšími.travy stanú ešte vzácnejšími.

Kŕmenie kačíc chlebom môže zvýšiť šírenie chorôb Kŕmenie kačíc chlebom môže zvýšiť šírenie chorôb 
dvoma spôsobmi. Strava bohatá na uhľohydráty ve-dvoma spôsobmi. Strava bohatá na uhľohydráty ve-
die k väčšej defekácii a vtáčie výkaly obsahujú bakté-die k väčšej defekácii a vtáčie výkaly obsahujú bakté-
rie zodpovedné za mnoho chorôb, vrátane vtáčieho rie zodpovedné za mnoho chorôb, vrátane vtáčieho 
botulizmu. Okrem toho plesnivý chlieb môže spôso-botulizmu. Okrem toho plesnivý chlieb môže spôso-
biť aspergilózu - smrteľnú infekciu pľúc, ktorá môže biť aspergilózu - smrteľnú infekciu pľúc, ktorá môže 
zdecimovať celé stáda kačiek a vodných vtákov. zdecimovať celé stáda kačiek a vodných vtákov. 
Hnijúce zvyšky potravy prilákajú ďalších nevítaných Hnijúce zvyšky potravy prilákajú ďalších nevítaných 
škodcov, ako sú potkany, myši a hmyz. Títo škodcovia škodcov, ako sú potkany, myši a hmyz. Títo škodcovia 
môžu prenášať ďalšie choroby, ktoré sú nebezpečné môžu prenášať ďalšie choroby, ktoré sú nebezpečné 
nielen pre zvieratá, ale aj pre ľudí.nielen pre zvieratá, ale aj pre ľudí.

ZDRAVŠIE ALTERNATÍVY PRIKRMOVANIAZDRAVŠIE ALTERNATÍVY PRIKRMOVANIA
Vodné vtáky môžu žiť dlhšie a zdravšie, ak sa spo-Vodné vtáky môžu žiť dlhšie a zdravšie, ak sa spo-

ľahnú skôr na prírodné zdroje potravy, ako sú vodné ľahnú skôr na prírodné zdroje potravy, ako sú vodné 
rastliny, semená, trávy, orechy a hmyz. Ak stále túži-rastliny, semená, trávy, orechy a hmyz. Ak stále túži-
te kŕmiť kačice, čo môže byť zaujímavým zážitkom, te kŕmiť kačice, čo môže byť zaujímavým zážitkom, 
namiesto chleba im ponúknite zdravšie alternatívy namiesto chleba im ponúknite zdravšie alternatívy 
ako ovocie, zeleninu – zvlášť obľúbenou pochúťkou ako ovocie, zeleninu – zvlášť obľúbenou pochúťkou 
je hrozno (nakrájané na polovicu, bez zrniečok - aby je hrozno (nakrájané na polovicu, bez zrniečok - aby 
sa zabránilo uduseniu), šalátové listy, môžete použiť sa zabránilo uduseniu), šalátové listy, môžete použiť 
aj rozmrazený hrášok alebo kukurica, semienka - jač-aj rozmrazený hrášok alebo kukurica, semienka - jač-
meň, ovos, pšenica, ryžu alebo pelety na kŕmenie ka-meň, ovos, pšenica, ryžu alebo pelety na kŕmenie ka-
číc dostupné v obchodoch. Nezabúdajme, že ak už číc dostupné v obchodoch. Nezabúdajme, že ak už 
chceme labute a kačice kŕmiť, mali by sme tak robiť chceme labute a kačice kŕmiť, mali by sme tak robiť 
iba v zime a začiatkom jari. Ak ich budeme prikrmo-iba v zime a začiatkom jari. Ak ich budeme prikrmo-
vať aj v teplých mesiacoch, postupne stratia schop-vať aj v teplých mesiacoch, postupne stratia schop-
nosť dokázať si potravu zaobstarať sami.nosť dokázať si potravu zaobstarať sami.

Paulína Škorňová, Vlastivedné múzeum  Paulína Škorňová, Vlastivedné múzeum  
v Považskej Bystrici, foto: pixabayv Považskej Bystrici, foto: pixabay
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Duch Skalky je nezameniteľný

Na Skalku sa benediktíni vrátili aj v Na Skalku sa benediktíni vrátili aj v 
novodobých dejinách. Presnejšie, je-novodobých dejinách. Presnejšie, je-
den benediktín. Stalo sa tak po zmene den benediktín. Stalo sa tak po zmene 
režimu, keď sa zdevastovanú Skalku režimu, keď sa zdevastovanú Skalku 
pokúsil obnoviť fráter Martin, jediný pokúsil obnoviť fráter Martin, jediný 
benediktín žijúci na Slovensku. Chcel, benediktín žijúci na Slovensku. Chcel, 
aby kláštor ožil a aby sa opäť stal síd-aby kláštor ožil a aby sa opäť stal síd-
lom benediktínov na Slovensku. Žil tu lom benediktínov na Slovensku. Žil tu 
doslova v sparťanských podmienkach, doslova v sparťanských podmienkach, 
snažil sa kláštor strážiť a tiež zachra-snažil sa kláštor strážiť a tiež zachra-

ňovať to, čo zostalo. Ruina kláštora je ňovať to, čo zostalo. Ruina kláštora je 
dnes národnou kultúrnou pamiatkou.dnes národnou kultúrnou pamiatkou.

„Som neveriaci, ale na Skalku cho-„Som neveriaci, ale na Skalku cho-
dím veľmi rád. Človek tu nachádza dím veľmi rád. Človek tu nachádza 
pokoj, nevníma ani autá hučiace na pokoj, nevníma ani autá hučiace na 
ceste, oddýchne si a dobije sa ener-ceste, oddýchne si a dobije sa ener-
giou. Odchádza odtiaľto a netrápi ho, giou. Odchádza odtiaľto a netrápi ho, 
čo je v politike, aké problémy sú doma. čo je v politike, aké problémy sú doma. 
Chodím sem často aj na bicykli. Vybeh-Chodím sem často aj na bicykli. Vybeh-
nem hore, posedím, nasajem atmosfé-nem hore, posedím, nasajem atmosfé-

ru. Myslím si, že aj mnísi, keď hľadali ru. Myslím si, že aj mnísi, keď hľadali 
vhodné miesto, museli si ho podľa nie-vhodné miesto, museli si ho podľa nie-
čoho vyberať, kde sa budú cítiť nielen čoho vyberať, kde sa budú cítiť nielen 
bezpečne, ale aj dobre. A toto miesto bezpečne, ale aj dobre. A toto miesto 
takým jednoznačne je,“ tvrdí jeden z takým jednoznačne je,“ tvrdí jeden z 
návštevníkov Skalky, 64-ročný Štefan návštevníkov Skalky, 64-ročný Štefan 
Majtán z Trenčína.Majtán z Trenčína.

