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Fotosúťaž o najkrajšiu 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 vy-
beráme fotografie autorov: Andrej Kozák (č.1), 
Jaroslava Kamenová (č.2), Peter Ondruš (č.3) 
a Miroslav Mikáč (č.4).
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Milí Púchovčania,

je mi cťou sa Vám prihovoriť na začiatku nového 
roku, ktorý bude pre mňa, ale i pre Vás rokom nádeje 
a viery, že to spoločne zvládneme a pomaly sa 
začneme vracať do bežného života.

Zhodnotiť rok 2020 je veľmi ťažké, pretože sme 
každý jeden z nás prežívali niečo, s čím sme sa 
doposiaľ nestretli. Neskutočné obavy o zdravie 
a životy blízkych a s tým spojené obmedzenia  
v osobnom i pracovnom živote, ktoré smerovali  
k šetreniu nielen vo vašich domácnostiach, ale aj  
v samospráve, sa odzrkadlili i v uskutočnených 
akciách a investíciách mesta.

Je to už takmer rok, čo sme sa začali ako 
mesto zaoberať krízovou situáciou súvisiacou  
s koronavírusom a prijímať opatrenia smerujúce  
k zníženiu výdavkov tak, aby ste Vy - občania tohto 
mesta, nepocítili negatívne finančné dopady, ktoré 
pandémia priniesla aj do nášho mesta. Napriek 
jarnému pozastaveniu všetkých investičných akcií 
som rada, že nám finančná situácia v dôsledku 
prijatých úsporných opatrení dovolila zrealizovať, 
prípadne aspoň začať niektoré väčšie investičné 
zámery v meste. Spomeniem aspoň niektoré. 
Rozšírenie Materskej školy Lienka v Púchove,  
v ktorej sa nám podarilo otvoriť novú triedu a prijať 
ďalších 20 detí. Významnou investíciou v roku 
2020 je rekonštrukcia základnej umeleckej školy, 
ktorej výsledkom bude aj vytvorenie dvoch nových 
učebných priestorov v podkroví budovy, pričom táto 
investícia by mala byť ukončená v druhom štvrťroku 
2021. Počas minulého roka sme pre základnú 
umeleckú školu zabezpečili taktiež novú kanalizačnú 
prípojku a odstránili tak havarijný stav dlhodobo 
komplikujúci situáciu v tejto ustanovizni. Vybudovali 
sa nové spevnené plochy vo vnútrobloku na Ulici  
1. mája a tiež bolo doplnené verejné osvetlenie  
v troch lokalitách v meste. 

V závere roka sme sa mohli pochváliť rekonštrukciou 
oplotenia hlavného cintorína v meste, kde bolo 
doplnených 42 buniek kolumbária a takisto sme 
pracovali na zabezpečení odvodnenia komunikácií 
na Vŕšku a verejného priestranstva pred garážami 
za Farským kostolom všetkých Svätých. Nestihli sme 
už dokončiť rekonštrukciu striešky na veži objektu 
hasičskej stanice v mestskej časti Horné Kočkovce  
a opraviť sociálne zariadenie v Dome kultúry Hoštiná, 
v priebehu najbližších týždňov však tieto práce budú 
dokončené. Teším sa, že sa v závere kalendárneho 
roka podarilo opraviť niektoré komunikácie  
a chodníky v meste a niektorých mestských častiach 
(mestská časť Ihrište, v Púchove to bolo Nábrežie 
slobody, Komenského ulica, Vodárenská ulica, Ulica 
športovcov popri futbalovom štadióne, Námestie 
slobody pri rímsko-katolíckom kostole, časť miestnej 
komunikácie medzi ulicami Obrancov mieru  
a Štefánikova), ako aj obnoviť niektoré detské ihriská. 
Samozrejme, že v opravách komunikácií a chodníkov 

budeme pokračovať aj tento rok. Máme schválenú 
investíciu rekonštrukcie Ulice Terézie Vansovej, 
Komenského, Hoštinskej, vnútrobloku na Ulici Ferka 
Urbánka, komunikáciu v Nosiciach k hydrocentrále, 
opravu ciest na Vieske i v Ihrišťoch a tiež napríklad 
dokončenie križovatky na Ulici Janka Kráľa.

Počas predchádzajúceho roka sme sa venovali 
príprave projektových dokumentácií tak, aby sme 
mohli okamžite zareagovať na pripravované výzvy 
zo strany štátu, a to napríklad na vybudovanie 
jaslí, ale týkali sa aj nadstavby objektu SOV  
a vybudovania nových parkovacích miest v meste, 
napríklad na Nábreží slobody, Štefánikovej ulici.  

V tomto kalendárnom roku plánujeme pokračovať 
v budovaní parkovacích miest na Ulici obrancov 
mieru, Gorazdovej i Okružnej. Rozbehli sme prípravu 
projektu pre náučný chodník Pamätný les v našom 
lesoparku, ale i projekty na vybudovanie vodovodov 
a kanalizácie na Hoštínskej ulici i na Samotách  
a vo Vieske – Bezdedove. Hoci sa nám nepodarilo 
uspieť pri podaní žiadosti na Ministerstve dopravy 
a výstavby SR o poskytnutie dotácie pri výstavbe 
nájomných bytov v Kolonke, nevzdali sme to  
a v súčasnosti sme v procese úpravy projektu tak, aby 
sme mohli v tomto roku opäť podať žiadosť o dotáciu. 
Verím, že tentokrát budeme úspešní a podarí sa nám 
tento rok odštartovať aj samotnú realizáciu výstavby 
dvoch bytoviek s nájomnými bytmi.

Nezabúdame ani na oblasť zelene a odpadového 
hospodárstva. Verím, že ste určite zaregistrovali 
ako bolo mesto krásne zakvitnuté počas celého 
roka, keďže boli doplnené trvalkové záhony, a tak 
mesto žiarilo farbami počas celého roka. Táto krása 
zostala zvečnená aj na Vašich fotografiách, ktoré ste 

nám zasielali počas celého minulého roka v rámci 
fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu mesta Púchov, 
počas všetkých štyroch ročných období.

Veľkou plánovanou investíciou, ktorej príprave 
sa mesto venovalo počas uplynulého roku, 
bol manažment projektu Kompostárne mesta 
Púchov, kde hodnota realizácie predstavuje sumu 
presahujúcu 2 milióny eur a v prípade jeho úspešnej 
realizácie to bude znamenať veľký prínos v oblasti 
spracovania biologického odpadu.

Pripravovali sme sa aj na zavedenie zberu BRKO 
v meste Púchov, kde bolo obstaraných 240 kusov 
nádob a taktiež bola pripravená zmena zberu textilu 
v meste, kde sme získali nového partnera. Všetky 
tieto zmeny v odpadovom hospodárstve, ako aj 
nové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad  
i elektroodpad a textil, budú v priebehu najbližších 
dní viditeľné vo vybraných lokalitách v Púchove. 
Schválená je tiež významná investícia vybudovania 
polopodzemných kontajnerov v piatich lokalitách  
v meste. Nezabúdame myslieť ekologicky. V parku pri 
Župnom dome pribudlo dažďové jazierko, financie 
naň získalo mesto z projektu Klíma nás spája.

Celý rok 2020 sa niesol najmä v otázke 
sociálnej pomoci občanom nášho mesta, od 
jari sme intenzívne zabezpečovali pomoc pre 
tých najzraniteľnejších z nás. Medzi prvými na 
Slovensku sme okrem roznášania ochranných rúšok 
a dezinfekcie zabezpečovali nákupy potravín pre 
seniorov a osamelých občanov a zriadili sme taktiež 
transparentný účet mesta „Púchov spolu proti 
koronavírusu“, z ktorého sme finančné príspevky 
venovali tým, ktorých pandémia finančne zasiahla. 
Aj vďaka vašim príspevkom sa podarilo vyzbierať 
do dnešného dňa takmer 9000 eur. Takouto formou 
sme mohli prerozdeliť pomoc doposiaľ viac ako 
40 konkrétnym rodinám. Aj posledné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva bolo o sociálnej pomoci 
občanom. Tú plánujeme od tohto roka rozšíriť 
nielen zvýšením finančnej čiastky dávky v hmotnej 
núdzi, ale taktiež rozšírením možnosti zapojenia sa 
do projektu stravovania za jedno euro pre seniorov  
a zabezpečením novej služby „sociálneho taxíka“.

Som však rada, že predchádzajúci rok bol aj 
rokom prejavu solidarity občanov vo vzťahu k tým, 
ktorí pomoc či už z hľadiska zdravotného, alebo 
finančného potrebujú, a to zapojením sa do pomoci 
cez Mestský šatník Veci za úsmev, kde si môžu 
nielen ekonomicky slabšie rodiny či jednotlivci, ale 
aj rodiny uprednostňujúce recyklované oblečenie 
pred nákupom nového, za úsmev zabezpečiť 
ošatenie či obuv, posteľnú bielizeň, prípadne hračky 
a iné potreby do domácnosti. Pomoc nám poskytol 
aj Slovenský Červený kríž a tiež spoločnosť Lidl 
Slovenská republika. V spolupráci s nimi sme mohli 
rozdať trvanlivé potraviny a drogériu tým, ktorí to 
potrebovali.

Pokračovanie na str.4

Novoročný príhovor primátorky mesta
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MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. ako dodávateľ 
tepla pre mesto Púchov dostal od Úradu pre regu-
láciu sieťových odvetví rozhodnutie o výške ceny 
tepla na rok 2021. Výsledná prepočítaná jednot-
ková cena tepla bude nižšia oproti roku 2020 o 15 
%. Celoslovensky sa pritom predpokladá zníže-
nie ceny tepla v priemere o 4%. 

Pre Púchovské noviny sa k tvorbe ceny tepla pre 
rok 2021 vyjadril konateľ spoločnosti MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Ing. Tibor Luhový:

V roku 2020 bola prepočítaná jednotková cena vo 
výške 95,059 € s DPH za MWh, pričom na rok 2021 
dochádza k poklesu na 80,864 € s DPH za MWh. 
Efektívnym riadením spoločnosti a uskutočnením 
viacerých úsporných opatrení sa nám podarilo znížiť 
predpokladané náklady v roku 2020. Z tohto dôvodu 
očakávame výrazné zníženie skutočnej ceny tepla za 
rok 2020, čo sa  prejaví znížením ročných nákladov 
formou dobropisu pre všetkých odberateľov  tepla. 
Podrobnejšie informácie poskytneme až keď bude-
me vedieť presné čísla.

Čo malo vplyv na takéto výrazné zníženie ceny 
tepla?

Výpočet ceny tepla je zložitý proces a vstupuje do 
neho viacero prvkov. Veľmi dôležitou súčasťou sú ná-
kupy zemného plynu. Počas celého roka monitoruje-
me burzové ceny a nákupy sa snažíme rozdeliť do vi-
acerých tranží. Tu sa nám podarilo nákupy uskutočniť  
v čase, keď boli burzové ceny na nízkych hodnotách. 
Ďalším prvkom boli úspory v oblasti emisií, kde sme 
technicko-administratívnymi opatreniami dokázali 
ušetriť  vysoké finančné sumy, a tak isto sa nám to 
pozitívne premietlo do ceny tepla na rok 2021.

Aká je dnes aktuálna situácia vo vašom podniku 

a ako zvládate problémy súvisiace s ochorením 
COVID-19?

Tým, že sme nepretržitá prevádzka a zabezpečuje-
me  dodávku tepla a teplej vody pre celé mesto, je 
zdravotný stav našich kľúčových pracovníkov veľmi 
dôležitý. Spravili sme viaceré opatrenia potrebné na 
elimináciu šírenia sa vírusu medzi pracovníkmi koto-
lne. Ešte pred vypuknutím pandémie sa nám poda-

rilo preškoliť dispečerov na kuričov a naopak. Takto 
sme dokázali zabezpečiť plnú zastupiteľnosť pracov-
níkov kotolne. Okrem toho sme zabezpečili spojenie 
so všetkými  200 KOST a vďaka novému softwaru 
máme zabezpečený nielen kvalitný monitoring, ale 
dokážeme aj lepšie predikovať prípadné poruchy.  

Slavomír Flimmel

Cena tepla v Púchove klesne tento rok o 15 percent

Pokračovanie zo str.3 
Celý uplynulý rok sme sa v samospráve snažili 

nielen šetriť, ale i zapájať sa do rôznych projektov na 
získanie finančných prostriedkov do mesta zo strany 
štátu - či už na úhradu nákladov spojených s prvou 
vlnou pandémie, ale i s celoplošným testovaním  
a touto usilovnou činnosťou zamestnancov 
mestského úradu sa podarilo zabezpečiť do 
rozpočtu mesta finančné prostriedky v rozsahu 
takmer 366.000 eur.

Osobne ma teší, že sa naše mesto stále umiestňuje 
na vysokých miestach v práci s portálom Odkaz 
pre starostu, aj v roku 2020 získalo Mesto Púchov  
2. miesto v riešení podnetov obyvateľov. V súvislosti 
s týmto krásnym ocenením, ktoré je tým najlepším 
ukazovateľom a dôkazom toho, ako Mesto 
Púchov komunikuje so svojimi občanmi a plní 
ich opodstatnené požiadavky, chcem poďakovať 
všetkým pracovníkom mestského úradu a mestskej 
polície, ktorí aktívne pracujú na tomto projekte  
a v neposlednom rade hlavne pracovníkom Podniku 
technických služieb mesta Púchov, ktorí promptne 
plnia jednotlivé podnety občanov.

Mesto Púchov v roku 2020 oslavovalo významné 
výročia - 777. výročie prvej písomnej zmienky 
o Púchove, 550. výročie od udelenia mestských 
práv, 145. výročie Dobrovoľného hasičského zboru 
Púchov, 100. výročie púchovského futbalu, 50. 
výročie púchovského volejbalu. Veľmi nám bolo 
ľúto, že sme si nemohli tieto udalosti pripomenúť 
veľkými oslavami, hoci program bol pripravený 
vo veľkolepom štýle. Verím, že v tomto roku už 
budeme môcť osláviť v plnom rozsahu napríklad 50. 
výročie založenia Folklórneho súboru Váh i výročia 
divadelných súborov, ktoré si pripravujú pre tento 
účel svoje nové premiérové predstavenia.

Teší ma, že sa podarilo schváliť poslancami 
mestského zastupiteľstva taktiež pomoc pre 
niektorých podnikateľov v meste Púchov spočívajúcej 
v možnosti prevádzkovania letnej terasy počas 
trvania mimoriadnej situácie bez nároku na odplatu. 
Veľa prevádzok túto možnosť využilo a zmiernilo tak 
finančné dopady súvisiace s podnikaním počas nie 
veľmi priaznivého obdobia. Ako mesto sme podali 
pomocnú ruku aj podnikateľom, ktorí prevádzkujú 
svoju činnosť v mestských priestoroch, poskytli sme 
výraznú zľavu na nájomnom počas krízy.

Jeseň v našom meste sa okrem krásneho počasia 
niesla najmä v duchu celoplošného testovania, ktoré 
mesto zabezpečovalo v spolupráci s Ministerstvom 
obrany Slovenskej republiky v troch etapách. 
Výsledky testovania neboli pre náš okres priaznivé, 
čo v podstate pociťujeme aj v týchto dňoch, keďže 
prísne obmedzenia sú stále v platnosti. Verím, že toto 
obdobie prekonáme. Bude k tomu potrebné ostať 
trpezlivými a zodpovednými.

Zostáva nám však nádej a viera, že budúci rok bude 
rokom porozumenia a splnených snov, pretože „sen, 
ktorý nemáš, sa ti nikdy nemôže splniť.”

Je dôležité v týchto časoch neprepadnúť 
negativizmu a panike, ale bojovať a byť zodpovedným 
voči sebe a ostatným, pretože len vtedy to zvládneme 
ako jednotlivci, ako mesto i ako štát. Prvý január bol 
aj štátnym sviatkom, pripomenuli sme si 28. výročie 
vzniku Slovenskej republiky a možno aj z tohto titulu 
je dôležité byť jednotným a spájať sa v základnej 
myšlienke v boji s celosvetovým ochorením. Ako 
niekto už raz povedal „stavajme medzi sebou 
mosty a nie múry“ a nechajme srdcia otvorené. 
Nedajme sa vtiahnuť do šíriacej sa zloby a nenávisti, 
ktorá vládne v spoločnosti i na sociálnych sieťach. 
Atmosféra, v akej naša spoločnosť momentálne 

žije, nie je nemenná a tvoríme ju my všetci. Strata 
dôvery v autority tohto štátu sa prenáša do bežného 
života a sociálne siete sú plné vulgárností, hrubosti, 
urážok. Skúsme to zastaviť, skúsme začať od seba 
a spoločne to dokážeme. Saint Exupéry to povedal 
veľmi pekne - niet nádeje pre kameň byť niečím iným 
než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa 
chrámom.

K prianiam do nového roka je dôležité poďako-
vať i za rok predchádzajúci. A preto ďakujem Vám 
všetkým, ktorí ste sa zapájali do pomoci mestu,  
i do jeho rozvoja. Ďakujem pracovníkom mestského 
úradu, poslancom mestského zastupiteľstva, exter-
ným spolupracovníkom, konateľom a zamestnan-
com mestských obchodných spoločností, pedagó-
gom i nepedagogickým pracovníkom v školských 
zariadeniach. Poďakovanie patrí taktiež všetkým 
seniorom a seniorským organizáciám pôsobiacim 
v meste Púchov, ktorí aj napriek neľahkej situácii 
ostávajú plní pozitívnej energie a tešia sa na ďalšie 
aktivity, ktoré si v prípade zlepšenia podmienok  
s príchodom nového roka plánujú. Ďakujem všetkým 
vytrvalým podnikateľom, ktorí to i v tejto nepriazni-
vej situácii stále nevzdávajú a bojujú za zachovanie 
vytvorených pracovných miest. Veľké poďakovanie 
patrí všetkým zdravotníkom i dobrovoľníkom v pr-
vej línii, ktorí nielen počas Vianoc, ale počas celého 
kalendárneho roka pracujú v plnom nasadení, čas-
tokrát bez ohľadu na odmenu a voľný čas, ktorý pre 
záchranu zdravia obetujú.

