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súťaž2

Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

Do konca novembra 2020 na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu sesennú fotografiu mesta 
Púchov.
Koncom roku 2020 sme priniesli foto
grafie víťazov súťaže. Z veľkého množ
stva poslaných fotografií, ktoré síce ne
vyhrali, ale sú zaujímavé, dnes vyberáme 
fotografie autorov: Peter Sobek (č.1), Jaro
slava Kamenová (č.2), Miroslav Mikáč (č.3) 
a Zuzana Muráriková (č.4).
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Slovami primátorky: Zlepšili sme sa a veríme 
v postupný návrat do normálneho života 

Predchádzajúci týždeň sa opäť niesol 
najmä v znamení riešenia organizácie 
a príprav celoplošného antigénového 
testovania v našom meste. Prioritou 
pre nás bolo zabezpečiť čo najviac od
berových miest a umožniť tak všetkým 
otestovať sa bez toho, aby sa tvorili 
veľké rady čakajúcich. Novinkou tohto 
testovania v Púchove bolo, že celé pre
biehalo pod patronátom mesta, ktoré 
si minulý týždeň zabezpečilo všet
ky potrebné súhlasy z ministerstiev  
a príslušných úradov tak, aby náklady 
vynaložené na testovanie boli pokry
té čiastkou, ktorú vláda deklarovala. 
Testovanie prebiehalo bez komplikácií  
a ja vám všetkým ďakujem za trpez
livosť i za to, že ste prišli. Cez víkend 
využilo možnosť otestovať sa na de
siatich odberových miestach v Púcho
ve 5869 obyvateľov, z ktorých bolo 32  
s pozitívnym výsledkom na COVID19. 
Z celkového počtu testovaných bolo 
371 z iného ako Púchovského okresu 
 a z nich boli dva pozitívni. Miera po
zitivity v našom meste tak za uplynulý 
víkend vykazuje 0,55 %, čo je takmer  
o polovicu menej ako v predchádzajú
com testovaní. Výborne sa darilo aj ob
ciam v našom okrese, kde testovanie 
starostovia spolu so svojimi občanmi 
zvládli na jednotku a spoločné výsled
ky za celý Púchovský okres dokazujú, 
že miera pozitivity počas minulého 
víkendu predstavuje 0,47 %. Testova
nie bude v našom meste prebiehať 
do utorka, a tak verím, že si tieto čísla 
udržíme a zaradíme sa medzi tie lep
šie okresy. Vzhľadom na to, že situácia  
v našom štáte sa naozaj mení často
krát zo dňa na deň, sledujte mestské 
sociálne siete, webovú stránku mesta 
a samozrejme Púchovské noviny, kde 
sa dozviete najaktuálnejšie a najrele
vantnejšie informácie. Viac o testovaní, 
výsledkoch ako aj o poďakovaní sa do
čítate na strane 5 týchto novín. 

Informácie – ale aj dezinformácie. 
Všetci sa s tým stretávame a vzhľadom 
na to, že aj moje volebné obdobie sa 
prehuplo do druhej polovice, poten
cionálni, očakávaní kandidáti na po
zíciu primátora sa už verejne zapájajú 
do diskusií a deklarujú, ako sa dá všet

ko robiť lepšie. Samozrejme, a hlavne 
bohužiaľ, iba šírením klamstiev a oho
váraním, prípadne zasielaním šikanóz
nych infožiadostí. Namiesto toho, aby 
takíto kandidáti vyhrnuli rukávy a za
pojili sa do konkrétnej pomoci mes
tu a samotným občanom, alebo aby 
prispeli na transparentný účet mesta 
a pomohli tak ľuďom v núdzi, budú 
len mudrovať a vymýšľať spôsoby ako 
ublížiť, zraniť a zavádzať občanov svo
jimi nepravdivými statusmi na sociál
nych sieťach i pofidérnych webových 
stránkach. Viac o takýchto informá
ciách nájdete aj na strane 9 týchto no
vín, kde poslanec MsZ Ing. Daniel Lako 
ako predseda dozornej rady MSBP, 
vysvetľuje a objasňuje problematiku 
nákladov na teplo, ceny tepla a hlavne 
prezentuje výsledky, aké sa podarilo  
v tejto oblasti dosiahnuť a ako sa zníže
nie ceny tepla v našom meste prejaví. 
Myslím, že tieto slová predsedu eko
nomickej komisie dementujú a vyvra
cajú akékoľvek pochybné stanoviská 
samozvaných odborníkov na všetko. 
Pripomínam si slová Karla Kryla: „Never 
ostnatému drôtu, aj ak by sa stokrát tvá-
ril ako stonka ruže.“

Nesmiem zabudnúť opäť poďakovať 
za veci, ktoré my v meste už považu
jeme možno za samozrejmé, ale ako 
vidíte, nie je to tak. Stále je veľa ľudí, 
ktorí využívajú aj túto mimoriadnu 
situáciu a dlhodobý núdzový stav 
ako príležitosť do niekoho si kopnúť  
a prezentovať sa ako najväčší znalec 
na všetko. Ďakujem vám všetkým, 
moji milí, ktorí stále a neúnavne pomá
hate druhým. Či už zabezpečovaním 
nákupov pre seniorov (dobrovoľníci  
z CVČ), odkladaním nákupov v rámci 
Potravinovej zbierky „Podeľ sa a po
môž“ v púchovskej predajni Lidl pre 
tých, čo to najviac potrebujú, alebo 
tým, že prispievate na transparentný 
účet mesta, na základe čoho môžeme 
konkrétnym žiadateľom poslať finan
čný príspevok na zmiernenie finan
čných strát v tomto ťažkom období. 
Viac občanov využilo bohužiaľ takýto 
príspevok aj na úhradu nákladov na 
pohreb svojej blízkej osoby, ktorá zo
mrela na COVID19, pričom ekonomic
ká situácia danej rodiny bola naozaj 
žalostná. Ďakujem vám všetkým, ktorí 
pomáhate a máte stále v srdci lásku, 
pretože „pravá láska sa nikdy nerozdá. 
Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.“  
(Antoine de SaintExupéry) 

Nášho mesta sa úzko dotýka aj otáz
ka v médiách prezentovanej súdnej 
mapy, ktorú ministerka spravodlivosti 
navrhuje zmeniť. Zámerom tejto re
formy má byť totiž aj zrušenie Okres
ného súdu v Považskej Bystrici, ktorý 
je vo väčšine prípadov príslušným 
súdom pre občanov Púchova, ako aj 
pre celý Púchovský okres, v ktorom žije 
takmer 44tisíc občanov. Podľa našich 
informácií v meste Považská Bystrica 
pôsobil okresný súd už v 19. storočí.  
V meste Púchov pôsobil určité obdo
bie v 20. storočí dočasný okresný súd, 
resp. ľudový súd, ktorý bol ale zrušený 
a v súčasnosti občania nielen nášho 
mesta, ale aj celého okresu, využívajú 
pre uplatnenie svojich práv Okresný 

súd v Považskej Bystrici. Sídlo Okres
ného súdu v Považskej Bystrici je vý
sledkom prirodzeného historického 
vývoja a geografického i administra
tívneho usporiadania. Vzhľadom na 
to, podľa môjho názoru, by zrušenie 
Okresného súdu v Považskej Bystrici 
mohlo mať negatívne dopady na rie
šenie nevyhnutných úkonov, o ktorých 
musí súd rozhodnúť do 24 hodín, a to 
najmä v súvislosti s maloletými deťmi, 
opatrovníctvom, a to aj z dôvodu, že 
zrušením súdu v Považskej Bystrici sa 
zhorší dostupnosť možnosti domáhať 
sa spravodlivosti na súde pre našich 
obyvateľov, keďže sa občanom zvýšia 
finančné výdavky v súvislosti s úhra
dou nákladov na cestovné a teda aj ná
kladov na samotné právne zastúpenie. 
Zaslala som na príslušný okresný súd 
list, ktorým sme chceli podporiť myš
lienku zachovania existencie Okresné
ho súdu v Považskej Bystrici a požiadať 
o prehodnotenie navrhovanej zmeny 
v zákone i samotnej súdnej mapy.

Budúci pondelok navštívi naše mes
to generálny riaditeľ Slovenskej pošty 
s cieľom slávnostne otvoriť prevádzku 
BalíkoBOXu v Púchove. Nie je to síce 
nová pobočka pošty, ale určite sle
dujete médiá a správy, a tak ste pred
pokladám informovaní o tom, že Slo
venská pošta čoskoro zruší množstvo 
pobočiek a prepustí niekoľko stoviek 
zamestnancov. Zriadenie BalíkoBOXu  
v meste možno považovať za prvú 

lastovičku, ktorá pomôže občanom  
a odľahčí nápor na pošte. Tieto služby 
iste využijete ak nakupujete na dobier
ku, pričom za balík môžete pohodlne 
zaplatiť v termináli BalíkoBOXu pla
tobnými kartami všetkých komerčných 
bánk. BalíkoBOXy fungujú nonstop 24 
hodín denne, 7 dní v týždni. Svoj balík 
si môžete vyzdvihnúť alebo ho odoslať 
vložením do BalíkoBOXu kedykoľvek 
aj cez víkend, sviatok či v noci. Určite 
môžete BalíkoBOX využiť ak chcete za
platiť poštový poukaz, SIPO, ePoukaz 
alebo faktúru, a to kedykoľvek  nemu
síte po práci utekať na poštu. Presnú 
problematiku fungovania prinesieme 
v nasledujúcich číslach Púchovských 
novín, a samozrejme, aj prostredníc
tvom našej regionálnej televízie. 

Pred dvoma týždňami mi prišiel ne
tradičný darček k novému roku – báseň 
od Valentína Šefčíka, ktorá je súčasťou 
jeho pripravovanej novej knihy pre 
staršiu mládež (10  15 rokov) a tá 
bude celá o zázrakoch. Pretože zázraky 
potrebujeme stále, aj teraz. Tento pro
jekt podporil taktiež Fond na podporu 
umenia a ja verím, že knihu sa podarí 
pánovi Šefčíkovi do konca tohto roka 
vydať a my sa budeme opäť tešiť na 
spoločné stretnutia v CVČ Včielka pri 
krásnych literárnych projektoch. Pra
jem vám úspešný týždeň a prikladám 
spomínaný darček.

Katarína Heneková 
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Ochorenie na Covid-19 je 
možné zistiť rôznymi typmi 
testov. Český vedec Jaroslav 
Flegr vysvetľuje aké sú medzi 
nimi rozdiely:

PCR testy sú momentálne najspoľa
hlivejšie. Majú najvyššiu citlivosť, čo 
znamená, že zachytia prítomnosť 
vírusu dva dni (48 hodín), kým sa 
človek stane infekčným. Ich citlivosť 
je taká vysoká, že niekedy zachytia 
prítomnosť vírusu aj po tom, ako je 
človek už infikovaný. Ale nie je to až 
taká veľká tragédia – v dôsledku toho 
sa nezomiera. Nevýhodou PCR testov 
je, že na ich vykonanie je potrebný 
drahý prístroj (stojí najmenej 2.700 
eur), ale potom už majú len výhody. 
Pracuje sa pri nich s už neinfekčným 
materiálom (95°C za 5 minút zničí po
sledného Covida 19), tie najrýchlejšie 
dajú výsledok aj do 40 minút. Za šesť 
hodín môžete v mobilnom laborató
riu pretestovať aj celé malé mesto 
(3.000 ľudí), pretože PCR sa dá dobre 
automatizovať a analyzovať množ
stvo vzoriek naraz. Vďaka tomuto sú 
PCR testy oveľa lacnejšie ako antigé
nové testy. Vlastné vyšetrenie jednej 
vzorky stojí výrazne menej ako 4 eurá. 
Pri rýchlosti, presnosti a cene sú PCR 
testy vhodné na pravidelné testova
nie zamestnancov rôznych veľkých 
podnikov, účastníkov hromadných 
kultúrnych a športových podujatí. 

LAMP testy sú podobné PCR tes
tom. Nepotrebujú také drahé prístro
je, ale použité chemické látky sú oveľa 
drah šie a tiež majú výrazne väčšie ri
ziko falošných výsledkov. Asi preto sa 
používajú málo.

Antigénové testy sú určitým opa
kom PCR testov. Tie momentálne 
používané sú oveľa menej citlivé ako 
PCR testy, takže na negatívne vý
sledky sa dá spoľahnúť len niekoľko 
hodín. Uvádza sa 12 hodín, ale nega
tívnemu výsledku by som dôveroval 
maximálne 2 hodiny. Pri bezpríznako
vých infikovaných rozpoznávajú len 
približne každého tretieho testované
ho. Niektoré antigénové testy nevy
žadujú žiadne zariadenie a môžu byť 
vykonané vyškoleným kaskadérom. 
Umŕtvovanie vírusu 95°C horúcou 
kúpeľou, ktoré je možné pri PCR, je 
pri antigénovom teste vylúčené  pra
cuje sa celý čas s vysoko infekčným 
materiálom. Výsledky presnejších 
antigénnych testov by sa mali hod
notiť pomocou špeciálnych zariadení. 
Veľkou výhodou antigénových testov 
je, že sa dajú vykonať počas čakania 
priamo v mieste odberu vzoriek. Na
príklad pri vstupe do domu seniorov 
alebo do letiskového salóniku. Neda
jú sa však automatizovať a preto nie 
sú príliš vhodné na testovanie väčšie
ho počtu ľudí. 

Testami na protilátky sa určuje, či 
človek v minulosti prekonal nákazu 
Covid19 alebo bol očkovaný a vytvo
ril si proti vírusu protilátkovú imunitu. 
Protilátky vznikajú až niekoľko dní 
po vypuknutí infekcie a pretrvávajú  
v krvi dlhé mesiace, u niektorých osôb 
viac ako rok. Človek môže byť chráne
ný, alebo aspoň čiastočne chránený 
pred infekciou, aj po poklese hladiny 
protilátok. V tele má pamäťové T a B 
bunky, ktoré dokážu po novej infekcii 
rýchlo naštartovať tvorbu protilátok. 
Prítomnosť pamäťových buniek sa to

Ako je to s testami na ochorenie Covid-19?

Britský variant koronavírusu B 
1.1.7 sa na Slovensku vyskytol už 
14. 11. 2020. Táto mutácia navyše 
tvorila 57 % pozitívnych prípadov 
z decembrového plošného testo-
vania v Trenčíne.

Takzvaný britský kmeň je podľa ziste
ní odborníkov viac infekčnejší. Ľahšie 
sa viaže na bunku a o to je efektívnejší 
vo vyhľadávaní bunky a rozmnožo
vaní. Znamená to tiež, že sa dá ľahšie 
nakaziť od človeka, ktorý má britskú 
mutáciu. Stačí menší počet častíc, aby 
vás nakazili. Infekčnosť je vyššia pri
bližne až o 50 až 70 percent.

Úrad verejného zdravotníctva  
a regionálne úrady v Trenčíne a Nitre 
prispeli k vývoju a zavedeniu novej 
metódy diagnostiky tzv. britskej mu
tácie koronavírusu na Slovensku. Po jej 
optimalizácii a validácii bude možné  

v rámci jednej PCR reakcie nielen po
tvrdiť, resp. vylúčiť prítomnosť vírusu 
vo vzorke, ale aj odlíšiť britský variant 
od bežného variantu SARSCoV2. To 
skráti čas diagnostiky, čo rýchlejšie 
umožní prijať potrebné opatrenia.

