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súťaž2

Fotosúťaž o najkrajšiu jesennú fotografiu Púchova

33

Do konca novembra 2020 na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu sesennú fotografiu mesta 
Púchov.
V čísle 44 sme priniesli fotografie víťazov súťa-
že. Z veľkého množstva poslaných fotografií, 
ktoré síce nevyhrali, ale sú zaujímavé, dnes 
vyberáme fotografie autorov: Tomáš Vido (č.1), 
Jaroslava Kamenová (č.2), Peter Sobek (č.3) 
a Andrej Kozák (č.4).
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Slovami primátorky: 
.. .  a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle

Radosť, pokoj, láska... To sú symboly pre nasledu-
júce dni.

Radosť z blížiaceho sa narodenia Ježiška, čo je 
symbol tretej adventnej sviečky, si môžete prísť 
vychutnať aj na Pešiu zónu v Púchove, kde už 
stojí náš tradičný Púchovský Betlehem. Všetci už 
vieme, že opatrenia hygienikov nám neumožňujú 
si počas prechádzky v predvianočnom čase 
vypiť teplý punč alebo čaj a tiež pribúdajú ďalšie 
zákazy a obmedzenia pri cestovaní, stretávaní sa  
a vychádzaní, a tak sa naše možnosti naozaj zužujú 
len na strávenie sviatkov v domácom prostredí  
s našimi najbližšími, prípadne na prechádzku do 
blízkej prírody. Je to ťažké a všetci už máme toho 
naozaj dosť, pretože to neskonalé „improvizovanie“ vo 
vydaných opatreniach je vskutku náročné, nielen pre 
samosprávu, ale aj pre samotných občanov. Sledujte, 
prosím, aktuálne dianie prostredníctvom oficiálnych 
webových stránok mesta a Púchovských novín, ako 
aj oficiálne sociálne siete mesta a mobilnú aplikáciu 
Som Púchov, kde budeme priebežne informovať  
o aktuálnom dianí a prijatých opatreniach. Odberové 
miesta k dobrovoľnému testovaniu sú zatiaľ stále tri 
(viac na strane 25) a dúfam, že to čo najdlhšie vydrží, 
nakoľko máme obavy, či vzhľadom k vyjadreniam 
premiéra, bude k dispozícii dostatok testov. 

Posledný trištvrte rok sme žili v strachu, obavách, 
napätí, neskôr postupnom uvoľnení a teraz sme opäť 
sužovaní rôznymi kritériami – a to nás už všetkých 
unavuje. Napriek tomu, hovorí sa, že všetko zlé je na 
niečo dobré. 

Nášmu okresu sa z epidemiologického hľadiska 
veľmi nedarí, ale lepšie na tom nie sú ani ostatné 
okresy Slovenska. Je otázka budúcich dní, ako vláda 
rozhodne. Či zavrie okresy a prevádzky, alebo prijme 
iné opatrenia. Každopádne, je pre nás jednoznačné 
len jedno: byť opatrný k sebe samému a zodpovedný 
voči ostatným. Pochopila som to, že nám nepomôže 
žiadna politická strana. Pomôcť si môžeme len sami. 
Našim správaním a prístupom k tejto situácii. Možno 
som naivná, ale ja verím vo Vianoce, verím v zázrak, 
ktorý sa v tieto dni stal. Verím, že budeme zodpovední 
a Vianočné sviatky budú dňami, ktoré strávime doma, 
s rodinou. Nebude to také ako inokedy, ale pokiaľ to 
všetko sa bude niesť v symboloch lásky, tak to budú 
tie pravé Vianoce. Možno nie všetci majú tú možnosť 
byť so svojimi rodinami a blízkymi, ale pokiaľ v sebe 
majú lásku, zázrak Vianoc príde, pretože táto obeta 
obmedzení, a hlavne dodržiavanie týchto opatrení 
hygienikov, vychádza z lásky. Z lásky k našim rodičom 
a starým rodičom, ktorých chceme chrániť. A tak aj 
ja, ako zrejme každá mama, tých pár voľných chvíľ 
venujem príprave na Vianoce a pečiem medvedie 
tlapky, vanilkové rožky a linecké koláčiky, aby som 
deťom aspoň vôňou škorice, orechov a vanilky 
privolala vytúžené Vianoce.

Predvianočné obdobie pre mesto znamenalo 
aj zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo minulú stredu v priestoroch Divadla 
Púchov. Som rada, že mestské zastupiteľstvo bolo 
uznášaniaschopné, pretože základným bodom 
programu bolo schválenie základného dokumentu 
mesta pre budúci rok, a to Rozpočet na rok 2021.  
A toto sa podarilo, na základe schváleného rozpočtu 
a plánu investícií môžeme pracovať na jeho plnení 
a príprave investičných prác tak, aby sa tieto mohli 
začať čo najskôr v budúcom roku realizovať. Verím, 
že aj novinky v sociálnej oblasti budú prínosom 
pre tých najzraniteľnejších a osobne si myslím, že 

práve v súčasnej nepriaznivej situácii bude potrebné 
pomáhať Púchovčanom predovšetkým v sociálnej 
sfére, a tak zriadenie „sociálneho taxíku“, či zvýšenie 
príspevku v hmotnej núdzi, alebo navýšenie hranice 
dôchodku pre možnosť uchádzať sa o príspevok 
na stravu – obed za 1 euro je, verím, pozitívnou 
správou. Viac o zasadnutí mestského zastupiteľstva 
sa dočítate na stranách 4 a 5.

Bilancovali viacerí a mne je cťou poblahoželať 
Romane Haluškovej za jej významné športové 
úspechy nielen v oblasti mažoretkového športu, ale 
najmä v úspešnej hokejovej reprezentácii Slovenska. 
Gratulujem, Romanka, k udeleniu mimoriadneho 
ocenenia „Pamätný list sv. Gorazda“ zo strany 
Ministerstva školstva SR. Rozhovor s úspešnou 
Púchovčankou nájdete na stranách 26-27 tohto 
vydania Púchovských novín.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých mi prostredníctvom svojho predsedu 
Jána Petra ako i Ladislava Mazána, za okresnú Ilavskú 
radu a Jaroslava Šidla, predsedu ÚR SZZP, odovzdali 
na osobnej návšteve ďakovný list za spoluprácu a ja 
musím povedať, že si toto poďakovanie veľmi vážim 
a sľubujem, že v budúcom roku, pokiaľ to zdravotná 
situácia dovolí, sa táto spolupráca ešte zintenzívni. 

Vo štvrtok ma navštívil Ing. Štefan Beláň z Krajskej 
rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktorý mne  
i Alenke Strýčkovej odovzdal ocenenia sTOPa 2020  
v dvoch rôznych kategóriách – Top projekt a Top líder 
samosprávy - vo vzťahu k práci s mládežou. Bolo pre 
mňa cťou prevziať toto ocenenie, ale hlavne cítim 
veľkú vďačnosť za mládež, ktorá mestu pomáha 
nezištne, dobrovoľne a som presvedčená, že budúci 
rok nám dopraje viacej nových spoločných projektov 
na rozvoj mesta.

Minulý týždeň sme si pripomenuli jedno výročie – 
40 rokov od tragickej smrti legendárneho „Chrobáka“ 
Johna Lennona a jeho pieseň „Imagine“ mi aj teraz 
stále znie. Myšlienkou textu tejto Lennonovej 
piesne je jeho túžba po omnoho mierumilovnejšom 
svete. Imagine – predstava, že nás niečo spája a nie 

rozdeľuje je nosnou myšlienkou aj súčasného sveta  
v boji s koronou. 

Dňa 10. decembra sme si pripomenuli 
Medzinárodný deň ľudských práv, 72. výročie 
od prijatia Deklarácie základných ľudských práv  
a slobôd, ktorá bola 10. decembra 1948 v Paríži 
Valným zhromaždením OSN. Po ukončení druhej 
svetovej vojny sa členské štáty OSN zaviazali, že budú 
usilovať o všeobecné uznávanie a zachovávanie 
základných ľudských práv a slobôd. Dôstojnosť, 
rovné a neodňateľné práva pre všetkých ľudí, sú 
základným predpokladom slobody, spravodlivosti, 
demokracie a mieru vo svete.

Obdobie, ktoré prežívame, nás má niečo naučiť. 
Som presvedčená, že je to práve umenie trpezlivosti, 
vytrvalosti, ochoty, dobroprajnosti, vzájomnej úcty  
a porozumenia, obrovskej pokory, bezpodmienečnej 
a silnej lásky, radosti aj z tých najmenších úspechov. 
To a možno ešte oveľa viac sa máme teraz naučiť. 
Zastaviť sa, nadýchnuť a prijať to, čo nám bolo dané. 
Zbytočne sa postavíme hlavou proti múru, ublížime 
iba sami sebe. A tak nám ostáva len veriť. Viera  
v krajšie a lepšie zajtrajšky, úspešný nový rok 2021 
a v to, že nič netrvá večne, a všetko zlé sa v dobré 
obráti. Ďakujem vám všetkým, ktorí stále a neúnavne 
pomáhate druhým, a to či už zabezpečovaním 
nákupov pre seniorov, odkladaním nákupov v rámci 
Potravinovej zbierky „Podeľ sa a pomôž“ v púchovskej 
predajni Lidl pre tých, čo to najviac potrebujú, alebo 
tým, že prispievate na transparentný účet mesta, 
na základe čoho budeme môcť ešte do konca roka 
rozdeliť konkrétnym žiadateľom finančný príspevok 
na pomoc v tomto ťažkom období. 

Obrovským prekvapením pre nás bol i pre mesto 
premiérový projekt s dvojročnou tradíciou „Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok“, do ktorého 
sme sa zapojili i my, z mestského úradu, na ktorom 
bolo zriadené jedno z odberných miest pre okres 
Púchov. V priebehu troch týždňov ste tí, ktorí sa 
do projektu venovanému babičkám a deduškom, 
žijúcich v seniorských zariadeniach, ktorých nemá 
kto na Vianoce obdarovať, zapojili, priniesli na MsÚ 
takmer tristo krabičiek. Z nich sa podarilo obdarovať 
seniorov z viacerých zariadení, avšak stále nám ostalo 
niekoľko balíčkov, ktoré do Vianoc rozdáme medzi 
opatrovaných seniorov. Ďakujeme aj v mene našej 
kontaktnej osoby, pani Martiny Gerschdorfovej, 
s ktorou sme spolupracovali a tá darovala balíčky 
babičkám a deduškom v týchto zariadeniach: CSS 
Kolonka Púchov, CSS Riviéra Upohlav - Udiča, Senior 
klub n. o. - Púchov, ADOS Zdravie, Osamelí seniori 
Púchov. Poďakovanie patrí aj zapojeným základným 
a materským školám, kde deti a rodičia s otvorenými 
srdcami prispeli na tento láskyplný projekt. Dovoľte 
mi odkázať Vám v mene pani Gerschdorfovej: 
„Nech vás všetkých ešte dlho hreje pocit, že ste naozaj 
niekomu aspoň o trošku spríjemnili Vianoce. Srdečná 
vďaka.“

Využime tieto dni, ktoré by mali byť plné radosti  
a lásky naplno, stavajme medzi nami mosty a nie 
múry, a určite budeme šťastnejší. Nosme v srdci 
pokoj, lásku a nájdeme odpustenie. „Láska je väčšia 
než príval slov. O láske sa nediskutuje. Láska je.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry). Prajem vám, všetkým, 
pokojné a láskyplné Vianoce a do nového roka 
hlavne veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

Katarína Heneková 
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Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2020 na-
posledy v stredu 9.12.2020 v priestoroch Divadla 
Púchov, na ktorého rokovaní poslanci schválili 
rozpočet na rok 2021 i investičné zámery v jed-
notlivých volebných obvodoch mesta, ako aj 
ďalšie odporúčané návrhy, ktoré odzneli už na 
novembrovom zasadnutí mestskej rady. 
V predvianočnom čase zvolané Mestské zastupi-
teľstvo v Púchove sa zišlo v počte 14 prítomných po-
slancov z celkového počtu 19. Tí jednohlasne schváli-
li rozpočet na rok 2021 v celkovej čiastke príjmov 
21.499.936 eur a výdavkov 21.499.549 eur. 
V nadväznosti na schválený rozpočet, poslanci od-
súhlasili investičné zámery do nasledujúceho ka-
lendárneho roka vo výške 1.192.000 eur. Čerpanie 
v rámci investičných zámerov na rok 2021 prebehne 
v dvoch etapách – v prvom polroku vo výške 668.000 
eur, v druhom polroku vo výške 524.000 eur. Z inves-
tičných zámerov sa má jednať napríklad o riešenie 
križovatky Janka Kráľa, rekonštrukciu detského ihris-
ka pri ZŠ Mládežnícka i realizáciu 5 „Hniezd“ – sto-
jísk s polopodzemnými kontajnermi, rekonštrukciu 
vnútrobloku na Ulici F. Urbánka, rekonštrukciu oplo-
tenia cintorína v mestskej časti Hrabovka, rekon-
štrukciu na Ulici T. Vansovej v mestskej časti Horné 
Kočkovce, realizáciu I. etapy chodníka v mestskej čas-
ti Nové Nosice, rekonštrukciu cesty v mestskej časti 
Ihrište a opravu komunikácie na Vieske-Bezdedov.  
V spoločných investíciách sú zahrnuté: rekonštrukcia 
zasadačky na Mestskom úrade Púchov a doplnenie 
časti žalúzií v Divadle Púchov. 
Schválený bol aj Návrh VZN č. 13/2020 o určení výš-
ky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa  
v materskej škole a na štúdium v základnej ume-
leckej škole, výšku mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí a centra voľného času, výšku mesač-
ného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, 
výšky príspevku na režijné náklady a podmienok 
úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Púchov – o ktorého zmenách  
v poplatkoch informovalo mesto Púchov po zasad-
nutí mestskej rady. 
Na základe uvedeného poslanci schválili Výšku me-
sačného príspevku zákonného zástupcu na čiastoč-
nú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 20 
eur. Upravená výška mesačného príspevku zákonné-
ho zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v MŠ počas prázdninovej činnosti bude pred-

stavovať sumu 40 eur. Ak dieťa nebude v materskej 
škole celý mesiac, zákonný zástupca uhradí pomer-
nú časť mesačného príspevku podľa týždňov, kedy 
bude dieťa prihlásené na činnosť v materskej škole 
podľa vopred oznámeného harmonogramu otvore-
ných materských škôl počas leta. Na čiastočnú úhra-
du nákladov spojených s činnosťou školského klubu 
detí (ŠKD), je príspevok zákonného zástupcu žiaka 
stanovený mesačne sumou 10 eur.

Vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniela 
Gabrišová ďalej predkladala Návrh VZN č. 14/2020  
o podmienkach a spôsobe poskytovania so-
ciálnych služieb a sume úhrady na území mesta 
Púchov. Ako uviedla: „Jedná sa o prvé takéto vše-
obecne záväzné nariadenie, v ktorom sú zahrnuté 
kompletne všetky, a teda i nové, sociálne služby, 
ktoré mesto Púchov svojim občanom poskytuje.“ 
Predmetné VZN zahŕňa dve nové sociálne služby 
– prepravnú službu (sociálny taxík) a odľahčovaciu 
službu pre FO, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, 
ktorá opatruje“). Účinnosť nadobúda VZN od 1.1. 
2021. 
Prepravnú službu (sociálny taxík) mesto Púchov za-
bezpečí pre fyzickú osobu (FO) s trvalým alebo s pre-
chodným pobytom na území mesta Púchov, v súlade 

s § 42 zákona o sociálnych službách, s ťažkým zdra-
votným postihnutím odkázanej na individuálnu pre-
pravu osobným motorovým vozidlom alebo osobe 
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou 
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch 
a obmedzenou schopnosťou orientácie, a taktiež pre 
FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny priznanú odká-
zanosť na individuálnu prepravu osobným motoro-

vým vozidlom. Predmetná služba bude poskytovaná 
motorovým vozidlom mesta Púchov v pracovných 
dňoch obvykle v čase od 6:30 hod. do 14:30 hod.  
s cieľom cesty nielen na území mesta Púchov. Objed-
nať si prepravnú službu bude môcť FO vždy najme-
nej 24 hodín vopred a to osobne alebo telefonicky 
konkrétnemu dispečerovi sociálneho taxíka. Výška 
úhrady za prepravnú službu je 1 € na území mes-
ta Púchov a za každý km mimo územia mesta 
Púchov 0,50 €. 
Druhá novinka, odľahčovacia služba, bude posky-
tovaná pre fyzické osoby, ktoré opatrujú, ktorou sa 
poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťaž-
kým zdravotným postihnutím sociálna služba počas 
obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, 
nemôže opatrovanie vykonávať. Ako sa píše vo VZN 
č. 14/2020, cieľom odľahčovacej služby je umožniť 
fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpoči-
nok na účel udržania jej fyzického zdravia a dušev-
ného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčo-
vacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní  
v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčova-
cej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť 
v nasledujúcom kalendárnom roku. Odľahčovacia 
služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fy-
zickej osoby o poskytnutie tejto služby, žiadosť o po-
skytovanie tejto služby musí FO podať mestu Púchov 
14 dní pred dňom začatia poskytovania služby. 
Odporúčaným Návrhom VZN č. 17/2020, ktorým 
sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Púchov č. 2/2012 v znení dodatku č. 1 o poskyto-
vaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mi-
moriadnej dávky občanom mesta Púchov, bolo 
poslancami jednohlasne schválené navýšenie 
limitu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mi-
moriadnej dávky o 30 eur. V praxi to znamená, že 
od 1.1.2021 bude jednorazová dávka v hmotnej 
núdzi poskytnutá jednotlivcovi maximálne do 
výšky 100 eur, čo je zmenou oproti doposiaľ platnej 
maximálnej výške 70 eur. 