Milí Púchovčania, želám Vám, aby ste nový rok 2021 
prežili predovšetkým v zdraví a láske, pretože „každý  
z nás môže byť veľkým zdrojom lásky. Najjednoduch-
šia cesta k tomu je porozumenie.“ Prajem Vám, nech 
je pre Vás rok 2021 rokom splnených prianí a život-
ných úspechov. Ďakujem Vám!

Katarína Heneková

Novoročný príhovor primátorky mesta
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Na začiatku minulého roka som sa stretávala s občanmi, ktorí 
mi dávali rovnakú otázku, že majú pocit ako by sa v našom meste 
menej investovalo. Samozrejme boli aj jedinci, ktorí hlavne na 
sociálnych sieťach adresovali vedeniu mesta ako aj mojej osobe 
ťažko interpretovateľné a neraz aj zlomyseľné odkazy. Ja som sa 
snažila našim spoluobčanom vysvetliť, že na projektoch veľmi 
aktívne pracujeme, chceme spoločne s ekonomickou komisiou 
zmeniť prístup, ako aj samotnú filozofiu investovania v našom 
meste. Do toho prišla pandémia a naše plány sme museli posunúť 
a prehodnotiť. Paradoxne, radikálne úsporné opatrenia, ktoré sme 
zaviedli v mestských štruktúrach a mestských spoločnostiach, 
vygenerovali väčšie úspory ako sme predpokladali. Tým nám ešte 
zvýšili plánovaný objem investičných akcií. Aj touto cestou chcem 
poďakovať všetkým, s ktorými sme v minulom roku dokázali pracovať 
s podstatne nižšími nákladmi, pretože bez ich zodpovedného 
prístupu by sme mali v minulom roku finančné problémy, keďže 
mestu prišla z podielových daní o 250.642 eur nižšia suma aká bola 
pre rok 2020 pôvodne prognózovaná. 

V čom spočívala zmena prístupu a filozofie k investíciám?  
V spolupráci s ekonomickou komisiou sme spoločne začali vyberať 
a zároveň spájať podobné investície do jedného výberového alebo 
verejného obstarávania. Prekopali sme všetky plánované investície 
z hľadiska pripravenosti a aktualizácie projektových dokumentácií, 
stavebných povolení a pod. Dnes môžem skonštatovať, že sa 
nám to podarilo. Prvým výsledkom bolo asfaltovanie pozemných 
komunikácií v našom meste koncom minulého roka, ktorého 
rozsah sme oproti pôvodnému plánu za rovnaké peniaze skoro 
zdvojnásobili. 

Druhým výsledkom bol zámer investícií pre rok 2021, ktorý poslanci 
odsúhlasili na ostatnom mestskom zastupiteľstve v minulom roku  
v objeme takmer 1,2 milióna eur. Áno, aj napriek pandemickej kríze 
ide mesto investovať vo veľkom rozsahu. Investície sme pripravovali 
dlhšiu dobu, našetrili sme financie a výsledok sa dostavil. Milión 
dvesto tisíc eur nie je malá suma. Je to na pomery mesta veľká suma 
ak uvediem fakt, že v tomto prípade použijeme len vlastné peniaze 
bez úverových zdrojov. 

Poďakovanie patrí ekonomickej komisii, najmä Danielovi Lakovi 
ako predsedovi a Lukášovi Ranikovi, ktorí každú jednu investíciu 
konzultovali s poslancami za konkrétny volebný obvod. Tomu 
predchádzala výzva adresovaná poslancom, aby aktualizovali alebo 
nahlásili investičné akcie. Tie na základe podnetov občanov a výborov 
miestnych častí následne sumarizovali a vybrali tie, ktoré sa dajú  
v jednom balíku vysúťažiť aj s investíciami iných volebných obvodov, 
prihliadajúc na úroveň a náročnosť technickej dokumentácie najmä 
z časového hľadiska. Takto vznikol zoznam investičných akcií, ktoré 
by sa mali v plnom rozsahu realizovať v tomto roku. Investície sú 
rozdelené na dve časti. Prvá časť je finančne pokrytá z rezervného 
fondu minulých období a druhá je financovaná z úspor za rok 
2020. Keďže sa bude súťažiť viacero podobných akcií naraz v jednej 
súťaži, predpokladám, že z celkovej sumy 1,2 milióna eur ušetríme 
ďalšie finančné prostriedky. Tie budeme vedieť použiť na investičné 
projekty, ktoré ostali v poradí, alebo na opravy a údržbu mestského 
majetku. Spomenula by som napríklad plánovanú výmenu okien  
a opravu striech na materskej škole Požiarna či rekonštrukciu sauny 
na plavárni. 

Máme pred sebou aj ďalšie investičné akcie. Verím, že sa tento rok 
podarí odštartovať realizáciu výstavby nájomných bytov v Kolonke, 
pre ktorú budeme už v najbližších týždňoch žiadať úver a dotáciu 
zo ŠFRB a ministerstva dopravy a výstavby. Nájomné byty pomôžu 
najmä mladým rodinám a rodinám v sociálnej núdzi. Pokračovať 
plánujeme aj v projekte rekonštrukcie a nadstavby SOV na Námestí 
slobody, kde okrem rekonštrukcie súčasných priestorov dôjde 
aj k dispozičným zmenám a vytvoreniu nových priestorov pre 
našich folkloristov, divadelníkov, seniorské organizácie a pod. Nad 
súčasnými priestormi sú naplánované dve poschodia nových bytov. 
Spôsob financovania je s ekonomickou komisiou predrokovaný  
a momentálne sme vo fáze prípravy podkladov pre verejnú súťaž  
a verejné obstarávanie.

Samozrejme máme ďalšie investičné zámery, musíme riešiť 
parkovanie v meste, optimalizovať dopravu, budovať energetické 
zdroje, ktoré budú šetriť poplatky mesta a mestských firiem 
za energie, vybudovať nový systém zberu a triedenia odpadu, 
zlepšiť systém využívania mestskej autobusovej dopravy a veľa 
ďalších zámerov. To sa nám podarí len vtedy, keď budeme všetci 
spolupracovať, hľadať nové efektívne riešenia a využívať finančné 
zdroje z EÚ. Veľmi sa teším z toho, že budujeme mesto, teší ma, že 
mám okolo seba ľudí, ktorí sa neboja čeliť novým výzvam. Teším sa 
z toho, že naša spoločná práca prináša lepšie podmienky pre život  
v našom meste. Najviac si však prajem, aby sme všetci zdraví 
prekonali súčasnú pandemickú krízu.

Katarína Heneková, primátorka mesta

Mesto chce využiť príležitosť a ide investovať
INVESTÍCIE 2021 SUMA PRVÁ 

ETAPA 
DRUHÁ 
ETAPA 

V.O. č.1 - LAKO, MELIŠÍK       
1) Rekonštrukcia cesty a chodníka BD 664,665,666 70 000 € x   
2) Križovatka Janka Kráľa 42 500 €   x 
3) Realizácia cesty Ilonka (zadná časť)  30 000 €   x 
V.O. č.2 - RANIK, KUCHAŘOVÁ, BUČKO       
1) 2ks Hniezda - polopodzemné kontajnery 50 000 € x   
2) Rekonštrukcia detského ihriska pri ZŠ Mládežnícka 20 000 € x   
3) Rozšírenie parkovacích miest Okružná ul. 26 40 000 €   x 
4) Oprava komunikácie Hoštinská ul. 70 000 € x   
5) Proj. dokumen. rozšírenie verejného osv. Chmelinec 2 000 € x   
V.O. č.3 - KARAS, KOVÁČIKOVÁ       
1) 1ks Hniezdo - polopodzemné kontajnery 25 000 € x   
V.O. č.4 - KUBIČÁR, VARGOVÁ MIŠÚN       
1) Rekonštrukcia vnútrobloku F. Urbánka ul. 210 000 €   x 
2) Oprava časti komunikácie Moravská ul. + doplnenie 
hracích prvkov 15 000 € x   
V.O. č.5 - BILIK, LAZOROVÁ       
1) 1ks Hniezdo - polopodzemné kontajnery 25 000 € x   
2) Parkovacie miesta Plecháč + Obr. mieru + 8ks 
Komenského 110 000 € x   
V.O. č.6 - ŽIAČIK, MARMAN       
1) Garáže príjazdová komunikácia I.etapa 60 000 €   x 
2) Rekonštrukcia oplotenia cintorín Hrabovka 20 000 € x   
3) 1ks Hniezdo - polopodzemné kontajnery 25 000 € x   
4) Odvodnenie časti komunikácie pred BD 1. mája 
886,887,888 20 000 € x   
V.O. č.7 - CRKOŇ, RIŠKO       
1) Rekonštrukcia T. Vansovej ul. 70 000 € x   
2) Úprava verejného priestranstva pred Požiarnou 
Zbrojnicou 15 000 €   x 
V.O. č.8 - ŠPAČEK, FILO       
1) Rekonštrukcia komunikácie Hydrocentrála - Nosice 80 000 € x   
2) Chodník Nové Nosice I.etapa 80 000 €   x 
V.O. č.9 - KUBIŠ       
1) Rekonštrukcia cesty Ihrište 30 000 €   x 
2) DK Hoštiná - kuchynka 6 000 €   x 
3) Vieska - oprava komunikácii 10 500 €   x 
SPOLOČNÉ INVESTÍCIE       
1) Rekonštrukcia zasadačky MsÚ 55 000 € x   
2) Doplnenie časti žalúzií Divadlo 11 000 € x   
SUMA INVESTÍCII CELKOM: 1 192 000 €     
Čerpanie od 1.1.2021  I. ETAPA CELKOM: 668 000 €     
Čerpanie od 1.5.2021  II. ETAPA CELKOM: 524 000 €     
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Ešte v polovici decembra minulé-
ho roka, krátko po jednej hodine na-
obed, bola ohlásená dopravná nehoda 
dvoch osobných motorových vozidiel, 
ktorá sa stala v katastri obce Dohňany, 
v okrese Púchov.

Na miesto udalosti boli vyslaní traja 
príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru z Púchova s jedným zásahovým 
vozidlom.

Po príchode hasičov na ohlásené 
miesto bolo zistené, že v dôsledku do-
pravnej nehody sa zo štyroch účastní-
kov zranila jedna osoba. Havarované 
vozidlá sa nachádzali na vozovke, pri-

čom z oboch automobilov následkom 
zrážky unikli prevádzkové kvapaliny.

Púchovskí hasiči zabezpečili mies-
to udalosti a zranenej osobe poskytli 
predlekársku prvú pomoc. Následne 
na postihnutých automobiloch vyko-
nali požiarno-bezpečnostné opatrenia 
a prostredníctvom absorpčnej látky 
zachytili vytečené prevádzkové kva-
paliny.

Po zdokumentovaní dopravnej ne-
hody políciou boli obe vozidlá odtla-
čené mimo vozovku a premávka v da-
nom úseku bola následne obnovená  
v plnom rozsahu.          KR HaZZ Trenčín 

Pri dopravnej nehode v Dohňanoch sa zranila jedna osoba

Dňa 20. decembra o jedenástej hodine v noci bol 
ohlásený požiar rodinného domu v obci Lednicke 
Rovne, v okrese Púchov. Na zásah boli vyslaní traja 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Púcho-
va s dvomi cisternovými vozidlami.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo ziste-
né, že postihnutý objekt bol zadymený, pričom vo 
vnútri sa mala nachádzať jedna osoba.

Púchovskí hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch 

vnikli do postihnutého domu a za účelom likvidácie 
požiaru a ochladzovania podkrovia nasadili jeden 
hasebný prúd. Počas hasebných prác vykonali pries-
kum objektu, pri ktorom našli telo osoby, ktorá však 
už nejavila známky života. Príslušníci HaZZ vyniesli 
osobu z postihnutého objektu na voľné priestran-
stvo, kde až do príchodu zdravotných záchranárov 
vykonávali kardiopulmonálnu resuscitáciu, avšak ani 
napriek maximálnemu úsiliu sa postihnutú osobu 

oživiť nepodarilo.
Počas hasebných prác profesionálnym hasičom 

asistovali aj členovia DHZ z obce Lednicke Rovne  
s dvomi zásahovými vozidlami. 

Po lividácii požiaru krátko po jednej hodine v noci 
(21.12.), bol objekt odvetraný a po vykonaní závereč-
ného monitoringu požiariska bolo miesto udalosti 
odovzdané príslušníkom polície. Príčina vzniku po-
žiaru je v štádiu zisťovania.                   KR HaZZ Trenčín

Tragický požiar rodinného domu v Lednických Rovniach

Dňa 17. decembra krátko pred jedenástou hodi-
nou večer, bol ohlásený výbuch v rodinnom dome 
v púchovskej mestskej časti Nosice. V dôsledku uda-
losti došlo k zavaleniu jednej maloletej osoby, ktorá 
zostala v postihnutom objekte uviaznutá.

Na zásah boli vyslaní štyria príslušníci Hasičského  
a záchranného zboru z Púchova s dvomi zásahovými 
vozidlami.

Po príchode hasičov na ohlásené miesto bolo ziste-
né, že miestnym občanom sa podarilo odtlačiť spad-
nutú stenu a postupne uviaznutú osobu z objektu 
vyslobodiť. V dôsledku výbuchu utrpela postihnutá 
osoba vážne zranenia.

Zasahujúci hasiči spolupracovali s posádkou zdra-
votných záchranárov a lekárom pri ošetrovaní zrane-
nej osoby. Následne bola zranená osoba naložená na 
nosidlá, prenesená do sanitného vozidla ZZS a trans-
portovaná do nemocnice. Postihnutý objekt bol od-
stavený od prívodu energií.

Po ukončení záchranných prác bolo miesto uda-
losti odovzdané príslušníkom polície. Príčina vzniku 
výbuchu je v štádiu zisťovania.          KR HaZZ Trenčín 

V Nosiciach zdemoloval výbuch rodinný dom 
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S príchodom nového roka pribudla samosprá-
vam nová povinnosť vo forme povinného zberu 
bioodpadu. Mesto Púchov obstaralo nádoby na 
bioodpad ešte v minulom kalendárnom roku. Ná-
doby o objeme 240 l budú v nasledujúcich dňoch 
postupne distribuované do celého mesta.

Na úvod je však nutné ozrejmiť si viacero dôleži-
tých vecí pre správne triedenie bioodpadu:

Čo patrí do hnedého koša?
Do hnedého koša patria zvyšky zeleniny a ovocia, 

škrupiny od vajíčok, sypané čaje (aj vylúhované), 
papierové čajové vrecúška (bez spiniek a poplasto-
vaných častí), kávova usadenina, hlina, zvyšky rastlín, 
lístie, seno, orechové škrupiny či kôstky. Zvyšky ovo-
cia a zeleniny môžu byť aj nahnilé, avšak nesmú byť 
plesnivé!

Čo do hnedého koša určite nepatrí?
Do hnedých nádob na bioodpad určite nepatria 

igelitové sáčky, tašky alebo vrecia. Bioodpad nesmie 
byť umiestnený ani v kompostovateľných vreckách. 
Nepatria sem ani kosti, ryby, mäso či mliečne výrob-
ky, pečivo, oleje, uhynuté zvieratá, trus zvierat či sklo.

Ktoré domácnosti dostanú hnedé nádoby na 
zber bioodpadu a ktoré musia triediť bioodpad  
v kompostéroch?

Hnedé 240 l nádoby budú rozmiestnené v meste, 
pri bytových domoch a panelákoch. Obyvatelia ro-
dinných domov sú povinní kompostovať bioodpad 
v pridelených kompostéroch, respektíve vo svojpo-
mocne vyrobených kompostéroch. V prípade, že ob-
čanom vzniká väčšie množstvo bioodpadu z kosenia 
či orezov, ktoré nedokážu skompostovať vo svojom 
kompostéri, môžu bioodpad bezplatne odovzdať na 
Zbernom dvore Podniku technických služieb mesta 
Púchov. 

Ako a kam budú vyvážane hnedé nádoby?
Frekvencia vývozu hnedých nádob sa na začiatok 

stanovuje na 1-krát za 7 dní. V prípade potreby budú 
na lokality postupom času pridávané ďalšie nádoby, 

respektíve sa zvýši frekvencia vývozu. Vyzbieraný 
kompost sa z hnedých nádob preváža na kompos-
táreň, kde dochádza k zhodnoteniu tohto odpadu. 
Bioodpad je zložka odpadu, pri ktorej úspešnosť 
zhodnotenia najviac ovplyvňuje čistota vytriedenia, 
keďže sa bioodpad z hygienických dôvodov ďalej 
nedotrieďuje. Vyhodenie odpadu v sáčku či igelitke 
znehodnotí celý obsah hnedej nádoby, ktorý násled-
ne musí putovať na skládku a nie na zhodnotenie!

Čo získame triedením bioodpadu?
Bioodpady nebudú zbytočne končiť na skládke. 

Kompostovaním bioodpadu vzniká kompost, ktorý 
má veľký podiel živín, tieto živiny sa následne vracajú 
naspäť do pôdy. Na triedenie bioodpadu sa dá po-
zerať aj z ekonomického hľadiska - triedením biood-
padu sa zvyšuje percento separácie a tým sa znižuje 
množstvo odpadu uloženého na skládke. Šetríme 
teda hneď dvakrát, platíme za menšie množstvo ulo-
ženého odpadu na skládke a vďaka zvýšenej separá-
cii aj menšie poplatky za uloženie odpadu na sklád-
ke. Vytriedením bioodpadu zo zmesového odpadu 
sa zmenší množstvo odpadu a aj zápach, ktorý spô-
sobuje rozkladajúci sa bioodpad, čo môže mať vplyv 
na zníženie frekvencie vývozu zmesových nádob.