V rámci testovania metódy sa po
darilo potvrdiť prvý výskyt britské
ho variantu v zmrazenej vzorke zo 
14.11.2020. Takisto vykonali analýzu 
vzoriek z plošného testovania v Tren
číne, ktoré sa konalo 19. – 20.12. Ag 
pozitívni pacienti boli pretestovaní 
pomocou PCR metódy). Z celkového 
počtu týchto vzoriek bol v 57 % prípa
doch potvrdený britský variant SARS
CoV2.  Z aktívneho vyhľadávania 
pozitívnych pacientov prichádzajúcich  
z Veľkej Británie (koniec mesiaca de
cember 2020), vykonali diferenciálne 
testovanie u troch pozitívnych vzoriek. 
V dvoch sa potvrdili prítomnosť varian

tu B 1.1.7. Z toho v jednej vzorke potvr
dila prítomnosť „anglického kmeňa“ aj 
sekvenácia na pracovisku SAV. Zistené 
výsledky sa budú ďalej overovať po
mocou genetickej sekvenácie v labo
ratóriu ÚVZ SR. 

Podľa vyjadrenia Martina Smata-
nu sú to dobré správy

Martin Smatana sa na FB vyjadril: 
„Až do tejto informácie sme pracovali 
s dvoma hypotézami. Prvá bola tá, že 
tu anglická mutácia ešte nie je rozší
rená. To, že nám lockdown nezaberá 
tak rýchlo ako sme videli v iných kra
jinách a ako sme očakávali by v tej
to hypotéze znamenalo, že ľudia sú 
nezodpovední, nedodržujú pravidlá, 
alebo máme zle nastavené opatrenia. 
Toto v praxi najviac nahrávalo potrebe 
plošného testovania  lebo by to preu
kazovalo, že proste lockdown už nie je 

riešenie. 

Ak by sa potvrdilo, že tu mutáciu 
máme a pomalší efekt lockdownu je 
spôsobený tým, že vírus je o desiat
ky percent infekčnejší, tak by to bolo 
dobré znamenie, nakoľko vieme, že 
opatrenia ho vedia udržať, len musíme 
prerobiť hygienické štandardy a ich 
sprísniť. Vedeli by sme teda, že to je 
cesta, len treba zatlačiť. 

Plošné testovanie v Trenčíne bolo 19. 
až 20.12.2020. Je teda veľká pravdepo
dobnosť, že dnes to je dominantnou 
formou už na celom Slovensku.“

Potvrdenie rozšírenia oveľa nákazli
vejšej britskej mutácie koronavírusu 
od novembra 2020 by bolo tiež logic
kým vysvetlením, prečo sa v našom 
regióne tak veľmi zhoršila pandemická 
situácia koncom minulého roku.

Zdroj: ÚVZ SR

Britská mutácia koronavírusu mohla v našom 
regióne dominovať už od Vianočných sviatkov

tiž zisťuje výrazne horšie a nákladnej
šie. Napriek tomu je pravdepodobné, 
že v budúcnosti bude určitá úroveň 

protilátok podmienkou platnosti co
vidového pasu.

Zdroj: FB Jaroslav Flegr
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Počas uplynulého víkendu (23. 1. 
a 24. 1. 2021) sa v Púchove konalo 
už piate plošné antigénové tes-
tovanie na ochorenie COVID-19. 
Spolupráca v jed  notlivých odbe-
rových tímoch bola profesionál-
na, na každom odbernom mieste 
(OM) otestovali v priemere okolo 
300 ľudí. 

Celkom sa dobrovoľného plošného 
testovania v sobotu zúčastnilo 3.425 
osôb, z ktorých bolo 15 pozitívne otes
tovaných. Miera pozitivity za prvý deň 
plošného testovania v Púchove je 0,44 
%. Z celkového počtu otestovaných 
tvorilo 220 ľudí otestovaných v Púcho
ve, pochádzajúcich mimo Púchovský 
okres – z tých nebol nikto pozitívne 
otestovaný.

Druhý deň (nedeľa) plošného testo
vania v Púchove sa niesol v pokojnom 
režime na všetkých 10 odberných 
miestach, ktoré boli pre víkendové 
testovanie zriadené. Počas nedeľného 
dopoludnia sa prišlo otestovať o polo
vicu menej ľudí ako za sobotné dopo
ludnie, čo môže byť spôsobené aj tým, 
že plošné testovanie v meste Púchov 
je rozložené až do štyroch dní. Testo-
vanie pokračuje v pondelok a uto-
rok nasledujúci týždeň (25. 1. a 26. 
1. 2021) na troch už známych OM. 
Dve sú zriadené v Divadle Púchov 
(OM 1 sála, OM 2 javisko) a jedno 
OM vo volejbalovej hale MŠK. De
sať odberných miest sa v nedeľu večer 
uzatvorilo presne o 20.00 hod. K tejto 
hodine bolo za nedeľu otestovaných 
2.444 ľudí. Z tohto počtu bolo 17 ľudí 
s pozitívnym výsledkom testu. 

Miera pozitivity v Púchove pred-
stavuje 0,55 percenta

Za celý víkend sa tak otestovalo 
5.869 záujemcov, celkový počet pozi
tívne otestovaných bol 32. Z celkové
ho počtu zúčastnených počas víken

du bolo 371 osôb s bydliskom mimo 
Púchovský okres (pozitívny test mali 
dve osoby). Miera pozitivity v Púchove 
za sobotu a nedeľu predstavuje 0,55 
percenta.

Počas celého víkendu spolupracovali 
s koordinátormi OM – zamestnancami 
Mestského úradu Púchov aj príslušníci 
Ozbrojených síl SR, ktorí na jednotli
vých OM kontrolovali dodržiavanie 
opatrení pre bezproblémový priebeh 
testovania. Zväčša sa testovania zú
častnili vojaci, ktorí pracovali v meste 
aj počas celoplošného testovania v mi
nulom kalendárnom roku a svoje OM 
už veľmi dobre poznali. Vzájomnú tí
movú spoluprácu si pochvaľovali všet
ky odberné tímy, profesionálny prístup 
zdravotníkov a taktiež vľúdne slová 
záujemcov o testovanie, ktorí dobro
voľne prišli nielen kvôli potrebe certifi
kátu, ale aj pre spoluúčasť na zlepšení 
situácie, spríjemňovali čas všetkým 
prítomným na odberových miestach.

Poďakovanie primátorky Kataríny 
Henekovej

„Poďakovanie patrí kolegom na 
mestskom úrade, Ivete Brindzovej, 
Laure Krošlákovej, Mariánovi Ondrič
kovi, Zuzane Brindzovej, Daniele Gab
rišovej, Petrovi Barančíkovi, Branislavo
vi Zrínymu, za ich oddané nasadenie 
nielen počas víkendu, ale aj počas 
príprav a organizácie celého testova
nia, ktoré bude prebiehať ešte nasle
dujúce dva dni. Veľké ĎAKUJEM pre 
Vás, koordinátorov odberových tímov, 
za Váš obetavý prístup a samozrejme 
ďakujem príslušníkom Ozbrojených 
síl SR a všetkým členom odberových 
tímov, ktorí ste sa trpezlivo a s úsme
vom venovali našim spoluobčanom. 
Zároveň ďakujem poslankyniam An
gele Lazorovej a Mike Vargovej za 
pomoc pri rozvoze obedov, ktoré pri
pravil tím Dagmar Petrovej z Materskej 
školy Lienka, za čo im veľmi pekne 

ďakujeme. Poďakovanie patrí Podniku 
technických služieb mesta Púchov za 
zabezpečenie ipravidelnej dezinfekcie 
odberných miest. Nesmiem zabudnúť 
prejaviť vďačnosť ani sponzorom, ktorí 
sa postarali o občerstvenie odbero
vých tímov – Gimax a reštaurácia An
tunović, a tiež za poskytnutie liečivých 
mastičiek (Strong Power),“ poďakovala 
Katarína Heneková. 

Ďalej dodala: „Testovanie počas ví
kendu prebehlo bez komplikácií a ja 
naozaj oceňujem trpezlivý prístup 
všetkých občanov, ktorí sa prišli otes
tovať. Splnil sa náš cieľ, aby sme vytvo
rili dostatočný počet odberných miest, 
aby tak v sychravom počasí nemuseli 
občania dlho čakať v radoch. Účasť 
Púchovčanov na testovaní dokázala, 
že sa vieme spojiť a napriek tomu, že 
testovanie nie je žiadny príjemný zá
krok, zvládli sme to. Výsledky sú zatiaľ 
veľmi optimistické, a hoci testovanie 
ešte bude pokračovať nasledujúce dva 
dni, verím, že sa zaradíme medzi tie 
lepšie okresy, kde nebude potrebné 
ďalšie testovanie. 

Určite nám veľmi pomohlo testova
nie pred dvoma týždňami, kedy sme 
vykazovali mieru pozitivity 1 percen
to. Dnes je toto percento 0,55, čo je  
o takmer polovicu menej. Svoju úlohu 
pri testovaní zohrávajú aj tri stále mo
bilné odberné miesta, ktoré v meste 
máme a ktoré nám umožňujú prie
bežne zachytávať šírenie vírusu. S po
dobnými výsledkami skončili aj okolité 

obce a ja ďakujem touto cestou za spo
luprácu aj starostom z nášho okresu,  
a samozrejme aj za to, ako to zvládli. 
Každopádne je dôležité sledovať ofi
ciálnu webovú stránku Mesta Púchov, 
Púchovské noviny a oficiálne sociál
ne siete Mesta Púchov, kde budeme 
priebežne informovať o tom, ako sa 
výsledky testovania vyvíjajú a čo nás 
čaká v nasledujúcom období.“

Testovanie v Púchove pokračuje 
ešte v pondelok a utorok (25. 1. a 26. 
1. 2021), pričom k dispozícií sú 3 OM – 
Divadlo Púchov OM č. 1 (sála divadla)  
a OM č. 2 (javisko) a OM MŠK volej
balová hala. Tieto sú pre záujemcov 
o testovanie dostupné v čase 15.00 – 
20.00 hod. Zároveň sú pre ľudí otvore
né aj 3 MOM v Púchove, v tradičnom 
čase 10.00 – 18.00 hod. v budove SOV 
a v priestoroch DHZ Púchov, a v čase 
14.00 – 22.00 hod. v budove B2 na Ko
lonke.

Od stredy 27. 1. 2021 je nutné sa 
preukázať predovšetkým v zamestna
ní a na vybraných miestach či v prírode 
platným certifikátom s negatívnym 
výsledkom antigénového testu alebo 
RTPCR testu podľa Uznesenia vlády 
SR č. 30/2021, ktorým sa o. i. upravu
jú výnimky zo zákazu vychádzania  
a Vyhlášky č. 14/2021 ÚVZ SR, ktorou 
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození ve
rejného zdravia k režimu vstupu osôb 
do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa.

Laura Krošláková

V poradí piate a pod taktovkou mesta 
druhé plošné testovanie na COVID-19

Mesto Púchov pri testovaní úzko spolupracovalo so starostami obcí 
nášho okresu, na základe čoho bolo možné aj zostaviť tabuľku s neofi-
ciálnymi výsledkami testovania.
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Mestská polícia
Potreboval lieky
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici 1. mája, kde 
mal byť pred bytovkou mladý dezorientovaný 
muž. Hliadka na mieste našla muža z Púchova, 
ktorý informoval, že je malátny a potrebuje lieky. 
Mestskí policajti ho jásledne previezli na ošetre
nie do zdravotníckeho zariadenia. 

Dodávka bránila vo výhľade
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo

nické oznámenie, že na križovatke ulíc Novono
sická a Záhradná stojí už niekoľko dní dodávka, 
ktorá bráni vo výhľade do križovatky. Hliadka 
po príchode na miesto našla dodávkové vozi
dlo bielej farby. Mestskí policajti následne zistili 
majiteľa vozidla, ktorého kontaktovali telefo
nicky. Majiteľ dodávky informoval, že na mies
te vykonávali pokladanie optického kábla a že 
dodávkové vozidlo je momentálne nepojazdné. 
Hliadku tiež informoval, že automobil z miesta 
odstráni maximálne do týždňa.  

Kontrolovali dodržiavanie 
mimoriadnych opatrení
Aj púchovskí mestskí policajti sa zapojili do 

zvýšenej kontrolnej činnosti a zabezpečova
nia poriadku a kontrolu dodržiavania opatrení  
v súvislosti s ochorením COVID19. Hliadky 
mestskej polície sa zamerali na kontrolu dodržia
vania verejného poriadku a čistoty v meste. Kon
trolovali tiež dodržiavanie zákazu vychádzania, 
dodržiavanie povinnosti mať prekryté dýchacie 
cesty, zákaz zhromažďovania. Mestskí policajti 
tiež kontrolovali detské ihriská a športoviská, 
ktoré sú až do odvolania uzatvorené.  

Zatúlal sa...
Hliadka mestskej polície odchytila ráno na Ulici 

športovcov psa väčšieho vzrastu, kríženca bielej 
farby. Voľne sa pohybujúci pes nemal vonkaj
šie zranenia, bol začipovaný. Mestskí policajti 
psa previezli do koterca v Podniku technických 
služieb mesta Púchov. Policajti zistili majiteľa 
psa, ktorému ho po necelých dvoch hodinách 
od odchytenia vrátili. Za porušenie všeobecne 
záväzného nariadenia o chove psov zaplatil blo
kovú pokutu 10 eur. 

Boli v prírode
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic

ké oznámenie, podľa ktorého bola na jednom 
z púchovských ihrísk skupinka mladistvých. 
Hliadka na mieste našla tri maloleté deti, ktoré 
informovali, že boli na prechádzke v prírode  
a stretli sa na ihrisku. Deti mali rúška a dodržia
vali potrebný odstup. Mestskí policajti ich ná
sledne poučili o potrebe dodržiavania mimori
adnych protipandemických opatrení. 

Nevládal chodiť...
Hliadku púchovskej mestskej polície privolali 

na Gorazdovu ulicu, kde sa podľa telefonického 
oznámenia pred predajňou nábytku váľal po 
zemi neznámy muž. Mestskí policajti našli na 
mieste muža evidentne pod vplyvom alkoholu. 
Alkohol ho zmohol natoľko, že nevládal stáť na 
nohách. Hliadka ho preto odviezla do miesta 
bydliska, kde si ho prevzala matka. Muž nemal 
žiadne viditeľné zranenia, ošetrenie odmietol. 
Priestupok proti všeobecne záväznému nariade
niu mesta Púchov je v riešení.   

Koncom decembra minulého roka evidoval Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchovskom okrese 
celkom 1213 uchádzačov o zamestnanie. Z celkové
ho počtu uchádzačov o zamestnanie bolo v Púchov
skom okrese 601 žien a 89 občanov so zdravotným 
postihnutím. Uchádzačov o zamestnanie z radov 
absolventov škôl evidoval úrad práce v Púchovskom 
okrese 62, z nich deväť bolo absolventov vysokých 
škôl a 53 absolventov stredných škôl. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti  
v okrese Púchov tak stúpla v porovnaní s novem brom 
o 0,13 percenta na úroveň 4,81 percenta. Miera neza
mestnanosti bola v decembri v Púchovskom okrese 
štvrtá najvyššia v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo v decembri  
v Púchovskom okrese 289 uchádzačov o zamestna
nie mladších ako 30 rokov, čo predstavuje 23,8 per
centa z celkového počtu nezamestnaných. Uchádza
čov o zamestnanie starších ako 55 rokov bolo  
v evidencii úradu práce 260.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúp

la v decembri minulého roku v Trenčianskom samo
správnom kraji medzimesačne o 0,12 percenta na 
úroveň 5,39 percenta. Úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny evidovali ku koncu decembra v kraji 17.628 
uchádzačov o zamestnanie, čo je o 318 viac, ako kon
com novembra minulého roku. 