Zdroj: trencinregion.skZdroj: trencinregion.sk

Ve s m í r  p o d ľ a  J .  M .
Ranný výletRanný výlet  

Zobral dedko Mesiac,Zobral dedko Mesiac,

s cieľom stretnúť ranné zore,s cieľom stretnúť ranné zore,

svoje vnučky na prechádzku,svoje vnučky na prechádzku,

po cestičke smerom hore.po cestičke smerom hore.

Hviezdičkám sa nechce,Hviezdičkám sa nechce,

výhovorky sypú jednu za druhou,výhovorky sypú jednu za druhou,

čo tam hore, počkáme ťa dole,čo tam hore, počkáme ťa dole,

nájdeš nás tu pod horou.nájdeš nás tu pod horou.

  

Ach, vy moje krásky nevinné,Ach, vy moje krásky nevinné,

robíte len sebe zle.robíte len sebe zle.

Nehľadajte chybu v druhom,Nehľadajte chybu v druhom,

štverajte sa hore brehom,štverajte sa hore brehom,

kto nezľakne sa, získa prvú cenu,kto nezľakne sa, získa prvú cenu,

srdce zahreje ho, za odmenu.srdce zahreje ho, za odmenu.

Autor: Jaroslav Martiš Autor: Jaroslav Martiš 
Foto: Peter OndrušFoto: Peter Ondruš

Celoslovensky je akiste známejšia Celoslovensky je akiste známejšia 
dvojica svätých Cyril a Metod. My sa dvojica svätých Cyril a Metod. My sa 
dnes pozrieme na miesto, kde svoje dnes pozrieme na miesto, kde svoje 
srdce a odkaz pred takmer tisícročím srdce a odkaz pred takmer tisícročím 
nechali iní dvaja svätci – Andrej-Svorad nechali iní dvaja svätci – Andrej-Svorad 
a Beňadik.a Beňadik.

Obaja pustovníci zasvätili život Bohu Obaja pustovníci zasvätili život Bohu 
a stali sa obľúbenými učiteľmi. Ľudia k a stali sa obľúbenými učiteľmi. Ľudia k 
nim na Skalku pri Trenčíne prichádzali nim na Skalku pri Trenčíne prichádzali 
zo širokého okolia. Toto miesto uča-zo širokého okolia. Toto miesto uča-
rovalo mnohým ďalším generáciám a rovalo mnohým ďalším generáciám a 
Skalka sa tak stala najstarším pútnic-Skalka sa tak stala najstarším pútnic-
kým miestom na Slovensku i v celom kým miestom na Slovensku i v celom 
bývalom Uhorsku. Ľudia sem prichá-bývalom Uhorsku. Ľudia sem prichá-
dzajú počas roka individuálne, a to dzajú počas roka individuálne, a to 
nielen veriaci.nielen veriaci.

Skalku si obľúbili aj bežní turisti, ktorí Skalku si obľúbili aj bežní turisti, ktorí 
sa sem vracajú nasať jedinečnú atmo-sa sem vracajú nasať jedinečnú atmo-
sféru či neodolateľné výhľady. Naj-sféru či neodolateľné výhľady. Naj-
novšie sa ku Skalke môžu dostať aj cyk-novšie sa ku Skalke môžu dostať aj cyk-
listi. Moderná cyklotrasa spája Trenčín listi. Moderná cyklotrasa spája Trenčín 
a Nemšovú a pokračuje až do českého a Nemšovú a pokračuje až do českého 
Brumova. Pod Skalkou je vybudované Brumova. Pod Skalkou je vybudované 
aj „odpočívadlo“, aby ste si prostredie aj „odpočívadlo“, aby ste si prostredie 
mohli vychutnať plnými dúškami a na-mohli vychutnať plnými dúškami a na-
čerpať silu na ďalšiu cestu.čerpať silu na ďalšiu cestu.

Nezameniteľný duch Skalky oslovuje Nezameniteľný duch Skalky oslovuje 
aj umelcov. Stretávajú sa tu slovenskí aj umelcov. Stretávajú sa tu slovenskí 
aj zahraniční, aby načerpali inšpiráciu aj zahraniční, aby načerpali inšpiráciu 
pre ich nové diela, ktoré tu zároveň pre ich nové diela, ktoré tu zároveň 
tvoria. Sympózium nesie názov Ora tvoria. Sympózium nesie názov Ora 
et Ars – modli sa a tvor – inšpirované et Ars – modli sa a tvor – inšpirované 
benediktínskym „Ora et labora“. Podľa benediktínskym „Ora et labora“. Podľa 
Jozefa Vydrnáka, spoluorganizátora Jozefa Vydrnáka, spoluorganizátora 
sympózia, sila starobylého pútnického sympózia, sila starobylého pútnického 
miesta ohromí každého, aj toho, kto tu miesta ohromí každého, aj toho, kto tu 
ešte nebol a nepozná históriu Skalky. ešte nebol a nepozná históriu Skalky. 
Vytvorené diela – maľby, básne, sochy Vytvorené diela – maľby, básne, sochy 
a inštalácie potom prezentujú aj širo-a inštalácie potom prezentujú aj širo-
kej verejnosti. Samozrejme, deje sa tak kej verejnosti. Samozrejme, deje sa tak 
na Skalke, a to počas dvoch vernisáží na Skalke, a to počas dvoch vernisáží 
a na neskorších putovných výstavách.a na neskorších putovných výstavách.

