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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

Do konca februára 2021 na oficiálnej fa-
cebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu mesta 
Púchov.
Na začiatku marca 2021 sme priniesli fotoNa začiatku marca 2021 sme priniesli foto
grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva 
poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, ale poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, ale 
sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie ausú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie au
torov: Simona Škundová (č.1), Jana Lukáčová torov: Simona Škundová (č.1), Jana Lukáčová 
(č.2), Pavol Halač (č.3) a Lenka Krajčoviecho(č.2), Pavol Halač (č.3) a Lenka Krajčoviecho
vá (č.4).vá (č.4).
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Slovami primátorky: Začína uvoľnenie?
Ja som presvedčená, že áno. Tento týždeň nastúJa som presvedčená, že áno. Tento týždeň nastú

pili do škôl už všetci žiaci prvého stupňa základných pili do škôl už všetci žiaci prvého stupňa základných 
škôl a tiež deti materských škôl. Aktuálne informácie  škôl a tiež deti materských škôl. Aktuálne informácie  
o epidemiologickej situácii sú zatiaľ priaznivé, a tak o epidemiologickej situácii sú zatiaľ priaznivé, a tak 
sa snáď začnú napĺňať prezentované stanoviská  sa snáď začnú napĺňať prezentované stanoviská  
o uvoľňovaní opatrení, na ktoré všetci čakáme. Prioo uvoľňovaní opatrení, na ktoré všetci čakáme. Prio
ritou je, aby sa všetky deti a mládež dostali postupne ritou je, aby sa všetky deti a mládež dostali postupne 
do školských lavíc. Výsledky testovania aj v našom do školských lavíc. Výsledky testovania aj v našom 
meste i celom okrese potvrdzujú zlepšenie situácie, meste i celom okrese potvrdzujú zlepšenie situácie, 
ktoré, pevne verím, už povedie aj k rozhodnutiu vláktoré, pevne verím, už povedie aj k rozhodnutiu vlá
dy o zmene podmienok testovania. To všetko sa však dy o zmene podmienok testovania. To všetko sa však 
dozvieme až tento týždeň, a tak určite sledujte ofidozvieme až tento týždeň, a tak určite sledujte ofi
ciálne mestské médiá, prostredníctvom ktorých vám ciálne mestské médiá, prostredníctvom ktorých vám 
predstavíme aktuálne platné opatrenia. Podľa najpredstavíme aktuálne platné opatrenia. Podľa naj
novších pondelkových informácií, ktoré prezentoval novších pondelkových informácií, ktoré prezentoval 
minister školstva Branislav Gröhling, sa od budúceho minister školstva Branislav Gröhling, sa od budúceho 
pondelka (19. 4.) majú na Slovensku otvoriť ôsme  pondelka (19. 4.) majú na Slovensku otvoriť ôsme  
a deviate ročníky základných škôl okrem tých, ktoa deviate ročníky základných škôl okrem tých, kto
ré sú v tzv. čiernych okresoch. Otváranie škôl by ré sú v tzv. čiernych okresoch. Otváranie škôl by 
malo pokračovať, pričom od pondelka 26. apríla sa malo pokračovať, pričom od pondelka 26. apríla sa 
školstvo bude preklápať do regionálneho COVID školstvo bude preklápať do regionálneho COVID 
automatu, pričom v červených okresoch sa má komautomatu, pričom v červených okresoch sa má kom
pletne otvoriť aj druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky pletne otvoriť aj druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky 
osemročných gymnázií. Zároveň podľa ministra priosemročných gymnázií. Zároveň podľa ministra pri
chádza do úvahy, že od 26. apríla by sa mohli v ružochádza do úvahy, že od 26. apríla by sa mohli v ružo
vých okresoch otvoriť stredné školy. vých okresoch otvoriť stredné školy. 

Hnev a zlosť niektorých našich spoluobčanov smeHnev a zlosť niektorých našich spoluobčanov sme
ruje často k provokáciám a následnému šíreniu neruje často k provokáciám a následnému šíreniu ne
pravdivých, až zavádzajúcich informácií, cez sociálne pravdivých, až zavádzajúcich informácií, cez sociálne 
siete. Pravidelne sa stretávame s takýmito podnetmi, siete. Pravidelne sa stretávame s takýmito podnetmi, 
v zmysle ktorých si nielen členovia mestskej, ale  v zmysle ktorých si nielen členovia mestskej, ale  
i štátnej polície plnia svoje povinnosti a následne sú i štátnej polície plnia svoje povinnosti a následne sú 
terčom útokov a natáčania trápnych videí o údajnej terčom útokov a natáčania trápnych videí o údajnej 
šikane. Na druhej strane mám stále veľa telefonicšikane. Na druhej strane mám stále veľa telefonic
kých podnetov, najmä od starších občanov, ktorí už kých podnetov, najmä od starších občanov, ktorí už 
niekoľko týždňov nevideli svojich blízkych z dôvodu niekoľko týždňov nevideli svojich blízkych z dôvodu 
striktného dodržiavania pravidiel určených vládou, striktného dodržiavania pravidiel určených vládou, 
pričom sa domáhajú zvýšenia ochrany pred ostatpričom sa domáhajú zvýšenia ochrany pred ostat
nými spoluobčanmi, ktorí tieto opatrenia hádžu za nými spoluobčanmi, ktorí tieto opatrenia hádžu za 
hlavu. Nevyhovieme všetkým, to je mi jasné, a tak aj hlavu. Nevyhovieme všetkým, to je mi jasné, a tak aj 
ja vidím riešenie len v priebežnom zvoľňovaní opatja vidím riešenie len v priebežnom zvoľňovaní opat
rení, ktoré uvoľní aj nahromadené negatívne emócie rení, ktoré uvoľní aj nahromadené negatívne emócie 
v ľuďoch. Verím, že sme už blízko tomu, že deti pôjv ľuďoch. Verím, že sme už blízko tomu, že deti pôj
du do škôl a na športové či umelecké krúžky, rodičia du do škôl a na športové či umelecké krúžky, rodičia 
sa vrátia do pracovného prostredia, budeme môcť sa vrátia do pracovného prostredia, budeme môcť 
navštíviť kadernícke či kozmetické služby a nakúpiť navštíviť kadernícke či kozmetické služby a nakúpiť 
hračky, či písacie potreby... Už aby to bolo!hračky, či písacie potreby... Už aby to bolo!

Verím, že sa spustí život aj v základnej umeleckej Verím, že sa spustí život aj v základnej umeleckej 
škole, ktorá však momentálne prechádza rekonštrukškole, ktorá však momentálne prechádza rekonštruk
ciou hlavnej budovy. Osobne som sa bola pozrieť na ciou hlavnej budovy. Osobne som sa bola pozrieť na 
novovznikajúce priestory v podkroví a musím ponovovznikajúce priestory v podkroví a musím po
vedať, že to vyzerá nádherne. Teším sa, že vznikne vedať, že to vyzerá nádherne. Teším sa, že vznikne 
veľký ateliér a nové učebne a zlepší sa tak komfort veľký ateliér a nové učebne a zlepší sa tak komfort 
výučby nielen pre deti, ale aj pedagógov. Intenzívne výučby nielen pre deti, ale aj pedagógov. Intenzívne 

pracujeme aj na ostatných investičných akciách, ktopracujeme aj na ostatných investičných akciách, kto
ré boli schválené mestskými poslancami a postupne ré boli schválené mestskými poslancami a postupne 
budeme informovať o ich aktuálnom priebehu. Akbudeme informovať o ich aktuálnom priebehu. Ak
tuálne prebiehali hlavne prípravné práce súvisiace tuálne prebiehali hlavne prípravné práce súvisiace 
so zabezpečením či úpravou projektov, či verejným so zabezpečením či úpravou projektov, či verejným 
obstarávaním, čo vyžaduje určitý čas, ale o niekoľko obstarávaním, čo vyžaduje určitý čas, ale o niekoľko 
týždňov už budú, verím, prvé viditeľné výsledky. týždňov už budú, verím, prvé viditeľné výsledky. 

Minulý týždeň prvýkrát zasadala online formou Minulý týždeň prvýkrát zasadala online formou 
aj mestská rada, ktorá sa zaoberala odporúčaniami aj mestská rada, ktorá sa zaoberala odporúčaniami 
schváliť pripravené dokumenty do mestského zastuschváliť pripravené dokumenty do mestského zastu
piteľstva, ktoré má podľa harmonogramu zasadnúť piteľstva, ktoré má podľa harmonogramu zasadnúť 
28.4.2021. 28.4.2021. 

Určite ste zaregistrovali, ako intenzívne sme inforUrčite ste zaregistrovali, ako intenzívne sme infor
movali o novinkách v odpadovom hospodárstve. movali o novinkách v odpadovom hospodárstve. 
Postupne pribudli nové odpadové kontajnery na Postupne pribudli nové odpadové kontajnery na 
bioodpad, keďže na sídliskách nemôžu občania vybioodpad, keďže na sídliskách nemôžu občania vy
užiť kompostéry, ktoré sme poskytli Púchovčanom užiť kompostéry, ktoré sme poskytli Púchovčanom 
bývajúcim v rodinných domoch, či vlastniacim rekbývajúcim v rodinných domoch, či vlastniacim rek
reačný domček. Ako mesto sme sa zapojili do výzvy reačný domček. Ako mesto sme sa zapojili do výzvy 
o vybudovanie kompostárne. Pribudli červenobiele o vybudovanie kompostárne. Pribudli červenobiele 
kontajnery na elektroodpad a budeme pokračovať kontajnery na elektroodpad a budeme pokračovať 
ďalej. V súčasnosti prebieha súťaž o zabezpečeďalej. V súčasnosti prebieha súťaž o zabezpeče
nie rozložiteľných vreciek a prenosných košíkov na nie rozložiteľných vreciek a prenosných košíkov na 
kuchynský odpad pre domácnosti, aby mohli bez kuchynský odpad pre domácnosti, aby mohli bez 
problémov začať intenzívnejšie separovať kuchynproblémov začať intenzívnejšie separovať kuchyn
ský odpad aj tí, ktorí bývajú v panelákoch. Osobne ský odpad aj tí, ktorí bývajú v panelákoch. Osobne 
ma veľmi mrzí, že z nášho kolektívu na mestskom ma veľmi mrzí, že z nášho kolektívu na mestskom 
úrade odchádza kolegyňa, ktorá problematikou úrade odchádza kolegyňa, ktorá problematikou 
triedenia odpadu, znižovania odpadu, ekológiou  triedenia odpadu, znižovania odpadu, ekológiou  
a zlepšovaním podmienok životného prostredia žila, a zlepšovaním podmienok životného prostredia žila, 
a snažila sa aj prostredníctvom Púchovských novín a snažila sa aj prostredníctvom Púchovských novín 
zvyšovať informovanosť Púchovčanov o novinkách zvyšovať informovanosť Púchovčanov o novinkách 
v enviromentalistike a s tým súvisiacimi aktuálnymi v enviromentalistike a s tým súvisiacimi aktuálnymi 
problémami v našom meste. Prajem vám, Veronika, problémami v našom meste. Prajem vám, Veronika, 
veľa pracovných úspechov a ďakujem za doterajšiu veľa pracovných úspechov a ďakujem za doterajšiu 
spoluprácu!spoluprácu!

Ukončená literárna súťaž „Čarovanie perom“ pod Ukončená literárna súťaž „Čarovanie perom“ pod 
patronátom Mestskej knižnice Vladimíra Roya a Mespatronátom Mestskej knižnice Vladimíra Roya a Mes
ta Púchov má svojich víťazov, o ktorých sa dočítate ta Púchov má svojich víťazov, o ktorých sa dočítate 
na strane 14 tohto vydania Púchovských novín. Blana strane 14 tohto vydania Púchovských novín. Bla
hoželám víťazkám a víťazom i všetkým účastníkom, hoželám víťazkám a víťazom i všetkým účastníkom, 
ktorých bolo naozaj mnoho, čo svedčí o tom, že litektorých bolo naozaj mnoho, čo svedčí o tom, že lite
ratúra nie je mŕtva a zaujíma čoraz viac mladých ľudí, ratúra nie je mŕtva a zaujíma čoraz viac mladých ľudí, 
ktorí sú k nej vedení staršími a skúsenejšími čitateľmi ktorí sú k nej vedení staršími a skúsenejšími čitateľmi 
 učiteľmi či rodičmi. Prvý ročník tejto literárnej súťa učiteľmi či rodičmi. Prvý ročník tejto literárnej súťa
že prekročil hranice nášho mesta a blízkeho okolia, že prekročil hranice nášho mesta a blízkeho okolia, 
čo nás veľmi teší, a tak skromne môžeme o súťaži čo nás veľmi teší, a tak skromne môžeme o súťaži 
hovoriť ako o celoslovenskej, pretože sa zapojili žiaci hovoriť ako o celoslovenskej, pretože sa zapojili žiaci 
základných škôl naprieč celým Slovenskom. základných škôl naprieč celým Slovenskom. 

Tento týždeň si pripomíname jedno smutné výroTento týždeň si pripomíname jedno smutné výro
čie. Je ním 109. výročie jednej z najznámejších náčie. Je ním 109. výročie jednej z najznámejších ná
morných katastrof  skazy Titanicu. Tento, v tom čase morných katastrof  skazy Titanicu. Tento, v tom čase 
najväčší, luxusný zaoceánsky parník stroskotal už najväčší, luxusný zaoceánsky parník stroskotal už 
počas svojej prvej plavby v noci zo 14. na 15. apríla počas svojej prvej plavby v noci zo 14. na 15. apríla 
roku 1912. Zahynulo okolo 1 450 cestujúcich a čleroku 1912. Zahynulo okolo 1 450 cestujúcich a čle
nov posádky. nov posádky. 

Stále sa diali a dejú okolo nás tragédie a my sa Stále sa diali a dejú okolo nás tragédie a my sa 
chtiac  nechtiac stávame ich súčasťou. Radi čítame chtiac  nechtiac stávame ich súčasťou. Radi čítame 
a sledujeme príbehy o hrdinoch, ktorí neváhali poa sledujeme príbehy o hrdinoch, ktorí neváhali po
môcť iným a veľakrát doplatili svojim životom. Je len môcť iným a veľakrát doplatili svojim životom. Je len 
na nás, ako sa s hrôzami okolo nás vysporiadame. na nás, ako sa s hrôzami okolo nás vysporiadame. 
Veľa z vás zvolilo tú cestu hrdinov a pomáhajú tým, Veľa z vás zvolilo tú cestu hrdinov a pomáhajú tým, 
čo to najviac potrebujú aj teraz, keď všetci prežívame čo to najviac potrebujú aj teraz, keď všetci prežívame 
tragédiu s názvom COVID19. Ďakujem vám všettragédiu s názvom COVID19. Ďakujem vám všet
kým, ktorí pomáhate v prvej línii, vám, ktorí zabezkým, ktorí pomáhate v prvej línii, vám, ktorí zabez
pečujete nákupy pre druhých, vám, ktorí prispievate pečujete nákupy pre druhých, vám, ktorí prispievate 
na transparentný účet... Vám všetkým, ktorým nie je na transparentný účet... Vám všetkým, ktorým nie je 
ľahostajný život slabších, pretože máte srdce plné ľahostajný život slabších, pretože máte srdce plné 
lásky. Pre mňa ste hrdinovia! lásky. Pre mňa ste hrdinovia! 

Keby nebol núdzový stav, tak uplynulú nedeľu 11. Keby nebol núdzový stav, tak uplynulú nedeľu 11. 
apríla by mesto zaplavili dobrovoľníci, ktorí by rozapríla by mesto zaplavili dobrovoľníci, ktorí by roz
dávali narcisy. Zakúpením tohto jarného kvietku dávali narcisy. Zakúpením tohto jarného kvietku 
dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť 
a podporu onkologickým pacientom. Áno – bol to a podporu onkologickým pacientom. Áno – bol to 
Deň narcisov – deň boja proti rakovine. Tento deň Deň narcisov – deň boja proti rakovine. Tento deň 
sa niesol v žltej farbe umelých a živých narcisov na sa niesol v žltej farbe umelých a živých narcisov na 
podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine.  podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine.  
Z dôvodu pandémie sa Deň narcisov neuskutočnil Z dôvodu pandémie sa Deň narcisov neuskutočnil 
tento rok v tradičnej forme, ale už v júni sa pripravuje tento rok v tradičnej forme, ale už v júni sa pripravuje 
náhradná akcia.náhradná akcia.

