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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

Do konca novembra 2020 na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu sesennú fotografiu mesta 
Púchov.
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: Andrej Kozák (č.1), Ja-
roslava Kamenová (č.2), Tomáš Kucej (č.3) 
a Miroslav Mikáč (č.4).
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Slovami primátorky:  Život je práve o tých 
maličkostiach, ktoré si väčšina z nás nevšíma

Minulotýždňové vyhodnotenie testovania 
potvrdilo naše prezentované výsledky a my sme 
sa zaradili medzi „lepšie“ okresy. Je to výsledok 
nášho spoločného úsilia a Vášho prístupu nielen 
k testovaniu, ale aj spolunažívaniu a dodržiavaniu 
opatrení. Teda, väčšiny z vás, pretože evidujeme 
aj množstvo podnetov o nenosení rúšok,  
o nedodržiavaní rozostupov, zhlukovaní sa... 

Sme lepší okres, ale okrem toho, že sme nemuseli 
uplynulý víkend testovať, nepocítili sme žiadne 
uvoľnenie. Zo strany vlády nebolo umožnené 
otvoriť materské a ani základné školy, s výnimkou 
otvorenia materských škôl a školských klubov pre 
detí rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, 
ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Úprimne, 
neviem sama, čo nás čaká nasledujúci víkend a ani 
nasledujúci týždeň. 

Podľa zverejnených informácií od 8. februára 
sa má Slovensko riadiť takzvaným covidovým 
automatom, ktorý určuje opatrenia platné 
počas rôznych epidemických fáz. Nahradí 
momentálne platný zákaz vychádzania aj s jeho 
rôznymi výnimkami a sprehľadní, ako sa bude 
pri opatreniach postupovať. Ide o 19-stranový 
dokument, ktorý v polovici decembra schválila 
vláda. Je v ňom pomenovaných sedem úrovní 
epidémie, počas ktorých sa prijímajú rôzne prísne 
opatrenia. Či bude podmienkou „prechodu do 
života“ aj absolvovanie testu, a teda povinnosť 
preukázať sa pri vstupe na pracovisko, do prírody, 
na poštu, do banky, či do úradu negatívnym 
výsledkom z testovania, je otvorená otázka 
budúcich dní. Sledujte, prosím, aktuálne znenia 
stanovísk na webovej stránke mesta, na mestských 
sociálnych sieťach a na stránke Púchovských 
novín, kde budeme informovať o povinnostiach, 
ale verím, že aj o možnostiach uvoľňovania, ktoré 
začnú platiť budúci týždeň. 

Určite je dôležité uviesť, že sme si ako mesto 
uplatnili k náhrade všetky náklady spojené  
s testovaním v našom meste a verím, že štát bude 
rýchlo reagovať a tieto náklady nám čo najskôr 
uhradí, tak ako to premiér deklaroval na svojich 
tlačových besedách. K úhrade týchto nákladov 
som vyzývala aj osobným listom adresovaným 
na úrad vlády a ministerstvá financií i vnútra. 
Vyhodnotením testovania, platnými opatreniami a 
návrhmi ďalšieho postupu, sa zaoberal aj mestský 

krízový štáb, ktorý tento rok už druhýkrát zasadal 
online formou. K vyhodnoteniu testovania, ako aj 
k názoru prezidenta Únie miest Richarda Rybníčka 
k nekorektnému spôsobu komunikácie vlády so 
samosprávami, si prečítate viac na strane 4 tohto 
vydania Púchovských novín. 

V predchádzajúcom týždni sme sa intenzívne 
zaoberali aj prípravou investičných akcií, ktoré 
prebiehajú pod patronátom oddelenia výstavby, 
ale aj prípravnými prácami na opravách a údržbe 
komunikácií a chodníkov v meste a mestských 
častiach, tak ako boli odsúhlasené na poslednom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prebehlo 
zasadnutie aj dvoch komisií pri MsZ, a to 
komisie výstavby, investícií, životného prostredia  
a komisie dopravy.

Tento týždeň nás čaká prvé zasadnutie mestskej 
rady v tomto roku, ktorej úlohou bude najmä 
odporučiť jednotlivé podklady, ako napr. Zásady 
rozpočtového hospodárenia, Rokovací poriadok 
mestskej rady, VZN o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia v školách a školských zariadeniach 
zriadených na území mesta Púchov pre rok 2021, 
atď. do februárového zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. 

V utorok 2. februára si pripomíname Hromnice 
a viac o tomto sviatku sa dočítate na strane 17 
tohto vydania Púchovských novín. S blížiacim 
sa sviatkom sv. Valentína chceme dať príležitosť 
Vám všetkým, ktorí chcete vyznať svoje ľúbostné 
city a tým potešiť milovanú osobu. Na strane 18 
si prečítate viac o našej „Valentínskej pošte“ a tiež  
o možnostiach výhry. 

V pondelok navštívil naše mesto generálny 
riaditeľ Slovenskej pošty Ing. Martin Ľupták, PhD., 
ktorý je zároveň predsedom predstavenstva 
tejto spoločnosti. Cieľom jeho návštevy bolo 
predovšetkým otvoriť prevádzku BalíkoBOXu  
v Púchove, ktorá je umiestnená pred objektom 
prevádzky Tesca. Nie je to síce zatiaľ nová pobočka 
Pošty, ale verím, že zriadenie BalíkoBOXu v meste 
pomôže občanom a odľahčí nápor na pošte. 
BalíkoBOX využijete, ak chcete zaplatiť poštový 
poukaz, SIPO, ePoukaz alebo faktúru, pričom 
táto služba funguje nonstop, a tak si napríklad aj 
svoj balík môžete vyzdvihnúť alebo ho odoslať 
vložením do BalíkoBOXu kedykoľvek cez víkend, 
sviatok či v noci. Predmetom vzájomných 
rokovaní bola aj otázka možnosti otvorenia novej 
prevádzky pošty v našom meste. Viac sa dočítate 
na strane 5 Púchovských novín. 

Život je práve o tých maličkostiach, ktoré si 
väčšina z nás nevšíma. Vôňa rannej kávy, moment, 
keď rádio zahrá moju obľúbenú skladbu, dobré 
jedlo, vychádzka v prírode s rodinou, priateľka, 
ktorá ma rozosmeje, pekný západ slnka, film 
vo večernom televíznom vysielaní, ktorý som 
už stokrát videla a napriek tomu si ho pozriem  
a čakám, kým zaznie očakávaná úsmevná fráza... 
Venujme týmto malým zázrakom viac pozornosti, 
pretože najmä vďaka nim je život stále krásny. 
„Pán Boh nám nikdy nesľúbil, že náš život bude 
bez bolesti, ale že nám dá silu na každý deň.“ A ja 
vám touto cestou prajem, a to nielen v budúcom 
týždni, hlavne veľa sily a veľa radosti z tých malých 
drobných vecí, ktoré robia náš život krajší.

Katarína Heneková 
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Do skríningového plošného testovania na ocho-
renie COVID-19 v termíne od 18. do 26. januára sa 
zapojilo 2.949.017 ľudí. Pozitívny výsledok malo 
36.547 z nich, čo predstavuje 1,24 percenta. 

Premiér Igor Matovič  o tom informoval 27. ja-
nuára 2021 po zasadnutí ústredného krízového 
štábu. Predseda vlády zhodnotil, že oproti minu-
loročnému celoplošnému testovaniu v novembri 
sa situácia z hľadiska percenta pozitívnych zhor-
šila.

Testovanie sa zopakovalo v okresoch, ktoré do-
siahli pozitivitu vyššiu ako 1,01 percenta. Minister 
zdravotníctva Marek Krajčí poznamenal, že čísla 
napriek platnému lockdownu neklesajú. Verí, že 
efekt testovania sa prejaví aj v poklese počtov ľudí  
v nemocniciach a mŕtvych.

Medzi najlepšie okresy priebežne patria  Veľký Kr-
tíš, Tvrdošín a Svidník. Okres Púchov mal zistených 
0,64% pozitívnych prípadov na koronavírus a patril 

k lepším okresom, kde sa 
nemuselo opakovať tes-
tovanie.

Medzi najhoršími okres-
mi boli Topoľčany, Levice 
a Hlohovec, ktoré majú 
priebežne mieru pozitivi-
ty nad dve percentá. Med-
zi okresy v červenej zóne 
patrila väčšia časť západ-
ného Slovenska. Výnim-
kou boli len okresy Nitra, 
Piešťany a  Myjava. 

Zo stredného Slovenska 
boli červenými Liptovský 
Mikuláš, Bytča,  Brezno, 

Detva, Poltár a Revúca. Z východného Slovenska boli  
najpostihnutejšími okresmi Rožňava, Kežmarok, Ko-
šice,  Košice-okolie, Trebišov, Medzilaborce, Humen-
né a Snina. 

Premiér vyzval aj ľudí s negatívnym výsledkom, 
aby boli naďalej opatrní. Poďakoval samosprávam 
a všetkým zložkám, ktoré pomáhali s organizáciou 
testovania. 

Ako priblížil minister vnútra Roman Mikulec, té-
mami zasadnutia Ústredného krízového štábu boli 
aj možné úpravy COVID automatu, otázka otvárania 
škôl, spoločný postup členských štátov v boji s pan-
démiou a novými typmi mutácií nového koronavíru-
su, ale aj pri súvisiacich témach, ako sú koordinácia 
voľného pohybu po Európe či očkovacie certifikáty. 

Zdroj: minv.sk

Definitívne výsledky skríningu: Púchov 
nemusel robiť ďalšie kolo testovania

Mestá sú sklamané z priebehu rokovania Ústred-
ného krízového štábu, ktorý sa konal dňa 27. janu-
ára 2021. Únia miest Slovenska zverejnila vyhlásenie  
k súčasnej situácii po celoštátnom skríningovom tes-
tovaní.

Únia miest Slovenska, po online rokovaní so zá-
stupcami členských miest, vyjadruje sklamanie  
s priebehom, ako aj s výsledkom dnešného rokova-
nia Ústredného krízového štábu. Súčasnú situáciu 
považuje za mimoriadne nejasnú a frustrujúcu. Zá-
stupcovia miest sú šokovaní, že štát neberie mestá 
a samosprávy ako relevantných partnerov a súčasnú 
situáciu nemá vôbec pod kontrolou.

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Ryb-
níček: „Vládne tu chaos a frustrácia. My jednoducho 
nevnímame, že štát dostatočne reflektuje na odporúča-
nia odborníkov a sme zmätení. Nevieme, čo nás čaká. 
Mestá však stoja za svojimi obyvateľmi v dobrom aj  
v zlom a chceme, aby vnímali, že sme tu pre nich. Snaží-
me sa zo všetkých síl reagovať na súčasnú, mimoriadne 
náročnú a vyčerpávajúcu situáciu, zodpovedne. Všetci 
sme už unavení, máme toho dosť, no hlavu hore, musí-
me vydržať. Spoločne to zvládneme.“

ÚMS sa zároveň jednoznačne ohradzuje voči 
nekorektnej a zmätočnej komunikácie výsled-

kov skríningového testovania, ktoré vláda, po-
sledné dni, priebežne zverejňovala. Apelujeme 
na to, že je nutné, aby vychádzala z finálnych  
a overených údajov tak, aby 
nedochádzalo ku dezinfor-
máciám a zmätočným reak-
ciám. Po ďalšom celosloven-
skom skríningu jednoznačne 
vieme, že testovanie je mi-
moriadne náročné ekono-
micky, ľudsky, aj organizačne  
a bez zástupcov miest a sa-
mospráv by štát, ďalší takýto 
projekt, nedokázal zrealizo-
vať. Rovnako žiadame pred-
sedu vlády, aby prehodnotil 
svoju rétoriku na adresu miest 
a samospráv a bral ich ako re-
levantných a rovnocenných 
partnerov, bez ktorých nie 
je možné riešiť žiadnu krízu.  
V týchto ťažkých chvíľach po-
važujeme za kľúčovú predov-
šetkým korektnú spoluprácu, 
aby sme sa všetci dokázali 

maximálne sústrediť na efektívne riešenia tejto mi-
moriadne náročnej krízy, ktorú Slovensko, aj celý 
svet, prežíva.    Zdroj: uniamiest.sk, foto: S. Flimmel

Richard Rybníček: Vládne tu chaos a frustrácia
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Už aj obyvatelia Púchova si môžu pohodlne, 
kedykoľvek a bez čakania vyzdvihnúť balíkové 
zásielky cez BalíkoBOX. V pondelok 1. februára 
ho pri hypermarkete Tesco uviedli do prevádz-
ky primátorka Katarína Heneková a predseda 
predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. Martin 
Ľupták. 

V Trenčianskom kraji je zatiaľ 11 BalíkoBOXov, kon-
krétne v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Dub-
nici nad Váhom, Považskej Bystrici, Púchove, tiež  
v Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom, Prievidzi  
a v Handlovej. Zoznam terminálov a ďalšie podrob-
nosti sú uvedené na webovej stránke Slovenskej poš-
ty ako aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty, kde sa 
v priečinku „Pošty“ cez filter „iba BalíkoBOXy“ zobrazí 
užívateľovi presný zoznam všetkých terminálov.

Na Slovensku už je 132 terminálov BalíkoBOXu

Slovenská pošta má aktuálne s počtom 132 termi-
nálov najrozsiahlejšiu sieť BalíkoBOXov na Slovensku. 
Zákazníkmi sú stále vyhľadávanejšie, o čom svedčia 
štatistiky. Napríklad za štvrtý kvartál roka 2020 práve 
BalíkoBOXy zaznamenávajú najvýraznejší rast, a to  
o 197% oproti rovnakému obdobiu roka 2019. Kým  
v apríli 2020 bolo prostredníctvom BablíkoBOXov 
doručených takmer 30-tisíc zásielok, v novembri 
2020 to bolo už takmer 48-tisíc zásielok a v decembri 
viac ako 57-tisíc zásielok. Pri medziročnom porovna-
ní (apríl 2020/apríl 2019) počtu zásielok podaných do 
BalíkoBOXov sme zaznamenali viac ako 415% nárast, 
pri medziročnom porovnaní novembra 2020 s no-
vembrom 2019 a decembra 2020 s decembrom 2019 
ide o takmer 200% nárast.

Využite BalíkoBOXu na doručenie zásielky  
z e-shopu

Klienti ich využívajú BalíkoBOXy najmä pri náku-
poch cez internet. Zákazník si objedná tovar a ako 
miesto doručenia si vyberie BalíkoBOX, ktorý mu 
svojou lokalizáciou vyhovuje najviac. Na stránkach 
e-shopoch sú BalíkoBOXy uvedené ako možnosť 
doručenia „balík na poštu“. BalíkoBOXy sú k dispo-
zícii nepretržite „24/7/365“ a zákazníci môžu cez ne 
okrem vyzdvihovania a podaja balíkov v predplate-
ných obaloch realizovať už aj platobné transakcie, 
teda rýchlo a jednoducho uhradia poštové poukazy, 
ePoukazy, SIPO či faktúry s PAY by Square kódom. 
BalíkoBoxy akceptujú úhrady platobnými kartami 
všetkých komerčných bánk.

Informácie o zásielke aj na mobilnej aplikácii 
Slovenskej pošty

Ak si klient zvolí BalíkoBOX na doručenie zásielky, 
dostane na svoje mobilné číslo SMS s informáciami 
hneď po tom, ako poštový doručovateľ vloží balík 
do schránky. V SMS sa dozvie, v ktorom BalíkoBOXe 
sa zásielka nachádza, aké sú lehoty na vyzdvihnutie  
a kód na otvorenie schránky. Ak má klient stiahnutú 
mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, dostane in-
formáciu o zásielke aj tam. V prípade balíka na do-
bierku dostane klient aj informáciu o sume, ktorú je 
potrebné zaplatiť platobnou kartou. Zákazník má na 
vyzdvihnutie balíka tri kalendárne dni. Ak si adresát 
nevyberie svoj balík, putuje na pobočku pošty. Aj  
o tom dostane adresát SMS informáciu. Balík potom 
počká na pošte ďalších 18 dní. Rovnako sa adresát 
môže rozhodnúť v priebehu doručovania balíka, že 
mu bude lepšie vyhovovať BalíkoBOX ako pobočka 
pošty alebo poštový kuriér a môže si ju ľahko pre-
smerovať. Vyzdvihnutie alebo podanie zásielky je tak 
jednoduchšie, rýchlejšie a maximálne efektívne.