Veríme že občania mesta zber bioodpadu privíta-
jú a naplno využijú. Ďakujeme, že bioodpad triedite 
bez tašiek a sáčkov.

Veronika Hantáková, referent odpadového  
hospodárstva a investičnej činnosti 

Mesto Púchov zavádza zber bioodpadu

V priebehu mesiaca december 
2020 uskutočnili príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 262 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 83 
technických zásahov. Nasledovalo 
61 zásahov pri dopravných neho-
dách, 58 výjazdov k požiarom a 38 
ekologických zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého me-
siaca vykonali 20 požiarno-previer-
kových cvičení a 2 výjazdy k udalos-

tiam, pri ktorých napokon zasahovať 
nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí 
za mesiac december boli vyčíslené 
na viac ako 134.000 EUR. Uchráne-
né hodnoty v dôsledku zásahovej 
činnosti príslušníkov Hasičského  
a záchranného zboru v Trenčian-
skom kraji predstavovali v sledo-
vanom období hodnotu viac ako 
709.000 eur.     

 KR HaZZ Trenčín 

Hasiči v kraji zachránili majetok za viac ako 700.000 eur
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Očkovanie je jediná možnosť, ako sa môžeme  
v najbližších mesiacoch vrátiť k normálnemu ži-
votu. Bude dobrovoľné a bez doplatku pacienta. 

Slovensko prijalo stratégiu postupného očkovania 
proti ochoreniu Covid-19. Aby bolo účinné, zaočko-
vať by sa malo 65 percent populácie. Vakcinácia bude 
dostupná pre ľudí nad 18 rokov a realizovať sa bude  
v štyroch vlnách. „Ako prví budú očkovaní pracovníci, 
ktorí priamo pracujú s ľuďmi nakazenými vírusom. Po-
pri zdravotníkoch budú v prvom rade očkovaní aj vo-
jaci, policajti a hasiči. Takisto ľudia, ktorí zabezpečujú 
napríklad rozvody energie v štáte a iné činnosti, bez 
ktorých chod krajiny nemôže fungovať,“ zdôraznil mi-
nister zdravotníctva SR Marek Krajčí. 

V druhej vlne pôjde o očkovanie ľudí nad 65 rokov 
a chronicky chorých. V tretej vlne budú očkované 
osoby z marginalizovaných rómskych komunít, bez-
domovci, azylanti, ale napríklad aj učitelia. V štvrtej 
vlne by mali byť zaočkovaní všetci nad 18 rokov, ktorí 
o vakcináciu budú mať záujem. Očkovať sa bude vo 
vakcinačných centrách pri nemocniciach. V prvej 
fáze má fungovať 25 centier, v každom z nich by sa 
malo zaočkovať asi 500 ľudí za deň. Počet vakcinač-
ných centier postupne stúpne, aby bolo pokrytých 
všetkých 79 okresov. Pre úspešné zamedzenie ší-
renia koronavírusu je potrebné zaočkovať viac ako  
3 milióny ľudí.

Bude to bezpečné?
Bezpečnosť vakcín je kľúčové kritérium a v klinic-

kých skúšaniach sa skúma ešte skôr, ako účinnosť. 
V medicíne neexistuje 100-percentne účinný liek či 
vakcína pre každého človeka bez akýchkoľvek neži-
aducich účinkov. Európska lieková agentúra schváli 
len také vakcíny proti COVID-19, ktorých benefity rá-
dovo prevyšujú ich riziká.

Aké benefity môžeme očakávať?
• Preočkovanie väčšiny populácie ušetrí len na Slo-

vensku potenciálne tisíce životov,
• odbremenia sa nemocnice od tisícov hospitalizo-

vaných ľudí na COVID-19,
• predíde sa množstvu prípadov dlhodobých ná-

sledkov po prekonaní ochorenia,
• umožní nám postupný návrat k normálnemu ži-

votu,
• sumárne bude efektívna vakcína predstavovať 

obrovský medicínsky, spoločenský a ekonomický 
prínos, ktorý nám môže ušetriť množstvo životov, 
utrpenia a peňazí.

Riziká a nežiadúce účinky
Mierne nežiaduce účinky: môžu sa líšiť pri jednot-

livých typoch vakcín, zväčša ide o bolesti v mieste 
vpichu, bolesť svalov, teplotu alebo únavu. Takéto 
nežiadúce účinky sa môžu vyskytovať relatívne bež-
ne, treba s nimi rátať a môžu byť aj nepríjemné. Sú 
to však predvídateľné nežiaduce účinky, počíta sa  
s nimi, nie je to nič vážne a spôsobia maximálne krát-
kodobé nepohodlie.

Závažné nežiaduce účinky: sú prísne sledované 
počas klinického testovania a ich zriedkavosť je zá-
kladným predpokladom pre to, aby bola vakcína 
schválená.

Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (výskyt menej 
ako 1/10 000 osôb) nemusia byť zachytené počas kli-
nického testovania a môžu sa objaviť až po registrácii 
vakcíny. Liekové regulačné autority majú k dispozícii 
mechanizmus na ich včasné zachytenie a elimináciu.

Ak budú miliardy ľudí po celom svete zaočkova-
né, prípady závažných nežiadúcich účinkov sa budú 
objavovať a budú medializované. Pri takýchto sprá-
vach treba myslieť na dve veci: Bol preukázaný súvis  
s očkovaním? Aká je štatistická pravdepodobnosť 
výskytu závažnejšieho nežiadúceho účinku? Jednot-

livé príbehy môžu znieť zle, 
ale treba si ich dať do pomeru  
s 1,6 milióna úmrtiami spo-
jených s COVID-19 po celom 
svete. Kvôli existencii veľmi 
zriedkavých závažných nežia-
ducich účinkov vznikla deba-
ta o odškodňovacom fonde.

Dlhodobé nežiaduce účin-
ky: tieto sa prirodzene neda-
jú sledovať počas klinického 
testovania, môžeme však 
vychádzať z doterajšej skúse-
nosti. Pri vakcínach, ktoré boli 
doteraz schválené Európskou 
liekovou agentúrou prakticky 
neexistujú dlhodobé nežia-
duce účinky. Na Slovensku 
má k dnešnému dňu platnú 
registráciu 82 vakcín. Ani v je-
dinom prípade sa nestalo, že by bola vakcína spätne 
deregistrovaná kvôli neskôr sa objavujúcim nežiadú-
cim účinkom.

Aké sú jednotlivé štádiá vývoja vakcíny?
Ako všetky nové lieky, aj vakcíny proti COVID-19 sa 

najskôr testujú v laboratóriách, do čoho spadajú sk-
úšky in vitro (v skúmavkách) aj in vivo (na zvieratách).

Ak sú úspešné, ďalšiu etapu predstavujú klinické 
skúšania. Tie majú tri fázy:

• Prvá fáza začína na malej vzorke zdravých dobro-
voľníkov, aby sa potvrdila znášanlivosť skúšanej vak-
cíny u človeka.

• V druhej fáze je dobrovoľníkov viac a overuje sa 
predpokladaný ochranný účinok vakcíny a výskyt 
vedľajších účinkov.

• Do tretej fázy sú zapojené tisíce účastníkov z rôz-
nych demografických skupín. V tejto fáze sa potvrd-
zuje účinnosť vakcíny a spresňuje sa výskyt a frek-
vencia nežiaducich účinkov.

Po ukončení klinických skúšaní môže podať výrob-
ca žiadosť o registráciu. V takomto prípade žiadosť 
posudzuje Európska lieková agentúra. V rámci žia-
dosti posudzuje výsledky laboratórnych aj klinických 
štúdií, zloženie vakcíny, výrobný proces, nežiaduce 
účinky, informácie pre pacientov aj lekárov a mnohé 
iné.

Európska lieková agentúra vydá stanovisko, či od-
porúča alebo neodporúča registráciu vakcíny. Roz-
hodnutie následne vydáva Európska komisia. Takéto 
rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých člen-
ských štátoch EÚ.

Ako je možné, že sa vakcíny proti COVID-19 vy-
vinuli tak rýchlo?

Vývoj vakcíny štandardne trvá desať až pätnásť ro-
kov. Pri vakcínach proti COVID-19 hovoríme o zrých-
lenom vývoji, ktorý môže trvať približne rok až rok 
a pol.

Zrýchlený vývoj je možný vďaka tomu, že vedci 
môžu stavať na poznatkoch, ktoré už majú. Množ-
stvo údajov je známych z predchádzajúcich dvoch 
koronavírusových epidémií (SARS a MERS). Výskum 
vakcíny proti MERS bol už v pokročilom štádiu, a teda 
sa nezačínalo od nuly.

Súčasná pandémia vytvorila vhodné podmienky 
pre vykonávanie klinických skúšaní, keďže takéto 
klinické skúšania je možné vykonávať len vtedy, keď 
vírus v dostatočnej miere cirkuluje medzi ľuďmi. To je 
aj jedným z dôvodov, prečo bolo možné zrealizovať 
robustné klinické skúšania za taký krátky čas.

Dôležitým faktorom tiež je, že na vakcíne inten-
zívne pracujú vedecké tímy z celého sveta. Far-
maceutické firmy, výskumné centrá a iné vedecké 

inštitúcie nasmerovali svoje finančné, personálne 
či iné zdroje tak, aby bola vakcína čo najrýchlejšie  
k dispozícii. Rovnako k tomu pristupujú liekoví regulá-
tori, ktorí výrobcom poskytujú vedecké odporúčania  
a urýchľujú procesy posudzovania a registrácie.

Ako fungujú vakcíny proti COVID-19?
Sú založené na rôznych princípoch. Ich spoločným 

cieľom je vyvolať imunitnú odpoveď v organizme. 
Väčšina z nich vyvoláva imunitnú odpoveď voči pro-
teínu Spike, ktorý vírus SARS-CoV-2 využíva na vstup 
do buniek ľudského organizmu a vznik ochorenia. 
Keď sa po zaočkovaní ľudský organizmus s korona-
vírusom SARS-CoV-2 stretne, dokáže s ním efektívne 
bojovať a ochráni tak organizmus pred rozvojom 
ochorenia COVID-19. Imunitný systém má unikátnu 
schopnosť rozoznať cudzorodé bielkoviny. Medzi ne 
sa zaradzuje aj proteín Spike. Úloha vakcín je naučiť 
ľudský organizmus proteín Spike rozoznať a zlikvido-
vať ho.

Keď sa imunitný systém dostane do kontaktu so 
Spike proteínom po očkovaní, vyvolá imunitnú od-
poveď a začne tvoriť protilátky a špecifické T-lymfo-
cyty. Keď sa následne zaočkovaný človek dostane do 
kontaktu s celým koronavírusom SARS-COV-2, jeho 
imunitný systém veľmi rýchlo zareaguje a nedôjde  
k prepuknutiu infekcie.

Existuje viacero možností, ako do organizmu do-
praviť Spike proteín. Niektoré vakcíny budú obsa-
hovať celú štruktúru proteínu, prípadne jeho časť. 
Iné budú obsahovať inštrukciu na jeho vznik, ktorú 
prenesie tzv. mRNA (mediátorová ribonukleová ky-
selina). V prípade mRNA vakcín si ľudský organizmus 
vytvorí Spike proteín sám.

Spike proteín je pritom len malou časťou nové-
ho koronavírusu. Vakcína v žiadnom prípade nie je 
schopná vyvolať infekciu COVID-19.

Budú vakcíny účinné, aj keď vírus zmutuje?
Pre vírusy je typické, že mutujú, teda že sa mení ich 

genetický materiál. Výskum vakcín s týmto faktom 
počíta. Proces mutácie sa líši v závislosti od vírusu  
a mutácia nemusí nevyhnutne ovplyvňovať účinnosť 
vakcín. Niektoré vakcíny proti vírusovým ochoreniam 
sú účinné aj dlhé roky, ako napríklad proti osýpkam  
a rubeole. Proti chrípke je naopak potrebné očkova-
nie opakovať každý rok, pričom sa menia tzv. víruso-
vé kmene. Vedci budú monitorovať, či sa koronavírus 
SARS-CoV-2 časom mení, a či bude potrebné vakcíny 
časom upravovať a opakovať očkovanie na pravide-
lnej báze, ako je to napríklad pri chrípke.

Čím viac ľudí bude očkovaných, tým viac sa zníži 
cirkulácia vírusu, a tým sa zníži jeho potenciál pre 
nové mutácie a varianty.

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Očkovanie je jediná možnosť vrátiť sa do normálu
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Regionálne testovanie v meste 
Púchov a v okolitých obciach zor-
ganizovala púchovská samospráva 
počas víkendu 9.–10.1.2021. 

Primátorka mesta Púchov informo-
vala o testovaní v utorok 5.1.2021 po 
obdržaní 30.000 kusov testov od štátu. 
V ten deň sa do plánovaného testo-
vania zapojili i starostovia z priľahlých 
obcí s najrozvinutejším priemyslom  
a najväčším počtom obyvateľom – 
Lednické Rovne, Dohňany a Beluša. Do 
štvrtku sa napokon so záujmom o zria-
denie odberových miest vo svojej obci 
prihlásilo ďalších šesť obcí v okrese 
Púchov – Zubák, Lednica, Dolná Brez-
nica, Streženice, Lysá pod Makytou, 
Nimnica.

Primátorka mesta Katarína Hene-
ková zorganizovala v spolupráci s vi-
ceprimátorom Lukášom Ranikom vo 
štvrtok 7.1.2021 tlačovú besedu pred 
Mestským úradom v Púchove, na kto-
rej spoločne i s niektorými starostami 
zapojených obcí do víkendového ploš-
ného testovania informovali o vytvo-
rení ďalšieho odberového miesta pre 
zamestnancov spoločností Continen-
tal a Gimax. Celkom tak mesto Púchov 
a deväť obcí vytvorili 26 odberových 
miest pre občanov mesta a spádových 
oblastí Púchovského regiónu.

Na tlačovej besede uviedla primátor-
ka mesta, že aktuálna situácia v okrese 
sa vďaka každodennému fungovaniu 
mobilných odberových miest o nie-
čo zlepšuje. „Na Silvestra ma potešila 
správa z Ministerstva vnútra SR a Mini-
sterstva zdravotníctva SR, v ktorej ma 
informovali o zabezpečení testov pre 
zorganizovanie regionálneho testova-
nia. Týmto veľmi pekne ďakujem za po-
skytnuté kvalitné antigénové testy. Som 
veľmi rada, že aj na základe odporúčaní 
Mesta Trenčín sa môžeme i my zapojiť 
do takéhoto testovania a využiť i daro-
vané PCR kity od doktora Pavla Čeka-
na, pre následné pretestovanie RT-PCR 
testami. Oslovili sme aj najväčšie obce v 
našom meste a som veľmi rada, že až de-
väť obcí pristúpilo k spolupráci. Si tuácia  
v našom okrese bola o niečo ťažšia  
z toho dôvodu, že naše mesto nedispo-
nuje nemocničným zariadením či vojen-
skou základňou. Museli sme tak pristúpiť 

k verejnému obstarávaniu pre zabezpe-
čenie poskytovateľa zdravotnej starost-
livosti, čo sa nám v utorok vo večerných 
hodinách úspešne podarilo. Dobrovoľné 
plošné testovanie súvisí aj s blížiacim sa 
otváraním škôl a škôlok, preto bude ur-
čite skvelé využiť možnosť otestovať sa 
a zistiť, aký je zdravotný stav v našom 
meste,“ uviedla Katarína Heneková.

Viceprimátor Lukáš Ranik ďalej dodal: 
„Som šťastný, že sa nám to po dlhej práci 
podarilo a verím, že sa nám nadchádza-
júcim plošným testovaním podarí krivku 
zlomiť. Ďakujem taktiež starostom obcí, 
ktorí sa promptne pridali k nám a verím, 
že to spoločne zvládneme.“

Odberové miesta v Púchove i v oko-
litých obciach, ktoré sa zapojili do re-

gionálneho testovania, fungovali bez 
problémov a uspokojili všetkých záu-
jemcov o testovanie bez zbytočného 
čakania. Niektoré odberové miesta 
presiahli počet dvesto otestovaných 
osôb. Po uzavretí odberových miest  
v nedeľu večer radnica odprezentovala 
výsledky testovania na svojom webe. 
Za celý okres Púchov sa počas tohto 
víkendu zúčastnilo testovania 12.056 
osôb, z tých bolo pozitívne otestova-
ných 133. Percento pozitivity tak v na-
šom okrese predstavuje 1,1%. V meste 
Púchov z toho bolo zúčastnených 
5.089 osôb a z nich 52 pozitívne tes-
tovaných, čo predstavuje mieru poziti-
vity 1%. Tretinu pozitívne testovaných 
osôb v našom okrese tvorili občania 
z iných okresov a v samotnom meste 
Púchov takmer polovicu pozitívne tes-
tovaných.

Po ukončení regionálneho testova-
nia primátorka mesta Púchov Katarína 
Heneková uviedla: „V prvom rade by 
som sa chcela poďakovať Vám všetkým, 
ktorí ste prišli počas tohto víkendu na 
všetky odberové miesta v rámci púchov-
ského okresu a využili možnosť nielen 
zistiť svoj osobný zdravotný stav, ale na-
jmä, že ste tým mohli pomôcť zdravot-
níkom, okolitým nemocniciam, svojim 
kolegom, poštárkam, učiteľom, policaj-
tom, hasičom a všetkým, ktorých vážna 
epidemiologická situácia v našom štáte 
priamo zasahuje a ohrozuje zdravie ich 
samých a ich blízke osoby. Každý jeden 
pozitívne testovaný občan, ktorý bol  

v rámci tohto víkendu zachytený, má ob-
rovský význam, a to nielen pre celý náš 
región. Týmto spôsobom sme pomohli 
zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu me-
dzi ostatných. Toto všetko znamená, že 
testovanie v našom meste, okrese, malo 
význam. 

