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Fotosúťaž o najkrajšiu jesennú fotografiu Púchova
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Do konca novembra 2020 na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu sesennú fotografiu mesta 
Púchov.
Okrem vedenia mesta rozhodovali o víťazoch 
aj občania svojimi lajkami na fotografie vo fa
cebookovom fotoalbume. Cenu primátorky 
získala Lenka Krajčoviechová (fotografia na 
titulnej strane) a cenu občanov Jaroslava Ka
menová (fotografia č.1). Špeciálne ocenenie: 
Iveta Bieliková (č.2), Andrej  Kozák (č.3), Peter 
Ondruš (č.4), Patrik Škunda (č.5).
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Slovami primátorky: VIERA – symbol 
druhej sviečky na adventnom venci  

Vianočný stromček na Pešej zóne už svieti a spolu 
s ďalšou svetelnou vianočnou výzdobou nám pripo
mínajú, že Vianoce sa blížia. Aspoň takouto formou 
môžeme dýchať vianočnú atmosféru v meste, keďže 
jarmoky, koncerty, oslavy a slávnosti sú zakázané. 
S doplňovaním vianočnej výzdoby budeme v spo
lupráci s Podnikom technických služieb mesta po
kračovať aj v ďalších častiach mesta a v mestských 
častiach. 

Viera – jednoduché slovo so silným významom. 
Charles Spurgeon (britský kazateľ) povedal jednu 
úžasnú pravdu: „Viera nás robí v slabostiach silnými, 
v chudobe bohatými, v smrti živými.“ Viera sa nemu
sí nutne týkať náboženstva. Niekto verí v lepšie za
čiatky, lásku na prvý pohľad či úprimné priateľstvo. 
Dôležitá je určite aj viera v samého seba, pretože je
dine ak si veríme, môžeme dosiahnuť životné ciele. 
Martin Luther King (americký duchovný aktivista) to 
jednoznačne zhodnotil: „Viera znamená spraviť prvý 
krok, aj keď nevidíte celé schodisko.“ Aká silná je naša 
viera? Každý si vieme zodpovedať, pretože obdo
bie, ktoré prežívame, je veľkou skúškou našej viery, 
viery, že všetko zlé skončí a my začneme opäť žiť  
a tešiť sa zo života. V nedeľu som pred budovou Di
vadla stretla pri zdobení stromčekov veľa priateľov 
zo seniorských a iných organizácií, ktoré pôsobia  
v našom meste a z našich rozhovorov som vycítila 
obrovskú túžbu po návrate do normálneho života, 
kedy už nebude problém sa stretávať a tiež úprimnú 
vieru v tom, že budúci rok bude „lepší“ (viac o tejto 
akcii sa dočítate na strane 12).

Minulý týždeň aj naše mesto navštívil Mikuláš  
a prišiel nielen do našich domovov. V piatok som 
spolu s Mikulášom a vedúcou oddelenia školstva  
a sociálnych vecí Dankou Gabrišovou navštívila všet
ky materské školy v meste a mestských častiach, det
ský domov a tiež všetky zariadenia sociálnych služieb. 
Slovo navštívila, je však asi nesprávne, nakoľko táto 
„návšteva“ spočívala v odovzdaní darčekov a krát
kom pozdravení a zamávaní deťom v škôlkach. Mu
sím povedať, že aj toto malo svoje čaro. Deti spoza 
okien spievali Mikulášovi pesničky, smiali sa a kývali 
svojimi drobnými ručičkami. Bolo cítiť veľkú radosť  
a silu. Pani riaditeľky im potom prostredníctvom svo
jich pedagógov rozdali malé prekvapenia do jednot
livých tried. Ďakujem Vladkovi Gieczimu za pomoc, 
ako aj nášmu CVČ Včielka. Poďakovanie patrí aj po
slancom MsZ v Púchove, ktorí sa iniciatívne zapojili 
do zbierky pre ADOS a detský domov (viac na strane 
5). Zvládneme to. Vieme sa prispôsobiť a hľadáme 
malé skulinky vo všetkých tých opatreniach ako as
poň trošku oživiť toto mesto.

Situácia je v našom okrese naozaj vážna. Riaditeľka 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Po
važskej Bystrici informovala o situácii v Púchovskom, 
Považskobystrickom i Ilavskom okrese na zasadnutí 
krízových štábov týchto okresov, ktorý sa konal mi
nulý štvrtok v Považskej Bystrici. Na predmetnom 
stretnutí zaznela aj predbežná informácia k otvore
niu škôl na území mesta Púchov, pričom podľa sta
noviska tohto štátneho orgánu momentálne nie je 
vhodná doba pre otvorenie škôl. Bližšie informácie 
budú zverejnené po najbližšom zasadnutí krízového 
štábu nášho mesta, ktorého sa má zúčastniť aj pani 
riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravot
níctva v Považskej Bystrici. Sledujte, prosím, aktuálne  
dianie prostredníctvom oficiálnych webových strá
nok mesta a Púchovských novín, ako aj oficiálne so
ciálne siete mesta a aplikáciu Som Púchov. Nechce
me zavádzať verejnosť, ale situácia sa naozaj mení  
z hodiny na hodinu, a tak aj naše informácie sú nie
kedy na poslednú chvíľu alebo sa priebežne menia. 

Momentálne sa aj my ako mesto zmietame v nedo
statku informácií zo strany štátu, ktorý na nás akosi 
„zabudol“. Skutočnosť, že premiér pred niekoľkými 
týždňami avizoval, ako v každom okresnom meste 
bude stále odberové mieste, zmiatla celú verejnosť 

 aj nás, keďže s výnimkou pár dní, kedy bolo testova
nie na hasičskej stanici pri Kauflande, nám nepomo
hol štát s ničím. Kontakt na poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, ktorý ako prvý začal realizovať mobilné 
odberové miesto v priestoroch DHZ, nám sprostred
koval prednosta okresného úradu v Púchove Ing. M. 
Herdel a odvtedy naháňame ďalších poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí by boli schopní pokryť 
ďalšie odberové miesto v Púchove, zabezpečuje
me pre týchto poskytovateľov zdravotníkov a ďalší 
personál. Len vďaka tejto trpezlivej a snaživej práci 
mesta, a hlavne prednostky MsÚ Ivety Brindzovej  
a vedúcej organizačného a vnútornej správy Zuzany 
Brindzovej, sa podarilo od pondelka spustiť 3 odbe
rové mobilné miesta, a to v areáli DHZ Púchov, na 
Námestí slobody v budove SOV a na Kolonke (Ulica 
Jána Smreka). Plagát s informáciami je na strane 9. 

Celkovo tak môžeme povedať, že zo strany štátu 
nám nebola poskytnutá akákoľvek pomoc. Pozi
tívna informácia je, že nám štát preplatil náklady, 
ktoré mesto vynaložilo pri celoplošnom testovaní  
v rámci prvého a druhého kola. Musím však z pohľa
du samosprávy skonštatovať, že sa stretávame naozaj  
s veľkým problémom v komunikácii „štát a samosprá
va“. Po dobrovoľnom testovaní je veľký dopyt, a to  
nielen z pohľadu osôb, ktoré cítia príznaky ochorenia, 
ale aj zo strany pendlerov, študentov i občanov, ktorí 
potrebujú certifikát k návšteve lekára alebo iného 
zariadenia. Veľký záujem evidujeme aj zo strany čes
kých spoluobčanov, nakoľko ako pohraničný okres 
sme v dosahu našich západných susedov, a preto je 
pre mňa nepochopiteľné ako nás štát nechal tak dlho 
čakať a nepomohol nám. Obdobný problém s nedo
statkom informácií vidím aj v komunikácii ohľadom 
testovania žiakov a študentov, pokiaľ zriaďovateľ roz
hodne o otvorení škôl. Chýba nášmu štátu konkrétny 
jednotný plán, o ktorý by sme sa aj ako samosprá
va vedeli oprieť. Zatiaľ len bojujeme s informáciami  
z tlačových besied a osočovaním cez sociálne siete. 
Ak sa takto majú chovať vrcholoví politici, tak už ne
mám žiadne ilúzie o tom, aký iný prístup môžeme 
očakávať zo strany občanov. 

Aby sme sa vrátili k príjemnejším veciam. Ukonči
la sa súťaž o najkrajšiu jesennú fotografiu Púchova  
a výsledky sú zverejnené v tomto čísle Púchovských 
novín. Vybrať víťaza bolo naozaj ťažké, pretože do
ručené fotografie boli nádherné a ja ďakujem všet
kým účastníkom tejto súťaže o ich zapojenie sa do 
predmetného projektu. Už teraz sa teším na ďalšie 
kolo, v ktorom sa bude súťažiť o najkrajšiu fotku „zim
ného Púchova“. 

Minulý týždeň sa ukončili opravy na niektorých 
miestnych komunikáciách a chodníkoch v meste  
a v niektorých mestských častiach, a tiež bola ukon
čená obnova oplotenia cintorína v Púchove s vybu
dovaním 42 buniek kolumbária, ale aj odstránený 
havarijný stav priestranstva pri garážach za rímsko
katolíckym kostolom. Pokračujú práce na rekon
štrukcii základnej umeleckej školy. Dokončená bola 
úprava detského ihriska na ulici Za cintorínom. Pre
bieha verejné obstarávanie na dodávateľa na opravu 
vežičky na „Hasičskej stanici“ v Horných Kočkovciach. 
Nedávno začalo prípravné konanie pre odstráne
nie havarijného stavu na sociálnych zariadeniach  
v Dome kultúry Hoštiná, kde by mali samotné prá
ce prebiehať počas zimného obdobia. Zároveň na 
oddelení výstavby, investícií, životného prostredia 
a stavebného úradu prebieha príprava podkladov  
k verejným obstarávaniam na spracovateľov projek
tových dokumentácií. 

Výbornou správou pre všetkých knihomilov je 
úspešný projekt v rámci Fondu na podporu umenia: 
Čítam si  čítam TI. Mestská knižnica Vladimíra Roya  
v Púchove v spolupráci s Mestom Púchov zrealizovali 
projekt ČÍTAM si – čítam TI, zameraný na nákup kniž
ných titulov. Z Fondu na podporu umenia úspešne 
získala mestská knižnica finančnú podporu vo výške 
5.000 eur, z ktorého je v pláne nakúpiť do polovice 
budúceho kalendárneho roka minimálne 300 kníh. 
Knižné tituly sa budú dopĺňať v mestskej knižnici 
postupne, termín realizácie projektu je určený do 
30.6.2021. Na prvú várku nových kníh sa však môžu 
čitatelia tešiť už pred tohtoročnými Vianocami.

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ to je 
otázka a zároveň názov projektu, do ktorého sa zapo
jilo aj mesto Púchov a ja ďakujem pani Martine Ger
schdorfovej za to obrovské srdce, ktoré má a nesku
točnú chuť pomáhať. Viac o tomto projekte nájdete 
na strane 11.

Potravinová zbierka Lidl naberá na obrátkach  
a sile a my sme sa opäť vo štvrtok tešili z vašej dob
ročinnosti, keď ste naplnili opäť väčšie množstvo 
košíkov trvanlivými potravinami. Opäť takto môže
me pomôcť tým, čo to najviac potrebujú. Zase raz 
ďakujem Alenke Strýčkovej a jej tímu dobrovoľníkov 
z púchovského CVČ Včielka, ktorí nezištne a s láskou 
zabezpečujú nákupy potravín seniorom. Ďakujem aj 
vám, milí prispievatelia na transparentný účet mesta, 
ktorým nie je ľahostajný osud spoluobčanov, ktorí sa 
trápia s finančnými ťažkosťami a zlým zdravotným 
stavom. Len vďaka vám budem môcť rozhodnúť na 
základe odporučenia komisie vzdelávania, sociál
nych vecí a mládeže, ktorá bude budúci týždeň zasa
dať, o pridelení financií pre konkrétnych žiadateľov.