V našom meste však momentálne svieti všade žltá V našom meste však momentálne svieti všade žltá 
farba  vysadené narcisy kvitnú a nechajú vám možfarba  vysadené narcisy kvitnú a nechajú vám mož
nosť ešte chvíľku sa nimi pokochať, pretože o pár nosť ešte chvíľku sa nimi pokochať, pretože o pár 
dní, len čo sa aprílové počasie umúdri, začnú rozvíjať dní, len čo sa aprílové počasie umúdri, začnú rozvíjať 
svoju krásu farebné tulipány. Čítala som, že: svoju krásu farebné tulipány. Čítala som, že: „Aj príro-„Aj príro-
da k nám hovorí. A kvety sú jej najnežnejšie slová.“ da k nám hovorí. A kvety sú jej najnežnejšie slová.“ Tak Tak 
počúvajme pozorne. Krásny a úspešný týždeň vám počúvajme pozorne. Krásny a úspešný týždeň vám 
všetkým!všetkým!

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR  
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších 
predpisov oznamuje verejnosti, že žiadosti/prihlášky 
o prijatie dieťaťa do materskej školy od 2.9.2021 pri
jímajú v termínoch 17. 05. 2021 a 24. 05. 2021 od  
14. 00 hod.  16. 00 hod. riaditeľky materských škôl:

 Mgr. Jarmila Rolincová: Materská škola, Požiarna 
1291/26,

 Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 
1292/11,

 Daniela Valentínyová: Materská škola, Mládežníc
ka 1438/13,

 Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 
1411/6,

 Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28,
 Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221,
 Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola  

s materskou školou, Slovanská 330/23.
Žiadosť/prihláška o prijatie dieťaťa na predprimár

ne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek materských 
škôl a na internetovej stránke materských škôl www.
skolkapuchov.sk. 

K vypísanej žiadosti/prihláške je potrebné priložiť:
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeo

becného lekára pre deti a dorast; pričom potvrdenie  
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj  
o povinnom očkovaní dieťaťa,

 ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzde

lávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva  
a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre 
deti a dorast.

 na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa  
a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, 
pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania po
vinné. Ostatné podmienky prijímania detí určí riadi

teľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístup
nom mieste a webovom sídle materskej školy.

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže 
materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom elek
tronického podania doručeného do elektronickej 
schránky materskej školy alebo elektronického do
kumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elek
tronickým podpisom.

Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta

Oznam o zápise detí do materskej školy

Prevádzka materských škôl (ďalej len „MŠ“) v zria
ďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov počas letných 
prázdnin je realizovaná v súlade s § 2 ods. 3 Vyhlášky 
č.306/2008 Z.z. o materskej škole a podľa schválené
ho harmonogramu ich prevádzky v jednotlivých týž
dňoch mesiacov júl – august 2021:

Júl 2021:
Od 1.7.2021 do 9.07.2021 vrátane
 1. mája 1348/28.
Od 1.7.2021 do 16.07.2021 vrátane
 Chmelinec 1411/6,
 Požiarna 1292/11.
Od 1.7.2021 do 23.7.2021 vrátane
 Nosice 221,
 Slovanská 330/23.
August 2020:
Od 2.8.2021 do 31.8.2021 vrátane
 Mládežnícka 1438/13,
 Požiarna 1291/26.
Od 16.8.2021 do 31.8.2021 vrátane
 1. mája 1348/28.
Od 23.8.2021 do 31.8.2021 vrátane
 Chmelinec 1411/6,
 Požiarna 1292/11.
Oznamujeme zákonným zástupcom, že zabez

pečenie prázdninovej činnosti v MŠ v termíne júl 
až 31.8.2021 je pripravené v súlade so VZN mesta 
Púchov č.13/2020. 

Zároveň žiadame zákonných zástupcov:
Do 30. mája 2021 záväzne prihlásiť dieťa na letnú 

prázdninovú činnosť do MŠ podľa vyššie uvedené
ho harmonogramu počas leta na obidva mesiace 

a uhradiť príspevok najneskôr do 20. júna 2021 na 
účet konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa 
navštevovať. Záväzné prihlásenie je „povinné“ pre 
všetky deti mestských MŠ, ktoré budú chcieť zákonní 
zástupcovia umiestniť v letných mesiacoch do mat
erských škôl!

1. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce pí
somné vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom 
preukázateľne a záväzne vyjadria svoj záujem o do
chádzku dieťaťa do materskej školy v termíne 1. júl – 
31. august 2021 a uvedú, v ktorých týždňoch  ktorú 
materskú školu bude dieťa navštevovať. 

Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdni
novú činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riadi
teľka MŠ v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje 
počas roka.

2. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrét
nej MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ 
prijaté na prázdninovú činnosť v konkrétnom mesi
aci vo výške:

a) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
jeden týždeň: 10,00 €,

b) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
dva týždne: 20,00 €,

c) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
tri týždne: 30,00 €,

d) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
štyri týždne: 40,00 €.

Za týždeň dochádzky dieťaťa do MŠ sa na účely 
platenia príspevku považuje každý, aj začatý týždeň, 
okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok, 
alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok ne
uhrádza.

Čísla príjmových účtov:
 Chmelinec 1411/6  SK04 5600 0000 0072 3076 

2002
 Mládežnícka 1438/13  SK30 7500 0000 0040 2666 

6319
 1. mája 1348/28  K60 7500 0000 0040 2357 1285
 Požiarna 1291/26  SK52 7500 0000 0040 2357 

9092
 Požiarna 1292/11  SK93 7500 0000 0040 2633 

5579
 Nosice 221  SK85 7500 0000 0040 2358 9071
 Slovanská  SK18 5600 0000 0072 1011 2002
Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku  

a do správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ 
a text: „Leto 21“.

Upozornenie zákonných zástupcov:
Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa 

výberu z harmonogramu termínov za obidva mesia
ce: júl, aj august 2021.

Bez doručenia platby k tomuto dátumu na účet 
vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do vy
branej materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!

3. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí 
na prázdninovej činnosti v materskej škole realizujte 
podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej 
jedálne.

4. Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiada
jú riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie 
príspevku za prázdninovú činnosť, len v prípade, ak 
dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdra
votných dôvodov po predložení lekárskeho potvr
denia najneskôr do 30. septembra aktuálneho roka.

Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta

Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky 
materských škôl počas letných prázdnin 2021 
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Spoločnosť ASEKOL v uplynulých 
dňoch umiestnila v meste Púchov 
sedem červeno-bielych košov na 
zber elektroodpadu a batérií. Za ich 
umiestenie a zber neznášajú žiadne 
finančné náklady mesto ani obča-
nia. 

Bezplatné poskytnutie kontajne
rov obyvateľom Púchova má však 
niekoľko podmienok. Jednou z nich 
je aj umiestnenie kontajnerov v husto 
obývaných oblastiach mesta (oblas
tiach komplexnej bytovej zástavby)  
s dobrým prístupom zo strany obča
nov, ale aj zvozových vozidiel, z dôvo
du aby boli kontajnery čo najviac vy
ťažené. V prípade, že bude dochádzať 
k plnému vyťažovaniu kontajnerov zo 

strany občanov, mesto vstúpi do roko
vania so spoločnosťou, ohľadom rozší
renia počtu lokalít s elktrokošmi.

ASEKOL je neziskovo hospodáriaca 
spoločnosť, ktorá v zastúpení výrob
cov a dovozcov obalov a neobalových 
výrobkov, elektrozariadení a batérií  
a akumulátorov organizuje a financu
je celoštátny systém zberu odpadov 
z obalov a neobalových výrobkov, 
elektroodpadu a použitých batérií  
a akumulátorov. Spoločnosť ASEKOL 
je na základe rozhodnutia Minister
stva životného prostredia Slovenskej 
republiky oprávnená na nakladanie  
s použitými batériami a akumulátormi 
a elektrozariadeniami a elektroodpa
dom.

Každý červenobiely kontajner na 
elektroodpad obsahuje senzor na sní
manie naplnenosti. Za základe údajov 
zo senzorov spoločnosť ASEKOL prie
bežne sleduje naplnenosť kontajnera 
a dokáže rýchlo reagovať v prípade 
potreby výsypu. 

VHODNÉ sú nerozbitné elektrospo
trebiče do 50 cm vysoké či široké, vi

deokamery či analógové a digitálne 
fotoaparáty, videoprehrávače, DVD 
prehrávače, magnetofóny, reproduk
tory, slúchadlá, ovládače. 

NEVHODNÉ sú spotrebiče s obrazov
kami, autobatérie, práčky, chladničky  
a iné väčšie elektrospotrebiče. Tie pa
tria na zberný dvor! 

MsÚ Púchov, asekol.sk

V meste Púchov funguje zber biood
padu od januára, a to podľa pravidiel 
platných od 1. 1. 2021, vymedzených  
v novele zákona o odpadoch  
č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samo
správam povinnosť triediť biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad. Počas 
uplynulého štvrťroku vytriedili obča
nia mesta 38,34 ton bioodpadu.

V úvode zavedenia triedenia ku
chynského odpadu – bioodpadu do 
hnedých košov na to určených, na
chádzajúcich sa na stojiskách v Púcho
ve, sa nazbieralo celkom 38,34 ton 
bioodpadu. Pre porovnanie, spomí
nané množstvo za prvý štvrťrok 2021 
– v mesiacoch január, február, marec 
– tvorí množstvo bioodpadu, ktoré sa 
vyzbieralo za celý kalendárny rok 2020. 

Evidentné je, že triedený bioodpad  
z mesiaca na mesiac stúpa na váhe:

Január: 4,6 t
Február: 14,2 t
Marec: 19,54 t 
Čo to znamená v praxi?
Vytriedené množstvo 38,34 ton 

bioodpadu neskončilo na skládke, ale 
bolo zhodnotených. Týmto triedením 
sa mestu poradilo znížiť objem sklád
kovaného zmesového odpadu takmer 
o 5,5 percenta. Ešte stále sa však máme 
v čom zlepšovať. Z analýzy vieme, že  

v nádobách na zmesový odpad sa na
chádza až 58 percent bioodpadu.

Bioodpad
Podarí sa nám zaznamenať progres  

v mesiaci apríl a prekročiť hranicu 30 
ton vytriedeného bioodpadu? Vyzý
vame všetkých, ktorí triedia, aj tých, čo 
iba občas triedia, alebo zatiaľ nezačali, 
aby sa pridali k ostatným a prispeli nie
len k prekročeniu hranice, ale i ekolo
gickejšiemu životnému prostrediu.

A ak stále premýšľate nad tým, prečo 
triediť bioodpad, ponúkame Vám zo
pár dôležitých dôvodov:

• znížite množstvo CO2 (ktorý vzniká 
pri skládkovaní bioodpadu, ale aj zme
sového odpadu)

• odpad sa premieňa na zdroj, keďže 
vyseparovaný bioodpad sa zhodnocu
je na kompost

• kompostom sa vracajú do zeme živi
ny, ktoré sa z nej pestovaním odobrali

• podporíte tzv. cirkulárnu ekonomi
ku, v rámci ktorej sa z odpadu stáva 
cenný zdroj živín

To hlavné na záver: budete mať dob
rý pocit, že ako jedinec aj malou zme
nou dokážete do veľkej miery pomôcť 
k ochrane životného prostredia.

Všetkým, ktorí sa do zberu už zapojili 
a svoj bioodpad poctivo triedia, ďaku
jeme!                                       MsÚ Púchov

Červeno-biele kontajnery ASEKOL slúžia na elektroodpad

Za tri mesiace Púchovčania 
vytriedili 40 ton bioodpadu
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Mestská polícia
Kartónové škatule pri kontajneroch
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá

klade telefonického oznámenia na Dvoroch, kde 
niekto uložil väčšie množstvo kartónových škatúľ, 
čím znečistil verejné priestranstvo. Hliadka mest
skej polície odpad fotograficky zdokumentovala 
a zabezpečila prostredníctvom riaditeľa Podniku 
technických služieb mesta Púchov odvoz odpa
du. Pre podozrenie z priestupku proti všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Púchov je prípad  
v riešení.  

Supermatka...
Hliadka mestskej polície upozornila na Štefá

nikovej ulici matku s dvomi deťmi na povinnosť 
prekrytia horných dýchacích ciest. Následne si 
žena začala mestských policajtov nahrávať na 
telefón s tým, že bezdôvodne stresujú jej malé 
deti. Žena pri sebe nemala preukaz totožnosti  
a odmietla s políciou spolupracovať. Vzhľadom na 
prítomnosť malých detí upustili mestskí policajti 
od predvedenia ženy na oddelenie mestskej po
lície. Prípad prevzala hliadka Obvodného oddele
nia Policajného zboru v Púchove. 

„Bonzol“ sa sám...
Krátko pred 23.00 hodinou prišiel na oddele

nie mestskej polície muž, ktorý oznámil, že sa 
dopustil trestného činu. Podľa jeho slov mal pri 
čerpacej stanici v Púchove rozbiť protipožiarnu 
skrinku a vystriekať hasiaci prístroj. Následne sa 
pokúsil podrezať si žily, čo sa mu však nepoda
rilo. Muž chcel, aby ho mestskí policajti zadržali  
a potrestali. Muž mal na zápästí drobné povrcho
vé zranenia, ktoré si nevyžadovalo lekárske oše
trenie. Po zistení totožnosti privolali mestskí po
licajti hliad ku Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Púchove, ktorá po obhliadke čerpacej sta
nice mužovi udelila pokutu za nerešpektovanie 
zákazu vychádzania a za priestupok proti majet
ku. Keďže muž bol z Považskobystrického okresu, 
previezli ho na hranicu okresu, aby sa čo najskôr 
dostal do miesta bydliska.

Prekážala vozičkárom
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na parkovisku pri zdra
votníckom zariadení v Púchove, kde parkovalo 
osobné motorové vozidlo tak, že zablokovalo 
prístup chodcom i vozičkárom na chodník. Hliad
ka na mieste automobil fotograficky zdokumen
tovala a prostredníctvom Obvodného oddele
nia Policajného zboru v Púchove zistila majiteľa 
vozidla. Ten policajtov informoval, že vozidlo na 
mieste odstavila jeho manželka. Takmer po hodi
ne sa na miesto dostavila vodička, ktorej mestskí 
policajti udelili za spáchanie priestupku 20euro
vú pokutu. 

V priebehu mesiaca marec 2021 uskutočnili prísluš
níci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
samosprávnom kraji celkom 192 výjazdov. Z tohto 
počtu bolo najviac výjazdov k požiarom, pri ktorých 
zasahovali profesionálni hasiči 82krát. Nasledovalo 
45 technických zásahov, 38 výjazdov k dopravným 
nehodám a 19 ekologických zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali aj 

osem požiarnoprevierkových cvičení.
Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 

mesiac marec vyčíslené na viac ako 131.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 576.000 eur. 

KR HaZZ Trenčín

Profesionálni hasiči v Trenčianskom kraji 
zachránili v marci majetok za 576.000 eur

Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali v marci najčastejšie požiare.         FOTO: KR HaZZ Trenčín

Hasičský a záchranný zbor

Polícia informuje

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 13. kalendárnom týždni stalo 16 dopravných 
nehôd. Zomrel pri nich jeden človek, nikto neutr
pel ťažké zranenie. Od začiatku roka sa na 
krajských cestách stalo 198 dopravných 
nehôd, čo je o 45 menej ako v rovnakom 
období minulého roku. Zomreli pri nich 
traja ľudia, čo je v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka o troch menej. 
Ťažko sa zranilo osem osôb (medziročný 
pokles o deväť).