Veriaci sem prichádzajú najmä 17. Veriaci sem prichádzajú najmä 17. 
júla, ktorý sa už vyše 900 rokov na júla, ktorý sa už vyše 900 rokov na 
Slovensku slávi ako sviatok sv. Andre-Slovensku slávi ako sviatok sv. Andre-
ja-Svorada a Beňadika. Stretávajú sa ja-Svorada a Beňadika. Stretávajú sa 
tu procesie a púte nielen z Považia, ale tu procesie a púte nielen z Považia, ale 
aj z Moravy a zo Sliezska. Viac ľudí ako aj z Moravy a zo Sliezska. Viac ľudí ako 
obyčajne je tu aj pred Veľkou nocou, obyčajne je tu aj pred Veľkou nocou, 
keď sa na kalvárii konajú krížové cesty. keď sa na kalvárii konajú krížové cesty. 
Mimochodom, kalváriu so štrnástimi Mimochodom, kalváriu so štrnástimi 
zastaveniami dali oproti kostolu posta-zastaveniami dali oproti kostolu posta-
viť jezuiti v roku 1676. Jedenásť rokov viť jezuiti v roku 1676. Jedenásť rokov 
predtým vraj bolo na celom Považí predtým vraj bolo na celom Považí 
sucho. Hrozili hlad a bieda, a tak tren-sucho. Hrozili hlad a bieda, a tak tren-
čianski jezuiti usporiadali veľkú púť ve-čianski jezuiti usporiadali veľkú púť ve-
riacich s prosbami o Božiu pomoc. Keď riacich s prosbami o Božiu pomoc. Keď 
potom bohatý dážď skropil celé Pova-potom bohatý dážď skropil celé Pova-
žie, znova na Skalke ďakovali Bohu za žie, znova na Skalke ďakovali Bohu za 
tento dar. Po mnohých takýchto uda-tento dar. Po mnohých takýchto uda-
lostiach vznikli medzi ľuďmi legendy lostiach vznikli medzi ľuďmi legendy 
a sv. Benedikta si zobrali za ochrancu a sv. Benedikta si zobrali za ochrancu 
Považia.Považia.

So Skalkou a s kostolom, ktorý tam So Skalkou a s kostolom, ktorý tam 
stojí, sa spája aj ďalšia legenda. Tá sa stojí, sa spája aj ďalšia legenda. Tá sa 
odohráva ešte o sto rokov skôr. Hovorí odohráva ešte o sto rokov skôr. Hovorí 
sa, že rodina Thurzovcov prechádzala sa, že rodina Thurzovcov prechádzala 
na kočiari okolo Skalky, keď sa zrazu na kočiari okolo Skalky, keď sa zrazu 
kone splašili a hnali sa priamo k str-kone splašili a hnali sa priamo k str-
mej skale nad Váhom. Cestujúci začali mej skale nad Váhom. Cestujúci začali 
prosiť a modliť sa k svätému Andre-prosiť a modliť sa k svätému Andre-
jovi- Svoradovi a Beňadikovi. Kone v jovi- Svoradovi a Beňadikovi. Kone v 
tom momente nad strmou priepasťou tom momente nad strmou priepasťou 
ponad Váh zastali a rodina bola zachrá-ponad Váh zastali a rodina bola zachrá-
nená. A Juraj Thurzo dal na znak vďaky nená. A Juraj Thurzo dal na znak vďaky 
na tomto mieste v roku 1520 postaviť na tomto mieste v roku 1520 postaviť 
kaplnku.kaplnku.
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2. liga muži - 22. kolo

Slovan B – MŠK Púchov 4:3 (3:2)
Góly: 11. Daniel, 13. Petrák, 15. Henty, 50. Ožbolt – 

31. Rypák, 39. Michlík, 61. Loduha
Žlté karty: 34. Ratao, 38. Petrák – 90. Pavlovič
Rozhodovali: Dzivjak – Špivák, Bobko
Vzhľadom na asociačný termín a prestávku v naj-

vyššej súťaži nastúpili za rezervu Slovana Bratislava 
hneď siedmi hráči z fortunaligového áčka Slovana. 
Púchovčanom navyše chýbala opora zadných radov 
Marián Pišoja, ktorý si plní reprezentačné povinnosti 
v reprezentácii Slovenska do 21 rokov. Púchovčania 
ešte mali v živej pamäti prípravné stretnutie s re-
zervou Slovana, v ktorom podľahli v Bratislave 1:6. 
I vtedy mali Bratislavčania v zostave hneď niekoľko 
fortunaligistov.  

A úvod stretnutia nasvedčoval tomu, že debakel 
sa bude opakovať. Na Tehelnom poli začali slovanis-
ti výborne a po štvrťhodine viedli rozdielom triedy. 
Najprv v 11. min využil Ratao chybu v rozohrávke 
Púchova a Daniel zblízka prekonal Pilného – 1:0.  
O dve minúty namieril Petrák z hranice šestnástky po 
zemi presne k pravej žrdi – 2:0. A o ďalšie dve minúty 
Vernon vyslal do úniku Hentyho, ktorý trafil ponad 
brankára do siete – 3:0. V 24. min to mohlo byť už 
o štyri góly, Hentyho gólovú hlavičku však zastavilo 
brvno. Púchov sa ani po troch inkasovaných góloch 
nepoložil, dokázal, že má psychicky silné mužstvo 
a dokázal sa vrátiť do zápasu. V 31.minúte Rypák 
prudkou strelou strelil prvý gól hostí, a Michlík ešte 
do prestávky upravil na 3:2. V záverečnej štvrťhodi-
ne prvého polčasu hrali Púchovčania výborný futbal,  
hrozili po rýchlych kombinačných akciách. Prudkú 
strelu Púchovčana Štefanca výborne zmaril brankár 
Chudík. V samom závere prvého dejstva mohol Ra-
tao vrátiť rozdiel na dva góly, na čiare však zachránil 
obranca hostí.

Belasí aj v druhom polčase začali veľmi dobre, keď 
Daniel potiahol akciu, vysunul napravo Hentyho, po 
ktorého krížnej prihrávke už Ožbolt len zľahka preho-
dil brankára – 4:2. Púchov sa však nevzdával a opäť 
kontroval - Loduha v 61. min krížnou strelou upravil 
na 4:3. Na Tehelnom poli sa hral výborný futbal, ktorý 
v mnohých fázach zniesol extraligové kritériá. Slova-
nisti mohli náskok ešte zvýšiť, no buď im stál v ceste 
výborný brankár Pilný alebo  bránková konštrukcia. 
Púchovčania mohli napokon aj vyrovnať, Loduhova 
strela však skončila len na brvne domácej bránky. 
Domáci tak cenné víťazstvo udržali, Púchovčania si 
zaslúžia absolutórium za výborný výkon proti súpe-

rovi, ktorého zostava bola prešpikovaná fortunaligis-
tami. 