V stredu sa koná mestské zastupiteľstvo, na ktorom 
bude predmetom rozhodovania poslancov viacero 
všeobecne záväzných nariadení i zásad. Verím, že bu
deme uznášaniaschopní a že sa podarí schváliť roz
počet mesta pre rok 2021, aby sme mohli čo najskôr 
začať realizovať naplánované investičné akcie. 

„Spočiatku som si myslela, že je potrebné obracať 
ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať.“ 
Tieto slová vyslovila Matka Tereza, ktorými povznie
sla silu lásky nad všetko ostatné. Je to naozaj ťažké 
v súčasnej dobe šíriť slová o láske, o láske k blížne
mu, keď ľudia stratili dôveru v autority a strácajú  
v sebe vieru. Napriek tomu všetkému sú medzi nami 
ľudia, ktorí o láske a pomoci nielen rozprávajú, ale ju 
aj šíria, a to mi dáva silnú vieru a nádej. 

Najmä v týchto sviatočných dňoch adventu nájdi
me mier v srdci, pokoj a buďme vytrvalí. „Treba mať 
vytrvalosť a sebadôveru. Treba veriť, že máme schop-
nosť na niečo a dosiahnuť to za každú cenu.“ Marie Cu
rieSkłodowská (francúzskopoľská fyzička). Takže  ja 
verím, mám vieru... A čo vy? 

Katarína Heneková 
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Mikuláš zavítal do Púchova už v piatok 4.12.2020 
v dopoludňajších hodinách a spolu s primátorkou 
mesta Katarínou Henekovou a vedúcou Oddelenia 
školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Danielou 
Gab rišovou, navštívili mestské materské školy i do
movy pre seniorov, ktorých obdarovali srdečnými, 
mikulášskymi, balíčkami. 

Piatkové dopoludnie patrilo Mikulášovi. V Púchove 
navštívil spolu s primátorkou Katarínou Henekovou  
a vedúcou OŠaSV Danielou Gabrišovou materské 
školy a seniorské zariadenia. Napriek situácii, aká 
vládne v okrese Púchov, prevzali za deti v škôlke  
a klientov zariadení mikulášske balíčky riaditeľky či 
zástupkyne, ktoré následne balíčky rozdali medzi 
ostatných. Deti mali pre Mikuláša pripravené básnič
ky i pesničky, ktoré by za bežných okolností zareci
tovali a zaspievali vo svojich triedach, v súčasnosti 
však aspoň vo vonkajšom priestranstve škôlok či za 
oknami ukázali, čo všetko sa za ten čas čakania na Mi
kuláša naučili. Radosť bola evidentná, skákali a výs
kali od radosti, našli sa však i takí, ktorí uronili malú 
slzičku. 

O piatkovej mikulášskej nádielke hovorí primátor
ka Katarína Heneková: „Dnes sme spolu s ostatnými 
pracovníkmi mestského úradu pozdravili naše deti 
v materských školách a v detskom domove v mes
te Púchov, ale aj našich seniorov v seniorských za
riadeniach. Snažili sme sa našim blízkym občanom, 
malým aj veľkým, adventný čas a sviatok Mikuláša 
spríjemniť, potešiť ich, a som veľmi rada, že sme našli 
vhodnú alternatívu ako im čo najbezpečnejšie odov
zdať balíčky plné cukroviniek a ovocia. S darčekmi, 
ručne vyrobenými ,sme odchádzali i my, z jednotli
vých škôlok a zariadení, a tak touto cestou veľmi pek
ne ďakujem všetkým, za krásne a srdečné darčeky. 
Ďakujem aj Mikulášovi, za príjemné dopoludnie a za 
čaro, ktoré so sebou priniesol. Vám všetkým prajem 
príjemné prežitie adventu.“

Mikuláš s primátorkou mesta a vedúcou OŠaSV  
navštívili celkom 15 škôlok a seniorských zariadení, 
kde v obmedzenom režime a za dodržania epide
miologických podmienok, potešili malých i veľkých  
k sviatku Mikuláša a spríjemnili im tak adventné 
obdobie. Zároveň sa v nedeľu 6.12.2020, adventné 
obdobie rozžiarilo o druhú sviečku na adventnom 
venci so znakom Viery a na pešej zóne už sa ligoce 
aj vianočný strom. 

Laura Krošláková

Mikuláš s primátorkou potešil malých aj veľkých
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Plynúci čas nás posunul do obdobia 
adventu, ktorý je prahom najkrajšieho 
obdobia roka Vianoc a predchádza mu 
sviatok svätého Mikuláša. V tomto ob
dobí sme viac s blízkymi, uvedomujúc 
si silu priateľstva, lásky, úcty, spolupa
tričnosti. Myslíme aj na iných, ktorým 
často chýba rodičovská láska alebo ich 
zdravotný stav a sociálne pomery pri
viedli do zdravotníckeho alebo sociá
lneho zariadenia.

S myšlienkou spraviť niečo dobré  
a pekné prišla poslankyňa mestského 
zastupiteľstva pani Ľubica Kuchařová 
a podporil ju celý poslanecký zbor.  
A tak cesta siedmych poslancov v kos
týmoch Mikuláša a jeho družiny nás 
viedla na návštevu do Centra pre deti 
a rodiny Púchov a zariadenia pre se
niorov ADOS Púchov v Zdraví. 

Detičky sme obdarovali 32 balíčkami, 
v ktorých si našli a iste sa potešili oma
lovánkami, pastelkami, Kinder vajíč
kom, džúsom, rôznymi cukrovinkami  
a ovocím. Seniorom sme v 28 balíč
koch darovali krížovky, perá, čokoládo
vého Mikuláša, minerálku, cukrovinky 
a ovocie. Okrem toho sme im darovali 
aj bedničky s ovocím, ktorými sa roz
hodol podporiť dobrú vec pán Rosina 
z miestnej tržnice. Vďaka majiteľke po
travín v Mestečku p. Jánošíkovej, ktorá 
pre nás balíčky pripravovala, sme deti 
potešili aj krásnymi porcelánovými ta
nierikmi so zimným motívom a ďalšími 
drobnosťami. Nechýbala od nás ani 

dezinfekcia a jednorazové rúška.
Verím, že naša návšteva vniesla štip

ku predvianočnej atmosféry a radosti 
do navštívených zariadení. Aj keď sme 

sa nemohli osobne stretnúť s ich oby
vateľmi z dôvodu epidemiologických 
opatrení a darčeky sme odovzdali iba 
pani riaditeľkám hrialo nás pri srdieč

kach, že sme mysleli na tých, ktorým 
osud nedoprial to, čo ostatní berú ako 
samozrejmosť. 

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ

Mikulášska nádielka od poslancov MsZ

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Primátorka mesta Katarína He-

neková zvolala mestské zastupi-
teľstvo, ktoré sa uskutoční bez účas-
ti verejnosti dňa 9. decembra 2020 
(streda) o 9.00 hod. v hlavnej sále 
Divadla Púchov s nasledovným pro-
gramom: 

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov 
mesta

2. Kontrola plnenia uznesení z pred
chádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Púchov na prvý pol
rok 2021

4. Správa č. 4/2020 z kontroly vy
braných príjmov a výdavkov mesta 
Púchov za rok 2019

5. Správa z kontroly č. 5/2020 o plne
ní opatrení prijatých k zisteniam z kon
troly č. 2/2019 vykonanej v mestskej 
spoločnosti Púchov servis s.r.o.

6. Plán legislatívnej činnosti Mestské
ho zastupiteľstva Púchov na rok 2021

7. Rozpočet Mesta Púchov na rok 
2021 a výhľad na roky 2022 a 2023, 
písomné stanovisko hlavného kontro
lóra k návrhu rozpočtu 

8. Návrh  VZN č. 12/2020 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského za
riadenia zriadených na území mesta 
Púchov pre rok 2021

9. Návrh – VZN č. 13/2020 o určení 
výšky mesačného príspevku zákon
ného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a na štúdium v základnej ume
leckej škole, výšku mesačného príspe
vku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti školského klubu detí a centra 
voľného času, výšku mesačného prí
spevku na čiastočnú úhradu nákladov, 
výšky príspevku na režijné náklady  
a podmienok úhrady v školskej jedálni, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Púchov

10. Návrh – Dodatok č. 1 ku Komunit
nému plánu sociálnych služieb 2018 
 2022

11. Návrh  VZN č. 14/2020 o pod
mienkach a spôsobe poskytovania 
sociálnych služieb a sume úhrady na 
území mesta Púchov

12. Návrh  VZN č. 15/2020 o nakla
daní s komunálnym odpadom a drob
ným stavebným odpadom na území 
mesta Púchov

13. Návrh  VZN č. 16/2020 o poplat
ku za komunálne odpady a drobné sta
vebné odpady pre mesto Púchov 

14. Návrh – VZN č. 17/2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o po
skytovaní jednorazovej dávky v hmot
nej núdzi a mimoriadnej dávky obča
nom Mesta Púchov

15. Návrh – VZN č. 18/2020 o ochran
ných pásmach cintorínov na území 
mesta Púchov

16. Návrh – VZN č. 19/2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020   
a 14/2019 o dočasnom parkovaní mo

torových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na 
území mesta Púchov

17. Návrh – VZN č. 20/2020 o posky
tovaní dotácií v meste Púchov

18. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – 
december 2020

19. Návrh – Zásady, ktorými sa urču
je postup pri poskytovaní stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnutým 
občanom v meste Púchov 

20. Správa o výsledkoch a podmien
kach výchovno – vzdelávacej činnosti 

škôl a školských zariadení v zriaďova
teľskej pôsobnosti Mesta Púchov za 
školský rok 2019/2020

21. Informácia o investičných akciách 
Mesta Púchov 

22. Predaj, kúpa
23. Nájom
24. Správy o činnosti mestských spo

ločností, MsP a MsÚ
25. Rôzne
26. Interpelácie

Zdroj: MsÚ, foto: S. Flimmel
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Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca november 2020 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren
čianskom samosprávnom kraji celkom 240 výjazdov. 
Z tohto počtu bolo najviac – 101 ekologických zá
sahov. Nasledovalo 50 výjazdov k dopravným ne
hodám, 43 zásahov pri požiaroch a 34 technických 
zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého 
mesiaca vykonali 11 požiarnoprevierkových cvičení 
a jeden výjazd k udalosti, pri ktorej napokon zasaho
vať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac no
vember boli vyčíslené na viac ako 329.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren

čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 706.000 eur.          KR HaZZ Trenčín 

Profesionálnych hasičov v Trenčianskom kraji 
zamestnali v novembri najmä ekologické zásahy

Zradné jesenné cesty a neopatrná jazda prinášajú aj takéto udalosti.       FOTO: KR HaZZ Trenčín
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Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla 
v Púchovskom okrese v minulom týždni o 35 percent 
na úroveň 879 ochorení na 100.000 obyvateľov. Cho

robnosť bola v okrese Púchov tretia najvyššia v Tren
čianskom samosprávnom kraji. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore
nia bola v TSK v okrese Ilava, 
kde dosiahla úroveň 998 
ochorení na 100.000 obyva
teľov. Najnižšia chorobnosť 
– 201 ochorení na 100.000 
obyvateľov bola v okrese 
Partizánske. 

Priemerná chorobnosť na 
akútne respiračné ochore
nia klesla v TSK v porovnaní 
s predchádzajúcim týžd
ňom o 14 percent. Lekári 
v kraji nahlásili v minulom 
týždni 978 akútnych respi
račných ochorení, z nich 17 
bolo chrípkových.  

RÚVZ Trenčín     

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v okrese Púchov o 35 percent

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 48. kalendárnom týždni stalo 19 dopravných 
nehôd, čo je o 12 menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. Pri dopravných nehodách nepri
šiel nikto o život, štyria ľudia utrpeli ťažké zrane
nie. 

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 
993 dopravných nehôd, čo je o 243 menej ako  
v rovnakom období roku 2019. Zomrelo pri nich 
26 ľudí, čo je o štyroch viac ako v rovnakom obdo
bí minulého roku. Počet obetí dopravných nehôd 
v kraji stúpol medziročne o 18 percent. Ťažké zra
nenia utrpelo tento rok pri dopravných nehodách 
v Trenčianskom samosprávnom kraji 67 osôb, čo 
je o 20 menej, ako v rovnakom období roku 2019.