Na slovenských cestách sa od začiatku 
roka stalo 2154 dopravných nehôd, čo je 
o 609 menej, ako v rovnakom období roku 
2020. Pri nehodách prišlo tento rok o život 
40 ľudí (medziročný pokles o 15). Najvi
ac obetí si vyžiadali cesty Bratislavského  
a Prešovského samosprávneho kraja, kde 
prišlo tento rok pri dopravných nehodách 

o život zhodne po sedem ľudí. Bez obetí dopravných 
nehôd sú tento rok iba cesty Trnavského samospráv
neho kraja.                KR PZ Trenčín   

Cesty Trenčianskeho samosprávneho kraja 
majú tento rok tri obete dopravných nehôd
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Aprílový mráz nezničil kvetinovú výzdobu
Prvý aprílový týždeň priniesol veľké výkyvy počasia. Ani sneh a mráz však nedokázali zastaviť prichádzajúPrvý aprílový týždeň priniesol veľké výkyvy počasia. Ani sneh a mráz však nedokázali zastaviť prichádzajú
cu jar a zničiť jarnú kvetinovú výzdobu mesta. Za tú ďakujeme radnici a pracovníkom Podniku technických cu jar a zničiť jarnú kvetinovú výzdobu mesta. Za tú ďakujeme radnici a pracovníkom Podniku technických 
služieb mesta. Rovnako ako každý rok pomohli s jarnou výzdobou mesta aj občania výsadbou kvetov pred služieb mesta. Rovnako ako každý rok pomohli s jarnou výzdobou mesta aj občania výsadbou kvetov pred 
svojimi panelákmi a rodinnými domami. Bohužiaľ nájdu sa aj vandali, ktorí si nevážia prácu druhých ľudí. svojimi panelákmi a rodinnými domami. Bohužiaľ nájdu sa aj vandali, ktorí si nevážia prácu druhých ľudí. 
Minulý týždeň neznámy páchateľ ukradol p. Duháčkovi výstavku mobilných telefónov na Ulici obrancov Minulý týždeň neznámy páchateľ ukradol p. Duháčkovi výstavku mobilných telefónov na Ulici obrancov 
mieru, ktorá robila radosť najmä malým deťom z blízkej materskej školy.                 mieru, ktorá robila radosť najmä malým deťom z blízkej materskej školy.                 Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel



školstvoškolstvo88

 

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
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Modernizácia budovy jedinej stred
nej športovej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samospráv
neho kraja (TSK) je súčasťou komplex
ného projektu, ktorého cieľom je vy
tvorenie moderného stredoškolského 
kampusu v Trenčíne – Zámostí. Vďaka 
investícii župy v ňom pribudla ďal
šia moderná budova s úplne novým 
vzhľadom.

Samotnej rekonštrukcii budovy školy 
predchádzalo jej odkúpenie od mesta 
Trenčín. Župa za ňu zaplatila viac ako 
530tisíc eur, následne sa pustila do 

jej modernizácie. Postupne sa zatep
lila celá budova školy vrátane striech, 
vymenili sa všetky okná, vonkajšie 
dvere a presklené steny. Súčasťou mo
dernizácie bola aj rekonštrukcia zdra
votechniky na všetkých 8 podlažiach, 
sociálnych zariadení, wellnessu, ale aj 
kompletná oprava zvislých rozvodov 
vrátane prečerpávacej stanice. „V bu
dove školy sú aj dva zrekonštruované 
výťahy s novými kabínami. Celková 
investícia do modernizácie Strednej 
športovej školy, okrem samotného ná
kupu budovy, bola v hodnote takmer 

1,15 mil. eur,“ po
vedal trenčiansky 
ž u p a n  J a r o s l a v 
Baš ka. Na opravu 
fasády, okien a so
ciálnych zariadení 
župa použila dotá
ciu z Environmen
tálneho fondu vo 
výške 190 tis. eur. 
Z l e p š i ť  k v a l i t u  
vzdelávania a špor
tových výkonov 
študentov školy 
má aj nový vozo
vý park, v ktorom 
by mali pribudnúť 
špeciá lne v iac
miestne automobi
ly i nový autobus.

TSK

Vyučovanie na diaľku preveruje už 
dlhý čas trpezlivosť, odolnosť a tech
nickú zdatnosť pedagógov, žiakov  
i samotných rodičov.

Od 8. 3. 2021 je zabezpečená výučba 
na I. stupni základných škôl prednost
ne pre deti zamestnancov s nevyhnut
ným prezenčným výkonom práce, 
alebo pre žiakov, ktorým podmienky 
neumožňujú prístup k dištančnému 
vzdelávaniu. Veľa žiakov tak zostáva 
doma a úlohy musia vypracovať samo
statne, prípadne s pomocou rodičov.

Vyučujúce na Základnej škole s ma
terskou školou Slovanská sa pokúsili 
túto situáciu žiakom uľahčiť. Už tretí 

týždeň prebieha na I. stupni školy pre
zenčná výučba, ktorá je online spro
stredkovaná pre tých žiakov, ktorí sa 
nemôžu zúčastniť vyučovania v škole. 
Žiaci sa pripájajú cez firemnú platfor
mu Microsoft Teams podľa rozvrhu. 
Deťom sa tento spôsob prepojenia 
dvoch „svetov“ páči, pretože môžu vi
dieť spolužiakov, spolu s nimi sa učiť  
a smiať.

Všetci veríme, že situácia sa čosko
ro stabilizuje a spoločne sa tešíme na 
opätovný návrat do školských lavíc  
v plnej zostave.

Kolektív ZŠ s MŠ Slovanská 

Prezenčne a zároveň aj online

Strednú športovú školu v Trenčíne 
zrekonštruovali za vyše milión eur

Prvý deň zápisu detí do 1. roč. ZŠ 
pre školský rok 2021/2022 prišlo k zá
pisu 141 detí z očakávaných 215 detí 
vrátane detí z obce Nimnica, z toho  
5 detí bude pokračovať v predprimár
nom vzde lávaní v materských školách  
a 2 deti sú ešte v riešení CPPPaP. 

Zápis prebiehal podľa predpísaných 
pravidiel, bolo milé stretávať v priebe
hu zápisu rodičov detí, ktorí boli žiakmi 

konkrétnej základnej školy a v rámci 
zápisu sa do nej vrátili  už ako rodičia 
a spoznávali svojich učiteľov, ktorým 
vkladajú do rúk opätovnú dôveru pri 
vzdelávaní svojich detí. Celkové vy
hodnotenie zápisu bude známe až po 
druhom dni zápisu detí do 1. ročníka 
(14.4.2021) a náhradnom termíne zápi
su (21.4.2021).

Školský úrad Púchov

Výsledky prvého dňa zápisu 
do 1. ročníka mestských ZŠ
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Kliešťom sa v našich zemepisných šírkach darí,  
v posledných rokoch sa začali presúvať do nových 
lokalít – horských oblastí. Prebúdzajú sa v marci, 
naplno začnú útočiť v apríli a obete si hľadajú až 
do októbra.

Pre človeka sú nebezpečné tým, že infikované 
prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú bo
reliózu a kliešťovú encefalitídu. Celkovo je vo svete 
známych šesťstopäťdesiat druhov kliešťov, u nás 
dominuje Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Na prvom 
páre končatín má zmyslové detektory, ktoré mu po
máhajú vytypovať si svoje obete. Detektormi zachy
táva vyššiu koncentráciu oxidu uhličitého – vydychu
je ho človek i zvieratá, a dokáže zároveň vnímať aj 
teplo.

Nebezpečné steblá trávy
Odborníci už dávno vyvrátili mýtus, že kliešť na vás 

môže spadnúť zo stromu. Lezie vždy od zeme sme
rom hore a striehne na koncoch listov, na steblách 
tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Najviac 
sa im páči v dubovohrabových lesoch do nadmor
skej výšky šesťsto až osemsto metrov, no v posled
ných rokoch sa začali objavovať aj vyššie, v horských 
oblastiach, aj do výšky 1 000, ojedinele dokonca 
1400 metrov nad morom. Obľubujú lesné chodníky 
i okraje lesa a čistinky, pretože tam chodieva zver. 
Keď sa samička nacicia krvi z nej, odpadne do trávy  
a vyloží vajíčka. Životný cyklus kliešťov má štyri štá
diá – vajíčko, larva, nymfa a dospelosť. Krv pije samič
ka, larvy a nymfy, samček nie, má za úlohu oplodniť 
cicajúcu samičku.

Kde ich býva najviac
K oblastiam s najväčším výskytom nakazených 

kliešťov patrí územie pozdĺž Váhu. Práve tu býva 
dlhoročne najvyššia chorobnosť na kliešťovú encefa
litídu. Ďalšími endemickými oblasťami sú juhozápad
ná časť Slovenska, napríklad pohoria Tríbeč a Vtáčnik, 
Pohronská a Nitrianska pahorkatina, ďalej oblasť 
Malých Karpát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky  
a Trenčín.

Možno ste nevedeli, že:
• Larvy kliešťa pripomínajú škvrnu sadze, nymfy sú 

veľké ako špendlíková hlavička alebo zrniečko maku.

• Po nacicaní krvou narastie samička do veľkosti 
hrachu.

• Dospelý kliešť môže mať rôznu farbu – červen

kastú, tmavohnedú i čiernu.

• Kliešte majú radšej mužov, fajčiarov a tých, ktorí si 
s mierou doprajú alkohol.

• Nemajú radi cesnakovú arómu, sú slepé, obete si 
vyhľadávajú podľa dychu, alebo podľa niektorých lá
tok v pote.

• Ľudí so studenými nohami a rukami nenapadajú.

• Po šatách vám môžu loziť aj niekoľko hodín, ak im 
,,nesadnete“ odpadnú a hľadajú si inú obeť.

• Najviac im vyhovuje vlhké teplé počasie do dvad
sať stupňov, počas horúcich suchých dní sa zahrabú 
do pôdy alebo zalezú pod listy.

Ako sa chrániť
Do prírody noste svetlejší odev s dlhými rukávmi, 

dlhé nohavice, vhodnú obuv, na nekryté miesta tela 
si nastriekajte repelent.

Po návrate z výletu si prezrite dôkladne telo, najmä 
hlavu, krk, podpazušie, pupok, slabiny a nohy. Kliešte 
sa zvyknú dostať aj do vlasatej časti hlavy a za uši. Ak 
si nájdete prisatého kliešťa, ihneď ho odstráňte. Pre
zrite si a poriadne vytraste šaty, osprchujte sa.

Ako správne vytiahnuť kliešťa
Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú 

pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho pomaly 
kývavým pohybom bez točenia. Miesto hneď dezin
fikujte jódovou tinktúrou, prípadne silnejším alkoho
lom.

Na kliešťa nekvapkajte olej, ani ho nepotierajte 
masťami. Chybou je i vyťahovať ho krúžením po
mocou navlhčeného tampónu. Takýmto spôsobom 
ostane vnútri fixačný orgán – chobôtik. Podobá sa 
skobe so zúbkami a spolu s klepietkami vytvára ka
nálik, ktorým kliešť cicia krv.

Prenášači chorôb

Kliešte sa môžu infikovať krvou cicavcov, plazov 
alebo vtákov, ktoré majú v sebe baktérie alebo vírusy 
a potom prenášať lymskú boreliózu alebo kliešťovú 
encefalitídu.

Lymská borelióza – príznaky
• Červenkastá škvrna okolo miesta uštipnutia, má 

tvar kruhu s bielym stredom

• Únava, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, horúčka, nieke
dy suchý kašeľ, či obrna lícneho nervu

Lymská borelióza sa lieči antibiotikami, neliečená 
môže spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné 
ťažkosti, problémy so srdcom, kĺbmi i nervovým sys
témom.

Proti lymskej borelióze neexistuje očkovacia látka, 
ani po prekonaní ochorenia si človek nedokáže vy
tvoriť imunitu a môže ochorieť znova.

Kliešťová encefalitída – príznaky
 Ochorenie prebieha v dvoch vlnách, na začiatku 

pripomína virózu s bolesťami hlavy, zvýšenou teplo
tou, tečením z nosa, pokašliavaním. Po troch až pia
tich dňoch príznaky ustupujú, no po týždni nastupu
je druhá fáza s vysokými teplotami, bolesťami hlavy 
podobnými migréne, stuhnutím šije. V najzávažnej
ších prípadoch môže choroba viesť až k ochrnutiu.

Proti kliešťovej encefalitítde existuje očkovacia 
látka, ochráni organizmus na tri roky, po prvom pre
očkovaní až päť rokov. O vakcínu môžete požiadať 
svojho praktického lekára, hradíte si ju sami. Základ
né očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích 
látok, prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zim
ných mesiacoch – v januári alebo vo februári. Druhá 
dávka sa podáva jeden až tri mesiace po druhej, tre
tia sa podáva deväť až dvanásť mesiacov po druhej. 
Existuje aj skrátená schéma očkovania, pri nej sa dru
há dávka podáva už za dva týždne. Pred ochorením 
môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. Kompletné 
očkovanie vás ochráni minimálne tri roky, po troch 
rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou 
očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štr
násť dní po podaní druhej dávky. Odporúča sa najmä 
lesným robotníkom, geodetom, geológom, či orien
tačným bežcom a iným športovcom, ktorí behávajú 
v prírode. 

Národné centrum zdravotníckych informácií
Foto: pixabay

Viete, ako sa chrániť a ako správne vytiahnuť kliešťa?



zdravie / oznamzdravie / oznam 1111

V dôsledku zákazu vychádzania a za
tvorených škôl sa o 33 percent zvýšil 
počet detí do 18 rokov, u ktorých sa 
prejavujú depresívne syndrómy. Mno
hé sa vzdelávajú v posteli a v pyžame, 
niektoré už mesiace nevyšli z domu.

Aj keď sa niektoré deti už mohli vrá
tiť do školských lavíc (na prvom stupni  
a v končiacich ročníkoch), starší žiaci 
a študenti sú už niekoľko mesiacov 
doma. Naši odborníci na duševné 
zdravie upozorňujú, že sa zvýšil výskyt 
samovražedných sklonov u detí do 14 
rokov, 30násobne sa zvýšilo domáce 
násilie a polovica detí, ktoré sa učia 
dištančne, má s touto formou vzdelá
vania problém. „Všetky tieto ťažkosti 
spôsobujú, že sa zhoršuje u detí ich 
školská výkonnosť. Zhoršujú sa pozor
nosť, kognitívne schopnosti, pamäť  
a logické myslenie,“ upozorňuje Svetla
na Síthová z ministerstva školstva.

„Zatiaľ si ešte nevieme úplne pres
ne predstaviť, aké dopady môže mať 
aktuálna situácia na psychiku detí,“ 
dopĺňa psychologička Výskumného 
ústavu detskej psychológie a patopsy
chológie Beáta Sedlačková. Podľa jej 
vyjadrení v podcaste Nahlas o de
ťoch sú deti v dôsledku dlhodobého 
dištančného vzdelávania apatickými  
a psychológovia evidujú zvýšený 
výskyt ich depresívnych prejavov  
v dôsledku sociálnej izolácie. Najťažšie 
ju znášajú práve žiaci druhého stupňa 
a stredoškoláci. Sú v období, keď by 
sa mali prirodzene osamostatňovať, 
no namiesto toho sú nútení tráviť 
všetok čas s rodičmi. „S dlhodobými 
následkami sa budeme ešte veľmi 
dlho zaoberať, pretože deťom chýbajú 
sociálne vzťahy. Škola je pre nich so
ciálnym spoločenstvom – potrebujú 
niekam patriť a byť súčasťou sociálnej 
skupiny. Online vyučovanie nedokáže 
plnohodnotne nahradiť vzájomnú in
terakciu v triede, vzťah medzi učiteľom 
a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi 
navzájom. Počas dištančného vzdelá
vania žiaci strácajú pracovné návyky, 
nemajú presne stanovený režim dňa. 
Vieme o tom, že mnoho detí sa vzde
láva v posteli a v pyžame,“ hovorí psy

chologička. Stáva sa, že majú problém 
vôbec ráno načas vstať z postele a pri
pojiť sa na online hodinu.

Čo si treba všímať?
Depresívna porucha sa môže vyskyt

núť v každom veku, ale pravdepodob

nosť jej vzniku sa markantne zvyšuje 
nástupom puberty. Výskyt u detí pred 
pubertou sa odhaduje na 2 %, u do
rastencov stúpa na 6 – 8 %. Neskoro 
diagnostikovaná a neliečená depresia 
sa spája s rozvojom celého radu psy
chických porúch v ranej dospelosti. Ide 
najmä o úzkostné poruchy, závislosti 
od psychoaktívnych látok a bipolárnu 
afektívnu poruchu, ako aj samovražed
né správanie a somatické zdravotné 
problémy.

Depresia u detí sa od tej u dospe
lých môže líšiť príznakmi, priebehom 
aj reakciou na liečbu. U dospelých 
sa prejavuje 3 typickými príznakmi: 
smutná nálada, spomalené myslenie, 
psychomotorický útlm. U detí sú urči
té príznaky typické pre všetky vekové 
skupiny, niektoré sa vyskytujú len v do
jčenskom veku, v predškolského veku, 
u školákov alebo adolescentov. Vo 
všeobecnosti ale platí, že čím je dieťa 
mladšie, tým viac sa ochorenie preja
vuje telesnými ťažkosťami.