Predvianočné mestské zastupiteľstvo v znamení
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Zmeny v podávaní žiadostí a poskytovaní dotácií 
nastanú na základe schváleného VZN č. 20/2020  
o poskytovaní dotácií v meste Púchov, ktoré opäť 
predkladala Daniela Gabrišová. Predmetný návrh bol 
prerokovaný aj na Komisii vzdelávania, kultúry, so-
ciálneho zabezpečenia a mládeže. Predmetné VZN 
komplexne upravuje poskytovanie dotácií mestom 
Púchov, nie sú v ňom však zahrnuté rozhodovacie 
kompetencie jednotlivých orgánov mesta o výške 
dotácie, ktoré budú predložené na zasadnutí MsZ vo 
februári 2021 vo forme zásad. Konkrétne zmeny opro-
ti doteraz platnej úprave uviedla poslankyňa Irena 
Kováčiková: „Prvou zmenou tohto VZN je, že žiadosti  
o dotácie budú môcť žiadatelia posielať iba raz za rok, 
a to do 31. 3., keďže doteraz platila možnosť posielania  
žiadostí dvakrát ročne. O podanej žiadosti o dotáciu 
mimo určeného termínu bude rozhodovať mestské 
zastupiteľstvo. Druhou zmenou je maximálna výška 
poskytnutia dotácie, ktorá doteraz tvorila 90 percent 
z oprávnených nákladov. Toto VZN mení maximálnu 
výšku na 70 percent z oprávnených nákladov. O tom, 
kto bude rozhodovať o poskytnutí dotácií a pod-
mienkach o ich výške, budú pojednávať pripravova-
né Zásady, predložené poslancom na februárovom 
MsZ v nasledujúcom kalendárnom roku.“ 
Opätovne bol so zapracovanými zmenami, z pre-
došlého MsZ stiahnutý, predložený Návrh: Zásady, 
ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stra-
vovania dôchodcom a zdravotne postihnutým 
občanom v meste Púchov. Stravovanie seniorov  
a ZŤP občanov za 1 euro je poskytovaná služba mes-
ta Púchov v rámci sociálneho programu občanom 
mesta. Predmetom služby je poskytovanie hlavného 
jedla - obeda - stravníkovi v zariadení stravovania, 
podľa jedálneho lístka schváleného na príslušný týž-
deň vedúcim tohto zariadenia. Pozmeňovací návrh 

predložil poslanec Daniel Lako, ktorý navrhol, aby 
všetky žiadosti boli zoradené vzostupne, podľa výšky 
dôchodku, pričom stravovanie im bude poskytnuté 
len v prípade voľných kapacít v stravovacích zariade-
niach. Poslanci predložený návrh zásad schválili spo-
lu s pozmeňujúcim návrhom, na základe čoho budú 
môcť o túto službu požiadať seniori a ZŤP občania, 
ktorých dôchodok je nižší ako 490 eur (pôvodne táto 
čiastka predstavovala sumu 430 eur). 
Vedúca Oddelenia dopravy a služieb Ivana Mikuš-
cová predkladala Návrh VZN č.19/2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2020 a č.14/2019 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vyme dzených úsekoch miestnych komunikácií 
na území mesta Púchov, v ktorom sa upravuje pod-
mienka pri nákupe parkovacej karty PK typu A. Ivana 
Mikušcová predložila dôvodovú správu, v ktorej sa 
píše: „Rozhodujúcim, pre posúdenie či fyzická osoba 
má nárok na parkovaciu kartu typu A, je zaevidovaný 
trvalý pobyt FO v meste Púchov a skutočnosť, že táto 
osoba je zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla ako 
vlastník vozidla alebo ako oprávnený držiteľ vozidla.“ 
Prednostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová tiež uvied-

la, že v budúcom roku sa v meste Púchov uvažuje 
o elektronizácii predaja, kontroly a prevádzkovania 
parkovacích kariet, čo by malo priniesť zvýšený kom-
fort a dostupnosť tejto služby pre občanov. 
Na decembrovom MsZ bolo taktiež schválené 
uznesenie týkajúce sa investičného zámeru ob-
starania výstavby nájomných bytov a súvisiacej 
technickej vybavenosti v rámci realizácie stavby 
„Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Ko-
lonke so zmenou účelu užívania na bytové domy“ – 
Parkovisko a spevnené a ostatné plochy. Predmetný 
investičný zámer bol riešený už začiatkom roka na 

februárovom MsZ, avšak v tomto roku sa nepodarilo 
daný zámer úspešne realizovať z dôvodu neúspe-
chu vypracovanej žiadosti externou spoločnosťou. 
Predmetom schvaľovania bol predmetný investičný 
zámer, prestavbou má vzniknúť 36 bytov, v každom 
objekte to bude 18 bytov. Financovanie sa uskutoč-
ní z finančných prostriedkov získaných buď kom-
bináciou dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR, úverom zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a vlastnými finančnými prostriedka-
mi, alebo v prípade neschválenia dotácie z MDV SR  
z úveru poskytnutého zo ŠFRB a vlastnými finančný-
mi prostriedkami. Konkrétne podmienky financova-
nia a zabezpečovania finančných prostriedkov ako  
i záväzkov s tým súvisiacimi, budú predmetom ďal-
šieho schvaľovania MsZ po ukončení procesu verej-
ného obstarávania na dodávateľa stavby. 

Z predvianočného rokovania mestského zastupi-
teľstva ďalej vyberá primátorka mesta Katarína He-
neková: 

„V prvom rade musím uviesť, že som rada, že MsZ bolo 
uznášaniaschopné a že sa podarilo schváliť základný 
dokument mesta pre budúci rok, teda Rozpočet mesta 
na rok 2021. Na základe schváleného rozpočtu a plánu 
investícií môžeme pracovať na jeho plnení a prípra-
ve investičných prác tak, aby sa tieto mohli začať čo 
najskôr v budúcom roku realizovať. Poďakovanie pat-
rí vedúcej ekonomického oddelenia Lucii Pružinskej, 
hlavnej kontrolórke Marte Kaveckej, predsedovi eko-
nomickej komisie Danielovi Lakovi a viceprimátorovi 
Lukášovi Ranikovi za spoluprácu pri príprave rozpočtu. 
Verím, že aj novinky v sociálnej oblasti budú prínosom 
pre tých najzraniteľnejších a osobne si myslím, že práve 
v súčasnej nepriaznivej situácii bude potrebné pomá-
hať Púchovčanom najmä v sociálnej sfére, a tak zriade-
nie „sociálneho taxíku“, či zvýšenie príspevku v hmotnej 
núdzi, alebo navýšenie hranice dôchodku pre možnosť 
uchádzať sa o príspevok na stravu – obed za 1 euro je, 
verím, pozitívnou správou.“

V závere mestského zastupiteľstva popriala primá-
torka Katarína Heneková všetkým prítomným pekné 
a príjemné sviatky a poďakovala im za spoluprácu 
v roku 2020, za podporu v časoch vyhrotených po-
čas koronasituácie. Zároveň vyslovila želanie, aby sa 
opäť v roku 2021 stretli s poslancami zdraví a plní 
entuziazmu.

Laura Krošláková

schváleného rozpočtu i pomoci Púchovčanom
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Mestská polícia Polícia informuje

Od začiatku novembra odovzdali občania  
v rámci štvrtého kola zbraňovej amnestie na 
útvaroch Policajného zboru na celom Slovensku 
204 nelegálne držaných strelných zbraní a 3448 
kusov streliva. 

Pomer krátkych zbraní k dlhým je 53 k 47 percen-
tám. Približne polovicu odovzdaných zbraní tvoria 
pištole a revolvery. Zvyšok sú ostatné zbrane, a to 
hlavne dlhé zbrane – malokalibrovky (cca 11 per-
cent), brokovnice (cca 21 percent), guľovnice (cca 10 
percent) a iné typy. 

Štvrté kolo zbraňovej amnestia trvá od 1. novem-
bra 2020 do 30. apríla 2021. Občania môžu počas šie-

stich mesiacov beztrestne odovzdať nelegálne drža-
né strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare 
Policajného zboru.

Prevencia
Význam zbraňovej amnestie je hlavne v prevencii 

– znížení počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, 
a tým aj znížení rizika, že sa nimi bude páchať trest-
ná činnosť. Takisto by amnestia mohla pomôcť aj pri 
prípadnej identifikácii zbraní, ktoré mohli byť v mi-
nulosti použité pri trestnej činnosti.

Čo ďalej s odovzdanými zbraňami?
Odovzdané zbrane a strelivo preskúmajú balistici 

Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného 
zboru. Občania budú mať možnosť 
si túto zbraň zaevidovať pod pod-
mienkou, že ňou nebol spáchaný 
trestný čin a spĺňajú podmienky na 
držanie alebo nosenie zbrane. Prí-
padne budú môcť previesť vlastníc-
tvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu 
podmienky.  Ak tak neurobia, zbraň 
sa stane vlastníctvom štátu. Podob-
ný postup je aj pri strelive.

Prvé tri amnestie
Počas predchádzajúcich troch 

zbraňových amnestií občania  
odovzdali 10.865 zbraní a 82.010 ku-
sov streliva. Z preskúmaných zbraní 
nebolo zistené spáchanie trestného 
činu ani s jednou z nich.          MV SR

Ako dopadol prvý mesiac štvrtého 
kola zbraňovej amnestie

Národná kriminálna agentúra zasahovala v Trenčí-
ne, Prievidzi, aj v Kysuckom Novom Meste. Išlo o pro-
tidrogovú akciu. Zadržala desať podozrivých osôb  
a vykonala množstvo domových prehliadok, vrátane 
skladových priestorov a vozidiel. Zaistili viac ako 650 
gramov pervitínu, čo je približne 6200 dávok v hod-
note takmer 41.000 eur. 

Okrem toho polícia zaistila aj marihuanu a desiatky 
tisíc eur v hotovosti, rôzne komponenty na výrobu 
drog, mobily a SIM karty, ale aj strelivo rôzneho ka-
libru. Zo zadržaných osôb vyšetrovateľ už šesť obvinil  
z obzvlášť závažnej drogovej trestnej činnosti, ako 
členov organizovanej skupiny. Nie je však vylúčené, 
že padnú ďalšie obvinenia. 

Organizovaná skupina pôsobila najmä na území 

Trenčianskeho a Žilinského kraja, ale aj na iných mie-
stach Slovenska. Na drogách mali zarábať ich výro-
bou z prekurzorov, neoprávnene zadovážených zo 
zahraničia, najmä z Českej a Poľskej republiky. Vyro-
bené drogy mali prechovávať a ďalej dodávať narko-
manom alebo dílerom. 

Vyšetrovateľ podal podnet prokurátorovi trenčian-
skej krajskej prokuratúry na podanie návrhu na ich 
vzatie do väzby. Ten sa s ním stotožnil a podal návrh 
na väzbu na Okresný súd v Trenčíne, ktorý ho akcep-
toval a o väzbe každého z obvinených v zákonnej 
lehote rozhodne. 

V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest 
odňatia slobody na 15 až 20 rokov. 

Prezídium Policajného zboru

NAKA rozložila drogový gang, ktorý operoval 
najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji

Policajti z Považskej Bystrice vykonali kontrolu na 
dodržiavanie aktuálneho opatrenia hlavného hygie-
nika Úradu verejného zdravotníctva. 

Zameranie kontroly bolo hlavne na dodržiavanie  
opatrení, nariadení prijatých v súvislosti s COVID 19. 
Zameriavali sme sa hlavne na nosenie rúšok, dodržia-
vanie obmedzenia fungovania prevádzok.

Počas kontroly sme  skontrolovali  celkovo 10 pre-
vádzok v Považskej Bystrici a v Púchove, pričom bolo 
zistených 6 porušení platných nariadení. Polícia po-

čas kontroly uložila 5 blokových pokút  za nenosenie 
rúšok na miestach, kde je to povinné. Prípady poru-
šenia opatrení k obmedzeniu fungovania prevádzok 
budú odstúpené na  Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. 

Policajti  všetkých okresných riaditeľstiev v rámci 
Trenčianskeho kraja  budú aj naďalej vykonávať ta-
kéto  kontroly na dodržiavanie nariadení prijatých  
v súvislosti s COVID 19.

KR PZ Trenčín  

Polícia kontrolovala dodržiavanie opatrení 
v súvislosti s COVID-19 aj v okrese Púchov

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla (ARO) minulý týždeň v Púchovskom okrese 
na úroveň 498 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla 
chorobnosť o 44 percent. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji 
nahlásili v minulom týždni na regionálne úrady 
verejného zdravotníctva 798 akútnych respirač-
ných ochorení. V Trenčianskom samosprávnom 
kraji klesla chorobnosť o 9 percent na úroveň 546 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Najvyššia bola 
v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 880 ochore-
ní na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť  
v kraji – 276 ochorení na 100.000 obyvateľov, 
bola v okrese Partizánske. 

Z celkového počtu akútnych respiračných 
ochorení boli tri ochorenia na chrípku. V porov-
naní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípko-
vá chorobnosť v Trenčianskom kraji o 80 percent.

Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sú indivi-
duálne zatvorené vybrané triedy v školách na 
školských zariadeniach. Pre pandémiu platí zákaz 
návštev v nemocniciach.          RUVZ Trenčín 

Chorobnosť na ARO klesla 
v okrese o 44 percent

Opitý nie!
Na oddelenie mestskej polície zatelefonoval 

muž z Púchova. Chcel, aby mu hliadka mest-
skej polície prišla otvoriť unimobunku na 
prespávanie obyvateľov bez domova. Mestskí 
policajti ho požiadali, aby prišiel na oddelenie, 
keďže podľa hlasu mali podozrenie, že muž je 
pod vplyvom alkoholu. Po príchode na odde-
lenie MsP Púchov vykonal  dychovú skúšku 
s pozitívnym výsledkom 1,83 promile, ktorú 
odmietol podpísať. Hliadka mu vysvetlila, že 
nocľah v unimobunke nebude možný preto, 
lebo je pod vplyvom alkoholu  a to je  v rozpore 
so stanovenými podmienkami mesta Púchov.

Pomohli...
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenie muža z Hatného, 
ktorý nahlásil stratu nákupnej plátennej taš-
ky, bielej farby. Zabudnúť ju mal v nákupnom 
vozíku pred  nákupným centrom v Púchove. 
Hliad ka mestskej polície preverila oznáme-
nie na mieste, kde zistila, že zabudnutú tašku 
uschovala pracovníčka nákupného centra  
v priestore informačného centra. Zistenie bolo 
telefonicky oznámené majiteľovi, ktorý uvie-
dol, že tašku si vyzdvihne.

Našli si flek...
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade telefonického oznámenia na Nábreží 
slobody. Na dispečing mestskej polície telefo-
noval muž, podľa ktorého je oproti jeho domu 
altánok, v ktorom sa majú zdržiavať neznáme 
osoby. Keďže muž nebol doma, požiadal hliad-
ku mestskej polície, aby oznámenie preverili. 
Hliadka po príchode na miesto o 19.55 h. zis-
tila, že altánok je verejne prístupný cez otvo-
rené bránky a vnútri konzumujú štyria mladíci 
alkoholické nápoje. Uvedené osoby sa tým do-
pustili priestupku proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta. Priestupok vyriešila hliadka  
napomínaním.
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Prvoradou prioritou spoločností 
Continental Matador Rubber s.r.o., 
Continental Matador Truck Tires 
s.r.o. a ContiTrade Slovakia s.r.o., 
ktoré prevádzkujú svoje výrobné, 
výskumno-vývojové a obchodno-
-servisné činnosti v Púchove, je 
ochrana zdravia a bezpečnosť svo-
jich zamestnancov, ich rodín ako 
i zákazníkov a dodávateľov počas 
globálnej zdravotnej krízy spôsobe-
nej pandémiou COVID-19.

Centrálny krízový štáb spoločnosti 
Continental vyvinul a implementoval 
rozsiahly súbor opatrení. Definované 
opatrenia sú zamerané na zníženie rizi-
ka výskytu a šírenia pandémie v rámci 
organizácie ako i mimo nej, pri súčas-
nom zachovaní výroby a zabezpečova-
ní požiadaviek našich zákazníkov.

Predpisy Continentalu pre oblasť 
bezpečnosti a ochrany zdravia za-
hŕňajú korporátne opatrenia, opatre-
nia prijaté vládou príslušných krajín,  
v ktorých Continental pôsobí, ako  
i opatrenia lokálneho Krízového štábu 
spoločností Continental v Púchove.

Od začiatku vypuknutia pandémie 
COVID-19 v našej krajine v spoločnos-
ti Continental v Púchove aplikujeme 
bezpečnostné a ochranné opatrenia, 
vrátane dodržiavania minimálnych 
odstupov, povinného nosenia rúšok 
vo všetkých vnútorných a vonkajších 
priestoroch a dezinfekcie rúk a nástro-

jov. Boli vypracované plány dezinfek-
cie pracovísk a sociálnych priestorov 
a zvýšila sa frekvencia dezinfekcie naj-
častejšie používaných priestorov, ako 
sú jedálne, šatne, sociálne zariadenia.

Krízový štáb na týždennej báze pre-
hodnocuje prijaté opatrenia na za-
medzenie šírenia pandémie, vymieňa 
si skúsenosti aj s ostatnými závodmi 
Continental na Slovensku a v prípade 
potreby okamžite prijíma nové lokálne 
opatrenia na minimalizovanie rizika  
a ochranu našich zamestnancov.

Naši zamestnanci sú pravidelne 
informovaní o protipandemických 
opatreniach a žiadaní o ich dôsledné 
dodržiavanie. V prípade príznakov 
ochorenia zamestnanci zostávajú do-

mácej karanténe a absolvujú RT-PCR, 
resp. antigénové testovanie. V prípade 
potvrdenia ochorenia sú v súčinnosti 
s pracovníkmi Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Považskej 
Bystrici dohľadávané kontaktné osoby, 
ktoré nastupujú taktiež do karantény.

Krízový štáb spoločnosti Continental 
v Púchove úzko spolupracuje s Re-
gionálnym úradom verejného zdra-
votníctva v Považskej Bystrici, s ktorým 
konzultuje prijímané protipandemické 
opatrenia a poskytuje aktívnu súčin-
nosť úradu pri dohľadávaní kontaktov. 
V zmysle predpisov Krizový štáb evi-
duje a reportuje príslušným orgánom 
a organizáciám všetky potrebné infor-
mácie o aktuálnej situácii v spoločnos-

tiach Continental v Púchove.
V najbližšom období pripravuje Krí-

zový štáb spustenie mobilného odbe-
rového miesta na antigénové testo-
vanie v areáli Continentalu v Púchove  
a zavedenie náhodných kontrol dodr-
žiavania protipandemických opatrení 
pracovníkmi Regionálnemu úradu ve-
rejného zdravotníctva a príslušníkmi 
Polície SR.

Toto je iba niekoľko príkladov toho, 
že Krízový štáb Continentalu v Púcho-
ve rieši aktuálnu situáciu s maximál-
nou zodpovednosťou a reaguje oka-
mžite na vývoj situácie v meste Púchov 
a našom regióne.

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-
no-vývojovým aktivitám v modernom 
Technologickom centre. V súčasnosti 
spoločnosť Continental v Púchove za-
mestnáva 4.717 zamestnancov.

Zdroj: Continental,  
Foto: Slavomír Flimmel

Protipandemické opatrenia v Continentale

Asociácia krajských rád mládeže (AKRaM) zor-
ganizovala v roku 2020 už druhý ročník oceňo-
vania „sTOPa“, a to v spolupráci s Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rada mlá-
deže Trenčianskeho kraja nominovala na ocene-
nia v kategórii Top projekt, PaedDr. Alenu Strýč-
kovú, riaditeľku CVČ Včielka za projekt AKTIVuj 
sa, a primátorku mesta Púchov, JUDr. Katarínu 
Henekovú, v kategórii Top líder samosprávy. 
Obom nominovaným ocenenia odovzdal vo štvr-
tok 10.12.2020 osobne Ing. Štefan Beláň, v pries-
toroch Mestského úradu Púchov. 

V tohtoročnom ocenení sTOPa 2020 boli v dvoch 
rôznych kategóriách – Top projekt a Top líder samo-
správy - vo vzťahu k práci s mládežou, nominované 
riaditeľka Centra voľného času Včielka PaedDr. Ale-
na Strýčková, ktorá je zároveň koordinátorkou prá-
ce s mládežou v meste Púchov a primátorka mesta 
Púchov JUDr. Katarína Heneková. Ocenenia odo-
vzdal obom nominovaným Ing. Štefan Beláň z Kraj-
skej rady mládeže Trenčianskeho kraja. 

