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Nová publikácia Púchov z neba už v predaji
Nová publikácia Púchov z neba má Nová publikácia Púchov z neba má 

za cieľ prispieť k rozvoju cestovného za cieľ prispieť k rozvoju cestovného 
ruchu. Publikácia môže byť vhodnou ruchu. Publikácia môže byť vhodnou 
pomôckou aj pre vyučovacie predme-pomôckou aj pre vyučovacie predme-
ty dejepisu či zemepisu.ty dejepisu či zemepisu.

Púchov a okolie z neba je ďalším titulom z edície Púchov a okolie z neba je ďalším titulom z edície 
Slovensko z neba a leteckú posádku čakal ďalší zauSlovensko z neba a leteckú posádku čakal ďalší zau
jímavý, aj keď rozlohou menší okres, v ktorom zachyjímavý, aj keď rozlohou menší okres, v ktorom zachy
tili zaujímavosť regiónu. Špecifikom malého regiónu tili zaujímavosť regiónu. Špecifikom malého regiónu 
je to, že na pomerne malej ploche, kde jedna obec je to, že na pomerne malej ploche, kde jedna obec 
susedí s ďalšou, je pre posádku niekedy dosť náročsusedí s ďalšou, je pre posádku niekedy dosť nároč
né urobiť rôznorodé zábery. Keďže región Púchova né urobiť rôznorodé zábery. Keďže región Púchova 
a jeho okolia je hornatá krajina tvorená CHKO Biele a jeho okolia je hornatá krajina tvorená CHKO Biele 
Karpaty, pohorím Javorníky, CHKO Strážovské vrchy Karpaty, pohorím Javorníky, CHKO Strážovské vrchy 
alebo vinúcim sa Váhom núdza o pestré zábery naalebo vinúcim sa Váhom núdza o pestré zábery na
ozaj nebola.ozaj nebola.

Preleťte sa s publikáciou z juhu na sever a zo zápaPreleťte sa s publikáciou z juhu na sever a zo zápa
du na východ, údoliami a kopcami, lúkami či lesmi  du na východ, údoliami a kopcami, lúkami či lesmi  
a spoznajte našu krajinu z vtáčej perspektívy.a spoznajte našu krajinu z vtáčej perspektívy.

V publikácii nájdete aj množstvo historických inV publikácii nájdete aj množstvo historických in
formácií, ktoré sú sprevádzané krásnymi leteckými formácií, ktoré sú sprevádzané krásnymi leteckými 
fotografiam ako napríklad zrúcaninou hradu Lednica fotografiam ako napríklad zrúcaninou hradu Lednica 
alebo kaštieľom v Lednických Rovniach.alebo kaštieľom v Lednických Rovniach.

Nájdete tu fotografie zachytávajúce priemyselný Nájdete tu fotografie zachytávajúce priemyselný 
rozvoj a taktiež pohľad na zmenu dopravnej infrarozvoj a taktiež pohľad na zmenu dopravnej infra
štruktúry ako napríklad novej železničnej trate vedeštruktúry ako napríklad novej železničnej trate vede
denej cez Nimnickú priehradu.denej cez Nimnickú priehradu.

V knihe sa nachádzajú obce: Púchov, Dohňany, V knihe sa nachádzajú obce: Púchov, Dohňany, 
Lednické Rovne, Dolné Kočkovce, Mestečko, HorovLednické Rovne, Dolné Kočkovce, Mestečko, Horov
ce, Beluša, Záriečie, Kvašov, Visolaje, Vydrná, Lednice, Beluša, Záriečie, Kvašov, Visolaje, Vydrná, Ledni
ca, Mojtín, Lúky, Nimnica, Lazy pod Makytou, Dolná  ca, Mojtín, Lúky, Nimnica, Lazy pod Makytou, Dolná  
a Horná Breznica, Streženice, Lysá pod Makytou  a Horná Breznica, Streženice, Lysá pod Makytou  
a Zubák.a Zubák.

V publikácii je použitých 120 fotografií z celého V publikácii je použitých 120 fotografií z celého 
okresu, text je písaný v slovenskom, ale aj v anglicokresu, text je písaný v slovenskom, ale aj v anglic
kom jazyku. Tlač publikácie je jednorazová záležitosť, kom jazyku. Tlač publikácie je jednorazová záležitosť, 
preto limitovaná edícia a počet kusov k predaju je preto limitovaná edícia a počet kusov k predaju je 
množstevne obmedzený. Cena jedného výtlačku  je množstevne obmedzený. Cena jedného výtlačku  je 
24,99 €.24,99 €.
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Slovami primátorky: O mojej karanténe, 
blížiacom sa Dni žien a o Marci – mesiaci knihy

Tak už aj nás priamo v rodine zaTak už aj nás priamo v rodine za
siahol ten vírus, ktorý nám všetkým siahol ten vírus, ktorý nám všetkým 
obmedzuje život už rok. Ja som síce obmedzuje život už rok. Ja som síce 
zdravá  zatiaľ, ale dvaja moji najbližzdravá  zatiaľ, ale dvaja moji najbliž
ší boli v sobotu pozitívne testovaní ší boli v sobotu pozitívne testovaní 
– manžel a starší syn. Ja s druhým – manžel a starší syn. Ja s druhým 
synom sme zostali spolu s nimi v kasynom sme zostali spolu s nimi v ka
ranténe a verím, že vzhľadom k maranténe a verím, že vzhľadom k ma
ximálnemu dodržiavaniu opatrení  ximálnemu dodržiavaniu opatrení  
a izolácii aj u nás doma sa mi podarí a izolácii aj u nás doma sa mi podarí 
zostať v zdraví a pomôcť im prekozostať v zdraví a pomôcť im preko
nať ochorenie. Modlím sa a verím, že nať ochorenie. Modlím sa a verím, že 
ochorenie bude mať v ich prípade ochorenie bude mať v ich prípade 
ľahšiu formu a že to spoločne zvládľahšiu formu a že to spoločne zvlád
neme. Viacerí ste to už takto zvládli, neme. Viacerí ste to už takto zvládli, 
a tak nám držte päste. Tiež sa pýtaa tak nám držte päste. Tiež sa pýta
me, ako sa to stalo? Vo štvrtok sme me, ako sa to stalo? Vo štvrtok sme 
sa spoločne testovali s negatívnym sa spoločne testovali s negatívnym 
výsledkom. V sobotu už výsledok  výsledkom. V sobotu už výsledok  
u manžela a syna ukázal test pozitiviu manžela a syna ukázal test pozitivi
tu na Covid19. tu na Covid19. 

Bojujeme všetci a všade. Minulý Bojujeme všetci a všade. Minulý 
týždeň sa konalo prvé zasadnutie týždeň sa konalo prvé zasadnutie 
mestského zastupiteľstva v tomto mestského zastupiteľstva v tomto 
roku a zúčastnilo sa ho 13 poslancov. roku a zúčastnilo sa ho 13 poslancov. 
Našťastie sme boli uznášaniaschopNašťastie sme boli uznášaniaschop
ní, a tak sa podarilo prijať a schváliť ní, a tak sa podarilo prijať a schváliť 
viacero uznesení ako aj vstup mesta viacero uznesení ako aj vstup mesta 
Púchov do Únie miest Slovenska. Púchov do Únie miest Slovenska. 
Viac si prečítate na strane 5 PúchovViac si prečítate na strane 5 Púchov
ských novín. ských novín. 