Poštu čaká v tomto roku reštrukturalizácia

Slovenskú poštu čakajú v roku 2021 zásadné re-
formy. Prvým krokom reformného procesu bude 
reorganizácia organizačnej štruktúry a pracovných 
miest. Cieľom je modernizácia spoločnosti po vzore 
okolitých krajín, zvýšenie efektivity a skvalitnenie 
služieb klientom. V prvej fáze sa rušenie pracovných 
miest alebo zmena dohodnutých pracovných pod-
mienok dotkne približne 1.500 zamestnancov pošty, 
pričom zrušených bude 756 nadbytočných pracov-
ných miest. Slovenská pošta v súčasnosti zamestná-
va 12.894 zamestnancov. Vedenie pošty pripravilo 
komplexný transformačný plán vrátane digitalizácie 
služieb, modernizácie infraštruktúry logistickej siete 
a zvýšenia kapacity v balíkovom segmente, reorgani-
zácie a zefektívnenia doručovania zásielok.

Dočká sa Púchov otvorenia druhej pobočky Slo-
venskej pošty?

Otvorenia BalíkoBOXu v Púchove sa zúčastnil pred-
seda predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. Martin 
Ľupták a primátorka mesta Katarína Heneková. Pre 
médiá Martin Ľupták uviedol, že vo svete sa veľmi 
veľa vecí mení a mení sa aj Slovenská pošta. „Pani 
primátorka mesta urobila obrovský kus práce preto, 
aby Slovenská pošta zriadila v meste Púchov druhú 
pobočku. Otvorenie druhej pobočky pošty sa riešilo na 
mimoriadne vysokej úrovni... My teraz robíme transfor-
máciu Slovenskej pošty. Keď občania pochopia, čo všet-

ko dokážu vybaviť u poštárky alebo kuriéra a čo dokážu 
vybaviť v tomto BalíkoBOXe, tak sa prevádzka pobočiek 
odľahčí. Dnes si u svojej poštárky dokážete u vás doma 
pred dverami zriadiť účet v banke, môžete zaplatiť šeky, 
dokážete poslať list... S pani primátorkou sme sa do-
hodli že vyskúšame najskôr túto malú nonstop poštu  
a nový prístup poštárok a po čase uvidíme, čo ďalej.“

Primátorka mesta Katarína Heneková na záver 
povedala: „Verím, že aspoň touto prvou malou lasto-
vičkou môžeme prispieť k tomu, aby sa odľahčil spô-
sob komunikácie na Pošte 1, kde je neustály problém  
z hľadiska čakajúcich ľudí. Samozrejme, veľkou výho-
dou bude progresívny spôsob rôznych platieb, ktoré 
ušetria čas klientom a odľahčia púchovskú kamennú 
prevádzku pošty. Osobne verím, že sa nám v spolupráci 
so Slovenskou poštou podarí nájsť i iné vhodné riešenia 
a inovácie, ktoré poskytuje v rámci ostatných služieb 
Slovenská pošta. Držme si palce a hlavne, začnite vyu-
žívať aj túto efektívnu službu Slovenskej pošty.“

V priebehu mesiaca február pripravuje púchovská 
radnica inštruktážne videá pre občanov mesta, tí 
budú mať možnosť zapojiť sa i do menšej, zato za-
ujímavej súťaže. Okrem toho bude radnica prostred-
níctvom Púchovských novín inštruktážne informovať 
o možnostiach využívania týchto služieb tak, aby 
občania nemali obavy využívať progresívne služby 
Slovenskej pošty.

Zdroj: Slovenská pošta, MsÚ Púchov,  
foto: Slavomír Flimmel

V Púchove už máme svoj BalíkoBOX 
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Polícia informuje

Pandémiu nového koronavírusu sa nedarí účinne 
potláčať ani v Českej republike. Česká vláda preto 
pristúpila k mimoriadnemu opatreniu.

Česká republika od polnoci z piatka na sobotu 
zatvorila hranice pre takmer všetkých cudzincov. 
Vstúpiť na jej územie budú môcť len v nevyhnutných 
prípadoch. Opatrenie sa netýka občanov Českej re-
publiky. 

Výnimky:
- Cesta do zamestnania

- Cesta do školy
- Cesta za rodinou
- Cesta za blízkou osobou
- Cesta do zdravotníckeho zariadenia
- Cesta do zariadenia sociálnych služieb
- Svadba
- Pohreb
Obmedzenie vstupu do ČR bude platiť rovnako ako 

núdzový stav najmenej do 14. februára.
Zdroj: Facebook Polícia SR 

Česi zatvorili hranice pre cudzincov

Požiar s najvyššou škodou
Dňa 23. apríla požiar píly v obci Bolešov, v okrese 

Ilava. Pri požiari došlo k vyhoreniu dreveného obkla-
du píly, elektroinštalácie, k vyžíhaniu kovových častí 
strojového vybavenia a strešnej krytiny. Výška škody 
bola vyčíslená na cca 400.000 €.

Požiar s najviac uchránenými hodnotami 
Dňa 15. augusta požiar technologického zariadenia 

v obci Horné Naštice v okrese Bánovce nad Bebra-
vou, uchránené hodnoty boli vyčíslené vo výške cca 
1.000.000 €.

Najviac evakuovaných ľudí pri zásahu
Dňa 8. augusta zasahovali hasiči pri požiari Domu 

sociálnych služieb v obci Zemianske Kostoľany,  
v okrese Prievidza. Pri udalosti bolo evakuovaných 
48 dospelých osôb.

Najväčší počet zasahujúcich príslušníkov, jed-
notiek a nasadenej techniky na jednom zásahu

Dňa 2. apríla pri požiari lesného porastu v katastri 
obce Domaniža, v okrese Považská Bystrica. Pri uda-
losti zasahovalo 13 príslušníkov HaZZ zo 4 jednotiek 
HaZZ (HS v Považská Bystrica, HS v  Púchove, ZB 
HaZZ v Žiline a KR HaZZ v Trenčíne), ktorým asisto-
valo 92 členov DHZO z 12 jednotiek DHZO (DHZO 
z obcí: Čelková Lehota, Tŕstie, Domaniža, Ďurďové, 
Fačkov, Horný Lieskov, Podskalie, Dolný Moštenec, 
Horný Moštenec, Prečín, Pružina a Rajecká Lesná). Pri 
udalosti bolo nasadených spolu 7 vozidiel Hasičské-
ho a záchranného zboru a 8 ks techniky DHZO.

Najväčší počet nasadených hasebných prúdov 
na jednom zásahu

Dňa 23. apríla pri požiari píly v obci Bolešov, okres 
Ilava, pri ktorom bolo nasadených spolu 7 hasebných 
prúdov.

Najdlhšie trvajúci zásah 
Dňa 8. augusta požiar Domu sociálnych služieb  

v obci Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza. Zá-
sah trval 6 hodín 55 minút.

Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru
Dňa 23. apríla požiar píly v obci Bolešov v okrese 

Ilava. Pri likvidácii požiaru použili príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru a členovia DHZO spolu 
418.000 l vody.

Najviac ohlásených udalostí na operačné stre-
disko KR HaZZ v Trenčíne

Dňa 4. februára (v čase od 06:00 hod. 04.02. do 
06:00 hod. 05.02.) a to 36 udalostí. Z celkového počtu 

hlásení bolo 23 hlásení súvisiacich s poveternostnou 
situáciou a 13 hlásení bolo k udalostiam iného cha-
rakteru.

Požiar s najväčšou plochou 
Dňa 2. apríla bol nahlásený požiar lesného porastu 

v katastri obce Domaniža v okrese Považská Bystrica. 
Išlo o požiar, ktorý zasiahol plochu cca 80.000 m2.

Počet požiarov podľa dní v týždni
Najčastejšie horelo v sobotu 117x, naopak najme-

nej požiarov bolo zaznamenaných v piatok 85x.
KR HaZZ Trenčín 

NAJ zo zásahovej činnosti hasičov v Trenčianskom kraji v roku 2020

V treťom kalendárnom týždni sa na cestách 
Trenčianskeho samosprávneho kraja stalo 19 do-
pravných nehôd. Zomrel pri nich jeden človek, 
dve osoby utrpeli ťažké zranenia. Od začiatku 
roka sa na cestách Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja stalo 58 dopravných nehôd, čo je rovna-
ký počet ako v porovnateľnom období minulého 
roku. Nehody na krajských cestách si vyžiadali 
tento rok jednu obeť, štyri osoby utrpeli ťažké 
zranenia. 

Na slovenských cestách sa od začiatku roka sta-
lo 554 dopravných nehôd, čo je o 201 menej, ako 
v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri 
nich 12 ľudí (medziročný pokles o dvoch), ťažké 
zranenia utrpelo 22 osôb, čo je o 29 menej, ako  
v rovnakom období minulého roku. 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Prešov-
ského kraja, kde pri dopravných nehodách zom-
reli už štyria ľudia. Bez obetí dopravných nehôd je 
už iba Trnavský kraj.                                Prezídium PZ

Dopravná nehodovosť
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V rokoch 2019 - 2020 Folklórny súbor Váh realizo-
val projekt, ktorého cieľom bolo nacvičiť hudobno-
-tanečný programový blok so štylizovanými hudob-
no-tanečnými tradíciami z obce Šumiac (autorom je 
Erik Marcin) a súčasne zaobstarať - vyrobiť šumiacke 
krojové súčasti (mužské široké košele a nohavice - 
chološne; ženské rukávce, kašmírové živôtiky, záste-
ry - šurce a vrchné skladané sukne), doplniť tanečnú 
obuv (mužské čizmy s mäkkou sárou) a propagovať 
uvedenú aktivitu. Nácviky predmetnej choreografie 
prebiehali počas riadnych skúšok na skúšobni súbo-
ru. Následne prebehli v letných mesiacoch roku 2019 
i 2020 aj dve víkendové sústredenia v škole v prírode, 
z ktorých nám zostali pracovné videozáznamy zachy-
távajúce jednotlivé časti choreografie. 

Činnosť súboru a verejná prezentácia tohto diela, 
ku ktorému sa projekt viazal, bola ovplyvnená vis 

maior (z vyššej moci, pozn. red.), nakoľko kvôli 
pandémii koronavírusu, a vplyvom zavedených 
opatrení, boli všetky podujatia, na ktorých sme 
chceli novú choreografiu, s novými krojmi zo Šu-
miaca, prezentovať a propagovať, odložené na 
neurčito alebo zrušené (v meste Púchov sa jed-
nalo o podujatia Vítanie jari a Folklórny Púchov). 
Uvidíme, kedy a akou formou - a či vôbec - sa 
nám podarí tento rok osláviť dôstojne 50. výro-
čie folklórneho súboru, pri príležitosti ktorého 
veríme, že dostane priestor uvedenie celého 
šumiackeho hudobno-tanečného bloku, a to 
vrátane krojových súčiastok.

Z verejných zdrojov tento projekt FS Váh pod-
poril Fond na podporu umenia.  

Martin Rosina

Folklórny súbor Váh: Z Púchova na Šumiac…

Sedmička je považovaná za šťastné číslo. Toto čísel-
né označenie nesie aj volebný obvod a výbor mest-
skej časti na druhej strane Váhu – Vŕšok, Kolonka  
a Horné Kočkovce. V obzretí na jeho činnosť za uply-
nulý rok treba obdobie rozdeliť na obdobie do pan-
démie COVID-19 a obdobie cez pandémiu. 

Zrealizované stretnutia výboru v mesiacoch február 
a marec sa niesli v riešení rekonštrukcie Ul. T. Vanso-
vej a to aj za účasti primátorky mesta Kataríny Hene-

kovej a zamestnancov MsÚ s verejnosťou z dotknutej 
ulice. Len na margo veci pripomínam, že máme dve 
ulice pod takýmto názvom a nejedná sa o hlavný ťah 
do firmy Continental. Ďalšími riešenými témami bola 
príprava a realizácia akcie „Fašiangy“, verejné osvetle-
nie a jeho doplnenie, verejný poriadok na Vŕšku, do-
pravné značenie na Kolonka, riešenie susedského 
nažívania s rómskou komunitou na Kolonke, návrh 
investičných akcií na rok 2020. Za dôležité všimnu-
tie určito stojí (ako každoročne) výborom pripravená  
a zorganizovaná akcia „Fašiangy“, ktorá bola v mesi-
aci február rozdelená do dvoch víkendov – sprievod 
masiek so živou hudbou a samostatná fašiangová 
zábava s pochovávaním basy.

Celá jar sa niesla v znamení dodržiavaní protipan-
demických opatrení s pomocou starším a osamelým 
občanom v podobe roznášania ochranných rúšok  
a dezinfekcie. Na konci apríla sme si pripomenuli 75. 
výročie oslobodenia mesta Púchov položením ven-

cov pri pamätníku pred Hradiskom.
V júni sa naskytol opäť priestor na stretnutie výbo-

ru a jeho predmetom bolo riešenie čistenie vpustí 
dažďovej vody, vysprávky výtlkov na komunikáciách, 
čistenie vodných tokov, kontrola stavu dopravného 
značenia, údržba zelene, orez drevín, oprava zám-
kovej dlažby a zápach v podjazde na Ul. Spojová, 
vyprázdňovanie kontajnerov na šatstvo, izolácia 
strechy budovy klubu jednoty dôchodcov, oprava 

povrchu komunikácie okolo vodovodných ventilov. 
S otepľovaním sa rozbehli aj iné aktivity, či drobné 
investície. S prvými prívalovými povodňami na Vŕš-
ku a na Kolonke boli vykonané za spolupráce MsÚ + 
Povodie Váhu + PD Mestečko protipovodňové opat-
renia. Po niekoľkých rokoch snahy sa podarilo aj pre-
čistiť koryto potoka Moškovec pod mostom vedúcim 
do skladu štátnych hmotných rezerv – do sila.

Počas leta prišli na výbor výsledky z merania hluku 
zo železnice na Železničnej ulici s výsledkom, že hluk 
je v norme. A prečo bolo toto meranie? Podobne ako 
v Trenčíne, tak aj v Púchove „asi pozabudli“ v projekte 
zapracovanie výstavby protihlukovej steny v intravi-
láne blízko rodinných domoch. Ide o ulice Továren-
ská a Železničná. Samozrejme, že intenzita hluku zo 
železnice obťažuje a znepríjemňuje život minimálne 
na spomínaných uliciach. Na mesto bola tiež doru-
čená sťažnosť od obyvateľov na neprípustnú výšku 
hluku zo strany podnikateľského subjektu, sídliaceho 

v priestoroch železničného depa.
Koncom augusta nastala veľká dilema ohľadne or-

ganizovania obľúbenej akcie pre deti a ich rodičov 
– Kockoviny, po novom Púchovské Kočkoviny. Dnes 
už vieme, že to bolo v čase štartujúcej 2. vlny pan-
démie a výbor sa správne rozhodol, aj keď s ťažkým 
srdcom, neorganizovať akciu s ohľadom na zdravie 
detí a to aj v súvislosti s otváraním nového školského 
roka. Podobne boli zrušené aj iné akcie, ktoré výbor 
každoročne organizuje. 

Rok 2020 sa neniesol v realizovaní veľkých inves-
tícií, ale za povšimnutie stojí osadenie dopravného 
značenia na Kukučínovej ul. a dopravného zrkadla  
v križovatke ulíc Štúrova vs. Kukučínova. Prvá lasto-
vička v podobe uloženia optického kábla sa uskutoč-
nila na Vŕšku. 