Odborná hodnotiaca komisia pozostávala z odbor-
níkov a osobností z mládežníckej politiky a verejnej 
správy, ktorí na základe predloženej nominácie zo 
strany Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov  
a Centra voľného času Včielka, navrhli Asociácii kraj-
ských rád mládeže udeliť ocenenie Top projekt za 
projekt AKTIVuj sa Alene Strýčkovej, pod ktorej zá-
štitou projekt prebiehal a Top líder samosprávy prvej 
primátorke mesta Púchov, Kataríne Henekovej, za 
profesionálny prístup a podporu mladých aktívnych 
ľudí v meste. 

„Ďakujem členom Mládežníckeho parlamentu 
mesta Púchov, ktorí aktivity realizovali. Budú za tie-
to odmenení aj certifikátmi Youth pass, uznávanými  
v rámci neformálneho vzdelávania, ktoré im môžu 
pomôcť pri prijímačkách na stredné školy i do za-
mestnania,“ približuje Alena Strýčková. 

Prekvapenie z nominácie približuje Katarína He-
neková: „Nominácia v kategórii Top líder samosprá-
vy v oblasti práce s mládežou bola pre mňa veľkým 
prekvapením a naozaj ma to potešilo. Spolupráca  
s deťmi, mládežou, a samozrejme aj pedagógmi, je 
v súčasnosti nesmierne dôležitá. Musím  povedať, že 

zapojenie púchovskej mládeže do procesov pomo-
cí v samospráve je úžasné a ja som veľmi vďačná, že  
v Púchove máme mládež, ktorej na našom meste 
a ľudí v ňom žijúcich záleží. Ďakujem za nominá-
ciu i ocenenie. Je to pre mňa výzva a záväzok do 
budúcnosti podporovať mládež v ich ambíciách  
a projektoch.“

Umiestnenie v oboch kategóriách ocenené poteši-
lo a aktívnym mládežníkom z CVČ Včielka, ktorí ich 
nominovali, srdečne ďakujú a do ďalšej práce želajú 
mnoho trpezlivosti, vytrvalosti a entuziazmu.

L. Krošláková

Ocenenia sTOPA 2020 putovali do CVČ i na radnicu 
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Tam, kde sa  neumiera. . .
Pri vnímaní dnešného sveta možno 

objavovať rôzne paralely, ktoré môžu 
symbolicky vyjadriť podstatné skutoč-
nosti. Pri počúvaní piesne „Tam, kde 
sa neumiera“ od známej slovenskej 
speváčky Zuzany Smatanovej možno 
až žasnúť nad tým, ako aktuálny je 
text piesne pre dnešnú dobu. Slová 
„obzri sa okolo, v tom svete sa umiera, 
je hore nohami a pripomína netopie-
ra“, možno nájsť symbolickú paralelu 
s hrozbou pandémie pre ľudský život. 
Profesor Vladimír Krčméry, odborník 
na infektológiu, v nedeľnej talkshow 
u Šarkana, ktorá bola v nedeľu 1. no-
vembra uviedol, že nový koronavírus 
v Číne vznikol po tom, čo sa v meste 
Wu-Chan uskutočnila obrovská párty 
za účasti vyše 40.000 ľudí, ktorí tam 
konzumovali netopiere. Čo pandémia 
koronavírusu za rok existencie vo svete 
spôsobila, dnes už vieme. 

Presne sa napĺňajú slová spomínanej 
piesne, že svet je hore nohami, na ví-
rus sa v ňom umiera práve v znamení 
netopiera, ktorého konzumácia prinie-
sla ľudstvu drastické následky. Pieseň 
má však najmä svoj pozitívny náboj.  
V prenesenom zmysle slova možno  
v nej nájsť výzvu k jednote, vzájomnej 
podpore, či povzbudení. Možno akosi 
rýchlo prešlo uvedomenie si, ako veľa 
síl sa muselo vynaložiť v bezprostred-
nom boji s vírusom, najmä zo strany 
lekárov a zdravotníckeho personálu. 
Práve títo ľudia boli prvými, ktorí če-
lili hrozbe vírusu z prvých pozícii. Aj 
vzhľadom k blížiacim sa vianočným 
sviatkom, im patrí prianie všetkého 
dobrého pre ich profesionálny i osob-
ný život. Náboženská pieseň, ktorá sa 
spieva v chrámoch na Vianoce a v ne-
deľu, začína slovami „Sláva Bohu na vý-
sostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej 
vôle“. 

Čo však vtedy, ak dobrá vôľa človeka 
je niekedy zneužitá, alebo prehliada-
ná? Čo vtedy, keď aj napriek enormné-
mu nasadeniu a výkonu, ktorý človek 
snažiaci sa bojovať s nepriazňou života 
či už vo vzťahu ku koronavírusu, alebo 
iným ťažkostiam, bojujúci nielen za 
svoje dobro, ale i za iných, čo vtedy, ak 
je jeho snaha nielen neocenená, preh-
liadnutá, ale dokonca prekrútená, či 
napadnutá? Je zrejmé, že takýto pocit 
môže byť demotivujúci. 

Môže nastúpiť pocit sklamania, 
frustrácie, či opustenosti. Autorom 
výroku „Sláva Bohu na výsostiach a na 

zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“, z kto-
rej sa neskôr stala liturgická pieseň, 
sú anjeli a nebeské zástupy ľudí, ktorí 
takýmto spôsobom vyjadrili radosť  
a vďačnosť Bohu, že sa narodil na zemi 
Spasiteľ ľudstva, čo oslavujeme každé 
Vianoce. Výrok, najmä slová „pokoj ľu-
ďom dobrej vôle“, môže byť povzbude-
ním v uvedenej situácii sklamania zo 
zlého zaobchádzania s našou dobrou 
vôľou zo strany iných ľudí. Anjeli a oby-
vatelia Božieho kráľovstva v nebi, nám 
v takej situácii prajú pokoj. 

Prečo práve pokoj? Pretože ide  
o pokoj, ktorý neznamená ignoranciu 
problému. Je to pokoj, ktorý aj napriek 
tomu, dá človeku istotu, že ak aj ľudia 
nesprávne zaobchádzajú s našou dob-
rou vôľou z akýchkoľvek pohnútok, 
predsa je tu niekto, kto o našich dob-
rých úmysloch vie. Je tu niekto, kto 
ich vidí, kto si ich pamätá a kto nám 
ich odmení. Síce nie tým spôsobom, 
ako by sme predpokladali, možno ani 
nie rovnakou formou, ale ak budeme 

dostatočne vnímaví, zrazu zbadáme, 
že zachovanie našej dobrej vôle, aj 
napriek neprajnosti iných, nám zabez-
pečil jednu dôležitú vec. Stále sme to 
totiž my sami. Inými slovami, stále sme 
to my, tí istí ľudia. Zostali sme samými 
sebou. Nestratili sme svoju vlastnú 
tvár. Aj keď sa niekto pokúsil našu dob-
rú vôľu len použiť a potom pošliapať, 
v skutočnosti sa mu to nepodarilo. Ten 
pokoj znamená akoby odkaz „neboj sa, 
zostaň v pokoji, stále si to ty, nestal si 
sa tým, čím si zvolil byť ten, kto je proti 
tebe“. 

Zuzka Smatanová nás vo svojom 
hite pozýva hľadať miesto, kde sa ne-
umiera. Takéto miesto sa môže tvoriť 
najskôr v nás samých, v našom vnútor-
nom svete a potom má šancu „svietiť“ 
v prejavoch nášho charakteru. Nene-
chajme si „vnútorne zničiť“ svoju nádej 
a najmä presvedčenie, že sme ľudia 
schopní konať dobro a prejaviť svoju 
dobrú vôľu, aj napriek všetkým proti 
nám stojacim okolnostiam. 

Podporiť nás v tom môže samotný 
dôvod oslavy Vianoc, vedomie, ktoré 
ak chceme, môžeme prijať ako fakt, 
že prišiel niekto, kto sa narodil kvôli 
každému človeku. Boží Syn, ktorý má 
schopnosť rozumieť nášmu životu, 
našim radostiam i sklamaniam. Môže 
nám postačiť vedomie že ako pravý 
Boh a človek, prežil s ľuďmi ľudský ži-
vot. Poskytol nám jasný dôkaz o tom, 
že vie, čo je ľudská zloba, nevďačnosť, 
nevraživosť, či nepriateľstvo. Nad tým 
všetkým však jasne žiari víťazstvo nad 
všetkým zlom a odhodlanie človeka. 
Odmietnime teda prázdnotu, nech si 
sama v kúte odumiera. Nechajme pô-
sobiť v čase Vianoc v našich srdciach 
pokoj, ktorý pramení z vedomia, že 
sme ľudskými bytiami hodnými nielen 
ľudskej ale i Božej lásky. Krásne Viano-
ce, pevné zdravie, dobrú vôľu a radosť 
v srdci prajem všetkým.

Stanislav Stolárik, 
katolícky farár v Púchove
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„Ajhľa, videl som otvorené dvere na 
nebi...“ (Zj 4,1) 

„... a moje oči videli Tvoje spasenie.“  
(Lk 2,30)

Božou slávou prežiarená noc, anjel-
ské zvesti pastierom, chudobná ma-
štaľka, Mária s dieťatkom ovinutým 
plienkami a uloženým v jasliach – to 
sú Vianoce. To sú otvorené dvere ne-
bies na zem a zo zeme k nebu. Stalo 
sa to najväčšie medzi nebom a zemou, 
medzi Bohom a človekom. Dvere ne-
bies sa otvorili. Boží Syn Ježiš Kristus 
v podobe malého dieťatka zostúpil do 
nášho sveta. To je skutočný základ via-
nočnej zvesti i vianočnej radosti.

Vianoce sú výkrikom novej radosti, 
novej radostnej istoty, že nad týmto 
biednym svetom a životom je ešte Boh 
a nebo. Ale nie nebo zatvorené a ne-
dostupné a Boh mlčiaci a tajomný. Ale 
Boh skrze svojho Syna do tohto sveta 
vstupujúci, aby tento svet spasil, aby 
svetu aj človeku pomohol. Aby svet 
urobil Božím svetom a človeka Božím 
človekom.

Spasiteľ prišiel na svet v dobe, keď 
všetko ľudské úsilie bolestne zlyhalo. 
Ani sebavedomá pohanská civilizácia 
a kultúra starého Grécka, ani dômysel-
ná židovská zbožnosť nevybudovali raj 
na zemi. Všetko, čo nás tu na zemi trá-
pi, čo nám tu chýba, čo by sme chceli 
zmeniť, to nepostaví a nezmení iba 
ľudská múdrosť a spravodlivosť. To je 
dané a zjavené zhora, to pripravil a da-
roval Boh tým, ktorí ho milujú. 

Ajhľa, videl som otvorené dvere na 
nebi... akonáhle sa aj nám v Ježišovi 

Kristovi otvoria nebesá a my sa do nich 
zahľadíme, potom namiesto strachu, 
neistoty a nepokoja naplní nás veľká 
radosť a v našom živote sa budú dariť 
nové veci. Snáď budeme prežívať chví-
le, keď sa nám bude zdať, že sa nebo 
nad nami zavrelo. A všade budeme 
vidieť iba slepé uličky bez východiska 
a samé ťažké a nezodpovedané otáz-
ky. Nepodajme sa tomu, nie je na to 
dôvod. Ticho čakajme, prosme, vola-
jme, hľadajme východiská – ale predo-
všetkým choďme k Tomu, ktorého nám 
ako jediného dalo nebo na spasenie. 

Ježiš Kristus má odpoveď aj pre nás, 
pre každého. Bojujeme vo svojom 
vnútri s potrebou odpustenie? „ Krv Je-
žiša, Božieho Syna, očisťuje nás od kaž-
dého hriechu.“ (1J 1,7) Potrebuje naša 
viera istotu a posilnenie pre večný 
život? „Tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nezahy-
nul, ale večný život mal každý, kto verí 
v Neho.“ (J 3,16)

A tak aj počas tohoročných Vianoc, 
keď budeme spievať, počúvať i roz-
jímať o narodenom Božom dieťati, 
nech sa nás pri tom opravdivo a moc-
ne dotkne a zmocní vianočná zvesť. 
Aby naše srdcia naplnili radosť, pokoj  
a istota, lebo neplatia naše hriechy, ale 
Božia milosť. Už nie je najväčšou mo-
cou sebectvo, ale láska. Už nevíťazí na 
zemi peklo, ale Boh v Ježišovi Kristovi. 
Lebo cez otvorené dvere nebies naše 
oči mohli uvidieť a spoznať Božie spa-
senie.

Dušan Cina, 
evanjelický a.v. farár

V i a n o č n é 
z a s t a v e n i e 
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Nájdete nás  
na parkovisku medzi 
Tescom a Jyskom

Každý deň až do Vianoc

9:00 - 19:00

„Darček na 
poslednú 
chvíľu“

•	 Predaj a servis telefónov
•	 Výmeny skiel, batérií
•	 Príslušenstvo

Poznáte

z KauflanduPoznáte

z Kauflandu

Poznáte

z Kauf landu

Poznáte z Kauflandu

...za   pár  dní
sťahu    jeme sa
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0d 1. januára 2021 mesto Zásada-
mi , ktorými sa určuje postup pri po-
skytovaní stravovania dôchodcom 
a zdravotne postihnutým občanom 
v meste Púchov rozšírilo podporu 
pre ďalších seniorov a zdravotne po-
stihnutých občanov so zachovaním 
príspevku mesta na jeden stravný 
lístok. 

Kto a akým spôsobom sa môže 
uchádzať o stravovania dôchodcov 
a zdravotne postihnutých občanov  
v meste Púchov?

Stravovanie dôchodcov a zdravot-
ne postihnutých občanov je služba, 
ktorú Mesto Púchov poskytuje v rámci 
sociál neho programu občanom mesta, 
ktorí sú poberateľmi starobného alebo 
invalidného dôchodku a občanom, 
ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný 
stav odkázaní na spoločné stravovania. 

Poskytovania hlavného jedla - obe-
da je zabezpečované v zariadeniach 
školského stravovania, ktorých zriaďo-
vateľom je Mesto Púchov, v domovoch 
sociálnych služieb, ktorých zriaďova-
teľom je TSK a v zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je ÚPSVaR. Obed sa po-
skytuje podľa jedálneho lístka schvá-
leného na príslušný týždeň vedúcim 
zariadenia. Hmotnosť hotovej porcie 
jedla z pohľadu príslušných noriem 
zodpovedá hmotnosti hotovej porcie 
jedla pre dospelú osobu. Stravník má 

možnosť vziať si jedlo do jednorazovej 
nádoby.

Cena jedla sa určí aktuálnymi náklad-
mi na jeho prípravu. Príspevok Mesta 
Púchov na cenu stravného lístka pre 
stravníkov, ktorých dôchodok je nižší 
ako 490,00 € je vo výške rozdielu med-
zi aktuálnym predpisom stravného  
a uhradeným poplatkom 1,00 € od 
poberateľa starobného alebo invalid-
ného dôchodku a občana, ktorý je pre 
svoj nepriaznivý zdravotný stav odká-
zaný na spoločné stravovanie.

Žiadateľom môže byť poberateľ sta-
robného alebo invalidného dôchodku 
a občan, ktorý je pre svoj nepriaznivý 
zdravotný stav odkázaný na spoločné 
stravovanie, má trvalý pobyt v mes-
te Púchov, výška dôchodku alebo pri 
občanoch ZŤP, ZŤP/S výška ich príjmu 
nepresiahne sumu 490,00 €.

Poskytovanie stravovania nie je ná-
rokovateľnou službou. V prípade, že 
záujem o túto službu bude väčší, ako 
sú kapacitné možnosti stravovacích 
zariadení, bude sa pri výbere zo žia-
dateľov prihliadať aj na ich sociálnu 
situáciu. Všetky žiadosti budú zorade-
né vzostupne podľa výšky dôchodku  
a bude im poskytnuté stravovanie len 
v prípade voľných kapacít v stravova-
cích zariadeniach.

V prípade, že si žiadateľ uplatňuje 
nárok na príspevok mesta na cenu 

stravného lístka, prílohou jeho žiadosti 
musí byť kópia rozhodnutia Sociálnej 
poisťovne – ústredie Bratislava o výške 
dôchodku, prípadne iný doklad po-
tvrdzujúci výšku jeho príjmu, ten kto 
nie je dôchodcom, svoj nepriaznivý 
zdravotný stav preukáže preukazom 
ZŤP, ZŤP/S. Bližšie informácie o spô-
sobe a forme poskytovania stravova-
nia, tlačivo žiadosti získa záujemca na 
Mestskom úrade Púchov, odd. škol-
stva, sociálnych vecí.

Služba a príspevok na stravovanie sa 
poskytuje na základe podanej žiados-
ti na jeden kalendárny rok. V prípade, 
že podmienky na poskytovanie služby  
a príspevku po uplynutí roka trvajú 

naďalej, oprávnená osoba je povinná 
o ich priznanie opätovne požiadať.  
Žiadosti sa podávajú spravidla v termí-
ne do 31. 1. bežného roka, o príspevok 
v priebehu roka možno požiadať, ak 
podmienky na priznanie služby a prí-
spevku v tomto období vznikli. Služba 
a príspevok na stravovanie sa posky-
tuje celoročne okrem mesiacov júl  
a august, dní pracovného pokoja  
a štátnych sviatkov. 

Irena Kováčiková, predsedkyňa 
Komisie vzdelávania, kultúry,  

so ciálneho zabezpečenia, mládeže 
MsZ Púchov

Foto: pixabay

Stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých 
občanov za 1 euro aj v roku 2021

Blíži sa koniec roka 2020 a je čas poďakovať sa 
zamestnancom Podniku technických služieb mes-
ta Púchov za ich odvedenú prácu a zodpovedný 
prístup. 

Ďakujeme zamestnancom, že okrem plnenia bež-
ných úloh vykonávali činnosti aj nad rámec svojich 
pracovných povinností. Ceníme si ich ochotu a pra-
covné nasadenie v tejto neľahkej situácii, ktorú zaprí-
činilo šírenie nákazy COVID-19. Rok 2020 bol pre nich 
náročný, a preto sme nezostali len pri poďakovaní. V 
mene dozornej rady Podniku technických služieb 
mesta Púchov sme sa rozhodli odmeniť dvoch za-
mestnancov a odovzdať im pozornosť v podobe dar-
čekových košov.  

Na základe návrhu vedúcich zamestnancov boli 
ocenení za pracovné výkony Božena Pecková a Pa-
vol Chalaň.  Pani Božena Pecková pracuje v podniku 
úctyhodných 37 rokov a jej srdečnosť a zápal pre 
prácu je obdivuhodný. Ocenenie uvedených zamest-
nancov môže byť motiváciou aj pre ostatných kole-
gov a už teraz sa tešíme, koho budúci rok odmeníme. 
Prajeme Vám spokojné, láskou a porozumením nap-
lnené vianočné sviatky. 

Angela Lazorová, poslankyňa MsZ

Dozorná rada ocenila najlepších zamestnancov 
Podniku technických služieb mesta Púchov
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V termíne od 2.11.2020 – 4.12.2020 prebehla  
v réžii Oddelenia dopravy a služieb realizá-
cia opráv a asfaltovanie viacerých komunikácií  
a chodníkov v meste Púchov. Úspešným uchádza-
čom vo verejnom obstarávaní na výber dodáva-
teľa stavebných prác sa stala spoločnosť STRABAG 
s.r.o. , ktorá stavebné práce zrealizovala v celkovej 
cene 155.480 € s DPH.