Ďakujem starostom, Jurajovi Hrišovi, 
Milanovi Panáčkovi, Jánovi Prekopovi, 
Lukášovi Pekarovi, Michalovi Ondričko-
vi, Pavlovi Gelovi, Ladislavu Ďurečkovi, 
Mariánovi Horečnému, Kamilovi Kara-
sovi, ktorí sa priamo do testovania zapo-
jili, ale aj ostatným starostom v okrese, 
ktorí svojou aktivitou iniciovali svojich 
občanov k tomu, aby sa išli otestovať 
do najbližšieho odberového miesta. Po-
ďakovanie patrí kolegom na mestskom 

úrade, Ivete Brindzovej, Laure Krošláko-
vej, Zuzane Brindzovej, Daniele Gabrišo-
vej, Petrovi Barančíkovi, Branislavovi Zrí-
nymu, za ich obetavú prácu nielen počas 
víkendu, ale aj za prácu počas príprav  
a organizácie celého testovania. 

Veľké ĎAKUJEM pre Vás, koordinátorov 
odberových tímov, za Vaše nasadenie a 
samozrejme ďakujem všetkým členom 
odberových tímov, ktorí ste sa kaž dý 
deň, dvanásť hodín, venovali našim 
spoluobčanom. Ďakujem spoločnosti 
Váš lekár, s.r.o., pod ktorej patronátom 
pracovali všetci zdravotníci odberových 

tímov. Zároveň ďakujem Lukášovi Rani-
kovi a Petrovi Bílikovi za pomoc pri roz-
voze obedov, ktoré pripravil tím Dagmar 
Petrovej z materskej školy Lienka, za čo 
im veľmi pekne ďakujeme. Viceprimáto-
rovi L. Ranikovi ďakujem za pomoc pri 
organizácii testovania a veľké ĎAKUJEM 
patrí Angele Lazorovej, poslankyni MsZ, 
za jej priame zapojenie ako koordinátor-
ky jedného z odberových miest. 

Poďakovanie patrí Podniku technic-
kých služieb mesta Púchov za zabez-
pečenie pravidelnej dezinfekcie od-
berových miest. Nesmiem zabudnúť 
prejaviť vďačnosť aj sponzorom, ktorí 
sa postarali o občerstvenie odberových 
tímov – Country Saloon a Gimax, spo-
ločnosti OMV a tiež za poskytnutie lie-
čivých mastičiek (Strong Power). I keď 
to možno nepatrí k problematike tohto 
víkendu, ale špeciálne poďakovanie pat-
rí doktorovi Ivanovi Balážimu za to, že  
v časoch, kedy naše mesto i okres „horel“ 
na konci novembra a v decembri v čer-
vených číslach, a nikto nereagoval na 
našu žiadosť o pomoc, prišiel do nášho 
mesta, na podnet prednostu Okresného 
úradu Mariána Herdela, ktorému touto 
cestou taktiež ďakujem, a zriadil v meste 
dve mobilné odberové miesta, kde začal 
testovať občanov nášho okresu a zabrá-
nil tak katastrofickému scenáru, ktorý 
mohol nastať v našom meste. Pridal sa 
k nemu aj ďalší prevádzkovateľ MOMky, 
spoločnosť Váš lekár, s.r.o., ktorý v prie-
behu decembra začal prevádzkovať tre-
tie testovacie miesto. Týmto postupom 
sa podarilo podľa našich výpočtov pre-
testovať k dnešnému dňu takmer 15.000 
občanov. 

Verím, že v nasledujúcich dňoch sa 
podarí zabezpečiť aj ďalšie mobilné od-
berové miesto, ktoré bude k dispozícii 
počas pracovných dní. Najbližšie hodiny 
budeme venovať príprave RT-PCR pre-
testovaniu, ktorého sa budú môcť zú-
častniť všetci pozitívne testovaní počas 
tohto víkendu v našom okrese, o čom 
budú informovaní na základe indivi-
duálnej telefonickej informácie. Poďa-
kovanie patrí aj Richardovi Rybníčkovi, 
Ľubomírovi Danišekovi a Mariánovi Her-
delovi za spoluprácu a doktorovi Pavlovi 
Čekanovi za poskytnutie PCR kitov. Ešte 
raz ĎAKUJEM a prajem všetkým hlavne 
veľa zdravia a trpezlivosti do nasledujú-
cich dní.“ 

Laura Krošláková 

Regionálne testovanie v meste a okrese Púchov
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Plošné dotovanie obedov v materských a základ-
ných školách sa od začiatku augusta tohto roka 
skončí. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pô-
sobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, ktorú ešte v novembri 2020 schválil parlament. 

Prezidentka síce novelu vrátila do parlamentu, ale 
ten prezidentské veto prelomil svojim hlasovaním 
pred Vianocami 2020.

Účinnosť právnej úpravy, ktorou sa zužuje okruh 
detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podpo-
ru výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, má byť 
od 1. augusta 2021. Kým v súčasnosti štát sumou 
1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce 
posledný ročník materskej školy alebo základnú ško-

lu, od začiatku augusta budúceho roka sa budú na 
týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej 
núdzi.

Štátna dotácia na jeden obed sa pritom zvýši  
o 10 centov na 1,30 eura. Dotovaná suma má pokryť 

najvyššie finančné pásmo na ná-
kup potravín na druhom stupni 
vyučovania v základných školách, 
ktoré je vo výške 1,30 eura za je-
den obed.

Poskytovanie dotácie na obedy 
od septembra 2021

Dotácia na stravovanie sa po-
skytne na každé dieťa materskej 
školy a dieťa, základnej školy, ktoré 
žije v domácnosti, ktorej sa posky-
tuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 
ktorej príjem je najviac vo výške 
životného minima. Dotácia sa 
poskytne aj na každé dieťa, ktoré 
navštevuje materskú školu alebo 
základnú školu, kde najmenej 50 
% detí je z domácností, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi.

Na dieťa, u ktorého podľa po-
súdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje 
osobitné stravovanie a zariadenie školského stravo-
vania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla, zákon-
ný zástupca dieťaťa môže požiadať zriaďovateľa ško-
ly o vyplatenie dotácie. Za vyučovanie v základnej 
škole sa bude považovať aj individuálne vzdelávanie. 
Štát tak poskytne dotáciu na stravu aj na deti, ktoré 
síce odobrali stravu, ale vzhľadom na individuálne 
vzdelávanie sa nezúčastnili na riadnom vyučovaní  

v základnej škole.
Daňový bonus ako náhrada za zrušené obedy
Vládna koalícia v polovici minulého roka zároveň 

avizovala, že namiesto plošného dotovania obedov 
zdvojnásobí daňový bonus na dieťa do 15 rokov, ak-
tuálne je daňový bonus dvojnásobný len do 6 rokov 
veku dieťaťa. Parlament začiatkom decembra 2020 
schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov  
s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi a upravuje sa aj 
daňový bonus.

Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo 
veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši 
na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85- náso-
bok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia.  
V súčasnosti daňový bonus dosahuje 22,72 eura me-
sačne. Podľa nového na dieťa vo veku od 6 rokov do 
15 rokov dostane rodič ročne o 273 eur viac.

Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak 
od júla budúceho roka stúpne o 16,25 eura na 39,47 
eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňo-
vý bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov 
zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 
eur. Ponecháva sa zároveň vek od 15 do 25 rokov, 
kde bude základná výška daňového bonusu. Suma 
daňového bonusu je naviazaná na životné minimum. 
Daňový bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča da-
ňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú 
daň z príjmov fyzickej osoby.

Posunutím termínu zrušenia dotácií z januára na 
august 2021 vznikol tak priestor pre obce a mestá na 
prechod a prípravu všeobecne záväzných nariadení. 
Školským jedálňam zostáva len dúfať, že nedôjde  
k výraznému poklesu stravníkov, čo by malo vplyv na 
znižovanie počtov zamestnancov v zariadeniach.

Zdroj: jedalne.sk, foto: pixabay 

Školské obedy zdarma budú nahradené daňovým bonusom

Continental Púchov, tradičný výrobca osob-
ných, nákladných, autobusových a industriálnych 
pneumatík a dopravných pásov, zamestnáva 
4.717 zamestnancov. 

Charitatívne podujatie „Strom splnených pri-
aní“ sa uskutočnilo v Continental Púchov aj na-
priek zložitej situácie s pandémiou COVID-19 už 
po tretíkrát s o to väčšou podporou zo strany za-
mestnancov. 

Do podujatia boli pre spoluprácu oslovené 3 zaria-
denia z regiónu: Centrum pre deti a rodiny v Púcho-
ve, Domov sociálnych služieb v Nosiciach a Cent-
rum pre deti a rodiny v Považskej Bystrici. Vianočné 
stromčeky v priestoroch závodov sa okrem tradič-
ných ozdôb zaplnili 101 vianočnými prianiami detí  
z týchto zariadení.

Osobné stretnutie a odovzdanie želaných darčekov 
deťom v detských domov nebolo tento rok možné 
z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie. Deti 
si tak svoje darčeky nájdu pod stromčekom až na 
Štedrý deň. Zamestnanci spoločnosti Continental  
v Púchove podporili tieto zariadenia aj veľkým množ-
stvom praktických vecí na bežný chod zariadení  
a ochranných prostriedkov veľmi potrebných práve 
v tejto dobe.

Ladislav Rosina, riaditeľ závodu Nákladné pneuma-
tiky: „Rok 2020 bude navždy poznačený pandémiou 
COVID-19, o to viac si uvedomujeme, aké zložité 
musí byť pre detské domovy a obdobné zariadenia 
zvládať túto zložitú situáciu. Či už je to z pohľadu 
nevyhnutného materiálneho zabezpečenia na ka-
ždodennú prevádzku, ale aj z pohľadu sociálneho 
odstupu v záujme ochrany svojich zverencov. Verím 
však, že aj vďaka nášmu Stromu prianí sa nám podarí 

potešiť deti a urobiť im o trochu veselšie Vianoce. 
Cením si, že naši zamestnanci s obrovským záujmom 
podporili toto podujatie a opäť ukázali, že majú srdce 
a spolupatričnosť.“

„Sviatky radosti a pokoja sú pre deti z detských do-
movov obzvlášť zložitým obdobím, pretože si vtedy 
ešte viac uvedomujú dôležitosť rodinného zázemia. 
Som skutočne rád, že sme aj tento rok mohli pomôcť 
a ďakujem všetkým našim zamestnancom za opätov-
nú podporu nášho podujatia. Verím, že nás všetkých 
bude ešte dlho hriať pocit, že sme aj my prispeli ku 

krajším Vianociam týchto detí.“ vysvetlil riaditeľ závo-
du Osobné pneumatiky Anton Vatala.

Gabriela Hrončeková, riaditeľka Domova sociál-
nych služieb v Nosiciach: „Všetkým zamestnancom 
spoločnosti Continental Púchov posielame slová 
vďaky od našich zverencov, že sa zapojili do tohto 
láskyplného podujatia a podporili aj náš Domov so-
ciálnych služieb v Nosiciach. Veľmi si vážime ich po-
moc, o to viac, že sa nám snažia pomáhať nielen iba  
v tomto vianočnom období.“

Zdroj: Continental  

Strom splnených prianí v Continental Púchov



spravodajstvo 11

Tento rok je výnimočný pre ZŠ Mlá-
dežnícka v Púchove, lebo pred 40 ro-
kmi otvorila prvýkrát svoje brány žia-
kom a otvára ich dodnes. V súčasnosti 
ju navštevuje takmer 650 žiakov, stará 
sa o nich 78 zamestnancov a každý rok 
tento počet narastá. To dôkaz toho, že 
škola má čo ponúknuť a je to i povzbu-
dením pre ďalšiu prácu. 

Dôležité je reagovať na podnety  
a potreby dnešnej doby. Tak ako všet-
ko i táto škola sa mení - modernizuje-
me, skrášľujeme, upravujeme vzdelá-
vacie aktivity a pozorne vnímame život 
okolo nás. Vzdelávame našich žiakov  
a budúcich „dospelákov“ tak, aby  
z nich vyrástli osobnosti s uplatnením 
sa v práci a rozhľadom pre svoj osobný 
život.

Tomu zodpovedá i vízia tejto školy: 
„ZŠ Mládežnícka je školou, ktorá po-
skytuje kvalitné vzdelávanie všetkým 
deťom s dôrazom na prírodné vedy, 
inovatívne vyučovacie postupy, rozvoj 
osobnosti a samostatného myslenia 

detí, využitie modernej komunikačnej 
a informačnej techniky.“

Spôsob práce pedagógov tejto ško-
ly vystihuje motto tejto školy z pera 
J.A.Komenského: „Žiak nie je nádoba, 
ktorú treba naplniť, ale pochodeň, 
ktorú treba zapáliť.“

Počas mesiacov október a november 
2020 prebiehala súťaž k 40. výročiu za-
loženia našej školy o najlepšiu básnič-
ku a najkrajšie výtvarné dielo s témou 
„Naša škola“. Zapojili sa do nej žiaci pr-
vého aj druhého stupňa, napísali bás-
ne plné krásnych myšlienok a vytvorili 
nádherné výtvarné dielka.

NAŠA ŠKOLA
Za horami, za dolami, škola sa na-
chádza, 
medzi drevenými lavicami nuda od-
chádza. 
Škola moja, milá školička,
rada ťa mám, ako úľ svoj včelička.
Už 40 rokov tu zvonček vyzváňa, 
zlú náladu od žiakov zaháňa,

priateľstvá i prvé lásky vytvára, 
spomienky v mládeži naveky zatvára.
Keď zazvoní zvonček zvonivý, 
do triedy usadne kolektív tvorivý, 
pán učiteľ s úsmevom vchádza, 
nové učivo nám do hláv vsádza.
Lekár, murár, inžinier či vojačik, 
každý začínal v tejto škole ako prváčik.
Základy, ktoré sa tu naučil, už mu nikto 
nevezme, 
i keď iná škola jej žezlo prevezme.
Riaditeľ, či riaditeľka,
kvalita vzdelania vždy je veľká. 
Čisté to tu stále máme,
poctivo sa prezúvame.
Tety kuchárky tiež musíme pochváliť! 
Chutné jedlo vedia nám vždy pripraviť. 
Náš pán školník šikovný chlap je, 
kľučky, dvere, skrinky - všetko funguje.
Zažívame ťažké časy, och, škola moja, 
zavretá si!
Chýbaš mi snáď každý deň, zvoniť 
zvonček počuť chcem. 
Stretneme sa o pár týždňov v našej 
drahej škole,
učitelia, žiaci, mamy budú v jednom 
kole.

Petra Koniariková, 6.B

SPOMIENKY
Tam v Púchove veselom, 
je hneď škola za rohom. 
Dlhé roky tu už stojí, 
štyridsiatku oslavovať sa strojí.
Veľa detí odchovala, 
tešila sa, strachovala. 
Niekedy zas rozmýšľala, 
ako dlho tu už stála.
Spoza dverí počuť krik, 
ktorý zobudil by starý pník. 
Cez hodiny je tam zase 
ticho ako v hustom lese.
Prváčik sa na ňu teší, 
veď naučí sa plno vecí. 
Úlohy si písať bude, 
cez písomky bude v kľude.
Deviataci odchádzajú, 
svoju školu opúšťajú. 
S láskou na ňu spomínajú, 
spomienky si uchovajú.
Na Mládežke dobre nám je, 
spoločne sa učievame. 
Pekné veci zažívame, 
spolu si tu užívame.
Štyridsať je dlhá doba, 
doba krásnych spomienok. 
Spomienky sú veľmi vzácne, 
a z Mládežky veľmi krásne.

Nina Justusová, 6.B

ZŠ Mládežnícka oslavuje 40. výročie vzniku

Bezpečnosť na školách je na prvom mieste v kaž-
dom školskom zariadení. A práve preto sme zakúpi-
li do všetkých 30 tried našej školy  vysokokvalitné 
germicídne žiariče s automatickými spínačmi. Ide 
o certifikované zdravotné prístroje, ktoré zabezpe-
čia čistý a kvalitný vzduch v triedach. Čo zvyšuje 
hodnotu tejto nemeckej technológie je možnosť 
využitia i počas bežnej prevádzky a vyučovania  bez 
potreby obmedzenia pohybu učiteľov alebo žia-
kov. Verím, že aj takýmto spôsobom sa postaráme  
o bezpečnosť a zdravie našich žiakov a zamestnan-
cov školy.

Andrea Kurtinová, ZŠ Mládežnícka

Významný krok ZŠ Mládežnícka v oblasti starostlivosti o zdravie

Prevádzka mestského šatníka 
Veci za úsmev 

je zatvorená od 1.1.2021 
až do odvolania.
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Trenčianske múzeum v Trenčíne sprístupnilo pre 
verejnosť výstavu „Život roľníka“. Výstava prezentuje 
pohľad na zvyky životného cyklu ako súčasť života 
roľníka na území stredného Považia.

Narodenie, svadba a smrť patria k životným med-
zníkom, ktoré boli odnepamäti sprevádzané rozlič-
nými prvkami tradičnej ľudovej kultúry. Duchovné 
a spoločenské potreby človeka uspokojovali ľudové 
zvyky, obrady, rituály, povery a obyčaje. Podľa povier 
bolo napríklad možné ovplyvniť aj pohlavie dieťaťa, 
preto naši prastarí rodičia už pri počatí kládli pod po-
steľ sekeru.