Najvyššia miera nezamestnanosti v kraji bola  
v decembri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 
7,14 percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica 
(6,61 percenta), Partizánske (5,66 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (5,27 percenta), Púchov (4,81 percen
ta), Nové Mesto nad Váhom (4,61 percenta), Myjava 
(4,56 percenta), Trenčín (4,25 percenta) a Ilava (3,96 
percenta). Nezamestnanosť v Ilavskom okrese bola 
zároveň tretia najnižšia na Slovensku. 

Priemerná miera nezamestnanosti stúpla v decem
bri na Slovensku medzimesačne o 0,19 percenta na 
úroveň 7,57 percenta. Najvyššia bola v okrese Ri
mavská Sobota (20,26 percenta), najnižšia v okrese 
Bratislava V (3,68 percenta). 

(r)

Nezamestnanosť v okrese Púchov 
sa šplhá k piatim percentám

Na vybraných hraničných priechodoch s Českou 
republikou česká polícia kontroluje od minulého týž
dňa vo zvýšenej miere dodržiavanie karanténnych 
opatrení. Dôvodom zintenzívnenia kontrol je okrem 
vývoja ochorenia na COVID19 aj zvýšené množstvo 
prípadov nelegálnej migrácie, predovšetkým využí
vaním kamiónovej dopravy.

Vybrané hraničné priechody preto nie je možné 
konkretizovať. Ako informovala slovenská polícia 
na sociálnej sieti, nejde o hraničné kontroly ani o 
uzavretie hraníc. Kontroly na českej strane sú vyko
návané náhodne. Na slovenskej strane nedochádza  
k žiadnej zmene. 

KR PZ Trenčín

Česká polícia zintenzívnila pre COVID-19 
a migrantov kontroly na hraniciach 

Vodiči najmä nákladných automobilov sa musia pripraviť na hraniciach s Českou republikou na intenzívnejšie 
policajné kontroly.                                          FOTO: Polícia Českej republiky

Polícia informuje
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Na krajský cestách sa stalo najmenej dopravných nehôd za 23 rokov

Na cestách Púchovského okresu sa 
v minulom roku stalo 63 dopravných 
nehôd. Je to o 40 menej, ako v rov
nakom období roku 2019. I keď počet 
dopravných nehôd v minulom roku  
v okrese Púchov rapídne klesol, smrteľ
né následky sú vyššie ako v roku 2019. 
Pri nehodách v okrese Púchov prišli v 
minulom roku o život štyria ľudia. Rok 
predtým si okresné cesty nevyžiadali 
žiadny ľudský život. 

Dopravné nehody v okrese si v mi
nulom roku vyžiadali aj 13 ťažko zra
nených (medziročný nárast o jedného) 
a 27 ľahko zranených (medziročný po
kles o troch).  

Alarmujúci je nárast počtu doprav

ných nehôd, ktorých vinníci boli pod 
vplyvom alkoholu. V okrese Púchov 
spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu 
13 dopravných nehôd. Nie je to najvyš
ší počet v kraji, ale varovaním by mal 
byť medziročný nárast počtu nehôd 
pod vplyvom alkoholu o päť. A ten naj
vyšší v Trenčianskom kraji je. 

Nehody na krajský cestách
Na cestách Trenčianskeho samo

správneho kraja sa v minulom roku 
stalo 1088 dopravných nehôd, čo je 
o 295 menej, ako v predchádzajúcom 
roku. S následkom na zdraví bolo 422 

dopravných nehôd (medziročný po
kles o 106). Pri dopravných nehodách 
bolo 26 osôb usmrtených (medziročný 
nárast o dvoch), 71 osôb ťažko zrane
ných (medziročný pokles o 21) a 429 
osôb ľahko zranených (medziročne  
o 109 menej).

O život prišlo v minulom roku pri do
pravných nehodách v Trenčianskom 
kraji 10 vodičov osobných automobi
lov, traja spolujazdci v osobných au
tomobiloch, dvaja vodiči nákladného 
automobilu, šesť vodičov motocykla, 
jeden spolujazdec na motocykli, traja 
cyklistov a jeden chodec. 

Najviac dopravných nehôd sa v mi
nulom roku v Trenčianskom kraji sta

lo v okrese Prievidza (348), najmenej  
v Myjavskom okrese (39). V 133 prípa
doch boli v minulom roku v Trenčian
skom kraji vinníkmi dopravných ne
hôd vodiči pod vplyvom alkoholu. Ich 
počet medziročne klesol o 40. 

Vinníci dopravných nehôd
Z pohľadu zavinenia dopravných 

nehôd vyplýva, že v minulom roku 
najviac dopravných nehôd zavinili vo
diči motorových vozidiel v počte 976 
dopravných nehôd (261). Vodičmi ne
motorového vozidla bolo zavinených 
51 dopravných nehôd (7), z toho deť

mi 12 dopravných nehôd (+7). Chod
cami bolo zavinených 17 dopravných 
nehôd (16), z toho deťmi 5 doprav
ných nehôd (3). 

Historicky najmenej nehôd
Za obdobie od 1. januára do 31. de

cembra 2020 bol v Trenčianskom kraji 
zaznamenaný v porovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2019 celkovo priaznivý 
vývoj dopravnej nehodovosti. Ak sa 

pozrieme na vývoj dopravnej nehodo
vosti v Trenčianskom kraji z dlhodobé
ho hľadiska (1998  tabuľka dole) mô
žeme konštatovať, že v roku 2020 bol 
zaznamenaný historicky najnižší počet 
dopravných nehôd, najnižší počet 
ťažko zranených osôb pri dopravných 
nehodách. Medzi nižší patrí aj počet 
usmrtených osôb pri dopravných ne
hodách.        KR PZ Trenčín

Pri dopravných nehodách zomreli v minulom 
roku v Púchovskom okrese štyria ľudia

Počet dopravných nehôd v okresoch Trenčianskeho kraja v roku 2020

Počet obetí dopravných nehôd v okresoch Trenčianskeho kraja v roku 2020
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V PN č. 1 sme uverejnili článok konateľa 
MSBP, v ktorom hovorí o znížení ceny tep-
la v Púchove o 15 %, pritom celoslovenský  
priemer je len 4 %. Keďže sme dostali od 
čitateľov viaceré otázky k tomuto článku, 
oslovili sme predsedu Dozornej rady MSBP  
Ing. Daniela Laka. 

Ste predseda Dozornej rady (DR) v Mestskom 
bytovom podniku, ktorý vyrába teplo pre našich 
občanov a aj niektoré firmy. Ako v rámci výkonu 
svojej funkcie v DR hodnotíte činnosť v strategic-
kej spoločnosti pre prospech našich občanov? 

V DR MSBP pôsobia okrem mňa aj kolegovia po
slanci Vilo Karas a Lukáš Ranik. Všetci sme zároveň 
členmi ekonomickej komisie v meste. Túto skutoč
nosť hodnotím ako mimoriadne pozitívnu, preto
že všetci vieme o čom hovoríme a môžeme veľmi 
rýchlo ekonomicky a technicky odborne posúdiť 
nielen súčasné dianie v MSBP, ale hlavne našimi od
porúčaniami ovplyvňovať budúcnosť výroby tepla 
z centrálneho zdroja v Púchove. Samozrejme bez 
profesionálov v oblasti výroby tepla, ktorých máme 
zamestnaných v MSBP by to nešlo. A to nemyslím 
len na vedenie podniku, konateľa Tibora Luhového 
a prokuristu Gaba Repatého, ale aj na všetkých ostat
ných pracovníkov. 

Výsledkom spoločnej práce je fakt, že cena tepla  
z centrálneho zdroja v našom meste výrazne klesá. 
A v žiadnom prípade to nie je len poklesom ceny 
plynu. Ten síce klesol, ale je to len jedna z mnohých 
položiek ceny tepla. Trochu sa hnevám na konateľa, 
ktorý v článku o znížení ceny tepla o mínus 15 % viac 
nerozviedol dôvody poklesu ceny. Beriem to ako 
jeho veľmi skromnú prezentáciu činnosti MSBP, kde 
pozitívne veci ako je napríklad aj výrazné zníženie 
ceny tepla berú ako automatický a povinný výsledok 
ich práce. 

Viete nám teda povedať viac? 

Veľmi rád. Koncom roka 2014 vyhral voľby primá
tora Rastislav Henek. Automaticky sa tým stal pred
sedom Valného zhromaždenia v spoločnosti MSBP. 
Keďže ja sa dlhodobo venujem energetike, požiadal 
ma, aby som vykonával funkciu predsedu Dozornej 
rady, čo som po schválení na MsZ aj prijal. Postupne 
sa menilo personálne obsadenie spoločnosti, odišli 
pôvodní konatelia, pretože štýl ich práce, ktorý roky 
robili spolu s bývalým predsedom Valného zhromaž
denia primátorom Michalcom, „ocenil“ Najvyšší kon
trolný úrad trestným oznámením. To, že do dnes ne
bolo vznesené obvinenie neznamená, že sa nekoná. 
My v DR máme informácie o príprave opätovného ot
vorenia vyšetrovania v trestných veciach spojených  
s uvedenými pánmi. 

Takže po odchode konateľov nastúpilo nové vede
nie podniku a spoločne s nami v DR sme začali pripra
vovať plán efektívnej výroby tepla v našom meste. 
Vypichol by som hlavné činnosti, ktoré k tomu mali 
viesť. To bolo každodenné sledovanie a vyhodnoco
vanie ceny plynu a ceny emisii, zníženie rezervova
nej kapacity odberu tepla pri mínusových teplotách  
a optimalizovanie zdroja tepla, v tomto prípade 
plynových kotlov. Výsledkom našej spoločnej práce 
bolo, že dnes šetríme na platbách za emisie. Keďže 
cena emisii nie je stabilná, zoberiem priemer z po
sledných rokov a dostaneme sumu úspory okolo 
180.000 eur tento rok, ale menej platíme aj za rezer
vovanú kapacitu plynu a samozrejme aj za cenu ply
nu ako komodity. 

Rozhovor s poslancom Danielom Lakom: 
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Je relatívne jednoduché zapnúť a vypnúť plynové 
kotly. Ale je veľmi zložité kedy a s akým výkonom 
majú kotly pracovať. Na toto sme sa sústredili a po
stupne prepájame všetky stanice odovzdávania 
tepla (KOST) s centrálnym dispečingom. A to sme 
len na samom začiatku. Do procesu zberu a vyhod
nocovania dát sme museli zapojiť zložitú elektroniku 
s prípravou na pripojenie umelej inteligencie, ktorá 
automaticky vyhodnocuje procesy ako napríklad ná
beh odberu tepla a teplej vody v každom bytovom 
dome. Ak je takáto požiadavka z bytového domu, 
ktorý je vzdialený od kotolne, prehodnotí zapnuté 
odbery tepla pre kúrenie v bližších domoch, mierne 
tam zníži výkon KOST a tým vytvorí rezervu tepla pre 
vzdialený bytový dom. Tento proces automaticky re
guluje aj rýchlosť výhrevnej vody v potrubí. 

Takto sa nám podarilo vyregulovať celú sústa
vu dodávky tepla niekedy aj bez toho aby sa zapol 
ďalší plynový kotol. To nám veľmi pomohlo hlavne  
v ranných špičkách, keď počas jednej hodiny väčšina 
našich spoluobčanov vstáva do práce. Pred tým to 
bolo tak, že sa spustili všetky kotly, nahriala sa sústa
va a keď ľudia odišli z bytov do zamestnania, sústava 
niekoľko hodín ostala prehriata a tepelné straty boli 
obrovské. Tieto straty dnes v podstate nemáme, aj  
v tomto prípade hovoríme o výraznej úspore plynu. 
Koľko to presne bude, sa ukáže po roku fungovania 
novej regulácie systému KOST. Čaká nás ešte veľa 
práce pri optimalizácií uvedených procesov. 

A aké máte ďalšie plány pri výrobe tepla z cent-
rálneho zdroja v našom meste? 

Plánov pri zefektívňovaní výroby tepla máme veľmi 
veľa. Teda nielen, že chceme, ale aj musíme investo
vať. Podľa smernice Európskej komisie č. 2012/27/EÚ, 
musí mať každý výrobca tepla z centrálneho zdroja 
takzvaný Účinný zdroj tepla. To znamená, že 50 % vy
robeného tepla by malo pochádzať z obnoviteľných 
zdrojov energie (OZE). My v Púchove nemáme veľa 
možností. Nemáme geotermálny vrt, nemáme dob
ré veterné podmienky, takže nám ostáva len slnko.  
K tomu by sme mohli pripojiť tepelné čerpadlá a vy
užiť kogeneračné jednotky. Dobrou správou je, že sú 
vypísané dotačné projekty z Európskej únie, o ktoré 
už v najbližšom období chceme požiadať. Pri využití 
OZE by sme chceli v mimo vykurovacej sezóne vy
rábať min. 50% tepla zo slnka, teda pre našich obča
nov a ostatných odberateľov v podstate ZADARMO. 
Znie to neuveriteľne ale je to určite reálne. Nové sys
témy OZE to dokážu už dnes, takto vyrábajú teplo 
síce v menších sústavách, ale vyrábajú. A naozaj je 
zadarmo! 

No nechceme sa spoliehať len na OZE. Už tento rok 
ideme vysúťažiť dodávku nového plynového kotla  
o výkone okolo 2 MW. Doteraz máme tri plynové kot
ly, každý má výkon blížiaci sa k 7 MW. Pri takto vy
sokom výkone a nízkej požiadavke na dodané teplo 
pracuje kotol veľmi neúsporne, v žargóne teplárov sa 
hovorí, že sa dusí a cykluje. Pritom v mimo vykurova
cej sezóne nám postačuje výkon 2 MW za hodinu. Aj 
preto musíme kúpiť plynový kotol aby vyrábal rov
naké množstvo tepla za výrazne menej peňazí. A to 
bude v blízkej budúcnosti ďalšia výrazná úspora na 
cene tepla. 

Ďalej ideme znižovať teplotu v potrubí. O čo ide? 
Dnes dodávame do systému potrubia z teplárne 
teplotu 95° C. Tak sú vyrobené a synchronizované 
plynové kotle. Ale my takú teplotu pri novom inte
ligentnom riadení, ktoré budujeme nepotrebujeme. 
Podľa výpočtov nám stačí teplota okolo 75° C. Ideme 
vyrobiť a nainštalovať zložitý ekvitermický systém 
ktorý zabezpečí, výstupnú teplotu okolo 75° C. Aj 

preto potrebujeme jeden kotol s menším výkonom, 
aby sme dokázali optimalizovať tepelné zdroje ktoré 
zohrievajú vodu. Jednoducho to prirovnám k pore
kadlu „Za menej peňazí viac muziky“.

Vráťme sa k zníženiu tepla z centrálneho zdroja 
o mínus 15 % v tomto roku. Viete to prepočítať na 
domácnosť ?