Predmetom zákazky bola oprava a asfaltovanie 
uvedených komunikácií a chodníkov v meste 
Púchov:

1.oprava povrchu miestnej komunikácie Ko-
menského ul. v časti medzi Ul. Obrancov mieru  
a Štefánikovou ulicou ,

2.Oprava povrchu chodníka a výmena obrubní-
kov na Komenského ul. vedúceho popred ZŠ Ko-
menského po Vodárenskú ul., 

3.Oprava povrchu chodníka s výmenou obrubní-
kov na Ul. Športovcov popri futbalovom štadióne, 

4. Oprava cesty na Námestí slobody od kostola 
smerom k štátnej ceste II/507, 

5. Oprava povrchu ulice Nábrežie slobody,
6.Oprava nakladacej plochy pre separovaný od-

pad na PTsM s.r.o., 
7. Oprava výjazdu na štátnu cestu III. triedy opro-

ti detskému ihrisku v miestnej časti Ihrište.
Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov

Opravy a asfaltovanie miestnych komunikácií

Autobusová doprava Púchov oznamuje na-
sledovné zmeny prevádzky MAD počas vianoč-
ných a novoročných sviatkov:

21.12 – 22.12 –  premávame ako počas škol-
ských prázdnin

23.12.2020 –  1.1.2021 nepremáva MAD 2
23.12.2020 - premávame ako v sobotu, ne-

premávajú spoje označené značkou „V“
24.-27.12.2020 - premávame ako vo sviatok, 

nepremávajú spoje označené „V“
28.-31.12. 2020 - premávame ako v sobotu, 

nepremávajú spoje označené „V“
1.1.2021 - premávame ako vo sviatok, nepre-

mávajú spoje označené „V“  
Značka „V“ (Vianoce):
MAD 1 končí spojom č.10 od Tesca o 15:30  

s príchodom na Žel.stanicu  o 15:30
MAD 5 končí spojom č.20 z Hoštinej o 15:13  

s príchodom na Žel.stanicu  o 15:36
Otváracie hodiny PIC (len dopravné karty 

MAD Púchov):
22.12.2020  - otvorené do 16:00 hod.
23.12.2020 -  3.1.2021 -  zatvorené
04.01.2021  - otvorené od 8:00 hod.

Autobusová doprava Púchov, a.s. 

Zmena prevádzky MAD 
Púchov počas sviatkov

Aj na Facebooku
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Koronakríza zastavila všetko čo sa 
dalo. Všetkým nám chýba hlavne soci-
álny kontakt a akákoľvek aktivita. Nám 
starším všetko to, čo nám rozjasní my-
seľ a dá do pohybu naše staré ubolené 
údy. Áno je to tak, dobre si to uvedo-
mujeme aj my seniori z denného cen-
tra.

Naše aktivity máme teda obmedzené 
a tak ich nahrádzame ako sa dá. Pre-
chádzkami vo dvojiciach, telefonický-
mi hovormi, či elektronickou poštou. 
V jesenných mesiacoch nás prekvapila 
aj samospráva denného centra, ktorá 
pripravuje a organizuje všetky naše ak-
tivity. Osobné stretnutia sme nahradili 
telefónmi a mailami. Cez ne sme do-
stávali aj domáce úlohy. Tie posledné 
boli zamerané k blížiacim sa Vianoci-
am. Jedna bola vedomostná a jedna 
tvorivá Termín na ich vyhodnotenie 
sme si dali k Mikulášu s nádejou, že sa 
zlepší aj epidemiologická situácia. Žiaľ 
sa tak nestalo.

No Mikuláš aj nás prekvapil, nielen 
malých. Keďže denné centrum svojou 
činnosťou plní v našom meste pod-
pornú sociálnu službu, naši zástupco-
via prevzali v piatok 4. decembra od 
pani primátorky Kataríny Henekovej 
a vedúcej oddelenia školstva a soci-
álnych vecí Daniely Gabrišovej miku-
lášske balíčky aj pre členov DC. A tak 
úlohou samosprávy bolo ako tieto 
baličky doručiť tým, ktorí svojou akti-
vitou pomáhali vytvárať činnosť DC. 
Samospráva DC sa rozhodla dopriať 
seniorom kus radosti – zaspomínať si 

na detstvo - a stretnúť sa s Mikulášom 
Pomohla opäť elektronická pošta a te-
lefóny. Aktívni členovia dostali oznam 
na popoludnie siedmeho decembra. 
Bolo v ňom uvedené, v ktorom pres-
nom čase majú navštíviť postupne 
priestory denného centra tak, aby sa 
dodržali všetky epidemiologické opa-
trenia na koronavírus. 

Tým bol vytvorený priestor na stret-
nutie sa s Mikulášom. Ten odovzdal 
mikulášsky balíček pod podmienkou, 
že každý povie básničku. Bolo že to 
radosti - ale aj napätia a trémy ako  
v detských rokoch. Našu Elenku po-
chválil za detskú básničku: „ Pod oki-
enkom z večera, ktosi kuká, nazerá. 
Dlhá brada až po pás, jaj, veď je to 
Mikuláš.“ Sem – tam musel napovedať 
aj on, aby nenastalo ticho. V telocvič-
ni DC bola uskutočnená aj výstavka 
jednej z úloh O najkrajšiu zhotovenú 
vianočnú ozdobu, ktorú si tiež postup-
ne všetci s obdivom obzerali. Rovnako 
mali možnosť si tam pozrieť výsledky 
vedomostnej súťaže Poznáš slovenské 
vianočné zvyky? Mikuláš odovzdal aj 
ocenenie za zapojenie sa do súťaží.

A ako dopadli súťaže? Do súťaže  
o Najkrajšiu vianočnú ozdobu sa za-
pojilo 34 členov. Zvíťazila pani He-
lena Kuťková za súbor hačkovaných 
bielych ozdôb. Na druhom mieste sa 
umiestnili Anna Repková spolu s An-
nou Sekulovou a na 3. mieste Ľudmila 
Melicherová. Do vedomostnej súťaže 
bolo zaslaných 46 SMS. Zapojilo sa 29 
– z toho 22 bolo správnych odpovedí. 

Vylosovaní boli výhercovia 1. Emília 
Chovančeková, 2. Miroslav Ondráško  
a 3. Anna Sekulová. 

O príprave Mikuláša a činnosti nás, 
seniorov z Denného centra, v celom 
roku 2020, hovorí vedúca oddelenia 
školstva a sociálnych vecí Daniela 
Gabrišová: „Pri dodržaní korona opa-
trení seniori denného centra zažili  
v pondelkové popoludnie kus radosti. 
Zaspomínali si na detstvo a mali mož-
nosť stretnúť sa v skupinkách aj s Mi-
kulášom.“

Touto cestou ďakujeme za možnosti, 
ktoré nám mesto Púchov v roku 2020 

poskytlo, primátorke Kataríne Hene-
kovej a vedúcej oddelenia školstva  
a sociálnych vecí Daniele Gabrišovej. 
S vedúcou OŠaSV sme boli v pravidel-
nom kontakte a hľadali rôzne alterna-
tívy, ako fungovať aj v obmedzenom 
režime. Za všetky tohtoročné radosti, 
ktoré sme zažili aj vďaka vedeniu mes-
ta Púchov, z celého srdca ďakujeme  
a do nového roka vykročíme s vierou, 
že situácia ohľadne koronavírusu sa 
čiastočne upokojí a my budeme môcť 
ďalej fungovať za takmer bežných 
podmienok.

Emília Luhová

Mikuláš prekvapil aj seniorov v dennom centre

Primátorke mesta Kataríne Heneko-
vej dňa 10.12.2020 prišli poďakovať 
členovia Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých (SZZP). Za Okresnú radu 
z Ilavy odovzdal poďakovanie Ladislav 
Mazán, predseda ZO SZZP Púchov Ján 
Petro a ďakovný list za skvelú spo-
luprácu a poskytovanie bezplatnej 
právnej služby odovzdal primátorke 

Jaroslav Šidlo, predseda ÚR SZZP. Seni-
ori poďakovali v mene všetkých členov 
organizácie a už teraz sa tešia na spolu-
prácu v roku 2021, do ktorého vkročia 
s vierou v priaznivý vývoj súčasnej situ-
ácie. Katarína Heneková poďakovala za 
tieto ocenenia, ktoré si z celého srdca 
váži.  

MsÚ

Členovia ZO SZZP poďakovali 
primátorke mesta

Potravinová zbierka spoločnosti Lidl 
Slovenská republika sa v Púchove teší 
veľkému záujmu občanov, ktorí po ka-
ždom svojom nákupe prispievajú do 
potravinového koša, pre ľudí i rodiny 
zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia aj ľudí bez domova.

Poverené sociálne pracovníčky Od-
delenia školstva a sociálnych vecí na 
Mestskom úrade Púchov, vyberajú ka-
ždý štvrtok obsah potravinového koša 
- skladajúci sa z trvanlivých potravín 
a drogérie, ten následne distribuujú v 
balíčkoch. Sila projektu potravinovej 

zbierky je o to väčšia, čím bližšie sú 
vianočné sviatky, počas ktorých vybra-
ným ľuďom pomôžete práve Vy, svojou 
srdečnosťou, spríjemniť chvíle a preja-
viť štedrosť, patriacu k Vianociam.

Vedenie mesta Púchov Vám, zapoje-
ným do potravinovej zbierky, vyslovu-
je touto cestou obrovské ĎAKUJEME 
a všetkým praje pokojné a láskyplné 
prežitie vianočných sviatkov, v kruhu 
najbližších, a hlavne veľa zdravia a tr-
pezlivosti, tak dôležité práve v súčas-
nej situácii. 

MsÚ

Podeľ sa a pomôž



spravodajstvo14

V uplynulom období sa pod 
taktovkou Oddelenia výstavby, 
investícií, životného prostredia 
a stavebného úradu uskutočnilo 
hneď niekoľko investičných akcií, 
ktoré boli v roku 2020 plánované, 
avšak z dôvodu pretrvávajúcej ko-
ronasituácie pozdržané. 

Prvou z nich bolo vybudova-
nie ďalších 42 buniek kolumbária  
v rámci rozšírenia oplotenia cintorí-
na v Púchove, druhou bolo riešenie 
havarijného stavu pri garážach za 
Farským kostolom všetkých Svä-
tých v Púchove. Obe akcie, napriek 
nepriaznivej koronasituácii, boli 
úspešné, Mesto Púchov sa tak pred 
Vianocami môže tešiť z ďalších zrea-
lizovaných projektov. 

Obnova časti oplotenia cintorína 
Púchov

Začiatkom mesiaca december 
(2.12.2020) bola ukončená reali-
zácia Obnovy časti oplotenia cin-
torína Púchov, ktorá bola zahájená  
v októbri (26.10.2020) so zmluvne 
stanoveným termínom zhotovenia 
do 45 dní od odovzdania staveniska. 
Napriek novembrovým a decem-

brovým termínom a s ohľadom na 
vzniknutú mimoriadnu situáciu spô-
sobenú vírusom COVID – 19, sa vy-
súťaženému dodávateľovi Komplet 
– stav, s.r.o. (Ladce), podarilo ukončiť 
stavbu ešte pred uplynutím leho-
ty. V rámci obnovy oplotenia sa tak 
úspešne rozšíri kapacita kolumbária 
o 42 buniek. Celková suma investície 
s DPH je 31.742 eur. Zároveň bola 
stavba doplnená plochou kvitnúcich 
krov, ktorá nahradila pôvodnú zeleň 
zasahujúcu do elektrického vedenia. 
Okrem stavebného progresu tak 
bude cintorín v Púchove doplnený 
aj o prírodné estetické prvky. 

Odvodnenie verejnej plochy pri 
hromadných garážach

Koncom novembra (26.11.2020) 
boli zrealizované zabezpečova-
cie práce odvodnenia a terénnych 
úprav jestvujúcej účelovej komu-
nikácie hromadných garáží za Ná-
mestím slobody (rímskokatolíckym 
kostolom). Tie sa uskutočnili z dôvo-
du ohrozenia prívalovými dažďami  
a vyhláseným I. a II. stupňom ohroze-
nia, keďže už v minulých mesiacoch 

roka 2020 niekoľkokrát zasahovali 
na tomto mieste dobrovoľní hasiči, 
odčerpávajúci vodu z predmetného 
dôvodu ohrozenia. Dodávateľom 
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. (Nosice), bol 
zrealizovaný zberný však vyplnený 
triedeným kamenivom, do ktorého 
sú sústavou dažďového potrubia 
zaústené 2 uličné vpuste s kalovým 
košom a jestvujúci okolitý terén je 
vyspádovaný smerom k vpustom 
v celkovej sume 10.563 eur. Po vy-

konaní odvodňovacích prác plochy 
pri garážach za Farským kostolom 
všetkých Svätých, vedenie mesta 
Púchov verí, že havarijné stavy, ktoré 
niekoľkokrát v priebehu kalendár-
neho roka riešili dobrovoľní hasiči 
či Podnik technických služieb mes-
ta Púchov, už sa nebudú opakovať  
a so spokojnosťou sa stretnú i u ma-
jiteľov príslušných garáží. 

Oddelenie výstavby, investícií, 
živ. prostredia a stavebného úradu

Úspešné investičné akcie oddelenia výstavby
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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Medzi známymi tvárami v slovenčinársko-dejepis-
nom kabinete sa tento rok objavili aj dve nové. Jednu 
z nich sme si predstavili v minulom čísle a na ďalšiu 
sa pozrieme v tomto. Keby pani učiteľka Mgr. Ďura-
nová nebola zakopla o učiteľstvo, stala by sa určite 
slávnou baletkou alebo držiteľkou zlatých medailí v 
prekážkovom behu na autobus. A o podobné  tajom-
stvá sa s nami podelila.  Tak nech sa páči.

1. Znamenie:  panna
2. Životná filozofia:  Čo na srdci, to na jazyku – čo 

môžeš povedať dnes, neodkladaj na zajtra“
3. Obľúbené citáty: „Kto chce iným svietiť, sám 

musí žiariť.“ „ Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lás-
ky neunesieš.“

4. Charakteristika tromi slovami: Monk, viera, 
vreckovky

5. Obľúbená hračka z detstva: úplne prvá – gu-
mová veverička a retro mončiči

6. Vysnívané povolanie z detstva: baletka
7. Najneobľúbenejší predmet: fyzika
8. Najobľúbenejšie predmety: geografia, dejepis, 

psychológia, pestovateľské práce
9. Prvá činnosť po prebudení:  pravidelne sa zľak-

nem, či som nezaspala 
10. Obľúbené historické obdobie: Komunizmus 

v našom prostredí, resp. ako vraví moja bývalá pani 
učiteľka – socializmus, pretože komunizmus sme 
nedosiahli. Zahŕňajúc propagandu, monsterprocesy 
a výstražné odkazy  pre dnešok. Anachronická my-
seľ a spomienkový optimizmus ľudí, ktorí nezažili 
zločiny tohto obdobia na vlastnej koži, môžu veľmi 
nebezpečne deformovať videnie mladého človeka.  
Ale veľmi rada učím aj prvú svetovú vojnu a dejiny 
každodennosti v akomkoľvek období.

11. Obľúbené literárne obdobie: realizmus
12. Život ktorého literárneho hrdinu by ste si na 

chvíľu chceli vyskúšať: Malého princa a jeho inšpi-
rujúcu púť poznaním bytia

13. Umelecké sklony: tvorba dekorácií, kulís, aran-
žérstvo

14. Niečo, čo si o vás ľudia myslia, a nie je to 
pravda:  Že mám o cca 10 rokov menej. Pre ženu 
lichotivé, no nie keď vás ako pani učiteľku posielajú 
upratovačky prezuť sa, na svadbe dostanete  detskú 
porciu a džúsik, autobusár núka polovičný lístok,  
a pani kuchárka v jedálni tykajúc vedie výsluch, ako 
ste prišli k červenému lístku a či už ste mali pätnásť. 

15. Čo vás dokáže najviac vytočiť:  Ľudská hlúpo-
sť = neochota zamyslieť sa. Rovnako tak škrabkanie 
sa pravou rukou za ľavým uchom.

16.  Máte fóbiu z: neznámych vrčiacich psov, gom-

EditorialTridsať prípadov Veroniky Ďuranovej

Brainstorming je osvedčená metóda na slobodnú  
a rýchlu  produkciu nápadov. Vedúci diskusie, učiteľ či 
lektor nadhodí tému a účastníci v rýchlom tempe na-
vrhujú rozmanité idey. Striktnou podmienkou je rýchla 
produkcia nápadov bez obmedzení, bez zdôvodňova-
nia. Až potom nasleduje kritická analýza, výber najlep-
ších nápadov, ich podrobné rozpracovanie, zdôvodne-
nie, ale i vyčíslenie finančných nákladov a zverejnenie. 

V posledných mesiacoch sme svedkami permanent-
ného štátneho braistormingu priamo pred televíznymi 
kamerami. Všetky nápady sú nám ponúkané ako tie 
jediné najlepšie riešenia. Jedným z posledných úžas-
ných brainstormingov bol ten piatkový popoludňajší, 

ktorý vypustil do éteru nápad rýchleho otvorenia škôl. 
Avšak otvorenia s podmienkou. Tou podmienkou je 
každotýždenné otestovanie 400 žiakov gymnázia, 50 
zamestnancov, 400- 800 rodičov. Suma- sumárum 
850- 1250 testovaných... 

Verte, že v našej škole nie je nik, kto by nebol za ná-
vrat žiakov do školy. Opäť každodenný riadny režim, 
intenzívne myslenie a učenie, úlohy i skúšanie, zmys-
luplná práca, duchaplné uvažovanie ... Žiacky smiech, 
krik i lapajstvá.  Na to si však budeme musieť ešte 
počkať. Určite do chvíle, pokiaľ bratislavskí lapaji ne-
začnú triediť a vyhodnocovať svoje brainstormingové 
nápady.                           Miroslav Kubičár, riaditeľ školy

Búrka mozgov

Stratená generácia
,,Táto kniha nechce byť ani obžalobou, ani vy-

znaním. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo  
o generácii, ktorú spustošila vojna - i keď unikla 
jej granátom,” napísal svojho času Erich Maria Re-

marque v úvode diela 
Na západe nič nové. 
Generáciu vojakov, do 
ktorej patrili aj hlavní 
hrdinovia jeho romá-
nu, nazval ,,stratenou”. 
Dnes sa tento termín 
začal opäť používať -  
v súvislosti so študent-
mi, ktorí sa dokopy viac 
ako pol roka učia doma. 

,,Čím dlhšie sú školy 
zavreté, tým viac deti trpia nedostatočnou výuč-
bou, ktorá je spojená s dlhodobými negatívnymi 
dopadmi vrátane  budúcich príjmov a zdravia,” 
píše sa v novej správe organizácie UNICEF. Pre 
lepšiu predstavu, podľa nedávneho výskumu 
pripraví priemerného slovenského žiaka každý 
mesiac zatvorených škôl až o 4000 € počas jeho 
budúceho pracovného života, čo sa následne vý-
razne odrazí aj na našej ekonomike.

Omnoho väčšie škody sú ale tie neviditeľné, 
ktoré žiadny expert nevyčísli - psychické škody. 
Študenti boli doslova zo dňa na deň odtrhnutí od 
kolektívu ľudí, ktorí tvorili súčasť ich každoden-
ného života. Zo dňa na deň sa im zhoršila kvalita 
vyučovania a zo dňa na deň sa im zotreli pevne 
nakreslené hranice - medzi domovom a školou, 
oddychom a povinnosťami, socializáciou a samo-
tou. Tieto hranice, ktoré boli pre nás kedysi opor-
nými bodmi, už neexistujú a my sa strácame...