Pre okolie dieťaťa vrátane rodičov 
a pedagógov je niekedy veľmi ťažké 
spoznať a prijať prejavy dieťaťa spo
jené s depresívnou poruchou. Depre
sívny nezáujem pôsobí ako lenivosť, 
poruchy správania ako provokovanie 
alebo nevychovanosť. Zhoršenie pros
pechu vedie k odmietaniu zo strany 
rodičov aj pedagógov, čím sa v dieťati 
upevňuje pocit menejcennosti a bez
mocnosti a bludný kruh sa uzatvára.

Školáci s depresiou môžu vyzerať 
znudene, typická je somatizácia (prí
tomnosť príznakov telesného ochore
nia – bolesti hlavy, brucha, nevoľnosť, 
problémy so spánkom…), často pod
ráždenosť až agresivita, šaškovanie, 
provokatívne správanie, hyperaktivi
ta, odpor k učeniu, nesústredenosť. 
Výsledkom sú problematické vzťahy 
s rovesníkmi aj dospelými, často sa 
zhoršuje školský prospech. Namiesto 

nechutenstva sa môže objaviť tenden
cia k prejedaniu a priberanie na hmot
nosti. V myšlienkach majú deti často 
pocity viny za veci, ktoré v skutočnosti 
nemohli zapríčiniť, nízku sebadôveru, 
narušenú sebaúctu. Nezriedka sa ob
javujú myšlienky o smrti, možné sú aj 
pokusy o samovraždu. V tejto skupine 
detí sú relatívne časté aj psychotické 
príznaky – sluchové halucinácie, bludy, 
paranoidita.

V období adolescencie sa depre
sia prejavuje podobne ako u dospe
lých. Typická je podráždená nálada, 
neschopnosť prežívať radosť, pocity 
nudy a beznádeje, zmeny hmotnosti, 
poruchy správania, nadmerná spa
vosť, zneužívanie návykových látok, 
promiskuita, znížené sebahodnotenie, 
samovražedné sklony. Nálada kolíše  
v priebehu dňa, nemusí byť depresív
na, len podráždená. Spomalenie my
slenia sa prejavuje spomalenou rečou, 
celkovým útlmom aktivity, nerozhod
nosťou. Dajú sa pozorovať prejavy zní
ženého sebavedomia a sebaobviňova
nie. Tínedžeri s depresiou môžu mať 
strnulý výraz tváre, chudobnú mimiku 
a pantomimiku. Hovoria veľmi málo  
a ak, tak často rozprávajú o beznádeji, 
zaoberajú sa zmyslom života a je zjav
né ich pesimistické myslenie. Trápia 
sa budúcnosťou, nevidia východisko. 
Objavuje sa vzťahovačnosť, a niekedy 
aj nepravdivé, nelogické, pesimistické 

presvedčenia – bludy. Časté je „samo
liečenie“ alkoholom alebo drogami, 
najčastejšie marihuanou.

Kde hľadať pomoc?
V čase pandémie je problematické 

dostať sa osobne k odbornej psycho
logickej či psychiatrickej pomoci. Krí
zové linky pomoci preto posilnili svoje 
kapacity a poskytujú odborné pora
denstvo. Tu sú niektoré z nich:

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 
566 (non stop) – prevádzkuje Liga za 
duševné zdravie SR

Linka detskej istoty – 116 111 (non
stop)

Linka detskej dôvery – 0907 401 749 
(pracovné dni od 14.00 do 20.00 h)

Krízová linka pomoci – 0800 500 333 
(nonstop) – prevádzkuje IPčko

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú 
poradiť:

Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie zriadil telefonické 
aj emailové linky pomoci. Rodičia sa 
počas pracovných dní môžu bezplatne 
poradiť so psychológom, ale aj špeciál
nym pedagógom:

potrebujemporadit@vudpap.sk
V pracovných dňoch od pondelka 

do piatka od 9.30 – 16.00 je bezplatne  
k dispozícii psychológ na čísle 0910 
234 860, konzultovať problémy so 
špeciálnym pedagógom môžu rodičia  
v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.

Zdroj: npz.sk 

Lockdown vplýva na psychiku detí, mnohé pociťujú depresiu
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Vzťahy / Pavel Hirax Baričák
Krátkou formou cez skutočné príbehy vyjadrený Krátkou formou cez skutočné príbehy vyjadrený 

autorov pohľad na riešenie partnerských vzťahov, autorov pohľad na riešenie partnerských vzťahov, 
rady pre rodičov, ako vytvoriť harmonický prístup rady pre rodičov, ako vytvoriť harmonický prístup 
k dieťaťu či k vlastným rodičom. Kniha obsahuje k dieťaťu či k vlastným rodičom. Kniha obsahuje 
aj kapitoly zaoberajúce sa spoločenskými či aj kapitoly zaoberajúce sa spoločenskými či 
kolegiálnymi vzťahmi, prístupu človeka k sebe kolegiálnymi vzťahmi, prístupu človeka k sebe 
samému a v neposlednej rade k planéte Zem.samému a v neposlednej rade k planéte Zem.

Kenneth Grahame / Vietor vo vŕbach
Nádherný a vtipný klasický príbeh, ktorý chytí za Nádherný a vtipný klasický príbeh, ktorý chytí za 

srdce malých aj veľkých čitateľov! Od svojho prvého srdce malých aj veľkých čitateľov! Od svojho prvého 
vydania v roku 1908 očaril Vietor vo vŕbach Kennetha vydania v roku 1908 očaril Vietor vo vŕbach Kennetha 
Grahama niekoľko generácií čitateľov na celom svete. Grahama niekoľko generácií čitateľov na celom svete. 
Toto nové vydanie, ktoré citlivo upravila a nádherne Toto nové vydanie, ktoré citlivo upravila a nádherne 
ilustrovala Inga Moore, určite ich rady rozšíri. ilustrovala Inga Moore, určite ich rady rozšíri. 
Zoznámte sa s milými postavami – dobrákom Krtom, Zoznámte sa s milými postavami – dobrákom Krtom, 
jeho srdečným spoločníkom Vodným Potkanom, jeho srdečným spoločníkom Vodným Potkanom, 
múdrym Jazvecom a nafúkaným, ale zábavným múdrym Jazvecom a nafúkaným, ale zábavným 
Žabiakom. Prežite s nimi ich dobrodružstvá  Žabiakom. Prežite s nimi ich dobrodružstvá  
a popritom obdivujte meniace sa ročné obdobia  a popritom obdivujte meniace sa ročné obdobia  
a krehkú krásu prírody.a krehkú krásu prírody.

Philippa Gregory / Pani riek
Jacquetta Luxemburská, vojvodkyňa z Bedfordu  Jacquetta Luxemburská, vojvodkyňa z Bedfordu  

a grófka z Rivers, rozpráva svoj neobyčajný životný pría grófka z Rivers, rozpráva svoj neobyčajný životný prí
beh od stretnutia s Janou z Arcu, ktorú väznili na hrabeh od stretnutia s Janou z Arcu, ktorú väznili na hra
de jej strýka cez sobáš s vojvodom z Bedfordu, synom de jej strýka cez sobáš s vojvodom z Bedfordu, synom 
anglického kráľa Henricha IV. , až po manželstvo s jej anglického kráľa Henricha IV. , až po manželstvo s jej 
osudovou láskou Richardom Woodvillom, za ktorého osudovou láskou Richardom Woodvillom, za ktorého 
sa tajne vydala bez kráľovho zvolenia a mala s ním 14 sa tajne vydala bez kráľovho zvolenia a mala s ním 14 
detí vrátane budúcej kráľovnej Alžbety Woodvillovej. detí vrátane budúcej kráľovnej Alžbety Woodvillovej. 
Vďaka rodinným vzťahom Woodvillovci nadobúdaVďaka rodinným vzťahom Woodvillovci nadobúda
jú na kráľovskom dvore vplyvné postavenie aj moc jú na kráľovskom dvore vplyvné postavenie aj moc 
a Jacquetta sa stáva hneď po kráľovnej druhou naja Jacquetta sa stáva hneď po kráľovnej druhou naj
významnejšou ženou anglického dvora.významnejšou ženou anglického dvora.

Ágnes Martin Lugand / Smútok 
lásku neodplaví

Štyridsiatnička Ava, majiteľka galérie, pre ktorú Štyridsiatnička Ava, majiteľka galérie, pre ktorú 
kreatívna práca zároveň znamená splnený sen, je kreatívna práca zároveň znamená splnený sen, je 
šťastne vydatá za manžela Xaviera, s ktorým vychošťastne vydatá za manžela Xaviera, s ktorým vycho
váva dve úžasné deti. Keď sa však Xavier jedného dňa váva dve úžasné deti. Keď sa však Xavier jedného dňa 
stane účastníkom vážnej dopravnej nehody a ocitne stane účastníkom vážnej dopravnej nehody a ocitne 
sa v nemocnici v kritickom stave, má pocit, že nič horsa v nemocnici v kritickom stave, má pocit, že nič hor
šie ich už nemôže postretnúť. Ale čoskoro ju čakajú šie ich už nemôže postretnúť. Ale čoskoro ju čakajú 
ďalšie zmeny… ďalšie zmeny… 

Ja Elton John
Elton John je trvalo najúspešnejší spevák  Elton John je trvalo najúspešnejší spevák  

a pesničkár všetkých čias. Jeho život je výnimočný a pesničkár všetkých čias. Jeho život je výnimočný 
– za svojich (zatiaľ) sedem desaťročí zažil plno – za svojich (zatiaľ) sedem desaťročí zažil plno 
neuveriteľných triumfov a pádov. V knihe sa s jemu neuveriteľných triumfov a pádov. V knihe sa s jemu 
vlastnou úprimnosťou delí o svoj príbeh – o každý vlastnou úprimnosťou delí o svoj príbeh – o každý 
komický či srdcervúci momentkomický či srdcervúci moment

Peter Wohllben / Sprievodca lesom
Peter Wohlleben, autor bestselleru Tajný život Peter Wohlleben, autor bestselleru Tajný život 

stromov, sa s vami delí o to najdôležitejšie zo svostromov, sa s vami delí o to najdôležitejšie zo svo
jich poznatkov o lese: názorne, zábavnou formou  jich poznatkov o lese: názorne, zábavnou formou  
a v prepojení s praxou. Lesy sú jeho prácou, práca so a v prepojení s praxou. Lesy sú jeho prácou, práca so 
stromami zasa jeho životom. Zanietený lesník a autor stromami zasa jeho životom. Zanietený lesník a autor 
Peter Wohlleben pri sprevádzaní lesom odovzdáva Peter Wohlleben pri sprevádzaní lesom odovzdáva 
ľuďom svoje rozsiahle vedomosti o stromoch. Jeho ľuďom svoje rozsiahle vedomosti o stromoch. Jeho 
kniha predstavuje výdatnú i pôsobivú cestu svetom kniha predstavuje výdatnú i pôsobivú cestu svetom 
objavovaniaobjavovania

Šesť kníh, ktoré stojí za to si prečítať...
S prebúdzajúcou sa jarou prinášame závan kníh ku káve alebo k šálke čaju... S prebúdzajúcou sa jarou prinášame závan kníh ku káve alebo k šálke čaju... 
Všetky knihy nájdete v našej Mestskej knižnici Vladimíra Roya v Púchove.Všetky knihy nájdete v našej Mestskej knižnici Vladimíra Roya v Púchove.

Tamara BlaškováTamara Blašková
Zdroj: forbes.sk, bux.sk, martinus.sk, pantarhei.skZdroj: forbes.sk, bux.sk, martinus.sk, pantarhei.sk



púchovská kultúrapúchovská kultúra 1313

Vyhrajte knihu!Vyhrajte knihu!
Akú knihu momentálne čítate?Akú knihu momentálne čítate?

Losujeme vo štvrtok 
15.4.2021

Odpovedzte komentárom 
na túto anketu v stredu 
14.4.2021 vo večerných 
hodinách a vyhrajte knižku  
“AKO SA STAŤ PANI LEWISOVOU” 
od Patti Gallahanovej

Výherca získa knihu, ktorú si vyzdvihne v inzertnej kancelárii.
Veľa šťastia.

facebook.com/puchovskenoviny

O

PÚCHOVSKÁ KULTÚRA S.R.O. V PÚCHOVE PRIPRAVUJE

v ŽUPNOM DOME od 8.00 do 15.00 h

Sme pripravení ponúknuť toľko zážitkov, koľko bude možné a 
zaviesť toľko opatrení, koľko bude nutné. Tešíme sa ! Plánujte bez 
obáv a darujte deťom leto, ktoré si zaslúžia. Konkrétne informácie 
dodatočne na osobitných plagátoch a na www. kultura.puchov.sk

Výchova detí a mládeže k tradičným zvykom a remeslám udržiavaných 
počas roka - od jari do zimy, zážitkové vzdelávanie a tvorenie vďaka 
šíriteľom tradícii v Púchovskej doline – folklórna skupina, folklórny  
súbor,  samozrejmosťou budú  i súťaže, hry, výlety, odmeny...

Vzbudiť v deťoch prirodzený záujem o ochranu prostredia formou 
zážitkového učenia. Besedy, stretnutia, výlety, dôležitosť zelene, vôd, 
živočíchov v prírode, recyklácia odpadu, čistota okolia, spoznávať a 
objavovať krásy Púchova, súťaže, odmeny... Aktivitami nás bude 
sprevádzať zvedavý lesný škriatok Púchovačik.

Cieľom je tvorivým hravo-náučným spôsobom previesť deti svetom - 
tématikou regionálnej histórie a dejín vzniku remesiel, práce, pričom 
prvá časť týchto aktivít bude sprevádzaná výtvarno-tvorivými 
aktivitami - kresba, maľba, gra�cké postupy, kombinované techniky, 
výlety, súťaže, hry ....

Aktivity pre deti so záujmom o herecké umenie a dramatizáciu malej 
divadelnej hry.  „Deň s hercom a režisérom“ – beseda, aktivity 
divadelného charakteru v réžii herca, príprava malej dramatickej 
scénky, exkurzia stálej expozície bábok, súťaže, hry, odmeny....