Na základe občianskeho podnetu, ale aj z každo-
denných skúseností s neporiadkom na verejnom 
priestranstve sa výbor hlasovaním per rolam zao-
beral (s následným odporúčaním PTSM) zrušením 
stanovišťa s nádobami na separovaný zber na Vajan-
ského ul. pri parčíku, s podmienkou, že tam zostane 
len nádoba na sklo. Toto rozhodnutie sa automaticky 
stretlo s nevôľou niektorých spoluobčanov. Týmto 
chcem apelovať na všetkých občanov, aby využíva-
li na triedený odpad vrecový zber, ktorý je v našom 
obvode celkom dobre rozbehnutý a kto nechce, 
ešte stále má k dispozícii min. 5 stálych stanovíšť  
s nádobami na zbieranie triedených komodít v na-
šom obvode. 

Nedá mi opomenúť, že na sklonku roku, medzi Via-
nočnými sviatkami a Novým rokom niekto úmyselne 
podpálil oplotenie s mantinelom multifunkčného 
ihriska v ZŠ s MŠ Slovanská. Šetrením sa zistil pácha-
teľ, ktorým je maloletá osoba. Vzniknutá škoda a jej 
náhrada je v riešení.

Toľko obzretie za minulým rokom. Uvidíme, čo nás 
čaká v tom novom nastávajúcom roku. Tešíme sa na 
investície, ktoré boli schválené na MsZ v decembri. 
Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu Ul. T. Vansovej  
v hodnote 70.000 eur a úpravu verejného pries-
transtva pred budovou bývalej požiarnej zbrojnice  
v sume 15.000 eur. O ich realizácii a hlavne finálneho 
výsledku vás budeme informovať, podobne ako aj 
o oprave opláštenia vežičky už spomínanej požiar-
nej zbrojnice, ktorá má svoju epochu slávy dávno 
za sebou a dnes je domovským stánkom VMČ 7.  
A možno príde aj rozšírenie optickej siete na niektoré 
ďalšie ulice.

S prianím pekného, zdravého a vcelku investičného 
roka sa na vás teší výbor mestskej časti 7.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Aktuality zo Sedmičky: Ohliadnutie za minulým rokom

Budova bývalej požiarnej zbrojnice, dnes sídla VMČ 7 
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Príslušníci Hasičského a záchran-
ného zboru z Hasičskej stanice  
v Púchove absolvovali v minulom 
roku rovných 200 výjazdov. Naj-
častejšie – až 139-krát vyrážali k tech-
nickým zásahom. Nasledovalo 33 
výjazdov k požiarom a 13 ekologic-
kých zásahov. Okrem toho púchovskí 
hasiči v minulom roku absolvovali 
deväť cvičení, vyrážali tiež v prípade 
štyroch planých poplachoch a po 
dvoch výjazdoch napokon zasahovať 

nemuseli.  Hasiči z Púchova zasaho-
vali tiež pri 46 dopravných nehodách. 
Zomrelo pri nich päť ľudí, 37 osôb 
utrpelo zranenia. 

V priebehu roka 2020 vykonali prís-
lušníci Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčianskom kraji celkom 
3374 výjazdov, čo je oproti minulému 
roku o 515 výjazdov viac (2859 vý-
jazdov). V percentuálnom vyjadrení 
to predstavuje nárast o 18 %.

Z tohto počtu bolo za uvedené 
obdobie vykonaných najviac - 2010 
výjazdov k technickým zásahom, čo 
v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka predstavuje nárast  
o 21 % (1661 výjazdov). Pri doprav-

ných nehodách zasahovali hasiči  
v Trenčianskom kraji počas roka 2020 
spolu 747-krát, čo je v porovnaní  
s rokom 2019 (815 výjazdov) o 9 % 
menej.

V priebehu roka 2020 zasahovali 
hasiči v Trenčianskom kraji spolu pri 
664 požiaroch, čo oproti roku 2019 
(782 výjazdov) predstavuje pokles  
o 18 %. 

Výjazdy k požiarom 
V priebehu roku 2020 vykonali prí-

slušníci Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčianskom kraji celkovo 
664 výjazdov k požiarom. Najvyšší 
počet výjazdov predstavovali požia-
re vo vonkajšom prostredí 253-krát 
(z toho 76-krát išlo o požiare trávna-
tých a krovinatých porastov a 55-krát 
požiare kontajnerov). Spolu 245x za-
sahovali hasiči pri požiaroch budov 
resp. objektov a 102-krát boli vyslaní 
k požiarom dopravných prostriedkov 
cestnej dopravy. Pri požiaroch bolo 
zachránených 117 osôb, z toho bolo 
32 zranených. Osem osôb následky 
požiarov neprežilo.

Výjazdy k technickým zásahom
K technickým zásahom vykona-

li hasiči v Trenčianskom kraji počas 
roka 2020 celkom 2010 výjazdov, čo 
predstavuje 60 % z celkového počtu 
výjazdov. Z toho počtu bolo 744 vý-
jazdov k dopravným nehodám, čo 
predstavuje 22 % z celkového počtu 
výjazdov, resp. 37 % z celkového po-
čtu výjazdov k technickým zásahom. 
Pri dopravných nehodách bolo za-

chraňovaných 682 ľudí, z ktorých 
bolo 476 zranených. 28 osôb násled-
kom dopravných nehôd podľahlo. 

Výjazdy v súvislosti s Covid-19 
V súvislosti s pandémiou korona-

vírusu vykonali hasiči v kraji celkovo 
581 výjazdov, z toho 252 výjazdov 
bolo vykonaných za účelom odberu 
vzoriek.   KR HaZZ Trenčín 

Hasičský a záchranný zbor

Púchovskí hasiči absolvovali v minulom roku 
200 výjazdov k mimoriadnym udalostiam

Počet udalostí príslušníkov HaZZ od roku 2010 (po okresoch)
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Prvýkrát v tomto roku sa krajský parlament zišiel  
v pondelok 25. januára 2021 na XXVII. zasadnutí Za-
stupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z 
TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za 
dodržania všetkých hygienických opatrení pod vede-
ním župana Jaroslava Bašku rokovalo 36 poslancov. 
Schôdzu bolo možné sledovať prostredníctvom on-
-line prenosu na webovom sídle kraja aj na youtube, 
s tlmočením do posunkovej reči. 

V úvode pracovného programu januárovej schôdze 
vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly 
plnenia uznesení prijatých na XXVI. zasadnutí Z TSK, 
následne sa župný parlament venoval návrhom na 
riešenie prebytočného majetku kraja. Postupne pre-
rokoval a schválil, medzi inými:

- zverenie budovy telocvične a priľahlých priesto-
rov, ktoré boli vybudované v rámci projektu Hokejo-
vá akadémia do správy Školy umeleckého priemyslu 
Trenčín,

- zámenu pozemkov pod chodníkmi v k.ú. obce 
Zlatníky, ktorých vlastníkom je župa, s pozemkami 
pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve obce,

- zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. 
obce Hrabovka v prospech súkromného žiadateľa 
pre potreby umiestnenia a uloženia vodovodnej  

a plynovej prípojky,
- zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. 

Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej,  
za účelom vybudovania trafostanice a VN vedenia,

- vyradenie budovy bývalého skladu v k.ú. Nové 
Mesto nad Váhom a v správe SC TSK Trenčín z evi-
dencie formou fyzickej likvidácie, a to z dôvodu zlého 
technického stavu budovy, ktorá je dlhodobo nevy-
užívaná.

Poslanci schválili aj odpísanie nevymožiteľných po-
hľadávok po zosnulých klientoch zariadení CSS – Bô-
rik Nitrianske Pravno a CSS – SLOVEN Slavnica.

S testovaním školákov pomôžu štyri župné 
stredné školy

Súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia spô-
sobená pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobila 
zatvorenie škôl a ich prechod na dištančnú formu 
vzdelávania. Pred opätovným návratom žiakov do 
školských lavíc bude potrebné zabezpečiť testova-
nie pedagógov, žiakov aj ich zákonných zástupcov. 
Zastupiteľstvo TSK preto na svojom prvom zasadnutí  
v tomto roku schválilo dodatky k zriaďovacím listi-
nám troch župných zdravotníckych škôl v Považskej 
Bystrici, Trenčíne a Prievidzi, a tiež Obchodnej aka-
démie v Prievidzi, ktoré si zriadili mobilné odberové 

miesta a pomôžu s pripravovaným školským testova-
ním. Zriaďovacie listiny vyššie uvedených župných 
škôl boli rozšírené o poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti.

TSK žiada o financie na budovanie a modernizá-
ciu športovísk

Z Fondu na podporu športu chce župa: 
- kompletne zrekonštruovať telocvičňu Strednej 

priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom za 
približne 1 mil. eur, 

- zmodernizovať Atletický ovál Gymnázia v Dubnici 
nad Váhom za viac ako 340 tis. eur,

- vybudovať multifunkčné ihriská na Strednej od-
bornej škole (SOŠ) v Handlovej za takmer 200 tis. eur 
a v SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici za viac ako 213 
tis. eur.

Celkové oprávnené náklady na projekt Podpora 
mládežníckeho športu v TSK predstavujú viac ako 1,7 
mil. eur a 50%-né spolufinancovanie župy približne 
885 tis. eur.

Zastupiteľstvo TSK nesúhlasí s novu súdnou ma-
pou 

Ešte v decembri minulého roka poslal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška list ministerke spravodlivosti SR 
Márii Kolíkovej, v ktorom vyjadril nesúhlasné stano-
visko k návrhu tzv. novej súdnej mapy, a to po vy-
počutí predstaviteľov sudcovskej obce. K zachovaniu 
pôsobnosti krajského a okresných súdov v rámci TSK 
sa vyslovilo aj krajské zastupiteľstvo, a to prostred-
níctvom uznesenia. V ňom nesúhlasí s vyradením 
a zrušením Krajského súdu v Trenčíne a Okresných 
súdov v Považskej Bystrici, Bánovciach nad Bebra-
vou a Partizánskom na základe reformy súdnej mapy  
z novembra 2020 a žiada Ministerstvo spravodlivosti 
SR a NR SR o zachovanie ich pôsobnosti.

V závere poslanci krajského parlamentu schválili 
uznesenie, ktorým vyjadrili poďakovanie zdravot-
níkom, dobrovoľníkom a všetkým zainteresovaným 
osobám za pomoc v tejto neľahkej epidemiologickej 
situácii a samosprávam za organizáciu testovania.

Najbližšie krajský parlament zasadne 22. marca 
2021.      Zdroj: TSK

Po úspešne zrealizovanom medzinárodnom pro-
jekte v roku 2018 sa Materská škola Mládežnícka 
opäť v tomto školskom roku zapojila do programu 
partnerstva škôl eTwinning, ktoré predstavuje ko-
munitu európskych škôl a podporuje ich spoluprácu 
prostredníctvom využívania informačných a komu-
nikačných technológií.

Tak ako v roku 2018 aj tento školský rok som sa 
prihlásila a po následnom schválení realizátorov pro-
jektu z Turecka som bola prizvaná zúčastniť sa pro-
jektu „DOGAYA BESTE“ (Composing to nature). Do 
projektu je zapojených 14 materských škôl z Litvy, 
Poľska, Rumunska, Turecka a Slovenska – Materská 
škola Mládežnícka Púchov. Do projektu som zapojila 
naše najmladšie deti z 1.A. Vzhľadom k ich k nízkemu 
veku si deti neuvedomujú, že sa zúčastňujú projektu. 
Všetky aktivity boli realizované v rámci hier vo vý-
chovnovzdelávacom procese. 

Cieľom projektu je pomôcť dieťaťu vytvárať nové 
zvuky počúvaním zvukov v prírode a týmto spôso-
bom rozvíjať zmysel pre rytmus, zlepšovať jeho seba-
vyjadrenie. V priebehu jesene najskôr deti počúvali 
zvuky prírodných dejov a potom skúšali rôzne zvuky, 
ktoré vychádzali v dôsledku kontaktu týchto dejov 
s rôznymi objektmi (napr. porovnanie zvuku dažďa 
padajúceho na zem so zvukom dopadu na rôzne 
materiály, ako je papier, plast, kov, porovnanie zvuku 

vetra, drvenie šuchotu listov). 
Pomocou týchto zvukov si pre-
cvičovali rytmus. Známe pies-
ne si opakovali s týmito zvukmi 
a nakoniec si ich skladali a vy-
tvárali pre prírodu. 

Mesiac december bol po-
značený skorším zatvorením 
materskej školy. Naplánované 
zimné aktivity sa nám zatiaľ 
nepodarilo zrealizovať. Vytvo-
ril sa však dostatočný časový 
priestor na vzájomnú medzi-
národnú spoluprácu všetkých 
učiteliek. Organizovali sme on-
line webináre, na ktorých sme 
odsúhlasili ďalšie kroky v rámci 
projektu. Nekonečné spoločné 
debaty nás vzájomne obohacovali o nové, cenné 
skúsenosti v oblasti vzdelávania z iných kultúr sveta. 
Online konferencie nám umožnili vidieť, ako prebie-
ha vyučovací proces v materskej škole v Turecku, či 
v Rumunsku. Spoločne sme vytvorili kalendár na rok 
2021, v ktorom každý mesiac symbolizoval krajinu 
zúčastneného projektu. Slovensko tak malo možnosť 
spropagovať malebné mesto Púchov, ktorého súčas-
ťou je Materská škola Mládežnícka.

V priebehu januára nás čakajú aktivity spojené so 
snehom a ľadom. Verím, že sa nám všetkým opäť 
podarí v zdraví sa vrátiť do materskej školy a pokra-
čovať vo vzdelávaní našich deti, ktoré predstavujú 
našu budúcnosť. Ako povedal Jean Piaget: „Cieľom 
vzdelávania nie je zvyšovať množstvo vedomostí, 
ale vytvárať pre deti možnosti, kedy môžu vymýšľať  
a objavovať, vytvárať ľudí schopných robiť nové veci“.

Martina Šmigurová

Materská škola Mládežnícka v projekte DOGAYA BESTE

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho kraja
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Na koho sa obrátiť v prípade, že nie ste spokojný  
s kvalitou poskytnutej zdravotnej starostlivosti?

Ak sa pacient domnieva, že pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti boli porušené jeho práva, môže 
písomne požiadať poskytovateľa (zdravotnícke zaria-

denie) o zjednanie nápravy. Ak poskytovateľ žiadosti 
nevyhovie, žiadateľ sa môže obrátiť na ďalšie kom-
petentné orgány – Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, ak ide o nesprávne poskytnutie zdra-
votnej starostlivosti, alebo na Slovenskú lekársku 
komoru či Slovenskú komoru sestier a pôrodných 
asistentiek, ak je dôvodom nespokojnosti správanie 
sa lekára alebo sestry.

Prípadné pochybenia poskytovateľa nesúvisiace 
priamo s kvalitou zdravotnej starostlivosti (napríklad 
vyberanie poplatkov, dodržiavanie ordinačných ho-
dín), riešia samosprávne kraje a Ministerstvo zdravot-
níctva SR.

Samosprávny kraj a ministerstvo zdravotníctva 
kontrolujú tých poskytovateľov, ktorým vydali povo-
lenie. Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie 
na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravot-

nej služby, špecializovanej nemocnice, zariadenia 
biomedicínskeho výskumu, tkanivového zariadenia 
a referenčného laboratória. Všetkým ostatným po-
skytovateľom vydáva povolenie samosprávny kraj.