Áno viem. Ak zoberieme počet odberateľov tepla 
v bytových domoch v Púchove, ktorých je približne 
5.000 a spočítam všetky doteraz realizované opatre
nia v roku 2019 a 2020, môžeme hovoriť o celkovej 
úspore v roku 2021 okolo 400.000 eur. Priemerná 
úspora tepla, čo je kúrenie a teplá voda, by na jed
nom byte mohla byť vo výške okolo 80 eur. Podotý
kam, že hovorím o priemernej úspore. Tí, ktorí viac 
kúria a majú vyššiu spotrebu vody, budú šetriť viac. 
Priemerná úspora 80 eur na jeden byt je naozaj skve
lá správa pre našich občanov, ktorí bývajú v bytových 
domoch. 

Nepoznám mesto na Slovensku, ktoré by takto ra
dikálne znížilo cenu tepla v priebehu dvoch rokov. 
Pozrite si graf, v ktorom je zobrazená cena tepla  
z centrálnych zdrojov v okolitých mestách. Ten graf 
sa mi fakt páči. Je to neskutočný rozdiel a zároveň 
výz va pre uvedené mestá. Ak sme to dokázali my, 
nech to dokážu aj oni. A znova opakujem, nie je to 
len vďaka nižšej cene plynu, je to hlavne vďaka vy
soko profesionálnej práci všetkých, ktorí pracujú  
v MSBP a orgánoch spoločnosti. Naša pani primá
torka Katka Heneková ako predsedníčka Valného 
zhromaždenia nás doslova ženie do nových inovatív
nych projektov, ktoré v konečnom dôsledku budú aj  
v budúcnosti znižovať cenu tepla pre našich obča
nov. 

Ak v tomto roku bude nižšia cena tepla v prie-
mere o 80 eur na jeden byt, nemali by si občania 
znížiť zálohy za teplo ?

Ak občan nemusí, nech si zálohy za teplo nezni
žuje. Je veľmi príjemné, ak pri vyúčtovaní bude mať 
výrazne vyšší preplatok. Najviac ma hnevá správa, že 
vodné a stočné ide opäť hore, v celoslovenskom pri
emere o 3,2 %. Netuším, koľko to bude v Púchove, ale 
má to priamy dopad na samotné vyúčtovanie tepla. 
To sa stalo aj v minulom roku, keď naši spoluobčania 
mali pripomienky k vyššej cene za teplú vodu. Treba 
si ale uvedomiť, že teplá voda sa pripravuje zohriatím 
studenej vody. A ak studená voda zdražie a je to viac 
ako nami znížená cena jej ohrevu, potom vo vyúčto
vaní sa to prejaví ako celkové zvýšenie za teplú vodu. 
Škoda, čiastočne to eliminuje náš úsporový efekt zní
ženia ceny za teplo. A naviac, deklarované úspory sa 
naplno prejavia až vo vyúčtovaní za tento rok. 

Ešte posledná otázka. Hovorili ste o výraznom 
investovaní do nových technológií. To bude asi 
vyžadovať veľké investície. Z dlhodobého hľa-
diska sa oplatí investovanie do technológií na 
výrobu tepla z centrálneho zdroja? Veď z každej 
investície vznikajú odpisy, ktoré idú do ceny tep-
la. Máte to v MSBP dobre spočítané?

Keby sme to nemali detailne spracované, prepočí
tané ekonomickou návratnosťou nielen z krátkodo
bého, ale aj dlhodobého hľadiska, určite by sme do 
toho nešli. Áno, priznávam, výroba tepla by fungova
la aj bez našich inovatívnych investícií. Ale dokedy? 
A aká by bola cena tepla? Staré a neraz neefektívne 
zariadenia neprinášajú žiadnu úsporu, môžu byť 
morálne ako aj fyzicky zastaralé, ich údržba a opravy 
dosahujú astronomické sumy. Ak sa niektorý výrob
ca dostane do takéhoto kolotoča, len ťažko z neho 
vystúpi. Na údržbu a opravy každoročne minie toľko, 
že takéto opravy musí financovať z úverov, ktoré sa 

premietajú do ceny a namiesto znižovania ceny tep
la, cena tepla stúpa a neostáva na nové technológie. 
My sme takouto cestou nešli a nikdy nepôjdeme. My 
ideme cestou logických investícií, ktoré majú priamy, 
pozitívny dopad na cenu tepla a počas svojej tech
nologickej životnosti systematicky prinášajú vypočí
tané úspory a zarábajú aj sami na seba. 

Každá investícia v MSBP pre výrobu tepla musí mať 
efekt úspory, čo sa priamoúmerne prejaví v konečnej 
cene tepla. Naviac sa snažíme diverzifikovať zdroje 
tepla, aby sme neboli 100 % závislý na dodávkach 
plynu. Robíme všetko pre to, aby sme mimo vyku
rovacej sezóne, čo je od mája do septembra, nepo
trebovali na ohrev vody žiadny plyn alebo ak, tak len 
málo. To je náš cieľ, ktorý aj splníme. Vtedy si všetci 
povieme, že sme urobili kus práce a cena za teplo  
z centrálneho zdroja v Púchove bude nižšia, ako keď 
si ho občania v domoch vyrábajú sami. Môj vzor je 
švédske mesto Štokholm, kde teplo z centrálneho 
zdroja neodoberajú len bytové domy, ale všetky 
rodinné domy a firmy na území mesta. Je to nielen 
najekonomickejšia, ale aj najekologickejšia výroba 
tepla. Verím, že v Púchove ideme dobrou cestou  
a že budeme vzorom pre ostatné mestá a teplárne 
na Slovensku.

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Dobrá správa pre odberateľov tepla

Ako zavádza a klame 
neúspešný kandidát 
na primátora

V Púchove sme si už dávno zvykli, že všetko dob
ré čo pre svojich občanov súčasné vedenie mesta  
a mestských spoločností spraví, niektorí z neúspeš
ných kandidátov na primátora mesta obratom ne
gujú. A keďže nemajú argumenty, ktoré by potvr
dzovali ich tvrdenia, nič iné ako klamať im neostane. 
Naposledy nám to predviedol JUDr. P. Crkoň, keď 
vo svojom článku spochybňuje zníženie ceny tepla  
v Púchove o mínus 15 %. 

Píše: „Na rozdiel od nášho mesta, sú samosprávy, 
ktorým na svojich občanoch úprimne záleží a výraz
ne sa starajú o potreby svojich obyvateľov. Príkla
dom toho je mesto Piešťany, ktoré cenu tepla znížilo  
o 21,86 %.“

Tento „odborník na energetiku“ asi nevie, že cena 
tepla sa skladá z dvoch zložiek. Variabilnej a fixnej. 
Aby svojím klamstvom ohúril našich občanov, použil 
len jednu zložku, variabilnú ktorá v Piešťanoch klesla 
o 21,86 %. Ale už nenapísal, že táto zložka v Púcho-
ve klesla o 25,5 % !!!

Čo k tomu dodať. K dnešnému životu klamstvá  
a prekrúcanie pravdy už akosi patria. Len je smutné, 
že takýto pán kandidoval za primátora nášho mesta. 
Našťastie neúspešne. 

Daniel Lako, predseda DR MSBP 
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Deti nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu 
a ich pokožka je veľmi citlivá na mrazivé teploty 
vzduchu. Ako ich teda chrániť? 

„Tak ako v letnom období chránime pokožku detí 
pred nadmerným slnečným žiarením, v zime je po
trebné chrániť ju pred omrznutím. Pokožku vysta
venú priamemu vplyvu vonkajšieho ovzdušia je 
potrebné natrieť minimálne pol hodinu pred odcho
dom von mastnejším krémom s nízkym obsahom 
vody. Napriek týmto opatreniam a vhodnému viac 
vrstevnatému oblečeniu sa neodporúča dojčatám, 
teda deťom do jedného roka, pobyt vonku pri tep
lote vzduchu nižšej ako 5 °C. Batoľatá do 3 rokov 
veku by pri takejto teplote nemali byť vonku dlhšie 
ako 1 hodinu a pri teplote nižšej ako 10 °C sa pobyt 
batoľatám ani deťom predškolského veku vo vonkaj
šom prostredí neodporúča. Najvhodnejší čas na pre
chádzky a hry počas dňa je poludnie, kedy je teplota 
vzduchu obyčajne najvyššia,“ radí vedúca oddelenia 
detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdra
votníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Katarína 
Slotová. 

„Najmä vo väčších mestách môže byť problémom 
aj inverzia. Rodičia by mali sledovať informácie  
o rozptylových podmienkach. Ak sa smogová situá
cia zhorší, je lepšie nechodiť s malým dieťaťom von 
a výrazne obmedziť či upraviť aj vetranie,“ dopĺňa 
kolegyňu docentka MUDr. Jana Hamade, vedúca 
odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného 
zdravotníctva SR. U ľudí môže zimný smog spôsobiť 
akútne účinky vo forme dráždenia očí, slizníc nosa  
a hrdla, vyvolať kašeľ a pocit tlaku na hrudi. U aler
gikov to môže viesť aj k vyvolaniu astmatického zá
chvatu, u osôb s chronickým ochorením dýchacej 
alebo srdcovocievnej sústavy k zhoršeniu aktuálne
ho zdravotného stavu.

Ako sa obliecť? 

Priebežne sledujte predpoveď počasia a prispô
sobte tomu vhodné oblečenie, najmä ak plánujete 
tráviť vonku dlhší čas. V zime noste viac vrstiev, vrch
né oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu 
a snehu. V prípade premočenia čo najskôr vymeň
te mokré veci za suché. Starostlivo zvážte materiál  
a druh oblečenia. Pamätajte, že najviac zahreje vlna, 
flis a angora. Slabšie hreje Goratex a viskóza. Neo
hrieva polyester a bavlna, aj keď je veľmi priateľská  
k pokožke. Veľmi dobrú službu spraví aj termobieli
zeň.

Pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste 
teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremoka
vé topánky, s dostatočne hrubou podrážkou a izolač
nou vrstvou. Miesto obyčajných rukavíc uprednost
nite palčiaky, pretože tak si udržíte ruky vzájomne  
v teple. Pamätajte, že starší ľudia potrebujú teplejšie 
oblečenie, nakoľko sami produkujú menej telesného 
tepla.

Pre obliekanie novorodencov platí pravidlo – tak 
ako som oblečený ja – rodič, plus jedna vrstva na
vyše. Miesto, ktoré je vhodným ukazovateľom tep
lotného pohodlia u najmenších detí nie sú ruky, ale 
záhlavie – malo by byť suché a teplé. Ak je vlhké, 
bábätku je teplo.

Čo jesť a piť? 
Nielen studené, ale ani horúce nápoje (alkoholické, 

nealkoholické), a teda ani horúci čaj, nie sú vhod
né. Rozširujú cievy, čím dochádza k stratám tepla. 
Uprednostnite radšej vlažné nealkoholické nápoje. 
Tekutiny si dopĺňajte, aj keď v chlade nepociťujete 
smäd. Pri fyzickej aktivite pite aspoň 2 litre denne  
a viac. Telesnú teplotu si udržíte aj vďaka fyzickej ak
tivite a dostatočnému prísunu jedla.

Sledujte varovné signály tela 
Nepríjemné pocity: ochladenie tela, studené prsty 

na rukách a nohách, ochladzujúce sa končatiny. 

Svalový tras: výrazne ochladenie tela, bolesť  
v prstoch na rukách i nohách a necitlivosť, čím sa zni
žuje vaša výkonnosť. Zahrievajte sa cvičením alebo 
vyhľadajte vhodný úkryt. 

Svetlé škvrny na tvári a na pokožke v rôznych časti 
tela sú znakom poškodenia vplyvom mrazu. Záro
veň môže dôjsť k podchladeniu organizmu či iným 
ochoreniam z prechladnutia. Okamžite zahrejte po
škodené miesto napr. teplými rukami a chráňte holú 
pokožku pred ďalším chladom. 

Ďalšie príznaky
Ak sa objavia príznaky arytmie, bolesti na hrudníku, 

dýchacie ťažkosti, kašeľ alebo dýchavičnosť, pokúste 
sa dostať do tepla čo najskôr. Ak príznaky pretrváva
jú, navštívte lekára. 

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay 

Von s deťmi v mrazoch? Pre bábätká platia špeciálne pravidlá

Chorobnosť (počet chorých v pre
počte na stotisíc obyvateľov v starost
livosti hlásiacich lekárov) na akútne 
respiračné ochorenia (ARO) bola na 
začiatku chrípkovej sezóny 2020/2021 
výrazne nižšia ako v rovnakom období 
predchádzajúceho roka. 

Chorobnosť na ARO 
Rok 2020 mal 53 kalendárnych týž

dňov. Chrípková sezóna na severnej 
pologuli je oficiálne Svetovou zdra
votníckou organizáciou stanovená na 
obdobie od 40. kalendárneho týždňa 
do konca 18. kalendárneho týždňa na
sledujúceho roka. 

Rozdiel oproti predchádzajúcej se-
zóne názorne ilustruje graf:

Časť ARO tvorí chrípka a chrípke po
dobné ochorenia (CHPO), medzi ktoré 
okrem chrípky zaraďujeme napríklad 
zápal pľúc alebo priedušiek vyvolané 
rinovírusmi, adenovírusmi či respirač
ným syncyciálnym vírusom a inými. 
Ešte výraznejší rozdiel oproti pred
chádzajúcej sezóne badať vo výskyte 
chrípky a jej podobných ochorení. 
Takmer vo všetkých sledovaných týž
dňoch v aktuálnej chrípkovej sezóne 
dosahuje chorobnosť na ARO, vrátane 
CHPO, menej ako polovicu chorobnos

ti v rovnakých týždňoch predchádzaj
úcej sezóny. 

Pokles výskytu ARO sme pre prija-
té opatrenia očakávali 

Výrazný medziročný pokles počtu 
akútnych respiračných ochorení je 
očakávaným vedľajším efektom opa
trení prijatých na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID19 orientovaných na 
zníženie stretávania sa ľudí. 

COVID19 je rovnako ako chrípka  
a jej podobné ochorenia respiračným 
ochorením šíriacim sa kvapôčkovou 
infekciou. Respiračné ochorenia sa 
prenášajú z človeka na človeka väčši
nou pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní, 
ale i pri vydychovaní vzduchu. 

Významné obmedzenie sociálnych 
kontaktov (regulácia činností prevád
zok, služieb, konania hromadných 
podujatí), zatvorenie škôl a prechod 
na dištančné vzdelávanie (2. stupeň 
ZŠ, SŠ, VŠ), vyšší podiel práce z domu, 
sociálny odstup pri stretnutiach, te
lemedicína, správne nosenie rúšok  
s prekrytými nosovými dierkami a ús
tami považujeme za najpodstatnejšie 
faktory brániace vírusom, ale i baktéri
ám prenikať z infikovaného človeka na 
ostatných, čo výrazne znižuje výskyt 
respiračných ochorení. 

Bude celoštátna chrípková epidé-
mia? 

Výskyt chrípky a chrípke podobných 
ochorení po minulé roky prerástol 
zväčša na prelome januára a februára 
do celoštátnej chrípkovej epidémie. Ak 
sa trend vývoja výskytu týchto ochore
ní nezmení, budú sa dodržiavať prísne 
nastavené opatrenia na znižovanie 
stretávania sa ľudí a vezmeme do úva
hy aj iné, vyššie spomenuté faktory,  
k tomuto scenáru nemusí počas tohto
ročnej chrípkovej sezóny dôjsť. A to je 
dobrou správou. 

Na chrípku aj COVID19 totiž mô
žeme ochorieť súbežne. Pri ochore
ní spôsobeným jedným vírusom sa 
dokonca zvyšuje pravdepodobnosť 
nakazenia sa ďalším vírusom alebo 
baktériou, pretože organizmus je osla
bený. Súbežný priebeh chrípky a CO
VID19 môže významne zhoršiť zdra
votný stav. 