V pracovnom týždni opäť online V pracovnom týždni opäť online 
zasadal krízový štáb, na ktorom sme zasadal krízový štáb, na ktorom sme 
zhodnotili aktuálnu epidemiolozhodnotili aktuálnu epidemiolo
gickú situáciu, výsledky testovania  gickú situáciu, výsledky testovania  
a prípravu skríningu pre ďalší týždeň a prípravu skríningu pre ďalší týždeň 
spolu s novými opatreniami. Zasadspolu s novými opatreniami. Zasad
nutiu však predchádzala online ponutiu však predchádzala online po
rada s riaditeľkami základných škôl rada s riaditeľkami základných škôl 
kvôli aktuálnej situácii na školách  kvôli aktuálnej situácii na školách  
a prípravám na testovanie na škoa prípravám na testovanie na ško
lách, taktiež telemost so zástupcami lách, taktiež telemost so zástupcami 
Únie miest Slovenska a následne aj Únie miest Slovenska a následne aj 
so starostami z nášho okresu. Cieso starostami z nášho okresu. Cie
ľom týchto stretnutí je zosúladiť ľom týchto stretnutí je zosúladiť 
postup samospráv v ďalšom období postup samospráv v ďalšom období 
a tiež zjednotiť si výklad niektorých  a tiež zjednotiť si výklad niektorých  

opatrení vydaných vládou. opatrení vydaných vládou. 

Nezaháľali ani členovia Komisie Nezaháľali ani členovia Komisie 
grantových a dotačných projekgrantových a dotačných projek
tov, na ktorej sme boli informovaní  tov, na ktorej sme boli informovaní  
o stave ukončených projektov, preo stave ukončených projektov, pre
biehajúcich projektoch a taktiež  biehajúcich projektoch a taktiež  
i pripravených výzvach a podaných i pripravených výzvach a podaných 
žiadostiach. Členovia Komisie bytožiadostiach. Členovia Komisie byto
vej politiky zase okrem bežnej agenvej politiky zase okrem bežnej agen
dy rozhodovali aj o poradovníku čady rozhodovali aj o poradovníku ča
kateľov na byt pre rok 2021.kateľov na byt pre rok 2021.

V nedeľu sa skončila naša celoročV nedeľu sa skončila naša celoroč
ná súťaž o najkrajšiu fotografiu Púná súťaž o najkrajšiu fotografiu Pú
chova, ktorá sa bude vyhodnocovať chova, ktorá sa bude vyhodnocovať 
tento týždeň a v budúcom týždni tento týždeň a v budúcom týždni 
zverejníme víťazné fotografie zimy  zverejníme víťazné fotografie zimy  
v Púchove. Ďakujem všetkým priv Púchove. Ďakujem všetkým pri
spievateľom fotografií nášho krásnespievateľom fotografií nášho krásne
ho mesta a jeho okolia. Je nádherné ho mesta a jeho okolia. Je nádherné 
sledovať, ako pozitívne vnímate krásledovať, ako pozitívne vnímate krá
sy nášho mesta a ukazujete všetkým sy nášho mesta a ukazujete všetkým 
to, čo si možno v tom hektickom to, čo si možno v tom hektickom 
spôsobe života ani neuvedomujespôsobe života ani neuvedomuje
me. Osobne sa veľmi teším, že táto me. Osobne sa veľmi teším, že táto 
súťaž zaujala nielen fotografov, ale súťaž zaujala nielen fotografov, ale 
má svojich fanúšikov aj na našej má svojich fanúšikov aj na našej 
facebookovej stránke mesta, a aj facebookovej stránke mesta, a aj 
vďaka tejto súťaži si získala už viac vďaka tejto súťaži si získala už viac 
ako päťtisíc sledovateľov. Ďakujeme ako päťtisíc sledovateľov. Ďakujeme 
vám. Budeme sa snažiť Vašu dôvevám. Budeme sa snažiť Vašu dôve
ru nesklamať a Váš záujem o jasné, ru nesklamať a Váš záujem o jasné, 
aktuálne a objektívne informácie  aktuálne a objektívne informácie  
o meste zvyšovať. o meste zvyšovať. 

„Ľudia sú ako knihy. Niektorí Vás „Ľudia sú ako knihy. Niektorí Vás 
oklamú obálkou, iní prekvapia ob-oklamú obálkou, iní prekvapia ob-
sahom.“ sahom.“ Táto nádherná myšlienka Táto nádherná myšlienka 
ma veľmi zaujala, a to nielen preto, ma veľmi zaujala, a to nielen preto, 
že marec je Mesiacom knihy, ale aj že marec je Mesiacom knihy, ale aj 
pre jej hlboký význam, ktorý som si pre jej hlboký význam, ktorý som si 
viac začala uvedomovať práve v súviac začala uvedomovať práve v sú
vislosti s výkonom verejnej funkcie. vislosti s výkonom verejnej funkcie. 
Každopádne nezabúdame na výKaždopádne nezabúdame na vý
znam kníh v našom živote a určite znam kníh v našom živote a určite 
ste zaregistrovali, akú silnú podporu ste zaregistrovali, akú silnú podporu 
má od mesta nielen naša mestská má od mesta nielen naša mestská 
knižnica, ale všetky jej aktivity, ktoknižnica, ale všetky jej aktivity, kto
ré vyvíja smerom k deťom i k vám ré vyvíja smerom k deťom i k vám 
všetkým, ktorí milujete literatúru  všetkým, ktorí milujete literatúru  
a knihy. Ďakujem aj touto cestou a knihy. Ďakujem aj touto cestou 
Tamare Blaškovej a jej kolegom, ako Tamare Blaškovej a jej kolegom, ako 
aj vedúcej odboru školstva Danke aj vedúcej odboru školstva Danke 
Gabrišovej, ktorí sa tejto problemaGabrišovej, ktorí sa tejto problema
tike venujú a aj v aktuálnom vydaní tike venujú a aj v aktuálnom vydaní 
Púchovských novín sa dočítate viac Púchovských novín sa dočítate viac 
o nových súťažiach a nových vydao nových súťažiach a nových vyda
niach kníh, ktorými sa snažia aj vás niach kníh, ktorými sa snažia aj vás 
všetkých zapojiť do života nádhervšetkých zapojiť do života nádher
nej literatúry a krásy slovenského nej literatúry a krásy slovenského 
jazyka. jazyka. 

Epidemiologická situácia sa ani  Epidemiologická situácia sa ani  
v našom regióne nezlepšuje, a hoci v našom regióne nezlepšuje, a hoci 
sa stále držíme oproti okolitým okresa stále držíme oproti okolitým okre
som v lepších číslach, dôvod na oslasom v lepších číslach, dôvod na osla