Zostava Slovan Bratislava B: Chudík – Mičák, Lac-
ko, Laczkó, Vernon – Daniel, Nono, Petrák (46. Rigo), 
Ratao – Ožbolt (79. Matoš), Henty (70. Habodasz), tré-
ner Vladimír Gála

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Martinček, Riška, 
Pavlovič, Loduha - Varga, Kapusniak (22. Mráz) – Kr-
čula, Štefanec (82. Ozimý), Michlík – Rypák (62. Lac-
ko), tréner Lukáš Kaplan

Povedali po zápase:
Vladimír Gála, tréner Slovan Bratislava B: „Mali 

sme výborný vstup do zápasu, rýchlo sme viedli o tri 
góly, dominovali sme. Súpera sme postavili na nohy 
vlastnými chybami. Cez prestávku sme si povedali, 
že musíme akcie doťahovať do konca, čo sa nám aj 
podarilo a dali sme štvrtý gól. Mali sme veľmi dobré 
prechodové fázy, viaceré šance sme však nedokázali 
premeniť. Po našej chybe pri rozohrávke dal súper 
kontaktný gól, až do konca to bola trochu zbytočná 
dráma a futbal hore-dole. Pre oko diváka to bol vý-

borný zápas, pre nás trénerov až tak 
nie. Opäť sme vzadu urobili veľa chýb, 
čo si musíme zanalyzovať a jednoznač-
ne to zlepšiť.“

Lukáš Kaplan, tréner MŠK Púchov: 
„Bol to dobrý ofenzívny futbal, padlo 
veľa gólov. Trošku ma mrzia určité situ-
ácie v zápase, ako bol prvý gól a štvrtý 
gól, ktoré sme dostali. Myslím si, že pri 
nich sme urobili veľké chyby. Do 20. 
minúty bol Slovan jasne lepší, potom 
sme však už boli minimálne vyrovna-
ným súperom a vyrovnali sme sa mu 
výkonom i šancami. Som na chalanov 
hrdý, pretože od tej 20. minúty až do 
konca stretnutia nechali na trávniku 

naozaj všetko. Hrať na Tehelnom poli je pre každého 
hráča veľký zážitok, nie každému sa to podarí. Mys-
lím si, že sme tu napriek prehre zanechali celkom 
sympatický dojem, moji zverenci odviedli výborný 
výkon. Škoda, že sme do úspešného konca nedotiah-
li ešte aspoň jednu sľubnú situáciu. Ale taký je futbal. 

V sobotu nás doma čaká v oblastnom derby Dub-
nica nad Váhom. Nebude to nič jednoduché, preto-
že v tejto súťaži môže vyhrať každý s každým. Je to 
o momentoch, ktoré sa v danom zápase vyskytnú. 
Samozrejme, že by sme radi zvíťazili, ale musíme sa 
zodpovedne pripraviť.“ 

Ostatné výsledky 22. kola: Skalica – Žilina B 1:0, 
Komárno – Košice 1:0, Dubnica nad Váhom – Lip-
tovský Mikuláš 0:1, Banská Bystrica – Poprad 4:0, 
Šamorín – Bardejov 5:0, Trebišov – Podbrezová - od-
ložené
1. B. Bystrica 21 15 3 3 60:29 48
2. L.Mikuláš 21 14 4 3 45:20 46
3. Podbrezová 20 12 2 6 41:17 38
4. Skalica 20 11 5 4 40:24 38
5. Košice 20 11 2 7 28:20 35
6. MŠK Púchov 20 9 3 8 28:28 30
7. Petržalka 20 7 6 7 24:26 27
8. Komárno 20 8 3 9 19:28 27
9. Žilina 21 7 5 9 43:37 26
10. Šamorín 20 7 3 10 25:27 24
11. Trebišov 17 6 4 7 28:31 22
12. Dubnica 21 5 7 9 20:26 22
13. Bardejov 19 4 7 8 17:28 19
14. Slovan B 21 5 0 16 25:57 15
15. Poprad 21 3 0 18 18:63 3
 Program 23. kola:  MŠK Púchov – FK Dubnica nad 

Váhom (3. 4. o 16.00), Liptovský Mikuláš – Banská 
Bystrica, Poprad – Skalica, Košice – Petržalka, Barde-
jov – Komárno, Žilina B – Podbrezová, Šamorín - Tre-
bišov

Na Tehelnom poli Púchovčania až na zaspatý 
úvod vo výbornom svetle, na body to nestačilo

Púchovčania síce na Tehelnom poli nebodovali, proti rezerve Slovana doplnenej o sedem hráčov z fortunaligové-
ho áčka však podali výborný výkon.        FOTO: Facebook Slovan Bratislava 
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Technický úsek Slovenského futbalového zväzu, 
konkrétne oddelenie vzdelávania trénerov v spo-
lupráci s trénersko-metodickou komisiou Západo-
slovenského futbalového zväzu a trénerskometo-
dickou komisiou Oblastného futbalového zväzu  
Nitra pripravuje školenia trénerov úrovne UEFA  
B a UEFA Grassroots C. UEFA B licencia bude pozos-
távať z dvanástich výukových blokov v rozmedzí 
23. 4. až 30. 8. 2021, s možnosťou podania prihláš-

ky len elektronickou formou do 10. 4. 2021. Osem 
výukových blokov bude čakať na záujemcov UEFA 
Grassroots C licencie v období 8. 5. – 21. 7. 2021, 
pričom rovnako len elektronickou formou je mož-
né sa prihlásiť do 27.04.2021 a záverečné skúšky 
sú naplánované na 2. a 3. 8. 2021. Všetky dôležité 
informácie nájdu záujemcovia v dokumentoch Zá-
padoslovenského futbalového zväzu.

 Zdroj: SFZ

Vzdelávanie futbalových trénerov 
- UEFA B a UEFA GC licencia

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov 
víťazne vstúpili do prípravného turnaja Antalya 
Cup v Turecku. Vo svojom prvom zápase zdolali 
vo štvrtok v Lare tím Uzbekistanu do 23 rokov 2:0. 
O góly SR sa postarali Matej Trusa a Adam Goljan. 