Chrípka môže mať rovnako ako CO
VID19 ťažký priebeh, spôsobiť vážne 
zdravotné komplikácie, trvalé zdra
votné následky a spôsobiť aj smrť. 
Ochorenia môžu viesť k zápalom pľúc, 
zlyhaniu dýchania či zápalovým ocho
reniam srdca. Pacientom sa v dôsledku 
vírusovej infekcie môžu zhoršiť chro
nické zdravotné ťažkosti alebo ich 
môže postihnúť syndróm akútnej re
spiračnej tiesne. 

Ján Mikas, hlavný hygienik SR 

Opatrenia proti COVID spomalili šírenie akútnych respiračných ochorení
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V súvislosti s opatreniami Vlády 
SR na zastavenie šírenia ochorenia 
COVID – 19 a na základe rozhod
nutia ministra školstva z 8. januára 
Mesto Púchov ako zriaďovateľ škôl 
a školských zariadení ROZHODLO  
s účinnosťou od 25. januára do 29. 
januára 2021 o prevádzke mat-
erských škôl a školských klubov 
detí so stravovaním v ŠJ pre deti 
zákonných zástupcov z kritickej 
infraštruktúry a pre deti rodičov, 
ktorým povaha práce nedovoľuje 
pracovať z domu v MŠ a ŠKD:

MŠ, 1. mája 1348/28, Púchov,
MŠ, Chmelinec 1411/6, Púchov,
MŠ, Slovanská 330/23, Púchov,
MŠ, Požiarna 1291/26, Púchov,
MŠ, Požiarna 1292/11, Púchov,
MŠ, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
Školský klub detí v ZŠ s MŠ Slovan

ská 330/23, Púchov,
Školský klub detí v ZŠ Mládežnícka 

1434/16, Púchov.
Mesto Púchov v ostatných školách 

a školských zariadeniach naďalej 
potvrdzuje prerušenú prevádzku,  
v základných školách a základnej 
umeleckej škole dištančnú formu vz
delávania. 

Odôvodnenie:
Mesto Púchov rozhodlo o pokračo

vaní v nastavenom režime prevád
zkovania škôl a školských zariadení  
z 3. týždňa roku 2021 v súlade  
s medializovanými vyjadreniami  
a odporúčaniami ministra školstva  
k riešeniu situácie s COVID19 v SR  
a aktuálnym prerokovaním tohto sta
vu s riaditeľkami škôl v Púchove. 

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, 
primátorka mesta

Rozhodnutie k prevádzke škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 25. 1. 

Asistované sčítanie sa v zmysle 
novely zákona o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov začne od 1. 4. 2021 
a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. 

Vzhľadom na pretrvávajúcu pan
demickú situáciu a v záujme ochrany 
zdravia obyvateľov dnes vláda schváli
la návrh novely zákona , ktorý posúva 
termín asistovaného sčítania obyva
teľov. Elektronické sčítanie obyvateľov 
SR sa uskutoční v plánovanom termíne 
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov 
Slovenskej republiky sa uskutoční  
v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 
do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov 
bude plne elektronické, absolútne 
bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa 
sčítajú sami, v pohodlí domova a bez
pečne, prostredníctvom elektronické
ho formulára. Štatistický úrad SR vyzý
va obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní 
svojim blízkym (seniorom), ak ich o to 
po žiadajú. V zmysle novely zákona sa 
posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formulá

ru nezaberie viac ako 10 minút. Sčí
tavať sa obyvatelia budú z pohodlia 
domova sami, bez ohrozenia na ich 
zdraví a bez kontaktu s cudzím člo
vekom. Na sčítanie postačí mobil, 
tablet, notebook alebo PC. Obyva

telia nájdu elektronický sčítací for
mulár na stránke www.scitanie.sk  
a budú mať k dispozícii aj mobilnú 
aplikáciu.

Posun termínu sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie 

sčítať sám alebo s pomocou svojich 
blízkych, na splnenie povinnosti sčí
tať sa môže využiť asistované sčítanie. 
To znamená, že buď obyvateľ navštívi 
kontaktné miesto zriadené obcou, 
kde ho sčíta stacionárny asistent ale
bo môže telefonicky požiadať o mo
bilného asistenta, ktorý ho navštívi 
doma a sčíta ho. Asistované sčítanie sa 
v zmysle novely zákona o sčítaní oby
vateľov, domov a bytov začne od 1. 
4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 
2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu pan
demickú situáciu a v záujme ochrany 
zdravia obyvateľov dnes vláda schváli
la návrh novely zákona , ktorý posúva 
termín asistovaného sčítania obyva
teľov.

Štatistickú úrad SR odporúča obyva
teľom, aby podrobne sledovali prebie
hajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov 
a navštívili stránku www.scitanie.sk. 
Informácie nájdu aj na Facebooku, In
stagrame a na YouTube všade pod ná
zvom SODB 2021 alebo Sčítanie oby
vateľov, domov a bytov 2021.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay

Posun termínu asistovaného sčítania obyvateľov 2021

Hnedé nádoby na bioodpad sa od 
22. 1. 2021 distribuovali na stojiská so 
smetnými nádobami od Dvorov až po 
Štefánikovu ulicu. Pozorne si prečítaj
te pokyny na smetných nádobách ako 
správne triediť bioodpad. Základnou 

požiadavkou je nevyhadzovať odpad  
v igelitovom obale alebo taške. Ďal
šie informácie k tomu, čo nepatrí do 
bioodpadu, nájdete v oznamoch na 
vchodových dverách vášho paneláku.

MsÚ Opravené lavičky a hracie 
prvky na detskom ihrisku

V uplynulých dňoch prebehli pod 
taktovkou Podniku technických 
služieb mesta Púchov opravy na det
skom ihrisku vo VMČ 6, kde okrem 
výmeny poškodených častí lavičiek 
poverení zamestnanci opravili aj hra
cie prvky a vyzbierali opadané lístie  

i odpadky, ktoré tam zanechávajú ob
čania. Prosíme vás, udržiavajte poria
dok na detských ihriskách i v meste, 
vo zvýšenej miere práve v súčasnej 
situácii.  Podniku technických služieb  
a povereným zamestnancom veľmi 
pekne ďakujeme.                                     MsÚ

Nové nádoby na BIOODPAD
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DNA každého jedného z nás je jedinečná, a to 
aj napriek tomu, že až 99,9 % z nej zdieľame s ce
lým svetom. Práve zvyšná časť 0,1 % nám dodáva 
tú správnu zmes vlastností, schopností a robí nás 
unikátnymi. To sa ukázalo aj pri voľbe desiatich fi
nalistov, ktorí sa dostali do úzkeho výberu ocene

nia Učiteľ Slovenska. Učiteľkou Slovenska 2020 sa 
stala Iveta Barková, riaditeľka a učiteľka sloven
ského jazyka a dejepisu na Súkromnej základnej 
škole v Senci.

Výnimočnú snahu a osobnosť Ivety Barkovej zo 
Súkromnej základnej školy v Senci odmenila od
borná porota ocenením Učiteľ Slovenska 2020 
pod taktovkou Komenského inštitútu. Verejnosť 
ju zároveň odmenila Cenou verejnosti. V roku 
2020 bola vzhľadom na aktuálnu situáciu doma  
i vo svete vytvorená nová kategória – Učiteľ na 
diaľku. Ocenenie v tejto kategórii získal Dávid Krá
lik, učiteľ a spoluzakladateľ školy Felix.

Cieľom ocenenia Učiteľ Slovenska je poukázať 
na dôležitosť vzdelávania a posilniť význam a úlo
hu profesie pedagóga v našich životoch. Prikladá 
tiež dôraz na ich prístup v čase pandémie, kedy sa 
škola zmenila doslova z minúty na minútu, a tak aj 
na celkový pohľad na prácu učiteľov. 

„Učitelia sú hrdinovia dnešných dní. V tomto 
roku sa stretli s mnohými prekážkami, s ktorými 
sa excelentne vysporiadali. Každý z nich zistil nie
čo nové o svojom povolaní a aj o sebe samom. 
Ocenenie Učiteľ Slovenska mi dáva možnosť, aby 
som sa poďakovala všetkým vašim kolegyniam  
a kolegom, ktorí vynikajú svojou aktivitou a ino
vatívnym prístupom k výchove a vzdelávaniu. Ste 
pre nás inšpiráciou, za čo vám úprimne ďakujem,“ 
hovorí prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá má 
nad projektom záštitu. 

Učitelia zo základných a stredných škôl či školi
telia online kurzov sa mohli do ocenenia zapojiť 
sami, alebo ich mohla nominovať aj široká verej
nosť. Počas tretieho ročníka tohto projektu orga
nizátori dostali až 1101 nominácií a 164 prihlášok. 
Zo 129 učiteliek a 35 učiteľov nakoniec odborná 
porota vybrala desať finalistov, pričom prihliadala 
na vzdelávacie úspechy žiakov, spoluprácu s pe
dagogickými inštitúciami, mimoškolské aktivity  
a spôsob, akým učiteľ odovzdáva svoje skúsenosti 

iným kolegom. 
Odborná porota navštívila 10 vybraných finalis

tov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako 
vyzerá práca so žiakmi a vyučovací proces. 

„Pri výbere finalistov nás zaujímal komplexný 
príbeh každého z nich a ich motivácia stať sa uči

teľom. Rovnako aj priložené dôkazné materiály 
a údaje v prihláške nám pomohli vytvoriť si cel
kový obraz o tom, kto sa stane držiteľom hlavnej 
ceny Učiteľ Slovenska,“ popisuje Viera Kalmárová, 
predsedníčka poroty. 
Následne, prostredníc
tvom onlinu, odprezen
tovali finalisti informá
cie o sebe, zaužívaných 
učebných metódach  
a postupoch. 

Tento rok bolo vyhlá
senie víťaza ocenenia 
Učiteľ Slovenska 2020 
unikátne, pretože všetci 
desiati finalisti odovzda
li svoju vzorku DNA. Tá 
poputovala na rozbor do 
laboratória v Nemecku, 
kde skúmali genetické 
i osobnostné predispo
zície našej TOP desiatky 
a posudzovali „správny 
mix vlastností učiteľa“.  
Z výsledkov analýzy vy
šlo, že až 8 z 10 učiteľov 
má predispozíciu na to, 
aby mali rovné hnedé 
vlasy. Vedci tiež odhalili, 
že 2 z finalistov môžu vy
piť veľké množstvo kávy, 
pretože ich telo dokáže 
spracovať kofeín na vy
sokej úrovni bez toxic
kých účinkov. 

„Odhliadnuc od vedy 
a genetických predis
pozícií, ktoré nás pred
určujú na túto prácu, je 
tu niečo, čo sa odmerať 

nedá a mal by to mať každý dobrý učiteľ – a to je 
láska. Láska k učeniu, spoznávaniu a neustálemu 
získavaniu nových informácií a k svojim žiakom 
a študentom. Som presvedčená, že finalisti ceny 
Učiteľ Slovenska, a nielen tí, sa môžu práve týmto 
prístupom popýšiť,“ povedala genetička Michaela 
Šišková z DNA ERA. 

Učiteľkou Slovenska 2020 sa stala Iveta Barková, 
riaditeľka a učiteľka slovenského jazyka a dejepi
su na Súkromnej základnej škole na Kysuckej ulici  
v Senci. Genetická analýza pri nej potvrdila vyni
kajúcu predispozíciu na výbornú pamäť a veľkú 
schopnosť rozpoznávať tváre. V praxi to znamená, 
že podľa mena pozná všetky deti v škole. „Ocene
nie Učiteľ Slovenska 2020 si veľmi vážim a spra
vilo mi obrovskú radosť. Zároveň ma motivuje 
pokračovať vo svojej práci tak, ako najlepšie viem 
a minimálne s takým nasadením, ako doteraz,“ po
vedala po prevzatí ocenenia Iveta Barková, ktorá 
zároveň získala aj Cenu verejnosti.

3. ročník ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 so se
bou priniesol novinku v podobe novej kategórie, 
a to Učiteľ na diaľku. Kategória vznikla ako reakcia 
na novú formu dištančného vzdelávania, ktoré sa 
stalo súčasťou života žiakov a učiteľov na celom 
Slovensku. Víťazom kategórie Učiteľ na diaľku sa 
stal Dávid Králik, učiteľ a spoluzakladateľ školy 
Felix.

„Verím, že ocenenie bude motivovať začínajú
cich učiteľov, ale aj mladých ľudí, ktorí sa rozho
dujú, či si vyberú toto vskutku dôležité povolanie,“ 
dodáva na záver prezidentka Zuzana Čaputová. 

Zdroj: ucitelslovenska.sk 

Víťazka ocenenia Učiteľ Slovenska má učiteľstvo v génoch
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KONTAKTY:

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

KINO, KULTÚRA, KURZY 
v divadle v Púchove 

sú pozastavené

Vážení zákazníci, diváci,
vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu a nové 
opatrenia ÚVZ SR, aj od januára 

2021 až do odvolania 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 26.1. 2021
Polievka: Zeleninová s cestovinou
1. Hovädzie varené mäso, kôprová  
omáčka, kysnutá knedľa
2. Kurací stehenný cigánsky rezeň , zemi
aková kaša

Streda: 27.1. 2021
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom
1. Bravčové karé na dolniacky spôsob (pa
prika,slaninka,uhorky), opekané zemiaky
2. Kurací prsný rezeň na šampiónoch, 
dusená ryža

Štvrtok:28.1. 2021
Polievka: Kapustová  kopaničiarska
1. Plnený kapustný list, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
2. Kuracia kapsa plnená špenátom a 
nivou, smotanová omáčka, cestovina

Piatok: 29.1. 2021
Polievka: Karfiolová s karotkou
1. Šarišský bravčový závitok, štuchané 
zemiaky
2.Prírodný kurací steak, cvikľové rizoto  
s chrenom a parmezánom

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 26. 1. 2021
Polievka: Fazuľová s klobásou  
a rezancami, chlieb
1.  Bratislavské bravčové pliecko,  
kysnutá knedľa  
2.  Bravčová koložvárska kapusta,  
varené zemiaky 
3. Pizza

Streda: 27. 1. 2021
Polievka: Cesnaková „Richtárska“, chlieb 
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát 
2. Špenátové halušky s nivou  
a šampiňónmi 
3. Pizza

Štvrtok: 28. 1. 2021
Polievka: Karfiolová so zemiakmi, chlieb
1. Hovädzí španielsky vtáčik, dusená ryža, 
kyslá uhorka
2. Vyprážané šišky s džemom
3. Pizza

Piatok: 29. 1. 2021
Polievka: Zemiaková „Kulajda“, chlieb
1. Kurací steak, nivová omáčka, opekané 
zemiaky
2. Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát  
s majonézou 
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Tekvicovocviklový šalát s cícerom  
a balkánskym syrom, bagetka  
Utorok: 26. 1. 2021
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Minestrone  
1. Hovädzie varené zadné s kôprovou 
omáčkou a kysnutými knedľami  
2. Kurací steak s broskyňou a šípkovou 
omáčkou, dusená ryža  
3. Vyprážaná syrová ihla so šampiňónmi, 
varené zemiaky, tatárska omáčka
Streda: 27. 1. 2021 
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  

b) Gulášová
1. Brav. panenka ,,Welington” s hubovou 
omáčkou,  zemiaková kaša  
2. Tekvicové rizoto s kuracím plátkom  
a parmezánom
3. Parené buchty s čokoládovou  
polevou a kyslou smotanou  
Štvrtok: 28. 1. 2021
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Dubnická šutolica  
1. Šťavnatý hovädzí burger v žemli  
a zemiakové hranolčeky  
2. Kuracie roládky s mozzarellou a 
sušenými paradajkami, dusená ryža  
3. Pohánkové rizoto s ružičkovým  
kelom a cesnakom  
Piatok: 29. 1. 2021
Polievka :
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Hubová s mrveničkou   
1. Vyprážaný bravčový rezeň, slovenský 
zemiakový šalát  
2. Kuracie medailónky s baby karotkou  
a hráškom, dusená ryža  
3. Tagliatelle s avokádovým pestom 
(špenát, cherry paradajky, cesnak, 
mandľe) 
  