vy nie je. Zrejme si to uvedomuje vy nie je. Zrejme si to uvedomuje 
parlament a aj vláda, keďže bol na parlament a aj vláda, keďže bol na 
Slovensku predĺžený núdzový stav Slovensku predĺžený núdzový stav 
a v nedeľu večer prijala vláda nové a v nedeľu večer prijala vláda nové 
opatrenia a pravidlá pri zákaze pohyopatrenia a pravidlá pri zákaze pohy
bu, ktoré začnú platiť od stredy 3. 3. bu, ktoré začnú platiť od stredy 3. 3. 
2021. V zmysle týchto nových opat2021. V zmysle týchto nových opat
rení bude napríklad od 8. 3. povinné rení bude napríklad od 8. 3. povinné 
nosenie respirátorov v obchodoch nosenie respirátorov v obchodoch 
a hromadnej doprave a od 15. 3. vo a hromadnej doprave a od 15. 3. vo 
všetkých vnútorných priestoroch. všetkých vnútorných priestoroch. 
Budú zatvorené školy a škôlky a preBudú zatvorené školy a škôlky a pre
zenčne sa budú môcť ostať učiť len zenčne sa budú môcť ostať učiť len 
predškoláci a žiaci prvého stupňa zápredškoláci a žiaci prvého stupňa zá
kladných škôl, ktorých rodičia musia kladných škôl, ktorých rodičia musia 
chodiť fyzicky do práce. Uznesením chodiť fyzicky do práce. Uznesením 
vlády je zrušená aj výnimka pre povlády je zrušená aj výnimka pre po
zitívne testované osoby, ktoré už po zitívne testované osoby, ktoré už po 
novom nemôžu chodiť nakupovať. novom nemôžu chodiť nakupovať. 
Zakázané sú cesty do prírody mimo Zakázané sú cesty do prírody mimo 
okres. Ak tieto opatrenia do 21. 3. okres. Ak tieto opatrenia do 21. 3. 
2021 nedosiahnu lepší efekt, Sloven2021 nedosiahnu lepší efekt, Sloven
sko sa má pripraviť na zavedenie tvrsko sa má pripraviť na zavedenie tvr
dého uzavretia krajiny spojeného aj dého uzavretia krajiny spojeného aj 
so zastavením výroby. Okrem toho so zastavením výroby. Okrem toho 
dôjde k zvýšeniu kontrol zo strany dôjde k zvýšeniu kontrol zo strany 
polície – mestskej i štátnej. polície – mestskej i štátnej. 

Čakajú nás ťažké dni plné ešte prísČakajú nás ťažké dni plné ešte prís
nejších obmedzení, avšak skúsme nejších obmedzení, avšak skúsme 

myslieť na tie pekné dni. Jedným  myslieť na tie pekné dni. Jedným  
z nich určite bude budúci pondelok z nich určite bude budúci pondelok 
8. marca, ktorý máme všetci v pamä8. marca, ktorý máme všetci v pamä
ti ako Medzinárodný deň žien. Je to ti ako Medzinárodný deň žien. Je to 
sviatok žien a boja za ich rovnoprávsviatok žien a boja za ich rovnopráv
nosť. Vznikol na Medzinárodnej ženosť. Vznikol na Medzinárodnej že
nevskej konferencii v roku 1910. Ako nevskej konferencii v roku 1910. Ako 
dátum tohto sviatku bol stanovený dátum tohto sviatku bol stanovený 
8. marec na počesť veľkého štraj8. marec na počesť veľkého štraj
ku 40.000 newyorských krajčírok  ku 40.000 newyorských krajčírok  
z textilných tovární, ktorý sa konal  z textilných tovární, ktorý sa konal  
v roku 1908. Tieto bojovali za zrušev roku 1908. Tieto bojovali za zruše
nie desaťhodinového pracovného nie desaťhodinového pracovného 
času, proti nízkym mzdám a zlým času, proti nízkym mzdám a zlým 
pracovným podmienkam. Marylin pracovným podmienkam. Marylin 
Monroe povedala:Monroe povedala: „Nevadí mi žiť   „Nevadí mi žiť  
v mužskom svete, pokiaľ v ňom v mužskom svete, pokiaľ v ňom 
môžem byť ženou.“ môžem byť ženou.“ Skúsme sa, milé Skúsme sa, milé 
žienky, tešiť z toho, že sme ženy  žienky, tešiť z toho, že sme ženy  
a na chvíľu zabudnúť na milión kaža na chvíľu zabudnúť na milión kaž
dodenných povinností. Som predodenných povinností. Som pre
svedčená, že manžel, syn, vnuk, či svedčená, že manžel, syn, vnuk, či 
priateľ alebo kamarát, nezabudne  priateľ alebo kamarát, nezabudne  
a poteší Vaše oko a dušu pekným a poteší Vaše oko a dušu pekným 
kvetom a milým slovom. Váš úsmev kvetom a milým slovom. Váš úsmev 
mu bude odmenou. A to nielen  mu bude odmenou. A to nielen  
8. marca. Majte sa pekne a opatrujte 8. marca. Majte sa pekne a opatrujte 
sa v zdraví! sa v zdraví! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 
V stredu 24. februára 2021 sa v hlav-V stredu 24. februára 2021 sa v hlav-

nej sále Divadla Púchov stretli poslan-nej sále Divadla Púchov stretli poslan-
ci mestského zastupiteľstva (MsZ) na ci mestského zastupiteľstva (MsZ) na 
svojom prvom tohtoročnom zasadnu-svojom prvom tohtoročnom zasadnu-
tí.tí.

Rokovania sa zúčastnilo 13 poslancov, ospravedlnili Rokovania sa zúčastnilo 13 poslancov, ospravedlnili 
sa poslanci Pavel Melišík, Ľubica Kuchařová, Peter Bísa poslanci Pavel Melišík, Ľubica Kuchařová, Peter Bí
lik, Roman Špaček, Emil Filo a Marián Mišún. lik, Roman Špaček, Emil Filo a Marián Mišún. 

Správy hlavnej kontrolórky mestaSprávy hlavnej kontrolórky mesta
Primátorka mesta Katarína Heneková po úvodných Primátorka mesta Katarína Heneková po úvodných 

slovách udelila slovo hlavnej kontrolórke mesta Marslovách udelila slovo hlavnej kontrolórke mesta Mar
te Kaveckej, ktorá predložila poslancom niekoľko te Kaveckej, ktorá predložila poslancom niekoľko 
kontrolných správ. Po kontrole uznesení MsZ poslankontrolných správ. Po kontrole uznesení MsZ poslan
ci prerokovali správu z kontroly dodržiavania hospoci prerokovali správu z kontroly dodržiavania hospo
dárnosti, efektívnosti, transparentnosti a príslušných dárnosti, efektívnosti, transparentnosti a príslušných 
legislatívnych predpisov pri verejnom obstarávaní legislatívnych predpisov pri verejnom obstarávaní 
zákaziek na vybranej vzorke verejných obstarávaní zákaziek na vybranej vzorke verejných obstarávaní 
za prvý polrok 2020, správu z kontroly o plnení opatza prvý polrok 2020, správu z kontroly o plnení opat
rení prijatých k zisteniam z kontroly č. 8/2018 vykorení prijatých k zisteniam z kontroly č. 8/2018 vyko
nanej v mestskej spoločnosti Podnik technických nanej v mestskej spoločnosti Podnik technických 
služieb mesta, s.r.o. a správu o kontrolnej činnosti služieb mesta, s.r.o. a správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky mesta za rok 2020. Poslanci uvehlavnej kontrolórky mesta za rok 2020. Poslanci uve
dené správy vzali na vedomie a schválili s účinnosťou dené správy vzali na vedomie a schválili s účinnosťou 
od 1. 3. 2021 pravidelnú mesačnú odmenu hlavnej od 1. 3. 2021 pravidelnú mesačnú odmenu hlavnej 
kontrolórke mesta Marte Kaveckej vo výške 15 perkontrolórke mesta Marte Kaveckej vo výške 15 per
cent mesačného platu. cent mesačného platu. 