Na slovenských cestách sa od začiatku roka sta
lo 10.901 dopravných nehôd, čo je o 1618 menej 
ako v rovnakom období minulého roku. Zomrelo 
pri nich 219 ľudí, čo je rovnaký počet ako v mi
nulom roku. Ťažké zranenia utrpelo tento rok pri 
dopravných nehodách na Slovensku 827 osôb, čo 
je o 149 menej ako v rovnakom období minulého 
roku. 

Najviac obetí má tento rok Žilinský samospráv
ny kraj, kde pri dopravných nehodách zomrelo už 
42 ľudí. Medziročne stúpol počet obetí doprav
ných nehôd v Žilinskom kraji o 16, čo predstavu
je zvýšenie počtu obetí o 61 percent. Najmenej 
obetí dopravných nehôd má tento rok Prešovský 
samosprávny kraj, kde zomrelo 16 ľudí. 

Prezídium Policajného zboru SR 

Cesty Trenčianskeho kraja 
boli v 48. týždni bez obetí

Počet obetí dopravných nehôd v roku 2020 
podľa krajov
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Blížia sa najkrajšie sviatky roku, ktoré 
majú do našich domovov priniesť po
koj, lásku, zdravie a rodinnú pohodu. 
Každý z nás si praje, aby tomu tak bolo. 
No tie tohtoročné budú predsa len iné. 
Už teraz sú poznačené obavami z toho, 
čo bude, a aké to bude mať dopady 
na naše životy. Opatrenia, ktoré pri
jímame kvôli epidémii sú nielen psy
chicky náročné, ale majú aj negatívny 
vplyv na ekonomiku a sociálny systém. 
Niektoré prevádzky majú doslova exis
tenčné problémy a ľudia prichádzajúci 
o prácu, či pravidelný príjem nevidia 
svetlo na konci tunela. Aj keď pomoc 
od štátu prichádza, často nie je posta
čujúca a veľa menších živnostníkov  
a lokálnych predajcov doslova bojuje  
o prežitie.

Chcela by som vás preto, milí spo
luobčania, POPROSIŤ a VYZVAŤ: 
Poďme spoločne podporiť našich 
lokálnych predajcov, či handmade 
obchodíky! Uprednostnime v tom
to predvianočnom čase tradičné 
výrobky našich remeselníkov, poľ
nohospodárov, záhradkárov, cho
vateľov, či včelárov. Navštívme  
a podporme miestne bio obchody, 
predajne s textilom, obuvou, či drob

ným tovarom. Nechajme autá zaparko
vané pred domami a poďme sa prejsť 
po našom krásnom meste, pokochať 
sa vianočnými výkladmi a vojdime do 
malých tradičných obchodíkov, na
miesto potuliek po obchodných cent
rách. Zájdime si do miestnej cukrárne 
na horúcu čokoládu, alebo do pohos
tinstva na horúci vianočný punč, ktorý 
si môžeme vypiť aj na terase a vo vlast
nom prinesenom hrnčeku. 

Nenechajme skrachovať tých, 
ktorí sú tu pre nás už niekoľko ro
kov a najviac pociťujú dopady krízy  
v dôsledku epidémie. Pekné a praktic
ké darčeky pod vianočný stromček náj
dete určite aj v našom meste. Ja som 
už našla. Poputujú nielen mojim blíz
kym, ale aj do rúk tých, ktorí sa ocitli 
v núdzi.

Nezabúdajme však, že sviatky sú aj 
o darovaní nášho času a pozornosti 
tým, ktorí sú tu pre nás, keď to najviac 
potrebujeme. O pomoci tým, ktorí sú 
na našu pomoc odkázaní. Vianoce sú 
časom, kedy môžeme najviac prejaviť 
solidaritu, spolupatričnosť, ľudskosť  
a štedrosť.            

Ľubica Kuchařová, poslankyňa 
MsZ 

Podporme spoločne púchovských lokálnych predajcov

Cez okno
detské oči
pozerajú natešene
ako vo vetre poletujú
padajú vločky vznešene.
Pomaličky potichučky
sú biele
polia lúky
i cestičky.
Dámy vznešené
všetko pokryli
krajinu celú zmenili
v rozprávku bielu. 
Mrazivé chvíle
visia zo striech
cencúle,
ako sklo číre. 
Všade sa
nesie zvesť
o vločiek
vznešenom chýre. 
Túto nádheru
má na svedomí
jemnučká
vznešená pani vločka. 

Autor: Radoslav Kurej
foto: pixabay

Vločiek vznešený chýr 

Vianočná výzdoba na pešej zóne
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Pandémia koronavírusu a z nej vyplývajúce ob
medzenia ovplyvnili verejný život, prácu, chod ro
diny, kultúrnych či spoločenských udalostí i vzdelá
vania. Základné, stredné, vysoké či umelecké školy 
museli prehodnotiť prístup k vyučovaniu a obmeniť 
jeho spôsob. Ako to zvládla v druhej vlne pandémie 
naša Základná umelecká škola v Púchove a vyučuj
úce výtvarného odboru? 

Keďže prezenčné vyučovanie v ZUŠ bolo zasta
vené, pristúpili sme k dištančnej forme. Niektorí 
žiaci a ich rodičia už záťaž dištančného vzdelávania 
pociťovali zo základnej školy, snažili sme sa, aby vý
tvarnú prácu vnímali ako príjemné trávenie času. 
Môže sa zdať, že výtvarne vzdelávať v domácich 
podmien kach je nemožné. Hľadali sme námety ako 
deti osloviť, aby im výtvarná činnosť prinášala ra
dosť a tvorivý oddych. 

Jeseň nás v mnohom inšpirovala pri koncipovaní 
výtvarných námetov. Vznikali výtvarné úlohy, ktoré 
v sebe spájali dve v jednom: splnenie výtvarnej 
práce hravým spôsobom s dostupným materiálom 
a pobyt na čerstvom vzduchu. Žiaci si tak mohli 
vyskúšať realizáciu krajinného umenia (land art)  
a fotografie. Plody jesene boli pre žiakov mate
riálom, z ktorého vytvárali ornamenty, portréty, 
ilustrácie vymyslených či známych rozprávkových 
príbehov, strašidiel a duchov.

Malý prierez detských prác môžete vidieť vo foto
galérii. Je to však len kvapka z toho, čo sa podarilo 
šikovným deťom počas tohto zvláštneho a nároč
ného obdobia vytvoriť. Výstavy či koncerty sú mo
mentálne pozastavené. Rodičia a žiaci ZUŠ v Púcho
ve sa však čoskoro dočkajú virtuálnej galérie. 

Dištančné vyučovanie žiakov výtvarného odboru 
a spolupráca s ich rodičmi je však dôkazom toho, že 
tvorivosť a chuť hľadať v sebe výtvarné možnosti je 
neprekonateľná a môže sa rozvíjať aj v obmedze
ných podmienkach. Prináša relax a vie vtiahnuť do 
tvorivej činnosti aj rodinných príslušníkov.

Vyučujúce výtvarného odboru ZUŠ Púchov: Mgr. 
Janka Michalíková, Mgr. Mária Dorčíková, Mgr. Mar
tina Divinská a Mgr. Elena Toporová touto cestou 
ďakujú všetkým rodičom za výbornú spoluprácu 
i komunikáciu a veríme, že táto snaha sa zúročí  
v priaznivejších podmienkach.

ZUŠ Púchov

Tvorivá jeseň v domácich ateliéroch žiakov ZUŠ Púchov
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Testovanie antigénnymi 
testami v meste Púchov

Mesto Púchov informuje o zriadení troch mobilných odberových miest (MOM), 
ktoré zabezpečujú súkromné spoločnosti pre obyvateľov mesta Púchov. 

MOM na testovanie antigénnymi testami:

1. areál Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove – Požiarna 1245/6:

od pondelka 7.12.2020 do piatka 11.12.2020 v čase 10:00 – 18:00

2. budova bývalej školy B2 Kolonka – Horné Kočkovce, J. Smreka 484/4

od utorka 8.12.2020 v čase 14:00 – 22:00

3. budova SOV na Námestí slobody 1400/12

od pondelka 7.12.2020 do piatka 11.12.2020 v čase 10:00 – 18:00

Sledujte informácie na oficiálnych webových stránkach mesta Púchov:

www.puchov.sk, www.facebook.com/puchovofficial.

M e s to  Pú c h ov  oz n a m u j e,  že 
d ň a  0 9 . 1 2 . 2 0 2 0  ( s t r e d a ) 

b u d e  p r e d a j  c i t y PA R K  k a r i e t 
o d  1 3 : 3 0  h o d. 
Z AT V O R E NÝ.

Ď a k u j e m e  z a  p o c h o p e n i e .
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Mestská knižnica Vladimíra Roya  
v Púchove v spolupráci s Mestom 
Púchov zrealizovali projekt ČÍ
TAM si – čítam TI, zamera
ný na nákup knižných titulov.  
Z Fondu na podporu umenia úspešne 
získala mestská knižnica finančnú pod
poru vo výške 5 000 eur, z ktorého je 
v pláne nakúpiť do polovice budúce
ho kalendárneho roka minimálne 300 
kníh. 

Poverené pracovníčky, referentka 
grantových projektov Ing. Jana Von
drová a referentka mestskej knižnice 
Mgr. Tamara Blašková, pripravili za
čiatkom roka 2020 projekt s názvom 
ČÍTAM si – čítam TI, ktorého cieľom 
bolo získať finančnú podporu od Fon
du na podporu umenia pre rozšírenie 
knižničného fondu do Mestskej kniž
nice Vladimíra Roya v Púchove. „Vďaka 
tejto podpore budú do knižnice zakú

pené mnohé tituly z oblasti odbornej 
literatúry, literatúry pre deti a mládež a 
krásnej literatúry pre dospelých. Pred
pokladáme s nákupom minimálne 300 
knižných titulov, pričom dvadsať per
cent pridelenej podpory bude vyčle
nených na nákup kníh, úhradu pred
platného časopisov,“ uvádza Tamara 
Blašková. Vyčlenené financie budú 
ďalej určené aj na nákup iných perio
dických publikácií, vydaných s podpo
rou FPU podľa aktuálneho zoznamu 
či publikácií vydaných inštitúciami  
v priamej pôsobnosti Ministerstva kul
túry SR. 

Knižné tituly sa budú dopĺňať v mest
skej knižnici postupne, termín realizá
cie projektu je určený do 30. 6. 2021. 
Na prvú várku nových kníh sa však 
môžu čitatelia tešiť už pred tohtoroč
nými Vianocami. 

L. Krošláková

Z fondu na podporu umenia nakúpia 
v mestskej knižnici tri stovky kníh

Technologická spoločnosť a pré-
miový výrobca pneumatík Conti-
nental oslavoval v pondelok 30. 
novembra 2020 vo svojom závode 
v Púchove výrobu 150 miliónov 
pneumatík pre osobné a ľahké ná-
kladné vozidlá. Spoločnosť Conti-
nental vyrába v Púchove v dvoch 
závodoch, pneumatiky pre osob-
né a nákladné vozidlá, autobusy, 
ako i dopravné pásy a aktuálne 
zamestnáva 4.717 zamestnancov.

Jubilejná pneumatika 275/35 ZR 19 
100Y XL FR SC6 Continental SportCon
tact6 je najšportovejšou pneumatikou, 
aká bola kedy v histórii spoločnosti 
Continental vyrobená. Pneumatika je 
víťazom mnohých nezávislých testov 
a poskytuje maximálnu bezpečnosť  
a stabilitu jazdy vďaka výbornej priľna
vosti na vozovke.

Na pripomienku tohoto význam
ného dňa bola jubilejná pneumatika 
podpísaná zástupcami vedenia spo
ločnosti Continental Matador Rubber, 
s.r.o.: Igorom Krištofíkom, konateľom  

a riaditeľom pre Ľudské vzťahy, Mi
lošom Hrušom, riaditeľom Výroby  
a Ivanom Barančíkom, riaditeľom pre 
Plánovanie a logistiku.