Na samosprávny kraj sa môžete obrátiť, ak sa váš 
podnet týka niektorej z týchto oblastí:

• neoprávnené platby za zdravotnú 
starostlivosť a služby súvisiace so zdra-
votnou starostlivosťou,

• nezverejnený cenník a nesúlad vy-
daných príjmových dokladov s ním,

• nedodržiavanie ordinačných hodín  
a hodín na prednostné vyšetrenie,

• zdravotná dokumentácia pacienta 
– uchovávanie, odovzdanie novému le-
károvi a získavanie informácií z nej,

• rajonizácia – určenie obvodu posky-
tovateľov (všeobecný lekár pre dospe-
lých, všeobecný lekár pre deti a dorast, 
gynekológ a zubný lekár),

• odmietnutie zdravotnej starostlivos-
ti pacientovi,

• odstúpenie od poskytovania zdra-
votnej starostlivosti zo strany lekára  

a zo strany pacienta,
• neinformovanie pacienta a zákonného zástupcu 

zo strany poskytovateľa,
• prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bez 

povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• nesplnenie podmienok na personálne zabezpe-

čenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníc-
kych zariadení.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
(ÚDZS) sa zaoberá tým, či bola zdravotná starostli-
vosť poskytnutá správne. Pokiaľ ÚDZS zistí, že zdra-
votná starostlivosť nebola poskytnutá správne, uloží 
poskytovateľovi sankcie – napomenutie, pokutu 
alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania až na 
jeden rok. Úrad nemôže rozhodnúť o odškodnení 
pacienta alebo jeho blízkych. Rozhodnúť o náhrade 
škody môže iba súd. Rovnako iba súd môže rozhod-

núť, že lekár alebo iný zdravotnícky pracovník spá-
chali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti trestný 
čin.

Môže lekár odovzdať pacientovi jeho zdravotnú 
dokumentáciu?

Lekár, ktorý zdravotnú dokumentáciu vedie, je za 
ňu zodpovedný a má ju chrániť pred poškodením, 
stratou a zničením. Zdravotná dokumentácia nepatrí 
pacientovi, nie je jeho majetkom, preto vám ju lekár 
nemôže odovzdať ani v prípade, keď ho o to požia-
date. Máte však právo na výpis zo zdravotnej doku-
mentácie.

Do zdravotnej dokumentácie pacienta môže nah-
liadať iba on sám, jeho zákonný zástupca, napríklad 
rodič alebo opatrovník určený súdom (nie opatro-
vateľ poberajúci príspevok na opatrovanie) a osoba, 
ktorú pacient na nahliadanie do dokumentácie spl-
nomocnil. Ani najbližší príbuzní si nemôžu prezerať 
pacientovu zdravotnú dokumentáciu či žiadať od 
lekára informácie o jeho zdravotnom stave, pokiaľ na 
to nie sú pacientom splnomocnení. Po smrti pacien-
ta môžu do jeho zdravotnej dokumentácie nahliadať 
manžel alebo manželka, deti, rodičia a pokiaľ pacient 
takýchto príbuzných nemá, aj ľudia, ktorí s ním žili  
v čase smrti v spoločnej domácnosti. Osoba, ktorá je 
oprávnená do zdravotnej dokumentácie nahliadať, si 
z nej môže robiť aj výpisy alebo fotokópie.

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
odošle pôvodný lekár dokumentáciu novému leká-
rovi na základe jeho vyžiadania. Pokiaľ poskytovateľ 
ukončí svoju činnosť, zdravotnú dokumentáciu pre-
berie príslušný samosprávny kraj. Ani v tomto prípa-
de lekár nevydáva dokumentáciu do rúk pacienta.

Od 1. januára 2018 musia byť všetky zdravotnícke 
zariadenia aj všetci lekári a ďalší zdravotníci zapojení 
do systému elektronického zdravotníctva ezdravie. 
Zdravotnícki pracovníci v systéme vytvárajú zdra-
votné záznamy, ktoré tvoria pacientovu elektronickú 
zdravotnú knižku. Pacient nemá právo žiadať, aby 
lekár jeho údaje do ezdravia nevkladal. Lekár je po-
vinný to robiť.       Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Podnety a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 mi-
liónom úmrtí vo svete, ako aj k zdravotným problé-
mom a zlému zdravotnému stavu ďalších miliónov 
ľudí.

Konzumácia alkoholu je hlavným rizikovým fak-
torom predčasnej úmrtnosti a invalidity u osôb vo 
veku od 15 do 49 rokov. Znevýhodnené a obzvlášť 
zraniteľné skupiny obyvateľstva majú vyššiu mieru 
úmrtnosti a hospitalizácie v dôsledku konzumácie 
alkoholu.

Údaje týkajúce sa konzumácie alkoholu zisťoval 
ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdra-
votné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR.  
V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzor-
ku spolu 11 196 respondentov. V roku 2013 tvorilo 
súbor 3 679 respondentov, v roku 2016 išlo o 3 773 
respondentov a 3 744 respondentov v roku 2019. Re-
spondenti boli starší ako 14 rokov. Prieskum priniesol 
nasledujúce výsledky.

Konzumácia piva
Môžeme konštatovať, že podiel respondentov, ktorí 

nepili pivo alebo pili pivo zriedka, stúpa. Zaznamena-
li sme zvýšenie zo 43,2 % v roku 2013 na 44,7 % v roku 
2019. Pokles v konzumácii piva bol zaznamenaný  
u respondentov konzumujúcich pivo 1-2x týždenne, 
a to z 23,5 % v roku 2013 na 21,5 % v roku 2019.

Konzumácia vína
Pozitívnym výsledkom je stúpajúce percento res-

pondentov, ktorí nekonzumovali víno alebo ho kon-
zumovali zriedka. Bolo zistené zvýšenie zo 46,8 %  
v roku 2013 na 49,5 % v roku 2019. Bol zistený po-
kles v konzumácii vína 1-2x mesačne, a to z 36,3 %  
v roku 2013 na 33,7 % v roku 2019. Výraznejšie zmeny  
v dennej konzumácii, 
či konzumácii 1-2x týž-
denne neboli zazna-
menané.

Konzumácia desti-
látov

Od roku 2013 stúpla 
konzumácia destilátov 
1-2x mesačne. Od roku 
2016 však pozoruje 
pokles v konzumácii  
z 30,3 % na 28,5 %  
v roku 2019. Denná 
konzumácia destilá-
tov ostáva bez väčších 
zmien.

Konzumácia mieša-
ných alkoholických 
nápojov

V konzumácia mieša-
ných alkoholických 
nápojov 1-2x týždenne 
a 1-2x mesačne bolo 

od roku 2013 do roku 2016 zaznamenané zníženie, 
avšak od roku 2016 do roku 2019 naopak zvýšenie 
konzumácie. Od roku 2016 pozorujeme tiež pokles 
v konzumácii každý deň či obdeň z 1,1 % na 0,7 %  
v roku 2019.                      Zdroj: uvzsr.sk, foto: pixabay

Konzumácia alkoholických nápojov je rizikom
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Jednotlivé fázy očkovania sa spúšťajú otvorením 
prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo 
formulári na prihlasovanie v centrálnom objednáv-
kovom systéme. Aktuálne je spustená 3. fáza, do kto-
rej sa môžu prihlasovať ľudia nad 75 rokov, čoskoro 
sa k nim pridajú ďalší seniori.

Ak patríte do jednotlivých fáz, môžete požiadať  
o očkovanie. Pred očkovaním sa však musíte najskôr 
zaregistrovať prostredníctvom formulára. Novinkou 
je možnosť prihlásiť sa na očkovanie telefonicky. Tá 
je prioritne určená pre seniorov, ktorí nemajú prístup 
na internet alebo im chýbajú dostatočné zručnosti. 
Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo možnosti CO-
VID-19 infolinky 0800 174 174, ktorú môžete kon-
taktovať aj v prípade zmeny termínu očkovania, ale 
aj testovania v rámci odberných miest v pôsobnosti 
rezortu. Infolinka je k dispozícii denne od 8.00 do 
20.00 hod.

Ak pôjdem na preočkovanie, pôjdem na rovnaké 
miesto ako som bol prvý krát?

V prvej a druhej vlne preočkovania pôjdete na to 
isté miesto ako pri prvej vakcinácii, budete informo-
vaný o termíne preočkovania. Osoby na druhú dávku 
vakcíny nemusia byť znova zaregistrované. Kritériom 
je, že odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky 
uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní.

Nedarí sa mi objednať sa na očkovanie, v čom je 
problém?

Najčastejším problémom pri registrácii na očkova-
nie býva, že sa pri prvej registrácii (napr. pri testova-
ní) dostali do systému chybné údaje. Teda napríklad 
zlý tvar mena, priezviska, uvádzanie titulu. V takých-
to prípadoch systém vyhodnotí, že ide o inú osobu a 
registrácia na dané rodné číslo je neúspešná. Všetky 
tieto kroky sú prvkami bezpečnosti. Žiadateľ si tieto 

údaje nedokáže opraviť sám, 
musí preto kontaktovať Call 
Centrum NCZI (02/32 35 30 
30).

Kto môže požiadať o očkova-
nie v jednotlivých fázach?

Požiadať o očkovanie môžu 
všetci, ktorí patria do aktuálne 
otvorenej fázy, a taktiež tí, ktorí 
patria do predchádzajúcich fáz 
očkovania. Napríklad: Je ot-
vorená 3. fáza a ja patrím do  
1. fázy, môžem teda požiadať  
o očkovanie. Ak by som bol na-
príklad v 5. fáze, zatiaľ nemô-
žem požiadať o očkovanie.

Po ukončení očkovania ľudí 
zaradených do 1. a 2. FÁZY na-
sledujú ďalšie fázy: 

3. FÁZA - osoby s vekom najmenej 75 rokov, 
4. FÁZA - osoby s vekom najmenej 65 rokov.
5. FÁZA - patria sem osoby so závažnou chorobou 

významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu 
ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek, napríklad 
pacient:

• onkologický v štádiu liečby ochorenia,
• s aktívnou formou hemato-onkologického ocho-

renia,
• s transplantáciou solídnych orgánov,
• s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
• s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou 

chorobou v štádiu GOLD C, D,
• v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo 

ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumó-
niu so závažným priebehom,

• so stredne ťažkým  
a ťažkým stupňom 
reštrikčnej ventilačnej po-
ruchy,

• s chronickým srdcovým 
zlyhaním (NYHA III, IV),

• po cievnej mozgovej 
príhode s trvalými závaž-
nými následkami,

• so závažnou formou 
pľúcnej hypertenzie, zá-
važnými formami reštrikč-
ných ochorení srdca,

• s diabetes mellitus  
s orgánovou manifestá-
ciou ochorenia na mini-
málne 2 orgánoch,

• s HIV v štádiu AIDS/late 
presenter,

• s chronickým zlyhaním 
obličiek (GF menej ako 0,5 
ml/s),

• s extrémnou obezitou – 
BMI vyšší ako 35,

• so závažnými psychia-
trickými chorobami (vyso-
ké riziko prenosu infekcie 
na ostatných),

• s cirhózou pečene,
• so závažnými metabo-

lickými chorobami, dis-
penzarizovaný a vyžaduj-
úci substitučnú liečbu,

• so závažnou poruchou 
imunity, vyžadujúci dis-
penzarizáciu a substituč-
nú liečbu,

• so závažnou neurolo-

gickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou 
liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skle-
róza a iné,

• s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s vý-
znamným znížením kognitívnych funkcií (významné 
riziko šírenia ochorenia),

• so závažnou formou reumatologických, gastroen-
terologických a iných ochorení vyžadujúce biologic-
kú liečbu,

• so závažnými poruchami hemokoagulácie,
• so závažným priebehom infekčných ochorení 

(napr. tuberkulóza).
6. FÁZA - na očkovanie sa môžu zaregistrovať osoby 

so stredne závažnou chorobou významne zvyšujú-
cou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, 
bez ohľadu na vek, napríklad:

• s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
• s onkologickým ochorením prekonaným v minu-

losti,
• s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
• s ischemickou chorobou srdca, pacient po preko-

naní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody 
bez závažnejších komplikácií,

• s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou 
chorobou v štádiu GOLD A, B,

• liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy 
alergie a atopie,

• s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poru-
chy,

• s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jed-
ného orgánu,

• s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumó-
niou,

• HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
• s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 

ml/s),
• s obezitou – BMI vyšší ako 30,
• so stredne závažnou psychiatrickou chorobou 

(vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
• s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štá-

diu cirhózy,
• so stredne závažnou metabolickou chorobou, dis-

penzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
• so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujú-

ci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
• so stredne závažnou formou reumatologických, 

chronických gastroenterologických a iných ochorení 
nevyžadujúcich biologickú liečbu,

• so stredne závažnými poruchami hemokoagulá-
cie.

7. FÁZA - učitelia s vekom najmenej 55 rokov, 
8. FÁZA - osoby s vekom najmenej 55 rokov, 
9. FÁZA – učitelia, 10. FÁZA - osoby s vekom najme-

nej 45 rokov, 11. FÁZA  - osoby s vekom najmenej 18 
rokov.      Zdroj: npz.sk, foto: pixabay 

Očkovanie proti COVID-19: Kedy a ako sa objednať
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Kým prvé dva mesiace v roku 2020 sa návštevnosť 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne vyvíjala v zmysle 
rastúceho trendu z predchádzajúcich rokov, zvyšné 
mesiace silne poznačila pandémia koronavírusu.

Počas roka boli objekty Trenčianskeho múzea 
niekoľkokrát zatvorené, alebo ich prístupnosť bola 
značne obmedzená kvôli epidemiologickým opat-
reniam. Po šiestich rokoch prekonávania rekordov 
v návštevnosti tak zaznamenal Trenčiansky hrad  
a ďalšie objekty Trenčianskeho múzea výrazný po-
kles. Na prepade návštevnosti sa podieľali zrušené 
výchovno-vzdelávacie aktivity pre školské kolektívy, 
workshopy pre širokú verejnosť, komentované od-
borné prehliadky ale aj kultúrno-spoločenské akcie 
v podobe letných koncertov a hromadných podujatí. 
Zaznamenali sme tiež zreteľný pokles v počte zahra-
ničných návštevníkov pre dočasné uzatvorenie hra-
níc. Celkovo navštívilo Trenčianske múzeum 103.303 
návštevníkov, čo je zhruba o 40 percent menej ako  
v roku 2019.

Spomedzi kultúrnych inštitúcií Trenčianskeho 
múzea bol aj minulý rok lídrom v návštevnosti Tren-
čiansky hrad. Napriek tomu, že oň pretrvával veľký 
záujem, prerušenie celoročnej prevádzky a viac ako 
trojmesačné uzatvorenie hradu sa nepriaznivo pre-
mietlo do návštevnosti. Dominantu krajského mesta 
navštívilo 91.319 návštevníkov, čo je o 60.870 menej 
ako v roku 2019. Najvyšší počet turistov zaznamenal 
hrad predovšetkým počas letnej sezóny v mesia-
coch júl a august. V uvedenom období hrad navští-
vilo 56.573 osôb, t.j. približne o 7 percent menej ako  
v rovnakom období v roku 2019.

Neľahký rok na hrade poznačený koronakrízou
O priazeň verejnosti sa za prísnych hygienických 

opatrení uchádzalo viacero zaujímavých podujatí. 
Najväčším lákadlom boli tie, ktoré sa konali na hra-
de počas víkendov. Mimoriadne obľúbené boli ak-
cie ako Rozprávková cesta Matúša Čáka, Duch pána 
Váhu a Tatier ožíva, tradičný Deň detí, strašidelné 
nočné prehliadky hradu okorenené vtipnými scén-
kami a historkami z mučiarne, alebo podujatie pre 
deti Hľadanie pokladu Matúša Čáka. Na príťažlivosti 
pridal hradu aj letný dobový tábor so sokoliarmi a ich 
dravcami. Na záver prázdnin mohli milovníci histórie 
zažiť komentovanú baterkovú nočnú prehliadku hra-
du alebo sa stretnúť s drakom na divadelnom pred-
stavení Dračí príbeh.

Záujem turistov určite podnietili aj výstavy, spo-
medzi ktorých zaujala najmä výstava bábok Z roz-
právky do rozprávky alebo unikátna výstava Strašid-
lá na hrade, ktorá bola inštalovaná v priestoroch pod 
Delovou baštou, kam sa návštevník bežne nedosta-
ne. V októbri sa Trenčiansky hrad zmenil na planétu 

šliapacích autíčok - dokonalých zmenšenín raritných 
a legendárnych retro autíčok. V novembri bola otvo-
rená výstava Trenčianskeho múzea Život roľníka, kto-
rá prezentuje pohľad na zvyky životného cyklu ako 
súčasť života roľníka na území stredného Považia.