„Obrady a obyčaje, ako úkony majúce ovplyvniť 
osobný život a činnosť človeka, sa vo vidieckom pro-
stredí vyskytovali už v súvislosti s počatím. Ich rôzno-
rodosť možno pozorovať vo vzťahu k pôrodu a šes-
tonedeliu, krstu a krstinám, svadbe, smrti a pohrebu. 
Symbolika vystavených predmetov je v niektorých 
prípadoch zjavná (posteľ pre rodičku, kolíska, kríž),  
v ďalších sa viaže na poverové predstavy (kuvik). Par-
ty poukazujú na nevesty, kútnou plachtou sa ešte do 
prvej svetovej vojny oddeľoval v sedliackom dome 
priestor pre ženu po pôrode“, približuje kurátor vý-
stavy, Martin Malo.

O šťastných ale i ťažkých chvíľach v živote roľníka 
na území stredného Považia podávajú okrem expo-
nátov svedectvo aj vystavené časti odevov nesúce 
typické znaky trenčianskeho a podjavorinského regi-
ónu a zväčšené fotografie z fotoarchívu múzea.

Výstava je doplnená textami, v ktorých je v časovej 
postupnosti pútavo prerozprávaný životný príbeh 
roľníka Jana od jeho narodenia až po jeho cestu na 
cintorín. Príbeh Jana a jeho rodiny odhaľuje tajomné 
i prekvapivé tradície, ktoré sa v minulosti dodržiavali 

v dedinke neďaleko Trenčína.

Touto výstavou Trenčianske múzeum v Trenčíne 
predstavuje rozmanitosť etnologických zbierok,  
a súčasne približuje život roľníckej rodiny v minulosti, 
čím prináša odkaz pre mladšie generácie so snahou 
zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečný-
mi znakmi a zvláštnosťami.

Výstava nainštalovaná na prízemí objektu Kasáreň 
na Trenčianskom hrade potrvá do 25. apríla budúce-
ho roka a návštevníci ju môžu navštíviť počas bež-
ných otváracích hodín, t. j. každý deň od 9.00 h do 
17.00 h.

Zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 
foto: archív Púchovských novín

Život roľníka: zvyky životného cyklu

Najčastejšie mená tohtoročných dievčatiek sú Ema, 
Sofia a Nina. U chlapcov vedú Jakub, Samuel a Michal. 
V prvej desiatke obľúbených chlapčenských mien sa 
ďalej umiestnili Adam, Tomáš, Filip, Oliver, Martin, 
Matej a Lukáš. Rodičom sa páčili aj dievčenské mená 
Viktória, Eliška, Natália, Nela, Sára, Mia a Hana.

Kým Jakub obhájil prvenstvo z minulého roka,  
u dievčat Ema predbehla minuloročnú víťazku Sofiu. 
Z vlaňajšej prvej desiatky vypadli mená Tamara, Lau-
ra a Michaela. Chlapčenská silná zostava zostala rov-
naká, len sa zmenilo poradie.

Tieto mená novonarodených detí sú populárne na 
Slovensku už niekoľko rokov. Aké sú však najrozší-
renejšie mená v celej populácii? Na Slovensku žije 

najviac mužov s menami Peter, Ján a Jozef. Ženy sú 
najčastejšie nositeľkami mien Mária, Anna a Zuzana.

Dievčenské mená
Ako v minulých rokoch aj tento rok pribudli 

bábätká s netradičnými a nie častými menami. Na-
rodili sa dievčatá s menami Hermiona, Šeherezáda, 
Kleopatra, Andromeda, Perpetua, Ariel, Fabiola či In-
finity a chlapci s menami Achille, Kassandros, Melo-
dy, Mustafa, Neymar, Rolex, ale aj Vladan či Vieroslav.

Chlapčenské mená
Zákon o mene a priezvisku umožňuje mať najviac 

tri mená. Nemožno určiť meno hanlivé, neosobné 
alebo domácku podobu mena. Takisto nemožno 
dať dieťaťu prvé meno totožné s menom žijúceho 

súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste. 
Nie je tiež možné osobe mužského pohlavia určiť 
ženské meno a naopak.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyč-
né meno, ak je všeobecne známe, že takéto použi-
tie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto 
meno obvyklé. Na požiadanie matričného úradu tie-
to skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením 
zastupiteľského úradu cudzieho štátu.

REBRÍČEK TOP MIEN DETÍ K 10. 12. 2020
1. Jakub 1229  Ema 770
2. Samuel 903  Sofia 723
3. Michal 901  Nina 673
4. Adam 849  Viktória 623
5. Tomáš 826  Eliška 603
6. Filip 812  Natália 575
7. Oliver 743  Nela 517
8. Martin 695  Sára 483
9. Matej 694  Mia 443
10. Lukáš 671  Hana 419
11. Matúš 585  Anna 417
12. Richard 580  Karolína 405
13. Šimon 569  Tamara 395
14. Alex 565  Michaela 392
15. Peter 524  Laura 390
16. Tobias 508  Diana 372
17. Ján 498  Júlia 367
18. Dávid 491  Emma 366
19. Dominik 458  Kristína 357
20. Patrik 453  Olívia 327
Poznámka: Údaje sú aktualizované k 10. decembru 

2020. Do úvahy sa bralo vždy len prvé meno dieťaťa. 

Zdroj: minv.sk, foto: pixabay

Najčastejšie mená minuloročných novorodencov sú Ema a Jakub
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Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
a nové opatrenia ÚVZ SR, od 12.10.2020

KINO, KULTÚRA, KURZY
v divadle v Púchove 

sú pozastavené

KONTAKTY:

kultúra, kurzy 0908 718 662, kino 0905 428 290     
správa budovy, prenájmy 0905 807 292

POKLADŇA KINA
od 17.10.2020

do odvolania je
ZATVORENÁ
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 12.1.
Polievka: Cesnačka s opekaným chlebom
1. Hovädzie varené, rajčinová omáčka, 
knedľa
2. Kurací hrbatý rezeň so žemľovou 
plnkou, ryža
Streda: 13.1.
Polievka: Hrachová s údeným mäsom
1. Bravčová krkovička Smädný mních, 
štuchané zemiaky 
2. Morčacie sote na kari s kukuricou  
a pórom, ryža/hranolky
Štvrtok:14.1.
Polievka: Šošovicová na kyslo
1. Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, uhorka
Piatok: 15.1.
Polievka: Orientálna fazuľová s kvakou 
1. Kurací rezeň s rajčinou a mozzarelou, ryža
2.Vyprážaný pastiersky syr, zemiaky, 
tatarská omáčka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 12. 1. 
Polievka: Kelová so zemiakmi, chlieb  
1.Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Kuracie rizoto so zeleninou, strúhaný 
syr, uhorkový šalát
3. Pizza
Streda: 13. 1. 
Polievka: Strúčková s vajíčkom a zemiak-
mi na kyslo, chlieb  
1. Bravčové stehno pečené po sedliacky, 
zemiaková kaša, sterilizovaná uhorka
2. Cestovinový šalát s kuracím mäsom
3. Pizza
Štvrtok: 14. 1.
Polievka: Francúzska vývarová s mäsom, 
chlieb 
 1.Vyprážaný kurací „Gordon“, varené 
zemiaky s maslom, cesnakový dresing  
 2.Hlivový paprikáš, maslové halušky 
 3.Pizza
Piatok:15. 1. 
Polievka: Brokolicová jemná, chlieb  
1.Prírodný bravčový rezeň, dusená ryža, 
červená repa 
2.Vyprážaný pastiersky syr, hranolky, 
tatárska omáčka 
3.Pizza
    
Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Gril. steak  so šalátom z čínskej kapus-
ty(cibuľa, mrkva, sezam, med, horčica, 
pomaranč)
Utorok: 12. 1. 
Polievka: a) Slepačia s mäsom 
a rezancami / b) Kelová s klobásou  
1. Bravčové karé so šunkou a syrom, 
dusená ryža  
2. Kurací steak s grilovanou cuketou  
a paprikou , pečené baby zemiaky  
s rozmarínom
3. Ryžové rezance s údeným tofu  
a restovanou zeleninou
Streda: 13. 1.  
Polievka: a) Slepačia s mäsom 
a rezancami / b) Držková

1. Hovädzie kocky na čiernom korení, 
tarhoňa/dus. ryža (výber), kyslá uhorka 
2. Mäsom plnený kapustový list na 
hubách, štuchané zemiaky s jarnou 
cibuľkou  
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom  
Štvrtok: 14. 1. 
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami / b) Cícerová s údeným 
mäsom a zeleninou
1. Brav. krkovička na grile s nivou  
a hroznom, dusená ryža  
2. Vyprážané kur. stehno (dolné),  
zemiaková kaša, zeleninový šalát  
3. Krémové rizoto s tekvicou, čedarom 
a parmezánom
Piatok: 15. 1. 
Polievka :a) Slepačia s mäsom  
a rezancami / b) Zemplínska zemiaková s 
kyslou smotanou  
1. Belehradský bravčový rezeň na 
zemiakoch  
2. Kuracie špízy s ananásom, dusená ryža
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka    
  
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 12.01.
Polievka: Dubákový krém so slaninou, 
chlebové krutóny  
Hovädzí  vývar s pečeňovými haluškami     
1. Kurací Cordon Bleu, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka  
2. Hovädzí stroganov, maslové halušky
3. Penne „Al Arrabiata“  (slanina, cesnak, 
paradajka) 
Streda: 13.01.
Polievka: Cesnakový krém s krutónmi 
Slepačí vývar, bylinkové halušky
1. Lasagne Bolognese  
2. Divinový mexický guláš, dusená ryža  
3. Rybie filé v cestíčku, varené zemiaky 
s maslom   
Štvrtok: 14.01.
Polievka: Karfiolový krém, chlebové 
krutóny  
Hovädzí  vývar s fridátovými rezancami     
1. Kuracie prsia Caprese, dusená ryža  
2. Bravčový bačovský rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda
3. Parené buchty s čučoriedkami  
a maslom 
Piatok: 15.01.
Polievka: Zemiaková so slaninou,  
chlebové krutóny    
Slepačí vývar s drobnou cestovinou  
a zeleninou   
1. Vykostené kuracie stehno, dubáková 
omáčka, americké zemiaky
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
parená knedľa  
3. Grilovaný filet z Argusa, varené  
zemiaky s maslom, zeleninové obloženie
Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slanina, vajce, syr)  
2. Quatro Formaggi (pomodoro, 4 druhy 
syra)   
3. Pizza Al Tono (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syra) 
4. Pizza Prosciutto e Fungi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)  
5. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľa, syr)   
- Prajeme Vám dobrú chuť - 

Poznáte

z Kauflandu

Opravy mobilov

Nájdete nás na parkovisku 
medzi Tescom a Jyskom

Len telefonické objednávky na servis

9:00 - 16:00

0911 166 222

Nech vyvediete s mobilom 
čokoľvek (okrem prejdenia 
parným valcom*), vieme ho 
dať dohromady.

*ani SSD karta s fotkami v takomto 
prípade nie je ešte stratená.

Poznáte

z Kauflandu

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!



história 15

Píše sa rok 1937 a Slovensko obletela správa: Martin 
Rázus mŕtvy. Básnik, prozaik, esejista, dramatik, pub-
licista, politik a evanjelický kňaz a kazateľ cirkevného 
zboru Brezno ukončil svoju pozemskú púť. Cirkevný 
zbor v Brezne tak na rok osirel. Veriaci smútili a neve-
deli si predstaviť, kto nahradí výnimočnú osobnosť 
Martina Rázusa. Na jeho miesto napokon prichádza 
farár Matej Tasler, ktorý očakávania cirkevného zbo-
ru naplnil. V cirkevnom zbore Brezno zavládol čulý 
cirkevný život a Tasler požehnane slúžil v Brezne 37 
rokov, až do svojej smrti.

Matej Tasler sa narodil 30. decembra 1905 v Nimni-
ci. Jeho otec Pavel tam bol hospodárskym správcom 
na panstve. Od svojich štyroch rokov býval v rodine 
starého otca Michala Pilca, katolíckeho kantora, ktorý 
bol učiteľom. V Novej Bani vychodil štyri triedy ľudo-
vej školy. V roku 1914 mu tragicky zahynul otec. Mat-
ka Mária (rod. Priczová) sa tak o Mateja starala sama. 
Matka, i keď bez finančných prostriedkov, chcela dať 
syna ďalej študovať. Preto bola nútená dať ho do det-
ského domova v Pécsi (1916), kde vychodil 1. triedu 
reálneho gymnázia. Prostredie detského domova  
a matkine neblahé rodinné pomery ťažko zapôsobili 
na citlivú dušu dieťaťa. Vzala ho z detského domo-
va a umiestnila u svojho brata v Budapešti, kde od  
r. 1917 pokračoval v štúdiách.

Po utvorení Československej Republiky sa s ra-
dosťou, hoci na streche železničného vagóna, vra-
cia v roku 1919 na Slovensko – k matke na Turček.  
V štúdiách pokračuje na Reálnom gymnáziu v Krem-
nici. Profesori gymnázia prinášali nové pojmy: ideál 
ľudskosti, rovnosti, demokracie. Spomínali velikánov 
ducha, o ktorých predtým nebolo počuť. Na stene 
jeho študentskej izbičky zjavila sa podobizeň Sládko-
viča, potom pribúdali ďalšie: Kollár, Štúr, Hollý, Hur-
ban, Hodža, Vajanský, Botto, Kukučín, Hviezdoslav, 
Krasko, Rázus, Roy. Pri každom chvíľočku spočinul  
a cítil sa veľmi príjemne, čoraz šťastnejší, ale aj nepo-
kojnejší. Liberálnosť zmýšľania a demokratizácia po-
merov mu vychádzali v ústrety. Bral knihu za knihou, 
noviny, časopisy – a hľadal. Písal básne, rád chodil do 
prírody, hrával futbal, v zime korčule, radšej by však 
na lyže, ale tie boli pre neho drahé. Bezprostredne 
po maturite prestúpil na evanjelickú vieru a na radu 
básnika Emila Boleslava Lukáča, ktorý poznal jeho 
vnímavú dušu, rozhodol sa študovať teológiu. Krátko 
po príchode do Bratislavy jeho milovaná ťažko chorá 
matka umrela.

Po štúdiách – ako kaplán pôsobil v Trenčíne, ako 
farár v Malých Stankovciach, v Nových Zámkoch.  
9. 11. 1938 zvolenský senior Ličko povolal ho za ad-
ministrátora do Brezna, kde po smrti Martina Rázusa 

nemali farára. Osobnosti svojich predchodcov v Brez-
ne – Jána Chalupku a Martina Rázusa, ako aj Karola 
Kuzmányho a Gustáva Zechentera Laskomerského 
už poznal z ich tvorby počas svojich študentských 
rokov v Kremnici. Nadviazať na ich dielo bolo pre 
neho veľkou výzvou. Nádherný kolorit Horehronia 
lemovaný Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím 
s malebnými dedinami a mestom pozdĺž Hrona bol 
pre neho zdrojom nielen oddychu, ale aj obdivu  
a inšpirácie. Po vyše ročnom smútku za Rázusom roz-
prúdil sa v Brezne čulý cirkevný život. Z iniciatívy Ma-
teja Taslera sa upravili pre mládež prízemné priestory 
farskej budovy na čitáreň, divadlo, stolný tenis a vo 
farskej záhrade za kostolom si vybudovali volejbalo-
vé ihrisko, kde aj on hrával s mládežou.

V r. 1940 založil mládežnícky orchester, v ktorom 
hral na flaute. Organizoval s mládežou náboženské, 
hudobné, kultúrne večierky, koncerty a divadelné 
predstavenia. Z jeho iniciatívy vzniklo bábkové diva-
dlo, v ktorom účinkovala aj celá jeho rodina. Zaslú-
žil sa o prestavbu organu, ktorú navrhol Ing. Letňan  
a v r. 1947 pri príležitosti posviacky prestavaného or-
gana sám na ňom koncertoval. Na chrámových kon-
certoch, ktoré bývali raz do roka v r. 1947-1951 (kým 
ich nezakázali), účinkovali Ing. Letňan, MUDr. Karol 
Wurm, Ján Valach, miestny spevokol a nepochybne 
aj kantor Juraj Boško (rodák zo Záriečia). Matej Tasler 
sa zúčastňoval spoločenského a kultúrneho života. 

Bol dlhoročným členom výboru miestnej organizácie 
Matice slovenskej, členom Klubu slovenských turis-
tov a lyžiarov, spoluzakladateľom skautingu a fila-
telistického spolku. Pre svoj nekompromisný postoj 
počas Slovenského štátu bol prenasledovaný a 13 
mesiacov nedostával plat. Miestni politickí činitelia 
sa všemožne usilovali o jeho odstránenie.

Na svojich pôsobiskách zakladal a viedol cirkev-
né spolky, organizoval misijné slávnosti, organové 
koncerty a podobne. Bol zakladateľom a náčelní-
kom Ústredia ev. skautov. Usiloval sa po celý život 
o ekumenické zblíženie cirkví. Počas Slovenského 
štátu i v 50-tych rokoch bol prenasledovaný. Počas 
SNP sa evanjelická fara stala strediskom stretnutí bo-
jovníkov proti fašizmu. Z hebrejčiny preložil proroka 
Ozeáša a zúčastnil sa prác na korektúre prekladu No-
vej zmluvy. Je autorom mnohých divadelných hier, 
viacerých básní, náboženských piesní, rozprávok  
a poviedok.