Anton Vatala, konateľ a riaditeľ zá
vodu, pri tejto príležitosti zablaho
želal svojmu tímu slovami: „Výroba 
150 miliónov pneumatík pre osobné 
a ľahké nákladné vozidlá je pre náš 
závod v Púchove veľkým úspechom 
a zároveň záväzkom do budúcnosti. 
Som skutočne hrdý na to, že môžem 
tento významný okamih prežiť spolu 
s Vami. Ďakujem všetkým našim za
mestnancom za dosiahnutie tohto 
významného míľniku a za ich podporu 
a súčinnosť, vďaka ktorej sa nám poda
rilo spoločne naplniť tento výnimočný 
úspech.“

Miloš Hrušom, riaditeľ Výroby dodal: 
„Vždy som si cenil vysoké nasadenie 
zamestnancov nášho závodu, ktorí sa 
snažili uspokojiť požiadavky zákazní
kov, nielen čo sa týka kvality výrob
kov, ale aj objemu, ich dostupnosti  
a nákladov. Ďakujem všetkým, ktorí sa 
podieľali na dosiahnutých výborných 
výsledkoch.“

Spoločnosť Continental je na Sloven
sku zastúpená dvomi divíziami Auto
motive a Rubber v lokalitách: Púchov, 
Zvolen a Dolné Vestenice. Spoločnosť 
Continental vyrába v Púchove pneu
matiky pre osobné vozidlá, nákladné 
vozidlá a autobusy a dopravné pásy. 
Do portfólia vyrábaných značiek pa
tria: Continental, Matador, Sempe

rit, Barum, Uniroyal, Viking, Gislaved  
a mnoho ďalších. Okrem výroby sa 
Continental v Púchove venuje výskum
novývojovým aktivitám v modernom 
Technologickom centre. V súčasnosti 
spoločnosť Continental v Púchove za
mestnáva 4.717 zamestnancov. 

Zdroj: Continental

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie 
pracovnej pozície referent mestskej knižnice

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• odborné knižničnoinformačné činnosti, výpožičná služba, poskytovanie 

konzultácii a poradenské služby, práca s informačnými databázami, príprava  
a realizácia kultúrnovýchovných podujatí pre deti, mládež a dospelých.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
• stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysoko

školské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa.
Počet rokov praxe: prax v odbore vítaná
Pozícia je vhodná pre absolventa: áno
Uchádzači k žiadosti doložia: Profesijný životopis, motivačný list, kópie 

dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, písomný súhlas s použitím 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch  v plat
nom znení. 

Znalostné a iné predpoklady: 
• znalosť slovenského jazyka a pravidiel slovenského pravopisu, znalosť prá

ce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook ), bezúhonnosť, 
spoľahlivosť, flexibilita a kreativita, organizačné a komunikačné zručnosti, 
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie, vodičský preukaz skupiny „B“, spôso
bilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Iné výhody:  samostatnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, odol
nosť voči stresu, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa.

Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 1. 2021
Uchádzači doručia písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zale

penej obálke označenej: „Obsadenie pracovnej pozície referent mestskej kniž
nice“ na oddelení školstva a sociálnych vecí  NEOTVÁRAŤ  na adresu: Mesto 
Púchov, Štefániková 821/21, Púchov, alebo osobne do podateľne Mestského 
úradu Púchov najneskôr do 11.12.2020 do 12:00 hod.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili pod
mienky, oznámené písomne. Mesto si vyhradzuje právo neprizvať na osobný 
pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky 
alebo nedoručia uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady.  
O termíne a mieste pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Eu
rópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spra
cúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.puchov.sk  
a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Continental oslavoval výrobu 150 miliónov 
osobných pneumatík v Púchove
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Klimatické zmeny sú aktuálnou té
mou. Dažďové záhrady sú jedným  
z mnohých adaptačných opatre
ní, ktoré klimatické zmeny dokážu 
ovplyvniť tým, že zachytávajú dažďo
vú vodu. Zachytená voda sa okrem 
postupného vsakovania aj vyparuje, 
čo má za následok zníženie teploty  
v okolí vodozádržného prvku. 

V prípade dažďovej oázy pri Župnom 
dome v Púchove sa jedná o vodozá
držnú dažďovú záhradu, zachytáva
júcu vodu zo zvodu strechy Župného 
domu, ktory odvodňuje jednu štvrti
nu plochy strechy. Dažďové jazierko  
v priestoroch Europarku sa budovalo 
počas troch dní, od soboty (21.11.2020) 
do štvrtka 26.11.2020, realizáciu za

bezpečovali dodávateľské spoločnos
ti, ale aj dobrovoľníci – Ľuboš Žiaček  
a zamestnanci Mestského úradu 
Púchov  Veronika Hantáková, Martin 
Rosina, Jana Vondrová, Jana Zetocho
vá, Martina Knížatová, Emília Pilná, 
Tomáš Kovár (z Oddelenia Výstavby, 
investícií, životného prostredia a sta
vebného úradu na MsÚ Púchov). Tak
tiež veľmi pekne ďakujeme zamest
nancom PTSM za ich ochotu pomôcť 
pri prácach na tomto zaujímavom 
projekte. 

Mesto Púchov ďakuje CEEV ŽIVICA  
a DMdrogerie markt, vďaka ktorým 
sme v meste vybudovali vodozádržný 
prvok v rámci projektu „Klíma nás spá
ja“.                                          Laura Krošláková

Aj tieto Vianoce sa občania, všetci 
dobrí ľudia, mohli zapojiť do celo
slovenskej výzvy a potešiť niekoho, 
kto nečaká akýkoľvek darček. Mesto 
Púchov sa rovnako s veľkou výzvou  
a odhodlaním zapojilo do tejto krásnej 
myšlienky a do zbierky darčekov pre 
seniorov v domovoch dôchodcov.

Celoslovenská zbierka funguje už 
tretí rok a mohol sa do nej zapojiť kaž
dý dobrý človek na Slovensku. Stačilo 
naplniť krabicu od topánok maličkos
ťami, ktoré potešia babičku alebo de
duška v domove dôchodcov. Takto za
balené darčeky môžu byť totiž jediným 
darčekom, ktorý tento rok dostanú. Na 
Mestskom úrade Púchov sa celé dva 
týždne zbierali a sústreďovali krabičky, 
ktoré prešli dôkladnou kontrolou, pre
tože mimoriadna situácia si vyžaduje 
mimoriadne opatrenia. 

V zariadeniach pre seniorov žije 
mnoho opustených starkých, pre 
ktorých je návšteva blízkych skôr rari
tou. Nehovoriac o súčasnej epidemio
logickej situácii, ktorá ich v dôsledku 

ochrany zdravia izolovala od sveta ešte 
viac. Mnohí z nich na Vianoce nečakajú 
akékoľvek darčeky. Vďaka tejto krabič
kovej výzve sme však mali možnosť 
potešiť čo najviac starkých, ktorí najmä 
v týchto časoch potrebujú lásku a po
zornosť.

Do krabíc, ktorých sme vyzbierali 
takmer 200 kusov, vložili Púchovčania 
niečo voňavé, niečo sladké či slané, 
niečo na čítanie či na zahriatie, niečo 
na pamiatku, ale aj ručne vyrobené 
darčeky. 

Keďže odovzdávanie krabíc sa tento 
rok nebude môcť uskutočniť osobne, 
pridávali do nich aj napísaný pozdrav, 
listy či fotky.

Vedenie mesta Púchov touto cestou 
ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do 
krabičkovej zbierky a taktiež kontakt
nej osobe, Martine Gerschdorfovej, 
s ktorou poverení zamestnanci MsÚ 
Púchov spolupracovali a za jej ochotu 
a srdečnosť pri práci na milom vianoč
nom projekte.

Zuzana Brindzová

Aj v tomto roku môžu deti z celého Slovenska i sve
ta písať prostredníctvom Slovenskej pošty Ježiškovi. 

Pohľadnice alebo listy pošlú na adresu „Ježiško 999 
99“, dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško 
vedel, komu má odpísať. Pohľadnicu môžu poslať aj 
cez špeciálnu internetovú aplikáciu – mojapohlad
nica.sk. Spolu s odpoveďou im Ježiško pošle milý 
rozprávkový darček. Tento, už 22. ročník obľúbeného 
projektu Vianočná pošta, organizuje Slovenská pošta 
v spolupráci s Poštovou bankou. 

Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché – svoje pria
nia, odkazy, obrázky môžu deti posielať na akejkoľ
vek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať 
ho v obálke na adresu „Ježiško 999 99“ najneskôr do 
17. decembra 2020. Pohľadnica sa dá poslať aj z mo
bilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Dôle
žité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, 
komu má odpísať. Ježiško odpovedá nielen v sloven
čine, ale aj v angličtine či v Braillovom písme. Vďaka 
generálnemu partnerovi Vianočnej pošty, Poštovej 

banke, pribalí aj milý rozprávkový darček. So správ
nou poštovou známkou je možné list či pohľadnicu 
poslať z ktorejkoľvek pošty alebo ich vhodiť do ľubo
voľnej poštovej schránky. Aj v tomto roku budú na 
vybraných poštách bezplatne k dispozícii špeciálne 
vianočné pohľadnice – treba sa však poponáhľať, 
lebo ich počet je limitovaný. 

Zdá sa to neuveriteľné, ale v roku 2020 už Ježiško 
dostal do svojej oficiálnej schránky v Rajeckej Lesnej 
takmer 400 listov zo Slovenska i zo zahraničia (Česká 
republika, Nemecko, Japonsko, Hong Kong).„Veľmi 
sa teším, že Slovenská pošta už dvadsiatydruhýkrát 
prináša tento krásny a unikátny projekt predzname
návajúci najkrajšie sviatky roka. Tešíme sa na všetky 
listy, pohľadnice a kresby od detí. Ako každý rok, aj 
tento z množstva krásnej korešpondencie vyberieme 
kresbu, ktorá bude námetom pre poštovú známku, 
čo budúci rok uvidí celý svet,“ povedal predseda 
predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták.

„Tento rok sa kvôli epidemiologickej situácii pravde

podobne budeme musieť zaobísť bez viacerých 
tradičných podujatí, či už sú to vianočné trhy alebo 
večierky. Naše deti však určite nebudú ochudobne
né o možnosť snívať, napísať o svojich túžbach, ani 
o radosť z odpovede a darčeka od Ježiška. Som veľ
mi rád, že im to aj s našou pomocou bude dopria
te. Pri písaní listov Ježiškovi máme šancu zastaviť sa  
a zamyslieť, čo je v našich životoch naozaj hodnotné 
a čo sa hodnotne iba tvári, na čom naozaj záleží a čo 
je pre nás tým najväčším darom,“ dodáva generálny 
riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. 

Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi 
kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku 
papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie 
tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej 
vianočnej známky. Podrobné informácie o Vianočnej 
pošte pre Ježiška a o súťaži sú dostupné internetovej 
stránke www.vianocnaposta.sk. 

Zdroj: Slovenská pošta

Ježiškovi môžu deti písať aj tento rok

Z projektu Klíma nás spája vznikla 
dažďová oáza pri Župnom dome

Viete, koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?
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Seniori zdobili vianočné stromčeky
Do príchodu najkrajších sviatkov 

roka zostáva už len niekoľko dní. Je 
naj vyšší čas, aby sme si vykúzlili tú 
pravú vianočnú atmosféru aj u nás  
v Púchove pred Divadlom.

Urobte si náladu vianočnou prechádzkou 
okolo DIVADLA  a pozrite si krásne ozdobené 
vianočné stromčeky, ktoré v nedeľu 6.12.2020  
pre Púchovčanov pripravila Púchovská kul
túra s.r.o. spolu so združeniami seniorov: 

• ANEPS centrum nepočujúcich Púchov, 

• Liga proti reumatizmu Púchov, 

• ZO SZZP Púchov, 

• Jednota dôchodcov Slovenska Púchov, 

• Denné centrum seniorov mesta Púchov.