VZN o určení výšky dotácie na žiaka mestských VZN o určení výšky dotácie na žiaka mestských 
škôlškôl

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí DanieVedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Danie
la Gabrišová predložila poslancom návrh všeobecne la Gabrišová predložila poslancom návrh všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) č. 1/2021 o určení výšzáväzného nariadenia (VZN) č. 1/2021 o určení výš
ky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ
nej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa nej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v školách a školských zariadeškolského zariadenia v školách a školských zariade
niach zriadených na území mesta Púchov pre rok niach zriadených na území mesta Púchov pre rok 
2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Púchov 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Púchov 
č. 12/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku  č. 12/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku  
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa maa mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa ma
terskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených terskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených 
na území mesta Púchov pre rok 2021. Základom pre na území mesta Púchov pre rok 2021. Základom pre 
výpočet dotácie bol návrh štátneho rozpočtu pre rok výpočet dotácie bol návrh štátneho rozpočtu pre rok 
2021. Z predpokladaného výnosu DPFO na rok 2021 2021. Z predpokladaného výnosu DPFO na rok 2021 
bol pre školstvo vypočítaný jednotkový koeficient  bol pre školstvo vypočítaný jednotkový koeficient  
91,81 €/PPŽ, ktorý bol použitý pre výpočet výš91,81 €/PPŽ, ktorý bol použitý pre výpočet výš
ky dotácie na žiaka v schválenom VZN č. 12/2020  ky dotácie na žiaka v schválenom VZN č. 12/2020  
v decembrovom MsZ. Uvedený koeficient po schváv decembrovom MsZ. Uvedený koeficient po schvá
lení štátneho rozpočtu na rok 2021 bol však znížený  lení štátneho rozpočtu na rok 2021 bol však znížený  
z 91,81 € na 91,47 €.z 91,81 € na 91,47 €.

Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 2021Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 2021
V ďalšom priebehu rokovania zastupiteľstva predV ďalšom priebehu rokovania zastupiteľstva pred

ložila vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinložila vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružin
ská na schválenie poslancom návrh úprav rozpočtu, ská na schválenie poslancom návrh úprav rozpočtu, 
ktoré schválila ekonomická komisia. Išlo o dorozktoré schválila ekonomická komisia. Išlo o doroz
počtovanie vlastných príjmov školskej jedálne ZŠ  počtovanie vlastných príjmov školskej jedálne ZŠ  
J. A. Komenského (47.000 €), presun medzi položkaJ. A. Komenského (47.000 €), presun medzi položka
mi ZUŠ (32.300 €) a čerpanie rezervného fondu mesmi ZUŠ (32.300 €) a čerpanie rezervného fondu mes
ta  stavebné úpravy ZUŠ, rekonštrukcia komunikáta  stavebné úpravy ZUŠ, rekonštrukcia komuniká
cie pri Hydrocentrále Nosice, realizácia parkovacích cie pri Hydrocentrále Nosice, realizácia parkovacích 
miest Plecháč, Obrancov mieru, Komenského, rekonmiest Plecháč, Obrancov mieru, Komenského, rekon
štrukcia cesty Komenského, Vansovej, oplotenia cinštrukcia cesty Komenského, Vansovej, oplotenia cin
torína v Hrabovke, odvodnenie komunikácie 1. mája torína v Hrabovke, odvodnenie komunikácie 1. mája 
a nákup odpadových nádob  polopodzemných kona nákup odpadových nádob  polopodzemných kon
tajnerov. Poslanci návrhy schválili.tajnerov. Poslanci návrhy schválili.

Zmena odmeňovania zástupcu primátoraZmena odmeňovania zástupcu primátora
V Púchove (na rozdiel od iných miest) bola dlhé V Púchove (na rozdiel od iných miest) bola dlhé 

roky funkcia zástupca primátora len čestnou funkroky funkcia zástupca primátora len čestnou funk
ciou bez určenej pracovnej náplne a platu. Vedúca ciou bez určenej pracovnej náplne a platu. Vedúca 
oddelenia organizačného a vnútornej správy Zuzana oddelenia organizačného a vnútornej správy Zuzana 
Brindzová predložila na základe záverov z rokovania Brindzová predložila na základe záverov z rokovania 
decembrového MsZ návrh zmien zásad odmeňovadecembrového MsZ návrh zmien zásad odmeňova
nia volených orgánov mesta Púchov, ktoré umožnia nia volených orgánov mesta Púchov, ktoré umožnia 
primátorke mesta zástupcovi primátora udeliť odmeprimátorke mesta zástupcovi primátora udeliť odme
nu za vykonanie práce, ktorou bude poverený. Podľa nu za vykonanie práce, ktorou bude poverený. Podľa 
nových zásad môže tak urobiť najviac dvakrát za rok, nových zásad môže tak urobiť najviac dvakrát za rok, 
podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 
určenej primátorom, sumárne najviac vo výške 70 určenej primátorom, sumárne najviac vo výške 70 
percent mesačného platu primátora bez zvýšenia percent mesačného platu primátora bez zvýšenia 

podľa príslušnej platovej skupiny. Odmenu určuje podľa príslušnej platovej skupiny. Odmenu určuje 
primátorka mesta na základe úloh, ktorých rozsah je primátorka mesta na základe úloh, ktorých rozsah je 
uvedený v písomnom poverení a časovej náročnosti uvedený v písomnom poverení a časovej náročnosti 
výkonu tejto funkcie.výkonu tejto funkcie.

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Zásady rozpočtového hospodárenia mesta 
Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská 

predložila zastupiteľstvu na prerokovanie a schválepredložila zastupiteľstvu na prerokovanie a schvále
nie nové zásady rozpočtového hospodárenia mesta nie nové zásady rozpočtového hospodárenia mesta 
Púchov, ktoré upravujú v súlade s právnymi predpisPúchov, ktoré upravujú v súlade s právnymi predpis
mi rozpočet mesta, rozpočtový proces mesta, prami rozpočet mesta, rozpočtový proces mesta, pra
vidlá rozpočtového hospodárenia, finančné vzťahy vidlá rozpočtového hospodárenia, finančné vzťahy 
k rozpočtovým organizáciám zriadených mestom,  k rozpočtovým organizáciám zriadených mestom,  
k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladatek právnickým osobám, ktorých je mesto zakladate
ľom a k ďalším právnickým osobám. Zásady upravujú ľom a k ďalším právnickým osobám. Zásady upravujú 
aj proces prípravy, schvaľovania, hodnotenia a konaj proces prípravy, schvaľovania, hodnotenia a kon
troly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami troly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami 
mesta, hodnotenie a kontrolu subjektov zriadených mesta, hodnotenie a kontrolu subjektov zriadených 
mestom a tiež stanovujú úlohy a kompetencie ormestom a tiež stanovujú úlohy a kompetencie or
gánov mesta v rozpočtovom procese. Poslanci nové gánov mesta v rozpočtovom procese. Poslanci nové 
zásady jednomyseľne schválili.zásady jednomyseľne schválili.

Zmeny rokovacieho poriadku mestskej rady Zmeny rokovacieho poriadku mestskej rady 
Pandémia COVID19 si vynútila vydanie viacePandémia COVID19 si vynútila vydanie viace