Matej Tasler zomrel 14. júla 1975 v Banskej Bystri-
ci. Jeho životným krédom bolo „Láska, nie nenávisť“.  
V tomto príspevku sme si ho pripomenuli ako rodá-
ka z Nimnice, hoci tu prežil iba zlomok svojho života. 
Predsa – príklad jeho života a služby na Pánovej vinici 
je hodný poznania a nasledovania.

Spracované podľa I. Tasler: Čriepky z kaleidoskopu 
Mateja Taslera

Zdroj: ecavpuchov.sk 

Matej Tasler – nenápadný rodák z Nimnice

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vyda-
lo koncom roka novú publikáciu s názvom Moje 
starosvetské Papradno. 

Autorom knihy je Štefan Meliš (1928) - výrazná 
osobnosť kultúrneho života na Považí. Publikácia 
pozostáva vo vnútornej kompozícii z dvoch Melišo-
vých materiálov: zo spisu Papradno v dobe minulej  
a Spomienky na Podhúboč. Spoločným menova-
teľom oboch textov je plastické popísanie prevaž-
ne materiálnej kultúry rodnej obce. Autor zachytá-
va spomienky na tradičné bývanie, remeslá, chov 
domácich zvierat, pestovanie plodín, stravovanie 
predkov, jedinečná je kapitola o papradnianskych 
názvoch vtákov; cenné údaje nájdeme v kapitolách 
o ľudovom odeve a jeho komponentoch. V krátkosti 
sa autor zmieňuje aj starobylých hudobných inštru-

mentoch.
Vydavateľom knihy je Vlastivedné múzeum  

v Považskej Bystrici, ktoré materiály Štefana Meliša 
systematicky spracovalo a doplnilo o slovník použi-
tých nárečových výrazov. Čitateľ sa môže v krátkosti 
oboznámiť aj s autobiografickými údajmi o autorovi 
a množstve ocenení jeho osvetovej, výskumnej, pub-
likačnej i umeleckej činnosti.

Veľkým prínosom je pestrá fotodokumentácia tra-
dičnej kultúry obce, na ktorej sa podieľali významné 
etnologické pracoviská. Vzácne fotografie dr. Josefa 
Vařeku a dr. Aleny Plessingerovej poskytol Etnologic-
ký ústav Akademie věd ČR v Prahe, zo slovenských 
inštitúcií najmä Ústav etnológie Slovenskej akadé-
mie vied v Bratislave, archív Slovenského národného 
múzea v Martine a Považské múzeum v Žiline. Vlasti-

vedné múzeum ďakuje za spoluprácu aj Obecnému 
úradu v Papradne a pánovi Marcelovi Majšíkovi za 
nezištnú pomoc pri dopĺňaní obrazovej dokumentá-
cie. Na obálke knihy je kresba papradnianskej osady 
„U Chuchmáků“ od českého maliara, grafika a náro-
dopisca Karla Langera, ktorá je uložená v zbierkovom 
fonde Muzea regionu Valašsko vo Vsetíne. V častiach 
o starom náradí a kuchynskom riade sú uvedené 
vlastné kresby Štefana Meliša.

Publikácia Moje starosvetské Papradno vychádza 
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Knihu si zá-
ujemcovia budú môcť zakúpiť v sídle Vlastivedného 
múzea v Považskej Bystrici (budova Strednej priemy-
selnej školy, vchod zboku, 2. poschodie).

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum PB

Múzeum vydáva publikáciu Š. Meliša Moje starosvetské Papradno
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MAJÚ MOJE PENIAZE VPLYV NA TO, NA AKEJ PLANÉTE ŽIJEM?
Každý z nás pozná človeka, ktorý sa nejakým spôsobom zaujíma o životné prostredie. Možno sme 
tým človekom my sami. Či už triedime odpad, kupujeme bezobalové produkty alebo vyvíjame 
iné aktivity. Čo by ste však povedali na to, ak by priamo vaše peniaze dokázali v oveľa väčšom 
meradle ovplyvniť vývoj životného prostredia a planétu, na ktorej žijeme? Trojpísmenková 
skratka ESG spája ekológiu so sociálnou a spoločenskou zodpovednosťou. Viac o ESG fondoch 
píše Michal Mácsai, odborník na finacie.

Ešte pred pár rokmi boli pojmy ako „udržateľný rozvoj“ alebo „spoločenská zodpovednosť“ viac prázdnymi 
slovami ako konkrétnymi činmi. Dnes, o 15 rokov neskôr, ako sa prvýkrát objavil pojem ESG, už vieme, že 
„zodpovedné investovanie“ nie je módnym výstrelkom, ale vývojovým trendom, ktorý extrémne naberá na 
sile. Investovanie nie je žiadna zložitá veda, stačí pochopiť princípy. Mať cieľ investície, investičný horizont  
a svoj rizikový profil – s tým všetkým vám odborníci pomôžu. 

Čo je ESG?
ESG znamená Environment (vplyv firmy na 
spotrebu energie, znečistenie prostredia 
či klimatické zmeny), Social (postoj firmy k 
ľudským právam, bezpečnosť pri práci, vzťahy 
so zamestnancami či akcionármi) a na záver 
Governance (transparentnosť, kvalita riadenia 
spoločnosti…). Väčšina firiem na trhu má svoje 
„ESG skóre“. Čím vyššie ESG skóre je, tým viac 
daná spoločnosť chráni životné prostredie 
(neprodukuje škodlivé emisie), rieši sociálne 
aspekty (zákaz detskej práce, neťaží tzv. 
krvavé diamanty, angažuje sa v komunitách) 
a kontroluje kvalitu riadenia spoločnosti 
(nezávislosť predstavenstva, transparentnosť, 
žiadny konflikt záujmov).

ESG stratégie chránia moje peniaze
Je to teda tzv. zodpovedné investovanie – 
neinvestuje sa do tabakového či zbrojného 
priemyslu, spracovania uhlia a ropy.  

Patria sem napríklad spoločnosti ako 
Microsoft, Tesla, Siemens, Pepsico, Walt Disney 
či Unilever. Či už výrobou z recyklovaných a 
obnoviteľných zdrojov, alebo ekologickým 
balením výrobkov. Je všeobecne známe, že 
sú to firmy s najväčším potenciálom rastu 
do budúcna. Ich motorom sú práve mladí 
ľudia – generácia mileniálov, ktorí dbajú na 
prostredie, v ktorom žijú a pracujú. Chápu, že 
dokážu priamo svojím konaním ovplyvniť to, 
kde budeme na starobu žiť my a naše deti.

ESG stratégie dokonca chránia proti krachom 
práve vďaka sledovaniu riadenia spoločnosti a 
predchádzaniu konfliktu záujmov. Ak by sa toto 
skóre sledovalo už pri poslednej hypotekárnej 
kríze v rokoch 2008 – 2009, neskrachovalo by 
podľa štatistík až 90 % firiem z indexu S&P v 
období rokov 2005 – 2015, ktoré ovplyvňujú 
svetovú ekonomiku. ESG stratégie pomáhajú 
teda aj vašim peniazom rásť a zároveň ich 
chrániť – to je neodškriepiteľná výhoda. Akcie 

firiem, ktoré sú súčasťou indexu MSCI All 
Country World Index a sú na hodnotiacej škále 
ESG najnižšie, stratili v prvom štvrťroku 2020 
v priemere 22,1 %. Spoločnosti v tom istom 
indexe, no s najlepšími ESG známkami klesli 
v priemere o 15,6 %. Rozdiel takmer siedmich 
percentuálnych bodov za obdobie troch 
mesiacov je zásadný.

Budúcnosť ESG fondov
Do kariet spoločnostiam s vysokým ESG 
skóre hrá aj fakt, že firmy, ktoré nerešpektujú 
udržateľné princípy (a majú teda nízke ESG 
skóre), na to v horizonte najbližších rokov 
začnú doplácať a prídu o kapitál – je to reálne 
riziko. Uvedieme príklad: ak firma napríklad 
zneužíva detskú prácu alebo sa nespráva k 
životnému prostrediu tak, ako by sa mala, 
si bude čoraz ťažšie schopná požičať. Jej 
prístup ku kapitálu sa predraží. A dokonca 
za negatívny prístup k „udržateľnosti“ môžu 
byť tieto firmy aj sankcionované – príklad 
Volkswagenu a emisií.
Naopak veľké dotácie poputujú práve do 
firiem s vysokým ESG skóre. Dôkazom toho je 
i fakt, že novozvolený americký prezident Joe 
Biden sám aktívne podporuje „zodpovedné 
investovanie“, ako aj Európska únia.

Už dnes je v ESG fondoch viac ako 52 miliárd 
dolárov a prílev investícií vo veľkom narastá. 
Len v Európe sa objem peňazí dokonca 
zdvojnásobil oproti roku 2018. Viac ako 74 % 
globálnych investorov plánuje zvýšiť investície 
v tomto sektore. Najčastejším dôvodom, 
prečo ľudia investujú do ESG fondov, je obava 
o životné prostredie – najmä mileniáli chcú 
mať „zelené“ investovanie.

Môžem investovať do ESG stratégií aj ja?
Určite áno! Prečo? Pretože ako bežný človek 
mám možnosť ovplyvniť, či moje investície 
pôjdu do „zodpovedných firiem“, zároveň 
si ochránim životné úspory, pretože ESG 

chránia pred krachom, a stanem sa súčasťou 
svetových trendov aj z pohodlia obývačky.

Ako mám postupovať?
Možností je viacero. Môžete si napríklad 
investíciu vyskúšať sami prostredníctvom 
rôznych broker portálov cez internet, čo však 
môže byť náročné, ak si neviete odpovedať na 
tri najdôležitejšie otázky: aký je váš investičný 
cieľ, aký je váš rizikový profil a aký je váš 
investičný horizont. Alebo môžete osloviť 
nezávislého profesionála na financie, ktorý 
vám s týmito otázkami ochotne pomôže, 
spoločne si ich zodpoviete a nájdete pre vás 
tú najvhodnejšiu možnosť na trhu, ktorá 
odzrkadľuje vaše potreby. Ak máte akékoľvek 
otázky, budeme radi, ak nás kontaktujete.

FINANČNÁ PORADŇA 
radí Gabriela Bulková, odborníčka na financie

S akou sumou začať, 
ak chcem investovať 

do ESG fondov?

My mladí ľudia máme 
obrovskú výhodu a tou je 

čas – vieme ho využiť v náš prospech. A to 
platí pri investovaní dvojnásobne. Ak máte od 
20 do 30 rokov a zaujíma vás téma životného 
prostredia, patríte do cieľovej skupiny pre 
ESG fondy. Nie je potrebné začať s veľkými 
sumami, je možnosť začať už od 20 € – 30 
€ mesačne. Najdôležitejšie je však vytvoriť 
si návyk – pravidelnosť. Ako mladý človek 
si dokážem takto vytvárať zaujímavejšiu 
bezpečnejšiu formu finančnej rezervy, pretože 
ESG stratégie dokážu ochrániť proti krachom. 
Svojimi financiami aj vďaka ESG viem priamo 
ovplyvňovať to, v akom prostredí budem žiť o 
20-30 rokov. Výhodou je, že do konca februára 
je možnosť využiť 50 % zľavu zo vstupného 
poplatku.

INVESTOVANIE V ČASE KORONAVÍRUSU
www.partnersgroup.sk

michal.macsai@partnersgroup.sk 

Michal Mácsai
Team Manager PARTNERS GROUP SK 
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Séria: Tiene nad Anglickom, 3. samostatný diel
Autor: Roseanna M. White
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Bude na ich snoch ešte záležať, keď im hrozí 
nebezpečenstvo viac ako kedykoľvek predtým? 
Kedysi jeden z najšikovnejších londýnskych 
zlodejov Barclay Pearce dal zbohom zločinu a 
svoje schopnosti využíva v prospech vlasti zmi-
etanej vojnou. Jednou z jeho úloh je dohliadať 
na talentovaného konštruktéra, ktorý pracuje 
ako hodinár. Po tom, ako zachráni jeho dcé-
ru pri prepadnutí, si začne klásť otázky, čo mu 
môže priniesť budúcnosť. Evelina Manningová 
neochvejne sníva o nezávislosti a bojuje za ňu. 
Zaručene však nikdy nemala v pláne, aby kvôli 
tomu jej snúbenec zrušil zásnuby a narukoval 
na front. Keď sa záhadný záchranca vráti do vily 
Manningovcov, aby sa od jej otca naučil opravo-
vať hodiny, nedokáže si pomôcť. Začne sa o neho 
zaujímať. Čoskoro však pochopí, že s Barclayom 
Pearceom to nie je také jednoduché. Keď v roku 
1915 Anglicko ešte viac zachváti vojna, na poli 
technického pokroku prebieha boj a vynálezy 
Evelininho otca sa dostanú do pozornosti 
mnohých – možno až primnohých. Zdá sa, že 
nebezpečenstvo číha zo všetkých strán. Možno 
bude stačiť, keď napravený zlodej ukradne čas, 
ktorý potrebujú na útek.

„V záverečnej časti trilógie Tiene nad Anglickom, 
príbehu s príjemnými historickými faktami o hod-
inárstve, sa Whiteová opäť ukázala ako odborníčka 
na vzrušujúce rozuzlenia, ktoré prináša na pozadí 
napätého a podozrivého pouličného života vo vo-
jnových časoch v roku 1915 v Anglicku.“ Booklist

„Fanúšikovia romantiky, napätia a láska-
vého humoru si v záverečnej časti knižnej série 
Tiene nad Anglickom prídu na svoje a obľúbia 
si milú rodinku chudobných sirôt z ulice...  
Tajomstvá, skryté nebezpečenstvo a fascinu-
júce nové technológie dajú dohromady osudy 
Barclaya a Eveliny a stanú sa súčasťou príbehu 
o hrdinoch domáceho frontu, rodinnej náklon-
nosti a neoblomnej viere.“ Hope by the Book

„V tretej časti knižnej série Hodina bez výčitiek 
slúžia ako pútavé pozadie záhad a romantiky 
prípravy Anglicka na prvú svetovú vojnu. Hoci 
román je záverečnou časťou Roseanninej triló-
gie Tiene nad Anglickom, príbeh je vzrušujúci aj 
sám osebe. Whiteová šikovne spojila dohromady 
životy hlavných hrdinov Barclaya Pearcea a Eveliny  
Manningovej.“  Book Page

Na pozadí sedemnástich medzinárodných sympó-
zií vznikala zbierka básní Teplo dlane, ktorá sa dočka-
la svojho knižného vydania pred pár dňami. Jaroslav 
Martiš, púchovský sochár a autor, vychádzal pri písa-
ní najmä z vlastnej sochárskej tvorby, spracoval ale 
aj každodenné zážitky, spomienky a najmä stretnutia  
s blízkymi ľuďmi. 

Dôležitú úlohu zohralo prostredie horského hote-
la v Belušských Slatinách, kde sa spoločne s českým 
akademickým maliarom a ilustrátorom Zdenkom 
Netopilom dohodli na spoločnom projekte, ktoré-
ho výsledkom je dvadsaťjeden príbehov s motívom 
lásky a priateľstva. Básnická a grafická rovina tvoria 
dva svojbytné celky, ktoré sa navzájom dopĺňajú  
a zároveň ponúkajú individuálne predstavy dvoch 
vyzretých mužov o ich snoch a fantáziách. O grafickú 
úpravu sa postarala spoločná priateľka a milovníčka 
umenia Eva Zábrodská. 

Na ukážku vyberáme báseň Fialka, ktorú inšpirova-
lo narodenie vnučky.

Fialka 
Len tak uprostred leta.  

Pricestovala ranným vlakom na bielom oblaku. 

Krehká kvapka šťastia zabalená v zabudnutom sne, 
drobný kvietok s ružovými lupeňmi.

Priložil som pery ku spiacej tvári, 
vtlačil prst do drobnej dlane  

a nadýchol sa tej úžasnej chvíle.

Voňala mangom, 
chutila ako sladká čokoláda, 

ako všetko, čo mám rád, 
ako všetci, ktorých milujem.

Skĺzla po líci, 
usmiala sa láskavými očami matky, 

vzniesla na je krídlach.

V ústrety zajtrajšiemu ránu, 
za slnkom, 
za láskou. 

V prípade záujmu o knihu môžete kontaktovať 
mailom (martis.info@gmail.com) priamo autora.

Púchovský sochár Jaroslav 
Martiš vydal zbierku básní
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Nikoho neprekvapí fakt, že hrady po celom 
svete boli v minulosti ideálnym miestom na 
vybudovanie väzníc. Dôvodom bol fakt, že sa 
jednalo o silné budovy, z ktorých bolo takmer 
nemožné uniknúť. Väzni bývali zamykaní buď 
vo veži alebo v podzemí v žalári. Zatiaľ čo  
v stredoveku bola väčšina zajatcov šľachtici 
zajatí vo vojne, po stredoveku sa hrady použí-
vali na uzamykanie zločincov. 

Existuje množstvo preslávených hradných väz-
níc, ktoré v súčasnosti slúžia ako atrakcia či múze-
um pre turistov. Jeden hrad sa však od ostatných 
líši a väznicou je už celých 165 rokov!

História, z ktorej behá mráz po chrbte
Jeden z najslávnejších a najznámejších hrad-

ných žalárov, o ktorom písal aj Shakesper vo svo-
jej hre Richard III., je Dungeon Castle Pontefract 
v Yorkshire. Hrad patrí jednoznačne k najúžas-
nejším hradným kobkám v celom Anglicku. Hrad 
Pontefract bol využívaný ako väzenie v 13. rokoch 
20. storočia. Dungeony boli obrovské a rozpresti-
erali sa v niekoľkých miestnostiach 35 stôp pod 
hlavnou časťou hradu.