Púchovské srdcovky 19.7. – 23.7. 2021

16.8.– 20.8.2021 - TVORIVÝ TÁBOR

SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY

23.8.– 27.8.2021 - DIVADELNÝ TÁBOR

SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY

OD JARI DO ZIMY

Púchovské srdcovky 26.7. – 30.7. 2021
ČARO (NE)OBYČAJNEJ PÚCHOVSKEJ PRÍRODY 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok:13.4. 
Polievka: Držková 
1. Bravčové výpečky, kyslá kapusta, knedľa
2. Kurací rezeň s hermelínom a ovocím, 
dusená ryža 
Streda: 14.4.
Polievka: Kelová s klobásou 
1. Štefanská hovädzia pečienka  
s vajíčkom, dusená ryža
2. Belehradský bravčový rezeň, zemiaky
Štvrtok:15.4.
Polievka: Pórková s opekaným chlebom 
1. Pečená bravčová krkovička na pive, 
zemiakovozelerové pyré 
2. Španielský hovädzí vtáčik, ryža, šalát
Piatok: 16.4.
Polievka: Karfiolová s cestovinou  
1. Záhorácky bravčový rezeň s kyslou 
kapustou a smotanou, varené zemiaky
2. Kurací rezeň v nivovej omáčke, ryža/
hranolky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 13. 4. 
Polievka: Zeleninová s krúpkami, chlieb
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát 
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky s 
petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka 
3. Pizza
Streda: 14. 4. 
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou, chlieb 
1. Bravčový rezeň v pivnom cestíčku, 
varené zemiaky s maslom, kyslá uhorka 
2. Cestovinový šalát s kuracím mäsom
3. Pizza

Štvrtok: 15. 4. 
Polievka: Fazuľová polievka s lievankou
1. Kuracie prsia na smotane, kysnutá 
knedľa
2. Vyprážaný pastiersky syr, hranolky, 
tatárska omáčka 
3. Pizza
Piatok: 16. 4. 
Polievka: Frankfurtská s párkom  
a zemiakmi, chlieb
1. Čevabčiči, zemiaková kaša, 
sterilizované obloženie
2. Kysnutý ovocný koláč s posýpkou 
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami  
4. Grécky šalát s vyprážanými kuracími 
rezančekmi, toast  
Utorok: 6.4. 
Polievka:  Cuketová krémová
1. Kuracie plátky s enciánom  
a vyprážanou cibuľkou, dusená ryža  
2. Diabolská pochúťka (bravčové  mäso 
,čili, syr) s chlebom vo vajíčku  
3. Teplý cestovinový šalát (tavený syr, 
kukurica) s kur. mäsom/bez (výber)
Streda: 7.4. 
Polievka:  Hŕstková s párkom  
1. Bravčová panenka na dubákovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky
2. Pastiersky syr v cestíčku, varené  
zemiaky, tatárska omáčka  
3. Zemiakové slivkové knedle s makom  
Štvrtok: 8.4. 
Polievka: Oravská kapustnica  
1. Vyprážaná bravčová krkovička,  
slovenský zemiakový šalát
2. Kuracie medailóniky so špargľou  
a holandskou omáčkou, dusená ryža  

3. Cviklové rizoto s mozzarellou  
a parmezánom  
Piatok: 9.4. 
Polievka : Hubová s mrveničkou  
1. Filety zo pstruha v bylinkovej 
marináde, baby zemiaky s maslom  
2. Bravčový závitok, dusená ryža, uhorka  
3. Vyprážané šampiňóny, varené  
zemiaky, tatárska omáčka  
 
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 13.4.
Polievka: Fazuľová s údeným mäsom, 
chlieb,  Hovädzí vývar s drobnou  
cestovinoua zeleninou 
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka 
2. Drevorubačský bravčový steak,  
½ dusená ryža, ½ americké zemiaky  
3. Kysnutý jablkový koláč s posýpkou   
Streda: 14.4.
Polievka: Pórová so šunkou, chlieb  
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Kurací plátok s anglickou zeleninou, 
dusená ryža
2. Pštrosie vajce (mleté bravčové mäso, 
varené vajíčko), zemiakové pyré, uhorka
3. Vyprážané rybie prsty, zeleninový 
šalát, cesnakový dip  

Štvrtok: 15.4.
Dubáková krémová, chlebové krutóny, 
Zverinový vývar s bylinkovými haluškami
1. Kurací steak „Hawai“ (šunka, ananás, 
syr), dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Jelení kotlíkový guláš, chlieb
3. Zapekaná brokolica so šunkou, zemiaky
Piatok: 16.4.
Polievka: Minestrone so syrom, chlieb   
Cesnaková číra, šunka, syr, krutóny
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Mäsové guľky (hovä. a bravč. mäso), 
paradajková omáčka, zemiakové pyré
3. Kuracie Karí rizoto, strúhaný syr
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) 

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

„Čarovanie perom“ v Mestskej knižnici V. Roya
Mestská knižnica Vladimíra Roya Mestská knižnica Vladimíra Roya 

odštartovala v Marci – Mesiaci kniodštartovala v Marci – Mesiaci kni
hy celoslovenskú autorskú literárnu hy celoslovenskú autorskú literárnu 
súťaž Čarovanie perom, ktorá bola súťaž Čarovanie perom, ktorá bola 
určená žiačkam a žiakom základných určená žiačkam a žiakom základných 
škôl. Veľký záujem mladých nádejných škôl. Veľký záujem mladých nádejných 
autoriek a autorov je dôkazom toho, autoriek a autorov je dôkazom toho, 
že deti majú chuť tvoriť a ich fantázia že deti majú chuť tvoriť a ich fantázia 
nepozná hraníc. Našim cieľom bolo nepozná hraníc. Našim cieľom bolo 
dať deťom šancu ukázať ich talent  dať deťom šancu ukázať ich talent  
a publikovať svoje práce v Púchova publikovať svoje práce v Púchov
ských novinách. Každá práca v sebe ských novinách. Každá práca v sebe 
niesla čarovnú hodnotu ich detskéniesla čarovnú hodnotu ich detské
ho sveta, preto sme si diela nechceli ho sveta, preto sme si diela nechceli 
nechať iba pre seba. Súťaž prebehla nechať iba pre seba. Súťaž prebehla 
v spolupráci s Mestom Púchov a pre v spolupráci s Mestom Púchov a pre 
veľkú účasť – 102 súťažných diel, sme veľkú účasť – 102 súťažných diel, sme 
sa rozhodli udeliť v dvoch kategóriách sa rozhodli udeliť v dvoch kategóriách 
(I. kategória – I. stupeň ZŠ, II. Kategória (I. kategória – I. stupeň ZŠ, II. Kategória 
– II. stupeň ZŠ) až tri ceny, a to Cena Pri– II. stupeň ZŠ) až tri ceny, a to Cena Pri
mátorky mesta Púchov, Cena vedúcej mátorky mesta Púchov, Cena vedúcej 
Oddelenia školstva a sociálnych vecí Oddelenia školstva a sociálnych vecí 
a Cena Mestskej knižnice Vladimíra a Cena Mestskej knižnice Vladimíra 
Roya. Roya. 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
I. Kategória (I. stupeň ZŠ):I. Kategória (I. stupeň ZŠ):
Cena Primátorky mesta Púchov: Cena Primátorky mesta Púchov: 

Samko Doboš, PúchovSamko Doboš, Púchov
Cena vedúcej Oddelenia školstva  Cena vedúcej Oddelenia školstva  

a sociálnych vecí: Ondrejko Velacka, a sociálnych vecí: Ondrejko Velacka, 
PúchovPúchov

Cena Mestskej knižnice Vladimíra Cena Mestskej knižnice Vladimíra 
Roya: Adrianka Rosinová, PúchovRoya: Adrianka Rosinová, Púchov

II. Kategória (II. Stupeň ZŠ):II. Kategória (II. Stupeň ZŠ):
Cena Primátorky mesta Púchov: AdeCena Primátorky mesta Púchov: Ade

la Škrovánková, Púchovla Škrovánková, Púchov
Cena vedúcej Oddelenia školstva  Cena vedúcej Oddelenia školstva  

a sociálnych vecí: Eva Fabišová, Zlaté a sociálnych vecí: Eva Fabišová, Zlaté 
MoravceMoravce

Cena Mestskej knižnice Vladimíra Cena Mestskej knižnice Vladimíra 
Roya: Viktória Kováčová, Moldava nad Roya: Viktória Kováčová, Moldava nad 
BodvouBodvou

Víťazkám a víťazom srdečne GRAVíťazkám a víťazom srdečne GRA
TULUJEME. Úspešní výhercovia budú TULUJEME. Úspešní výhercovia budú 
kontaktovaní v priebehu mesiaca apríl, kontaktovaní v priebehu mesiaca apríl, 
tým, ktorí žijú mimo mesta Púchov, tým, ktorí žijú mimo mesta Púchov, 

bude cena zaslaná poštou. Výhercov  bude cena zaslaná poštou. Výhercov  
z Púchova pozveme na prevzatie si z Púchova pozveme na prevzatie si 
ceny od primátorky mesta, Kataríny ceny od primátorky mesta, Kataríny 
Henekovej, na Mestský úrad Púchov Henekovej, na Mestský úrad Púchov 
po uvoľnení opatrení. Ceny do súťaže po uvoľnení opatrení. Ceny do súťaže 
venovalo Mesto Púchov a kníhkupecvenovalo Mesto Púchov a kníhkupec
tvo MKniha za čo veľmi pekne ďakutvo MKniha za čo veľmi pekne ďaku
jeme. jeme. 

Aktivity Mestskej knižnice Vladimíra Aktivity Mestskej knižnice Vladimíra 

Roya pokračujú aj v apríli, a to Knižným Roya pokračujú aj v apríli, a to Knižným 
plánom, ktorý čitatelia nájdu na faceplánom, ktorý čitatelia nájdu na face
bookovej stránke mestskej knižnice, bookovej stránke mestskej knižnice, 
kde aktívne pridávame najmä knižné kde aktívne pridávame najmä knižné 
novinky, zakúpené vďaka projektu FPU novinky, zakúpené vďaka projektu FPU 
ČÍTAM si – čítam TI. Knižný fond budeČÍTAM si – čítam TI. Knižný fond bude
me priebežne dopĺňať aj v nasledujúme priebežne dopĺňať aj v nasledujú
cich mesiacoch. cich mesiacoch. 

Zdroj: MsÚ PúchovZdroj: MsÚ Púchov
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Po zime sa nám stenšili zásoby kyslej kapusty  
a domácich jabĺčok, posledné orechy sme pomleli 
ešte do vianočných koláčikov. Na jar, keď sa život 
pomaly prebúdza, sa telu žiada zjesť niečo zdra-
vé. 

Na okenné parapety ukladáme vysiate semienka 
budúcich priesad a predstavujeme si, ako sladko 
budú v lete chutiť vlastnoručne vypestované rajčiny. 
Lenže hladní sme už dnes. Ak vám pripadá zelenina 
zo supermarketu voľajaká „umelá“, nezúfajte, exis
tuje ešte jedna prirodzená alternatíva. Aj napriek 
tejto, pre čerstvú zeleninu nepriaznivej ročnej dobe, 
máme možnosť, ako naše telo zásobiť zdravou se
zónnou potravinou. Sú ňou klíčky semienok rôznych 
rastlín. Práve na jar sa v semenách prirodzene aktivu
jú látky potrebné ku klíčeniu. Je preto vhodné využiť 
silu prebúdzajúcej sa prírody a pustiť sa do klíčkova
nia. Klíčkovať môžeme samozrejme aj inokedy počas 
roka, na jar je to ale po všetkých stránkach najprirod
zenejšie. Keď semenám poskytneme vodu, vzduch  
a optimálnu teplotu, začnú sa diať prírodné zázraky. 
V čase klíčenia sa v semienkach hromadí obrovské 
množstvo energie, doslova to buble životom. A toto 
môže byť prospešné aj pre človeka.

NA ČO JE TO DOBRÉ?
O zdravotnej prospešnosti klíčkov ste už iste veľa 

počuli. Obsahujú veľké množstvo vitamínov, mine
rálov, bielkovín a predovšetkým enzýmov, ktoré sú 
nevyhnutné pre správne trávenie. Všetky tieto pro
spešné látky sa v klíčkoch nachádzajú v oveľa vyššej 
koncentrácii ako v samotnej dospelej zelenine, pre
to na dostatočný prísun živín nie je potrebné skon
zumovať veľké množstvo. V počiatočnej fáze klíčenia 
dochádza ku chemickým procesom, ktorých výsled
kom je, že sa obsah vitamínov niekoľkonásobne zvy
šuje. Jediná polievková lyžica klíčkov pokryje celo
dennú spotrebu vitamínu C. Niekoľko lyžíc denne sa 
postará o to, aby sme z tela vyplavili škodlivé látky  
a dodali mu energiu potrebnú na obnovu buniek. 
Klíčky pomáhajú aj pri chudnutí, odbúravajú tuky, 
posilňujú imunitný systém a zrýchľujú metaboliz
mus. Klíčením obilnín sa v nich štiepi lepok, čím sa 
zlepšuje ich stráviteľnosť. Zároveň obsahujú vlákni
nu, ktorá je prospešná pri liečbe srdcovocievnych 
ochorení a cukrovke. Klíčky tiež pomáhajú liečiť 
opary, pretože sa v nich vo významnom množstve 
nachádza aminokyselina lyzín, ktorá zabraňuje ich 
rastu a lieči ich.

ZOPÁR ČÍSEL
Klíčky v 100 g obsahujú priemerne iba 30 kalórií, 

90,4 g vody, 0,18 g tukov, 6 g sacharidov (z toho 4 g 
cukru), 7,7 g bielkovín a 2 g vlákniny. Ďalej vitamín 
A, mnohé vitamíny zo skupiny B (tiamín, riboflavín, 
niacín, kyselinu pantoténovú, pyridoxín, cholín, ky
selinu listovú), vitamíny C, E a K. Z minerálnych látok 
obsahujú draslík, fosfor, horčík, vápnik, sodík, železo, 
zinok, selén a meď. Množstvo týchto zložiek živín 
dramaticky rastie, ako sa klíček postupne vyvíja. Po 
namočení ovsa sa napríklad zvyšuje obsah vitamínu 
B2 (riboflavínu) o neuveriteľných 1 300 % a v mo
mente, keď už má ovos zelené naklíčené lístky, ob
sahuje až o 2 000 % viac tohto vitamínu. Množstvo 
vitamínu B7 (biotínu) sa zvyšuje o 50 %, B5 (kyselina 
pantoténová) o 200 %, B6 (pyridoxín) o 500 % a B9 
(kyselina listová) až o 600 %.

ČO A AKO KLÍČIŤ?
Snáď sme vás týmito faktami trochu motivovali  

k tomu, aby ste to vyskúšali. Ak nemáte žiadne skúse
nosti, nevadí, je to prekvapivo jednoduché. Klíčiť sa 
dajú takmer všetky dostupné semená. Medzi najbež
nejšie patria strukoviny (šošovica, cícer, hrach, sója 

či rôzne odrody fazule, napr. mungo, adzuki, kidney. 
Z obilnín sa nakličuje pšenica (špalda), celozrnná 
ryža, ovos, proso, ale i pohánka a quinoa. Ďalšie veľ
mi chutné druhy sú semená lucerny (alfalfa), cvikla, 
rukola, redkvička, žerucha, sezam, amarant, slnečni
ca i mandle. Konzumácia takmer všetkých druhov 
klíčkov má podobné benefity, ale každý typ je plný 
určitých preň špecifických živín a má svoju charak
teristickú chuť. 

Aby semená vyklíčili, musia byť živé. Nemohli byť 
vystavené vplyvom vysokých teplôt alebo mechanic
ky poškodené. V princípe si môžete kúpiť 
obyčajnú sušenú šošovicu, hrach a pod. v 
bežnom obchode s potravinami, je veľmi 
pravdepodobné, že vám vyklíči. No mno
ho semienok rôznych rastlín, ktoré sú do
vezené z väčšej diaľky, sú umelo ožiarené, 
aby sa zabránilo ich predčasnému klíčeniu, 
preto úspešnosť nemusí byť stopercentná. 
Na internete existuje viacero predajcov 
semien určených špeciálne na klíčkovanie, 
alebo sa na ne spýtajte v „zdravých“ potra
vinách. Na kvalite semienkam pridáva aj 
to, ak pochádzajú z ekologického poľno
hospodárstva. Takéto semienka neobsa
hujú pesticídy a neželané chemické látky. 

Pred klíčením treba semená najprv na
močiť do vody na 812 hodín (cez noc) aby 
napučali a následne ich presypať do nakli
čovacieho pohára. Je to špeciálny sklene
ný pohár s vrchnákom s kovovým sitkom. 
Netreba si ale hneď zháňať špeciálne po
môcky, rovnako vám poslúži bežný pohár 
na zaváranie s prederaveným viečkom, 
alebo môžeme otvorený pohár jednodu
cho postaviť hore dnom do plastového 
sitka. Pohár so semenami umiestňujeme buď šikmo 
alebo hore dnom tak, aby prebytočná voda mohla 
odkvapkávať, ale aby sa zároveň v pohári udržiava
la potrebná vlhkosť. Dva razy za deň (ráno a večer) 
premyjeme semienka v pohári studenou vodou. 
Premývanie slúži na dopĺňanie vody a zároveň za
medzuje vzniku plesne. Vodu použitú na napučiava
nie a premývanie môžeme ešte využiť na polievanie 
kvetín, obsahuje množstvo živín, ktoré môžu poslúžiť 
ako hnojivo. Treba rátať s tým, že naklíčením semená 
niekoľkonásobne zväčšia svoj objem, preto musí byť 
pohár dostatočne veľký. Dĺžka klíčenia je u rôznych 
druhov rôzna, najčastejšie trvá asi 35 dni. 

Semienka, ktoré pri kontakte s vodou získajú gélo
vitý povlak, sa nenakličujú v pohári, ale rozprestre
té na vate, sitku alebo na špeciálnych nakličovacích 
tanierikoch. To je spôsob klíčenia, ktorý isto poznáte  
z hodín prírodovedy na základnej škole. Tieto semi
enka sa musia pravidelne vlhčiť kropením, dobre 
nám pri tom poslúži bežný rozprašovač. Medzi gélo
vité druhy patrí napríklad žerucha, rukola, horčica, 
bazalka, chia a ľan. 