Významnou udalosťou minulej sezóny bolo sláv-
nostné otvorenie dobovej včelnice a osadenie sied-
mych masívnych dobových úľov na Trenčianskom 
hrade. Cieľom tohto projektu je oživiť záujem najmä 
detí a mladých ľudí o prírodu a vytvoriť ich kladný 
vzťah k tradíciám a včelárstvu. Veríme, že chovom 
včelích rodín spestríme prehliadku hradu a edukač-
nými aktivitami priamo vo včelnici poukážeme na 
význam včiel, čím súčasne podporíme myšlienku ich 
záchrany.

Najvýznamnejším medzníkom minulého roka je 
však bezpochyby sprístupnenie južného opevnenia 
hradu od lesoparku Brezina, ktoré bolo zrekonštru-
ované v rámci medzinárodného projektu TreBuChET 
– Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície. 
Vďaka tomuto projektu sa Trenčiansky hrad svojou 
rozlohou dostupnou pre verejnosť zaradil medzi 
najväčšie v Európe. Sprístupnené sú tie časti hradu, 
ktoré doteraz nemali turisti možnosť vidieť. Na jar 
plánuje múzeum otvoriť pre turistov nový samo-
statný vstup s pokladňou, ku ktorej sa návštevníci  
v budúcnosti budú môcť dopraviť turistickým vyhli-
adkovým vláčikom.

V októbri pribudla na juž-
nom opevnení hradu atrak-
cia v podobe funkčnej repliky 
trebuchetu ako symbolický 
artefakt vyššie spomínaného 
projektu, ktorý má pomyse-
lne prenášať návštevníkov 
Trenčianskeho hradu do ob-
dobia neskorého stredoveku.

Jesennú atmosféru na 
hrade spestrila Ekumenická 
liturgická slávnosť v Panskej 
kaplnke, počas ktorej bol po-
žehnaný kríž predstaviteľmi 
troch cirkví. Na hrade Matúša 
Čáka sa môžu po civilných 
konať už aj cirkevné sobáše. 
V čase liturgickej slávnosti 
bola v Letnej veži vystavená 
vzácna pozlátená gotická 

monštrancia zo 14. storočia.
Život v pobočkách počas ich uzatvorenia
Život v pobočkách múzea neutíchol ani v čase ich 

uzatvorenia z dôvodu pandémie. Toto obdobie vy-
užili zamestnanci múzea na generálne upratovanie, 
stavebné práce, opravy a údržbu objektov, revíziu 
zbierkových predmetov a na prípravy nových vý-
stav. Neprehliadnuteľná je výmena šindľovej krytiny 
na streche delovej bašty, rekonštrukcia strechy na 
takzvanej piatej bráne, výmena dreveného zábrad-
lia na mostíku pred 4. hradnou bránou alebo práce  
v spálni a šatníku v Barborinom paláci.

Po dvoch rokoch rekonštrukcie bola slávnostne ot-
vorená expozícia v Kúrii Ambrovec v Beckove. Úpra-
vou a revitalizáciou priestorov kúrie sa vytvoril pries-
tor na vystavenie kľúčových zbierkových predmetov 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne, na kultúrne vyžitie 
ale aj animačné programy a vzdelávacie aktivity.

Plány na rok 2021
Na povestnú studňu lásky, hladomorňu, Matúšovu 

vežu či veľkolepé južné opevnenie ako aj ostatné ob-
jekty Trenčianskeho múzea sa môžu tešiť návštevníci 
aj tento rok, ktorý sa bude niesť v znamení 700. výro-
čia úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho. Pre návštev-
níkov pripravujeme viaceré novinky a množstvo ak-
cii, podujatí a výstav, ktoré budú tematicky spojené 
s najznámejším majiteľom Trenčianskeho hradu,  
a ktoré budú pre širokú verejnosť veľkým lákadlom.

Okrem toho návštevníci aj tento rok budú môcť vi-
dieť expozície v priestoroch objektov ako Katov dom, 
Kostnica / Karner sv. Michala, Župný dom či Podja-
vorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom ale-
bo rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka  
v Uhrovci, kde si v novembri tohto roku pripomenie-
me ďalšiu významnú udalosť – 100. výročie narode-
nia Alexandra Dubčeka.

„Pevne veríme, že bohatá programová ponuka, 
pripravované akcie, výstavy, sprístupnenie nových 
priestorov, pedagogické programy a prednášky 
v jednotlivých objektoch Trenčianskeho múzea, 
ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, budú pre svojich fanúšikov  
a priaznivcov naďalej atraktívne a v roku 2021 pri-
nesú ovocie v podobe veľkého počtu nových a spo-
kojných návštevníkov“, uviedol riaditeľ Trenčianske-
ho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.

Radovana Keliarová, 
Trenčianske múzeum v Trenčíne 

Návštevnosť objektov Trenčianskeho múzea v roku 2020



púchovská kultúra 13

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: 2.2.2021
Polievka: Pohronská 0,33l
1. Maďarský guláš z hovädzieho mäsa, 
kysnutá knedľa
2. Bravčové rizoto so syrom, obedový 
šalát sterilizovaný

Streda: 3.2.2021
Polievka: Hrachová s opekaným  
chlebom
1. Mletý rezeň so syrom,  
štuchané zemiaky, kyslá uhorka
2. Kurací stehenný steak, hokkaido 
omáčka so šampiónmi, maslové halušky

Štvrtok: 4.2.2021
Polievka: Slepačí vývar s mäsom  
a rezancami 
1. Domáca zabíjačka, (jaternica, klobás-
ka), kyslá kapusta, varené zemiaky
2. Kurací závitok so slaninkou a sušenou 
slivkou, francúzska omáčka, dusená ryža

Piatok: 5.2.2021
Polievka: Zemiaková- kulajda 
1. Obrátený hovädzí rezeň, zemiaková 
kaša
2.Pražské morčacie prsia, dusená ryža, 
červená repa

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok:2. 2. 2021
Polievka: Hŕstková s údeným mäsom, 
chlieb 
1.Čevabčiči, varené zemiaky s maslom, 
sterilizované obloženie 
2.Knedlíky plnené údeným mäsom, 
opražená cibuľka, dusená kapusta 
3.Pizza

Streda: 3. 2. 2021
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou, chlieb 
1.Bravčový černohorský rezeň, americké 
zemiaky, tatárska omáčka 
2.Kuracie rizoto so zeleninou, strúhaný 
syr, sterilizovaná kukurička 
3.Pizza
Štvrtok: 4. 2. 2021
Polievka: Kelová s paprikou a domácimi 
haluškami, chlieb
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža  
s hráškom, miešaný kompót 
2. Langoše s cesnakom, kečupom  
a syrom 
3. Pizza

Piatok: 5. 2. 2021
Polievka: Šošovicová na sladko-kyslo, 
chlieb
1.Hovädzí „Stroganov“, dusená ryža 
2.Vyprážaný karfiol, varené zemiaky s 
petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka 
3.Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Špenátový šalát s vareným kur. 
mäsom a horčicovo-medovým  
dresingom, toast
Utorok: 2.2. 2021
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Karfiolová so slaninovým chipsom
1. Brav. závitok (vajce, slanina), dusená 
ryža, kyslá uhorka

2. Krémové cestoviny zapekané s huba-
mi a kuracím mäsom
3. Zemiakové placky s kyslou kapustou, 
smotanou a klobásou/bez (výber)
Streda: 3.2. 2021 
Polievka:  
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Fazuľová polievka s rezancami  
1. Černohorský kurací rezeň, zemiaková 
kaša, kapustový šalát  
2. Bojnická bravčová pochúťka (volské 
oko, syr), dusená ryža  
3. Ryžový nákyp s broskyňami
Štvrtok: 4.2. 2021
Polievka:  
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Kurací krém
1. Hovädzia roštenka na červenom víne, 
karlovarské knedle
2. Kuracie ,,Kung Pao´´(paprika, čili, 
zazvor, arašidy), dusená ryža   
3. Vyprážané syrové trio (eidam,  
oštiepok, syr. korbáčik), var. zemiaky,  
tat. omáčka
Piatok: 5.2. 2021
Polievka : 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Pikantná pórová so zemiakmi
1. Brav. krkovička na strapačkách z kyslej 
kapusty a s opečenou klobásou   
2. Kuracie stehno plnené (šunka, syr), 
dusená ryža  
3. Kočkovská krúpna baba s údeným 
mäsom, acidko  
 
  
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 2.2.2021
Polievka: 
Poľovnícka s jelením mäsom, chlieb    
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Bravčoví perkelt, maslové halušky   
2. Jelenie stehno na šípkovej omáčke, 
karlovarská knedľa 
3. Vyprážaný rybí filet, varené zemiaky  
s maslom, zeleninové obloženie  
Streda: 3.2.2021
Polievka: 
Cesnakový krém, chlebové krutóny
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kuracia rolka plnená zeleninou a 
vajíčkom, dusená ryža
2. Pečená bravčová krkovica, dusená 
kyslá kapusta, parená knedľa
3. Zeleninové rizoto so syrom, kyslá 
uhorka   
Štvrtok: 4.2.2021
Polievka: 
Kapustová s klobáskou  a hubami   
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Kuracie rezance na karí, dusená ryža  
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb   
3. Šúľance s makom 
Piatok: 5.2.2021
Polievka: Sedliacka s krúpami
Hovädzí vývar Risi - Bisi
1. Balkánska Pljeskavica s hranolkami 
(cibuľa, paradajka, horčica)   
2. Hovädzí „Stroganov“, maslové halušky   
3. Grilovaný rybí filet, 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)
6. Pizza San Lorenzo 

(pomodoro, šunka, slanina, vajce, syr)
7. Pizza Quattro Formaggi 
(pomodoro, 4 druhy syra) 
8. Pizza Al Tonno 
(pomodoro, tuniak, cibuľa, syr) 
9. Pizza Prosciutto e Funghi 
(pomodoro, šunka, šampiňóny, syr)
10. Pizza Lucifero (pomodoro, pikantná 
saláma, šampiňóny, cibuľa, syr)

 “Prajeme Vám dobrú chuť.”

NOVOOTVORENÁ 
AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Royova ulica 1908/12A, 020 01 Púchov

+421 944 212 714

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - ZBROJNÉ PREUKAZY

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - PRÁCA V SBS

DIAGNOSTIKA DETÍ A DOSPELÝCH
KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Púchovské novinyPúchovské noviny
aj na webe:aj na webe:

puchovskenoviny.skpuchovskenoviny.sk
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Š esť kníh,  ktoré stojí  za to si  prečítať.. .
Chladné dni sú ako stvorené na oddych pod dekou, so šálkou kávy a dobrou knihou. Predstavujem 

vám tohtoročné novinky z našej knižnice, ktoré vás vtiahnu do príbehu...

Camille Aubray /  
Varila som pre Picassa
Lahodná zmes romantiky, tajomstiev a francúzskej 
kuchyne. sedemnásťročná Ondine pracuje v rodi-
nnej reštaurácii Café Paradis. Z každodennej rutiny 
ju vytrhne príchod nového hosťa z Paríža, ktorý si 
želá, aby mu obedy servírovali v neďalekej vile. Tým 
tajomným hosťom nie je nik iný ako slávny Pablo Pi-
casso, ktorý sa práve ocitol na životnej i umeleckej 
križovatke a dúfa, že pobyt pri mori mu pomôže na-
čerpať nové sily.

Jostein Gaarder /  
Vianočné mystérium
Neuveriteľný príbeh nórskeho dievčatka, ktoré sa  
v predvianočnom ruchu stratí mame v obchodnom 
dome. Dievčatko Elisabet sa prekvapivo ocitá medzi 
tými, ktorí putujú späť v čase do roku „nula“, aby boli 
v Betleheme pri narodení Jezuliatka. Ako ubúdajú 
storočia, pútnikov pribúda a sú medzi nimi nielen 
pastieri a postavy z dejín vianočného príbehu, ale aj 
ovce a anjeli. Elisabet so sprievodom sa však nepohy-
buje iba v čase, putuje zároveň v priestore – z Nórska 
na juh a spoznáva nové krajiny a útržky z ich histórie.

Aleš Palán / 
jako v nebi, jenže jinak
Rozhovory o životných príbehov samotárov, ktorí 
sa rozhodli opustiť svoj bežný život doplnené 
fotografiami Johany Pošovej. Príbehy popretkávané 
mystikou, humorom a životnou múdrosťou vás určite 
zaujmú. 

Tamara Šimončíková Heribanová/ 
Malá doba ľadová
Román Tamary Heribanovej sa dá interpretovať aj ako 
vztýčený prst. Ak nedáme priestor láske, porozume-
niu, zodpovednosti za toho druhého, môže sa stať, 
že príde k absolútnemu kolapsu. Talentovaná autorka 
poskytuje v románe nemálo námetov na rozmýšľanie 
o tom, prečo je náš život taký, aký je, a prečo v ňom 
nemožno dosiahnuť všetko, po čom túžime.

Robert Galbraith /  
Smrtiaca biela
J.K.Rowlingová na knižnom trhu uspela s čarodejníc-
kymi príbehmi o Harry Potterovi. Ale úspešne prera-
zila aj s detektívkami, ktoré píše pod pseudonymom 
Robert Galbraith. Jej štvrtá detektívka vás určite ne-
nechá bez správnej dávky napätia. 

Hans Christian Andersen /  
Snehová kráľovná
Prekrásne ilustrácie doplnené tradičnou rozprávkou 
z tvorby H.CH.Andersena vtiahnu každé dieťa. Do-
káže láska Kaia a Gerdy roztopiť kliatbu Snehovej 
kráľovnej?

Tamara Blašková
Zdroj: Čo čítať?, aktuality.sk, medziknihami.sk, martinus.sk
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Bežný spotrebiteľ len veľmi ťažko odhalí, či je 
med, ktorý si kúpil v obchode, naozaj pravý a ne-
jde len o cukorný roztok. Z výsledkov Medového 
laboratória SAV vyplýva, že až takmer 40 % me-
dov dostupných na pultoch slovenských obchod-
ných reťazcov nemá antibakteriálne vlastnosti, 
ktoré sú charakteristické pre med.

Celosvetový nedostatok medu a zvýšený dopyt po 
ňom neustále zvyšuje aj frekvenciu výskytu falšova-
ných medov. Faktom je, že ide o šiestu najčastejšie 
falšovanú potravinu v Európskej únii. „Spotrebiteľ má 
len málo možností, ako znížiť riziko kúpy falšované-
ho alebo znehodnoteného produktu. V prvom rade 
sa treba vyhýbať medom, pri ktorých nie je známy 
ich zreteľný pôvod a uvádza sa na nich napríklad – 
zmes medov z krajín EÚ a mimo EÚ,“ varuje Ing. Juraj 
Majtán, Dr.Sc. z Ústavu molekulárnej biológie Slo-
venskej akadémie vied (SAV), ktorý sa venuje výsku-
mu medu.

Z dôvodu každoročnej nižšej produkcie medu a vy-
sokého dopytu po tejto komodite sa dá predpokla-
dať, že frekvencia jeho falšovania bude narastať. Na-
jviac sa falšujú medovicové medy, ktoré sú drahšie. 
Ich pravosť však bežný spotrebiteľ nespozná zrakom 
ani čuchom. „Môžu byť znehodnotené aj zmiešaním 
pravého medu s cukorným roztokom, čím si môžu 
zachovať vôňu i chuť,“ hovorí Juraj Majtán. Med je zá-
konom definovaný ako včelí produkt, do ktorého by 
sa nemalo nič pridávať, ale ani z neho odoberať. Exis-
tujú určité základné parametre, ktoré by mal spĺňať 
(napríklad by mal mať do 20 % obsahu vody, do 5 % 
sacharózy...). Avšak aj tieto parametre sa dajú splniť  
u medu falšovaného, resp. znehodnoteného.