K ďalším známym hradom patril aj Jedburgh 
Castle v Škótsku. Počas vojny o škótsku nezávis-
losť sa bojovalo o hrad a v roku 1409 ho Škóti zni-
čili. Na mieste pôvodného hradu sa postavilo re-
formné väzenie v roku 1823. Uzavreté bolo v roku 
1868. V súčasnosti je plne prístupné pre verejnosť 
nielen ako múzeum, ale aj ako interaktívna ukážka 
väzenského života v 20. rokoch 20. storočia.

Unikátom je aj hrad Lancaster, v ktorom až do 
roku 2011 bolo plne funkčné väzenie. Dnes slúži 
ako veľkolepý „živý“ pamätník, ktorý ponúka nah-
liadnutie do často temnej minulosti Anglicka.

Za dych berúcou históriou však nemusíme cho-
diť za ďaleké hranice, stačí sa presunúť do neďa-
lekého Brna. Práve tam sa nachádzalo najobáva-
nejšie väzenie v Európe aj sídlo gestapa s názvom 
Špilberk. Vznikol ako kráľovský hrad a pevnosť, 
ktorá zastavila Švédov. Dnes ho obklopuje nád-
herný park s funkčnou neobvyklou zvonkohrou.

Odsúdení, na hrad!
Hoci vo väčšine prípadov patrí slovné spojenie 

„hradná väznica“ do ďalekej minulosti a môže sa 
nám zdať až absurdné, aby niečo také existovalo 
aj dnes, Trenčiansky kraj oplýva unikátom, ktorý 
budeme len ťažko hľadať kdekoľvek inde vo svete. 

Reč je o Ilavskej väznici, jednej z najstarších väz-
níc na Slovensku. Práve tá je súčasťou hradného 
komplexu, ktorý sa nachádza v srdci Ilavy. Prvé vi-
erohodné záznamy o hrade pochádzajú už z roku 
1446, presný rok však nie je dosiaľ známy. Pôvod-
ný vnútorný hrad bol murovaný so štvorkríd-
lovým pôdorysom.  Bol obkolesený priekopou, 
avšak jeho presná podoba je zatiaľ neznáma a in-
formácie sa do dnešného dňa dajú čerpať predo-
všetkým z grafickej dokumentácie zo 17. storočia. 

V tom istom storočí bol hrad upravený a do-
stavaný o barokový kostol, pri ktorom pristavali 
rozľahlý komplex poschodového kláštora a ne-
mocnice. Hrad kedysi fungoval aj ako popravisko. 
Od roku 1855 slúži objekt ako väznica s kapacitou 
750 miest. Väzni vykonávajú práce ako balenie 
skla, šitie topánok či výroba nábytku. Za vyko-
nanú prácu dostávajú výplatu, za ktorú uhrádza-
jú nedoplatky, výživné, prevádzkové náklady, no 
časť môžu minúť aj v bufete.

Hoci „hradné brány“ nie sú prístupné pre širokú 
verejnosť, počas bohoslužby je možné navštíviť 
hradný kostol, ktorého návšteva je pre mnohých 
nevšedným zážitkom.

Zdroj: trencinregion.sk, foto: Lukáš Koník 

Hradné väznice – dávna minulosť či absurdita súčasnosti?

S ohľadom na množiace sa otázky ohľadom vyu-
žívania novovybudovaného cyklochodníka a chod-
níka pre peších v rámci stavby Modernizácia trate 
Púchov – Žilina (nachádzajúcom sa najmä na objek-
te tzv. estakády cez Nosickú priehradu), Združenie 
Nimnica zverejnilo oznam pre verejnosť. 

Vzhľadom na to, že na tomto úseku ešte nie sú 
práce ukončené (koľaj č.1, nie je odovzdaná), nie je 
možné predmetnú komunikáciu aktuálne využívať. 
Pohyb po nej je z dôvodu zabezpečenia bezpečnos-
ti momentálne dovolený len pre preškolených pra-
covníkov stavby. Preto Združenie Nimnica informuje 
verejnosť o zákaze jeho využívania a pohybovania 
sa po ňom. Zhotoviteľ odmieta niesť zodpovednosť 
za prípadné škody na majetku, zdraví alebo úrazy 
neoprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenis-
ku.  

Predpoklad ukončenia súvisiacich prác a odo-
vzdania tohto novovybudovaného cyklochodníka 
a chodníka pre peších je plánovaný na december 
2021. O jeho spustení do prevádzky bude Združenie 
Nimnica verejnosť včas informovať. 

Zdroj: Združenie Nimnica, foto: CBS 

Využívať cyklochodník nad 
priehradou je zatiaľ zakázané ĎAKUJEME!

Mesto Púchov v spolupráci 
s Martinou Gerschdorfovou vyslovujú veľké poďakovanie všetkým,

ktorí sa zapojili do láskyplného projektu 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Slovami M. Gerschdorfovej:
"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Veľa. Každá

krabička, ktorú ste odovzdali bola preplnená láskou. V našom meste sa táto výzva
oficiálne uskutočnila premiérovo. Preto sme boli veľmi prekvapené, akú krásnu
odozvu to u vás vyvolalo. Po všetkých potrebných úkonoch s krabičkami sme 

ich odovzdali týmto zariadeniam (v počte 530 ks za Púchov): 
CSS Kolonka - Púchov, CSS Riviéra Upohlav - Udiča, Senior klub n. o. Púchov,

ADOS Zdravie, Osamelí seniori Púchov.
Do obdarovania seniorov sa  zapojili  MŠ, ZŠ 

v meste aj v okolitých obciach, zamestnanci firiem mesta Púchov, a hlavne občania
nášho okresu. Nech vás všetkých ešte dlho hreje pocit, že ste naozaj niekomu

aspoň o trošku spríjemnili Vianoce. Srdečná vďaka."
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Aj napriek nepriaznivej dobe súvisiacej s koronakrí-
zou, sa v poslednom období naplno začala preja-
vovať dobrá práca našich mládežníckych trénerov 
nomináciami do rôznych reprezentačných výberov 
Slovenska . Rozhodli sme sa teda fanúšikom a priaz-
nivcom priblížiť prácu a predstaviť trénerov, ktorí sto-
ja za úspechmi púchovského mládežníckeho futba-
lu! Ďalším v poradí, ktorého vám chceme predstaviť, 
je Martin Papučiar - mládežnícky tréner MŠK Púchov.

Pán tréner, skús sa v krátkosti predstaviť 
púchovským fanúšikom.

Volám sa Martin Papučiar a som rodený Púchovčan. 
S futbalom som začal ako 6-ročný a prešiel som všet-
kými kategóriami za vtedajší ŠK MATADOR PÚCHOV. 
Na toto obdobie mám veľmi pekné spomienky, fut-
bal mi dal mnoho zážitkov a z mnohých spoluhráčov 
sa stali kamaráti až dodnes. K najväčším úspechom, 
ktoré sme počas tohto obdobia s mužstvom zažili, 
bol zisk titulu majstri stredoslovenského kraja v ka-
tegórií starší žiaci a postup do 1. dorasteneckej ligy.  
S týmto obdobím sa mi spájajú aj mená trénerov, 
ktorí ma veľa naučili a netýkalo sa to len futbalu. Sú 
to páni tréneri Strelčík, Škripec a Turianík. Za mužov 
som hrával v Iskre Borčice, tu sa nám podarilo po-
stúpiť do 3. ligy. Potom prišlo zranenie a s aktívnym 
futbalom som musel skončiť. Dlhý čas som futbal 
nehral, potom som začal hrať v TJ SLOVAN Dolné 
Kočkovce, no aj napriek veľkej snahe, som musel 
kvôli opakovanému zraneniu skončiť. Pre každého, 
kto žije futbalom, je podobná situácia veľmi ťažká.  
K futbalu som sa po rokoch vrátil už len ako asistent 
trénera žiackych kategórií, ďakujem vedeniu MŠK 
Púchov a Petrovi Mičicovi, že mi dali túto možnosť.

Ako si spokojný s podmienkami, ktoré klub vy-
tvára pre mládež, resp. čo by bolo potrebné zlep-
šiť?

Momentálne sú podmienky v klube na veľmi 
dobrej úrovni. Klub disponuje kvalitnými trénermi  

a materiálne zabezpeču-
je všetko, čo je potrebné  
k tréningovým procesom. 
Ako aj iným trénerom, tiež 
mi najviac chýba futbalo-
vé ihrisko s umelým povr-
chom.

Čo sa zmenilo v práci 
trénera mládeže odke-
dy si začal s trénerskou 
prácou?

Keďže v klube pôsobím 
iba päť rokov, ja osobne 
výraznú zmenu necítim. 
Vždy sme mali v mužstve 
okolo 15 - 20 detí, čo je ob-
čas aj dosť náročné, keďže 
každé dieťa je iné a vyža-
duje aj osobitný prístup. 
Tréneri si stále vyhľadáva-
jú nové talenty a presvied-
čajú ich, aby „prestúpili“. 
Vďaka podmien kam, ktoré 
ako klub vieme poskytnúť, 
sa podarilo získať pár veľ-
mi šikovných a talentova-
ných chlapcov.

Aké sú tvoje trénerské 
ambície? Vidíš sa aj do 
budúcna ako asistent alebo ťa láka práca hlavné-
ho trénera?

Práca hlavného trénera ma neláka, som spokojný 
ako asistent. Momentálne robím asistenta trénerovi 
Martinovi Drahutovi a s ním sa mi spolupracuje vý-
borne.“Sadli“ sme si ľudsky aj futbalovo.

Ako podľa teba funguje prepojenie mládeže  
a mužov v klube?

Neviem presne odpovedať na túto otázku, kedže 

pôsobím v kategóriach U 12 - U 13. Ale ja osobne by 
som bol rád, keby raz za púchovských mužov hrali 
len odchovanci klubu.

Kto je tvoj trénerský futbalový vzor? Akému 
svetovému klubu fandíš?

Páčia sa mi tréneri, ktorí preferujú ofenzívny štýl 
hry, napr J. KLOPP. Nemám žiadny obľúbený klub, ale 
dobrý futbal si vždy rád pozriem.

Zdroj: Facebook MŠK Púchov

Predstavujeme futbalových trénerov MŠK Púchov

Martin Papučiar: Bol by som rád, keby raz za 
mužov Púchova hrali iba odchovanci klubu

Futbal - 2. liga muži

V prípravných zápasoch preveria Púchovčanov 
najmä účastníci najvyššej slovenskej súťaže

Po mimoriadne krátkej, iba mesačnej zimnej 
prestávke, odštartovali muži MŠK Púchov prí-
pravu na jarnú časť futbalového ročníka už mi-
nulý týždeň vo štvrtok. Klub  o tom  informoval 
na sociálnej sieti. 

„Veríme, že nám koronavírus umožní plnohod-
notný tréningový proces a naši chlapci sa naplno 
pustia do prípravy na jarnú časť sezóny 2. futba-
lovej ligy. Jej súčasťou budú aj prípravné zápasy,“ 
informuje MŠK Púchov na sociálnej sieti. 

Prvý prípravný zápas by mali Púchovčania 
odohrať už v sobotu 16. januára, kedy sa v Nitre 
stretnem s tamojším fortunaligistom FC Nitra. O 
týždeň neskôr – 23. januára vycestujú futbalisti 
MŠK Púchov do Žiaru nad Hronom, kde si zmerajú 
sily s ďalším účastníkom Fortuna ligy Pohronie. Aj 

do tretice bude súperom Púchovčanov  
v prípravnom zápase účastník najvyššej 
slovenskej súťaže. V sobotu 30.januára 
odohrajú futbalisti MŠK Púchov príprav-
ný zápas s AS Trenčín na jeho trávniku. 
V sobotu 6. februára nastúpia na pred-
posledný prípravný zápas pred jarnou 
časťou sezóny v Myjave a generálkou 
pred jarným štartom druhej ligy bude 
prípravný zápas s účastníkom tretej ligy 
LR Crystal Lednické Rovne. Stretnutie sa 
odohrá na umelej tráve v Dubnici nad 
Váhom.   

Jarnú časť druhej futbalovej ligy od-
štartujú Púchovčania v sobotu 20. febru-
ára na domácom trávniku s FC Košice. (r)
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Koniec roku 
2019 až do marca 
2020 prebiehal  
v našej organizá-
cii podobne ako 
predchádzajúce 
roky. Pripravili 
sme platby zná-
mok a povolení 
pre rok 2020, 
objednali tlačivá  

a známky, na začiatku roka 2020 od januára sme 
normálne začali vydávať doklady rybárom, ktorí 
mali splnené všetky svoje povinnosti – zaplate-
né známky a povolenky na rok 2020, odovzdané 
Záznamy o úlovkoch v roku 2019 a odpracované 
brigády na našich revíroch. V priebehu mesiacov 
január až marec sme pripravovali podklady pre 
členskú schôdzu naplánovanú na začiatok apríla, 
pripravili sme rozpočet na rok 2020, naplánovali 
sme zarybnenie jednotlivých revírov na celý rok aj 
s plánovanými jarnými a jesennými pretekmi dos-
pelých ako aj pretekmi detí. Aké však bolo naše 
rozčarovanie, keď v priebehu marca na Slovensku 
a teda aj v okrese Púchov začala prvá vlna ochore-
nia COVID 19 a s tým aj obmedzenie vychádzania 
a stretávania sa ľudí vo väčšom množstve. Preto 
sme museli hľadať riešenie vydávania dokladov. 
Najbezpečnejšie pre nás aj s ohľadom na našich 
rybárov bolo vydávanie dokladov vo vonkajších 
priestoroch pod privádzačom pri Váhu na strane 
Horných Kočkoviec. Z dôvodu koronavírusu sme 
museli odložiť naplánovanú Členskú schôdzu. Tak-
tiež jarné preteky dospelých a detí sme museli zru-
šiť. Zarybnenie revírov však prebehlo podľa plánu 
zarybnenia. 

V letných mesiacoch sa zdalo, že COVID 19 slabne 
a že sa vráti život do normálu. Začali sme plánovať 
jesenné preteky Cipkov memoriál , ale v priebehu 
septembra sa opäť a ešte s väčšou silou vrátil ko-
ronavírus vo svojej druhej vlne a museli sme zrušiť 
z dôvodu ochrany rybárov aj jesenné preteky. Za-
rybnenie však pokračovalo podľa zarybňovacieho 
plánu a dnes môžeme povedať, že naplánované 
celoročné zarybnenie úspešne prebehlo, takže ry-
bári si mohli prísť na svoje, čoho dôkazom budú su-
máre úlovkov pri odovzdaní Záznamov o úlovkoch 
na konci roku 2020. Upozorňujeme, že Záznamy 
musia byť odovzdané do 15. januára. 

Členská schôdza v roku 2020 nemohla byť usku-
točnená z dôvodu obmedzenia počtu ľudí, ktorí 
sa mohli stretnúť na jednom mieste a preto nám 
RADA SRZ odporučila, aby sme pre tento rok  
v predsedníctve schválili hospodárenie za rok 
2019, rozpočet na rok 2020, dodatočné zarybnenie 
revírov a účtovnú uzávierku. 

Veríme, že v budúcom roku sa podarí poraziť túto 
chorobu aj vďaka správaniu sa každého jedného 
z nás, že sa nájde vo svete liek na toto ochorenie 
a že už nás nebude obmedzovať v pohybe, v stre-
távaní sa a prejdeme opäť do normálneho života. 
Preto prajem všetkým rybárom veľa zdravia, veľa 
krásnych chvíľ strávených pri vode pri výkone ry-
bárskeho práva a veľa krásnych aj trofejných úlov-
kov.

Dalibor Piška, podpredseda MO SRZ Púchov

Rok 2020 očami podpredsedu 
MO SRZ Púchov

Rok 2020 v púchovskom rybárskom hnutí

V roku 2020 tvorilo našu členskú základňu 1206 
členov, 94 členov si zaplatilo udržiavaciu známku 
a 26 členov požiadalo o prerušenie členstva vo 
zväze podľa parag.5, bod 8 Stanov SRZ.

Dospelí a mládež:
Púchov a okolie - 574
Lednické Rovne - 197
Beluša + Pružina - 239
Dolné Kočkovce - 37
Spolu dospelí a mládež : 1047 z toho 38 mládež, 

34 žien a 209 dôchodcov a 36 ZŤPS členov.
Deti rok 2020
Púchov a okolie - 48 z toho 12 dievčat
Lednické Rovne - 27 z toho 3 dievčatá
Beluša + Pružina - 27 z toho 5 dievčat
Dolné Kočkovce - 15 z toho 1 dievča
Lysá pod Makytou – 16 z toho 1 dievča
Spolu 133 detí a z toho 22 dievčat
V roku 2020 boli vydané povolenia na rybolov  

v tomto zložení:
Miestne povolenie kaprové 815 ks a 115 ks pre 

deti
Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 

18 ks
Miestne povolenie kaprové zľavnené121 ks
Zväzové povolenie kaprové 336 ks a 20 ks pre 

deti
Miestne povolenie pstruhové 239 ks
Zväzové povolenie lipňové17 ks
K štatistike pridávame aj informáciu o čle-

noch, ktorí opustili naše rady. V roku 2020 zo-
mreli naši členovia:

Fujerík Ladislav - člen SRZ od roku 1980, zomrel 

vo veku 68 rokov
Bednár Štefan - člen SRZ od roku 1994, zomrel 

vo veku 64 rokov
Švec Peter - člen SRZ od roku 2014, zomrel vo 

veku 61 rokov
Gargulák Karol  - člen SRZ od roku 1950, zomrel 

vo veku 83 rokov
Golítko Juraj - člen SRZ od roku 2018, zomrel vo 

veku 58 rokov
Kudlej Ladislav - člen SRZ od roku 1973, zomrel 

vo veku 75 rokov
Čacho František - člen SRZ od roku 1990, zomrel 

vo veku 63 rokov
Kleberc Alexander - člen SRZ od roku 2010, zo-

mrel vo veku 74 rokov
Mierny Miroslav - člen SRZ od roku 1969, zomrel 

vo veku 67 rokov
V roku 2020 činnosť organizácie riadil 10 členný 

výbor a 3 členná kontrolná komisia.
Výbor MO v roku 2020 zasadal sedemkrát. Po-

zornosť bola zameraná na prípravu a vydávanie 
povolení na rybolov v zložitej pandemickej situ-
ácii, prípravu členskej schôdze, ktorá sa pre covid 
19 nekonala. Výbor sa ďalej venoval zarybňova-
niu revírov, prípravou školenia a skúšky nových 
členov a ďalších činností, ktoré súviseli s hospo-
dárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, 
ktorý MO spravuje.