rých nových predpisov, ako aj aplikáciu viacerých rých nových predpisov, ako aj aplikáciu viacerých 
právnych pravidiel, ktoré sa bežne neuplatňujú  právnych pravidiel, ktoré sa bežne neuplatňujú  
a vzťahujú sa len na mimoriadne situácie. Minulý rok a vzťahujú sa len na mimoriadne situácie. Minulý rok 
NR SR schválila novelu zákona o obecnom zriadeNR SR schválila novelu zákona o obecnom zriade
ní, ktorá obsahuje osobitné pravidlá pre rokovanie ní, ktorá obsahuje osobitné pravidlá pre rokovanie 
orgánov samosprávy na obdobie krízovej situácie. orgánov samosprávy na obdobie krízovej situácie. 
Upravuje možnosti uskutočniť zasadnutie mestskej Upravuje možnosti uskutočniť zasadnutie mestskej 
rady s využitím prostriedkov komunikačnej techrady s využitím prostriedkov komunikačnej tech
nológie (prostredníctvom videokonferencie alebo nológie (prostredníctvom videokonferencie alebo 
inými prostriedkami komunikačnej technológie). inými prostriedkami komunikačnej technológie). 
Môže ísť o komunikáciu cez videokonferenciu aleMôže ísť o komunikáciu cez videokonferenciu ale
bo komunikáciu prenosom zvuku bez obrazu (napr. bo komunikáciu prenosom zvuku bez obrazu (napr. 
konferenčný hovor). Výnimočne umožňuje uskutočkonferenčný hovor). Výnimočne umožňuje uskutoč
niť zasadnutie mestskej rady výmenou písomných niť zasadnutie mestskej rady výmenou písomných 
prejavov (korešpondenčným hlasovaním v listinnej prejavov (korešpondenčným hlasovaním v listinnej 
podobe, alebo hlasovaním prostredníctvom elektropodobe, alebo hlasovaním prostredníctvom elektro
nických prostriedkov). Toto hlasovanie sa nazýva aj nických prostriedkov). Toto hlasovanie sa nazýva aj 
hlasovanie per rollam. Predstavuje vyjadrenie názohlasovanie per rollam. Predstavuje vyjadrenie názo
ru jednotlivých členov mestskej rady mimo konania ru jednotlivých členov mestskej rady mimo konania 
jej zasadnutia. Vedúca oddelenia Zuzana Brindzová jej zasadnutia. Vedúca oddelenia Zuzana Brindzová 
predložila návrh zmien rokovacieho poriadku mestpredložila návrh zmien rokovacieho poriadku mest
skej rady pre tento účel. Zastupiteľstvo navrhované skej rady pre tento účel. Zastupiteľstvo navrhované 
zmeny schválilo.zmeny schválilo.

Vysporiadanie finančných prostriedkov ADPVysporiadanie finančných prostriedkov ADP
V ďalšom bode poslanci schválili použitie proV ďalšom bode poslanci schválili použitie pro

striedkov z rozdielu medzi výškou straty vo verejnom striedkov z rozdielu medzi výškou straty vo verejnom 
záujme a poskytnutými prostriedkami na úhradu tejzáujme a poskytnutými prostriedkami na úhradu tej
to straty zo strany mesta za rok 2020 aj na krytie časti  to straty zo strany mesta za rok 2020 aj na krytie časti  
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zásady rozpočtového hospodárenia mesta
strát vzniknutých z dôvodu opravy chýb minulých strát vzniknutých z dôvodu opravy chýb minulých 
účtovných období spoločnosti Autobusová dopraúčtovných období spoločnosti Autobusová dopra
va Púchov (ADP), a.s. za roky 2009 až 2019 v sume va Púchov (ADP), a.s. za roky 2009 až 2019 v sume 
45.301,44 €. 45.301,44 €. 

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo vstup mesta Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo vstup mesta 
Púchov do Únie miest Slovenska (viď samostatný čláPúchov do Únie miest Slovenska (viď samostatný člá
nok).nok).

Informácia o investičných akciách mestaInformácia o investičných akciách mesta
Poslanci tiež vzali na vedomie Informáciu o inPoslanci tiež vzali na vedomie Informáciu o in

vestičných akciách mesta, ktorú predložil vedúci vestičných akciách mesta, ktorú predložil vedúci 
oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia  oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia  
a stavebného úradu Miroslav Svorada. Z predložea stavebného úradu Miroslav Svorada. Z predlože
ných projektov vyberáme projekt Stavebné úpravy ných projektov vyberáme projekt Stavebné úpravy 
budovy ZUŠ s predpokladanými nákladmi 243.800 €. budovy ZUŠ s predpokladanými nákladmi 243.800 €. 
Prebieha realizácia stavby s pravidelnými kontrolnýPrebieha realizácia stavby s pravidelnými kontrolný
mi dňami vysúťaženým dodávateľ MIPE Invest, s.r.o. mi dňami vysúťaženým dodávateľ MIPE Invest, s.r.o. 
Varín. Zároveň prebieha príprava dodatku k zmluve Varín. Zároveň prebieha príprava dodatku k zmluve 
o diele z dôvodu predĺženia termínu v súvislosti s Coo diele z dôvodu predĺženia termínu v súvislosti s Co
vid19 a odkrytia pôvodných konštrukcií s potrebou vid19 a odkrytia pôvodných konštrukcií s potrebou 
doplnenia materiálov a naviac prác nevyhnutných doplnenia materiálov a naviac prác nevyhnutných 
v pokračovaní realizácie. Realizácia projektu Nosice v pokračovaní realizácie. Realizácia projektu Nosice 
– odvodnenie miestnej komunikácie od Hydrocen– odvodnenie miestnej komunikácie od Hydrocen
trály k starej škole bola ukončená v koncom roku trály k starej škole bola ukončená v koncom roku 
2020 dodávateľom Antonom Miškechom (Považské 2020 dodávateľom Antonom Miškechom (Považské 
Podhradie) v sume 21.749 €. V najbližšom období sa Podhradie) v sume 21.749 €. V najbližšom období sa 
vykonajú stavebné úpravy kultúrnych domov Hoštivykonajú stavebné úpravy kultúrnych domov Hošti
ná a Ihrište, rekonštrukcia vežičky hasičskej zbrojniná a Ihrište, rekonštrukcia vežičky hasičskej zbrojni
ce v Horných Kočkovciach, rekonštrukcia zasadačky ce v Horných Kočkovciach, rekonštrukcia zasadačky 
MsÚ a doplnenie žalúzií v Divadle Púchov. Ostatné MsÚ a doplnenie žalúzií v Divadle Púchov. Ostatné 
investičné akcie sú v štádiu príprav projektovej doinvestičné akcie sú v štádiu príprav projektovej do
kumentácie.kumentácie.

V závere roka sa podarilo pripraviť projekt Pamäť V závere roka sa podarilo pripraviť projekt Pamäť 
lesa k možnosti využívania Lachovca ako lesoparku lesa k možnosti využívania Lachovca ako lesoparku 

ktorý priblíži obyvateľom mesta históriu jeho zaktorý priblíži obyvateľom mesta históriu jeho za
loženia ako Jubilejného lesa v roku 1928. Potrebnú loženia ako Jubilejného lesa v roku 1928. Potrebnú 
dokumentáciu zabezpečil Ing. arch. Marek a Peter dokumentáciu zabezpečil Ing. arch. Marek a Peter 
Guga, m.A.g. Trenčín v spolupráci s Ing. PalkechoGuga, m.A.g. Trenčín v spolupráci s Ing. Palkecho
vou a Akad. soch. Mosným so žiadosťou o finančné vou a Akad. soch. Mosným so žiadosťou o finančné 
prostriedky vo výške 28.000 € v rámci cezhraničnej prostriedky vo výške 28.000 € v rámci cezhraničnej 
spolupráce cez Fond malých projektů.spolupráce cez Fond malých projektů.