Uzbekistan 23 - SLOVENSKO 21 0:2 (0:0)
Góly: 56. Trusa, 80. Goljan. ŽK: Gono (SR).
SR 21: 
Zostava 1. polčas: Chudý – Kováčik, Tumma, 

Nemčík, Vojtko – Gono, Pokorný, Bernát – Kaprá-
lik, Trusa, Iľko

Zostava 2. polčas: Chudý – Kováčik (65. Suľa), 
Malý, Pišoja, Barbora – Nebyla, Múdry, Potoma – 
Kaprálik (65. Kmeť), Trusa (65. Gerebenits), Goljan

V druhom zápase na turnaji slovenskí futbaloví 
reprezentanti do 21 rokov remizovali s rovesíkmi 
zo Severného Macedónska 2:2, keď v závere zma-
zali dvojgólové manko.

SLOVENSKO 21 - Severné Macedónsko 21 2:2 
(0:1)

Góly: 77. Iľko, 89. Krstevski (vl.) - 24. Churlinov, 
55. Radulovikj, ŽK: bez kariet.

Zostava SR: Belko – Suľa (64. Mihálek), Malý, 
Pišoja (46. Nemčík), Barbora (64. Vojtko) – Neby-
la (64. Bernát), Múdry (64. Pokorný), Potoma (64. 
Gono) – Kmeť (64. Iľko), Gerebenits (64. Kadák), 
Goljan (80. Kaprálik). Tréner: Jaroslav Kentoš

Púchovčan Marián Pišoja si ako jediný repre-
zentant MŠK Púchov v slovenskom výbere zahral 
v oboch stretnutiach, vždy jeden polčas. Proti 
Uzbekistanu nastúpil v druhom polčase, proti 
Severnému Macedónsku v základe. Na Antalya 
Cupe sa Slováci ešte stretnú s rovesníkmi z Ukraji-
ny (29. marca, 17.00).                (r)

Slovensko s Pišojom v zostave 
v Turecku vyhralo a remizovalo

Západoslovenský futbalový zväz (ZsFZ) sa hrdo 
pýši mládežníckymi reprezentačnými výbermi, 
ktoré v uplynulých rokoch dokazovali svoju kva-
litu na rôznych medzinárodných fórach. Určite 
sa bude ešte dlho spomínať i na účasť mužského 
tímu na amatérskych majstrovstvách Európy, no 
všetko začína od tých najmenších, ktorí sa mož-
no raz dočkajú niečoho podobného. Ešte minu-
lý rok zabezpečili predstavitelia ZsFZ partnerov 
žiackych súťaží, následne aj nové materiálne vy-
bavenie pre mládežnícke výbery, pričom najhorú-
cejšou novinkou je VEO kamera, ktorá využíva na 
filmovanie stretnutia dve 4K šošovky. Pomocou 
nich dokáže VEO zachytiť celú hraciu plochu bez 
manipulovania a realizačný tím výberu ZsFZ tak 
bude môcť po stretnutí detailne analyzovať každý 
moment  alebo individuálne výkony hráčov. „Naj-
lepšia vec na kamere je tá, že nemusíte mať vôbec 
obavy o kvalitný záznam a naplno sa tak môžete 
sústrediť na zverencov a koučing,“ uviedol pre 
oficiálny web veo.co tréner Interu Miami CF U12 
Gibran Tevar.

V momente, keď je výstup zo zápasu nahraný 
do aplikácie, ktorá je mimochodom súčasťou ba-

lenia, inteligentný softvér dokáže rozoznávať si-
tuácie na trávniku, čiže je možné v jednom videu 
sledovať taktické rozostavenie, dodržiavanie plá-
nu, hráča s loptou či bez nej. Okrem toho kamera 
automaticky približuje kľúčové udalosti  vďaka 
systému identifikácií lopty. Moderný prístroj pat-
rí medzi obľúbené nielen na amatérskej úrovni. 
Populárny sa stáva najmä v akadémiách. „Fakt, že 
môžeme kameru nastaviť pred duelom a nechať 
ju tak a ona pritom sleduje loptu, je skvelá po-
môcka pre nás. Technológia vo futbale sa uberá 
správnym smerom,“ dopĺňa výkonnostný analytik 
Burnley Football Club U18 Shawn Young.

Výhodou ovládania je jednoduchá manipulácia 
a prehľadné nahrávanie dát do spomínanej apli-
kácie. Pridanou hodnotou celého softvéru je, že 
okrem plne viditeľného 90-minútového zápasu  je 
možné tvoriť zostrihy, ktoré sa dajú následne ro-
zoberať s konkrétnymi hráčmi. „Vieme dobre, ako 
pomáha pri tréningovom procese diagnostika 
hráčov nielen na profesionálnej úrovni. Preto sme 
zvážili zakúpenie tohto zariadenia, ktoré moni-
toruje kompletný tím aj s možnosťou sledovania 
jednotlivca,“hovorí vedúci sekretár ZsFZ Ľubomír 

Zábojník a uzatvára predseda ZsFZ Ladislav Gá-
doši: „Keďže finančné prostriedky na mládežnícke 
zrazy boli nevyužité vinou pandémie, rozhodli 

sme sa časť prostriedkov investovať do moder-
nizácie technického vybavenia. Vedúci sekretár 
spolu s predsedom Komisie mládeže a školského 
futbalu Jozefom Jakušom dostali dobré recenzie 
na VEO kameru, pričom využitie bude pre všetky 
naše regionálne výbery. Pevne verím, že aj tech-
nické vybavenie nám napomôže skvalitňovať prá-
cu pri regionálny výberoch.“

Zdroj: ZsFZ, foto: Marián Červenka 

Nová videotechnika by mala skvalitniť prípravu 
mládežníckych futbalových výberov ZsFZ
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Ak by nebola pandémia, v týchto dňoch by sa 
už hrali aj amatérske futbalové súťaže. Žiaľ, ne-
hrajú sa. Nedohrala sa už jesenná časť. Túžba 
po tom, že sa jeseň dobehne skrátením pauzy 
v zime a dohrávaním v týždňoch pred štartom 
jarnej časti, sa tiež nenaplnila. 

Tímy amatérskych klubov momentálne kvô-
li prísnym nariadením nemôžu ani trénovať. 
O tom, aká je aktuálna situácia a aké sú plány 
regionálnych zväzov a Slovenského futbalo-
vého zväzu, sme sa porozprávali s predsedom 
Západoslovenského futbalového zväzu (ZsFZ) 
Ladislavom Gádošim.