AKO TO CHUTÍ?
Aj keď klíčky nemusia na prvý pohľad vyzerať láka

vo, nenechajme sa oklamať a nepodľahnime pred
sudkom. Sú rovnako chutné ako ostatná zelenina. 
Kým niektoré majú intenzívnu sladkú chuť, iné sú 
jemne pikantné, orieškové alebo chutia dokonca 
úplne rovnako ako rastlina, z ktorej pochádzajú. Na
príklad klíčky hrachu chutia ako ten najsladší a naj
čerstvejší hrášok. U detí sú tiež veľmi obľúbené klíč
ky fazule mungo, ktoré chuťou hrášok pripomínajú.  
U nás doma sa napríklad mungo klíčky nezvyknú 
„dožiť“ svojej najlepšej formy v treťom dni nakličo
vania, pretože ich deti stihnú priebežne „vyzobávať“. 

Klíčky v jedle môžu byť dokonca príťažlivé aj z este
tického hľadiska. Na tanieri vyzerajú efektne kvôli 
rôznorodej farebnosti. Netradičné sú napríklad sýto 
ružové klíčky cvikle, ktoré sú farebne veľmi zaujíma
vé a zároveň chutné. 

Klíčky môžeme konzumovať surové, a to samostat
ne alebo ako súčasť rôznych pokrmov, či ich dokonca 
tepelne upravovať. V kuchyni ich dokážete jedno
ducho spotrebovať pri príprave bežných pokrmov. 
Možno ich pridávať do šalátov, polievok, smoothie 
nápojov, ako ozdoba na chlebík s nátierkou, alebo 

ich zamiešať do cesta pri pečení chleba. Známe je 
ich použitie v ázijskej kuchyni. V našich zemepisných 
šírkach nie sú klíčky bežnou súčasťou stravy. Je pre
to dobré vzdelávať sa v tomto smere, aby sme mohli 
pre naše zdravie získať čo najviac. Treba ale pamätať 
na to, že klíčky nie sú náhradou bežného jedla, slúžia 
hlavne na spestrenie stravy.

ČO EŠTE DODAŤ?
Má to aj ďalšie výhody. Pri nakličovaní sa vyhnete 

pesticídom, umelým hnojivám a ďalším chemikáli
ám, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve pri pes
tovaní bežnej zeleniny. Dostanete tak do svojho tela 
maximum zdraviu prospešných látok, a pritom nepri
jímate nič z tých nezdravých. Klíčenie je tiež lokálne 
a ekologické, pretože nezaťažuje životné prostredie. 
Zároveň je aj rýchle, nenáročné, praktické, nevyžadu
je veľký priestor a je dostupné pre každého. 

Klíčkovania sa netreba báť, treba to len skúsiť. 
Obrovským úspechom by bolo, ak nabudúce, keď 
budete mať opäť chuť vyhrýzať pred obrazovkou 
nezdravé chipsy, vymeníte ich radšej za misku mu
ngo klíčkov a pomaškrtíte si takto zdravo. Alebo: ak 
vás náhodou prikvačí núdza, a nie ste v chorobe či 
karanténe dostatočne zásobení potravinami, skúste 
povymetať špajzu. Iste sa tam nájde vrecko šošovice, 
hrachu (pozor, nie poleného!), alebo semienka seza
mu, slnečnice či ľanu. Dajú sa použiť aj na iný účel, 
ako ste boli doteraz zvyknutí. Do klíčkovania je mož
né zapojiť aj deti. Tie bývajú nielen ochotnými jedák
mi, ale aj pomocníkmi pri starostlivosti o klíčky. Radi 
pozorujú, ako semienko rastie, dokážu žasnúť nad 
zázrakmi prírody. A to je schopnosť, ktorá dnes býva 
často nedostatkovým tovarom. Pozorovať, žasnúť  
a byť vďačný.                    Daniela Dúbravková, 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Teraz je vhodný čas na klíčkovanie



Spolutvorcom ekomapy z diel-Spolutvorcom ekomapy z diel-
ne Trenčianskeho samosprávneho ne Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa môže stať žiak 6. - 9. roč-kraja sa môže stať žiak 6. - 9. roč-
níka základnej školy alebo študent níka základnej školy alebo študent 
strednej školy, a to ako jednotli-strednej školy, a to ako jednotli-
vec alebo ako súčasť kolektívu,  vec alebo ako súčasť kolektívu,  
v ktorom sú maximálne 4 žiaci z jed-v ktorom sú maximálne 4 žiaci z jed-
nej školy a jeden pedagóg.nej školy a jeden pedagóg.

Súťaž o napĺňanie krajskej ekomapy Súťaž o napĺňanie krajskej ekomapy 
je určená pre každého žiaka a študenta je určená pre každého žiaka a študenta 
v Trenčianskom kraji, ktorého zaujíma v Trenčianskom kraji, ktorého zaujíma 
príroda, životné prostredie a spôsoby, príroda, životné prostredie a spôsoby, 
ako si ho môžeme chrániť. Prebieha  ako si ho môžeme chrániť. Prebieha  
v kategórii základných škôl a v kategóv kategórii základných škôl a v kategó
rii stredných škôl do konca mája. Údaje rii stredných škôl do konca mája. Údaje 
do ekomapy, ktoré sa v rámci súťaže do ekomapy, ktoré sa v rámci súťaže 
zbierajú a spracúvajú v 17 oblastiach, zbierajú a spracúvajú v 17 oblastiach, 
pochádzajú z časti Príroda a Eko služpochádzajú z časti Príroda a Eko služ
by[1]. „Traja najúspešnejší jednotlivci by[1]. „Traja najúspešnejší jednotlivci 
alebo tímy v oboch súťažných kategóalebo tímy v oboch súťažných kategó
riách získajú vecné ceny od Europe riách získajú vecné ceny od Europe 
Direct Trenčín,“ uviedla Martina KedDirect Trenčín,“ uviedla Martina Ked
rová z Odboru regionálneho rozvoja rová z Odboru regionálneho rozvoja 
Úradu TSK.Úradu TSK.

Zoznam kategórií na zber  Zoznam kategórií na zber  
a spracovanie údajov v súťaži:a spracovanie údajov v súťaži:

1. Prírodné a iné zaujímavosti1. Prírodné a iné zaujímavosti
2. Parky2. Parky
3. Studničky a pramene3. Studničky a pramene
4. Požičovne a servis bicyklov4. Požičovne a servis bicyklov

5. Servisy a opravovne (napr. elek5. Servisy a opravovne (napr. elek
trospotrebičov, mobilov, topánok, šattrospotrebičov, mobilov, topánok, šat
stva, atď.)stva, atď.)

6. Bicyklové stojany s pumpou či na6. Bicyklové stojany s pumpou či na
bíjaním pre elektrobicyklebíjaním pre elektrobicykle

7. Recyklované papiere (kúpa, kopí7. Recyklované papiere (kúpa, kopí
rovanie)  napr. predajne, ktoré poskyrovanie)  napr. predajne, ktoré posky
tujú kopírovanie na recyklovanom patujú kopírovanie na recyklovanom pa
pieri, poprípade ponúkajú recyklovaný pieri, poprípade ponúkajú recyklovaný 
papier v predaji, alebo výrobky z nehopapier v predaji, alebo výrobky z neho

8. Výroba z recyklovaných materiá8. Výroba z recyklovaných materiá
lov (napr. stavebné materiály, výroba lov (napr. stavebné materiály, výroba 
doplnkov a dekorácií, reštaurovanie  doplnkov a dekorácií, reštaurovanie  
a pod.)a pod.)

9. Bazáre a antikvariáty9. Bazáre a antikvariáty
10. Ekoumelecké a ekosociálne 10. Ekoumelecké a ekosociálne 

produkty (napríklad ponuky výrobkov produkty (napríklad ponuky výrobkov 
z chránených dielní, atď.)z chránených dielní, atď.)

11. Secondhandy11. Secondhandy
12. Knihobúdky12. Knihobúdky
13. Požičovne vecí (napríklad lyží, 13. Požičovne vecí (napríklad lyží, 

športových potrieb, pracovného nárašportových potrieb, pracovného nára
dia, áut, atď.)dia, áut, atď.)

14. Stanice pre nabíjanie elektromo14. Stanice pre nabíjanie elektromo
bilov a zelené autoškolybilov a zelené autoškoly

15. Eko projektanti, dizajnéri, záhrad15. Eko projektanti, dizajnéri, záhrad
ná architektúraná architektúra

16. Komunitné záhrady16. Komunitné záhrady
17. Kyslíkové a bežecké dráhy/trasy17. Kyslíkové a bežecké dráhy/trasy

Zdroj: TSKZdroj: TSK
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Tentoraz cielene zaostríme na cestu 
III. triedy č. 1936, ktorá čertovských 
chatárov pravidelne vedie po odbo
čení na Lúkach z cesty I./49 Lazovskou 
dolinou k ich srdcovkám a ktorá prešla 
celá v gescii TSK v ostatných rokoch 
etapovitou obnovou telesa vozovky... 
posledný úsek v dĺžke 800 bm bol ob
novený v časti Čertov na jeseň 2020. 

Na prelome marca a apríla skončila 
netradičná koronovo divná zimná se
zóna so zatvorenými hotelmi aj lyži
arskymi strediskami, hoci boli pripra
vené, aj umelo zasnežené zjazdovky  
v Lamžoch aj na Kohútke, ale bez lyžia
rov a lyžovačky. 

Pre zlú epidemiologickú situáciu  
v ČR ešte stále platí zákaz výjazdu MV 
na hrebeň Javorníkov, alebo ako my 
hovoríme na Kohútku, pre uzavretý 
hraničný priechod do ČR. Zima však na 
ceste 1936 zanechala aj nezmazateľné 
stopy... Erózia spôsobila zosun svahu 
zhruba 2km pred parkoviskom na Ko
hútke, čo treba akútne riešiť, pretože 
obdobné budúce katastrofy už zima 
“zreteľne a veľmi čitateľne” vyznačila  
a narysovala aj na ďalších miestach 
tejto horskej časti cesty. Pozitívna in

formácia získaná zo Správy ciest TSK je, 
že na príprave sanácie poškodeného 
úseku sa intenzívne pracuje a realizá
cia by mohla byť spustená v najbližších 
týždňoch. Nedá sa nevšimnúť si v blíz
kom, či širšom okolí cesty “potemki
novský” a výrazne deštrukčný systém 
ťažby drevnej hmoty a s tým spojenú 
devastáciu lesov v čertovskom chotári 
a deštrukčné dôsledky pohybu ťažob
ných mechanizmov s reťazami na tele
se vozovky... Druhou stranou mince je 
sekundárna devastácia obnoveného 
zvršku vozovky prejazdom množstva 
preťažovaných nákladných vozidiel  
s návesmi odvážajúcimi statné kmene 
z Čertova nevedno kam, pričom ha
luzovina a vytŕčajúce pne na holoru
boch deprimujúco hyzdia obraz lesa  
a krajiny... preliačiny a popraskané čas
ti asfaltového koberca hovoria jasnou 
rečou kde je príčina. 

Rozryté chaotické skládky vedľa ces
ty na dolnom konci Čertova a znečis
tený povrch bez čistenia pôvodcom 
znečistenia vozovky sú na samostatný 
článok... 

Aby neboli len negatívne informácie 
po zime, tak po vlaňajšom odovzdaní 

nového mosta 193612 na Čertove  
v týchto dňoch firma, SMS, s.r.o. odstrá
nila svetelnú signalizáciu a obojsmer
ne otvorila aj ďalší nový most “diaľnič
ného” typu č.19365 na hornom konci 
centra obce Lazy p.M., na ktorom ešte 
prebiehajú dokončovacie práce. 

A čo na záver? Na prahu jari nám 

ostáva len veriť, že v nastávajúcich me
siacoch, či ročných obdobiach bude 
už len lepšie a že vláda a parlament 
schvália avizovaný a roky odkladaný 
zákon o regulácii ťažby v našich lesoch 
skôr, ako nebude v čertovských lesoch 
už čo regulovať.

Pavel Melišík

Čo je nové na Čertove: Zima zanechala stopy

Žiaci a študenti, pomôžte naplniť ekomapu!
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Lastovičky
Na elektrického
vedenia drôty
sadajú pomaličky
tie lastovičky.
Sú oni
späté s tou
krásnou teplou
voňavou jarou.
Keď ich zazrú
ľudské oči
v tom rýchlom
životnom kolotoči
objaví sa
na tvári úsmev a zaznie lastovičí 
  spev.
Zhora pozerajú lastovičky
na všetko práve
i na tú snežienku, 
ktorá sa belie v zelenej tráve.
Blíži sa jeseň
doznieva už lastovičia pieseň
vnútro ľudí pociťuje  zužuje tieseň.
Lastovičky ponad
oceánom krúžia
po ich skorom návrate túžia všetci
  z nás.
Nebojte sa
príde po roku čas
keď priletia zas
lastovičiek plné páry hneď z kraja
  jari.

Autor: Radko Kurej Autor: Radko Kurej 

Prihláste svoj strom do ankety Strom roka 2021!
Anketa Strom roka už 19 rokov Anketa Strom roka už 19 rokov 

hľadá po celom Slovensku stromy  hľadá po celom Slovensku stromy  
s pozoruhodnými príbehmi, kto-s pozoruhodnými príbehmi, kto-
ré vyzdvihujú význam starých, ré vyzdvihujú význam starých, 
vzácnych či ohrozených stromov  vzácnych či ohrozených stromov  
a vzbudzujú záujem ľudí o životné a vzbudzujú záujem ľudí o životné 
prostredie. Tento rok môžete svojho prostredie. Tento rok môžete svojho 
obľúbenca do súťaže nominovať od obľúbenca do súťaže nominovať od 
1. apríla.1. apríla.

„Jednotlivci, mestá, školy či organizá„Jednotlivci, mestá, školy či organizá
cie majú aj v roku 2021 príležitosť pricie majú aj v roku 2021 príležitosť pri
hlásiť do ankety stromy, ktoré poznajú, hlásiť do ankety stromy, ktoré poznajú, 
obdivujú a ktoré sú ich srdcu blízke. obdivujú a ktoré sú ich srdcu blízke. 
Výzva je otvorená do 30. apríla,“ pribliVýzva je otvorená do 30. apríla,“ pribli
žuje Martina Ragalová z Nadácie Ekožuje Martina Ragalová z Nadácie Eko
polis, ktorá anketu organizuje.polis, ktorá anketu organizuje.

Prihlasovanie nominantov prebieha Prihlasovanie nominantov prebieha 
elektronicky, prostredníctvom online elektronicky, prostredníctvom online 
formulára, alebo papierovo, zaslaním formulára, alebo papierovo, zaslaním 
prihlášky na adresu nadácie. Všetky prihlášky na adresu nadácie. Všetky 
informácie sú zverejnené na webovej informácie sú zverejnené na webovej 
stránke, ako aj na sociálnych sieťach stránke, ako aj na sociálnych sieťach 
nadácie. Po uzávierke nominácií bude nadácie. Po uzávierke nominácií bude 
nasledovať výber odbornou porotou, nasledovať výber odbornou porotou, 
ktorá spomedzi všetkých uchádzačov ktorá spomedzi všetkých uchádzačov 
vyberie 12 finalistov tohtoročnej anvyberie 12 finalistov tohtoročnej an
kety. Na tradičné hlasovanie za stromy kety. Na tradičné hlasovanie za stromy 
sa môžu fanúšikovia ankety tešiť od  sa môžu fanúšikovia ankety tešiť od  
1. júla.1. júla.

“Strom je symbolom spolupatrič“Strom je symbolom spolupatrič
nosti medzi ľuďmi a prírodou. Každý nosti medzi ľuďmi a prírodou. Každý 
strom viaže uhlík, zadržiava vodu a je strom viaže uhlík, zadržiava vodu a je 
dôležitým prostredím pre ďalšie orgadôležitým prostredím pre ďalšie orga
nizmy a tak vďaka stromom je krajina nizmy a tak vďaka stromom je krajina 
krajšia, pestrejšia aj odolnejšia voči krajšia, pestrejšia aj odolnejšia voči 
zmenám klímy. Anketou Strom roka zmenám klímy. Anketou Strom roka 
chceme upozorniť práve na tieto dôchceme upozorniť práve na tieto dô

ležité funkcie, ktoré stromy v krajine ležité funkcie, ktoré stromy v krajine 
plnia”, dodáva Peter Medveď, riaditeľ plnia”, dodáva Peter Medveď, riaditeľ 
Nadácie Ekopolis.Nadácie Ekopolis.