Záver rokovaniaZáver rokovania
Keďže v čase pandémie Covid19 nechceli poslanci Keďže v čase pandémie Covid19 nechceli poslanci 

zbytočne predlžovať čas rokovania, záverečné body zbytočne predlžovať čas rokovania, záverečné body 
prebehli pomerne rýchlo. Po zvyčajných bodoch preprebehli pomerne rýchlo. Po zvyčajných bodoch pre
daj, kúpa, nájom zastupiteľstvo vzalo na vedomie pídaj, kúpa, nájom zastupiteľstvo vzalo na vedomie pí

somne predložené správy o činnosti mestských sposomne predložené správy o činnosti mestských spo
ločností, MsP a MsÚ a tiež záverečnú správu o stave ločností, MsP a MsÚ a tiež záverečnú správu o stave 
mesta Púchov za rok 2020, ktorú predložila primátormesta Púchov za rok 2020, ktorú predložila primátor
ka mesta Katarína Heneková. V bode rôzne konateľ ka mesta Katarína Heneková. V bode rôzne konateľ 
Mestského bytového podniku, s.r.o. Tibor Luhový Mestského bytového podniku, s.r.o. Tibor Luhový 
predstavil plánované investičné akcie v energetike predstavil plánované investičné akcie v energetike 
na rok 2021. V závere rokovania primátorka mesta inna rok 2021. V závere rokovania primátorka mesta in
formovala poslancov o aktuálnych problémoch mesformovala poslancov o aktuálnych problémoch mes
ta s pravidelným testovaním na Covid19 a poslanci ta s pravidelným testovaním na Covid19 a poslanci 
predložili niekoľko interpelácií vedeniu mesta.predložili niekoľko interpelácií vedeniu mesta.

Text a foto: Slavomír FlimmelText a foto: Slavomír Flimmel

Mesto Púchov vstúpilo do Únie miest Slovenska
Mestské zastupiteľstvo dňa 24. 2. 2021 jedno-Mestské zastupiteľstvo dňa 24. 2. 2021 jedno-

hlasne schválilo vstup do Únie miest Slovenska hlasne schválilo vstup do Únie miest Slovenska 
(ÚMS) a od 1. marca 2021 sa mesto Púchov stalo (ÚMS) a od 1. marca 2021 sa mesto Púchov stalo 
jej 57. členským mestom.jej 57. členským mestom.

Primátorka mesta Katarína Heneková komunikoPrimátorka mesta Katarína Heneková komuniko
vala s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom vala s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom 
Rybníčkom (tiež primátorom mesta Trenčín) už konRybníčkom (tiež primátorom mesta Trenčín) už kon
com roka 2020, kedy sa epidemiologická situácia  com roka 2020, kedy sa epidemiologická situácia  
v meste začala zhoršovať. Napriek tomu, že mesto Púv meste začala zhoršovať. Napriek tomu, že mesto Pú
chov nebolo oficiálnym členom záujmového združechov nebolo oficiálnym členom záujmového združe
nia miest, prezident ÚMS Rybníček bol veľmi ústretonia miest, prezident ÚMS Rybníček bol veľmi ústreto
vý a s primátorkou Púchova pravidelne komunikoval vý a s primátorkou Púchova pravidelne komunikoval 
o ďalších krokoch mesta pre zníženie miery pozitio ďalších krokoch mesta pre zníženie miery poziti
vity, o organizácii testovania zo strany samosprávy, vity, o organizácii testovania zo strany samosprávy, 
ale i o najnovších informáciách a usmerneniach pre ale i o najnovších informáciách a usmerneniach pre 
mestá, a to nielen v súvislosti s koronavírusom. mestá, a to nielen v súvislosti s koronavírusom. 

Následne sa vedenie mesta, aj napriek tomu, že Následne sa vedenie mesta, aj napriek tomu, že 
ešte nepatrilo medzi členov ÚMS, zúčastňovalo viaešte nepatrilo medzi členov ÚMS, zúčastňovalo via
cerých online diskusií členov – primátorov miest, cerých online diskusií členov – primátorov miest, 
ktorí spolu takmer dennodenne telefonovali ohľaktorí spolu takmer dennodenne telefonovali ohľa
dom vhodného a efektívneho fungovania samosprádom vhodného a efektívneho fungovania samosprá
vy počas koronasituácie, či už v otázke testovania vy počas koronasituácie, či už v otázke testovania 
pod taktovkou miest, alebo progresívnych krokov pod taktovkou miest, alebo progresívnych krokov 
samosprávy v riadení ostatnej agendy. Členovia ÚMS samosprávy v riadení ostatnej agendy. Členovia ÚMS 
na jednotlivých stretnutiach disponovali viacerými na jednotlivých stretnutiach disponovali viacerými 
zaujímavými podnetmi, ktoré vzájomne posúvali prizaujímavými podnetmi, ktoré vzájomne posúvali pri
mátorov v riadení súčasnej situácie i otázkach riademátorov v riadení súčasnej situácie i otázkach riade
nia ďalšej agendy.nia ďalšej agendy.

Prostredníctvom týchto telemostov získalo vedeProstredníctvom týchto telemostov získalo vede
nie mesta mnohé informácie, ktoré ocenilo a následnie mesta mnohé informácie, ktoré ocenilo a násled
ne využilo v praxi. Primátorka mesta vníma členstvo  ne využilo v praxi. Primátorka mesta vníma členstvo  
v Únii miest Slovenska ako rozšírenie si obzorov, zlepv Únii miest Slovenska ako rozšírenie si obzorov, zlep
šenie komunikácie s vedeniami obcí a efektívny krok šenie komunikácie s vedeniami obcí a efektívny krok 
pri rozvoji Púchova vo viacerých oblastiach: „Návrh pri rozvoji Púchova vo viacerých oblastiach: „Návrh 
vyplynul aj z aktuálnej situácie. Musím povedať, že vyplynul aj z aktuálnej situácie. Musím povedať, že 

prístup riešenia súčasnej problematiky nášho mesta prístup riešenia súčasnej problematiky nášho mesta 
bol úzko konzultovaný aj so zástupcami únie miest bol úzko konzultovaný aj so zástupcami únie miest 
a najmä primátorom Trenčína Richardom Rybníčka. a najmä primátorom Trenčína Richardom Rybníčka. 
Na niekoľkých online stretnutiach sme si prechádzali Na niekoľkých online stretnutiach sme si prechádzali 
viacero otvorených záležitostí, ktoré nás ako mesto viacero otvorených záležitostí, ktoré nás ako mesto 
trápia, či už v súvislosti s testovaním, očkovaním, pretrápia, či už v súvislosti s testovaním, očkovaním, pre
plácaním nákladov, zriadením vlastného mobilného plácaním nákladov, zriadením vlastného mobilného 
odberového miesta. V nadväznosti na to prebiehala odberového miesta. V nadväznosti na to prebiehala 
oveľa ľahšia komunikácia so starostami priľahlých oveľa ľahšia komunikácia so starostami priľahlých 
obcí, na základe ktorej sme vyvíjali spoločnú snahu obcí, na základe ktorej sme vyvíjali spoločnú snahu 
pri zorganizovaní testovania v celom okrese. Členpri zorganizovaní testovania v celom okrese. Člen
stvo v únii vidím ako veľký prínos v prístupe k inforstvo v únii vidím ako veľký prínos v prístupe k infor
máciám, keďže s ich nedostatkom zo strany štátu máciám, keďže s ich nedostatkom zo strany štátu 

často bojujeme. Komunikácia s pánom Rybníčkom často bojujeme. Komunikácia s pánom Rybníčkom 
i ostatnými primátormi bola doposiaľ veľmi plodná i ostatnými primátormi bola doposiaľ veľmi plodná 
a verím, že tomu tak bude i v nadchádzajúcom oba verím, že tomu tak bude i v nadchádzajúcom ob
dobí. Samosprávy sú prvým kontaktom pre občadobí. Samosprávy sú prvým kontaktom pre obča
nov, a preto je na nás, aby sme si zachovali dôveru nov, a preto je na nás, aby sme si zachovali dôveru 
a podporu našich občanov, takisto v rámci koordináa podporu našich občanov, takisto v rámci koordiná
cie spoločných cieľov,“ doplnila primátorka Katarína cie spoločných cieľov,“ doplnila primátorka Katarína 
Heneková.Heneková.