Púchovská kultúra, s.r.o.
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POZÝVAME VÁS NA

info: www.facebook.com/podivnybaron

DOMÁCI

VIANOČNÝ
TRH

Predaj výrobkov lokálnych tvorcov:
prírodná kozmetika, hačkované parády,
domáce dobroty, eko vianočné ozdoby,

šperky, hračky, knihy, kalendáre...

8. - 13. DECEMBER 2020

UTO - PIA 14:00 - 20:00

SOB - NED 16:00 - 20:00

ŽUPNÝ DOM PÚCHOV

Prosíme o dodržiavanie 2 metrových odstupov v maximálnom 
počte 6 osôb naraz, použitie dezinfekcie na ruky a rúšok na ústa.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 08.12.
Polievka: Minestrone 
1. Moravský pečený vrabec, kapusta, 
knedľa
2. Čevabčiči, varené zemiaky,  
horčica + cibuľa
Streda: 09.12.
Polievka: Furmanská –fazuľová
1. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
zeleninová obloha
2. Hovädzie na slaninke, dusená ryža, 
obedový šalát
Štvrtok:10.12.
Polievka: Gulášová
1. Prírodný kurací rezeň, volské oko, 
ryža/hranolky
2.Francúzske zemiaky s údeninou,  
kyslá uhorka 
Piatok: 11.12.
Polievka: Zemiaková  Kulajda
1. Važecká pochúťka v zemiakovej placke 
(údené/bravčové m./klobáska)
2.Kuracie stehno na paprike, cestovina

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 08.12
Polievka: Tekvicová s haluškami, chlieb 
1. Pečené kura, dusená ryža, kompót 
2. Zemiakové šúľance s tvarohom  
a maslom
Streda: 09.12. 
Polievka: Francúzska vývarová, chlieb
1. Vyprážaný černohorský bravčový 
rezeň, varené zemiaky, cesnakový 
dresing 
2. Sója na zelenine, dusená tarhoňa, 
paradajka 
Štvrtok: 10.12. 
Polievka: Fazuľová na kyslo so zemiakmi 

a sušenými slivkami, chlieb
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Vyprážaný syr, pečené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Piatok: 11.12. 
Polievka: Špenátová polievka  
s haluškami a vajíčkom, chlieb 
1. Záhorácky plnený závitok, varené 
zemiaky, paradajkové obloženie
2. Bryndzové halušky so slaninkou  
  
Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Šalát s restovaným gyros mäsom, 
bylinkový dresing a tortilla
Utorok: 08.12.
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami 
/ Hrachová s párkom
1. Kuracie plátky s hruškou a brusnicami, 
dusená ryža  
2. Diabolská pochúťka (brav., kur. mäso, 
syr) na chlebe  
3. Zemiakový prívarok s fašírkou/volské 
oko (výber), chlieb  
Streda: 09.12. 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami 
/ Držková
1. Bravčová panenka na slivkovovínovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky
2. Pastiersky syr v cestíčku, varené  
zemiaky, tatárska omáčka  
3. Kočkovská krúpna baba s údeným 
mäsom a zakysankou
Štvrtok: 10.12.
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami 
/ Kulajda s vajíčkom
1. Pečená brav. krkovička na cesnaku, 
dus. kapusta, kysnuté knedle
2. Kurací steak so zeleninou a farebnou ryžou
3. Vyprážané šampiňóny, varené  
zemiaky, tatárska omáčka  

Piatok: 11.12.
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami 
/ Hubová s mrveničkou  
1. Filety zo pstruha v bylinkovej 
marináde, baby zemiaky s maslom  
2. Bojnická bravčová pochúťka (volské 
oko, syr), ½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky  
3. Pečené zemiaky v šupke so slaninou  
a údeným syrom a kyslou smotanou  
 
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 08.12.
Polievka: Cesnakový krém, chlebové 
krutóny
 Slepačí vývar s mäsom a rezancami  
1.Kurací steak s dubákovou omáčkou, 
dusená ryža
2.Divinové stehno na smotane, domáca 
knedľa
3. Dubákovo smotanové penne  
so slaninou, syr
Streda: 09.12.
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb
 Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kuracia diabolská pochúťka, chlieb 
vo vajci
2. Pečená bravčová krkovica, strapačky  
s kyslou kapustou
3. Grilovaný filet z argusa, opekané 
zemiaky, kôprový dip
Štvrtok: 10.12.
Polievka: Špenátová s vajcom, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací steak s nivovou omáčkou,  
americké zemiaky
2. Divinový mexický guláš, dusená ryža
3. Ryžový nákyp s ovocím
Piatok: 11.12.
Polievka: Dubákový krém, chlebové 
krutóny
Slepačí vývar s mäsom a rezancami

1. Vyprážané kuracie stehno v syrovom 
ceste, zemiakové pyré, čalamáda
2. Hovädzie varené s paradajkovou  
omáčkou, domáca knedľa
3. Filet zo Zubáča na rošte, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie  
Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr) 
2. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, syr)  
3. Pizza Di Spinaci (pomodoro, 3 druhy 
syra, špenát) 
4. Pizza Siciliana (pomodoro, syr,  
kukurica, šampiňóny, údený syr)  
5. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 
 
Reštaurácia u Jakuba
Cena menu od4,90 €
Utorok 08.12.
Polievka: Slepačí vývar s mäsom, zeleni
nou a rezancami  
Kuracie BHUNA GIOST, cesnakový chlieb 
NAAN, miešaný šalát 
Streda 09.12.
Polievka: Karfiolová so zeleninou 
Vyprážaný bravčový rezník,  
zemiakovo – cibuľkový šalát 
Štvrtok: 10.12.
Polievka:Šošovicová na kyslo, chlieb 
Švédske mäsové guľky, prírodná omáč
ka, zemiakové pyré, brusnice, hrášok 
Piatok: 11.12.
Polievka:  Hráškový krém, chlebové 
krutóny 
SHERPA s kuracím mäsom, vajíčková 
basmati ryža

- Prajeme Vám dobrú chuť - 
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Obvykle nájdete tento marketingový symbol na 
mnohých výrobkoch, ale hodí sa aj k tomuto 1 člán
ku. Nájdete v ňom pre vás 2 správy, jednu dobrú  
a jednu zlú. Začnem tou dobrou:

Možno ste si viacerí vlani cez letné mesiace všimli 
človeka, ktorý sa pohyboval po našej mestskej čas
ti, na pohľad podozrivo nahliadal do dvorov, niečo 
„hľadal” na chodníkoch a cestách. Až po oslovení sa  

z neho vykľul projektant, ktorý zameriaval pre pro
jekt investora Slovenský plynárenský priemysel roz
vody zemného plynu. 

Tí starší si pamätajú, že v Púchove bola v roku 1975 
zahájená plynofikácia mesta práve na Ulici Janka 
Kráľa. Potrubia po viac ako 45tich rokoch používa
nia sa dnes už blížia k hranici technickej životnosti 
a projekt tejto líniovej stavby rieši ich preventívnu 
obnovu na uliciach Janka Kráľa, Vodárska, Kuzmány
ho, Komenského (po križovatku s Kuzmányho) a Za 
cintorínom.

Dôvodom rekonštrukcie existujúcej plynárenskej 
siete je hlavne jej vysoký vek, s ktorým už exponenci
álne rastú riziká jej prevádzkovej bezpečnosti. Nová 
plynovodná sieť zabezpečí bezporuchovú a hlavne 
bezpečnú prevádzku a distribúciu zemného plynu 
pre koncových odberateľov na ďalšie desiatky rokov. 
Investor, spoločnosť SPP  distribúcia, oficiálne ozná
mila mestu, že realizáciu predpokladá v roku 2022. 
Obyvatelia ulíc Pod Lachovcom, Sládkovičova, Podja
vorínskej a pokračovania na Komenského, ktoré boli 
plynofikované v roku 1980 si na výmenu siete ešte 
„musia” počkať.

A teraz tá zlá... určite máte v pamäti najmä obdobie 
výkopových zemných prác na optických rozvodoch 
v rokoch 2018/19, tak niečo podobné sa rozbehne 

v spomínanom roku 2022. Výkopové práce sa pri re
konštrukcii budú vykonávať strojne a v ochranných 
pásmach inžinierskych sieti výhradne ručne. Navrho
vané trasy plynovodov budú vedené v miestnych ko
munikáciách, chodníkoch, ale aj v zeleni. Križovanie 
navrhovaných plynovodov a prípojok s miestnymi 
komunikáciami, chodníkmi, či vstupmi k rodinným 
domom, bude realizované bezvýkopovou technoló
giou.

A na záver odpoveď na otázku prečo vám to ozna
mujem s takým predstihom? Prípravu investičného 
plánu pre našu mestskú časť Pod Lachovcom na roky 
2021/22, ktorý je na programe dňa, je nutné skoor
dinovať s takýmito nadradenými projektami hlavne 
pri plánovaní rekonštrukcií chodníkov a komunikácii, 
pod ktorými sú spravidla vedené všetky inžinierske 
siete. A z tohto dôvodu na spomínaných uliciach sme 
plánované rekonštrukcie a opravy z dôvodu koordi
nácie s investorom tohto rozsiahleho projektu museli 
posunúť na časovej osi „smerom doprava”. 

O postupe prác na tomto rozsiahlom a pre náš 
osobný komfort nie najpríjemnejšom, ale z hľadiska 
našej bezpečnosti nevyhnutnom projekte vás bude
me priebežne informovať.

Pavel Melišík, 
poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca:
Koordinácia investícií a jej dopady, alebo 2 v 1

Stredná odborná škola obchodu  
a služieb v Púchove každoročne  
v predvianočnom čase pripravuje svoj 
Deň otvorených dverí, deň, v ktorom 
všetci študenti i zamestnanci s hrdos
ťou, srdečnosťou a pohostinnosťou 
vítajú širokú verejnosť a hlavne žiakov 
9. ročníkov a ich rodičov, aby sa pred
stavili a pochválili, čo všetko sa naučili, 
aké zručnosti si osvojili. Tento rok je 
veľmi skúšaným rokom pre všetkých 
ľudí na Zemi, naši študenti sú teraz 
doma a v ich škole sú len učitelia, ktorí 
ich vzdelávajú dištančne. Veríme, že 
toto obdobie všetci v najbližšej dobe 
prekonáme a opäť sa stretneme aj  
s našimi priaznivcami či novými záu
jemcami o štúdium na našej škole, už 
vo februári pripravujeme tvorivé diel
ne pre žiakov ZŠ. 

V školskom roku 2021/2022 otvá
rame nasledovné študijné odbory 
(ukončené maturitnou skúškou)  ho
telová akadémia (5ročné štúdium), 
obchod a podnikanie (4ročné štúdi
um), kozmetik(4ročné štúdium), ob

chodný pracovník(4ročné štúdium); 
učebné odbory v duálnom vzdelávaní 
(3ročné štúdium)  hostinský, kuchár, 
kaderník, cukrár. Študenti z učebných 
odborov môžu pokračovať po vyučení 
a doplniť si maturitu v nadstavbovom 
štúdium (2ročné štúdium)  spoločné 
stravovanie, vlasová kozmetika.

Stredná odborná škola obchodu  
a služieb v Púchove je modernou 
školou, ktorá vie svojich žiakov profe
sionálne pripraviť do života tak, aby 
sa uplatnili na slovenskom trhu práce  
a úspešne konkurovali i odborníkom 
v zahraničí. Čo záujemcom o štúdium 
naša škola ponúka? Štúdium v systé
me duálneho vzdelávania, moderné 
učebne odborného výcviku, počítačo
vé odborné učebne, pravidelnú účasť 
na celoslovenských súťažiach, účasť 
na odborných zahraničných stážach  
v rámci projektov, možnosť získať bar
manský a baristický certifikát, športové 
súťaže, stravovanie v školskej jedálni, 
prácu v rôznych záujmových krúžkoch, 
výhodnú polohu školy v centre mesta, 

cukráreň a kaderníctvo 
Akadémia v areáli školy... 
a predovšetkým tvorivú 
atmosféru, v ktorej sa ži
aci naučia profesionálne 
využiť nadobudnuté ve
domosti a zručnosti, aby 
ich raz mohli uplatniť 
vo svojom pracovnom 
živote. 