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz

Utorok: 26.1.2021
Polievka: Mrkvová krémová, chlebové 
krutóny    
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  
a zeleninou
1. Vyprážaný kurací karbonátok so syrom, 
zemiakové pyré, kyslá uhorka   
2. Restovaná hovädzia pečeň na cibuli  
a červenej papriky, dusená ryža 
3. Ovocná žemľovka  
Streda: 27.1.2021

Polievka: Rascová s vajcom, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Kurací steak na nivovej omáčke,  
americké zemiaky
2. Bravčová rolka plnená šunkou, syrom  
a sušenou paradajkou, ½ ryža, ½ hranolky
3. Penne so špenátom, smotanou a 
lososom   

Štvrtok: 28.1.2021
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb   
Zverinový vývar Risi Bisi
1. Balkánske čevapčiči, varené zemiaky, 
cibuľa. horčica  
2. Jelení španielsky vtáčik, pučené 
zemiaky   
3. Pražská šunka s hrachovou kašou, 
chlieb   

Piatok: 29.1.2021
Polievka: Talianska so syrom
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
a zeleninou
1. Kurací gyros v domácej tortille, 
hranolky, zeleninový šalát, tzatziky dip   
2. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
domáca parená knedľa   
3. Grilovaný kapor, varené zemiaky,  
zeleninové obloženie  

Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza La Facile  
(pomodoro, šunka, kukurica, syr)
2. Pizza Di Oliva  
(pomodoro, šunka, syr, olivy) 
3. Pizza Di Spinaci  
(pomodoro, 3 druhy syra, špenát) 
4. Pizza Funghi ( 
pomodoro, šampiňóny, syr)
5. Pizza Hawai  
(pomodoro, šunka, ananás, syr) 

 “Prajeme Vám dobrú chuť.”

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

Poznajú silu a nástrahy oceánu.
Ale keď sa priblížia k smrteľnej 

pravde… pod povrchom na nich 
číha ešte väčšie nebezpečenstvo.

Keď si nehoda vyžiada život 
pracovníka na ropnej plošine, 
vyšetrovatelia pobrežnej stráže 
Rissi Dawsonová a Mason Rog
ers letia na miesto udalosti 
šesťde siatjeden kilometrov od 
pobrežia. Napätie na palube 
plošiny sa stupňuje a smrť číha 
na každého. Environmentálni 
aktivisti sa vyhrážajú, že urobia 
všetko preto, aby zabránili tomu
to „moru životného prostredia“ 
pokračovať v práci. Medzitým na 
palube kolujú zvesti o nehode  
a kliatbe číhajúcej v hlbočine pod 
nimi.

Z montážnych záznamov vyplý
va, že k úmrtiu nedošlo náhodou. 
Čo ak toho muža zabil niekto  

z aktivistov, alebo, čo je ešte de
sivejšie, člen jeho vlastnej posád
ky? Rissi a Mason musia vypočuť 
viacero podozrivých osôb a zá
roveň si vyjasniť vlastnú strasti
plnú minulosť a vzájomné puto, 
ktoré ich spája. Vo chvíli, keď sa 
už zdá, že prípad odhalia, dostá
vajú zlú správu: ich smerom sa 
ženie tropická búrka. Zostávajú 
sami, odrezaní od akejkoľvek po
moci – presne tam, kde ich vrah 
chce mať.

Pokračovanie série Strážcovia 
pobrežia je romantický napínavý 
román s niekoľkými zápletkami 
či už romantickými alebo in
vestigatívnymi. Každá stránka 
vás vťahuje viac a viac do deja,  
a preto možno túto knihu zaradiť 
k tým, kde si vravíte „potrebujem 
prečítať ešte jednu kapitolu“.

Román odštartuje výbuch na 
ropnej plošine a následne Mason 
s Rissi sa dostávajú do vyšetrova
nia plného nečakaných udalostí 
a zvratov. Počas čítania možno 
len hádať, ako všetko skončí, ale 
záver je v niekoľkých ohľadoch 
skutočne prekvapivý.

Každý čitateľ si v knihe nájde 
svoje, nakoľko ponúka  napätie, 
romantiku, drobné modlitby aj 
nečakané zvraty!.

Názov: Neúprosná hlbočina
Séria: Strážcovia pobrežia, 2. diel
Autor: Dani Pettreyová
Vydavateľstvo: i527.net 
Cena: 12,90 EUR
Počet strán: 368
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online live stream na

www.facebook.com/podivnybaron

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ  BB
Dve rozprávky na brušku:

O Jurkovi s kozou

O Dobromilovi a Lenimírovi

31. január 2021 o 15:00 hod.

VARIÁCIE

LÁSKY

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ BB

oline live stream

 o 19:00 h.

FB Podivný barón

F

31.01.2021

VEĽKONOČNÝ OSTROV
Prečo tur ist i  navš tevujú Ve ľkonočný ostrov? Ako sa tam dostanete,  čo tam

môžete v idieť  a ako sa tam ž i je? Aj  o tom vám bude rozprávať  Roman,

ktorý na ostrove strávi l  2 týždne ako dobrovo ľník v rodine pôvodných

obyvate ľov Rapa Nui .

27.  JANUÁR 2021  o 19:00 hod.

onl ine l ive stream www.facebook.com/podivnybaron

C E S T O V A T EĽS K Á  P R E D N ÁŠK A  " N A C E S T E "
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V Bielych Karpatoch na severozá-
pade Slovenska sa už od obce Prus-
ké naskytne impozantný pohľad na 
vybielené skalné útesy Vršatských 
brál, v ktorých je možné rozpoznať 
trosky kráľovského pohraničného 
hradu. Ak sa k nemu vyberiete, zis-
títe, že ste prišli na „koniec sveta“. 
Vrátiť sa totiž môžete iba po tom 
istom skalnom chodníčku.

HISTÓRIA
Vršatec ležiaci na skalnom brale vo 

výške 805 m patrí medzi najvyššie po
ložené hrady. Je ukážkou stredoveké
ho hradu vybudovaného na neprístup
ných vápencových skalách. Patril 
medzi strážne hrady, ktoré v 13. storočí 
zabezpečovali severozápadné hranice 
Uhorska. Hradný vrch je z troch strán 

úplne nedostupný, jednotlivé časti 
hradu oddeľovali značné prevýšenia. 
Impozantný výškový rozdiel tak zabez
pečoval hradnému komplexu prirod
zenú ochranu. Pôvodne gotický hrad 
mal viacero majiteľov, na jedno storo
čie sa ho ujala aj rodina Slopnajovcov, 
ktorá sa začala podpisovať priezvis
kom Vršatský. Hrad mal vlastnú peká
reň, mlyn aj pivovar. Zničili ho krátko 
po Rákociho povstaní. Po trenčianskej 
bitke, začiatkom augusta 1708, zaúto
čilo cisárske vojsko aj na Vršatský hrad. 
Po niekoľkých dňoch obliehania sa 
hradný pán vzdal a vydal hrad cisárs
kemu vojsku. To podmínovalo budovy 
a vyhodilo ich do povetria. Vylúčila sa 
tak možnosť, aby sa Vršatec stal po
vstaleckou pevnosťou. 

LEGENDA
Tatárom sa pri dobývaní hradu pred

sa len podarilo ľsťou zajať vršatského 
zemepána Imricha a jeho kastelána 
Ondreja Budiača. Keď sa zajatci dozve
deli, že na nich čaká trest smrti, verný 
kastelán sa rozhodol pre odvážny sku
tok. Nepozorovane sa zmocnil zabud
nutej sekery a pánovi, s ktorým boli 
za nohy spútaní reťazou, navrhol, aby 
mu odťal nohu. Tak by sa dokázal oslo
bodiť. Imrich dojatý vernosťou svojho 
kastelána povedal: „ Nie si mojím slu
hom viac, si mojím bratom, spolu sme 
padli do zajatia, spolu tu zomrieme.“ 
Ale Ondrej objal svojho pána, chytil 
sekeru a odťal si nohu sám. Imrich bol 

voľný a tajne sa vrátil na hrad Vršatec. 
Tak vyslobodil Ondrej svojho pána 
zo zajatia. Keď Tatári videli obetavosť 
verného kastelána, pustili na slobodu 
aj jeho. Vrátil sa tiež na Vršatec, kde žil 
ako člen kráľovskej rodiny. Kráľ za jeho 
vernosť povýšil jeho aj jeho potomkov 
do zemianskeho rodu. 

NÁŠ TIP
Z neveľkých zrúcanín je výborný vý

hľad na stredné Považie a dolinu rieky 
Váh v pozadí so Súľovskými a Strážov
skými vrchmi. K hradu vedie náučný 
chodník, viaceré turistické a cykloturi
stické trasy.

Zdroj: trencinregion.sk, foto: 
Stanislav Hladký 

Zrúcanina hradu Vršatec nad Pruským

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prevzala 
pred Vianocami od dodávateľa osem elektrických 
jednotiek „Panter“ (EJ) vyrobených v konzorciu čes
kej ŠKODA TRANSPORTATION a slovenskej ŽOS Trna
va.

Spolu s prvými dvomi, ktoré boli uvedené do pre
vádzky začiatkom mesiaca, bude v priebehu dneš
ného a zajtrajšieho dňa postupne do prevádzky 
nasa dzovaných ďalších 8 ks nových elektrických jed
notiek z najväčšieho tendra v histórii ZSSK.

„Na v decembri dodané prvé vozidlá máme výbor
né ohlasy od rušňovodičov i cestujúcich. Po pandé
mii a rekonštrukcii žilinského okruhu bude týchto 
25 Panterov skvelou pevnou kostrou  regionálnej 
dopravy v okolí Žiliny,“ povedal Filip Hlubocký, pred
seda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Osem kusov nových trojvozňových jednotiek bolo 
prevzatých od výrobcu tri dni pred Vianocami, aby 
od nasledujúceho dňa boli v aktuálnom počte 10 ku
sov prichystané odviezť cestujúcich na jednotlivých 
tratiach podľa grafikonu.

Jednotky sú postupne nasadzované v žilinskom 
i trenčianskom regióne, najmä na tratiach Žilina – 
Trenčín, Žilina – Čadca, Čadca – Zwardoń, Žilina – 
Liptovský Mikuláš.

Svojím objemom takmer 160 miliónov eur 
(159.999.500 eur bez DPH) je tender, ktorý prinesie 
žilinskému a z veľkej časti i trenčianskemu regiónu 
spolu 25 nových elektrických jednotiek, najväčším  

v histórii národného dopravcu. 

Majoritná časť z tejto sumy je pokrytá Kohéznym 
fondom Európskej únie (134.598.779 eur), 23.752.725 

eur je hradených zo štátneho rozpočtu, sumu 
1.647.994 eur uhradila ZSSK z vlastných zdrojov. 

Zdroj: ZSSK

V Trenčianskom a Žilinskom kraji jazdí od Vianoc 
osem nových elektrických vlakov Panter
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„Niečo po sebe zanechať pre našich po-
tomkov“, to bolo krédom nášho spoloč-
ného nahrávania a natáčania počas roku 
2019 a 2020. 

Takýmto spôsobom máme možnosť zaspomí
nať si na časy dávno minulé, keď ľudia spoločne 
prežívali svoje radosti, ale aj starosti. Ej boli časy, 
keď sa po našich úbočiach ozývali pastierske rohy  
a trúby, ťahavý spev mladých dievčat a žien od 
práce na poli, keď matky a milé žialili za mládenca
mi, ktorí rukovali na vojnu, kedy sa dedinské tan
covačky a svadby odohrávali za prítomnosti celej 
dediny. Život bol síce ťažší, ale dovolím si tvrdiť, že 
bohatší na ľudskú súdržnosť. 

Spev náš život sprevádza od narodenia až po 
skonanie. Je pre nás najprirodzenejší spôsob vy
jadrenia svojich pocitov: lásky, šťastia, smútku, 
strachu aj nepokoja. Krásne slová našich ľudových 
piesní hovoria za všetko. Zamysleli ste sa niekedy 
nad tým, čo potrebujeme ku životu? Je to strecha 
nad hlavou, rodina, priatelia, práca, ktorá nás živí, 
ale aj práca na poli a v záhrade. O tomto všetkom 
sa spieva v našich krásnych ľubozvučných pies
ňach. Veľa z nich má ťahavé clivé melódie a hĺbka 
myšlienok, ktorá sa v nich skrýva je neobyčajná. 

A teraz si povieme pár slov ako to všetko pre-
biehalo. 

Bez finančných prostriedkov často stroskotajú 
mnohé vzletné myšlienky a smelé plány. Za ich 
získanie vďačíme členke FSk Záriečanka pani Márii 
Chodúrovej, ktorá vybavila finančné prostriedky  
v rámci výzvy 4.3.2. Aktivity nezávislých neprofe
sionálnych zoskupení v tradičnej kultúre z fondu 
na podporu umenia. Potom už začalo samotné 
obdobie výberu ešte nenahraných piesní, veľa 
spoločne stráveného času na skúškach, kde sme 
sa učili nové melódie a texty piesní. Už na jeseň 
minulého roku sme začali prvé nahrávanie CD no
siča v sále KD Lúky pod Makytou. Spolupracovali 
sme s RcR Štúdiom production Jozefa Matejku. 
Zároveň sa v mesiaci november 2019 točili aj prvé 
videá a boli sme na spoločnom sústredení.

Minulý rok sme nikto ani len netušili, že príde 
niečo také ako pandémia Korony, ktorá všetko 
oddialila. Ku nahrávaniu sme sa opätovne dostali 
až 18. júla 2020. Znova nás prichýlil KD Lúky. Tu 
sme prežili spoločný víkend. Napriek tomu, že 
sme nahrávali na striedačku ženy a muži, jedni na 
druhých sme čakali bez reptania. Spoločne sme 
zaspomínali na rôzne vtipné príhody zo života  
a deň uplynul ako voda v potoku. Môžeme pove
dať, že sme šťastlivo nahrali materiál na CD a jeho 
ďalšie spracovanie je v rukách nahrávajúceho 
tímu.

Čakala nás ešte jedna etapa a to dokončenie vi

zualizácie. Spoločne sme sa dohodli, ktoré piesne 
chceme natočiť a začala príprava scenára, výber 
vhodného prostredia, kde by sa natáčalo. Neo
dolali sme kráse Vrát v Klecenci, ale ani Krivine  
v Dolnom Konci. Zlákali nás aj malebné Dolinky vo 
Vydrnej. Naša Púchovská dolina má veľa krásnych 
zákutí, ktoré potešia oko a zohrejú srdce. 

Keďže členovia našej folklórnej skupiny sú z rôz
nych častí Slovenska, preto prišla najťažšia pre
kážka, nájsť vhodný termín, ktorý by vyhovoval 
kameramanom, účinkujúcim a hlavne, aby nám 
prialo počasie. Hrozba Korony v letných mesia
coch čiastočne poľavila, a tak sme využili situáciu. 