Tento editoriál  nechce byť ani obžalobou, ani 
vyznaním. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo  
o generácii, ktorú spustošila pandémia - i keď 
unikla jej príznakom.

V dobe, kedy píšem tento text, nie je jasné, ktoré 
a či vôbec sa školy v decembri otvoria. Bez ohľadu 
na výsledok ale zostáva vo vzduchu visieť otázka - 
ako sa prejaví zatvorenie škôl na našej budúcnos-
ti? Príjemné čítanie vám želá

Nina Melicherová

bíkov a ,,bielych plášťov“ so zubármi na čele
17. Vlastnosti, ktoré na ľuďoch neznášate: klam-

stvo, alibizmus, nezdvorilosť, prehnané sebavedomie
18. Vlastnosti, ktoré si na ľuďoch vážite: rozváž-

nosť, ochotu, prirodzenosť, u dospelých vnútorné 
neskrývané dieťa

19. Pikoška z vášho nového kabinetu: Sedím  
v najlepšom a na pikošky najplodnejšom kabinete  

v škole. Ale jeho vnútorná smernica hovorí 
jasne – čo sa stane v kabinete, ostáva v ka-
binete. 

20. Skrytý talent: viď umelecké sklony 
+ skok do reči, prekážkový beh na auto-
bus, synchronizované frflanie a potápanie  
v papieroch

21. Zlozvyk: takzvaný syndróm predbie-
hajúcej papule

22. „Dobrozvyk“: vraciam veci po akej-
koľvek činnosti do pôvodného stavu

23. Záľuby: turistika, bicyklovanie, peče-
nie, tanec, čítanie, folklór, fotografovanie  
a úprava videí, spoločenské hry, manuálne 
práce okolo domu, učiteľkovanie

24. Obľúbené filmy: Archa bláznov, Hacksaw 
Ridge

25. Obľúbená kniha: Matilda (R. Dahl)
26. Obľúbený seriál: Tajné životy
27. Obľúbená hudba alebo kapela: filmová hud-

ba, Coldplay, Sia
28. Aký je to pocit byť za katedrou? Pocit zados-

ťučinenia. Je to spojenie adrenalínového športu, 
nových výziev, pokroku, formovania osobností (aj 
tej vlastnej), herectva, prekvapení, paradoxov, kon-
štruktívnej kritiky a náhodných situácií. Je to práca, 
pri ktorej je každý deň iný, obohacujúci a naplnený 
aktivitou. A napočudovanie, celý tento nesúrodý ba-
lík (mi) dáva zmysel. 

29. Plány do budúcnosti: Napredovať vo všetkom, 
nezabúdať na nikoho, dobre spávať a nehanbiť sa (aj 
nebáť sa) pozrieť do zrkadla.

30. Odkaz študentom: Tvorte budúcnosť, v kto-
rej by ste chceli žiť. Popritom si užívajte atmosféru 
gymnázia, využite všetky možnosti, ktoré sú vám 
ponúkané. Pri kráčaní vpred nestrácajte svoje tváre 
a zanechávajte stopy, na ktoré môžete byť hrdí. No  
a v každej situácii a v každej duši hľadajte dobro. 
Howgh.                                                Ema Boleková, II.B
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Gymnázium Púchov je škola, na ktorej sa stále 
niečo deje. Ani tento školský rok nie je výnimkou. 
Zapojili sme sa totiž do národného projektu Pod-
porné profesie vo výchove a edukácii žiakov. Od 
septembra je súčasťou života na gymnáziu aj PoP 
tím - podporný tím tvorený štyrmi sympatickými 
ženami. Rozhodli sme sa dať im priestor aj v na-
šom Gympsy, aby sme vám ich mohli predstaviť  
a viac priblížiť ich prácu. 

Školská psychologička, špeciálna pedagogička, 
asistentka učiteľa a žiaka. Názvy a náplň práce 
týchto profesií znejú na prvý pohľad možno jasne, 
ale je to naozaj tak? Vieme, čo naozaj robia, ako 
vlastne podporujú žiakov a učiteľov? 

Keď sa žiaci nevedia rozhodnúť, akým smerom 
by sa mali uberať po maturite, alebo potrebujú 
pomôcť, ako lepšie zvládnuť úzkosť či stres, ich 
kroky by mali smerovať k školskej psychologičke 
Mgr. Miroslave Timkovej. Mirka je prívetivý typ 
človeka. Svoju prácu si vykonáva zodpovedne. So 
žiakmi pracuje individuálne i skupinovo, pripravu-
je si pre nich rôzne prednášky, aktivity zamerané 
na psychické zdravie a prevenciu voči negatívnym 
javom ako je šikana, závislosti či vyhorenie.. 

Druhou odborníčkou je špeciálna pedagogička 
Mgr. Milada Fojtíková. Miladka sa vo svojom od-
bore našla, špeciálna pedagogika a predovšetkým 
oblasť sluchového postihnutia sú jej srdcovou zá-
ležitosťou. V našom gymnáziu pracuje so žiakmi 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami. Poskytuje odborné poradenstvo rodičom  
a dáva odporúčania nám ostatným, aby sme ve-
deli lepšie k týmto žiakom pristupovať a dokázali 
pre nich vytvoriť optimálne školské prostredie. 

Asistenčné duo. Tak by sme mohli nazvať naše 

dve pedagogické asistentky. PaedDr. Dana Mucs-
ková a Mgr. Katarína Gažová sa snažia uľahčiť prá-
cu učiteľom i žiakom. Danku a Katku možno stret-
núť priamo v triedach na vyučovaní, na dozoroch 
počas prestávok, ako aj popoludní, keď poskytujú 
doučovanie. 

Žiakom pomáhajú dosahovať lepšie výsledky, 
učiteľom sú k dispozícii pri príprave učebných po-
môcok. Obidve sú vyštudované učiteľky a neboja 
sa žiadnej výzvy, ktorú im ich práca niekedy oča-
kávane, inokedy neočakávane vie priniesť.  

Podporné profesie vo výchove žiakov - PoP tím

Súrodenci Olívia a Sebastián Kadlecovci sú 
žiaci prvého ročníka našej školy.  Ich mená 
vám určite „zacvendžali“ v ušiach, keďže 
vďaka svojmu talentu boli témou viacerých 
článkov v novinách. Tieto talenty vám teraz 
predstavujeme. 

Olívia a Sebastián sa k tomuto športu do-
stali úplne prirodzene – hrávali ho často cez 
leto s rodičmi, a keďže ich bavil, prihlásil ich 
otec do bedmintonového klubu. Odvtedy 
ubehlo už osem rokov a za ten čas si stihli pri-
písať k svojím menám veľa vzácnych ocenení 
aj z medzinárodných turnajov. 

Medzi Sebastiánove najväčšie úspechy pat-
rí účasť na majstrovstvách Európy (2018) a je 
päťnásobným majstrom Slovenskej republi-
ky. Olívia si k svojmu menu pripísala dvojná-
sobné majstrovstvo medzi slovenskou bed-
mintonovou elitou v štvorhre a 1. miesto na 
medzinárodných súťažiach na Zahreb Open 
a Serbian Open vo štvorhrách. Spolu získali 
tento rok 1. miesto v mixe na Slovak Open, 
kde si Sebastián vybojoval 3. miesto a Olívia 
1. miesto v dvojhrách.

Za ich vynikajúcimi výsledkami sú trénin-
gy, ktoré im umožňujú sa stále zlepšovať. Za 
týždeň majú 9 až 11 tréningov. Keď nemajú 
turnajové obdobie, venujú sa zvyšovaniu sily, 
dynamike, kondícii a bedmintonovej techni-

ke. Trénujú v Púchove aj v Ilave pod vedením 
ich otca a momentálne aj pod vedením čes-
kého trénera Honzu Somerlíka. Ich trénerkou 
vo fitness centre je Juliána Zaukolec. Počas 
leta mávajú reprezentačné sústredenia, kde sú 
pod drobnohľadom reprezentačných trénerov 
a holandskej trénerky Judith Meulendijks.

Určite po náročných tréningoch človek 
môže stratiť motiváciu, ale to rozhodne ne-
platí pri týchto našich šikovných študentoch. 
Cítia veľkú podporu od svojich rodičov a od 
priateľov. A ich sny do budúcnosti? Sebasti-
án napreduje k tomu, aby bol ako jeho špor-
tový vzor Chou Tien Chen, chce sa zúčastniť 
všetkých svetových podujatí a získať medailu  
z majstrovstiev Európy. 

Olívia si splní svoje sny, keď sa dostane na 
olympijské hry a na majstrovstvá sveta a uhrá 
na týchto podujatiach čo najlepší výsledok.

My im môžeme do ich budúcnosti popriať 
len veľa šťastia a vysloviť im našu podporu v čo 
najlepšie výsledky. Sme na vás hrdí!

Zuzana Loduhová

Veľké mená našej školy - súrodenci Kadlecovci

Zľava dolu Mgr. Miroslava Timková, vpravo dolu PaedDr. Dana Mucsková, zľava ho Mgr. Katarína Gažová, vpra-
vo hore Mgr. Milada Timková
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Ľudia sa vraj najviac boja troch vecí: smrti, ostat-
ných ľudí a svojej vlastnej mysle. Možno preto sa bo-
jíme hovoriť o našich psychických problémoch.

Nie si normálny. Si úplne padnutý na hlavu.
Povieme niečo podobné onkologickému pacien-

tovi? Nie. Ale často to hovoríme ľuďom, ktorí na-
vštevujú psychológa či psychiatra, ľuďom trpiacim 
psychickými poruchami. Akoby si za ne mohli sami. 
Mentálne zdravie si zaslúži rovnakú pozornosť ako 
fyzické. Psychické problémy ostávajú často nerieše-
né. Ovplyvňujú náš každodenný život, ale i tak o nich 
nehovoríme. 

V roku 2019 spáchalo na Slovensku 498 ľudí samo-
vraždu. A ja  premýšľam - mohli sme týmto úmrtiam 
zabrániť?  Keď sme schopní ísť k lekárovi, keď nás 
niečo bolí, keď si dáme odstrániť nádory, ktoré ničia 
naše telo, naučme sa chodiť k psychológom a psychi-
atrom, aby ošetrili našu dušu. Aj keď sa bojíme, čo si 
pomyslia ostatní.

Ukončime stigmatizáciu mentálnych porúch. Po-
rozprávajme sa o našich pocitoch. Môžeme tým za-
chrániť nielen seba, ale aj ľudí naokolo.

Paulína Boleková, oktáva

Depresia, bolesť skrytá za 
úsmev - nie sú to blázni

Seminaristi zo psychológie (maturanti) pripravili pre študentov a učiteľov postery, ktoré hovoria o duševnom 
zdraví. Sú vystavené vo vestibule školy od 29.9.2020.   

Marhule sa objavili v Európe len vďaka križiac-
kym výpravám?

Keď človek kýchne, na milisekundu sa mu zasta-
ví srdce?

Prvý cestovný pas na svete vznikol v Džingischá-
novej Mongolskej ríši? 

Benito Mussolini nenávidel zemiakové pyré  
a najradšej mal cesnak?

Supy sa dožívajú až 50 rokov a za život „pomelú“ 
približne 64 ton mäsa?

Ľudský vlas v priebehu roka vyrastie o 13 cm?
Kontaktná šošovka a kockový cukor sú české 

vynálezy?

Známy český maliar Josef Lada nemal psa, tak 
po ulici z recesie ťahal rúru z pece? 

Kôň je jediným tvorom na Zemi, ktorý napriek 
tomu, že má žalúdok, nedokáže vracať?

Jedinou krajinou bez komárov na svete je Is-
land?

Saxofón vznikol v Belgicku?

Najdlhšie žijúcim cicavcom je Veľryba grónska, 
ktorá sa dokáže dožiť aj 200 rokov?

Leonardo da Vinci  pil vlastný moč a okrem iné-
ho vynašiel aj nožnice?

Juraj Jankech

Realistický vojnový film v oblasti Ržev o bitke 
známej ako „mlynček na mäso“. Po niekoľkých 
mesiacoch tvrdého boja vytlačí Červená armá-
da nepriateľské vojská z dediny Ovsayannikovo. 
Utrpia pri tom obrovské straty - z celej skupiny 
prežila iba tretina. Vyčerpaní vojaci čakajú posily, 
ale z veliteľstva prichádza rozkaz - udržať dedinu 
za každú cenu. Veliteľ roty je teda postavený pred 
dôležité rozhodnutie - buď stratí zvyšok jednotky 
pre nezmyselný príkaz, alebo jeho muži opustia 
svoje pozície a následne pôjdu pred vojenský tri-
bunál za porušenie rozkazu. 

Film sa mi zdal brutálny, ale aj brutálne nádher-
ný. Určite nebol ako niektoré vojnové filmy, ktoré 
sa sústreďujú  iba na krutú časť vojny, ale občas 
ma donútil aj pousmiať sa. Nechal ma nahliadnuť 
do mysle sovietskych vojakov, aj tých čestných, 
ale aj tých, ktorí by radšej zapredali svoju zem 
za záchranu samých seba. Hrdinov aj zbabelcov. 
Koniec vyznel dojemne možno práve preto, že 
vo mne zostala dušička, priam až naivne dúfajú-
ca, že ich zachránia zo samovražedného príkazu.  
V extrémne realistických detailoch (žiadne špeci-
álne efekty, nakrúcalo sa v reálnych podmienkach 
zimy (až -30°!)) nebola zobrazená iba nemilosrdná 
bitka, ale aj holá pravda o vojne.

Jessica Drgová, kvarta

Recenzia
Neznáma bitka/Ržev

Vedeli ste, že...

Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Ko-
najú sa okolo 10. októbra, kedy je Svetový deň duševného zdravia. Bol vyhlásený Svetovou 
federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti 
verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na 
aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Svetový deň duševného zdravia
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Obálka mi sľubovala najstrhujúcejší triler tohto 
roku (alebo roku 2017, kedy kniha vyšla). S tým-
to prísľubom sa síce celkom nestotožňujem, ale 
moja knižnica je obohatená o pomerne slušný de-
but britskej autorky Laury Marshall.

Louise je rozvedená žena v strednom veku, 
ktorú väčšiu časť života máta zlý skutok z minu-
losti, ktorý nadobudol tragické následky. Označi-
la by som ju za veľmi citovo nestabilnú, čo malo 
vplyv na väčšinu jej životných rozhodnutí. Keď 
na Facebooku dostane žiadosť od dlho mŕtvej 
spolužiačky zo stredoškolských čias, prepadá ju 
silná paranoja, ktorá jej však pomôže dôjsť k dlho 
potláčanej pravde, ktorú v hĺbke duše zrejme ve-
dela, no jej psychická nestabilita ju držala hlboko  
v podvedomí. Je to postava, ktorá mnohých prinú-
ti k súcitu a iných zase podráždi. Je to žena, ktorá 
si nedocenením samej seba ničí život rovnako ako 
životy iných. 

Veľkým pozitívom tejto knihy je, že nám ponúka 
náhľad do komplexnej ľudskej psychiky, a to 
nielen v prípade hlavnej postavy. Dostaneme 
ochutnávku viacerých odlišných typov ľudí, silne 
narušených aj „obyčajných“. Samotný príbeh sa 
najskôr odvíja pomerne pomaly, je cítiť, že autor-
ka sa v niektorých častiach až príliš snaží čitateľov 
napínať. No vyvrcholenie príbehu je strhujúce 
napriek tomu, že v mojom prípade celkom oča-
kávané. 

Určite sa nájdu takí, ktorých toto dielo úplne 
ohúri, ale aj takí, ktorým sa bude zdať trochu 
nudné. Ja osobne sa nachádzam niekde medzi 
týmito dvoma skupinami. Určite knihu Žiadosť 
o priateľstvo odporúčam tým, ktorí sa vyžívajú  

v trileroch a najmä v komplexných osobnostiach  
postáv.

Natália Smatanová, oktáva

Recenzia: Laura Marshall 
- Žiadosť o priateľstvo

Redakčná rada: šéfredaktorka: Zuzana Loduhová; redaktori:  Ema Boleková, Paulína Boleková, Natália Smatanová, Lia Bartošová, Nina Melicherová, Katarína 
Mikulová. Odborný dozor: Martina Boleková. Vyšlo v decembri  2020 ako súčasť Púchovských novín.

Vestibul púchovského gymnázia dýcha vianočnou atmosférou...

Keď príde čas vianočný 
spomeňme  si zas 
na tých našich najbližších ,
čo sú vôkol nás.

Zašlime im SMS, mail
či pohľadnicu, 
skúsme radosť vytvoriť
blízku ku ich srdcu.

Koláčiky vianočné 
krásne voňať budú, 
mamy naše statočné
nebudú mať nudu.

Ale aj my pomôžeme, 
už sme deti  veľké
upratať či navariť, 
nesedieť pri telke.

A potom už zasadneme 
k vianočnému stolu,
kapustnicu, šalát , kapra
vychutnáme spolu.

Kristínka Staníková, príma

Predvianočný čas

Zima
Decká, decká, to je fasa, 
to je ale vonku krása!
Nič už v tráve nenájdeš,
len sneh – tak sa z neho teš.

Sánky, lyže vytiahneme, 
začneme sa guľovať.
A ani sa nenazdáme, 
snehuliak tu bude stáť.

Korčule mám tiež parádne,
tiež ich treba prevetrať.
Boby, vrecia vytiahneme, 
budeme sa pretekať.