Amatérsky futbal stojí momentálne v „ofsajde“, 
regionálne zväzy a SFZ pritom majú vypracovaný 
plán dohrávania súťaží 

Aká je momentálna situácia s plánmi možné-
ho pokračovania súťaží v amatérskom futbale?

„V mene celého amatérskeho futbalu a športu 
môžem povedať, že situácia, keď nie je umožnené 
amatérskym športovcom športovať a ani riadne sa 
pripravovať na športové podujatia, nás všetkých 
mrzí a trápi. Nešťastní sú športovci i diváci, ktorým 
zas futbal, ak hovoríme o ňom, chýba.

Osobne ma možno najviac mrzí situácia s mlá-
dežou. Tá nám netrénuje už veľmi veľa mesiacov 
a obávame sa aj o to, čo to prinesie z hľadiska jej 
športovej pripravenosti smerom do budúcnos-
ti. Momentálne žiaľ, nepoznáme termín, kedy sa 
spustia naše súťaže. Všetko bude závislé od štát-
nych orgánov, kedy nám umožnia rozbehnúť zas 
sezónu.

Zatiaľ nepoznáme termín, ale regionálne oblast-
né zväzy v súčinnosti so SFZ sa pripravujú na túto 

alternatívu. Našou povinnosťou bolo sa na ňu pri-
praviť. Dohoda regionálnych zväzov a SFZ hovorí, 
že ak to bude umožnené a spoznáme termín za-
čiatku dohrávania súťaží, dohrá sa najprv jesenná 
časť.“

Čo je potrebné dohrať z nej?
„V súťažiach pod kuratelou nášho Západoslo-

venského futbalového zväzu chýba dohrať päť 
neúplných kôl do ukončenia jesennej časti. V súťa-
žiach Východoslovenského FZ, Stredoslovenské-
ho FZ a Bratislavského FZ je odohraných dvanásť 
neúplných kôl.

Na celom Slovensku bude od tretej ligy až po 

ôsme ligy systém nastavený tak, že začneme do-
hrávaním jesene a kontinuálne sa bude pokra-
čovať prvým jarným kolom. Ale všetko záleží od 
toho, kedy nás do terénu pustia riadiace orgány.“

Je určený aj termín, dokedy by sa v takom prí-
pade malo dohrať?

„Je to 30. jún s tým, že tam máme ešte jeden 
možný týždeň k dohraniu takých zápasov, ktoré 
by rozhodovali o postupujúcich alebo zostupujú-
cich. Je aj taká dohoda, že ak k 30. júnu bude mať 
jeden región odohraných menej zápasov ako iný 
región, tak víťazom súťaže je ten, kto bude na čele 
k danému dátumu a postupuje do vyššej súťaže. 
Napriek tomu, že my by sme mali o dve kolá me-
nej a iné regióny by mali o dve kolá viac, by boli 
určení postupujúci i zostupujúci do nižších súťaží.

Je to korektné. Uvažovalo sa aj nad iným mo-
delom, napríklad nad takým, že súťaž by po po-
lovici bola rozdelená na dve časti, jedna by hrala 
o postup, druhá o udržanie. Bolo v nej však veľa 
pálčivých otázok, ktoré by nám asi priniesli ne-
jaké komplikácie. Systém, ktorý sme navrhli, bol 
prijatý všeobecným konsenzom aj na stretnutí 
SFZ za účasti technického riaditeľa SFZ, riaditeľa 
oddelenia súťaží, riaditeľa Únie ligových klubov  
a všetkých regiónov.

Bol jednohlasne prijatý ako najpriaznivejší mo-
del pre dohrávanie súťaží v rámci amatérskeho 
futbalu a celého Slovenska. Opakujem – potre-
bujeme poznať termín, kedy nás pustia do teré-
nu. Kluby následne budú potrebovať možno dva, 
možno tri týždne na prípravu. Všetko teda závisí 
od riadiacich štátnych orgánov.“

Počíta sa s tzv. „anglickými“ týždňami?
„Nakoľko sme čistí amatéri, tak sme dohodnutí, 

že budeme hrať len počas sobôt a nedieľ.„Anglic-
ké“ týždne sú pre nás neprijateľné, pretože u nás 
hrajú naozaj len amatéri. V stredy by sa dohrá-

Predseda ZsFZ Ladislav Gádoši je optimista,        

Predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši verí, že sa odohrá viac ako polovica regionál-
nych súťaží.                        FOTO: futbalnet.sk

Na reštart tretej ligy netrpezlivo čakajú aj futbalisti Beluše, ktorým po odohratí desiatich kôl patrí štvrtá priečka 
len s dvojbodovým mankom na vedúcu Myjavu.                      Ilustračné foto: FKBelusa.sk
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vali len také zápasy, ktoré by sa hrali po dohode 
oboch klubov a ktoré by o niečom rozhodovali. 
Prioritne sú však hracími dňami soboty a nedele, 
teda v amatérskom futbale zvlášť nedele.“

Predpokladajme, že situácia sa zlepší. Prebieha 
vakcinácia, časť obyvateľstva už je premorená, 
zlepší sa počasie, zvýši ÚV žiarenie, teda vírus sa 
môže potlačiť. Ale čo ak nie? A ak sa súťaže opäť 
neodštartujú?

„Tak samozrejme ročník musí byť ukončený  
a nikto nebude môcť postúpiť ani zostupovať, pre-
tože bude neukončená sezóna. Bolo by nekorekt-
né a v absolútnom rozpore so všetkými normami  
a súťažným poriadkom, aby sa postupovalo z ne-
ukončenej súťaže, keď nebolo odohraných mini-
málne 50% stretnutí.“

V akom stave „zastali“ napríklad ligy v opcii 
vášho regionálneho zväzu?

„Do ukončenia 10. kola v III. lige Západ, aby mali 
všetci odohraný rovnaký počet zápasov, nám chý-
ba odohrať jeden zápas. V štvrtých ligách máme 
neodohraných päť zápasov, v piatych ligách de-
sať. Do ukončenia 10. kola v tretej až piatej lige 
nám teda chýba odohrať šestnásť zápasov, aby 
sme mohli kontinuálne pokračovať 11-tym, 12-
tym až 15. kolom.