Adriana Pavlacová, 
SOŠOS Púchov

Z horného Považia, nazývaného aj 
severné Považie, zasahujú do Trenčian
skeho kraja okresy Považská Bystrica a 
časť okresu Púchov. Región následne 
pozvoľna prechádza do Dolného Pova
žia a Ponitria. Z hľadiska Trenčianskeho 
kraja sú strediskami mestá Považská 
Bystrica, s asi 41tisíc obyvateľmi  
a „gumárenský“ Púchov s 18tisíc oby
vateľmi, najľudnatejšou obcou Považia 
je Beluša.

Hovorí sa, že územie horného Pova
žia možno charakterizovať ako pokr
čený papier. Región je hornatý, zná
my niekoľkými skalami, tiesňavami, 
vrchmi, dolinami. Kopce a pastviny 
predurčovali ľuďom živiť sa pastier
stvom a salašníctvom. Rodný list má 
odtiaľto pravá slovenská bryndza, takú 
aj dnes ochutnáte na salaši v Pružine  
v údolí Strážovských vrchov. Medzi naj 
regiónu patrí najužší kaňon na Sloven
sku – Manínska tiesňava.

Skalné hrady, bratské stretnutia. Re

gión má medzi kopcami veľa usadlostí, 
ktoré si zachovali folklórny ráz. Spätosť 
s českým či skôr moravským národom 
pripomínajú pravidelné Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 
Javorine. Milovníkov histórie potešia 
Považský hrad, Súľovský hrad, Mojtín... 
Z Mojtína pochádza známy „cisársky 
večný vojak“ Ladislav ŠkultétyGábriš.

Zo skál do kúpeľov. Región má dosta
tok príležitosti na oddych, predurčuje 
ho na to okolitá príroda, folklór i his
tória. Ak nechcete obdivovať neopa
kovateľné Súľovské skaly, tiesňavy či 
skalné hrady, ešte sú tu kúpele pre re
lax či liečbu. Nimnica, minerálna perla 
Slovenska, najmladšie slovenské kúpe
le, situované nad vodnou nádržou No
sice. Blahodarnosť tunajších teplých 
prameňov potvrdzujú aj kúpele v Be
lušských Slatinách – tie však slúžia len 
rehoľníčkam.

Zdroj: trencinregion.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

Škola zameraná na komplexnú prípravu 
profesionálov v službách a obchode

Bryndzové doliny a tiesňavy
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V považskobystrickej nemocnici napreduje 
výstavba moderného diagnostického centra 
Súčasťou Nemocnice s poliklinikou Považská 
Bystrica sa už budúci rok stane budova Cen
tra diagnostiky, ktorá míľovými krokmi rastie  
v centrálnom priestore nemocničného 
vnútrobloku. Výstavba nového pavilónu má 
nadregionálny význam.  
S prácami na modernom zdravotníckom pra
covisku začala župa v auguste tohto roka. 
„Postavený je hrubý skelet, hotová vrchná 
deka, ktorá je pripravená na penetráciu, aby sa 
následne mohli položiť izolácie, či už tepelné 
alebo hydroizolácie. Toto diagnostické centrum 

bude slúžiť na diagnostiku napr. CT prístrojom, 
ktorý tu pribudne v budúcom roku a v roku 2022 
by sme chceli zo župného rozpočtu zakúpiť nové 
MR-ko. Súčasťou vybavenia bude aj digitálny 
röntgen, ten už nemocnica využíva,“ povedal 
predseda TSK Jaroslav Baška. Špecializované 
pracovisko bude slúžiť pacientom nemocnice 
i mimonemocničným pacientom,  príjmy  
z využívania nového CT prístroja a MRka  
pôjdu nemocnici. „Pre nemocnicu aj obyvateľov 
regiónu je to veľký prínos, vďaka tomuto pracovi-
sku si dokážeme dodiagnostikovať aj závažnejšie  

ochorenia a pacienti za vyšetreniami nebudú 
musieť dochádzať do okolitých miest. Vzhľadom 
na to, že celá budova bude plná prístrojov, ktoré 
sú závislé od elektrickej energie, bolo potrebné 
urobiť rekonštrukciu rozvodov aj samostatnú 
trafostanicu k tejto budove,“ vysvetlil riaditeľ 
nemocnice Igor Steiner. Ide o ďalšiu  investíciu 
zo župného rozpočtu v hodnote presahujúcej 
200 tis. eur. Centrum diagnostiky by malo 
byť hotové v lete budúceho roka, investícia 
kraja do jeho vybudovania predstavuje tak-
mer 1,8 mil. eur. Aj v tomto prípade župa 
kladie dôraz na životné prostredie a v rámci 
architektonického riešenia je zapracovaná 
zelená pochôdzna strecha. 

  Lenka Kukučková 

V prímestskej doprave bude možné 
cestovať na časové lístky 
V Trenčianskom kraji bude možné už od decembra cestovať v modrých autobusoch na 
časové lístky. Tie prinášajú väčšiu efektivitu i úsporu financií pre cestujúcu verejnosť.
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s dopravcami SAD Trenčín a SAD Prievi
dza ponúka od 13. decembra 2020 možnosť cestovať v rámci kraja na časové líst-
ky. Vzhľadom na meniacu sa tarifu v prímestskej doprave, ktorá bude v platnos
ti rovnako od 13. decembra 2020, tak verejnosť môže cestovať za tie isté ceny ako 
doteraz, navyše s pridanou hodnotou.
Časové lístky budú rozdelené na pásma podľa tarifných kilometrov, pričom  
k dispozícii sú pre skupiny celé lístky a zľavnené lístky. Zakúpiť sa dajú na 7 alebo 
30 dní, a to prostredníctvom e-shopu, v cestovných informačných kanceláriách do
pravcov alebo priamo u vodiča. Župa tak prichádza s riešením ako nielen zefektívniť čas 
cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť peniaze tých, ktorí si časové lístky ob
starajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť neobmedzene. Viac informácií k časovým 
lístkom nájdete na webových sídlach župy i oboch dopravcov.         Lenka Kukučková 

Historická budova Považskej knižnice sa 
zmenila na nepoznanie 
S rekonštrukciou jednej z najstarších stavieb 
v Považskej Bystrici začala Trenčianska župa 
v lete minulého roku. Zmenil sa nielen jej 
vzhľad, pribudli nové podkrovné priestory  
i vstup zo severnej strany.
V máji oslávila bibliotéka v Považskej Bystrici  
95. výročie svojho vzniku. Symbolicky 
o pár mesiacov neskôr sa vrátila späť 
do vynovených priestorov. „Som rád, že 
poslanci Zastupiteľstva TSK schválili finančné 
prostriedky na rekonštrukciu Považskej knižnice. 
Trenčianska župa do nej z vlastných zdrojov 
investovala takmer 736 tisíc eur. Kompletnou 
rekonštrukciou prešla strecha, v  podkroví vznikli 

administratívne priestory pre zamestnancov 
knižnice i čitateľov. Vytvorený bol aj úplne nový 
vchod od parkoviska s vonkajším schodiskom,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. „Veľmi nás teší vybudovanie nového 
vchodu a vznik centrálneho výpožičného 
pultu, vďaka ktorému sme sa priblížili  
k štandardom svetových knižníc. V novej budove 
sa aktuálne nachádza približne 50 tisíc kníh. Len 
za posledný novembrový týždeň pribudlo 225 
nových registrovaných čitateľov a prišlo k nám 
viac ako 3000 návštevníkov, ktorí uskutočnili 
takmer 450 výpožičiek,“ priblížila riaditeľka 
knižnice Ivana Knappová.   Matej Plánek 



Ručné potláčanie látok je výrobný 
proces starý takmer 400 rokov. I keď 
sa približne od polovice 19. storočia 
nahrádzal strojovým potláčaním po-
mocou stroja perrotiny, zachoval sa  
v rodine Trnkovcov dodnes. Nasledu-
júci príspevok je poctou púchovské-
mu modrotlačiarenskému majstrovi 
Stanislavovi Trnkovi (aktívny v rokoch 
1950 - 2010) a jeho predkom, ktorí 
preslávili Púchov „modrým zlatom“.

Obr. 1: Plátno určené na modrotlač sa najskôr vy
pralo vo vode so sódou a roztokom kyseliny sírovej, 
nakoniec v čistej vode. Následne sa sušilo na dreve
ných sušiakoch, ďalej sa škrobilo a mangľovalo, aby 
„molino“ bolo pripravené na nanášanie vzorov.

Obr. 2: Majster tlačiar (na fotografiách Stanislav 
Trnka) si do šašie (drevená nádoba s vankúšovým 
dnom) pripravil pap, čo bola látka, ktorej vlastnú 
presnú receptúru majster starostlivo tajil. Vyrábala sa 
ako zmes vody, kaolínu, arabskej gumy, modrej skali
ce, octanu, dusičnanu olovnatého, síranu olovnatého 
a ďalších látok. Pap mal väčšinou žltozelené zafarbe
nie a do neho bol namáčaný vzor na drevenej forme.

Obr. 3: Na pripravené plátno sa otláčal pap nanese
ný na forme tak, aby rovnomerne pokrýval celú dĺžku 
látky, pričom majster dbal na presné umiestňovanie 
formy, aby vzor na seba nadväzoval neprerušovane. 
Najstaršie formy boli vyrábané z dreva (slivkového, 
hruškového, orechového, javorového, smrekové
ho, osikového, vŕbového – alebo ich kombináciou). 
Neskôr boli vplyvom jemnejšej módy do drevených 
vzorov vtĺkané mosadzné drôtiky a pliešky, ešte 
neskôr dopĺňané voskom.

Obr. 4: Po nanesení vzoru bolo plátno umiestnené 
na drevenom ráme tak, aby pap na ňom do nasledu
júceho dňa uschol. Vysušené plátno s naneseným 
vzorom sa ďalší deň jedným okrajom zachytilo na ko
vové háky. Tento rám bol zavesený nad kypou. Kypa 
bola spočiatku drevená, železná, medená a neskôr  
i murovaná kaďa s hĺbkou 2,5 m, ktorá bola zapuste
ná do zeme.

Obr. 5: Do kypy si majster pripravil indigový roztok, 
ktorého základnou zložkou bola rastlina indigovník, 
v Európe známy už v 12. storočí. V Púchove sa spo
čiatku používalo kusové indigo, roztĺkané na prach  
a prostredníctvom železných gúľ rozotreté s vodou  
v železnom kotlíku. Neskôr sa tu používalo aj 20%né 
indigové cesto zmiešané s 30 litrami 60°C vody. V ďal
šej nádobe bolo zhasených 18 kg haseného vápna  
v 60 litroch vody. Všetko sa to spolu zlialo, zmiešalo 

a v noci nechalo odstáť. Denne sa do kypy pridávalo 
2030 litrov tohto roztoku. Záležalo to samozrejme 
od množstva farbenej látky. Celý obsah kypy bol 
vymenený asi každé 3 mesiace. Kovový rám s pripra
veným plátnom sa následne ponáral na 30 minút do 
roztoku v kype.

Obr. 6: Po vytiahnutí plátna z kypy majster pomo
cou drevenej paličky pooddeľoval zlepené časti, aby 
boli rovnomerne zafarbené. Nechal ich asi 15 minút 
oxidovať na vzduchu. Následne plátno opäť ponoril 
do kypy. Tento proces sa opakoval 35 krát. Následne 
sa plátno obrátilo tak, aby bolo zavesené z druhého 
konca. Predošlý proces s máčaním a vyberaním sa 
opakoval viackrát podľa toho, akú tmavú látku chcel 
majster vyrobiť. Intenzita farby závisela aj od teploty 
roztoku v kype: čím teplejší roztok – tým svetlejší od
tieň modrej majster získal.