Napriek tomu, že bola už polovica septembra, 
počasie prialo a slniečko nás sprevádzalo od rána 
až do neskorého večera. V nedeľu, 13. septembra 
2020, už zavčas ráno pred našim obecným úra
dom bola čulá vrava. Prenášali sa kulisy, ženy sa 
česali do čepcov, muži si obliekali kroje a po prí
chode kameramanov sme sa spoločne presunuli 
do Klecenca. Tu sme sa rozdelili na skupinky. Kto 
nebol práve na „placi“ trpezlivo čakal, a snažil sa 
využiť voľný čas debatovaním na slniečku v lone 
krásnej prírody a príjemnom prostredí u manže
lov Kuchtovcov, v chalúpke Zorky Húževkovej  
a u rodiny Vodárovej. Poviem Vám, majú to Kle
ceňania síce ďaleko, ale je to vyvážené krásou 
chotára. 

To už bolo po ceste počuť dupot konského zá
prahu, ktorý nám zapožičal pán Drienik, takmer 
na celý deň. Deň sa pomaly blížil ku koncu a my 
sme ho zavŕšili spoločnou tancovačkou, dedin
skou zábavou pod hviezdami, ako to bývalo ke
dysi. Tento deň sme úspešne natočili časť scén 
koscelíka, regrútske pásmo a samotnú dedinskú 
veselicu. Po oznámení pokynov na pondelok sme 

sa spokojne rozišli do svojich domovov. 

V pondelok ráno mali sólo muži. Traktor ich vy
viezol na Krivinu v Dolnom konci a na Nivy. Výhľa
dy z toho miesta sú neopísateľné. Tu natočili časť 
pasáckeho pásma a pokračovali na Lúky na farmu, 
kde sa točili scény s dobytkom. Popoludnie už pa
trilo záberom v našom kostolíku a jeho okolí. 

A bol tu posledný deň natáčania utorok, 15. 
september, štátny sviatok. Tento deň sme strávili  
v Dolinkách vo Vydrnej. Tu sme si zaspievali ženy  
v autentickom prostom kroji, bez výšiviek, ktorý 
sa nosil pri práci, muži a omladina súboru si za
tancovala. 

Svoj dvor a krásnu drevenú chalúpku nám pre
požičala rodina Pončíková. Cítili sme sa tu ako 
doma u starej mamy a mnohí z nás sa v spomi
enkach preniesli do bezstarostných rokov detstva.

Všetci spolu sme prežili krásne slnečné dni plné 
smiechu a príjemných zážitkov, na ktoré už teraz 
s láskou spomíname v týchto nie ľahkých časoch.

Ďakujeme hlavne Pánu Bohu za príhodný čas, 
za trpezlivosť skupine kameramanov na čele s pá
nom Jožkom Fašanokom, nášmu Peťovi Chovan
covi, ktorý nás usmerňoval a koordinoval, hudbe, 
ktorá si napriek nie malej vzdialenosti od svojho 
domova našla čas, pani kuchárkam za občerstve
nie a nám všetkým od najmladšieho až po najstar
šieho člena FSk Záriečanka za príjemne strávený 
spoločný čas. 

Zo získaných finančných prostriedkov boli zado
vážené aj 4 kusy nových mužských krojov (košeľa, 
lajbík, nohavice) a 4 kusy ženských krojových čep
cov a obálaníc. Projekt z verejných zdrojov finanč
ne podporil Fond na podporu umenia. 

Zuzana Ostrochovská, FSk Záriečanka 

Folklórna skupina Záriečanka 
nahrala a natočila CD a DVD
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AKO PRIPRAVIŤ BYT NA PREDAJ?
Premýšľali ste niekedy nad tým, ako sa 
predáva byt? Čo spraviť pre to, aby ste 
rýchlo našli kupujúceho a zároveň byt 
predali za dobrú cenu? Aké kroky treba 
podniknúť? Pozrime sa na to pohľadom 
realitnej maklérky. 

Najdôležitejšie zo všetkého je samotná 
príprava bytu na predaj. Čo to presne 
znamená? Predstavme si situáciu, že v byte 
stále bývate, takže žiadne veľké zásahy do 
úprav ani nie sú úplne možné. Avšak jedna 
z vecí, ktorú môžete spraviť, je tá, že čo 
najviac osobných vecí uložíte do skriniek. 
Byt tak bude pôsobiť priestrannejšie. Tu platí 
pravidlo, že menej je niekedy viac. Týmto 
chceme docieliť, aby si človek na prehliadke 
vedel predstaviť v byte bývať a zamýšľal sa 
nad tým, kam by umiestnil svoje veci.

Na druhej strane, čo naopak odporúčam, 
je pár drobností  dizajnovo zaujímavých 
kúskov, ktoré môžete pridať, aby byt pôsobil 
lákavejšie. Odborne sa tomu hovorí home 
staging. Cieľom home stagingu je prilákať 
pozornosť napríklad na krásny masívny stôl  
v kuchyni, na ktorý umiestnite vázu s kvetmi. 

Alebo si predstavte hotelovú kúpeľňu, krásne 
naaranžovanú hebkými bielymi uterákmi. 
Aj závesy, vankúše na pohovke a veľký kvet  
v rohu miestnosti dokážu navodiť príjemnú 
atmosféru. Je však potrebné vyberať moderné 
univerzálne doplnky, ktorými sa trafíme do 
vkusu väčšiny ľudí. Vedeli ste, že práve vďaka 
home stagingu sa o váš byt začne zaujímať 
oveľa viac potenciálnych kupujúcich? A viac 
záujemcov sa rovná rýchlejší alebo cenovo 
zaujímavejší predaj bytu. 

A ako vyzerá home staging v praxi? Pre 
ilustráciu sa pozrime na fotografie jednej  
a tej istej kúpeľne: umakart, typický 2izbový 
panelákový byt po čiastočnej rekonštrukcii. 
Vďaka niekoľkým drobným úpravám, čo  
i len z estetického hľadiska, sa klient nakoniec 
rozhodol, že istú dobu s rekonštrukciou 
počká, keďže byt pôsobil tak príjemne, 
pekne. Ktorá kúpeľňa zaujala viac vás?

V prípade, že predávate novší byt, cca 34 
roky starý, cieľovou skupinou je väčšinou 
kupujúci, ktorý chce kúpiť byt vo výbornom 
stave. Nechce investovať čas ani peniaze do 
jeho rekonštrukcie. Odporúčam preto, aby ste 
ako majiteľ predávaného bytu zainvestovali 
aj do menších opráv a maľovania, a tak byt 
doviedli do ´´dokonalosti´ .́ Je to drobnosť, 
no predstavte si sami seba – chceli by ste  
v zásade nový byt ešte opravovať? Nie vždy 
ide o racionálne rozhodnutie, v hre sú hlavne 

emócie   tie sú pri predaji rovnako dôležité.

Treba si dať záležať na detailoch, ako napríklad 
zatmeliť diery po obrazoch, zasilikónovať 
okraje vane, upevniť uvoľnenú vodovodnú 
batériu v dreze alebo dokúpiť chýbajúcu lištu 
v obývačke  toto všetko budúci kupujúci 
určite ocení. Okrem toho odporúčam byt 
vymaľovať na bielo, vďaka čomu bude byt 
pôsobiť ešte svetlejšie a priestrannejšie  
a v neposlednom rade tak oslovíte viacerých 
záujemcov. Samozrejme v prípade predaja 
bytu v pôvodnom stave, ktorý je určený 
ku kompletnej rekonštrukcii, žiadne ďalšie 
investície neodporúčam.

Základom úspechu je však okrem základnej 
prípravy bytu, home stagingu, drobných opráv 
či maľovania správne určiť čo najefektívnejšiu 
stratégiu predaja bytu. Zároveň je veľmi 
dôležité  vystihnúť moment, kedy byt nafotiť, 

ako ho nafotiť a ako napísať pútavý inzerát. 
Viac si o týchto témach povieme nabudúce. 

Prehliadky bytu počas 
lockdownu

V aktuálnej situácii sa väčšina služieb či práca 
presúvajú na home office a do online sveta. 
Dotklo sa to aj trhu s nehnuteľnosťami, 
keďže je zakázané chodiť na prehliadky. Čo 
urobiť, ak chcete byt aj tak predať? Riešením 
sú tzv. online streamované prehliadky. 
Len si to predstavte: ako kupujúci sedíte 
vo svojej obývačke a prostredníctvom 
komentovanej detailnej video prehliadky 
bytu s vami realitný maklér prejde celý byt. 
Kladiete otázky, komunikujete. Výrazne to 
všetkým zúčastneným stranám šetrí čas 
  ako majiteľ bytu nájdete kupujúceho aj 
počas lockdownu.

Ak vás zaujímajú akékoľvek ďalšie 
informácie týkajúce sa predaja bytu alebo 
máte záujem o online video prehliadky 
vášho bytu, môžete ma kontaktovať a rada 
to s vami preberiem detailnejšie. 

Mgr.  Zuzana Gábiková 
GBK reality

info@gbkreality.sk
www.gbkreality.sk
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MŠK Púchov v príprave na jarnú časť sezóny

Pohronie – MŠK Púchov 3:0 (2:0)
Proti ďalšiemu účastníkovi Fortuna ligy nastúpi

li Púchovčania na novučičkej umelej tráve v Žiari 
nad Hronom bez rešpektu a v úvodných desiatich 
minútach v podstate súpera nepustili na vlastnú 
polovicu. Púchovčania napádali svojho súpera už na 
jeho polovici a nedovolili mu ohroziť brankára Strelčí
ka. Pred ním spoľahlivo zbierali lopty Riška s Pišojom 
a rozohrávali ich do rýchlych protiútokov. V 12. minú
te mohli ísť hostia do vedenia. Michlík zachytil rozo
hrávku súpera z vlastnej šestnástky, prehodil loptu 
na pravé krídlo na Krčulu, ktorého nebezpečná strela 
z uhla len tesne minula domácu bránku. V kombiná
cii v strede poľa Púchovčania svojho súpera predčili, 
domáci sa spoliehali na nakopávané lopty na rýchle 
krídla. Po štvrť hodine domáci zvýšili obrátky a v 20. 
minúte už išli do vedenia. Ellie poslal loptu mäkkým 
centrom  do pokutového územia, kde lopta našla 
hlavu Chvěju, ktorý chrbtom k bráne oblúčikom so 
šťastím prekonal Strelčíka – 1:0. V 30. minúte mohli 
Púchovčania vyrovnať. Domáci gólman vyproduko
val pri rozohrávke hrúbku, Rypák mu loptu vypichol, 
no tá sa odrazila až do rohu pokutového územia, kde 

domáci zadáci Púchovčanov o loptu pripravili. V 35. 
minúte udrelo Pohronie druhýkrát. Do voľného prie
storu na ľavom krídle dostal peknú loptu Ellie, v po
kutovom území sa presadil v súboji jeden na jedného 
a krížnou prízemnou strelou zvýšil na 2:0.

V druhom polčase sa obraz hry zmenil, obe mužstvá 
otvorili obrany a hral sa atraktívny, obojstranne útoč
ný futbal. Viac šancí mali domáci, ale aj Púchovčania 
sa dostali do streleckých príležitostí, Prekonať domá
ceho brankára im však nebolo súdené. Púchovčania 
v snahe o rýchly prechod do útoku robili chyby v ro
zohrávke, domáci ich našťastie nedokázali využiť. Päť 
minút pred koncom sa konečne zrodila útočná akcia 
hodná fortunaligistu. Po rýchlej akcii z ľavej strany 
našla centrovaná lopta v pokutovom území Malleho, 
ktorý hlavou stanovil na konečných 3:0. Výsledok je 
pre Púchovčanov až príliš krutý, zachraňujúcemu sa 
Pohroniu boli vyrovnaným súperom.      

Zostava FK Pohronie:  Hrdlička – Pavlík, Župa, Štr
ba, Petrák. Ellie, Weir, Chvěja, Galuška, Badolo, Malle

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Ozimý, Riška, Pišo
ja, Lacko, Kapusniak, Štefanec, Michlík, Krčula, Mráz, 
Rypák.                  (pok)

Situácia pred prvým gólom v púchovskej sieti. Posila Pohronia z Ostravy Chvěja si vyskočil najvyššie a so šťastím 
preloboval Strelčíka.                      FOTO: Facebook FK Pohronie

Krutá prehra futbalistov MŠK 
Púchov po dobrom výkone 
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Počiatky organizovaného karate v Púchove spa-
dajú do polovice 80. rokov minulého storočia. 
Karate sa začalo trénovať oficiálne v Považskej 
Bystrici v roku 1986 ako krúžok karate pri Dome 
pionierov a mládeže, lebo všetky lepšie telocvič-
ne boli obsadené. Oficiálne v okrese Považská 
Bystrica, ktorého súčasťou bol aj dnešný Púchov-
ský okres, organizácia Zväzu karate neexistovala 
a teda nedali sa robiť nižšie súťaže pre začínajú-
cich karatistov, deti a mládež. V tom  čase jeden 
z okresných funkcionárov Komunistickej strany 
Slovenska prehlásil, že strana je proti tomu, aby 
tu trénovali nejakí bitkári. 

Karate sa v Púchove začalo trénovať v druhej po
lovici osemdesiatych rokov minulého storočia a klub 
viedol Michal Bizoň. Ten spolu s Ilavčanom Kamilom 
Horákom a Františkom Komorom založili okresnú or
ganizáciu karate. Podarilo sa im to aj napriek okres
nému komunistickému papalášovi. Ten sa musel 
skloniť pred vyššou mocou. 

O začiatkoch organizovaného karate, jeho nedáv
nej minulosti, súčasnosti a budúcnosti sme sa poroz
právali s Františkom Komorom. 

Ako sa vám podarilo „zlomiť“ odpor komuni-
stického funkcionára na okrese a vytvoriť kulb 
karate?

V Banskej Bystrici, kde som vyrastal, som chodieval 
zápasiť okrem materského oddielu Slávia PF Banská 
Bystrica aj do Červenej hviezdy, kde okrem kamaráta 

Paľa Trnku, trénovali aj mnohí tvrdí a urastení krimi
nalisti z krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti, 
s ktorými sa dalo dobre zápasiť. V Slávii PF so mnou 
trénovali aj deti vysokého krajského policajného 
funkcionára. Boli to kamaráti a navyše to boli mi
moriadne dobrí a úspešní karatisti, tak som sa obrá
til na nich s prosbou o pomoc. A tak za pár dní sme 
zaregistrovali oddiel karate pod Červenou hviezdou 
Považská Bystrica a začali trénovať.  O nejaký čas 
sme s Kamilom Horákom z Ilavy a Mišom Bizoňom  
z Púchova založili aj okresnú organizáciu karate. Mali 
sme trochu problémy po emigrácii Miša Bizoňa do 
Kanady, ale prežili sme to, a karate sa trénuje už dnes 
aj v Dubnici, Lednických Rovniach a v Marikovskej 

doline.
Takže ako sa organizované karate dostalo do 

Púchova?
Karate sa v Púchove začalo trénovať v druhej 

polovici osemdesiatych rokov minulého storočia  
a klub viedol Michal Bizoň. Ja som v tom čase zakladal  
a trénoval postupne Techniku strojní Praha, kde som 
študoval, VTJ VVLŠ Košice, kde som bol na vojne  
a Červenú hviezdu Považská Bystrica, kde som na
stúpil do práce. V Púchove koncom deväťdesiatych 
rokov, po emigrácii Miša Bizoňa do Kanady, klub 
trénovali niekoľkí nadšenci, ale v čase keď som sa  
v roku 2000 prisťahoval do Púchova, oficiálne regist
rovaný klub tu neexistoval. S niekoľkými Púchovčan
mi a Petrom Urgošom sme ho následne založili. Boli 

sme najprv členmi Zväzu karate, ale po sústredení  
s okinavskými majstrami, ktorí nám ukázali ako vy
zeralo ozajstné okinavské karate a po zistení že moji 
starí kamaráti sú skoro všetci v Slovenskej federácii 
karate a bojových umení, a po porade s kolegami  
z Považskej Bystrice a Ilavy sme prestúpili do tradič
nejšej SFKaBU. Prvú medailu nám do Púchova do
niesla Veronika Hajdúková, ktorá so žltým opaskom 
vyhrala majstrovstvá vtedajšieho Stredoslovenského 
kraja v kumite dorasteniek a Matej Komora, ktorý zís
kal medailu v kumite dorastencov. 

