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1.     Ktorý muž z Púchova drží svetový rekord v množstve ponožiek, ktoré si

dokázal navliecť v priebehu jednej minúty? 

a. Pavol Durdík - 52                 b. Pavol Drobo - 62        c. Pavol Stančík -152
 

2.     Juraj Barbarič je košický silák, ktorý dosiahol množstvo rôznych silových

rekordov.  Jedným z nich je  etapové ťahanie osobného automobilu. Koľko

kilometrov ťahal ? 

a. 700km                                    b. 500km                           c. 900km
 

3.     Slovák Milan Roskopf je majster v žonglovaní. Svoj rekord utvoril tak, že

nepretržite žongloval troma guľami.  Koľko kíl vážila každá z nich?

a. 21,83kg                                    b. 32,72kg                          c. 25,86kg
 

4.     Kto má najdlhší jazyk na svete ?

a. Nick Stoeberl                        b. Janet Jackson             c. Beyoncé
 

5.     Ktorá žena má najväčšie vlasy na svete? 

a. Veronika Poklembová       b. Beyoncé                       c. Aevin Jude Dugas

"Mamí, ten Koronavírus určite
dlho nevydrží." "A to už prečo

Samko?" "Lebo je z Číny!"

Na súde pre zajaca. Sudca k
obžalovanému:

"Ako ste sa opovážili zastreliť toho
zajaca, keď nie ste členom
poľovníckeho združenia?"

Obžalovaný sa bráni: "A ako sa ten
zajac opovážil žrať našu kapustu,

keď nebol členom záhradkárskeho
spolku?"

Zajačik nájde v lese dva
centy. Stretne vlka a pýta sa
ho: "Vĺčik, vĺčik, čo si za to
môžem kúpiť? Vlk mu

odpovedá: "Celý svet, zajko!"

Zajko sa poteší, ide do
obchodu, naplní dvadsať
košíkov sladkosťami a keď

príde rad na platenie, hodí na
pult dva centy. Predavačka

naňho iba neveriacky pozerá.

Zajko odvrkne: "Čo zízaš,

vydávaj!"
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V Rankovciach je pokoj

Opartenia začali v Rankovciach 16. marca.

Rúška šili vedúca komunitného centra Evka

spolu s rodičmi detí navštevujúcich aktivity.

Okrem toho sa rúška šili aj na miestnom

úrade. V obci je zatiaľ pokoj, zamestnanci

ETP aj mentori pomáhajú deťom s

domácimi úlohami. Starkí v osade dostali v

rámci projektu EVZ potrebné vitamíny a

dezinfekciu. V celej osade boli

distribuované letáky s opatreniami proti

koronavírusu.

EVA  TURTÁKOVÁ

V Podsadku zažili
testovanie

V Podsadku sa začali šiť rúška v škole

hneď po tom, čo bol na Slovensku

oficiálne potvrdený prvý prípad

koronavírusu,. Okrem navrátilcov zo

zahraničia prebehlo testovanie aj

Miestnej občianskej poriadkovej služby -

s negatívnymi výsledkami. Komunitné

centrum bolo oficiálne zatvorené od 13.

marca, dnes je možné doň prísť po

dohode s vedúcim a požiadať o

doučovanie, prípadne tlač materiálov do

školy. Deti z predškolského klubu

pracujú na úlohách doma.

DÁVID  KORČKOVSKÝ

Vo Veľkej Ide prebieha
doučovanie

Schopné deti ukázali, že sú naozaj schopné

- Jessika a Berti začali hromadne šiť rúška

už v prvých fázach. Od 16. marca bolo

komunitné centrum zatvorené, Od polovice

apríla sa však jeho brány otvorili až 4-krát

do týždňa - dvakrát pre doučovanie a

dvakrát pre FIE školský klub. Aktivity

prebiehajú po dohode s lektormi,

maximálne s dvoma chránencami naraz.

LUCIA  LUČAI
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Na Luníku čítali
opatrenia 

Náš kolega Roman bol medzi prvými,

ktorí sa podujali šiť rúška aj pre

obyvateľov Luníka IX. Starosta Marcel

Šaňa nariadil čítať v miestnom rozhlase

opatrenia i preventívne odporúčania,

ako sa chrániť proti vírusu. Začalo sa s

dezinfekciou kľučiek a brán. Počas

Veľkonočnej nedele bolo otestovaných

asi 20 ľudí, všetci boli negatívni. Do

obchodu vás pustia iba s rúškom a bez

detí. MOPS dáva pozor na to, aby sa

ľudia nestretávali vo väčších skupinách.

DOMINIK  SLEPČÍK

STÁLE MUSÍME NOSIŤ RÚŠKO NA VEREJNOSTI AJ PRI

NÁVŠTEVE OBCHODOV
STÁLE PLATÍ ZÁKAZ VEĽKÝCH PODUJATÍ A
ZDRUŽOVANIA SA 

OD 9.00 DO 11.00 SÚ OBCHODY OTVORENÉ PRE
SENIOROV NAD 65 ROKOV. OKREM TOHTO ČASU SENIORI

NESMÚ NAKUPOVAŤ!

OTVORENÉ BUDÚ PREDAJNE S OBLEČENÍM A OBUVOU,

ALE OBLEČENIE ANI OBUV SI NESMIEME SKÚŠAŤ.
OTVORENÉ BUDÚ AJ TRHOVISKÁ, ALE ZA PRÍSNYCH
HYGIENICKÝCH PODMIENOK.

OTVORENÉ BUDÚ AJ VONKAJŠIE ŠPORTOVISKÁ, NIE VŠAK
DETSKÉ IHRISKÁ.

Vďaka tomu, že ľudia na Slovensku dodržiavali nosenie rúšok,

udržiavali vzdialenosti medzi sebou a zbytočne nechodili von,

vláda uvoľnila niektoré nariadenia. Čo to v praxi znamená?
 

 

Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať televíziu a čítať
správy. #SPOLOCNETOZVLADNEME #SPRÁVAJMESAZODPOVEDNE
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Projekt ‘Deviatka žije! Mládež v akcii’ je podporený z
programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z
Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s
Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a
Karpatskou nadáciou.
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