(Pokračovanie na str.18.)
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Starý foto-návod výroby modrotlače z Púchova 

Občianske združenie 
Puchovo dedičstvo

nájdete aj na internete:

http://puchovodedicstvo.sk/

www.facebook.com/puchovodedicstvo
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Šťastné A veSElé 
Vianoce bEz OdpaDu

wWW.triedImE.sk

wWW.envipak.sk

wWW.vezmisI.ma

A nakoNiec, AK už odpaD vznikNe, usIlUjmE Sa ho zOdpOveDnE triEdIť. Len vytriEdENý 
odpaD sA Dá zhodnOtiť a recyklovAť. Riaďte sA prAvidlamI trIeDEnia svojeJ ObcE.

Aj Vianoce JE mOžné prežiť EkolOgIcKy. 
Ako pOčas SviAtkoV VyTvOriť čo najmeNEJ odpaDu?

Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku. 
Vydrží dlhšie a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť 
stromčeky vyrobené z europaliet, konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.

Uprednostnime ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové 
ozdoby. Prípadne sa nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené 
ovocie, šišky či včelí vosk. 

Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý 
nákupný zoznam. Čo najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny 
od lokálnych predajcov. 

Zamerajme sa na „zelené darčeky“, ktoré nie sú materiálne, a prispejme tak k ochrane 
životného prostredia – poteší vstupenka do divadla, jazykový kurz či iný zážitkový darček. 
Ak sa nechceme vyhnúť fyzickým darčekom, vyberajme lokálne – napríklad ekologickú 
kozmetiku, upcyklované oblečenie či knihy z antikvariátov. 

Na balenie darčekov nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý ste si 
odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie do novinového papiera.

Do ovládačov a detských hračiek odporúčame kúpiť nabíjateľné batérie. Spotrebiče, 
ktoré nám doslúžili, odovzdajme na zberný dvor alebo predajcom, ktorí sa postarajú 
o ekologickú likvidáciu.

Vianočné pozdravy posielajme e-mailom. 

AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Obal oznAčeNý  patrí do TRieDEného zbEru. 

5.

6.

Vianočný darček 
od Puchovho dedičstva

Inšpiráciou detailu vzoru z krúžkov vzorkov
nice, ktorú zhotovil v 90. rokoch 20. storočia 
Stanislav Trnka, sme pre vás vytvorili PRVÉ ORIGI
NÁLNE PÚCHOVSKÉ PONOŽKY s odkazom na his
tóriu. Tieto ponožky by nemali chýbať žiadnemu 
hrdému Púchovčanovi.
Zároveň vám predstavujeme kvalitný nástenný 
kalendár pre rok 2021 vo formáte A3 s názvom 
„Púchov vo výstavbe 2021“ Kalendár obsahuje 
všetko čo má obsahovať a samozrejmosťou je aj 
priestor pre vaše poznámky.  
Zakúpením týchto produktov podporujete občian
ske združenie PUCHOVO DEDIČSTVO, ktoré pre vás 
pripravuje zaujímavý obsah o histórii púchovského 
regiónu. Objednávať môžete na emailovej adrese 
puchov.dedicstvo@gmail.com. Veľkosti ponožiek 
sú univerzálne EU 3640 a EU 4145.

Peter Hrbáček, OZ Puchovo dedičstvo

(Pokračovanie zo str.17.)

Obr. 7: Zafarbené plátno sa v Púchove sušilo na 
nábreží Váhu, kde sa nachádza aj modrotlačiarenska 
dielňa. Využívané na to boli napr. stromy pagaštanu 
konského, ktoré tu boli vysadené v roku 1928, teda 
pri príležitosti 10. výročia vzniku 1. ČSR. 

Obr. 8: Po vysušení sa zafarbené plátno pralo po
mocou dreveného „motáka“ vo vode s prísadou ky
seliny sírovej alebo kyseliny soľnej. Tým sa z neho od
stránil formou nanesený pap, a tak „vystúpil“ vybraný 
vzor. V tomto prípade to bolo na brehu Váhu (vzadu 
vidieť vrchy Holíš a Diel nad Nimnicou). Na fotogra
fii je Alojz Trnka – otec S. Trnku. Nafarbené plátno sa 
plákalo v tečúcej vode (rieka Váh), opäť sušilo a na
škrobilo. Ďalej sa mangľovalo, čím sa škrob z plátna 
odstraňoval. Vyššia váha mangľa vytvárala lesk, ktorý 
sa dosahoval i leštením kameňom alebo sklenenými 
hladidlami. 

Obr. 9 (na str.1): Strojové potláčanie látok spome
nuté v úvode veľmi úzko súvisí s objavom perrotiny 
(vynález Francúza Perrota z roku 1833) – stroja, do 
ktorého sa vkladali strojové formy obdĺžnikového 
typu. Formy boli výlučne mosadzné s jednoduchými 
vzormi a ich výhodou bolo rýchlejšie a jednoduchšie 
potláčanie plátna po celej jeho šírke. Mechanizácia 
ručného potláčania látok priniesla zmeny i v dielni 
Stanislava Trnku, ktorý v 90. rokoch 20. storočia vyu
žíval perrotinu častejšie ako ručné potláčanie, pričom 
technologický postup výroby zostal nezmenený.

Pavol Makyna, OZ Puchovo dedičstvo
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Mladých hokejistov neobišiel Mikuláš ani počas pandémie
Mladí hokejisti MŠK Púchov po

kračujú v tréningovom procese za 
prísnych hygienických podmie
nok, ktoré nariadili krízový štáb  
a Úrad verejného zdravotníctva. 
Ani prísne bezpečnostné opa
trenia a tréningy v skupinkách 
nezabránili, aby rodičia spestrili 
pochmúrnu dobu tradičnou ná
vštevou Mikuláša na ľade. Mi
kuláš sa v sobotu 5. decembra 
venoval deťom rovnako v sku
pinkách, nechýbali ani sladké 
darčeky. I podobné podujatia 
pomáhajú deťom prekonať toto 
náročné obdobie. Všetci si v so
botu želali, aby bolo čo najskôr 
minulosťou...

Sobotnú atmosféru na zimnom 
štadióne v Púchove prinášame 
vo fotoreportáži Jarmily Haluš
kovej. Na snímkach Mikuláš na 
ľade spolu s mladými hokejista
mi 1., 2. a 7. hokejovej triedy.
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Futbal - 2. liga muži

14. kolo
L. Mikuláš - MŠK Púchov 1:2 (1:1)
Góly: 1. R. Bartoš – 43. Martinček, 48. Rypák
ŽK: D. Krčík, Gerát – Pavlovič, P. Varga
Rozhodoval: Valent
Diváci: bez divákov
Púchovčanom po prekvapujúcej prehre doma  

s beznádejne posledným Popradom nedávali od-
borníci príliš veľa 
šancí na úspech 
v stretnutí s dru-
hým Liptovským 
M i k u l á š o m . 
Zvlášť keď, na 
umelej tráve v 
Ružomberku už 
po niekoľkých 
sekundách vy-
robil fatálnu 

chybu hosťujúci obranca a Bartoš poslal domácich 
do vedenia – 1:0. Aj po vedúcom góle mali Liptá-
ci územnú prevahu, nedokázali však dotiahnuť do 
konca niekoľko sľubných šancí. Púchovčania sa do-
stávali do šancí len sporadicky, nedokázali ich však 
premeniť. Až tri minúty pred koncom prvého polča-
su poslali Púchovčania elegantným oblúčikom loptu 
do domácej šestnástky, Rypák ešte pred brankárom 
neuspel, ale dobre postavený Martinček poslal loptu 
do prázdnej bránky – 1:1. 

Šok pre domácich prišiel len necelé tri minúty po 
začiatku druhého polčasu, kedy Štefanec vyzvŕtal 
troch domácich zadákov pred pokutovým území, 
jeho strelu stečoval domáci hráč a Rypák poslal 
Púchovčanov do vedenia. Domáci potom pritlačili, 
v bránke Púchova však niekoľkokrát skvele zasiahol 
brankár Pilný, excelentný bol najmä zásah po strele 
Bartoša, keď reflexívne vyrazil loptu na roh. Liptáci už 
nedokázali vyrovnať. Naopak, veľkú šancu na zvýše-
nie náskoku po prečíslení domácej obrany Púchovča-
nia už nevyužili. I tak sa postarali o prekvapenie kola 

a z Liptova si odviezli tri cenné body.  
Liptovský Mikuláš: 
Luksch – Janec, A. Krčík, Kačerík, Gerát, Václavik, R. 

Bartoš, Štrba, Voško, Laura (79. Lišivka), D. Krčík
Tréner: Štefan Zaťko
Púchov: 
P. Pilný – Ozimý, Riška, Pavlovič, Lacko,  

P. Varga (54. Michlík), Kapusniak, Martinček (63. Ko-
piš), Rypák (89. D. Pilný), Štefanec, Loduha

Tréner: Lukáš Kaplan
Ostatné výsledky 14. kola: 
Podbrezová – Bardejov 1:1, Žilina B – Košice 2:1, 

Skalica – Šamorín 3:1, Banská Bystrica – Komárno 5:1, 
Dubnica nad Váhom – Petržalka 0:0, Trebišov – Slo-
van Bratislava B 5:1

15. kolo: 
MŠK Púchov – Trebišov 1:0 (0:0)
Gól: 55. Šimko (vlastný)

ŽK: Martinček, Lac-
ko – Katunský, Spak, 
Rozhodoval: Ruc

Diváci: bez divákov
V stretnutí tabuľko-

vých susedov sa na 
umelej tráve v Žiline 
hral kvalitný futbal. 
Trebišovčania sa na-
jmä v prvom polčase 
prezentovali ako kva-
litné útočné mužstvo, 
aktivita východni-
arov Púchovčanov 
tak trochu zaskočila, 
napádanie už na 
súperovej polovici 
im robilo problémy.. 
Napriek tomu sa „do-
máci“ rovnako sna-
žili o útočný futbal, 
a tak obe mužstvá 

predviedli solídne futbalové výkony. V druhom 
polčase aktivita hostí upadla, iniciatívu prevzali 
Púchovčania, ktorí sa dostávali aj do streleckých 
príležitostí. Púchovčania ohrozovali hosťujúcu brán-
ku najmä po štandardných situáciách. Po jednej  
z nich v pokutovom území dezorientovaný Tre-
bišovčan Šimko umiestnil hlavou loptu do svojej 
bránky – 1:0. Aj po vedúcom góle mali Púchovča-
nia niekoľko šancí, gólom však neskončili. A keďže 
v Púchovskej bránke neskončili dve nebezpečné 
strely hosťujúcich útočníkov, Púchovčania si pripísali 
na svoje konto tri body, ktoré ich pevnejšie usadili v 
hornej polovici tabuľky. 