Športový klub PKZ Púchov dosahoval výborné 
výsledky, mali sme pretekárov, ktorí doniesli na Slo
vensko medaily zo všetkých najväčších svetových fe
derácií karate (WKC, WKF, WTKA a WUKF). Najúspeš

PKZ Karate klub Púchov

Komunistický papaláš bol proti

Púchovčania na majstrovstvách sveta v roku 2019.     FOTO: Archív PKZ Púchov

Prvú medailu do Púchova priniesla Veronika Haj
dúková, ktorá so žltým opaskom vyhrala v roku 2003 
majstrovstvá vtedajšieho Stredoslovenského kraja  
v kumite dorasteniek           

Majstrovstvá sveta WTKA 2005 Viareggio.   
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PKZ Karate klub Púchov

karate v okrese, nechcel bitkárov
nejšia naša pretekárka bola Maja Černá 
z Banskej Bystrice, ktorá niekoľko se
zón zápasila za Púchov a pripravovala 
aj sústredenia pre našich zápasníkov 
kumite. Majstrami sveta boli napríklad 
aj Lukáš a Maťo Čvirikovci, Tomáš So
lík, Miroslav Faturík, Zuzka Ďurišová – 
Revická, Matej Komora, Michal Kunst  
a ďalší. Na jedných majstrovstvách zís
kala Zuzka Revická, pokiaľ viem ako 
doposiaľ  jediná na Slovensku, cenu fair 
play. Výsledky sme dosahovali hlavne  
v mládežníckych kategóriách, starší 
pretekári sa často po prijatí na VŠ s ka
rate skončili. Medaily z majstrovstiev 
sveta a Európy doniesli aj Tomáš Čvirik, 
Maťo Rosina, Štefan Počarovský a iní. 

Aký bol pre klub minulý rok? Do 
vypuknutia pandémie, počas pan-

démie...
Do vypuknutia pandémie to bol rok 

ako každý iný. Jedine treba spomenúť, 
že v posledných rokoch mierne klesal 
záujem o športovanie vôbec, ale sna
žili sme sa tomu brániť atraktívnejšou 
formou tréningu. Po začiatku epidé
mie nastal útlm, napriek tomu že sme 
sa snažili trénovať v zmysle nariadení 
vlády a štátnych orgánov. 

Pandémia tvrdo zasiahla celý 
šport na svete, určite i váš klub.  
V závislosti od situácie sa menili pra-
vidlá tréningu a súťaží. Ako to vplý-

valo na deti a dospelých a ako klub 
na opatrenia reagoval?

Karate je bojové umenie a u tých je 
kontakt medzi súpermi samozrejmý. 
Ak sa v telocvični strieda 60 cvičencov, 
tak tých mimoriadne blízkych kontak
tov je mimoriadne veľa. Ale to je práve 
to, čomu je potreba pri epidémiách 
zabrániť. Karate a kobudo však majú 
jednu výhodu a tou sú zostavy cviče
ní zvané kata. Tie vytvorili starí majstri 
ako nástroj tréningu a predstavujú 
sled rôznych bojových situácií, ktoré 
cvičenec rieši technicky, takticky, ale 
aj strategicky správne, ale bez súpera. 
Dôležitá je nielen rýchlosť pohybu, 
účinnosť a tvrdosť úderov, správny 
sled pohybov, dýchanie a postoje, ale 
aj porozumenie kata. Vysvetlenie čo 

ktorý pohyb znemená – bunkai nie je 
totiž známe všetkým a obzvlášť nebez
pečné techniky, útoky na vitálne body 
alebo smrteľne nebezpečné techni
ky majstri učia len vybraných. Kata je 
však možnosť, ktorú môžu cvičenci 
cvičiť bez kontaktu so súperom a čas
to aj doma. Federácia využila možnosť  
a začala organizovať súťaže, kde sa 
pretekári prezentovali videonahrávka
mi kata a tak aspoň čiastočne nahradili 
zrušené súťaže.

Ktoré významné domáce či medzi-
národné podujatia sa v dôsledku 

pandémie nekonali?
Od marca 2020 neprebehli žiadne 

medzinárodné súťaže, na ktorých sa 
púchovskí karatisti plánovali zúčastniť. 
Na Slovensku prebehol len jeden po
hár SFKaBU. Ale rozbehli sa spomínané 
súťaže vo video – kata.

Ako a či vôbec prebiehali tréningy 
počas pandémie?

Najprv sme trénovali na voľnom prie
stranstve, na nezastrešených ihriskách 
a podobne, kde sa dali dodržať poža
dované odstupy. Neskôr sme tréningy 
skrátili a príležitostne sme trénovali  
v malých skupinách (5+1), ale nakoniec 
sme museli prejsť na tréning doma. Pre 
deti sme nafotili tréningové pokyny  
a dúfame že trénujú. No predpokladá
me, že po testoch pri obnovení trénin
gov sa aj tak bude musieť začať inten

zívnou kondičnou prípravou. Priestory 
v bytoch nedávajú veľkú možnosť na 
tréning, hlavne u detí a dorastu. 

Aké sú plány klubu na tento rok  
v prípade, že pominie pandémia? 

Samozrejme návrat k bežnému 
tréningu. Rozbieha sa Európska liga  
v kata (cez videozáznamy), kde sa plá
nujeme zúčastniť. 

Aký mala pandémia morálny a fi-
nančný dopad na klub, nie je ohro-
zená jeho existencia?

Klub má nastavené hospodárenie 
tak, že náklady sú hlavne na súťaže, 
materiálne sme vzhľadom na mno
ho dobrovoľníkov, ktorí pracovali za
darmo a šetrili tak zdroje v minulosti, 
veľmi dobre. Režijné výdavky sú mi
nimálne. Problém je so začiatočníkmi 
a nižšími pásmi, nakoľko sa pretrhali 
väzby a budeme im musieť na začiatku 
venovať mimoriadnu pozornosť, lebo 
určite veľa zabudli. Mnohí sa budú 
možno hanbiť začať znova.

Ktorí karatisti z klubu sa pred pan-
démiou najvýraznejšie presadili na 
vrcholových domácich a zahranič-
ných podujatiach?

Najlepší z Púchovčanov v bezpro
stredne predchádzajúcom období bol 
nepochybne Michal Kunst a Zuzana 
Revická, ktorí v roku 2019 z majstrovs

tiev sveta WUKF doniesli zlaté medaily. 
Bronz získali Nina Jandušíková a Viktó
ria Rosinová. Okrem nich vo svojich ka
tegóriách postúpili medzi prvých šesť 
Tomáš Čvirik, Maťko Jancík, Nikor Ara
ny, Majka Fedorová, Terézia Rosinová. 
Z Prievidze z Pohára SFKaBU si doniesli 
zlato Matej Jancík a Rado Čač. Striebro 
Matej Behro a bronz Nikol Arany.  V on
line kata súťažiach na Slovensku bodo
vali viacerí pretekári.

Milan Podmaník Držitelia desiatych danov s Púchovčanmi v Mošovciach. FOTO: Archív PKZ Púchov

Rok 2018 - seminár Išiki senzeia.       FOTO: Archív PKZ Púchov

Rok 2012 . Carrara, majstrovstvá sveta WTKA.        FOTO: Archív PKZ Púchov

Rok 2019 - pohár SFKaBU Banská Bystrica        FOTO: Archív PKZ Púchov
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SPOMIENKA
Dňa 26.1.2021 uplynú 3 
roky, čo od nás odišla tíš
ko k nebeskému Otcovi, 
naša mamička, babič
ka a prababička Otília 
Podobenová z Púcho
va. Ďakujeme všetkým 
Vám, ktorí  spolu s nami 
na ňu spomínate a mod
líte sa za ňu. Vďačná rodina.

SPOMIENKA
„Dobrý človek nikdy 
neodchádza, navždy 
zostane v srdciach tých, 
čo ho mali radi.“ Dňa 
11.2.2021 si pripomína
me 3. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil 
Emil Paliesek. Spomína 
manželka a dcéry s rodi
nami.

SPOMIENKA
Dni plynú ako tichej rie
ky prúd, len spomienka 
v  srdci trvá a  nedá sa 
zabudnúť. Ťažko je vy
sloviť, čo v  srdci cítime, 
už je to päť rokov, čo 
ku hrobu chodíme. Dňa 
19.01. sme si pripome
nuli 5 .výročie od úmrtia 
našej drahej manželky, matky, sestry, švagrinej 
Zuzany Karumníkovej rod. Ondejčíkovej z Pú
chova – Hoštiná. S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Len stopy Tvojej práce 
a lásky zostali, odišla si 
rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srd
ciach stále žiješ spo
mienkami. Dňa 23. ja
nuára uplynulo 8.rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná Pavlínka 
Karumníková rod. Michalíková z  Púchova–
Hoštiná.

SPOMIENKA
Dňa 21.1.2021 uplynu
lo 24. výročie, odkedy 
nás navždy opustila  
Magdaléna Ďurechová, 
rodená   Martišová. Kto 
ste ju poznali, venujte 
jej tichú   spomienku. S 
láskou spomínajú syn 
Štefan s manželkou, 
vnúčatá Nikolka, Štefan, Jakub a brat Anton.

SPOMIENKA
Dňa 31.1.2021 si pripo
menieme 8 smutných 
rokov, kedy nás navždy 
opustil náš drahý man
žel, otec a  dedko Milan 
Štrbík z Púchova. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, spolu s nami ti
chú spomienku. S láskou 
a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a 
ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok ostala doko
rán. Ten, kto Ťa poznal, 
si spomenie a  ten, čo Ťa 
mal rád, nikdy nezabud
ne. Dňa 25.1.2021 sme si 
pripomenuli 9. výročie, 
čo   nás   navždy   opustil 
Stanislav Slotík. S láskou spomínajú dcéry, syn 
a vnúčatá.

SPOMIENKA
Ťažko je nespomínať, keď 
slza v očiach stojí, ťažko 
je zabudnúť, keď srdce 
stále bolí. Dňa 21.01.2021 
si pripomíname 8. vý
ročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mama, babka 
a dcéra Eva Gašpárková  
rod. Galánková z Nosíc. S láskou spomína man
žel, syn a dcéra s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30.1.2021 si pripo
menieme 30. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 
dedko Jozef Horváth  
z Púchova, kto ste ho 
poznali, venujte mu ti
chú spomienku. S láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Odišla si tam, kam 
hviezdy chodia plávať, 
kam hľadíme, keď ne
môžeme spávať. Len 
krásne spomienky nám 
ostali na Teba. My tiché 
modlitby posielame do 
neba. V srdci Ťa stále 
máme a s láskou na Teba 
spomíname. 6.1.2021 uplynulo 2. výročie úmr
tia Ľubky Dvorskej, rod. Kubišovej z Púchova. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste 
ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
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ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme rodi
ne, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 
8.1.2021 s naším dra
hým manželom a otcom  
Petrom Ivorom. Ďaku
jeme za všetky prejavy 
sústrasti, kvetinové dary, 
podporu a modlitby. 
Taktiež ďakujeme zamestnancom pohrebnej 
služby ADVENT za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca 
rodina.

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

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

SPOMIENKA
Jediná nádej našu bolesť hojí, že nás Pán Boh 
opäť spolu spojí. Dňa 27.12.2020 sme si pripome
nuli 20. výročie úmrtia nášho otca Jána Jungu 
a dňa 11.01.2021, 11. výročie úmrtia našej matky 
Anny Jungovej, rod. Malovej z Mostíšť. S láskou  

spomínajú dcéry s rodinami.
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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
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911689723
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia starého 
nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

PREDAJ
• Predám 3izbový byt v PU, telefonický kontakt 
0905/745 447
• Predám garáž v PU za katolíckym kostolom (vedľa 
Mazdy). Cena 14 000 EUR. Tel: 0903/504 585
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná kancelária 
Púchovskej kultúry  je do odvolania  

ZATVORENÁ.
Inzerciu a spomienky vybavíte emailom alebo 
telefonicky na:  email: 
reklama@puchovskakultura.sk  
 tel.: 0905 750 121
Pri spomienkach / rozlúčkach spolu  
s textom uveďte aj dátum, kedy chcete text inze
rovať.  Fotografiu priložte do prílohy ako jpg ale
bo pdf formát.  Občianska inzercia (aj spomienky) 
zaslaná emailom, je bezplatná. 

REŠTAURÁCIA THEATRO 
V DIVADLE PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

BLAHOŽELANIE

„Všetko najlepšie  
k narodkám ti, Katka, 
želajú všetci, čo ťa majú 
radi!“

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 
Po - Pia  16.00 - 22.00
So - Ne  7.00 - 22.00

Tel. 042/ 46 05 319

NsP Povžská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETI 

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

NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOV

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu 1 izbu s  príslušenstvom 
a  internetom pre 1 osobu v rodinnom dome. Voľný 
ihneď. 0914 120 216
• Kúpim fungujúcu taxislužbu v Púchove, Beluši, 
Lednických Rovniach. Ponuky na mail: taxipubelr@
seznam.cz

PRÁCA
• Príjmem vodiča autobusu z Púchova a blízkeho 
okolia do trvalého pracovného pomeru na trojzmennú 
prevádzku. Ak nemáte vodičský preukaz na autobus, 
preplatíme vám ho v plnej výške pod podmienkou, 
že u nás budete pôsobiť minimálne 5 rokov. Prípadne 
možná dohoda. Bližšie info na 0905 449 843
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko príjme do 
zamestnania pracovníka gumovýroby. Nástupný plat 
740 €. Bližšie informácie na tel. čísle 0907952014



inzercia

OKULIARE
TAK  VÝHODNE

KOMPLETNÉ  DIOPTRICKÉ  
OKULIARE

69 EUR

AKCIA PLATÍ DO 28.2. 2021 NA VYBRANÉ RÁMY A SKLÁ S INDEXOM 1.5.

VIAC INFORMÁCIÍ NA  W W W.DROP TIC.SK

LEN ZA

MORAVSKÁ 11/687 

PÚCHOV

Nájdete nás na parkovisku 
medzi Tescom a Jyskom

Len telefonické objednávky* 
na servis

*do ukončenia lockdownu

9:00 - 16:00

0911 166 222

 ■ Diagnostika
 ■ Originálne náhradné diely
 ■ Výmena skiel, batérií, LCD
 ■ Predaj príslušenstva
 ■ Záloha dát, fotografií

Poznáte

z Kauflandu

Poznáte

z Kauflandu

Opravy mobilov