Ja som optimista v tom, že aj v tomto ťažkom ob-
dobí dokážeme odohrať týchto päť kôl, ale znovu 
opakujem – všetko bude záležať na tom, kedy nás 
do hry a výkonu športovej činnosti pustia orgány.“

Celkovo ste optimista?
„Som. Hoci sme na tom na „Západe“ horšie, pre-

tože na Východe, v Strede a Bratislave majú odo-
hraných neúplných dvanásť kôl a keď odohrajú tri, 
teoreticky by sa už dostali k postupujúcim a zo-
stupujúcim. Verím, že sme schopní odohrať spo-
mínaných päť kôl, ale osobne dúfam, že budeme 
schopní odohrať aj viac.

Výkonný výbor SFZ sa zaoberal touto situáciou, 
prijal model dohrania sezóny od spustenia na-
šich súťaží. Upravil aj niektoré normy. V súťažnom 
poriad ku je článok 7a, ktorý hovorí „o nedostihnu-
teľnom bodovom náskoku“ v prípade nedohrania 
súťaží z určitých dôvodov, avšak Výkonný výbor 
SFZ prijal rozhodnutie, že bude upravený a v spo-
mínanej podobe zrušený.

Je to preto, aby víťazi súťaží mali umožnené 
pos túpiť. Samozrejme, dôležité bude, aby tí, ktorí 
budú zainteresovaní do boja o postup alebo vy-
padnutie, mali odohraný rovnaký počet zápasov.“

Na akej línii sa situácia odkomunikovala?
„Intenzívne komunikujeme medzi regiónmi. 

Kvitoval som priebeh stretnutia na pôde SFZ, na 
ktorej bolo vidieť, že záujem SFZ o dohranie súťa-
ží v amatérskom futbale je veľký. Dôležité je, aby 
sme všetci išli jednotným systémom. SFZ a jeho 
technický úsek vypracoval aj COVID automat pre 
futbal a aj pre amatérov. Nechcem ho teraz celý 
rozoberať, ale je dôležité, že sa pracovalo aj v tom-
to smere. Bol už predložený patričným orgánom.“

Už ste povedali, že ste optimista. Čo by sa 
malo stať, aby sa váš optimizmus naplnil?

„V prvom rade, bol by som neskutočne rád, keby 

štátne orgány rozhodli v prospech amatérskeho 
futbalu. Športuje sa v exteriéri. Sme pripravení do-
držiavať všetky nariadenia a zdravotné opatrenia. 
Je potrebné, aby sa amatérsky futbal rozhýbal. To 
isté sa týka mládežníckeho športu. Skutočne ne-
chcem, aby to vyznela ako fráza, ale apeloval by 
som na patričné orgány, ktoré budú o možnosti 
uvoľnenia športovania zvažovali veci pozitívne. “

Štrnástich amatérskych tímov sa dotkli aj 
zmeny v programe Slovnaft Cupu, keď ich pre 
nepriaznivý vývoj pandémie SFZ zo súťaže vy-
lúčil. Váš názor na tento krok?

„Vznikla výnimočná situácia. Z nášho regiónu 
sa tento krok dotkol štyroch amatérskych klubov. 
Samozrejme, na svojich súperov sa tešili, trebárs 
pre Patu by bol určite nezabudnuteľný zápas  
s Dunajskou Stredou. Vzhľadom k tomu, že amaté-
ri netrénujú a nehrajú súťaže, bolo rozhodnuté, že 
ďalej postupujú profesionálne tímy.

Je to dôležité aj z pohľadu UEFA, keďže víťaz 
pohára má jednu zo štyroch miesteniek v eu-
rópskych pohároch a je jedným z našich troch 
zástupcov v Európskej lige. Bonusom pre amaté-
rov, ktorým nebolo umožnené odohrať stretnutia 
4. kola, bude to, že budú zaradené do rovnakého 
kola v ďalšom ročníku pohára.

Je to asi najspravodlivejšie možné riešenie. Hra-
lo by sa bez divákov. Bez trénovania. Amatéri sú 
pritom momentálne, žiaľ, v inom móde ako pro-
fesionálne tímy z dvoch najvyšších líg. Nemáme 
momentálne umožnené ani len trénovať. Asi by 
išlo aj o zdravie hráčov. Z tohto pohľadu je to dob-
ré riešenie.“

Trenčín a Zlaté Moravce už do Spišského Pod-
hradia a Kežmarku vyslali echo, že keď to situácia 
umožní – možno v lete, možno na jeseň – prídu  
a odohrajú priateľský zápas.

„Toto bola a je skvelá správa pre amatérsky fut-
bal. Vidieť a cítiť, že profesionálne kluby si vážia 

amatérske. Musím povedať, že po aplikácii šir-
šieho záberu v Slovnaft Cupe sa v každej obci či 
mestečku veľmi tešili na to, keď k nim mal prísť 
profesionálny klub.

Stretávalo sa to s veľkým záujmom divákov, 
funkcionárov, bol to sviatok pre hráčov, pre všet-
kých. Postoj klubov z najvyššej súťaže je sympa-
tický a keď prídu odohrať tieto zápasy, bude to zas 

sviatok. A určite aj prezentácia profesionálnych 
klubov.“

ŠOKUJÚCE ČÍSLO
Amatérsky futbal trpí. Ale aj mládežnícky. „Sa-

mozrejme, trápi ma situácia s mládežou. Tam nám 
chýba odohrať až sedemdesiat stretnutí, čo je 
veľké číslo. Mám reálne obavy, či to bude zvlád-
nuteľné, najmä keď by po uvoľnení situácie prišli 
aj školské povinnosti a keď možno vybehnú aj 
také faktory, ako strata záujmu detí či kvôli rôz-
nym okolnostiam aj nezáujem rodičov. Nechcem 
vytvárať paniku, ale tu to bude náročné. 

Pridám jedno varovné číslo – ak spočítame zá-
pasy od prvej a druhej dorasteneckej ligy smerom 
dole a až po najnižšie vekové kategórie, ktoré 
hrajú súťažné zápasy, tak za jednu sezónu by sa 
malo odohrať približne 35 tisíc zápasov mládeže. 
Odohraných máme možno tretinu. To je až hrôzo-
strašné číslo… 

Veľmi ma trápi, že generácia detí, ktorá teraz 
nemôže športovať, môže v budúcnosti stratiť zá-
ujem hrať futbal a športovať. Deti sú pritom naša 
budúcnosť. Platí to aj pre amatérsky a profesionál-
ny futbal,“ hovorí Ladislav Gádoši. 