Keď už sme dosť vybláznení, 
zimných športov nasýtení, 
máme dobrú obyčaj, 
uvaríme teplý čaj.                 Kristínka Staníková,

 kresba: Katarína Mikulová
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 15.12.20
Polievka: Hokaido 
1. Šťavnatá hovädzia pečienka, dusená 
ryža
2. Francúzske zemiaky, červená repa
Streda: 16.12.20
Polievka: Hríbová s mrveničkou 
1. Pečené „dvojičky z krkovičky“, pučené 
zemiaky s cibuľkou, kyslá uhorka
2. Gemerské kuracie prsia, dusená ryža
Štvrtok: 17.12.20
Polievka: Navarská - fazuľová 
1. Kurací závitok so špenátom a nivou  
v syrovej omáčke, cestovina
2. Znojemské hovädzie soté, dusená ryža
Piatok: 18.12.20
Polievka: Slepačí vývar s mäsom a 
rezancami 
1. Partizánske rebierko na kapustných 
strapačkách
2.Cigánske vykostené kuracie stehno, 
zemiaková kaša

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok:15. 12. 20
Polievka: Zeleninová s cícerom, chlieb 
1. Prírodný bravčový plátok, hranolky, 
zeleninová obloha
2. Špenátové halušky s nivou a 
šampiňónmi
3. Pizza podľa vlastného výberu
Streda:16. 12. 20
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou, chlieb 
1. Kurací Gordon blue, varené zemiaky, 
zeleninový šalát 
2. Kapustové strapačky s údenou 
slaninkou 
3. Pizza podľa vlastného výberu

Štvrtok:17. 12. 20
Polievka: Šošovicová na sladko-kyslo, 
chlieb
1. Hovädzí guláš, kysnutá knedľa
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 
3. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok:18. 12. 20
Polievka: Rybacia polievka so zemiakmi, 
chlieb
1. Kurací steak, žilinská omáčka,  
slovenská ryža
2. Plnený kapustný list s mletým mäsom, 
varené zemiaky 
3. Pizza podľa vlastného výberu
    
Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Listový šalát s brav. panenkou (zázvor, 
cherry paradajky, cibuľka, sezam, dres-
ing), toast
Utorok: 15.12. 20
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a rezancami / Šošovicová s párkom
1. Cigánska brav. krkovička s cibuľkou,  
½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky
2. Chrumkavé kuracie rezníky, zemiako-
vo-brokolicové pyré, paradajkový šalát
3. Špagety s tuniakovou omáčkou 
(cesnak, bazalka, paradajky, parmezán)
Streda: 16.12. 20
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a rezancami / Fazuľová s údeným 
mäsom a suš. slivkami  
1. Hovädzí stroganov, ½ dusená ryža,  
½ americké zemiaky  
2. Kuracie mäsko s rozmarínom a čili 
omáčkou, dusená ryža  
3. Zapekané palacinky s tvarohom  
a malinami  
Štvrtok: 17.12. 20
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  

a rezancami / Bryndzová so zemiakmi  
1. Černohorský bravčový rezeň,  
zemiakové pyré, zeleninový šalát  
2. Mexické kuracie soté, dusená ryža  
3. Penne ,,Quatro formaggi,,  
Piatok: 18.12. 20
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a rezancami / Paradajková so syrom  
1. Bravčový steak s prosciuttom a grilo-
vanou kukuricou, opekané zemiaky
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót  
3. Kráľovská zeleninová zmes  
s bulgurom a syrom, mrkvový šalát  
  
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 15.12.20
Polievka: Zelerová so slaninou, chlieb / 
Hovädzí  vývar s drobnou cestovinou    
1. Bratislavské bravčové plece, maslové 
halušky  
2. Hovädzí cheeseburger v domácej 
žemli, 100g zemiakové hranolky
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom  
a olivami   
Streda: 16.12.20
Polievka: Dubákový krém, chlebové 
krutóny / Hovädzí  vývar s drobnou 
cestovinou    
1. Kurací steak zapekaný so špargľou  
a syrom, dusená ryža  
2. Divinové stehno na kôprovej omáčke, 
domáca knedľa  
3. Beer fish & chips, tatárska omáčka  
Štvrtok: 17.12.20
Polievka: Držková, chlieb / Hovädzí  
vývar s drobnou cestovinou    
1. Bravčový záhorácky závitok (slanina, 
kyslá kapusta), dusená ryža  
2. Trhané bravčové plece v domácej 
čiernej žemli, šalát coleslaw
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka

Piatok: 18.12.20
Polievka: Karfiolový krém, chlebové 
krutóny / Hovädzí  vývar s drobnou 
cestovinou    
1. Kurací perkelt, varená cestovina
2. Pomaly pečené bravčové rebrá,  
americké zemiaky, cesnakový dresing  
3. Filet zo zubáča na masle, opekané 
zemiaky, zeleninové obloženie
Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)  
2. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľa, syr)   
3.Pizza Al Tono (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syra) 
4.Pizza Siciliana (pomodoro, syr,  
kukurica, šampiňóny, údený syr)  
5. Pizza Quatro Formaggi (pomodoro,  
4 druhy syra)

Reštaurácia u Jakuba
Cena menu od4,90 €
Utorok: 15.12.20
Hŕstková so zeleninou  
Pečená bravčová krkovička, kyslá  
kapusta, knedľa
Streda : 16.12.20
Tupka zeleninová 
Lababdar z kuracieho mäska, maslový 
chlieb NAAN, zeleninový šalát 
Štvrtok: 17.12.20
Paradajková so syrom 
Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda  
Piatok: 18.12.20
Hrachová s párkom,  chlieb  
KATHI rolka z kuracím mäskom,  
hranolky, sladké chili, dresing 

- Prajeme Vám dobrú chuť - 
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Zavinšuj a vyhraj!
ceny knihy, vstupenky

Vianoce vždy spájajú rodinu dokopy. Pomáhajú 
nám vážiť si lásku, ktorú vďaka nim máme  

a oporu, ktorú si vzájomne dávame.  
Nech vaše srdcia preto naplní skutočná 

hodnotia týchto sviatkov a nech váš domov 
naplní Božie požehnanie.

Milá naša babka Lydka a dedko Paľko, tešíme 
sa, že vás máme a môžeme aj tie tohtoročné 

Vianoce stráviť s vami. Tie u vás mali od detstva 
to najkrajšie čaro, ktoré tam zostalo dodnes  

aj vďaka vašej láske a starostlivosti.
Nech vám nový rok nadelí pevné zdravie, veľa 

radosti a chvíľ prežitých v našom rodinnom 
kruhu, vám zo srdca prajú vnučka Aďka  

s manželom Miškom a pravnučka  
Hanka Vojtušová.



Nech počas týchto najkrajších sviatkov nájdete 
veľa dôvodov na radosť. Nech sa príjemné chvíle, 

ktoré často spolu trávime, stanú láskavými 
spomienkami pre vás i vašu vnučku Hanku. Nech 
vám atmosféra pri vianočnom stole pripomenie 
to čaro, keď sme za ním sedeli s vami ako deti.

Milí naši rodičia Milka a Miško Vojtušovci  
a Zdenka a Ľubko Krchňaví, sme veľmi radi, že 
vás máme a z celého srdca ďakujeme za všetku  

vašu lásku a podporu.
Krásne Vianoce, veľa zdravia, radosti a pokoja  

v novom roku vám prajú vaše deti  
Aďka a Miško s dcérkou Hankou.



Vinšujem Vám, vinšujem na tú Svätú Viliju - aby 
ste zdravší, spokojnejší rôčky dožili, ako ste 
prežili, aby Vás Pán Boh tak požehnal, jak  

z neba rosa padá... 

Už rozlieha sa zvon zvonov, vianočnou 
atmosférou dýcha každý domov. Čarokrásny 

čas prichádza, s prianím zdravia, šťastia, lásky 
do rodín vchádza, keď vonku padajú vločky 
biele, veď to sú predsa Vianoc tie ich pravé 

hodnoty a ciele. Všetkým zamestnancom Centra 
voľného času Včielka, celému kolektívu krúžku 

Hniezdočko a taktiež rodine Kostrbíkovej 
prajem požehnané Vianoce a úspešný  
nový rok 2021 plný pevného zdravia  

a čo najkrajších okamihov. 
Radko Kurej z Klieštiny. 



Vianoce, Vianoce, 
čarovné ste sviatky, 

všetkých ľudí pozdravujem, 
prajem veľa lásky.

Lásku veľkú Bethlehemskú 
oslavujte vospolok, 

všetci ľudia dobrej vôle, 
stretnite sa pri stoloch.

Či v skromnosti či v hojnosti  
budete Vy sviatkovať, 

ku jasličkám Betlehemským 
choďte prosiť, ďakovať.

Aký bude nový rok, 
to Vám veru nepoviem, 

zdravie, lásku, pokoj v duši 
zo srdca Vám vinšujem.

Tereza


Vážení Púchovčania, zapáľte sviečky vianočné, 
položte obrusy sviatočné, známych pozdravte.

Ľudské úprimné poďakovanie,  
pochvalu a úctu si zaslúži:

- Mesto Púchov – pani primátorka Heneková  
  za starostlivosť o seniorov
- MŠ Chmelinec, MŠ Lienka za šikovné kuchárky
- Knižnica V. Roya v Púchove
- Pán Kračuník – vodárne Púchov
- Poslanci MsZ – pán Ing. Lako, pán Ing. Raník
- Púchovská Kultúra – Mgr. art. Pivko - som Vám 
  vďačný za pochopenie vysloviť môj vianočný  
  vinš v roku 2020.

Občanom mesta Púchov prajem v roku 2021 
všetko najlepšie a veľa úspechov. 

V hlbokej úcte Jozef Pěntka


Veselé Vianoce a šťastný nový rok prichádzame 
priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby 

jeden druhému viac šťastia prial,  
aby ten nový rok za to stál. 

Praje Mária.  


Na Vianoce vyberte úsmev a rozdajte ho všetkým, 
dávajte si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. Na 

Vianoce vyberte lásku, každému dajte trochu, 
nech nám nikdy nezovšednie ani v novom roku. 

Krásne prežitie vianočných sviatkov praje 
Barbora rodine Gašparkovej z N.Nosíc.



Počas Vianoc myslíme na tých, na ktorých nám 
naozaj záleží. Sú ako tie biele vločky padajúce na 

našu rozohriatu dlaň. I keď sa nám nepodarilo 
všetky tieto vločky pochytať na dlani a pošepkať 
im tiché vianočné prianie, stále môžeme svoje 
želanie pošepkať do zimného vánku a nech ho 

roznesie ku našim blízkym. 
Posielam takéto želanie s prianím zdravia 
a pokoja smerom k mojej rodine, k mojim 

najbližším, ale aj ku všetkým, ktorí to potrebujú. 
A hlavne nech pokoj a láska vládne svetom, 

želám Vám všetkým, dospelým aj deťom. 
Anna Gašpárková.



Milá babka Danka!
Mám Ťa veľmi rada a želám Ti pekné a veselé 
Vianoce, veľa zdravia, šťastia, lásky a dúfam,  

že sa čím skôr uvidíme!
Tvoja vnučka Terezka Orgoníková.



Moje milé mesto Púchov! Prajem Vám všetkým 
šťastné, zdravé a veselé Vianoce! Najmä mojej 

sladkej babke Danke, ktorá ma vždy  
bráva niekde vlakom.

Maťko Orgoník


Milá maminka! Požehnané Vianoce! Ďakujem 
za Teba Bohu, si pre mňa predĺženými Božími 

rukami. Ďakujem za celoročnú ochotnú 
pomoc a obetu, za Tvoju lásku ku všetkým 

svojim vnúčatkám. Robíš moje maminkovanie 
pokojnejším, uprostred mnohých povinností mi 

umožňuješ viac prežívať vlastné deti.  
Veľmi si to vážim a nech Ti je Najvyšší  

raz najkrajšou odmenou. 

Ďakujem aj môjmu manželovi, ktorý stojí pri 
našej rodinke. Nech Vás Boh v novom roku 

sprevádza svojou milosťou!
Soňa Orgoníková (rod. Vanková)
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Chcem zaželať našej drahej mamičke, babičke 
Anne Hriadelovej veľa zdravíčka, krásne 

prežitie sviatkov vianočných, veľa Božích milostí 
a zároveň všetko najlepšie k narodeninám, ktoré 

oslávi 1. januára. Ďakujeme za všetko.
Dcéra Lenka s rodinou.



Najkrajšie darčeky, tie nie sú v škatuliach, sú 
ukryté tam, niekde v hĺbke, v nás. Skúsme si ich 
na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto 
nás má rád. Krásne, pokojné vianočné sviatky 

želajú Radovan a Tina Hromkoví

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.

Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce,
zo srdca prajeme vám prekrásne Vianoce.



Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa 
zdravia, lásky a radosti do roku 2021 všetkým 
svojim kolegyniam a kolegovi z CVČ Včielka 

zo srdca želá Dáša.   


Posielam Vám darček iba, je v ňom všetko, čo je 
treba, šťastie, pokoj, zdravia veľa,  

z úprimného srdca želám mojim bývalým p.  
učiteľom a p. profesorom p. u. Muškovej, p. u. 
Hlúbikovej, p. u. Lajčinovej, p. u. Šipulovej, p. 
u.  Slávikovej, p. u. Rigovej, p. p. Flimmelovej, 

p. p. Panákovej, p. p. Čerešňovej,  
manželom Strmenským. 

Mária Capáková


Požehnané Vianoce prežite v radosti a nech je 
Váš nový rok plný Božej milosti, zo srdca želám 
všetkým mojim priateľom, známym, susedom, 
spolužiakom a kolegom (aj tým na dôchodku)  

z mesta Púchov, z ÚPSVaR a všetkým  
ľuďom dobrej vôle. 
Mária Capáková.



Vonku je zima, mrazivý chlad,
no v srdci teplo, čo rozpúšťa ľad.
A v okne sviečky rozžiaria strom,
Vianoce tajomstvom naplnia dom.



Kopec darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu skok.

Prajem pekné Vianoce a šťastný nový rok.


Nech svetlo vianočnej noci premení smútok na 
radosť, trápenie na šťastie a nezhody na pokoj. 

A nech Vás to všetko sprevádza po celý nový 
rok. Pokojné prežitie vianočných sviatkov celej 

redakcii Púchovských novín praje stála 
čitateľka Anna Gašpárkova z Nových Nosíc.



Zaspievaj koledu do vianočnej noci,
veď lásku dostal si z veľkej Božej moci.

Keď lásku dostal si, tak ju aj rozdávaj,
pomocnú ruku vždy chudobným podávaj.

V rodine prežívaj pokojné Vianoce,
svetielko nádeje, nech Ti vždy blikoce.

Život je vzácny dar, tak si ho v úcte maj,
v láske a pokore ďalej ho prežívaj.

Zaspievaj koledu na oslavu lásky len,
nech šťastný pre Teba každý nový deň.

Požehnané Vianoce 
praje Tereza.
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Vonku sa už poriadne ochladilo, 
prichádza zima. Aj naša škôlka sa 
pomaly oblieka do zimného šatu.  
Z okien sa na ľudí usmieva snehuliak 
či deti so snehovými vločkami. Šat-
ne sa začínajú plniť výrobkami tohto 
obdobia. 

Radosť v detských srdciach rozžia-
ril najprv Mikuláš svojimi dobrotami, 
no najväčším prekvapením (nielen) 
pre deti je každý rok príchod Ježiška 

a jeho darčekov. V triedach tak už 
svieti stromček, ktorý deti vlastno-
ručne vyzdobili, začínajú sa spievať 
koledy a vianočné piesne, všetci sme 
k sebe milí, usmievaví. Už horia dve 
sviečky na adventnom venci, tak 
nech sa aj pokoj, láska a ľudskosť 
rozhorí v našich srdciach.

Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok?

V tomto adventnom čase sa deti na 

Základnej škole s materskou školou 
sv. Margity pripravujú na Vianoce 
plnením adventných predsavzatí. 
Každý týždeň plnia úlohu, vďaka kto-
rej sa učia viac myslieť na blížnych, 
jednak vo svojej rodine, ale i na tých, 
ktorých nepoznajú, no potrebujú 
pomoc. Preto sme privítali príležitosť 
zapojiť sa do celoslovenskej zbierky 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok.

Učitelia a zamestnanci našej školy 
i žiaci 1. stupňa so svojimi rodičmi 
pripravili buď hotové krabice, alebo 
priniesli drobnosti, ktoré by senio-
rov mohli potešiť: sladkosti, drogé-
riu, čaje, krížovky, vlastné výrobky  
a pod. Deti na deduškov a babičky  
z domovov dôchodcov mysleli aj pri 
výrobe vianočných pozdravov, ktoré 
vložili do krabičiek. Spoločnými sila-
mi sa tak podarilo naplniť 18 krabíc. 
Pre deti to bola výborná príležitosť 
uvedomiť si, že adventné a vianočné 
obdobie nie je len o prijímaní, ale 
aj o dávaní. Odmenou pre všetkých 
zúčastnených môže byť istota, že ka-
ždá malá krabička plná lásky vyčarí 
úsmev a poteší srdce nejedného se-

niora.
Čaro Vianoc v divadelnom pred-

stavení
V prvý adventný týždeň priestor 

knižnice naplnila divadelná atmo-
sféra. Príbeh o „Vianočnom bláznovi“ 
deti tak nadchol, že si ho chceli hneď 
niekoľko krát zahrať. V divadelných 
úlohách sa prestriedali a mali z toho 
nielen radosť, ale aj úžitok. Prečo? 
Odpoveď je ukrytá v záverečnej scé-
ne príbehu. Vianočný blázon sa ces-
tou za Kráľom vzdal svojich obľúbe-
ných vecí, aby urobil radosť trpiacim 
deťom a sám prišiel ku svätej rodine 
s prázdnymi rukami. Panna Má-
ria hľadala človeka, ktorému by na 
chvíľu zverila malého Ježiška. Všetci 
okolo mali plné ruky, len jedny ruky 
boli voľné. Ruky vianočného blázna. 
Deti pochopili veľkosť darovania sa  
a obety. 

Ak sa človek dokáže z lásky vzdávať 
vecí pre dobro druhých, dostane dar 
najväčší. Sám Pán neba a zeme zo-
stúpi do jeho dlaní.

Jana Klinovská, Mária Virgová, 
Lenka Dašková 

Zimné čaro v Cirkevnej ZŠ a MŠ sv. Margity Púchov

Čokoládové tyčinky, ktoré si 
deti našli v tomto roku u Miku-
láša na ZŠ Mládežníckej v Púcho-
ve, boli neobyčajné. Ich zakú-
pením s finančnou podporou 
RODIČOVSKEJ RADY - združenia 
zástupcov rodičov žiakov, sme aj 
keď len malou peňažnou sumou 
podporili prežívanie vianočných 
sviatkov detí v Afrike. 

Posielame im srdce na dlani, do 
diaľky. Učíme sa byť každý deň 
o krôčik lepšími, prajeme nám 
všetkým neobyčajné dni plné 
dobrých skutkov.                  

Jana Beretová 

Sladké potešenie 
„NA DRUHÚ“
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6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

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

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

Viac na swan.sk

Vypracovalo oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pre potreby preventívno-výchovnej činnosti 

 

AAkkoo  bbeezzppeeččnnee  ppoouužžíívvaaťť  zzáábbaavvnnúú  
ppyyrrootteecchhnniikkuu??  

 V žiadnom prípade nekombinovať náplne 
rôznych petárd a následne ich zapaľovať, 

 ak petarda javí známky poškodenia,  nesmie 
sa odpaľovať, 

 nehádzať petardy v blízkosti ľudí alebo 
zvierat, 

 kupujte len pyrotechniku s návodom na  
použitie a v certifikovaných predajniach, 

 pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad zábavnú 
pyrotechniku, 

 použitá zábavná pyrotechnika sa likviduje v 
komunálnom odpade, 

 vždy si treba prečítať návod na použitie a 
postupovať podľa neho. 
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RÚVZ v Považskej Bystrici 
nariadil nové opatrenia

S účinnosťou 12. decembra 2020 Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v Považskej Bystrici nariadil nové opatrenia pre okresy 
Považská Bystrica, Púchov, Ilava. Z dôvodu pandémie ochorenia CO-
VID-19 sa zakazuje:

a) organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alko-
holických a nealkoholických nápojov na priamy konzum ambulantným 
spôsobom,

b) organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených 
s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mies-
te, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve;

Ďalej sa nariaďuje:
a) obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia 

divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, 
vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo 
iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi 
účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade  
a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom 
sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,

b) obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s vý-
lučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v in-
teriérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 
jedna osoba na 15 m2, možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sede-
nie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno 
miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch 
alternovať.           Zdroj: RÚVZ 

Testovanie antigénnymi 
testami v meste Púchov

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

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

od pondelka 14.12.2020 do piatka 18.12.2020 v čase 10:00 – 18:00

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

od pondelka 14.12.2020 do piatka 18.12.2020 v čase 14:00 – 22:00

3. budova SOV na Námestí slobody 1400/12

od pondelka 14.12.2020 do piatka 18.12.2020 v čase 10:00 – 18:00

Návrh pandemickej komisie na lockdown v pondelok na rokovaní vlády za-
tiaľ neprešiel, opatrenia sa však pravdepodobne sprísnia. Vláda o nich rozhod-
ne v stredu 16. decembra. Podľa doterajších vyjadrení členov vlády prísnejšie 
opatrenia sa zavedú od 21. decembra. Vtedy sa pravdepodobne zatvoria školy 
a aj obchody, ktoré nepredávajú základný tovar. V hre je podľa ministra zdra-
votníctva aj zákaz vychádzania, z ktorého by mali platiť výnimky podobne ako 
platili naposledy. Sledujte aktuálne informácie na webe Púchovských novín  
a na oficiálnych webových stránkach mesta Púchov:

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

Nie je to dávno, čo bol v Záriečí zno-
vu založený miestny odbor Matice Slo-
venskej. V minulom storočí, 30. apríla 
1949 bola založená Matica slovenská  
v Záriečí po prvýkrát. Pri zakladaní 
bolo zapísaných 33 členov MS. Ma-
tičný spolok združoval nadšencov, 
cieľom ktorých bolo šíriť osvetu medzi 
ľudom, zvyšovať povedomie národa, 
podporovať kultúru, zvyky a tradície 
našich predkov. 