V súčasnosti je členom Únie miest Slovenska 57 V súčasnosti je členom Únie miest Slovenska 57 
miest, z toho všetky krajské mestá a väčšina okresmiest, z toho všetky krajské mestá a väčšina okres
ných miest.   ných miest.   

Laura Krošláková, foto: Slavomír FlimmelLaura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Mesto Púchov vstúpilo do Únie miest Slovenska
Mestské zastupiteľstvo dňa 24. 2. 2021 jedno-Mestské zastupiteľstvo dňa 24. 2. 2021 jedno-

hlasne schválilo vstup do Únie miest Slovenska hlasne schválilo vstup do Únie miest Slovenska 
(ÚMS) a od 1. marca 2021 sa mesto Púchov stalo (ÚMS) a od 1. marca 2021 sa mesto Púchov stalo 
jej 57. členským mestom.jej 57. členským mestom.

Primátorka mesta Katarína Heneková komunikoPrimátorka mesta Katarína Heneková komuniko
vala s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom vala s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom 
Rybníčkom (tiež primátorom mesta Trenčín) už konRybníčkom (tiež primátorom mesta Trenčín) už kon
com roka 2020, kedy sa epidemiologická situácia  com roka 2020, kedy sa epidemiologická situácia  
v meste začala zhoršovať. Napriek tomu, že mesto Púv meste začala zhoršovať. Napriek tomu, že mesto Pú
chov nebolo oficiálnym členom záujmového združechov nebolo oficiálnym členom záujmového združe
nia miest, prezident ÚMS Rybníček bol veľmi ústretonia miest, prezident ÚMS Rybníček bol veľmi ústreto
vý a s primátorkou Púchova pravidelne komunikoval vý a s primátorkou Púchova pravidelne komunikoval 
o ďalších krokoch mesta pre zníženie miery pozitio ďalších krokoch mesta pre zníženie miery poziti
vity, o organizácii testovania zo strany samosprávy, vity, o organizácii testovania zo strany samosprávy, 
ale i o najnovších informáciách a usmerneniach pre ale i o najnovších informáciách a usmerneniach pre 
mestá, a to nielen v súvislosti s koronavírusom. mestá, a to nielen v súvislosti s koronavírusom. 

Následne sa vedenie mesta, aj napriek tomu, že Následne sa vedenie mesta, aj napriek tomu, že 
ešte nepatrilo medzi členov ÚMS, zúčastňovalo viaešte nepatrilo medzi členov ÚMS, zúčastňovalo via
cerých online diskusií členov – primátorov miest, cerých online diskusií členov – primátorov miest, 
ktorí spolu takmer dennodenne telefonovali ohľaktorí spolu takmer dennodenne telefonovali ohľa
dom vhodného a efektívneho fungovania samosprádom vhodného a efektívneho fungovania samosprá
vy počas koronasituácie, či už v otázke testovania vy počas koronasituácie, či už v otázke testovania 
pod taktovkou miest, alebo progresívnych krokov pod taktovkou miest, alebo progresívnych krokov 
samosprávy v riadení ostatnej agendy. Členovia ÚMS samosprávy v riadení ostatnej agendy. Členovia ÚMS 
na jednotlivých stretnutiach disponovali viacerými na jednotlivých stretnutiach disponovali viacerými 
zaujímavými podnetmi, ktoré vzájomne posúvali prizaujímavými podnetmi, ktoré vzájomne posúvali pri
mátorov v riadení súčasnej situácie i otázkach riademátorov v riadení súčasnej situácie i otázkach riade
nia ďalšej agendy.nia ďalšej agendy.

Prostredníctvom týchto telemostov získalo vedeProstredníctvom týchto telemostov získalo vede
nie mesta mnohé informácie, ktoré ocenilo a následnie mesta mnohé informácie, ktoré ocenilo a násled
ne využilo v praxi. Primátorka mesta vníma členstvo  ne využilo v praxi. Primátorka mesta vníma členstvo  
v Únii miest Slovenska ako rozšírenie si obzorov, zlepv Únii miest Slovenska ako rozšírenie si obzorov, zlep
šenie komunikácie s vedeniami obcí a efektívny krok šenie komunikácie s vedeniami obcí a efektívny krok 
pri rozvoji Púchova vo viacerých oblastiach: „Návrh pri rozvoji Púchova vo viacerých oblastiach: „Návrh 
vyplynul aj z aktuálnej situácie. Musím povedať, že vyplynul aj z aktuálnej situácie. Musím povedať, že 

prístup riešenia súčasnej problematiky nášho mesta prístup riešenia súčasnej problematiky nášho mesta 
bol úzko konzultovaný aj so zástupcami únie miest bol úzko konzultovaný aj so zástupcami únie miest 
a najmä primátorom Trenčína Richardom Rybníčka. a najmä primátorom Trenčína Richardom Rybníčka. 
Na niekoľkých online stretnutiach sme si prechádzali Na niekoľkých online stretnutiach sme si prechádzali 
viacero otvorených záležitostí, ktoré nás ako mesto viacero otvorených záležitostí, ktoré nás ako mesto 
trápia, či už v súvislosti s testovaním, očkovaním, pretrápia, či už v súvislosti s testovaním, očkovaním, pre
plácaním nákladov, zriadením vlastného mobilného plácaním nákladov, zriadením vlastného mobilného 
odberového miesta. V nadväznosti na to prebiehala odberového miesta. V nadväznosti na to prebiehala 
oveľa ľahšia komunikácia so starostami priľahlých oveľa ľahšia komunikácia so starostami priľahlých 
obcí, na základe ktorej sme vyvíjali spoločnú snahu obcí, na základe ktorej sme vyvíjali spoločnú snahu 
pri zorganizovaní testovania v celom okrese. Členpri zorganizovaní testovania v celom okrese. Člen
stvo v únii vidím ako veľký prínos v prístupe k inforstvo v únii vidím ako veľký prínos v prístupe k infor
máciám, keďže s ich nedostatkom zo strany štátu máciám, keďže s ich nedostatkom zo strany štátu 

často bojujeme. Komunikácia s pánom Rybníčkom často bojujeme. Komunikácia s pánom Rybníčkom 
i ostatnými primátormi bola doposiaľ veľmi plodná i ostatnými primátormi bola doposiaľ veľmi plodná 
a verím, že tomu tak bude i v nadchádzajúcom oba verím, že tomu tak bude i v nadchádzajúcom ob
dobí. Samosprávy sú prvým kontaktom pre občadobí. Samosprávy sú prvým kontaktom pre obča
nov, a preto je na nás, aby sme si zachovali dôveru nov, a preto je na nás, aby sme si zachovali dôveru 
a podporu našich občanov, takisto v rámci koordináa podporu našich občanov, takisto v rámci koordiná
cie spoločných cieľov,“ doplnila primátorka Katarína cie spoločných cieľov,“ doplnila primátorka Katarína 
Heneková.Heneková.

V súčasnosti je členom Únie miest Slovenska 57 V súčasnosti je členom Únie miest Slovenska 57 
miest, z toho všetky krajské mestá a väčšina okresmiest, z toho všetky krajské mestá a väčšina okres
ných miest.   ných miest.   

Laura Krošláková, foto: Slavomír FlimmelLaura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel
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Mestská polícia

Polícia informuje

Policajti z Trenčína vyšetrujú nehodu, ku ktorej 
by pravdepodobne nebolo došlo, keby vodič do
držiava protipandemické opatrenia. V stredu (24. 
februára) popoludní si mladý vodič (17 rokov) 
spolu s ďalšími troma mladými ľuďmi napriek 
zákazu vychádzania vyrazili z okresu Púchov do 
okresu Trenčín. Pri tomto „výlete“ zrazil cyklistu, 
ktorý utrpel ťažké zranenie.