Anketu v roku 2021 podporili NaAnketu v roku 2021 podporili Na
dácia Slovenskej sporiteľne, ISA Slodácia Slovenskej sporiteľne, ISA Slo
vensko (Medzinárodná arboristická vensko (Medzinárodná arboristická 
spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, 
Kníhkupectvo Artforum, Záhradníctvo Kníhkupectvo Artforum, Záhradníctvo 
ABIES a Terrabike. Patrónom ankety ABIES a Terrabike. Patrónom ankety 
je už desiaty rok známy spevák Peter je už desiaty rok známy spevák Peter 
Lipa.Lipa.

Víťaz súťaže Strom roka 2020 Víťaz súťaže Strom roka 2020 
- Dub letný z Drnavy - Dub letný z Drnavy 

Minuloročným víťazom sa stal Minuloročným víťazom sa stal 
700ročný dub s obvodom kmeňa 700ročný dub s obvodom kmeňa 
528 cm a výškou 14 metrov. Prastarý 528 cm a výškou 14 metrov. Prastarý 
dub z Malej Pešti Prastarý dub sa nadub z Malej Pešti Prastarý dub sa na
chádza pri bývalom areáli slávnych chádza pri bývalom areáli slávnych 
Drnavských železiarní grófa AndrássyDrnavských železiarní grófa Andrássy
ho. Práve tu sa v 40tych rokoch 19. ho. Práve tu sa v 40tych rokoch 19. 
storočia odlievali konštrukčné diely storočia odlievali konštrukčné diely 
slávneho Reťazového mosta „Lánchíd“ slávneho Reťazového mosta „Lánchíd“ 
v Budapešti, za čo si obec vyslúžila v Budapešti, za čo si obec vyslúžila 
prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“. Dnes prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“. Dnes 
je tento krásny strom jedným zo zaje tento krásny strom jedným zo za
stavení na náučnom chodníku Poklady stavení na náučnom chodníku Poklady 
Drnavy, ktorý obcou prechádza a vraDrnavy, ktorý obcou prechádza a vra
cia návštevníkov do slávnych dôb bacia návštevníkov do slávnych dôb ba
níctva. Dub patrí k neodmysliteľným níctva. Dub patrí k neodmysliteľným 
symbolom už niekoľko generácií – stosymbolom už niekoľko generácií – sto
jí na starej obchodnej ceste. Zmienka  jí na starej obchodnej ceste. Zmienka  
o dube sa nachádza v obecnej kronio dube sa nachádza v obecnej kroni
ke už v roku 1670. Dnes okolo neho ke už v roku 1670. Dnes okolo neho 
dennodenne chodia turisti, ktorí chcú dennodenne chodia turisti, ktorí chcú 
navštíviť krásy Zádieľskej tiesňavy.navštíviť krásy Zádieľskej tiesňavy.

Zdroj: ekopolis.sk, Zdroj: ekopolis.sk, 
treeoftheyear.orgtreeoftheyear.org

V e s m í r  p o d ľ a  J .  M .

Držím v rukách nebo, Držím v rukách nebo, 
do ucha mi šepol,do ucha mi šepol,

keď sedeli sme v Sore,keď sedeli sme v Sore,
v tieni pod orechom,v tieni pod orechom,
na štvorcovom dvore.na štvorcovom dvore.

Malo krásnu penu,Malo krásnu penu,
pochopil som, akú malo cenu,pochopil som, akú malo cenu,

že stretol som ho vtedy,že stretol som ho vtedy,
dnes už pije nápoj bohov,dnes už pije nápoj bohov,

na oblaku v nebi. na oblaku v nebi. 

Venované PipinoviVenované Pipinovi

Autor: Jaroslav Martiš Autor: Jaroslav Martiš 
Foto: Lukáš FialkaFoto: Lukáš Fialka

Nebo
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2. liga muži - 24. kolo

Ešte 25 minút pred koncom stretnutia pod Urpínom bojovali Púchovčania (v čiernom) o bod, vylúčenie a násled-
né dva rýchle góly im však zobrali vietor z plachiet...        FOTO: MFK Dukla Banská Bystrica

B. Bystrica – MŠK Púchov 4:1 (1:0) 
Góly: 3. Willwéber, 65. Nosko, 67. Migaľa, 84. Starší 

– 71. Michlík. Rozhodoval: Choreň. ŽK: Migaľa, Vu
jošević, Snitka – Kapusniak, Kopiš. ČK: 64. Kapusniak 
po 2 ŽK. Bez divákov. 

I keď výsledok je jednoznačný, víťazstvo favorizo
vaných Banskobystričanov sa nerodilo ľahko. Až do 
vylúčenia Kapusniaka viedli domáci iba tesne 1:0, 
ďalšie góly pridali počas početnej prevahy. Duel za
čal favorit dobre. V tretej minúte z priameho kopu 
z asi 25 metrov prekonal Strelčíka Willwéber – 1:0. 
Rýchly gól nakopol Púchovčanov, ktorí si vypraco
vali aj niekoľko gólových šancí. Loduha pekne vy
sunul Krčulu a domáci brankár mal plné ruky práce. 
O chvíľu zažiaril domáci gólman druhýkrát. Krčula 
prešiel v 17. minúte po ľavej strane a nebezpečnejšie 
zakončoval, domáci brankár s námahou vyrazil loptu 
na roh. Potom opäť prevzali iniciatívu Banskobystri
čania, púchovská obrana však odolávala. Po zmene 
strán hneď v prvej minúte Willwéber vysunul Vujo
ševiča, ale ten nezakončil, vo veľkom vápne bol pri 
lopte skôr brankár Strelčík. Hostia potom pohrozili. 
Veľmi dobrú loptu dostal do behu Štefanec a z kra
ja šestnástky poriadne zamestnal Hrušku, lopta len  
o centimeter minula pravú žrď. V 58. minúte Willwé
ber z priameho kopu z asi 30 metrov preveril Strelčí
ka, ktorý loptu s námahou vyrazil.  Zlomový moment 
nastal v 64. minúte, kedy Púchovčan Kapusniak videl 
druhú žltú a logicky aj červenú kartu. Pri následnej 
šanci domácich zasiahol výborne brankár Strelčík, po 
následnom rohu a strele Noska bol však už bezmoc
ný – 2:0. Po ďalších dvoch minútach napriahol Migaľa 
jeho strela vymietla pavučinky v hornom rohu Strel
číkovej bránky – 3:0. Púchovčania neskladali zbrane 
a v 71. minúte po peknej akcii Michlík znížil – 3:1. Do
máci ťažili z početnej prevahy, Strelčík sa prezentoval 
niekoľkými kvalitnými zákrokmi. V 84. minúte však už 
nestačil na hlavičku Staršieho, ktorý poslal loptu pod 
brvno – 4:1. Až na výsledok zanechali Púchovčania 

pod Urpínom dobrý dojem, ocenil ho aj domáci kor
midelník Stanislav Varga: „Vyhrali sme dôležitý zápas. 
Púchov má dobré, silné mužstvo, je nebezpečný. Mu
sím priznať, že nám pomohlo vylúčenie hráča hostí  
v druhom polčase.“ Napriek tomu si Púchovčania 
zaknihovali tretiu prehru v rade. Prerušiť sériu by 
chceli už v sobotu doma so Skalicou

Zostava Banská Bystrica: Matúš Hruška – Migaľa, 
Vajda (87. Kupčík), Nosko, Frimmel – Snitka (87. Ha
nes), Willwéber (71. Laksík) – Gonda (46. Kvocera), 
Richtárech (82. V. Tóth), Starší – Vujošević (82. Jacku
liak), tréner Stanislav Varga

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Martinček, Riš
ka, Pavlovič, Lacko – Štefanec, Loduha, Kapusniak,  
P. Mráz (73. Rypák) – Michlík (73. Kopiš), Krčula (79. 
Prekop), tréner Lukáš Kaplan

24. kolo: Komárno – Šamorín 1:3, Skalica – L. Mi
kuláš 3:0, Podbrezová – Pop rad 4:0, Trebišov – Žilina 
B 3:1, Slovan B – Košice 0:4, Petržalka – Bardejov 3:2
1. B. Bystrica 23 16 3 4 64:31 51
2. L. Mikuláš 23 15 4 4 46:23 49
3. Skalica 23 13 6 4 48:27 45
4. Podbrezová 22 14 2 6 47:18 44
5. Košice 22 12 2 8 32:24 38
6. Petržalka 22 9 6 7 31:28 33
7. Šamorín 22 9 3 10 31:29 30
8. MŠK Púchov 22 9 3 10 29:33 30
9. Komárno 22 8 4 10 20:31 28
10. Trenčišov 21 7 6 8 34:37 27
11. Žilina B 23 7 5 11 45:42 26
12. Dubnica 22 6 7 9 21:26 25
13. Bardejov 22 4 9 9 20:32 21
14. Slovan B 22 5 0 17 25:61 15
15. Poprad 23 3 0 20 20:71 3

Program 25. kola: MŠK Púchov – MFK Skalica 
(17. 4. o 16.30), Bardejov – Slovan B , L. Mikuláš – 
Podbrezová, Poprad – Žilina B, Košice – Dubnica, Ko
márno – Trebišov, Šamorín  Petržalka 

Spod Urpína Púchovčania bez 
bodu, zabrzdilo ich vylúčenie
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K reorganizácii súťaží dôjde v regionálnom 
futbale až o rok. To, o čom sa dlhšiu dobu ho-
vorilo, je už v súčasnosti definitívne. Delegáti 
konferencie Slovenského futbalového zväzu 
na nedávnom hlasovaní per rollam schválili 
posunutie reorganizácie regionálnych futba-
lových súťaží o jeden súťažný ročník neskôr, to 
znamená od sezóny 2022/23. 

Za odloženie 
r e o r g a n i z á c i e 
hlasovalo 78 
delegátov, pro
ti boli štyria. Na 
schválenie bolo 
potrebných 61 
hlasov. 

Zväzy môžu byť na tom rozdielne 

Vzhľadom na avizované uvoľňovanie proti
pandemických opatrení na Slovensku existuje 
predpoklad, že by sa amatérske futbalové súťaže 
mohli v blízkej dobe opäť rozbehnúť. Kompletné 
dohratie aktuálneho ročníka 2020/21 je nereálne, 

hlavnou otázkou preto zostáva, koľko kôl sa do 
konca júna stihne odohrať. Na to, aby mohla byť 
sezóna považovaná za právoplatne ukončenú, je 
potrebné odohrať minimálne jej polovicu.

Pravidlá pri dohratí sezóny 2020/21
Výkonný výbor SFZ v marci rozhodol o tom, že:
• po skompletizovaní dohrávok z jesennej časti 

bude odohratých toľko kôl jarnej časti, koľko ich 
umožní termínový kalendár. Nemusí ísť striktne  
o polovicu ročníka

• základom je, aby tímy v rovnakej súťaži mali pri 
uzavretí sezóny na konte rovnaký počet odohra
ných zápasov (nemusí sa to týkať tímov, ktorých 
umiestnenie v tabuľke nerozhoduje o postupe či 
zostupe)

• počet zápasov v jednotlivých súťažiach regio
nálnych a oblastných futbalových zväzov môže 
byť rôzny

• z tretej ligy budú môcť postúpiť len víťazi 
súťaží. Ak o postup z ich radov nebude dostatoč
ný záujem, zníži sa počet vypadávajúcich tímov  
z druhej ligy (tá má momentálne 15 účastníkov  
a vypadávajú z nej posledné tri mužstvá)

• nebude uplatnené ustanovenie súťažného 

poriadku o nedostihnuteľnom náskoku pri urče
ní postupujúcich z nižších súťaží, ak sa neodohrá 
kompletná sezóna

Liga dorastu bude mať viac tímov
Reorganizácia čaká aj najvyššiu dorasteneckú 

súťaž, a to už od nasledujúceho ročníka 2021/22. 
Počet tímov sa zo súčasných dvanásť zvýši na štr
násť. 

„Situáciu v mládežníckom futbale v súčasnom 
období vnímame ako kritickú. Už v minulom 
súťažnom ročníku bolo družstvám umiestneným 
na postupovom mieste znemožnené dosiahnutie 
maximálneho športového cieľa, ktorým je zarade
nie do vyššej súťaže,“ zdôvodnil generálny sekre
tár SFZ Peter Palenčík rozšírenie počtu účastníkov 
dorasteneckej ligy. 

Súťaž má byť doplnená o najlepšie tímy II. ligy 
Východ i Západ, na základe koeficientu z pred
chádzajúcich sezón a za predpokladu, že splnia 
podmienky licenčného konania. Ak sa tak nesta
ne, prvá liga bude mať menší počet účastníkov 
než štrnásť. 

Zdroj: futbalnet.sk, Daniel Dedina

Amatérske športové kluby s mládežníckou základ
ňou a športové organizácie už môžu požiadať o fi
nančný príspevok na krytie strát, ktoré im spôsobilo 
zatvorenie športovísk i nemožnosť realizovať svoje 
činnosti už len do štvrtku 15. apríla. Oprávnení žiada
telia môžu žiadosti o finančnú pomoc za obdobie od 
marca do decembra 2020 posielať Fondu na podpo
ru športu (FNPŠ).

Od vlaňajšieho marca sa športový život na Sloven
sku stále nedostal do riadnych koľají. Prevádzkova
telia pre zatvorené športoviská prichádzajú o veľké 
príjmy. Trpia i športové kluby, ktoré sú často odkáza
né len na členské príspevky či dotácie od samospráv 
alebo štátu.

FNPŠ od 30. marca spustil proces predkladania 
žia dostí o finančný príspevok určený pre amatérske 
športové kluby a organizácie na zmiernenie nega
tívnych následkov pandémie ochorenia COVID19 
na základe výzvy č. 2021/002 z 5. marca 2021. Záu
jemci o finančný príspevok môžu podávať svoje ži
adosti do 15. apríla prostredníctvom elektronického 
systému na webovej adrese fnps.egrant.sk, na ktorej 
je zverejnený elektronický formulár. Žiadatelia o prí
spevok postupujú v súlade s pokynmi uvedenými na 
webovej stránke. Svoju žiadosť si môžu priebežne 
ukladať a pred jej odoslaním sa k nej môžu kedykoľ
vek vrátiť a doplniť ju. Dátum podania žiadosti nemá 
žiadny vplyv na konečné rozhodnutie o poskytnutí či 
nepos kytnutí príspevku.

Celé znenie výzvy i všetka potrebná dokumentácia 
je na webovom portáli Fondu na podporu športu.

Podmienkou na prihlásenie sa do výzvy je, aby 
športové kluby mali minimálne desať aktívnych 
športovcov a v roku 2019 boli ich príjmy a výnosy 
minimálne vo výške 20tisíc eur. „Maximálna výška 
pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 
eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov  

s mini málne tromi účasťami v súťaži podľa stavu  
k 30. septembru 2019 (na základe údajov zo žiadostí 
národných športových zväzov o príspevok uznané
mu športu na rok 2020),“ uvádza Fond na podporu 
športu. Žiadatelia môžu žiadať 50 % oprávnených 
nákladov klubu za oprávnené obdobie.

Celkovo je na výzvu pre amatérske športové kluby 

vyčlenená suma vo výške 4 milióny eur. 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výzvy 

č. 2021/002 pre amatérske športové kluby a organi
zácie sa záujemcovia môžu obrátiť na Fond na pod
poru športu prostredníctvom emailu ziadosti.spor
tovekluby@fnps.sk.  

Zdroj: Slovenský olympijský a športový výbor

Amatérske športové kluby môžu žiadať o príspevok 
na vykrytie pandemických strát už len do štvrtka 

Ilustrační foto: Archív Púchovských novín

Reorganizácia regionálnych súťaží sa posúva
Futbal
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Výkonný výbor Oblastného stolnotenisového zvä
zu pre okresy Považská Bystrica, Púchova a Ilava 
podľa očakávania anuloval súťažný ročník oblast
ných stolnotenisových súťaží. V spravodaji Oblast
ného stolnotenisového zväzu z konca marca o tom 
informoval predseda Športovotechnickej komisie 
Július Hlubina. 