Môže pančovaný med užívateľovi nejako ublížiť? 
„Podľa môjho názoru existujú určité predpoklady, 
že by mohol falšovaný med spôsobiť nežiadúce 
zdravotné účinky, keďže nevieme, aké látky boli 
doň pridávané. Mohlo ísť napríklad o farbivá, zvý-
razňovače chuti, ale aj iné chemické látky, ktoré by 
mohli citlivejším ľuďom spôsobiť ťažkosti.“ Najlepším 
rozhodnutím pre spotrebiteľa je podľa odborníka 
kúpa medu od overeného včelára vo svojom okolí. 
Tí zvyčajne svoju produkciu predajú hneď v ten rok, 
ako med vytočia. Starnutím stráca nielen na chuti, ale 
aj na svojom pozitívnom zdravotnom účinku.

Testy ich odhalili
Odborníci zo Slovenskej akadémie vied si posvi-

etili na med zakúpený v obchodných reťazcoch na 
Slovensku. Skúmali 43 vzoriek. Výsledok? Len 16 %  
z nich spĺňalo požadovanú úroveň biologickej aktivi-

ty, ktorá je charakteristická pre pravé a nepoškodené 
medy. Živé zložky medu s antibakteriálnym účinkom 
sú výsledkom práce včiel. V poškodených, upravova-
ných, alebo vo falšovaných medoch chýbajú, alebo 
sú nefunkčné.

Antibakteriálna aktivita medu je mierkou biologic-
kých vlastností pravého medu. Preto má originálna 
metóda testovania antibakteriálnej aktivity medu 
vyvinutá našimi vedcami v SAV výnimočný význam. 
„O nedostatočnej kvalite medu, ktorý sa predáva  
v obchodných reťazcoch sme už dlho tušili. Potrebo-
vali sme však získať objektívny obraz skutočného 
stavu. A tak sme zakúpili v rozličných obchodných 
reťazcoch produkty s etiketou med a o testovanie ich 
kvality sme požiadali vedcov v Slovenskej akadémii 
vied,“ hovorí včelár Rastislav Pavlišin. Vedci pod vede-
ním mikrobiológa Juraja Majtána udeľovali jednotli-
vým produktom tri známky kvality – zlatú, striebornú 
a bronzovú. Meranou vlastnosťou bola antibakteri-
álna účinnosť medu. Tá dokáže usmrcovať baktérie, 
resp. zabraňovať ich rastu a tak pomáhať aj pri liečbe 
chronických rán či herpesu. Antibakteriálna aktivita 
robí z medu skutočný med.

Výsledky testov sú pre slovenského spotrebiteľa 
doslova alarmujúce. Z celkového počtu skúmaných 
vzoriek vyhovovalo kvalitatívnym štandardom len 
7 zo 43 medov, čo je 16,3 %. Zlatú medailu kvality 
a najvyšší antibakteriálny potenciál vykazovali len 
dve vzorky, jedna získala striebornú medailu a štyri 
vzorky bronzovú medailu. Podpriemerná antibak-
teriálna aktivita sa zaznamenala u 19 vzoriek testo-
vaných medov. Zvyšných 17 medov zo slovenských 
reťazcov vykazovali aktivitu len na úrovni samotnej 

cukornej zložky 
a možno ich tak 
považovať za 
mŕtve produkty. 
„Všetko to dob-
ré, čo robí med 
medom bolo  
v týchto vzor-
kách mŕtve. 
Podiel antibak-
teriálnej aktivity 
n e d o s a h o v a l 
potrebnú úro-
veň a preto  
v tomto prípa-
de nemožno 
hovoriť o mede, 
ako funkčnej  
a zdraviu pro-
spešnej potra-
vine. V praxi to 
znamená, že 
takéto produkty 

by sme nemali označovať ako med. Ak to robíme, 
uvádzame spotrebiteľa do omylu a ten v presvedče-
ní, že si kupuje med s antibakteriálnymi účinkami, si 
v skutočnosti kupuje iba nefunkčnú potravinu, ktorá 
z hľadiska zdravia a budovania imunity nemá pre člo-
veka žiadnu pridanú hodnotu,“ hovorí Juraj Majtán, 
autor laboratórnej analýzy medov.

Za doslova katastrofálnou kvalitou medu, ktorý je 
dostupný v obchodných reťazcoch, je často neod-
borná manipulácia, upravovanie či jeho falšovanie. 
Výrobcovia a dodávatelia takýchto produktov do sie-
tí obchodných reťazcov svojim konaním porušujú zá-
kon. Ten hovorí, že do medu sa nesmú pridávať žiad-
ne ďalšie prídavné látky. „S medom by sa po vyzretí 
v plástoch, jeho následnom vytočení, krátkodobom 
státí a výslednom naplnení do pohárov nemalo už 
nič robiť. Ak sa tento proces poruší, napríklad zahri-

atím medu pri teplote nad 40 stupňov, med sa zne-
hodnocuje, stráca svoju výnimočnosť – biologickú 
aktivitu. Zahrievanie sa bežne robí, ak chceme ,zrušiť‘ 
kryštalizáciu medu, ktorá je, mimochodom, jeho pri-
rodzená vlastnosť,“ vysvetľuje Juraj Majtán.

Úroveň kvality medov sa nedá vždy odhaliť, preto-
že v súčasnosti používané laboratórne metódy sú už 
zastarané, resp. rozsah jednotlivých meraných para-
metrov je nevhodne nastavený. „Súčasné legislatívne 
normy, ktoré definujú kvalitu medu na Slovensku, 
ale aj v Európe, sú nedostačujúce na odhalenie všet-
kých foriem falšovania alebo znehodnotenia kvality 
medu. Preto sme vyvinuli novú metódu hodnotenia 
kvality tohto včelieho produktu s ohľadom na jeho 
antibakteriálny účinok,“ hovorí Juraj Majtán, vedúci 
Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave mo-
lekulárnej biológie SAV, ktorý založil projekt Medové 
laboratórium.

Výsledky tejto laboratórnej analýzy ukázali nevy-
hnutnosť pravidelne kontrolovať kvalitatívne pa-
rametre medov, najmä ich antibakteriálnu aktivitu,  
a tento údaj viditeľným spôsobom uvádzať na eti-
kete včelieho produktu. Tie produkty, ktoré nebudú 
spĺňať požadovanú kvalitu, by sa nemali označovať 
ako med. Poctiví slovenskí včelári zároveň upozor-
ňujú, že pravý med, ktorý obsahuje antibakteriálne 
zložky, nie je možné zakúpiť za obvyklú cenu, za 
ktorú sa med predáva v obchodných reťazcoch. „Po-
hár kvalitného medu sa predáva za násobne vyššiu 
cenu, ako je cena v obchodných reťazcoch. Ak je 
však spotrebiteľ uvádzaný do omylu, a myslí si, že si 
zakúpil pravý med za výhodnú cenu, v skutočnosti 
si často zakúpil mŕtvy produkt,“ upozorňuje Rasti-
slav Pavlišin. Svoju skúsenosť pridáva aj jeho kolega 
včelár MVDr. Svetozár Ružička. „Ak lacné medy na-
hrádzajú pravý med, produkt včiel, poškodzuje to aj 
financovanie prevádzky včelárenia. Naši včelári nie 
sú schopní predať med na slovenskom trhu za ceny 
obvyklé v obchodných reťazcoch. Cena pravého 
medu musí byť oveľa vyššia, inak nedokážeme vče-
láriť. Včelárstvo je finančne náročné, súvisí s pravidel-
ným ošetrovaní včiel, prikrmovaním, zazimovaním... 
A ak neviete poctivým medom konkurovať jeho 
upraveným, lacným verziám, je ohrozená existencia 
včelárstva ako takého.“

Spotrebiteľ by nikdy nemal byť uvádzaný do 
omylu nedôsledným označovaním, obchádzaním 
noriem alebo nešetrným zaobchádzaním s touto 
výnimočnou potravinou. Kvalitný med má svoju 
cenu a spotrebitelia, ktorí ju dokážu rešpektovať, 
sú zárukou, že poctivé včelárenie prežije aj na 
Slovensku.

Aký vplyv má med na naše zdravie, zhrnula MUDr. 
Alžbeta Béderová, CSc. z RÚVZ Bratislava:

• Pravidelná konzumácia medu zvyšuje celkovú 
obranyschopnosť organizmu a energetickú výkon-
nosť.

• Odporúča sa ako podporná liečba napríklad pri 
oneskorenom raste či chudokrvnosti.

• Pri migrénach a nespavosti je vhodné večer vy-
piť vodu s 3 lyžičkami jablčného octu a 2 lyžičkami 
medu.

• Pri liečbe pečeňových ochorení sa s úspechom 
používa kvetový med s vysokým obsahom fruktózy.

• Med sa využíva ako podporná liečba pri zápale 
priedušiek a horných dýchacích ciest, pri kašli, preto-
že obsahuje tzv. terpény, ktoré pomáhajú vylučovať 
hlieny a zmierňujú kašeľ.

• Preventívne podávanie medu sa odporúča pri ate-
roskleróze pre obsah minerálov a tiež lepšie okysličo-
vanie srdcového svalu.

• V období tehotenstva med tlmí stavy nevoľnosti.
Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Slovenskí vedci otestovali kvalitu medov v obchodoch
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O SVÄTOM BLAŽEJOVI
Blažej pôsobil v 3. storočí ako biskup v Arménsku. 

Legenda hovorí, že bol lekárom a pri prenasledova-
ní kresťanov ho našli skrytého v lese a odovzdali ho 

úradom. Vo väzení vykonával lekárske zásahy - naprí-
klad zachránil chlapca, ktorému v hrdle uviazla kosť  
a dusil sa. Za svoju vieru bol sťatý mečom. Je ucti-
evaný ako ochranca pred chorobami hrdla. Svätob-

lažejské požehnanie sa udeľuje v ka-
tolíckych kostoloch. Kňaz priloží dve 
prekrížené sviece k hrdlu veriaceho.

DEŇ SV. BLAŽEJA – OBCHÔDZ-
KY UČITEĽOV

Už od stredoveku bol v strednej  
a západnej Európe tretí február 
dňom vyhradeným na obchôdzky 
učiteľov a žiakov, ktorí chodili po 
domoch a vyberali potraviny. Príjmy 
učiteľov boli v minulých storočiach 
zmluvne zabezpečené takzvaným 
vokátorom. Príjmy tvorila neveľká 
peňažná suma, stabilne určené 
množstvo naturálií, napríklad dreva, 
obilia, prípadne paliva a z vedľajších 
príjmov (zisk z pečenia oblátok, na-
turálie vyzbierané po domoch na 
Blažeja a Gregora, v minulosti aj na 
Havla a Martina). Spočiatku naturá-

lie vyberal učiteľ so svojimi žiakmi, no od 18. storočia 
posielali samotných žiakov. Pri obchôdzkach boli vy-
užité staršie tradície a vyberanie sa spojilo s predne-
sením piesní a vinšov. Žiaci dostávali za obchôdzky 
od učiteľov malú peňažnú odmenu. Vyzbierané veci 
nanosili do školy a učiteľova žena pripravila pre všet-
ky deti obed, po ktorom nasledovala tanečná zábava.

Vinšovanie na Blažeja zaniklo koncom 19. storočia. 
V niektorých slovenských obciach sa zvyk objavoval 
do roku 1914. 

Začiatkom 20. storočia chodievali v Bytči štyria – pi-
ati dospelí mládenci. Jeden z mládencov bol obleče-
ný za husára a v ruke držal šabľu, ktorú po príchode 
do domu zapichol do hrady. Následne chodili všetci 
do kruhu „pod šabľu“ a spievali. 

BLAŽEJSKÉ PRANOSTIKY 
Deň svätého Blažeja, rovnako ako Hromnice, bol 

významný deň pre predpovedanie úrody a počasia 
v nasledujúcom období. Veľmi známe sú pranostiky: 
Na svätého Blažeja má ísť furman zo dvora; Na sväté-
ho Blažeja slnko ešte nehreje.

Jozef Mihálik, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Foto: wiki

3. február – sviatok svätého Blažeja

Sviatok Hromnice sa v cirkevnom kalendári nazýva 
sviatkom Obetovania Pána, dávnejšie sa volal Očis-
ťovanie Panny Márie. Hromnice sa podľa kresťanskej 
tradície slávia na štyridsiaty deň po narodení Ježiša 
Krista.

POHANSKÉ OBDOBIE
Podľa východných Slovanov sa rok delil len na 

zimu a leto. V období Hromníc vo februári nastal čas, 
kedy sa stretli obidve ročné obdobia. U západných 
Slovanov to bol sviatok na poctu Perúna, boha ohňa  
a hromov. 

U Rimanov vybraní kňazi zvaní luperci, obetovali 
božstvám capy a psov. Z koží zvierat narezali reme-
ne, behali po uliciach a udierali okoloidúcich, najmä 
ženy. Tieto obrady sa nazývali luperkálie a ich súčas-
ťou boli sprievody, kde účastníci niesli zapálené svie-
ce. Význam týchto sprievodov spočíval vo viere v ma-
gickú očistu, nazývanú februatio. Podľa tohto slova je 
pomenovaný mesiac február. 

ZAVEDENIE KRESŤANSKÉHO SVIATKU – POSVÄ-
COVANIE SVIEČOK

Cirkev na konci 5. storočia zaviedla namiesto očist-
ných pohanských rituálov sviatok Očisťovania Panny 
Márie a v priebehu 11. storočia, v dôsledku stále živej 
predkresťanskej tradície, aj obrad posviacania svie-
čok. 

Na Hromnice (2. februára) sa v kostoloch svätili 
sviečky nazývané ´hromničky´. Posvätené  sviečky 
sa ako ochrana zapaľovali počas búrok, keď hrozilo, 
že blesk by mohol zničiť drevené stavby nechránené 
bleskozvodom. Hromničky sa zapaľovali aj na uľah-
čenie skonu umierajúcemu a pri mŕtvych, aby sa im 
pokojnejšie odchádzalo na druhý svet. 

ĽUDOVÉ ZVYKY NA HROMNICE
Počas dňa bolo zakázané pracovať a šiť. Kto zá-

kaz vedome porušil, mal byť zasiahnutý bleskom. 
V súvislosti so sviatkom stretávania zimy a leta, sa 
vykonávali zvyky zamerané na rast ľanu a konope. 
Gazdiné počas dňa varili dlhé rezance alebo šúľance 
– rovnako dlhé mali narásť aj konope a ľan. Keď v deň 
Hromníc boli na strechách dlhé cencúle, tiež sa pred-
pokladala, že narastú dlhé konope. Každý, kto mo-
hol (mládež, ženy aj celé rodiny) sa mali kĺzať alebo 
sánkovať, aby konope vyrástli vysoké. Sánkovačky, 

ako hromničná zábava, bola rozšírená aj v mestskom 
prostredí. 

ĽUDOVÉ PRANOSTIKY
K Hromniciam sa viaže množstvo pranostík, naprí-

klad:
- Na Hromnice o hodinu více.
- Prešli Hromnice, koniec sanice.
- Na Hromnice, zimy polovice.
- Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako 

sedliaka v košeli.
- Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak  

v marci zamrzne.
- Na Hromnice letí škovránok cez hranice.
- Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posílí.
- Keď vo februári mokro, v auguste je sucho.
- Mnoho snehu vo februári, mnoho sena v júli.
- Ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho po-

vlečie, ale ak je silný mráz, treba sa ponáhľať so zim-
nými prácami, lebo jar je predo dverami.

- Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na 
druhú stranu.