Dôležitý bol aj rok 1968, kedy boli vo 
viacerých častiach Slovenska obno-
vované matičné spolky. Na tieto roky 
zostala spomienka vo forme knihy:  
“Z vôle ľudu obnovená“, ktorú mnohí 
z nás majú vo svojich domácnostiach. 
Postupne, pre nedostatočné pochope-
nie vtedajšieho režimu a slabý záujem 
obyvateľov obce, spolok matice zani-
kol.

Teraz takmer po 50-tich rokoch je 
činnosť Matice obnovená. Stalo sa tak 
presne 6.11.2018. Miestny odbor Ma-
tice slovenskej v Záriečí má 50 členov. 
Združuje mladších aj starších obyva-
teľov. Jeho členmi sú aj členovia FSk 
Záriečanka, čo má význam z pohľadu 
uchovávania tradícií spevu, tancov  
a starých zvykov tunajšieho regiónu.

Záriečie sa v minulosti preslávilo 
trojhlasným spevom, krásnymi ťaha-
vými piesňami a našimi tancami. Kaž-
dý región, dolina, či obec boli niečím 
výnimočné a pôvodní obyvatelia, naši 
predkovia ovládali veľa remesiel. Na to, 
aby človek v minulosti prežil, potrebo-
val byť zručný hospodár a musel žiť  
v súzvuku s potrebami prírody. Toku 
ročných období prispôsobil aj svoj ži-
vot a prácu na poli. Bol čas orať, siať, 
žitko žať, čas kosiť seno a otavy, zemia-
ky kopať. V zime gazdovia opravovali 
náradie, vyrábali opálky z prútia a bre-
zové metly. 

Veľa mužov vedelo šiť papuče, čo 
bola typická obuv pre náš región.  
U nás nebolo zaužívané drotárstvo, ale 
chodili drotári z iných regiónov do na-
šej doliny a tento čas bol pre gazdinky 
veľmi dôležitý. Ponosili do kuchy-
ne, alebo na dvor všetky poškodené  
a deravé misky, hrnce a iné nádoby. 
Drotári boli veľmi zruční, pomocou 
drôtu vedeli spojiť odbité nádoby a za-
plátať tečúce hrnce. Za to im gazdinky 
ponúkli čo mali navarené a dali peniaz 
za materiál a prácu.

Nositeľom tejto tradície u nás je člen 
FSk Záriečanka a člen matice pán Pa-
vol Kurej. Svoje vedomosti a dlhoroč-
né skúsenosti sa rozhodol odovzdať 
aj mladšej generácii na drotárskom 
krúžku v ZŠ s MŠ Záriečie a ZŠ Lysá pod 
Makytou. „Pán umelec“ ako ho neraz 
familiárne voláme v našej skupine je 
zručný v tejto sfére, o čom hovoria aj 
viaceré výstavy, na ktorých prezento-
val svoje drotárske umenie.

Našu mladšiu generáciu chlapcov, 
ale aj dievčat na drotárskom krúžku  
v školskom roku 2019/2020 zasvätil do 
tajov drotárskeho umenia. Školáci sa 
dozvedeli o histórii a vývoji drotárstva 
na Slovensku a vo svete, oboznámili sa 
so základnou technikou ohýbania drô-
tika, výroby slučiek, ozdobnej retiazky, 
techniku správneho ukončovania prá-
ce. Skúsili si vyrobiť vianočné ozdoby 
anjela, guľu, zvonček, ako aj zvieratká: 
mačička, vtáčik, motýľ, psík, sliepka, 
kohútik, kuriatko alebo ovocie: hruška, 
jablko, výrobu opletanej kraslice, ová-
lnej misky, drôteného svietnika a pre 
dievčatá to najzaujímavejšie, ozdobné 
šperky. O krúžok prejavili záujem deti 
zo štvrtého ročníka, na ZŠ v Lysej cho-
dilo na krúžok 5 chlapcov a 3 dievčatá. 
V ZŠ v Záriečí 8 chlapcov a 4 dievčatá.

Záriečie vynikalo aj krásou výšivky. 

Nebolo domu, kde by nevedeli ženy  
a dievčatá vyšívať. Veď od dievčenské-
ho veku si vyšívali kroje, šili výbavu 
a iné potrebné veci do domácnosti. 
Ženy gazdinky, okrem starostlivosti  
o chod domácnosti a hospodárske  
zvieratá, vynikali mnohými zručnos-
ťami. Vedeli trepať konope, spriadať 
priadzu, utkať plátno až po výsledné 
ušitie odevu. Do noci znelo klepkanie 
krosien, na ktorých ženy tkali plátno 
i koberce. Postupne ako odchádzajú 
naše staré a prastaré mamy zanikajú 
aj tieto zručnosti. My si seba už ani 
nevieme predstaviť, že by sme miesto 
sedenia pri internete a televízii, sedeli 
pri kolovrate či krosnách.

Jednou z takýchto žien, ktorej vy-
šívanie nie je cudzie je aj pani Anna 
Pastorková, dlhoročná členka FSk Zá-
riečanka a členka Matice slovenskej. 
Časť svojej šikovnosti a skúseností sa 
rozhodla odovzdať aj skupinke dievčat 
na krúžku vyšívania krojov v ZŠ Lysá 
pod Makytou. 10 dievčat zo 4. roční-

ka sa v školskom roku 2019/2020 po-
stupne dozvedali o technike vyšívania 
rôznymi spôsobmi - plným plochým 
stehom, výšivku na drobno, vyšívanie 
na kruhu – vyšívali vrecko na bylinky, 
prenášanie vzorov cez kopírovací pa-
pier, vyšívanie ženských rukávcov, sta-
rostlivosť o výšivku – pranie, vyšívanie 
ženskej zápunky, krojového mužského 
lajbíka, nohavíc, košele.

Okrem vyšívania, naše zručné mamy 
a staré mamy, vedeli na veľkonočné 
sviatky pre mladých šibačov vyzdo-
biť aj krásne kraslice. Túto techniku 
vie aj pani Eva Almassyová, ktorá tiež 
pôsobila na ZŠ Lysá pod Makytou na 
krúžku robenia kraslíc, kde sa o svoje 
skúsenosti podelila s tunajšími žiakmi. 
Naučila ich vyfukovať vajíčka, natrieť 
tušom a vyškrabávať ozdobné vzory.

Tento projekt vzdelávania mladých 
ľudí z verejných zdrojov finančne pod-
poril Fond na podporu umenia.

Zuzana Ostrochovská,  
MO Matice slovenskej Záriečie

Projekt MS v Záriečí: Učme našu mládež tradičné zručnosti
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O tom, že 17-ročná Púchovčanka Romana Ha-
lušková sa stala laureátkou prestížneho ocenenia 
– Pamätného listu sv. Gorazda, sme našich čita-
teľov informovali už v minulom čísle Púchovských 
novín. Zaradila sa tak medzi elitnú tridsiatku slo-
venských stredoškolákov, ktorých študijné, špor-
tové i mimoškolské výsledky, ako aj reprezentácia 
Slovenskej republiky zaujali vedenie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu. Romana sa tak 
ocitla v elitnom klube, ktorého členom udelil Pa-
mätný list sv. Gorazda minister školstva Branislav 
Gröhling. 

Pri príležitosti významného ocenenia sme Ro-
manu požiadali o rozhovor.

- Priblížte nám svoje športové začiatky. 
Už od 18 mesiacov sa venujem športu. Začína-

la som v Centre voľného času Včielka a neskôr aj  
v hokejovom klube MŠK Púchov. V centre voľného 
času včielka pôsobím v mažoretkovom klube Ne-
lly Púchov. Súťažím v rôznych kategóriách a získa-
la som veľa titulov majsterky Slovenska, Európy či 
sveta. Čo sa týka hokeja, od štyroch rokov sa roz-
víjam, trénujem a bojujem za klub MŠK Púchov. 

Som členkou ženskej reprezentácie Slovenskej 
republiky. Hrám aj v ženskej Extralige žien za MHK 
Martin.

- Podobne, ako do ostatných oblastí života, 
aj do športu tvrdo zasiahla celosvetová pandé-
mia ochorenia COVID-19. Ako zvládate štúdi-
um v mimoriadnej situácii?

Ako všetci dobre vieme, momentálna situácia je 
pre všetkých ťažká. Či už z hľadiska vzdelávania 
je to veľmi náročné, predsa cez online výučbu sa 
nedokáže žiak toľko sústrediť a venovať sa učeniu,  
ako keby sedel v škole a počúval výklad učiva. Ale 
aj cez to všetko sa snažím naplno venovať škole 
a vzdelávať sa ako za normálnych okolností. Sa-
mozrejme aj kontakt ľudí chýba. 

- A čo športová príprava?
Trénujeme v obmedzenom počte. Nie je to 

vôbec jednoduché. Aj keď máme väčšiu intenzitu 
tréningu, na bežný tréning to nemá. Trénujeme 
30 minút na ľade a suché tréningy máme tiež. Aj 
za to som však veľmi vďačná. Pretože príprava na 
suchu je tiež veľmi dôležitá. Popritom sa snažím aj 

individuálne zlepšovať, lebo keď chce byť človek 
lepší, treba pre to niečo naviac spraviť. Je to všet-
ko obmedzené, ale som rada že aspoň trénujeme. 

- Ste členkou reprezentačného výberu junio-
riek i žien  Slovenska. O čo všetko vás pripravi-
la koronakríza?

Zápasy sú pozastavené a tak isto sa zrušili aj 
majstrovstvá sveta do 18 rokov, ktoré mali byt  
v Maďarsku v roku 2021. Je mi to veľmi ľúto. Mali 
to byť moje štvrté majstrovstvá sveta. Ale svet 
sa preto nezrútil a mám pred sebou ďalšie sny 
a ciele. Veľmi by som chcela zabojovať o miesto 

v slovenskej reprezentácií žien, ktorá sa chystá 
na finále kvalifikácie ZOH 2022. Teraz ma čaká  
v decembri reprezentačný zraz žien, čo som veľmi 
rada a ukážem, čo vo mne je. Teším sa aj na dievča-
tá, s ktorými sa stretávam za zrazoch. Pandemické 
opatrenia akceptujem a snažím sa pre svoj rozvoj 
robiť aj naďalej maximum. Na ľade aj mimo neho 
sa sústredím na 100 %. 

- Cieľom každého mladého športovca je pre-
sadiť sa v zahraničí aj na klubovej úrovni. Je to 

Romana Halušková chce hrať na olympiáde

Prestížne stredoškolské ocenenie - Pamätný list. sv. Gorazda je v správnych rukách.

Ako asistentka reprezentačnej kapitánky vo vekovej kategórii U18 dosiahla Romana výrazný individuálny 
úspech. Na majstrovstvách sveta ju vyhlásili za najlepšiu hráčku Slovenska. 

(Pokračovanie na 27. strane)
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tak aj vo vašom prípade?
Môj cieľ je dostať sa do zahraničia ( Rusko, Švéd-

sko). Mala som možnosť túto sezónu hrať vo Švaj-
čiarsku, ale kvôli momentálnej situácii som ostala 
radšej doma. No ale budúce roky plánujem po-
sunúť sa ďalej a rozvíjať sa naplno. 

- Dosahovať dnes na Slovensku výnimočné 
športové úspechy si vyžaduje okrem talentu 
a tréningovej driny aj nemalú podporu. Aká je 
vo vašom prípade?

Chcela by som sa poďakovať v prvom rade mo-
jim rodičom a rodine za to, koľko času a financií 
do mňa dávajú, tak isto aj klubu MŠK Púchov, 
kde mám výborné podmienky na môj rast.  
A v poslednom rade aj mojej škole, kde študujem 

odbor komerčný pracov-
ník v doprave (3. ročník). 
Spojená škola Púchov 
mi umožňuje venovať sa 
hokeju naplno a môžem 
povedať, že som dopo-
siaľ mala aj samé jednot-
ky na polročnom aj kon-
coročnom vysvedčení. 
Ďakujem všetkým, ktorí 
ma podporujú v tom čo 
naozaj milujem a robí 
ma šťastnou. 

Pamätný list sv. Go-
razda udeľuje každo-
ročne minister školstva 
elitným stredoškolákom 
na Slovensku. Jeho lau-
reátom sa nemôže stať 
ktokoľvek, vedenie mi-
nisterstva podrobne 
preveruje oprávnenosť 
ocenenia. Pre zaujíma-
vosť prinášame zdôvod-
nenie na udelenie pa-
mätného listu v prípade 
Romany Haluškovej. 

Romana Halušková je 
žiačkou tretieho roční-
ka študijného odboru 
komerčný pracovník 
v doprave. Je veľmi 
všestranná, priateľská 
a otvorená, zapálená 
pre všetky nové výzvy. 
Patrí medzi žiakov s vynikajúcim prospechom. 
Reprezentuje školu v športových súťažiach (flor-
bal, volejbal, cezpoľný beh). V roku 2019 sa stala 
maj sterkou SR v silovom päťboji dievčat stred-
ných škôl v Trnave a v roku 2020 sa zúčastnila 
majstrovstiev SR v aerobiku chlapcov a dievčat 
stredných škôl v Trenčíne. Od útleho veku sa ve-
nuje tancu v dievčenskom súbore mažoretiek 
Púchov, v ktorom získala niekoľko titulov maj-

sterky SR, zároveň je aj majsterkou Európy a ma-
jsterkou sveta v disciplíne pom-pom. Súbežne  
s tancom sa aktívne venuje aj hokeju. Ako asis-
tentka kapitánky bola aj účastníčkou majstrovs-
tiev sveta 2019/2020 v top divízii žien kategória 
U18, kde ju vyhlásili za najlepšiu hráčku sloven-
skej reprezentácie na týchto majstrovstvách 
sveta. V ženskej kategórii má zaknihovanú finá-
lovú účasť v extralige žien za MHK Martin.

Milan Podmaník

(Pokračovanie z 26. strany))

Romana Halušková chce hrať na olympiáde

FUTBAL - 2. liga muži

Púchovčania prezimujú na výbornej šiestej priečke
MŠK ŽILINA B – FK POPRAD 6:0 (5:0) 
- v dohrávke 14. kola 2. ligy. 

Tabuľka po jesennej časti:
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 14 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. Žilina B 14 6 2 6 35:28 20
8. Petržalka 14 5 4 5 16:19 19
9. Trebišov 14 5 3 6 21:24 18
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 14 3 0 11 14:40 3
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Systematická práca s mládežou vo futbalovom 
klube MŠK Púchov začína prinášať svoje ovocie 
aj v nomináciách do rôznych reprezentačných vý-
berov Slovenska. Futbalový klub MŠK Púchov sa 
rozhodol predstaviť fanúšikom a priaznivcom prá-
cu trénerov, ktorí stoja za úspechmi púchovského 
mládežníckeho futbalu. V dnešnom čísle predsta-
vujú mládežníckeho trénera Ľuboša Obšivana. 

Predstavte stručne futbalovým priaznivcom 
vašu hráčsku a trénerskú kariéru.

Som rodený Púchovčan z časti Keblie. Moja hráč-
ska kariéra nebola taká bohatá, ako u niektorých 
mojich kolegov. Hoci ma futbal od malička veľmi 
bavil neprebojoval som sa do žiadneho zvuč-
ného mužstva. Od žiackej kategórie som hrával  
v susednej obci v Streženiciach. Vtedy som to 
neriešil, mal som tam kamarátov a dobrú partiu.  
V Streženi ciach som hrával až do dorasteneckého 
veku. Vtedy si ma všimol vtedajší tréner staršieho 
dorastu pán Kračuník. Absolvoval som tam celú 
letnú prípravu, no presadiť sa v tom čase v star-
šom doraste bolo takmer nemožné. Aj keď z mo-
jej strany vôľa bola, no roky, ktoré chlapec hráva  
v nižších súťažiach, musia byť viditeľné, takže som 
sa vrátil späť do Streženíc. Po krátkom čase mi pri-
šla ponuka z Dolných Kočkoviec, kde som odohral 
dve sezóny. Neskôr prišla vojna, po vojne som 
ešte pár rokov hrával, no prišla rodina, deti a hlav-
ne svojpomocné budovanie rodinného domu. Na 
dosť dlhý čas som sa od futbalu odmlčal, aj keď 
som hrával niekoľko rokov za “starých pánov“. Ako 
deti rástli, rástol aj môj syn a ten ma opäť pritiahol 
k futbalu. Od jeho 3,5 roka som sa začal venovať 
opäť bližšie futbalu. Prešiel som s ním všetkými 
kategóriami od U9 až U15, kde som pôsobil ako 
asistent trénera. Veľmi pekné časy som prežil s pá-
nom Ivanom Vráblom a Jankom Jozefovičom. Vo 
vyšších ročníkoch som asistoval niekoľko rokov 
trénerovi Martinovi Drahutovi, s ktorým sme si 
veľmi dobre rozumeli a organizovali turnaje a zá-
pasy spolu s výbornou partiou rodičov. Najkrajšie 
časy som však prežil v kategórii U14/U15, kde som 
získal asi najviac skúseností. Dodnes tam fungu-
jem ako asistent trénera a získavam skúsenosti od 
trénera Bohuša Žifčáka, s ktorým tvoríme super 
dvojicu. Zároveň som prijal ponuku trénovať deti 
v kategórii U9, ktorým sa momentálne venujem.

Ako ste spokojný s podmienkami, ktoré klub 
vytvára pre mládež resp. čo by bolo potrebné 
zlepšiť?

Podmienky, ktoré sú momentálne nastavené  
v MŠK Púchov, hodnotím veľmi pozitívne. Od ma-
teriálneho zabezpečenia tréningového procesu, 
kvality trénerov – všetko na veľmi dobrej úrovni. 
No sú tu aj nedostatky v podobe chýbajúceho 
ihriska s umelou trávou alebo osvetlenia na hlav-
nej hracej ploche.

Čo sa zmenilo v práci trénera mládeže odke-
dy ste začali s trénerskou prácou?