Zdroj: Denník Šport (17. 3.), 
Mojmír Staško (so súhlasom autora)

verí, že tímy prekročia 50 % zápasovej kvóty

Futbalistom Lednických Rovní patrí po odohratí desiatich kôl v 3. lige Západ desiata priečka. V prípade reštartu 
súťaže by si ju radi vylepšili.                       FOTO: FKBelusa.sk
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SPOMIENKA
Dňa 2.4.2021 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec Jozef Paliesek z Hor-
ných Kočkoviec a 31.3.2021 by sa dožila 83 rokov 
naša drahá mama Anna Paliesková, rodená 
Koncová. Kto ste poznali našich rodičov, venujte 
im tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú 
dcéra, syn s rodinou a najbližšia rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1. apríla 2021 si pripo-
míname 9. výročie, čo nás 
navždy opustil syn a brat 
Igor Luhový. Kto ste ho 
poznali,  venujte mu spo-
lu s nami tichú spomien-
ku. S  láskou spomínajú 
rodičia a brat.

SPOMIENKA
,,Očiam si odišla, v srd-
ciach si navždy zostala.“ 
Dňa 30.3.2021 uplynú  
2 roky, keď od nás na-
vždy odišla naša milova-
ná Boženka Kubašová 
z Vydrnej. S láskou a úc-
tou spomína celá smú-
tiaca rodina.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 
5.4.2021 pripomenieme 
3. výročie úmrtia Mgr. 
Antona Karvaša. Kto 
ste ho poznali, venujte, 
mu prosím, s nami tichú 
spomienku. S láskou, vďa-
kou a  úctou spomínajú 
manželka a syn s rodinou  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie 
si medzi nami, no v  na-
šich srdciach žiješ stále 
s  nami.“ Dňa 3.4.2021 si 
pripomenieme 5. výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca, dedka a  pradedka 
Emila Dvorského z  Hor-
ných Kočkoviec. S  láskou 
a vďakou spomína dcéra Anna s deťmi Martinom, 
Zuzkou a pravnučkou Zarkou. Venujete mu spolu 
s nami tichú spomienku.

  
  
TýždenníkTýždenník
Ročník: Ročník: XXI., ISSN 1339-9411XXI., ISSN 1339-9411
Vydavateľ: Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
IČO: IČO: 50 648 61650 648 616
Registrácia:Registrácia: MK SR – EV 4570/12 MK SR – EV 4570/12
Sídlo redakcie:Sídlo redakcie: Hoenningovo námestie č. 2002 Hoenningovo námestie č. 2002
Púchov 020 01Púchov 020 01
Šéfredaktor: Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel,  RNDr. Slavomír Flimmel,  
0905 758 491, flimmel@gmail.com0905 758 491, flimmel@gmail.com
Športový, jazykový a grafický redaktor:Športový, jazykový a grafický redaktor:
Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, 
milan.podmanik65@gmail.commilan.podmanik65@gmail.com
Tlač:Tlač: MAFRAPRINT Olomouc,   MAFRAPRINT Olomouc,  
Turyna Petr, +420 734 517 178Turyna Petr, +420 734 517 178
Inzercia:Inzercia:   Mgr. Paulína Luhová,  Mgr. Paulína Luhová, 
0905 750 121, +421 42 2852 408, 0905 750 121, +421 42 2852 408, 
reklama@puchovskakultura.skreklama@puchovskakultura.sk
Redakčná Redakčná UZÁVIERKAUZÁVIERKA pre inzerciu, spomienky,  pre inzerciu, spomienky, 
oznamy a nevyžiadané príspevky je oznamy a nevyžiadané príspevky je vo štvrtok  vo štvrtok  
do 14:00 hod.do 14:00 hod.

ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým prí-
buzným a známym, kto-
rí sa dňa 10.3.2021 prišli 
rozlúčiť s  našou drahou 
Anastasiou Repatou. 
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové 
dary. Poďakovanie patrí 
aj pohrebnej službe Ad-
vent za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina. 

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry  je do 

odvolania ZATVORENÁ.

Inzerciu a spomienky vybavíte emailom 
alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121

Pri spomienkach  alebo rozlúčkach spo-
lu s textom uveďte aj dátum, kedy  

chcete text inzerovať. Fotografiu priložte 
do prílohy ako jpg. alebo pdf. formát. 

Občianska inzercia (aj spomienky) 
zaslaná emailom je bezplatná. 

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 30.6. 2021. 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
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911 937 319
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia starého 
nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
• Maliarske a stavebné práce, zváranie železa. 
0902356631

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519.

PREDAJ
• Vymením dva 2-izbové byty v Púchove za dom  
v Púchove. +421908081845
• Predám zrekonštruovaný a zariadený 3- izbový byt 
na Komenského ul., 0948 853 222

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu zariadenú manzardku (garsónku) 
s príslušenstvom a internetom na vlastnom poschodí 

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

RD s balkónom. Pre 1 osobu. Tel.: 0914 120 216
• Prenajmem zariadenú garsónku od 1.4. Tel.: 0915 
724 777
• Prenajmem garáž pri Makyte. Tel.: 0905 499 702

PRÁCA
• Hľadám prácu ako upratovačka alebo stráženie detí 
na 2- 4 hod. denne. 0944 341 880
• Ponúkame prácu pre zváračov, zámočníkov  
v Púchove, Novej Dubnici a okolí. Nástup: ihneď. 
Platové podmienky: živnosť. Telefónny kontakt: 0907 
683 635
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:155

ÚTULOK ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? 
Oznámte nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 

OSVETLENIA hláste na adrese: 
ptsmpu@ptsmpu.sk
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       MORAVSKÁ 11
      PÚCHOV

      0915 378 744
 optikadroptik   dr.optik_sk 

SLNEČNÉ OKULIARE

Objednanie online  

na meranie zraku 

ZADARMO na 

WWW.DROPTIC.SK

DIOPTRICKÉ 69 EUR

POLARIZOVANÉ OD 45 EUR

DO AUTA I NA PRECHÁDZKU