Na jar v roku 2020 sa konalo školenie a skúšky 
nových členov. Zo 45 žiadateľov o vstup do na-
šej organizácie a po vyhodnotení testov, výbor 
schválil 43 žiadostí o vstup do našej organizácie. 

Roman Rovný, tajomník Mo SRZ Púchov

Zloženie členskej základne Miestnej 
organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu Púchov v roku 2020
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Rok 2020 v púchovskom rybárskom hnutí

Krúžky mladých rybárov v MO SRZ Púchov začali 
svoju činnosť koncom septembra 2019. Krúžky pra-
covali v CVČ Púchov, v Beluši, v Lednických Rovniach, 
v Dol. Lieskove a v Lysej pod Makytou. Deti pracovali 
pod vedením vedúcich krúžkov, podľa schválených 
harmonogramov. V ročníku 2019/2020 začalo nav-
števovať krúžky 119 detí,  z čoho bolo 98 chlapcov  
a  21 dievčat. Na jeseň, za pekného počasia, bola vý-
uka realizovaná pri vode, kde si deti zdokonaľovali 
lovné techniky a tí mladší sa priúčali základom lovu 

rýb udicou. 
Na začiatok 

mája boli naplá-
nované detské 
preteky, ktoré sa 
mali konať na Led-
nických Rovniach, 
no z dôvodu pro-
tipandemických 
opatrení ohľadne 
šírenia vírusu  Co-
vid-19, sa nako-
niec plánované 
preteky neusku-
točnili. 

V polovici apríla 
sa vždy v minu-
losti konali skúšky  
mladých rybárov, 
na základe ktorých výsledkov im boli vydané povo-
lenia na rybolov. Z rovnakého dôvodu ako preteky, 
museli byť aj tieto skúšky nakoniec zrušené. Výbor 
neskôr na svojom zasadnutí rozhodol, že deťom 
ktoré navštevovali krúžky,  budú vydané povolenia 
pre tento rok aj bez vykonania testov. Chcel by som 

ako vedúci pre činnosť s deťmi a mládežou poďako-
vať vedúcim krúžkov, ako aj výboru MO SRZ Púchov. 
Verím, že spolupráca bude aj v budúcom roku dobrá 
a že sa nám podarí vychovať veľa dobrých nástupcov 
športového rybárstva. 

Radoslav Šedý, 
vedúci sekcie detí a mládeže MO SRZ Púchov 

Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2019/2020

V roku 2020 sa riešili viaceré prípady znečistenia 
pstruhových potokov. Prvý prípad bol nahlásený  
z obce Lednica, kde do potoka Lednica bol dňa 10. 7. 
2020 popoludní z nákladného automobilu – fekálu 
neznámej značky – vypustený neznámy obsah tma-
vej až čiernej farby v hornej časti Lednice a táto farba 
potoka sa tiahla celou Lednicou a postupne až k prí-
toku zo Zubáka. Incident nahlásili občania Lednice p. 
Šeligová Miroslava a p. Loduha Jaroslav. Na miesto 
znečistenia prišiel Piška Dalibor a Šerý Bohumil. Bola 
odobratá vzorka vody. Úhyn rýb nebol zaznamena-
ný, ale v tej kalnej vode nemusel byť viditeľný, preto 
sme sa rozhodli, že situáciu budú sledovať ešte na 
druhý deň ráno Loduha a Šerý a v prípade úhynu rýb 

budeme postupovať nahlásením na Políciu a Životné 
prostredie. K úhynu ani na druhý deň nedošlo.

 K ďalšiemu prípadu došlo dňa 3.6.2020 na potoku 
Vydrnka v obci Vydrná, kde bol otrávený približne 
300 metrový úsek potoka. Tu sa našlo uhynutých 17 
kusov pstruha potočného vo veľkosti 20-25 cm. Ryby 
už boli v začiatkoch rozkladu, takže k otrave mohlo 
dôjsť 3 až 5 dní predtým. Prípad bol spôsobený vy-
pustením žumpy do potoka. Hlavný hospodár Šajdák 
Rastislav nahlásil tento úhyn na Slovenskú inšpekciu 
životného prostredia v Žiline, ktorá časť podnetu od-
stúpila na riešenie podľa zákona obci Vydrná a prí-
slušnému orgánu štátnej vodnej správy Okresnému 
úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné pro-

stredie.
V treťom prípade dňa 21.8.2020 oznámil hlavný 

hospodár Šajdák Rastislav na Slovenskú inšpekciu 

životného prostredia  Žilina  úhyn rýb – pstruh po-
točný a slíž – na potoku Biela Voda v intraviláne obce 
Lazy pod Makytou a zároveň na Obvodné oddelenie 
Policajného zboru SR v Púchove. S udalosťou bol 
oboznámený aj starosta obce. Inšpekcia požiadala  
o odber vzoriek povrchovej vody. K úhynu rýb došlo 
v úseku dlhom cca 700 metrov. Uhynulo približne 50 
ks pstruha potočného veľkosti okolo 20 cm, 2 kusy 32 
cm a veľké množstvo malých jedincov do 12 cm PP 
a slíža. Na základe záverov obhliadky inšpekcia roz-
hodla, že uvedená udalosť naplnila znaky mimoriad-
neho zhoršenia vôd, ktoré spôsobilo zaobchádzanie 
s betónovou zmesou pri vykonávaní betonárskych 
prác. Pri operatívnom meraní boli zistené zvýšené 
hodnoty pH (od 8,3 až do 12,6). Výbor MO splno-
mocnil hlavného hospodára MO Rastislava Šajdáka 
k zastupovaniu našej MO SRZ Púchov na jednaniach 
ohľadne riešenia ohláseného mimoriadneho zhorše-
nia vôd na toku Biela Voda v k.ú. Lazy pod Makytou 
zo dňa 21.8.2020. Firma, ktorá škodu spôsobila ju 
uznala a je ochotná vzniknutú škodu uhradiť.

Dalibor Piška, referent čistoty vôd 

Čistota vôd v správe MO SRZ Púchov v roku 2020
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SPOMIENKA
Dňa 5. januára 2021 si 
pripomenieme 23 rokov 
od úmrtia našej mamy  
a babky Kamily  
Ižvoltovej z Horných 
Kočkoviec. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

SPOMIENKA
Roky bežia, ale v našich 
srdciach si stále s nami. 
Dňa 1.1.2021 si pripome-
nieme 15. smutné výročie 
úmrtia Petra Polackého.  
S láskou a úctou na 
neho spomínajú man-
želka Emília, dcéry Oľga 
a Jana, zaťovia Martin a 
Juraj, vnuk Peter a vnučka Peťka.

SPOMIENKA
So žiaľom v srdci sme 
si 10.1.2021 pripo-
menuli 7. výročie, čo 
nás navždy opustila 
naša mama a babka 
Jarmila Drusková.  
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, s nami 
spomienku. S láskou 
spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Neúprosný osud to 
najdrahšie nám vzal, len 
bolesť v  srdciach, smú-
tok, prázdny domov 
a  spomienky nám po-
nechal.“ Dňa 10. 1. 2021 
sme si pripomenuli 21. 
výročie úmrtia nášho 
drahého Jána Pokoja. 
S  láskou spomína manželka, syn s  rodinou, 
dcéra a najbližšia rodina.

SPOMIENKA
„Osud je krutý, nevráti, 
čo vzal. Zostali iba spo-
mienky, v srdci žiaľ.  Už 
niet návratu a ani ná-
deje, len cestička k hro-
bu nás k tebe zavedie.  
Kytičku kvetov na hrob 
ti môžem dať, spokojný 
spánok ti priať  a s  lás-
kou spomínať.“ Dňa 3.1.2021  si pripomenieme 
4. smutné výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil môj 19 ročný syn Matej Hošman. S lás-
kou spomína mama, dedko a babka Jurišovi.
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ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 
8.12.2020 prišli rozlúčiť s  našou drahou 
mamou, svokrou, babkou a  prababkou  
Annou Mikušcovou z  Nimnice, ktorá nás 
opustila vo veku 85 rokov. Ďakujeme za vy-
jadrenia sústrasti a kvetinové dary. Veľké po-
ďakovanie patrí aj pánovi farárovi a pohrebnej  
službe Advent. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život 
a  všetkých nás. Odišiel 
si navždy, túžil si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musel si nás tak neča-
kane a  navždy opus-
tiť. Ďakujeme rodine 
a  všetkým priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším otcom  
Milanom Staňom z Mojtína, ktorý nás opustil 
dňa 24.11.2020 vo veku 65 rokov. Ďakujeme za 
kvetinové dary a tiež pohrebnej službe Advent 
a p. fárarovi za dôstojnú rozlúčku. Synovia, bra-
tia, sestra, švagrovia, švagriné a  ostatná smú-
tiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 31.12.2020 
s naším drahým manže-
lom, milovaným otcom 
a úžasným dedkom  
Jozefom  Valachom, 
ktorý nás opustil vo 
veku 62 rokov. Ďaku-
jeme za slová útechy, kvetinové dary, pánovi  
farárovi za dôstojnú rozlúčku a pohrebnej služ-
be Advent. Manželka Emília, syn Jozef, dcéra 
Katarína s rodinou a dcéra Martina s rodinou.

ROZLÚČKA
Dňa 23.12.2020 sme  sa 
navždy rozlúčili s na-
ším  drahým manželom, 
otcom a  starým otcom 
Mgr. Štefanom Húžev-
kom z Lúk. Ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spo-
lupracovníkom, žiakom 
a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na posled-
nej ceste a svojimi prejavmi sústrasti sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše poďakovanie patrí 
tiež p. Karumníkovi a zamestnancom pohrebnej 
služby ADVENT. Vážime si ich profesionálny prí-
stup a ochotu. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Vrúcne a  úprimne ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
sa prišli dňa 15.12.2020 
rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým Rudolfom 
Gašpárkom. Ďakujeme 
za všetky prejavy sú-
strasti, kvetinové dary, 
podporu a  modlitby. 
Tiež úprimne ďakujeme p. farárovi Bilčíkovi 
a pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúč-
ku. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme rodi-
ne, priateľom, známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť  
s našou milovanou ma-
mou, babkou, prabab-
kou Máriou Furovou zo 
Záriečia. Ďakujeme za 
slová útechy a kvetinové 
dary. Naše poďakovanie 
patrí aj pánovi farárovi za dôstojnú rozlúčku. 
Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa dňa 
11.12.2020 prišli rozlúčiť s  našou mamou, 
babkou a  prababkou Annou Wáclavovou.  
Zo srdca ďakujeme pohrebnej službe  
ADVENT, pánovi farárovi, rodine a občanom za 
dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme príbuzným, susedom, 
priateľom a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s  naším drahým manželom, otcom a  dedkom  
Ladislavom Justusom. Ďakujeme aj za pre-
javy sústrasti. Veľká vďaka patrí pohrebnej 
službe Advent a pánovi diakonovi za dôstojnú 
rozlúčku. Smútiaca rodina.

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983
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SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len 
spomienky a  v  srdci 
veľký žiaľ. Dňa 31.de-
cembra 2020 sme si 
pripomenuli 2. smutné 
výročie, kedy nás opus-
til náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Miroslav Lako. Kto ste ho poznali, prosím, ve-
nujte mu tichú spomienku. S  láskou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 13. 1. 2021 si pripo-
menieme 15. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný otec a dedko 
Rudolf Sobolčík z Pú-
chova. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomien-
ku. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„V našich srdciach bu-
deš navždy žiť.“ S tichou 
spomienkou k jej hrobu 
chodíme, pri plamienku 
sviečky sa za ňu modlí-
me. Dňa 5.1.2021 uply-
nulo 1. výročie  odcho-
du do večnosti našej 
milovanej manželky, 
matky, babky Márie Jurišicovej, rod. Šulíkovej. 
Venujte jej tichú spomienku, s láskou a vďakou 
smútiaca rodina a známi.

SPOMIENKA
Dňa 11. januára 2021 
sme si pripomenuli 20. 
výročie, čo nás opus-
til manžel, otec, svo-
kor a  dedko Ing. arch.  
Jozef Valach z Púchova. 
Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S  lás-
kou spomínajú manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15.1.2021 uplynie 
už 7 rokov, čo nás opus-
tila Anna Crkoňová. 
Kto ste ju poznali, spo-
meňte si na ňu v  tichej 
modlitbe. S  láskou spo-
mína manžel, dcéra, 
syn, vnúčatá a  ostatná 
rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v  srdci zostávajú, tí čo 
Ťa mali radi, stále spo-
mínajú. Dňa 6.1.2021 si 
pripomíname 3. výro-
čie úmrtia našej drahej 
manželky, mamy a bab-
ky Heleny Otrubnej 
z  Púchova. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku spolu 
s nami. S láskou a úctou spomína manžel, dcé-
ra a syn s rodinami.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi touto cestou poďakovať pani  Ing. 
Anne Horváthovej, pani PhDr. Ľudmile Hanu-
liakovej, ako aj celému kolektívu Domu ošet-
rovateľskej starostlivosti Púchov starajúcej 
sa o  našu mamu, babku a  prababku Annu  
Wáclavovú. Ďakujem za príkladnú starostli-
vosť, láskavosť, trpezlivosť, obetavosť a ústre-
tovosť, s ktorou ste sa o ňu starali. Ste úžasní 
ľudia, na ktorých budem vždy s hlbokou úctou 
spomínať a  skláňať sa pred ľudským prístu-
pom. Všetkým Vám patrí veľká vďaka a uzna-
nie za obetavú prácu. Zaslúžite si to. O  našu 
mamu bolo vždy príkladne postarané, vďaka 
za milý a  trpezlivý prístup. Obdivujem Vašu 
prácu a viem, že ste láskaví ľudia. Prajem Vám 
všetkým veľa síl, zdravia, energie do tak nároč-
nej práce. Ešte raz s úctou Vám za celú rodinu 
veľmi pekne ďakujem. Anna Wáclavová.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme vedeniu Centra sociálnych 
služieb Kolonka a  taktiež všetkým zamest-
nancom tohto centra za príkladnú starostli-
vosť o  našu mamu, babku, prababku Annu 
Wáclavovú. Aj napriek tomu, že bola vo Vašej 
starostlivosti krátku dobu, veríme, že ste sa 
o ňu starali s láskou a zodpovednosťou a pre-
žila kľudné obdobie na sklonku svojho života. 
Smútiaca rodina.

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 31.3. 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
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, 
maľovanie. Tel.: 0902 356 631
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911689723

KÚPA
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600
• Kúpim nadzemnú garáž v Púchove prípadne 
pozemok vhodný pod garáž. Tel: 0903/504 585

Práca
• Ponúkame prácu pre zámočníkov, zváračov  
v Púchove a v Dubnici nad Váhom. Nástup: ihneď. 
Platové podmienky: živnosť (dohoda). Telefónne 
číslo:  0907 683 635

Iné
• Hľadáme manželský pár, ktorý nám (2 ženám z LR) 
dňa 4.12.2020 uvoľnili poradie na testovaní na Požiarnej 
ulici. Ozvite sa prosím na 0944 387 749
• Súrne hľadáme dlhodobý prenájom bytu v Púchove 
alebo dom v Horných Kočkovciach do 350 € s energiami. 
Prípadne kúpa domu na mesačne splátky. 2 milé osoby. 
0904 547 152 alebo 0915 434 486.

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov prijme do pracovného pomeru  
referenta personálnej práce a miezd s nástupom marec 2021. 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
- ovládanie spracovania miezd podľa platnej legislatívy
- znalosť predpisov z oblasti personálnej a mzdovej
- odborná prax v oblasti miezd minimálne 2 roky, prax v školstve vítaná
- výborná znalosť práce s PC (Word, Excel)
- znalosť programov (Wmzdy, iSpin) vítaná
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť
Platové podmienky: základná mzda od 800 €

Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom s prehľadom doterajšej praxe a sú-
hlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na 
adresu školy alebo na e-mail: adriana.budayova@sosospu.sk do 31.1.2021.
Kontakt: 042/4631360, 042/4631409

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná kancelária Púchovskej kultúry  
je do odvolania ZATVORENÁ.
Inzerciu a spomienky vybavíte emailom alebo telefonicky na:
e-mail: reklama@puchovskakultura.sk   tel.: 0905 750 121
Pri spomienkach / rozlúčkach spolu s textom uveďte aj dátum, kedy chcete text inzerovať.  
Fotografiu priložte do prílohy ako jpg alebo pdf formát. Občianska inzercia (aj spomienky) 
zaslaná emailom, je bezplatná. 

REŠTAURÁCIA THEATRO 
V DIVADLE PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.
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inzercia

Akcia platí do 28.2. 2021 na vybrané rámy a sklá s indexom 1.5.
  optikadroptik                                                                                          dr.optik_sk 

OKULIARE

TAK  VÝHODNE

LEN  ZA
OKULIARE

69 EUR

KOMPLETNÉ 
DIOPTRICKÉ  

MER ANIE ZR AKU Z ADARMO A BEZ ČAK ANIA

MORAVSKÁ 11/687
PÚCHOV