Za roky môjho pôsobenia v MŠK Púchov sa 
práca trénera zmenila hlavne v tom, že konečne 
nemusíme zápasiť s akútnym nedostatkom hrá-
čov, kedy sme v minulosti museli posúvať hráčov 
z mladších kategórii na dopĺňanie starších muž-
stiev. Teraz je stav vyhovujúci, nakoľko v každom 
ročníku je aspoň 18 chlapcov. Dokonca v kategórii 
U9 ich mám v aktuálnej sezóne až 24.

Aké sú vaše trénerské ambície? V akých kate-
góriách sa vidíte do budúcnosti?

Moje trénerské ambície sú skromné a realistic-
ké. Pokiaľ bude záujem zo strany klubu a rodičov  
o moju prácu, budem sa naďalej venovať “mra-
včej“ práci s malými futbalistami. O to krajšie je 
sledovať ich pokroky, snahu učiť sa a napredovať

Ako podľa vás funguje prepojenie mládeže a 
mužov v klube?

Veľmi sa mi zapáčil projekt mesačného hodno-
tenia najlepšieho hráča v dorasteneckej kategó-
rii, kedy výherca absolvuje tréningovú jednotku  
s A-mužstvom. Myslím si, že je to pre chlapcov 
veľká výzva, motivácia a nezabudnuteľná skúse-
nosť.

Kto je váš trénerský futbalový vzor? Akému 

svetovému klubu fandíte?
Nemám konkrétny trénerský vzor, no pozorne 

sledujem prácu každého trénera, keď mám prí-
ležitosť. Mojimi doterajšími vzormi boli moji ko-
legovia, s ktorými som pôsobil ako asistent pri 
všetkých žiackych kategóriách. Taktiež nemám 
jednoznačného favorita, čo sa týka futbalových 
klubov. Rád si pozriem každý pekný futbalový zá-
pas .

Čo pre vás znamená pôsobenie v trénerských 
štruktúrach MŠK Púchov?

Som veľmi rád, že môžem pôsobiť vo futba-
lovom klube MŠK Púchov s kolegami, ktorých 
prácu si vážim a ako kolektív veľmi dobre spolu 
vychádzame. Zároveň ma veľmi teší, okrem môj-
ho pôsobenia ako trénera MŠK Púchov, aj futba-
lový rast môjho staršieho syna Mateja (15), ktorý 
v súčasnosti ako kapitán pôsobí v kategórii U17. 
A tiež má nasledovníka - môjho mladšieho syna 
Michala (8), ktorý začína v kategórii U9 a obaja mi 
robia veľkú futbalovú otcovskú radosť.

Zdroj: Facebook – MŠK Púchov

Predstavujeme futbalových trénerov MŠK Púchov

Ľuboš Obšivan: Som vďačný za pôsobenie v MŠK 
Púchov, vážim si prácu mojich kolegov trénerov

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk
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Celosvetová pandémia ochorenia na nový korona-
vírus zasiahla všetky oblasti života, šport nevyníma-
júc. Mimoriadne opatrenia prerušili aj oblastné fut-
balové súťaže. V najvyššej oblastnej súťaži – v šiestej 
lige, sa stihlo odohrať desať kôl. Z pätice mužstiev  
z Púchovského okresu sú na tom v tabuľke najlepšie 
Streženice, ktoré figurujú na druhej priečke s jedno-
bodovou stratou na Bolešov. Prekvapujúce je umiest-
nenie druhého najlepšieho mužstva v Púchovského 
okresu. Futbalisti Lysej pod Makytou rozhodne ne-
zvykli byť v tabuľke tak vysoko. I napriek tomu, že 
majú na svojom konte o zápas viac ako prví dvaja, 
je tretie miesto v tabuľke doslova malou senzáciou 
neúplnej jesennej časti súťaže. O tom, kedy a či 
vôbec sa bude súťaži dohrávať, je dnes ešte predčas-
né hovoriť. O dopadoch na chod klubu a futbalovej 
činnosti počas povinnej prestávky sme sa porozprá-
vali so starostom Streženíc a stále aktívnym hráčom 
Jurajom Mrišom.

Ako sa prerušenie súťaží podpísalo na činnosti 
futbalového oddielu TJ Streženice?

Čo sa týka areálu a zázemia, stále bolo na čom pra-
covať. Maľovali sa šatne, opravovali sa podlahy. Celý 
areál bolo potrebné stále kosiť a taktiež aj ihrisko. Vy-
užili sme túto pauzu na regeneráciu trávnika, hnoje-
nie a zhustenie, čo sa nám aj podarilo a ihrisko vyzerá 
výborne aj teraz na jeseň, tesne pred zimou. 

Ako vyzerala príprava na sezónu počas pomer-
ne uvoľnených opatrení v lete?

Hráči sa pripravovali individuálne alebo po sku-
pinkách tak, ako to dovoľovali opatrenia. Myslím, že 
hráči sa pripravovali svedomito, čo sa odzrkadlilo aj 
na výsledkoch nedokončenej jesennej časti súťaže. 
Korona nám pomohla pri získavaní hráčov, ktorí hrá-
vali v zahraničí a výborne doplnili káder. Sú prínosom 
pre mužstvo,  čo vidieť aj na výsledkoch a sme im za 
to vďační. Po uvoľnení sme absolvovali šesť zápasov 
- maximum ako sa len dalo, aby po takej dlhej dobe 
sa mužstvo zohralo.

Ako ste prijali informáciu o prerušení súťaže, 
myslíte si, že súťaž sa dokončí?

Po prerušení jesennej časti figurujeme na druhej 
priečke za vedúcim Bolešovom. Na Bolešov strácame 
iba bod, preto sme sa tešili na jesenné derby. Škoda, 
dohráme to na jar. Keď hovorím, že dohráme, tak  

v tejto chvíli verím, že súťaž sa dohrá. Pretože futbal 
nie je len o mužoch. Trpí aj mládež. Nemôžu trénovať 
tak, ako by sa patrilo. Deti a mládež to odrádza. Sedia 
doma a bude potom problém ich dostať na ihrisko.

Verím a dúfam, že nám v tomto pomôžu rodičia, 
pretože deti a mládež potrebuje pohyb. 

Ako hodnotíte účinkovanie Streženíc v tomto 
ročníku 6. ligy?

Vďaka dobrej individuálnej príprave a odohratí prí-
pravných zápasov mužstvo bolo dobre pripravené 
na jesennú časť. Káder bol vhodne doplnený, čo sa 
odzrkadlilo aj na výsledkoch a pekné druhé miesto 
po jesennej časti nám robí radosť.

Ako si počínali mládežníci Streženíc v tomto 
ročníku súťaží?

Korona nám nepomohla po návrate na trávniky 
dostať na ihrisko hráčov dorastu.  Kopu výhovoriek 
a rôznych aktivít nás donútilo mužstvo dorastu po 
dlhej dobe odhlásiť zo súťaže. Podarilo sa nám za-
chovať starších žiakov. Hrajú spolu mladší a aj starší 
žiaci a je to vidieť aj na výsledkoch. Hrajú skôr spod-
nú časť tabuľky. Výhry sa nerodia ľahko, treba však 
ďalej poctivo pracovať a výsledky sa dostavia.

Bude mať prerušenie súťaže finančný dopad na 

chod klubu? Nehrozí jeho zánik?
Dopad na finančnú stránku nebude mať. Podpora 

obce a sponzorov pokračuje aj keď nie tak, ako tomu 
bolo pred koronakrízou. Zánik nehrozí. V tomto roku 
nám pomohli 2 percentá od rodičov, kamarátov, zná-
mych a hráčov klubu. K tomu podpora obce a nejaké 
to sponzorské. Touto cestou za túto podporu klubu 
chcem poďakovať. Vďaka vám všetkým dokážeme 
fungovať a venovať sa mládeži.

V prípade, že by sa súťaž dohrala, aké sú ciele 
Streženíc?

Veríme, že súťaž sa dohrá a náš cieľ u mužov je do-
hrať súťaž do 3. miesta a hlavne sa pobiť o víťazstvo 
v súťaži. Ak nám to zdravie hráčov a dobre výsled-
ky samozrejme dovolia. Pri starších žiakoch bude 
dôležité deti dostať na ihrisko a prilákať aj nové deti, 
ktoré majú u nás dvere otvorené. Chceme, aby hrali, 
ale v tomto období výsledky idú bokom. Zdravie je 
dôležitejšie, ale šport podporuje imunitu, čo je dobrý 
dôvod dostať deti na trávniky.

Káder mužov FK Streženice:
Brankári: Macsai Michal, Capák Marek, Hrišo Juraj
Obrancovia: Loduha Miroslav, Milan Petrušek, 

Struharňanský Michal, Vavrík Martin, Bernhauser 
Erik, Adamička Miroslav, Krajči Filip, Pšenák Tomáš

Záložníci: Lamžo Martin, Šesták Michal, Šesták Mi-
loš, Trník Ľuboš, Rypák Tomáš, Hofierka Adam, Hafera 
Jakub, Loduha Marián

Útočníci: Petrušek Martin, Pastorek Miroslav, Ma-
csai Vladimír, Suder Matej
1.  Bolešov 9 5 4 0 25:7 19
2 . Streženice 9 5 3 1 23:14 18
3 . Lysá 10 5 3 2 23:17 18
4 . Tuchyňa 9 4 4 1 20:10 16
5 . Udiča 9 4 3 2 22:13 15
6 . Visolaje 10 4 2 4 14:19 14
7 . Sverepec 10 4 2 4 13:20 14
8 . K. Podhradie 10 4 2 4 18:26 14
9 . Papradno 9 3 4 2 18:14 13
10.  Šebešťanová 9 2 4 3 19:19 10
11 . D. Kočkovce 9 3 1 5 11:12 10
12 . Jasenica 10 2 3 5 16:25 9
13 . Dohňany 9 1 2 6 17:28 5
14 . Mikušovce 10 1 1 8 8:23 4

FUTBAL - 6. liga muži

Muži Streženíc po jeseni strieborní, veria, že súťaž 
sa dohrá a chcú sa pobiť o celkové prvenstvo 

Muži Streženíc si zahrali priateľské stretnutie aj s reprezentačným výberov starostov. Jeho členom je aj Juraj Hrišo.
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ROZLÚČKA
„Mala som Vás všetkých 
rada, chcela som ešte žiť, 
ale prišla chvíľa, keď mu-
sím do večnosti ísť.“ Dňa 
2. 12. 2020 dotĺklo srdce 
našej mame, babke, pra-
babke Margite Mihovej 
z Kéblia vo veku 88 rokov. 
Zanecháva 2 synov, 2 
dcéry s rodinami, 8 vnúčat a 10 pravnúčat. Touto 
cestou ďakujeme aj všetkým príbuzným a  zná-
mym, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť a za kvetinové 
dary. Poďakovanie patrí aj pánovi kaplánovi Ďura-
novi, Senior klubu, dychovej hudbe a pohrebnej 
službe Advent za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca 
rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa dňa 
5. decembra 2020 prišli 
rozlúčiť s naším milo-
vaným otcom, dedkom 
a pradedkom Emilom 
Hlúbikom, ktorý nás 
opustil vo veku 85 rokov. 
Ďakujeme za slová úte-
chy a kvetinové dary, pánovi farárovi a pohreb-
nej službe Advent. Manželka Hanka, syn Patrik, 
dcéra Elena s rodinou, nevesta Anka s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa dňa 7. 12. 2020 prišli 
rozlúčiť s  naším dra-
hým manželom, otcom, 
dedkom a  pradedkom  
Eduardom Fedorom, 
ktorý nás navždy opustil 
vo veku 85 rokov. Po-
ďakovanie za dôstojnú 
rozlúčku patrí aj p. farárovi, hudbe a  pohrebnej 
službe Advent. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 9. 12. 2020 pri-
šli rozlúčiť s našou mamou, babkou a prabab-
kou Rozáliou Kolárovou z  Lazov pod Maky-
tou, ktorá nás opustila vo veku 96 rokov. Naše 
poďakovanie patrí aj pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku so zosnulou.

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme poďakovať zamest-
nancom DSS Chmelinec Púchov. za 7-roč-
nú opateru našej mamy a babky Rozálie  
Kolárovej. Úprimná vďaka. Rodina Polacká.

SPOMIENKA
Dňa 14. 12. 2020 uplynu-
li už tri roky, odkedy nás 
navždy opustila skve-
lá manželka, najlepšia 
mama, milujúca babka 
a obetavá priateľka Eva 
Pagáčová. Kto ste ju po-
znali, venujte jej spolu  
s nami tichú modlitbu. 
Až keď si odišla, zistili sme, o čo sme prišli.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, v  srdci 
bolesť zanechal, rých-
lo bez rozlúčky, nikto 
to nečakal.“ Dňa 12. 12. 
2020 si pripomíname 
6. výročie úmrtia náš-
ho drahého manžela, 
otca, dedka a  praded-
ka Jozefa Salamu.  
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 23. 12. 2020 si pripo-
menieme 17. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný otec a  ded-
ko Augustín Luhový 
z  Horných Kočkoviec.  
S láskou spomínajú dcé-
ra a syn s rodinou.

SPOMIENKA
„Stále je ťažko a smutno 
nám všetkým. Nič už nie 
je také, aké bolo pred-
tým. Mal si život, my 
Teba a Ty nás. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť. Tak ako voda 
svojím tokom plynie, 
krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.“ 
Dňa 9. 1. sme si pripomenuli smutné 4. výročie, 
čo nás navždy opustil môj otec Silvester Malo. 
S  láskou spomína dcéra Ema, družka Iveta  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 11. 12. sme si pripomenuli nedožitých 85 ro-
kov našej mamičky a babičky Anny Badžgoňovej  
a  27. 12. si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho 
otca a  dedka Štefana Badžgoňa z  Kéblia. Svetlo 
večné nech im svieti a nech odpočívajú v pokoji. So 
spomienkami v  srdci a  vďakou sa modlia 4 dcéry 
 a 3 synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Slza v  oku, v  srdci žiaľ, čo drahé nám bolo 
osud, vzal. Vám patrí spomienka, až srdce sa 
chveje, veď mama ani otec už s  nami tu nie 
je. Teraz bdiete nad nami a chránite nás anjel-
skými krídlami. Dňa 29. 9. sme si pripomenuli  
4. výročie, kedy nás opustila naša mama, babka, 
prababka Terézia Svoradová a zároveň sme si 
pripomenuli 9. 12. už 15 rokov, čo nás opustil náš 
otec Ján Svorada zo Streženíc. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry a synovia 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)

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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SPOMIENKA
Dňa 20. 12. 2020 uplynú 
4 roky od úmrtia 
našej drahej mamy, 
manželky a babky Violy 
Zboranovej. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
16. 12. 2020 si pripomí-
name 14. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
syn Jozef Rosina. S  lás-
kou spomínajú rodičia  
Jozef a  Libuše, brat 
René s priateľkou Vero-
nikou, synovec Nicolas 
a celá rodina.

BLAHOŽELANIE
Zahučali hory, lesy 
pošepkali a u babky  
Florekovej odkaz zane-
chali, že Veronika krásne  
13. narodeniny slávi   
a nech v svojom živote 
v plnom zdraví tisícky 
krásných krokov   spraví.  
K tomu zdravíčka, šťastíč-
ka, to Ti praje z celého srdiečka Tvoja babička. 

BLAHOŽELANIE
Dňa 29. 12. 2020 oslávi 
Albína Flimmelová svo-
je 80. narodeniny. Všet-
ko najlepšie k  tomuto 
peknému jubileu, hlavne 
dobré zdravie, veľa šťas-
tia a  lásky prajú manžel 
Eduard a všetky deti, 
vnúčatá a pravnúčatá.

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

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

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
• Kúpim alebo dlhodobo prenajmem malú chatku 
v záhradkárskej oblasti. 0905 527 890  Púchov 
a okolie.
• Kúpim nadzemnú garáž v Púchove prípadne 
pozemok vhodný pod garáž. Tel: 0903/504 585

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.
• Vezmem do prenájmu garáž alebo priestor 
na uskladnenie vecí po sťahovaní na dlhodobý 
prenájom. Púchov a okolie. Dohodou. 0905 527 890

Predaj
• Predám chatku na Lachovci na Skale, tel: 0905 603 749
• Predám trojizbový byt v PU 0905/745 447

Práca
• 50-ročný telesne postihnutý muž na vozíku hľadá 
osobnú asistentku – opatrovateľku v dopoludňajších 
hodinách počas týždňa a soboty. Z Púchova a okolia  
Tel.: 0940 713 746
• Ponúkame prácu pre zámočníkov, zváračov  
v Púchove a v Dubnici nad Váhom. Nástup: ihneď. 
Platové podmienky: živnosť (dohoda). Telefónne 
číslo:  0907 683 635

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZO SZZP Púchov 

 oznamuje svojim členom, že od 4.dec. 2020 
začína predaj členských známok 5 € na rok 2021. 

Zaplatiť môžete  v klube ZO SZZP  u predsedu Jána Petra:  

v pondelok až v piatok od 9–11:30 hod. 
Priniesť aj členský preukaz ! 

 

Milá pani profesorka Albínka Flimmelová!
Na konci tohto roku sa dožívate krásneho životného jubilea – 80 rokov. Te-
šíme sa s Vami, že ste stále taká, ako si Vás pamätáme zo školských lavíc. 
Stále plná aktivity. Prežili ste veľa rokov na Púchovskom Gymnáziu medzi 
svojimi žiakmi – mladými ľuďmi. A to sa odrazilo aj na Vašom živote. Ste 
stále plná energie a záujmu o svojich žiakov a ich životné cesty. Koľko to 
bolo tried, ktoré ste doviedli k úspešnému ukončeniu štúdia – k maturite? 
Spomíname si na Vaše hodiny chémie, biológie, laboratórne cvičenia. Po-
známky učiva presne rozškatuľkované, o ktoré sa tak úspešne opierali bu-
dúci medici, farmaceuti, chemici... S vďakou spomíname aj na starostlivosť, 
ktorú ste nám venovali ako dobrá triedna pri študentských problémoch, 
ktoré ste nám pomáhali hasiť.

Pri tejto príležitosti Vám chceme poďakovať za všetko, čo sme spoločne  
za štyri roky prežili. Za všetky vedomosti, rady, trpezlivosť, pochopenie  

a usmernenia, ktoré sme pochopili až v reálnom živote. Nakoľko je dnešná 
doba, ktorú žijeme, mimoriadne náročná, nie je nám umožnené to, čo sme 
boli zvyknutí, chceme Vás pozdraviť aspoň touto formou, poslať Vám pár 
srdečných a úprimných pozdravov a želaní. V ďalších rokoch Vám želáme 
pevné zdravie, roky plné sily v kruhu rodiny a radosti z detí, vnúčat a hlav-
ne veľa potešenia z pravnúčat. Pani profesorka, prajeme Vám všetko len to 
dobré, ďakujeme a pozdravujeme. 

Bývalí študenti 4.A Gymnázia v Púchove, 
prví študenti po roku 1968.



inzercia

 RÁM 
Z ADARMO

*Akcia platí na vybrané rámy. Akciu možno kombinovať s ostatnými ponukami Doctor Optic.

*PLATÍ NA 2. RÁM PO ZAKÚPENÍ 
KOMPLETNÝCH DIOPTRICKÝCH OKULIAROV

AKCIU VYUŽITE PRE SEBA  
ALEBO SVOJHO BLÍZKEHO. 

UŠETRÍTE OBAJA!

*

MORAVSKÁ 11, PÚCHOV 
16.-18.12.2020