„Vzhľadom na súčasný a predpokladaný vývoj pan
démie COVID19, Výkonný výbor Oblastného stol
notenisového zväzu pre okresy Považská Bysztrica, 
Púchov a Ilava rozhodol, že na základe súťažného 
poriadku anuluje výsledky 1. a 2. kola dlhodobých 
súťaží 5., 6., 7. a 8. ligy a ukončuje celý súťažný ročník 
2020/2021. Podmienky pre súťažný ročník 2021/2022 
zostávajú také, aké boli pre ročník 2020/2021 (účast
níci, vyžrebovanie, ...).

O ďalšom vývoji v stolnotenisovom hnutí a súťa
žiach v našom regióne budeme včas informovať,“ 
uvádza sa v spravodaji. 

Pre zaujímavosť prinášame priebežné tabuľky ob
lastných súťaží po odohratí dvoch kôl. 

5. liga muži
1. Sedmerovec B 2 2 0 0 27:9 6
2. Dohňany  2 2 0 0 24:12 6
3. H. Breznica 2 2 0 0 20:16 6
4. N. Dubnica B 2 1 0 1 19:17 4
5. Sedmerovec 1 1 0 0 13:5 3
6. Nozdrovice 2 0 0 2 11:25 2
7. Ladce B 2 0 0 2 10:26 2
8. Slovan PB  1 0 0 1 8:10 1
9. TTC PB B 1 0 0 1 7:11 1
10. Beluša  1 0 0 1 5:13 1

Dolné Kočkovce B a Dubnica nad Váhom neodohrali 
ani jeden zápas.

6. liga muži
1. Pruské B 2 2 0 0 26:10 6
2. Milochov 2 1 1 0 23:13 5
3. JoLa DCA 2 1 1 0 22:14 5
4. Udiča  2 1 1 0 21:15 5
5. Slovan PB B 2 1 0 1 22:14 4
6. D. Mariková  1 1 0 0 10:8 3
7. Zliechov  2 0 1 1 15:21 3
8. Sedmerovec C 2 0 0 2 13:23 2
9. Pružina  1 0 0 1 4:14 1
10. Šebešťanová  1 0 0 1 3:15 1
11. Miracles DCA 1 0 0 1 3:15 1

Medeko P. Bystrica B neodohralo ani jeden zápas.
7. liga muži

1. Č. Kameň  2 2 0 0 30:6 6
2. Papradno  2 2 0 0 25:11 6
3. Milochov B 2 2 0 0 23:13 6
4. Púchov B 2 1 0 1 19:17 4
5. Dohňany B 2 1 0 1 17:19 4
6. Pružina B 1 1 0 0 12:6 3
7. Nozdrovice B 2 0 0 2 12:24 2
8. Púchov A 2 0 0 2 12:24 2
9. 3. ZŠ Dubnica 2 0 0 2 6:30 2
10. TTC PB C 1 0 0 1 6:12 1

  8. liga muži
1. Sedmerovec D 2 2 0 0 21:15 6
2. Udiča B 2 1 0 1 26:10 4
3. N. Dubnica C 2 1 0 1 18:18 4
4. D. Kočkovce C 1 1 0 0 17:1 3
5. Lednica  1 1 0 0 16:2 3
6. Papradno B 2 0 1 1 11:25 3
7. Beluša B 1 0 1 0 9:9 2
8. Prečín  2 0 0 2 1:35 2
9. TTC PB D 1 0 0 1 7:11 1
Dolná Mariková B neodohrala ani jeden zápas.

Výkonný výbor Krajského stolnotenisového zväzu 
Trenčín rozhodol o predčasnom ukončení všetkých 
krajských stolnotenisových súťaží (2., 3. a 4. liga) už 

v polovici februára tohto roku. Z oblastných a kraj
ských stolnotenisových súťaží nikto nepostupuje ani 
nezostupuje.                   (pok)

Tohtoročná sezóna oblastných stolnotenisových súťaží je minulosťou aj pre stolných tenistov Púchova (na sním-
ke). Výkonný výbor Oblastného stolnotenisového zväzu súťaže anuloval.              Ilustračné foto: Milan Podmaník

Výkonný výbor oblastného stolnotenisového zväzu 
oficiálne anuloval aktuálny ročník oblastných súťaží

Stolný tenisti Beluše (na snímke zľava Ivan Hravuš, Ľubomír Hrevuš) odohrali v tomto ročníku iba jeden zápas.
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Už niekoľko mesiacov je futbal paralyzovaný. 
Mohlo by sa zdať, že sa čas v amatérskom klube 
úplne zastavil. Nie je však tomu úplne tak. Ve-
denie FK Beluša sa snaží maximálne využiť toto 
obdobie na prípravu nových projektov. Rok 2021 
je a bude pre náš klub výnimočný. Okrem osláv 
70. výročia vzniku belušského futbalu sa môžete 
tešiť na viaceré novinky, na ktorých aktuálne pra-
cujeme. Malý informačný „predkrm“ pripravova-
ných zmien predstavuje tento článok. Rozprávali 
sme sa s prezidentom klubu FK Beluša – Jánom 
Bakošom a mládežníckou trénerkou  – Kristínou 
Šulíkovou.

Trénerka Kristína Šuliková novou marketingo-
vou manažérkou

Pre belušských priaznivcov je známa najmä ako 
mládežnícka trénerka, predtým ako hráčka, teraz 
však bude zastávať aj úplne inú funkciu. Novou mar
ketingovou manažérkou FK Beluša sa stala Kristína 
Šulíková: „Bola som oslovená pánom Pagáčom a pre
zidentom klubu pánom Bakošom, či by som nemala 
záujem takýmto spôsobom pomôcť klubu. Ponuku 
som s radosťou prijala. Touto cestou by som sa im 
chcela veľmi pekne poďakovať za prejavenú dôveru.“

Kristína vníma túto funkciu ako veľkú výzvu. „Je to 
pre mňa niečo nové. Otvorilo mi to veľa možností aj 
smerom do budúcna. Mojou úlohou bude predo
všetkým komunikovať s našimi súčasnými aj poten
ciálnymi partnermi. Zvýšiť aktivitu klubu v marke
tingovej oblasti. Budem sa snažiť byť nápomocná 
vedeniu, výkonnému výboru, ale aj všetkým hráčom 
a hráčkam v klube. Mojim hlavným cieľom je pomôcť 
FK Beluša napredovať a urobiť všetko preto, aby sa 
podmienky v klube neustále zlepšovali“ priblížila ná
plň svojej práce Šulíková.

V práci s belušskou mládežou však bude pokračo
vať. „Tým, že som prijala túto funkciu, však nezname
ná, že by som skončila ako trénerka. Stále ostávam 
pri deťoch. Už teraz sa veľmi teším, keď sa spoločne 
stretneme na ihrisku. Dúfam, že to bude čoskoro,“ 
uzavrela Šulíková.

Prezident Ján Bakoš sa teší na spoluprácu

Veľkú radosť z tejto zmeny neskrýval aj prezident 
klubu – Ján Bakoš: „Teším sa, že Kika prijala našu po
nuku. Svojou predošlou aktivitou v mládeži ukázala, 
že má veľký záujem na napredovaní klubu. Hľadali 
sme vhodného adepta na túto funkciu. Takého, ktorý 
by dokázal komunikovať so subjektmi, ktoré sa chcú 
podieľať na rozvoji belušského futbalu a podporovať 
ho. Som presvedčený, že Kika je správna voľba.“

„Po jej súhlase s výkonom tejto funkcie sme to 
oznámili aj ostatným členom výkonného výboru 
klubu. Musím však poznamenať, že marketingový 
manažér nie je členom výkonného výboru FK. Kika 
je však na zasadnutia prizvaná, kde o svojej činnosti 
informuje,“ vysvetlil Bakoš jej pozíciu v organizačnej 
štruktúre klubu.

Vedenie aktuálne pracuje na realizácii jedného 
veľkého projektu. „Nateraz môžem prezradiť len to, 

že projekt súvisí s podporou mládežníckeho futbalu 
v Beluši. Spolu s manažérkou na tom momentálne 
intenzívne pracujeme. O ďalších krokoch budeme 
futbalovú verejnosť priebežne informovať,“ povedal 
Bakoš na margo pripravovaných zmien.

Klub tento rok oslavuje aj 70 rokov svojej existen
cie. „Máme už rozpracovaný plán osláv. Myslím si, že 
je v súčasnej dobe zbytočne hovoriť podrobnosti, 
nakoľko nevieme teraz povedať, čo nám pandemic
ká situácia dovolí. Určité aktivity však naši fanúšiko
via postrehli. Spustili sme súťaž pre deti v kreslení 
a pracujeme na vytvorení klubového archívu. Čo sa 
týka osláv, môžem povedať, že sa budú niesť v dvoch 
rovinách. Športová časť by sa mala uskutočniť na šta
dióne FK Beluša a kultúrnospoločenská by sa mala 
konať v kultúrnom dome,“ vysvetlil Ján Bakoš.

Zdroj: fkbelusa.sk, Miňo Hrubo

Novou marketingovou riaditeľkou Futbalového 
klubu Beluša je trénerka Kristína Šulíková

Výkonný výbor FK Beluša prosí všetkých priazniv
cov belušského futbalu, ale aj širokú verejnosť o po
moc pri tvorbe klubového archívu. Ako nám môžete 
pomôcť? Máte doma fotografie z histórie belušského 
futbalu? Prípadne zaujímavé dokumenty, diplomy, 
pamätné listy, výstrižky z novín a podobne? Pošlite 
nám ich na mailovú adresu: fkbelusask@gmail.com

Vedenie FK Beluša má záujem vytvoriť knižnú pu
blikáciu, ktorá by mapovala celú históriu belušského 
futbalu. Aj vaše materiály nám môžu pri jej tvorbe 
pomôcť. Rovnako má klub v pláne zorganizovať pri 
príležitosti 70. výročia aj výstavu. Tá by sa mala usku
točniť v letných mesiacoch. Máte aj Vy doma zaují
mavé predmety (dresy, kopačky, medaile a pod.), 
ktoré majú spojitosť s belušským futbalom? Prosím 
kontaktujte nás! Ďakujeme!

Máte problém s vyhotovením alebo poslaním kópie 
na mailovú adresu? Pomôžeme Vám! Kontaktujte čle
na výkonného výboru FK Beluša – Milana Hruba. (t.č 
0911 476 135) alebo mailom na hrubo.milan@gmail.
com.         Zdroj: fkbelusa.sk

FK Beluša hľadá archívne fotografie a dokumenty, využiť 
ich chce pri tvorbe publikácie k 70. výročiu klubu 
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SPOMIENKA
„Dni bežia, roky utekajú, ale spomienka na Vás 
zostáva“. Dňa 13.4.2021 sme si pripomenuli  
14. výročie, kedy nás navždy opustil Emil Pagáč 
z Nosíc. S láskou spomína manželka a dcéry s ro
dinami. Dňa 22.4.2021 si pripomíname 14. výro
čie, kedy nás opustil Ladislav Ďurech z Nosíc. 
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodi
nami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas... Pohla
diť Tvoju tvár a počuť 
Tvoj hlas... Čas nelieči 
bolesť ani rany, iba nás 
učí žiť bez toho, koho 
sme milovali. Ďakujeme 
Ti, Bože, za roky šťastia, 
ktoré sme s ním prežili 
i za silu niesť bolesť vo 
chvíli, keď sme ho stratili.“ Dňa 14. apríla 2021 
uplynie 1. smutné výročie, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý Peter Gajdošík z Púchova. S 
láskou spomína manželka, synovia, dcéra, šva
griná s rodinou a svokra.

SPOMIENKA
„Modlitba na perách 
spomienky otvára, pri 
nich sa naše srdce do 
žiaľu ponára. Vieme 
však, že v Tebe máme 
strážneho anjela, preto 
Ti posielame tiché mod
litby do neba. V srdci Ťa 
stále máme a s veľkou lás
kou a vďakou na Teba spomíname“. Dňa 19.4.2021 
si pripomíname nedožité 90. výročie narodenia 
Alojza Huťťu zo Streženíc. Pri tichej modlitbe 
spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15.4.2021 uplynie 
10 rokov, čo nás opustila 
do večnosti naša drahá 
mama a  babka Alžbeta 
Podskalanová z Nosíc. 
Venujte jej s nami, pro
síme, tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomí
na celá rodina.

SPOMIENKA
„Odišla si cestou, kto
rou kráča každý sám, 
ale brána spomienok 
ostáva dokorán“. Dňa 
18.4.2021 uplynie 9 ro
kov, čo nás navždy opus
tila naša drahá mama, 
babka a  prababka  
Ružena Kniežová. Kto 
ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. 
S láskou,  vďakou a úctou spomína cela rodina.
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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)

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL – oproti Bille. Šijeme papuče, 
sedáky, matrace, záhradné striešky a iné bytové 
doplnky. 0911 299 366
• 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

• Ponúkam upratovanie domácností, pranie a 
žehlenie, umývanie okien. Tel. číslo :0950 318 776

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim byt v Púchove. 0907 985 292
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 0951 
474 519

PREDAJ
• Vymením dva tehlové kompletne prerobené 
2izbové byty v Púchove za dom v Púchove. Telefónny 
kontakt 0908/081 845
• Vymením 2izb. byt na Rastislavovej za menší na 
Chmelinci po dohode. 0915679770
• Predám zrekonštruovaný a zariadený 3izbový byt 
na Komenského ul. 0948 853 222
• Predám garáž za VUB bankou, Moyzesova ul. Tel 
číslo 0908 721 600.

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu zariadenú manzardku (garsónku) 
s príslušenstvom a internetom na vlastnom poschodí 
RD s balkónom. Pre 1 osobu. Tel.: 0914 120 216

PRÁCA
• Prijmem do TPP pracovníka, nástup dohodou, 
podmienka nemecký jazyk aktívne slovom aj 
písmom, word, excel  pokročilý. Oblasť logistika, 
prax vítaná. 0903 776 576

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

Pracovná ponuka
Podnik technických služieb mesta, 
s.r.o., prijme do zamestnania pracovníkov 
na údržbu verejnej zelene (práca s krovi
norezom, plotostrihom, obsluha mot. ko
sačky, pletie a okopávanie záhonov). 

Požiadavky: fyzická zdatnosť, v prípade 
obsluhy samochodnej kosačky vodičský 
preukaz sk. B, vodičský preukaz sk. T vý
hodou. 

Predpokladaný termín nástupu: máj 2021. 

Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite 
na adresu spoločnosti: Podnik technic-
kých služieb mesta, s.r.o., Športovcov 
890, 020 01 Púchov alebo na email:  
ptsmpu@ptsmpu.sk.

SPOMIENKA
Dňa 1. apríla 2021 by 
oslávil svoje 64. naro
deniny a 13. apríla 2021 
uplynie 7 rokov, čo nás 
navždy opustil man
žel, otec a dedko, brat  
a priateľ Ing. Ľubomír 
Jurík. Kto ste ho pozna
li, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 
S láskou spomína celá rodina.
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PRACOVNÁ PONUKA
Ponúkame prácu zameranú na stavebnú 
a strojárenskú činnosť v Púchove. Pracovná  
náplň: obchodná činnosť a manažovanie. Požia
davky: precízny prístup k práci, komunikatívnosť, 
ochota učiť sa nové veci, zodpovednosť, spo
ľahlivosť, dôslednosť. Pracovná doba: flexibilná.  
Nástup: ihneď. Platobné podmienky: živnosť (do
hoda). Telefonický kontakt: 0907 683 635

BLAHOŽELANIE
„Už je to 6 rokov, tak ten 
čas letí, nech Ti vždy na 
tvári šťastný úsmev svie
ti.“ Dňa 15.4.2021 oslávi 
krásne narodeniny naša 
dcérka Ivanka Pšenáko-
vá. Všetko najlepšie jej 
želajú mamina, tatino, 
sestrička Eli, bratček Jojo, 
babka a dedko.

POĎAKOVANIE

Chcem sa poďakovať všetkým občanom Starých 
Nosíc a hasičom, ktorí mi pomohli pri dopravnej 
nehode cyklistu s autom v Starých Nosiciach. 
Nehoda sa stala v stredu 31.3.2021. Vaša pomoc 
bola dôležitá a veľmi mi pomohla do príchodu 
zdravotnej záchrannej služby. Ďakujem.

Vladimír Meštík
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

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

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

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 NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

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 
spolu s textom uveďte aj dátum, kedy 

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

formát.  Občianska inzercia (aj spomien
ky) zaslaná emailom je bezplatná. 

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

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
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