- Ak svieti slnko na Hromnice, hojnosť žita i pšenice.
- Na Hromnice musí škovránok vrznúť i keby mal 

zamrznúť.
- Ako dlho pipíšky pred Hromnicami spievajú, tak 

dlho po nich budú mlčať.
- Keď na Hromnice sneh a vietor duje, to skorý prí-

chod jari zvestuje.
- Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví jar 

skoro usmievavé líce.
- Ak na Hromnice mrzne, bude dobré leto.
- Raduje sa gazda, keď si na Hromnice dve pre zimu 

musí obliecť kabanice.
- Ak na Hromnice napadne čo i len toľko snehu, čo 

na čiernej krave zbadáš, bude úrodný rok.
Jozef Mihálik, 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Foto: pixabay

Hromnice slávime na štyridsiaty deň po narodení Krista
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Rozhodnutie Mesta Púchov 
k prevádzke škôl a školských zariadení 

V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID 
– 19 a na základe „Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. januára 2021 s účinnosťou od 11.1.2021“ 
a potvrdením jeho nezmeneného stavu vyplývajúceho z rozhodnutia kon-
zília epidemiológov a odborníkov zo dňa 28.1.2021 Mesto Púchov ako zria-
ďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo s účinnosťou od 1. februára do 
5. februára 2021 o prevádzke materských škôl a školských klubov detí so 
stravovaním v ŠJ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktú-
ry v zmysle zákona č.45/2011 Z.z. a pre deti rodičov, ktorým povaha 
práce nedovoľuje pracovať z domu v MŠ a ŠKD:

Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
Materská škola, Slovanská 330/23, Púchov,
Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,
Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
Materská škola, Nosice 221, Púchov,
Školský klub detí v ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, Púchov,
Školský klub detí v ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov.
Mesto Púchov v ostatných školách a školských zariadeniach naďalej po-

tvrdzuje prerušenú prevádzku, v základných školách a základnej umeleckej 
škole dištančnú formu vzdelávania. 

Odôvodnenie:
Mesto Púchov rozhodlo o pokračovaní v nastavenom režime prevádzko-

vania škôl a školských zariadení zo 4. týždňa roku 2021 v súlade s medializo-
vanými vyjadreniami a odporúčaniami ministra školstva k riešeniu situácie 
s COVID-19 v SR a aktuálnym prerokovaním tohto stavu s riaditeľkami škôl 
v Púchove. 

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta 
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MŠK Púchov v príprave na jarnú časť sezóny

AS Trenčín – MŠK Púchov 1:1 (0:1)
Góly: 75. Ghali – 35. Varga
Žlté karty: 50. Yem – 52. Varga, 84. Kapusniak
Fortunaligista z Trenčína po piatkovej prehre v prí-

pravnom stretnutí s Liptovským Mikulášom privítal  
v sobotu na novučičkom štadióne na Sihoti futba-
listov MŠK Púchov. Domáci sa chceli rehabilitovať 
za piatkovú prehru s Liptovským Mikulášom a hneď 
v úvode stretnutia mali ku gólu veľmi blízko. Demi-
trovu presnú prihrávku však nedokázal zužitkovať 
Lavrinčík. O chvíľu neskôr stálo pri Púchovčanoch 
šťastie, keď najskôr centrovaná lopta z kopačky Yema 
skončila na brvne, k odrazenej lopte sa v malom váp-
ne dostal Tučný, ktorý opečiatkoval pre zmenu žrď 
Pilného bránky. Po polhodine mohli ísť Púchovčania 
do vedenia, keď sa na osamoteného Šemrinca rútil 
v brejku Michlík, domáceho brankára však prekonať 
nedokázal. Už o minútu neskôr však hostia oslavova-
li. Centrovanú loptu v pokutovom území „pohladil“ 
hlavou Varga a Šemrinec na zmenu smeru lopty zare-
agovať nedokázal – 0:1. Päť minút pred koncom pr-
vého polčasu mohol vyrovnať Demitra. Loptu potia-
hol Ikoba, pred pokutovým územím ju prihral synovi 
hokejovej legendy, ten však nedokázal prekonať vra-

cajúceho sa gólmana Púchova Pilného. Tesne pred 
koncom prvého polčasu zabránil dvojgólovému ve-
deniu Púchova skvelým zákrokom brankár Šemrinec. 

Aj v druhom polčase pokračoval svižný, obojstra-
nne útočný futbal, Trenčania postupne spresnili hru  
v strede poľa, čo bolo v prvom polčase ich slabinou. 
Aj vďaka striedaniu sa začínala prejavovať herná 
prevaha Trenčanov, i keď Púchovčania si nenechali 
ujsť ani jednu príležitosť na rýchly brejk. Hoci si obe 
mužstvá vypracovali ešte niekoľko šancí, lopta skon-
čila v sieti už iba raz. Štvrť hodinu pred koncom stret-
nutia predviedol na ľavej strane  pokutového územia 
peknú individuálnu akciu striedajúci Ghali a jeho te-
čovaná strela skončila aj so šťastím za chrbtom bran-
kára Púchova Pilného – 1:1. Púchovčania zanechali  
v Trenčíne sympatický dojem.  

Zostava AS Trenčín: 
Šemrinec – Yem, Ramón, Kapuadi, Mazanovský – 

Lavrinčík, Ibrahim (63. Gajdoš), Zubairu – Demitra, 
Ikoba, Tučný (63. Ghali) 

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Martinček, Pišoja, Riška (65. Pavlovič), Lac-

ko, Kapusniak, Krčula (32. Mráz), Rypák (83. Vápeník), 
Varga, Štefanec (72. D. Pilný), Michlík (72. Kopiš)

Futbalisti MŠK Púchov (v červeno-čiernom) uhrali v sobotu v Trenčíne s účastníkom Fortuna ligy  cennú remízu. 
FOTO: Facebook AS Trenčín

V príprave Púchov remizoval v Trenčíne

Púchovské futbalové srdce smúti. Ešte v prvej 
polovici januára odišiel do 
futbalového neba bývalý ex-
celentný kanonier púchov-
ského futbalu Bohumil 
Koiš. Koncom 60. a do po-
lovice 70. rokov minulého 
storočia písal Bohuš jednu 
z najkrajších ér Púchov-
ského futbalu. Bol pri tom, 
keď Púchovčania postúpili 

z divízie do Slovenskej národnej ligy a nasledu-
júce štyri roky patril medzi top kanonierov nielen 
Púchova, ale aj celej súťaže. Púchovčania ako no-
váčik, skončili hneď v prvom roku účinkovania  
v Slovenskej národnej lige na skvelom treťom 
mieste a Bohumil Koiš sa na tom podieľal desiati-
mi gólmi, bol najlepším strelcom Púchova. 

Jeho futbalové kvality zaujali aj kluby hrajúce 
vtedajšiu federálnu ligu, Bohuša si vyhliadol Tren-
čín.

Bohumil Koiš zomrel 9. januára vo veku 74 ro-
kov, príbuzní sa s ním naposledy rozlúčili 13. ja-
nuára na cintoríne v Beluši.   Česť jeho pamiatke!

Kanonier odišiel do 
futbalového neba
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Florbal - FBK Púchov

Mimoriadne opatrenia súvisiace 
s pandémiou nového koronavírusu 
tvrdo zasiahli aj do činnosti florba-
lového klubu FBK Púchov. Florbal 
bol v minulej sezóne jediným extra-
ligovým kolektívnym športom dos-
pelých v Púchove. Púchovčania sa 
však do aktuálne prerušeného roč-
níka Extraligy neprihlásili, skončili 
v regionálnej súťaži.O príčinách ne-
prihlásenia do Extraligy, no najmä  
o aktuálnej situácii sme sa poroz-
právali s Petrom Hinkom.

Predstavte nám históriu FBK 
Púchov.

Klub vznikol v roku 2010. Za vznikom 
stáli oficiálne traja ľudia Peter Hinka, 

Marián Ondrička, Jozef Mrocek. Klub 
doteraz viedol práve prvý spomínaný 
Peter Hinka z pozície predsedu klubu. 
Momentálne máme 120 registrova-
ných členov. Novým predsedom klubu 
od novej sezóny sa stal Mário Haluška. 
V aktuálnej štruktúre klubu figuruje-
me práve my dvaja a Matej Tuček. A to  
v pozícii štatutárov a aj trénerov. 

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

Minulý rok respektíve začiatok minu-
lej sezony bol pre nás úplne klasický, 
keďže v termíne, v ktorom sme odštar-
tovali prípravu, boli opatrenia uvoľne-
né a mohli sme trénovať a začať súťaž-

né zápasy v podstate bez obmedzení. 
Po začiatku sa postupne začali sprísňo-
vať opatrenia a tým sa sťažovali naše 
podmienky na pokračovanie tréningo-
vých a zápasových procesov, vyústilo 
to úplným prerušením ako tréningov 
tak súťaží. 

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?

Určite táto situácia dopadla aj na nás, 
keďže sme mali vypracovaný určitý 
koncept smerovania klubu v tejto se-
zóne a v podstate v najbližších rokoch. 
Avšak táto situácia to celé pribrzdila 

a v podstate všetko posunula. Museli 
sme upravovať počty na tréningoch  
a tým pádom aj jednotlivé tréningové 
jednotky, čo sa súťaží týka tie prebie-
hali len bez divákov, pokiaľ sa úplne 
nepozastavili. Na deti to vplývalo dosť 
frustrujúco, pretože sa na sezónu po 
letnej prestávke tešili. Muži v podstate 
tušili, kam to bude smerovať. 

Ktoré významné domáce poduja-
tia sa v dôsledku pandémie neko-
nali?

Celoslovenské súťaže odštartova-
li všetky. To sa o regionálnych nedá 
povedať , nakoľko tie majú štart vždy 
neskôr. Takže prvé zápasy stihli odo-
hrať len muži, juniori a dorastenci. 

Mladšie kategorie nezačali vôbec.
Ako a či vôbec prebiehali tréningy 

počas pandémie?
Tréningové jednotky pokračovali  

v obmedzenom režime a to päť hrá-
čov plus tréner. Keďže nemáme také 
trénerske obsadenie a taktiež si nemô-
žeme dovoliť trénovať 10 hodín de-
nne, po finančnej stránke praktizovali 
sme to len pri kategoriach juniorov  
a dorastencov. 

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

Momentálne o nejakých plánoch 
nemôžeme hovoriť, keďže nemáme 
info, akým smerom sa budú ligy uberať 
v prípade reštartu. Ale ciele boli určite 
play off juniorov a výhra mužov v regi-
onálnej súťaži. 

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

Morálny dopad mala určite, pretože 
do začatých súťaži sme vstúpili vy-
borne. Muži neprehrali a juniori ako 
nováčik v extralige dokázali držať krok  
s najlepšími. Chuť bola, no toto nás 
celé pribrzdilo. Po finančnej stránke 
sme to s nejakou pomocou „polepili“  
a teraz s určitosťou môžem povedať, že 
existencia nie je ohrozená. 

Nepodpísala sa pandémia pod 
členskú základňu klubu?

Pandémia sa podpísala aj na základ-
ňu klubu zrovna v čase, keď sme ju 
začali rozširovať. Pomocou náborov sa 
nám podarilo prilákať viac a viac detí. 

Bolo pekné sledovať ten postupný ná-
rast, no opak je pravdou. Momentálne 
máme už dlhšie pozastavené najmlad-
šie kategórie a bude otázkou, koľko 
detí respektíve rodičov sa dokáže vrá-
tiť po pandémii.  

FBK Púchov bol v minulej sezó-
ne účastníkom mužskej Extraligy. 
Napriek tomu, že z nej nevypadol, 
odhlásili ste sa zo súťaže. Aký bol 
dôvod?

Dôvod bol jednoduchý. Nemali sme 
dosť široký káder, preto sme ho mu-
seli doplniť „cezpoľnymi“ hráčmi, ktorí 
museli dochádzať a to sa nie vždy po-
darilo (rodina, práca). Takže tréningové 
jednotky nevyzerali tak, ako by sme 
chceli a tým pádom ani zápasy. Vyskú-
šali sme a vieme, že týmto smerom sa 

uberať nechceme. 
Do akej súťaže sa púchovskí flor-

balisti prihlásili (dospelí i mládež)? 
Myslíte si, že tohtoročné súťaže sa 
môžu ešte dohrať?

Muži v podstate začínajú svoj reštart 
v regionálnej súťaži západ. Juniori 
sa skvele uviedli v Extralige juniorov. 
Ostatné kategórie taktiež patria pod 
región západ (dorast, mladší a starší 
žiaci). Osobne si nemyslím, že príde  
k obnoveniu súťaži, keďže v tomto 
čase by bola viac ako polovica sezó-
ny odohratá. Ale ktovie, dopadnúť 
to môže akokoľvek. Je to môj názor, 
necháme to na kompetentných. Sám 
som zvedavý... 

Milan Podmaník 

Pandémia môže mať nepriaznivý dopad na členskú 
základňu florbalového klubu FBK Púchov
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Z činnosti Miestnej organizácie SRZ Púchov v minulom roku

Za rok 2020 disciplinárna komisia Miestnej orga-
nozácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove 
riešila deväť oznámení  o podozreniach z previnení 
členov. Z toho  osem oznámení bolo rybárskou strá-
žou našej MO SRZ alebo hospodárom a jeden prípad 
nám bol postúpený z Rady Slovenského rybárskeho 
zväzu. Z uvedených deviatich oznámení bolo všet-
kých deväť ukončených. Z týchto previnení bola časť 
spáchaná ešte v roku 2019 a  boli zistené hospodá-
rom pri spracovávaní štatistiky úlovkov v tomto roku 
za rok 2019. Celkom sa dopustilo previnení deväť čle-
nov a spáchali 11 previnení.

Z hľadiska povahy previnení išlo o:
- lov rýb v kaprových vodách na viac ako 2 udice, 
- nesplnenie podmienky zapisovanie do záznamu 

o úlovkoch bez možnosti vymazania (zapisovanie 
ceruzkou),

- nezapísanie úlovku po privlastnení do záznamu,
- nedodržanie najmenšej lovnej miery,
- prepisovanie dátumu lovu a hmotnosti prvej ulo-

venej ryby,

- prekročenie denného povoleného limitu privlast-
nenia si hmotnosti ulovených rýb (štyri prípady)

- začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu 
(dva prípady).

Vo svojich rozhodnutiach disciplinárna komisia 
uznala vinnými deväť členov MO SRZ z 12 previnení, 
pričom vymerala:

- jedenkrát trest zákazu lovu na dobu 3 rokov,
- sedemkrát peňažný trest v sume od 50 do 100 € 

na celkovú sumu 500 €,
- dva prípady nezapísania dátumu začatia a miesta 

lovu boli odstúpené na priestupkovú komisiu Okres-
ného úradu Púchov z dôvodu vecnej príslušnosti.

Disciplinárna komisia v roku 2020 pracovala v troj-
člennom zložení a pri svojich rozhodnutiach dbala 
na to, aby boli zistené všetky okolnosti porušenia 
predpisov o rybárstve. Pri posudzovaní  previnení,  
prihliadala na závažnosť konania a jeho následkoch. 
Riadila sa Disciplinárnym poriadkom SRZ, ktorý je 
pre disciplinárnu komisiu záväzný. 

Imrich Sulík, predseda disciplinárnej komisie

Z činnosti diciplinárnej komisie

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým členom, 
ktorí si aj v tomto roku splnili členskú povinnosť  
a aktívne sa podieľali  na zveľaďovaní našich revírov 
a to aj napriek nie príliš priaznivému vývoju, čo sa 
týkalo mnohých reštrikčných opatrení súvisiacich 
s bojom proti pandémii vírusu Covid -19. Bolo to 
pravdepodobne prvýkrát v histórií našej organizácie, 
že  sme museli pozastaviť výkon spoločných brigád, 
aby sme dodržali nariadenia vlády a zabránili mož-
nosti šírenia tohto vírusu medzi našimi členmi. No aj 
napriek tejto nepriaznivej situácii sa našla skutočne 
veľká skupina rybárov, ktorí si splnili brigádnickú po-
vinnosť, za čo im patrí ešte raz veľká vďaka.  

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2020 bola hlavná 
časť brigádnickej činnosti realizovaná  formou indi-
viduálnych brigád, ktoré boli povolené počas celé-
ho roka. Celkovo bolo počas brigád odpracovaných 
7087 brigádnických hodín, čo je o 1484 hodín menej 
oproti minulému roku 2019.