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Riška, Pavlovič (46. Michlík), Ozimý, Lacko, 

Varga, Martinček (68. Kopiš), Rypák (89. D. Pilný), Šte-
fanec, Kapusniak, Loduha, tréner Lukáš Kaplan

Zostava Slavoj Trebišov:
Vinclér – Katunský, Ilinjo, Kanu, Issa, Begala, Šimko, 

Sitarčík, Skiba, Špak, Bajtoš (86. Vodilka), tréner Ond-
rej Desiatnik

Ostatné výsledky 15. kola: Komárno - Skalica 0:0, 
Košice - Poprad 0:1, Bardejov – Žilina B 1:4, Šamorín 
– Podbrezová 0:2, Slovan Bratislava B – Dubnica nad 
Váhom 0:4, Petržalka – Banská Bystrica 1:1
1. B. Bystrica 14 11 2 1 44:18 35
2. L. Mikuláš 14 10 1 3 32:15 31
3. Skalica 14 9 3 2 33:16 30
4. Podbrezová 18 8 2 4 29:12 26
5. Košice 14 7 2 5 20:14 23
6. MŠK Púchov 14 7 1 6 17:19 22
7. Petržalka 14 5 4 5 16:19 19
8. Trebišov 14 5 3 6 21:24 18
9. Žilina B 13 5 2 6 29:28 17
10. Dubnica 14 4 5 5 14:14 17
11. Šamorín 14 5 1 8 14:21 16
12. Komárno 14 5 1 8 10:22 16
13. Bardejov 14 3 5 6 11:17 14
14. Poprad 13 3 0 10 14:34 3
15. Slovan B 14 1 0 13 8:39 3

Senzácia na Liptove, futbalisti MŠK Púchov prerušili 
štrnásťzápasovú sériu Liptovského Mikuláša

Púchovčan na zemi... Po zápase však hostia oslavovali a Liptáci odchádzali z ihriska so sklonenými hlavami. Fut-
balisti MŠK Púchov senzačne zvíťazili nad Liptovským Mikulášom.     FOTO: Facebook Tatran Liptovský Mikuláš
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Bývalý tréner futbalistov MŠK Púchov Vladimír Cif
ranič sa dlho nezohrial ani na Pohroní. Cifranič sa 
pomerne rýchlo rozhodol odísť z Púchova a tľapol 
si s funkcionármi FK Železiarne Podbrezová. Tí si od 
neho sľubovali útok na špicu tabuľky a návrat me
dzi slovenskú futbalovú elitu. Po prehre v Košiciach  
a najmä stredajšej domácej remíze s Bardejovom do
šla funkcionárom Podbrezovej trpezlivosť a ukončili 
spoluprácu nielen s Cifraničom, ale aj s jeho asisten
tom Pavlom Mlynárom. „Spolu s hlavným trénerom 
Cifraničom končí pri mužstve aj jeho asistent Mlynár. 
Za odvedenú prácu obom ďakujeme a prajeme im  
v ich ďalšej trénerskej kariére veľa úspechov,“ uviedol 
klub na svojom oficiálnom webe. 

V poslednom zápase jesennej časti II. ligy proti FC 
ŠTK Šamorín viedli mužstvo z lavičky Ján Gajdošík  
a Martin Poljovka. Podbrezová strácala po 14.kole na 
vedúcu Banskú Bystricu už 11 bodov a jej víťazstvo 
v súťaži je skôr v teoretickej rovine...          Zdroj: SFZ

Extréner Púchova Cifranič skončil v Podbrezovej 

Kluby II. ligy sa môžu tešiť na finančnú injekciu. 
Slovenský futbalový zväz im prerozdelí čiastku štvrť 
milióna eur. Každý tím tak dostane dotáciu vo výške 
16 667 eur.

„Slovenský futbalový zväz poskytol z vlastných 
zdrojov finančné prostriedky všetkým klubom II. ligy 
spolu vo výške 250 000 eur v rámci realizácie opat
rení na zmiernenie následkov spôsobených pandé
miou ochorenia COVID19. Poskytnutím tejto pomo
ci zväz splnil aj podmienky určené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré podmieni
lo poskytnutie pomoci klubom Fortuna ligy dofinan
covaním účastníkov dvoch najvyšších súťaží z vlast

ných zdrojov SFZ minimálne vo výške 50 percent zo 
sumy poskytnutej ministerstvom,“ vysvetlila vedúca 
oddelenia strategických projektov Slovenského fut
balového zväzu Mária Berdisová.

Kluby môžu využiť finančné prostriedky na špor
tové výdavky, osobné náklady klubu na športov
cov a realizačné tímy v termíne od 01.09.2020 do 
31.12.2020. „Kluby sú povinné predložiť v termíne  do 
15. januára 2021 vyplnený formulár a kópie výpisov 
z bankových účtov či pokladničných dokladov po
tvrdzujúcich úhradu oprávnených výdavkov v rámci 
oprávneného obdobia,“ uviedla Berdisová. 

Zdroj: TASR - SFZ, foto: Mário Bóna

SFZ prerozdelí 250.000 eur účastníkom 2. ligy na 
zmiernenie následkov spôsobených pandémiou

Romana Halušková držiteľkou najvyššieho študentského ocenenia
Mimoriadneho ocenenia sa dočkala Púchovčan

ka Romana Halušková. Významné športové 
úspechy talentovanej hokejistky, odchovankyne 
púchovského hokeja, si všimli aj na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re
publiky a stala sa členkou tohtoročnej elitnej trid
siatky stredoškolskej mládeže. Minister školstva 
Slovenskej republiky Branislav Gröhling udelil 
Romane najprestížnejšie stredoškolské ocenenie 
– Pamätný list sv. Gorazda. 

Akéhosi stredoškolského Oscara dostávajú kaž
doročne študenti, ktorí dosiahli významné úspe
chy na medzinárodných predmetových olym
piádach, umeleckých či športových súťažiach  
a úspešne reprezentovali svoje mesto, kraj i celé 
Slovensko. 

Romana Halušková je všestranná športovkyňa, 
niekoľkonásobná majsterka Európy i sveta v ma
žoretkovom športe, no predovšetkým úspešná 
hokejová reprezentantka Slovenska. Študuje 
na Spojenej škole v Púchove. K významenému 
oceneniu Romane blahoželáme.

Rozhovor s Romanou Haluškovou aj o tom, ako 
zvláda vrcholová športovkyňa koronakrízu, prine
sieme v budúcom čísle.                                               (r)
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ROZLÚČKA
Ďakujeme rodine a vám 
všetkým, ktorí ste sa 28. 
novembra 2020 prišli 
rozlúčiť s  našou dra
hou mamou, svokrou, 
babkou a  prababkou  
Emíliou Urbanovou 
z  Dolných Kočkoviec, 
ktorá nás  opustila vo 
veku 87 rokov. Ďakujeme za vyjadrenia sústras
ti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 4. no
vembra 2020 prišli rozlúčiť s naším milovaným 
otcom, synom a bratom Ľubomírom Daniškom. 
Ďakujeme vedeniu a spolupracovníkom Mata
dordopravné pásy, pánovi farárovi, pohrebnej 
službe Advent, všetkým priateľom, občanom  
a rodine za dôstojnú rozlúčku, prejavy sústrasti  
a akúkoľvek pomoc. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišla si tíško 16. 9. 2020, 
už nie si medzi nami, v na
šich srdciach žiješ spo
mienkami. Nedožitých 
70 rokov by sa bola dožila 
dňa 8. 1. 2021 moja drahá 
manželka Evka Kozáková 
rod. Staňová z  Mojtína. 
S láskou spomína manžel 
Pavol, bratia a sestra Irenka, švagor Cyril a švagri
né. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spo
mienku a modlitbu.

SPOMIENKA
Dňa 11. 12. 2020 si pripo
menieme 1. smutné výro
čie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, dedko a  praded
ko Milan Ťažký z  Dol
ných Kočkoviec. S  lás
kou a  úctou spomína 
manželka Oľga, dcéra 
Anna s rodinou, synovia Milan a Ján s rodinou  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali len spomien
ky a žiaľ. Aj keď už nie 
si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami. 
Dňa 27. 11. 2020 si pripo
menieme 4. smutné výro
čie, čo nás opustila   naša 
drahá manželka, mama a 
babka Oľga Novosádová. S láskou a úctou spo
mínajú manžel Peter, dcéra Eva a vnúčatka Peťko, 
Emka a ostatná blízka rodina.

SPOMIENKA
Dňa 17. 12. 2020 sme si 
pripomenuli smutné  
10. výročie, čo nás na
vždy opustil náš drahý 
manžel, dedko a  pra
dedko Rudolf Dvorský. 
S  láskou a  úctou spo
mína manželka a  dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
Roky bežia, čas sa ne
zastaví, ale v našich 
srdciach si stále s nami. 
Dňa 5. 12. sme si pripo
menuli 15. výročie úmr
tia našej drahej Hanky 
Húževkovej zo Záriečia. 
Kto ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomien
ku spolu s nami. Manžel Juraj, synovia Juraj  
a Marcel so svojimi rodinami a celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdci zostávajú, tí čo Ťa 
radi mali, stále na Teba 
spomínajú. Dňa 1. 12.  
sme si pripomenuli  
5. smutné výročie úmrtia 
našej milovanej Juliany  
Kučíkovej. S  láskou 
a úctou spomína manžel 
Ladislav, deti Marcel a  Soňa a  ostatná smútia
ca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami  
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 10. decembra 2020 
si pripomenieme 15. 
výročie, čo nás opustil 
otec, svokor a  dedko 
Peter Urban z  Dolných 
Kočkoviec. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s  nami tichú spo
mienku. S láskou spomí
najú synovia Miroslav a Peter s rodinami.
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ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia 20 % do 31.12. 2020. Renovácia starých 
dverí, zárubní, vstavaných skríň a kuchynských 
liniek. Tel. 0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka 
prenájom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a 
prepravu materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, 
maľovanie. Tel.: 0902 356 631
• Požičovňa tepovačov Kärcher - vytepujte si 
sedačky, stoličky, koberce, autá. Tel: 0911 900 987, 
www.tepovac-puchov.sk
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911689723
KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374
PRENÁJOM
• Súrne hľadáme dlhodobý prenájom bytu v Púchove 
alebo dom v Hor. Kočkovciach do 350 € + energie.  
Príp. kúpa domu na mesačné splátky. 2 milé osoby. 0904 
547 152 alebo 0915 434 486.
• Kúpim alebo dlhodobo si prenájmem malú chatku 
v záhradkárskej oblasti. 0905 527 890  Púchov a okolie.
• Vezmem do prenájmu garáž alebo priestor 
na uskladnenie vecí po sťahovaní na dlhodobý 
prenájom. Púchov a okolie. Dohodou. 0905 527 890
Predaj
• Predám 2 kusy paplónov v ružovom angíne a 1 kus 
paplóna vo fialkovom brokátovom angíne. Cena 10 € za 
kus. Kontakt 0903 661 565.
• Predám chatku na Lachovci na Skale, tel: 0905 603 749



inzercia / oznamy 23

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

NsP Povžská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETI 

Po - Pia  16.00 - 22.00
So - Ne  7.00 - 22.00

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

OZNAM
Oznamujeme občanom, že prevádzka 

Divadla Púchov bude 
od 5.12.2020 do 7.1.2021 ZATVORENÁ !!!!

Kancelária inzercie bude pre občanov 
otvorená: 10.12. a 17.12.2020,

 v novom roku od 7.1.2021.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr.art. Pavol Pivko, 
konateľ Púchovskej kultúry

• Predám Renault Thália II, rok výr. 2009, najazdené 
kilometre 105 000. Benzín 1,2, 1. majiteľ, nehavarované. 
V dobrom technicom stave. Cena 2000 €, príp. dohoda. 
0903 486 268, 0903 546 927
Práca
• 50ročný telesne postihnutý muž na vozíku hľadá 
osobnú asistentku – opatrovateľku v dopoludňajších 
hodinách počas týždňa a soboty. Z Púchova a okolia  
Tel.: 0940 713 746
• Práca na dohodu: hľadáme na zastupovanie iba 
počas riadnej dovolenky a PN pracovníka/-čku na 
doobedie – max. na 3 hod. Podmienky: NJ alebo 
AJ, vlastný internet. Kontakt: 0903776576
• Ponúkame prácu pre zámočníkov, zváračov  
v Púchove a v Dubnici nad Váhom. Nástup: ihneď. 
Platové podmienky: živnosť (dohoda). Telefónne 
číslo:  0907 683 635
Poďakovanie
• Ďakujem zamestnancom Mesta Puchov za návštevu 
Mikuláša, ktorou veľmi potešili moju mamu. Som 
vďačná, že nezabúdate aj na seniorov.  
S pozdravom Eva Kalmanová 
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OKULIAROVÉ SKLÁ
10.-11.12.2020

OČNÁ OPTIK A DOCTOR OPTIC 
MOR AVSKÁ 11/687 

PÚCHOV

JEDINEČNÁ 
AKCIA

ZADARMO

Akcia platí 10.-11.12.2020.   
*Zadarmo iba sklá 1,5 s AR úpravou pri zhotovení kompletných okuliarov.

OČNÁ OPTIKA
DOCTOR OPTIC

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

*