Na pstruhových revíroch boli práce zamerané hlav-
ne na opravy starých poškodených kaskád, budova-
nie nových kaskád, čistenie korýt potokov po príva-
lových dažďoch, výlovy na odchovných potokoch  
a zarybňovanie revírov lovnými, ale aj chovnými ná-
sadami, hlavne pstruha potočného a pstruha dúho-
vého. V ďalšom išlo aj o udržiavanie brehov a tiež 
čistenie koryta potokov od nežiaducich nanesených 
drevín po prívalových dažďoch.

Na Bielej Vode v časti Lysá pod Makytou bol vy-
budovaný jeden nový splav, v časti Lysá - Strelenka 
boli vybudované dva nové a opravené 4 staré splavy.  
V časti Lazy - Potok boli vybudované 3 nové kaská-
dy a 7 bolo opravených. Na Zborskom potoku bolo 
vystavaných 6 nových splavov a 6 bolo opravených.

Do našej pôsobnosti patrí aj Nimnický potok - sa-
mostatný pravostranný prítok Váhu, kde boli vybu-
dované tri nové splavy a 4 staršie boli opravené.

Na Pružinke v časti Beluša boli vybudované niek-
toré nové splavy aj  s použitím betónových prahov, 
celkovo bolo v tejto časti vybudovaných 8 splavov  
a 4 boli opravené. Bol vyčistený splav pri mlyne. V 
hornej časti (Lieskov) v úseku medzi Tŕstím a Visolaj-
mi bolo postavených 10 nových splavov. Na odchov-
nom potoku Strážov (Biel) v oblasti Priedhoria bolo 
vybudovaných 25 nových splavov, 8 nových splavov 

bolo vybudovaných na odchovnom potoku Slatinka. 
Na Lednici –Zubák bolo vybudovaných celkovo 6 no-
vých kaskád a 5 bolo opravených. 

Odpracované brigádnické hodiny po revíroch:
Revír (0120) Biela Voda + odchovné potoky: 420 

hod.
Revír (1900) Lednica + odchovné potoky: 362 hod. 
Revír (3040) Pružinka + Slatinka + odchovné poto-

ky: 1960 hod. 
Výlovy na odchovných 

potokoch: 
Lovná skupina: Ľuboš No-

vosad - 250 brigádnických 
hodín

Lovná skupina: Pavol Kadlec 
- 190 brigádnických hodín

Celkovo bolo na pstruho-
vých revíroch odpracovaných  
3182 brigádnických hodín.

Na kaprových revíroch boli 
brigády, ako aj po iné roky 
zamerané najmä na  spev-
ňovanie brehov, budovanie 
chodníkov, kosenie trávna-
tých plôch okolo rybníkov  
a štrkovísk, zimné prevzduš-
ňovanie, čistenie brehov od 
porastov a rôzneho komuná-
lneho odpadu.

Váh, Štrkoviská Odhánky  
a Pod železničným mostom – 
hlavnou činnosťou na Váhu bola výroba a položenie 
hniezd pre neres zubáča. Na štrkoviskách bola čin-
nosť zameraná hlavne na čistenie a kosenie brehov, 
orezávanie stromov, zbieranie odpadkov a  zimné 
prevzdušňovanie.

VN č. 1. a 2. a chata Ihrište – čistenie hrádze, postrek 
hrádzí a vývariska proti burinám, orezávanie koná-
rov, kosenie brehov a krovín, rozvoz hnoja, výroba 
a položenie hniezd pre zubáčov. Osadenie bezpeč-
nostného zábradlia nad prechodom ponad výpust 
na dolnom rybníku. Orezanie konárov na príjazdovej 
ceste k hornému rybníku.

Na VN Dolné Kočkovce okrem bežných činností ako 
kosenie brehov a hrádze rybníka boli realizované aj 

úprava kalovej jamy, vybudovanie jej ochranného 
zábradlia a chodníka,  bolo zrepasované sito pre zá-
branu úniku rýb, vyčistený odtokový a prepadový ka-
nál. Bola upravená prístupová cesta, pre lepší prístup 
auta pri zarybňovaní.

Na štrkoviskách Horenická Hôrka a Led. Rovne to 
bola výroba a položenie hniezd pre zubáčov, kosenie 
a čistenie brehov, rozširovanie a spevňovanie chod-
níkov, úprava príjazdovej cesty k rybníkom. 

Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických 
Rovniach bol zrealizovaný  výlov dolného rybníka, 
kosenie brehov a dna rybníka, oprava príjazdovej 
cesty, kŕmenie rýb, rozvoz hnoja, budovanie chod-
níkov, zimné prevzdušňovanie, pravidelné odstraňo-
vanie ľadu a čistenie náhonu do rybníkov a ochrana 
náhonu pri vysokom stave rieky.

Odpracované brigádnické hodiny po revíroch:
Revír Váh + Odhánky + NK Kanál: 948 hod.  
Revír VN Ihrište + chata (5070):  751 hod.
Revír Štrk. Lednické Rovne  (4040+4030):  1026 hod.
Odchovné rybníky Prúdy: 350 hod.
Revír VN Dolné Kočkovce (5020):  370 hod .
Nové štrkovisko Hloža: 100 hod .
Ostatné brigády (správa majetku, sponzorské, krmi-

vo a iné)  360 hod.
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracova-

ných 3905 brigádnických hodín. 
Čo sa týka hospodárskej a brigádnickej činnosti,  

musím s poteším, ale aj s veľkým rešpektom vyzdvih-
núť prácu dvoch našich dlhoročných rekordmanov  
v počte odpracovaných hodín, ktorými sú Roman 
Rovný a Marián Mierný. Naviac sú obaja členmi výbo-
ru Mo SRZ kde zastávajú významné a časovo náročné 
funkcie.

Uznanie je o to väčšie, že v prípade ich hlavnej hos-
podárskej činnosti, na odchovných rybníkoch  Prúdy, 
ide v prvom rade o prácu pre ryby a až v druhom 
rade pre rybára. Práve vďaka ich práci na odchovných 
rybníkoch, majú naši rybári v niektorých našich reví-
roch zdravú násadu vychovanú od výteru v našich 
vodách, ktorú nemusíme draho nakupovať. V roku 
2020 sa pri výlove spodného odchovného rybníka 
podarilo odloviť 710 kg kapra K1 a K2, čo v prepočte 
znamená viac ako 23.000 kusov kapríkov z vlastného 
výteru, 86 kusov zubáča. Všetky tieto ryby skončili  
v našich revíroch na Lednických Rovniach a v Púcho-
ve.                    Ľuboš Novosád, brigádnický referent

Rybári odpracovali tisícky brigádnických hodín
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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 
19.1. sme si pripomenu-
li 5. výročie od úmrtia 
našej drahej manželky, matky, sestry, švagrinej 
Zuzany Karumníkovej, rod. Ondejčíkovej z Pú-
chova – Hoštinej. S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. januára 2021 
uplynie 13 rokov, čo nás 
opustil manžel, otec, ded-
ko a  svokor Ján Huťťa.  
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú 
spomienku. S  láskou 
spomína manželka, syn, 
nevesta, vnuci Maťko, 
Samko a dcéra s priateľom a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 28.1.2021 uply-
nulo 10 rokov, čo 
nás navždy opustil 
otec, starý a prasta-
rý otec Emil Hlinka  
z Hoštinej. S láskou 
a vďakou spomínajú 
manželka Božena, dcéra 
Oľga s celou rodinou a 
rodina po synovi Dušanovi. Ak ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Len stopy Tvojej práce 
a lásky zostali, odišiel 
si rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srd-
ciach žiješ spomienka-
mi. Dňa 23.1. uplynulo 
17 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný Anton 
Zboran. S láskou spo-
mína celá rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život a 
všetkých nás. Dňa 25.2. 
si pripomenieme 8. vý-
ročie úmrtia Jozefa  
Geischberga z Púchova. 
S láskou a úctou spomína 
manželka Božena, dcéry 
Monika, Alenka, Janka 
s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 31.1.2021 by sa do-
žil  112 rokov náš veľmi 
blízky človek Paľko  
Galánek z Hrabovky. 
Celý svoj život venoval 
športu, hlavne púchov-
skému futbalu. Všetci, 
ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu milú spomien-
ku. V našich srdciach žije stále. S úctou spomína 
celá rodina Jozefa Škvarnu.

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále 
spomíname na nášho 
milovaného manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Pavla Vojteka. 3. feb-
ruára uplynie 5 rokov, 
čo si ho Pán povolal do 
večnosti. Spomeňte si s 
nami na neho v modlit-
bách. Manželka Anna a deti Pavol, Anna, Jozef, 
Peter a Ján s rodinami.

SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ. Dňa 
12.2.2021 si pripomenie-
me 4. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mama a  babka  
Terézia Potočná. S  lás-
kou a  úctou na ňu spo-
mínajú manžel, deti Zuzana, Bohumil, Juraj,  
Jozef, sestra Margita a  ostatná rodina. Venujte 
jej spolu s nami tichú modlitbu.

SPOMIENKA
Tak letí ten čas, čo stíchol Váš hlas, len spomien-
ky vracajú sa zas. Odišli ste tíško, už Vás tu niet, 
ostalo toľko nedopovedaných viet. Boli ste pre 
nás dobrí rodičia, akých nám osud dal, ale Pán 
Boh si Vás vzal. Teraz tam z hora dávate na nás 
pozor, aj keď sme už veľkí, stále potrebujeme 
dozor. Bože, keď už s nami nie ste, lebo Vás kry-
je čierna zem, posielame Vám tiché ďakujem. 
Dňa 31.1.2021 uplynulo 5. výročie úmrtia Žofie 
Struharňanskej a  23.3.2021 si pripomenieme 
21. výročie úmrtia Vincenta Struharňanského 
z  Keblia. S  láskou a  úctou spomína osem detí 

s rodinami.

SPOMIENKA
Len stopy Tvojej práce 
a lásky zostali, odišla si 
rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srd-
ciach stále žiješ spomien-
kami. Dňa 23. januára 
uplynulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mi-
lovaná Pavlínka Karum-
níková, rod. Michalíková z Púchova – Hoštinej.

SPOMIENKA
Dňa 3.2.2021 si pripo-
menieme 4. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 
dedko Ladislav Kuspiš 
z Púchova. Kto ste ho 
poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka a 
deti s rodinami.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme rodi-
ne, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli 25.1.2021 
rozlúčiť s našou mamou, 
babkou a prababkou 
Annou Zboranovou. 
Ďakujeme za prejavy sú-
strasti a modlitby. Ďaku-
jeme pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

REŠTAURÁCIA THEATRO 
V DIVADLE PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

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

SPOMIENKA
Celá naša rodina Vám 
týmto ďakuje za prejave-
nú sústrasť, povzbudivé 
slová i účasť v našom 
žiali pri strate našej mi-
lovanej babičky Márie 
Přerovskej.
Osobitne ďakujeme za 
modlitby a príhovory, 
sväté omše, tichú spomienku a aj za kvetinové 
dary pri osobnej rozlúčke. 
Naše srdcia sú v nádeji Božej dobroty, lásky  
a milosrdenstva... 
S úctou Mária Krajčová, Žilina
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POĎAKOVANIE

Touto cestou chceme poďakovať všetkým pra-
covníkom ADOSu Púchov za starostlivosť o náš-
ho otca Alojza Potočného. Čas to bol kratší ako 
jeden mesiac, ale ich trpezlivosť a  obetovasť 
bola o  to väčšia. Osobitne chceme poďakovať 
p. Ľudke Hanuliakovej a  p. Marte Miškovej za 
ich starostlivosť, s ktorou dennodenne navšte-
vovali našu mamu doma a  tým nám umožnili 
stráviť posledný rok jej života v kruhu našej ro-
diny. Zároveň chceme poďakovať pracovníkom 
Adventu, že nám zabezpečili dôstojnú rozlúčku 
s našimi rodičmi. Smútiaca rodina.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia -20 % do 31.3. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• 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 3-izbový 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

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove, platba  prevodom 
na účet bez úveru tel. číslo 0911672573
• Kúpim lacno stavebnú búdu. 0940830354

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu 1 izbu s  príslušenstvom 
a  internetom pre 1 osobu v rodinnom dome. Voľný 
ihneď. 0914 120 216
• Súrne hľadám 1-izbový byt v Púchove a okolí do 
prenájmu za rozumnú cenu tel. číslo 0902711161
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. priestor 36 m2 vhodný pre dielňu krajčírstvo, 
opravy, obchod). Parkovacie miesto.0905 262 
820. Výrazná zľava počas pandémie.

PRÁCA
• Hľadám prácu v  PU a  blízk. okolí ako vrátnik / 
informátor / školník / údržbár / strážnik bez SBS. 
Prípadne na ½ úväzok. Tel.: 0905 348 892
• 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

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

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

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám nezištne a s veľkou láskou pomáhajú v týchto ťažkých chvíľach. Podaná po-
mocná ruka v materiálnej, finančnej alebo inej forme z Vašej strany bola pre nás pomocou, ktorú si málokto vie predstaviť. Veľká vďaka patrí 
pani primátorke Kataríne Henekovej a Mestu Púchov. Petrovi Rosinovi - veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru Nosice. Firme MPP 
Group, firme Vikon s.r.o. Považská Bystrica, firme Kovalsystems a.s., firme Continental Matador Rubber s.r.o. a firme DINOSTAV s.r.o. 
Stavebniny. Modelárskemu klubu Púchov pod vedením pána Kumičáka. Učiteľom, rodičom a spolužiakom nášho syna Tomáša Urbana 
zo Základnej školy Gorazdova. Kolegyniam a kolegom z našich zamestnaní. Rodine, susedom, priateľom a známym aj neznámym za každú 

pomoc a podporu, ktorú nám v týchto ťažkých chvíľach bez váhania poskytli a stále poskytujú.

Veľmi si to vážime a ďakujeme! 
rodina Urbanová

POĎAKOVANIE

Ďakujem pani primátorke, pracovníkom Mest-
ského úradu a riaditeľovi Technických služieb 
za pomoc a rekonštrukciu pomníka Juraja  
Jánošku z Ihríšť, ktorý tragicky zahynul v minu-
lom storočí. Milan Krátky, Púchov.

OZNAM

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,  
Púchov oznamuje, že vyhlasuje obchodnú  
verejnú súťaž (ďalej OVS) č.1/2021 na prenájom 
nebytových priestorov (kancelárske priestory) 
v školskom pracovisku hotel Študent Považská 
Bystrica. OVS bude prebiehať do 22.2.2021 do 
12.00h. Celé znenie OVS bude zverejnené na 
www.tsk.sk a www.sosospu.sk

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná kancelária 
Púchovskej kultúry  je do odvolania  

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

Nefunguje vo vašom okolí verejné 
osvetlenie? Oznámte nám to!

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk 



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

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie 
pred zľavou

Cena za 1 vydanie
zľava 10 %

Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 20 %)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 30 %)

1/1 strany 204 x 270 120 € 108 € 96 € 84 €

1/2 strany 204 x 134 85 € 77€ 68 € 60 €

100 x 270 85 € 77 € 68 € 60 €

1/3 strany 204 x 87 60 € 54 € 48 € 42 €

65 x 270 60 € 54 € 48 € 42 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 86 € 76 € 67 €

1/4 strany 100 x 134 50 € 45 € 36 € 35 €

204 x 64 50 € 45 € 36 € 35 €

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 
1 vydanie

Cena za 5 a viac 
vydaní zľava 5 %

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 COVID ZĽAVNENÝ CENNÍK REKLAMNÉHO PRIESTORU 
A OBČIANSKEJ INZERCIE V PÚCHOVSKÝCH NOVINÁCH:

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121, email: reklama@puchovskakultura.sk. Uzávierka vo štvrtok o 14:00 hod.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie.
Cenník je platný od 15.1.2021 do 30.6.2021. Uvedené ceny sú bez DPH.