K dopravnej nehode došlo na kruhovom ob
jazde v Nemšovej. Osobné motorové vozidlo 
BMW riadil 17ročný vodič z okresu Púchov. Spolu 
s ním boli vo vozidle ďalší traja mladí ľudia (18,18 
a 16 rokov). Podľa doterajších zistení do kruhové
ho objazdu ako prvý vošiel 68ročný cyklista a za 
ním vozidlo BMW. Vodič však cyklistu predišiel zľa
va a skrížil dráhu jeho jazdy, to znamená, že vodič 
„bavoráku“ nedal prednosť cyklistovi, v dôsledku 
čoho došlo k ich zrážke. Cyklista po zrážke s vozi
dlom spadol na vozovku a zranil sa. Vozidlo však 
pokračovalo v ceste ďalej. Po krátkom čase ho zas
tavila policajná hliadka. V tom čase už za volan
tom sedel 18ročný 
mladík, jeho spolu
jazdec. 

Policajti však zisti
li, že v čase nehody 
za volantom sedel 
17ročný mladík. 
Mladík sa po po
čiatočnom zapie
raní policajtom 
priznal, že v čase 
zrážky šoféroval 
práve on.

Dopravní policaj
ti podrobili oboch 
účastníkov nehody 
dychovej skúške, 
ktorej výsledok bol 
negatívny. Škoda 
na vozidle a bicykli 
nebola vysoká (asi 

50 €), avšak cyklista sa podľa vyjadrenia lekára so 
zranení, ktoré pri nehode utrpel, bude liečiť dva 
mesiace. Dopravní policajti začali trestné stíhanie 
za prečin ublíženia na zdraví. Miera zavinenia do
pravnej nehody je v štádiu vyšetrovania.

Upozorňujeme najmä mladých vodičov, ktorí 
majú krátku prax vo vedení vozidla, aby jazdili 
opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti. Mladý 
vodič v tomto prípade, vzhľadom ku skutočnosti, 
že ešte nedovŕšil 18 rokov, porušil zákon aj tým, že 
na mieste spolujazdca (vedľa vodiča) nebola oso
ba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia na 
skupinu B minimálne 10 rokov. Táto osoba musí 
byť riadne zapísaná v evidencii vodičov. Upozor
ňujeme aj na jednu dôležitú skutočnosť, a to, že aj 
na túto osobu spolujazdca sa vzťahujú primerané 
povinnosti vodiča (napr. nesmie byť pod vplyvom 
alkoholu).

Stačí veľmi málo, i chvíľková nepozornosť a ne
rešpektovanie dopravných značiek môže skončiť 
tragicky. Jazdite bezpečne.               KR PZ Trenčín

Mladík z okresu Púchov si zavaril, 
nedodržal lockdown, zrazil cyklistu

Mladík z okresu Púchov má problém. Na tomto automobile zrazil v Nemšovej cyklistu.        FOTO: KR PZ Trenčín

Položil ho alkohol...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v podchode pri jednom 
z púchovských supermarketov. Podľa oznámenia 
tam mal ležať na zemi muž, ktorý nevládal vstať. 
Hliadka na mieste našla Púchovčana, ktorý mest
ských policajtov informoval, že na zemi leží pre
to, lebo požil alkoholické nápoje a prišlo mu zle. 
Keďže nemal žiadne zranenia a lekárske ošetrenie 
odmietol, hliadka ho previezla do miesta byd
liska, kde si ho prevzala matka. Priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta vyriešili 
mestskí policajti dvadsaťeurovou pokutou.  

Dobrí ľudia ešte žijú
Na oddelenie mestskej polície v Púchove prišiel 

muž z Púchova, ktorý informoval, že na Hollého 
ulici našiel peňaženku so 450 eurami a osobnými 
dokladmi. O náleze peňaženky mestskí policajti 
informovali jej majiteľa, ktorý si doklady a finanč
nú hotovosť prevzal osobne. 

Pod vlak neskočila...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie Púchovačana, podľa ktorého chcela 
jeho priateľka spáchať samovraždu. Telefonicky 
ho mala informovať, že chce na železničnej sta
nici v Púchove skočiť pod vlak. Hliadka mestskej 
polície sa okamžite presunula na železničnú sta
nicu, kde skontrolovala čakáreň i priestory koľajis
ka. Mestskí policajti tam ženu nenašli, o prípade 
informovali hliadku železničnej polície i Obvodné 
oddelenie Policajného zboru v Púchove. Násled
ne hliadka skontrolovala priestory okolo starého 
domu kultúry, kde sa žena mala v minulosti zdr
žiavať. Ani tam ju nenašli. 

Báli sa nákazy
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého mali byť v panelovom 
byte na Ulici obrancov mieru stavbári z cudzieho 
okresu. Oznamovateľ mal podozrenie, že robot
níci nemajú platný Covid certifikát a pohybujú sa 
po bytovom dome, využívajú výťah a iné priesto
ry. Mestskí policajti zistili, že na uvedenej adrese 
sú štyri osoby. Vyzvali ich na predloženie potvr
denia o negatívnom teste na nový koronavírus. 
Stavbári informovali, že testy na Covid19 majú 
na stavbe, ale že sú ochotní sa okamžite podrobiť 
antigénovým testom. Hliadka mestskej polície im 
odporučila testovanie na mobilnom odberovom 
mieste v Kolonke, kde sa všetci podrobili testu  
s negatívnym výsledkom. 

Vŕtal v nedeľu
Podozrenie z priestupku proti verejnému po

riadku riešila hliadka mestskej polície na základe 
telefonického oznámenia na Moyzesovej ulici  
v Púchove. Podľa oznámenia tam mal počas sta
vebných prác v byte sused počas dňa pracovného 
pokoja rušiť hlukom vŕtačky susedov. Mestskí po
licajti zistili spáchanie priestupku. Muž mestských 
policajtov informoval, že v obývačke vyvŕtal dve 
diery do steny na zapojenie televízneho prijíma
ča. Hliadka priestupok vyriešila napomenutím.   

Popíjali na verejnosti
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla

de telefonického oznámenia na Höenningovom 
námestí, kde mali v parku dve osoby konzumovať 
alkoholické nápoje. Hliadka po príchode na mies
to našla dvoch mužov požívajúcich alkoholické 
nápoje na verejnom priestranstve. Hliadka mest
skej polície vyriešila priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta napomenutím. 
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Púchov je podľa COVID automatu stále bordový
Vláda schválila v stredu 24. 2. 2021  Vláda schválila v stredu 24. 2. 2021  

v rámci COVID automatu rozdelenie okre-v rámci COVID automatu rozdelenie okre-
sov podľa aktuálnej rizikovosti s účin-sov podľa aktuálnej rizikovosti s účin-
nosťou od pondelka 1. 3. 2021. Okresy sú nosťou od pondelka 1. 3. 2021. Okresy sú 
rozdelené podľa aktuálnej epidemiolo-rozdelené podľa aktuálnej epidemiolo-
gickej rizikovosti na 4 stupne varovania. gickej rizikovosti na 4 stupne varovania. 

V rámci COVID automatu na regionálnej úrovni V rámci COVID automatu na regionálnej úrovni 
platí podľa informácií ministerstva zdravotníctva, že  platí podľa informácií ministerstva zdravotníctva, že  
v čiernych okresoch (4. stupeň) sú školy zatvorené,  v čiernych okresoch (4. stupeň) sú školy zatvorené,  
v bordových (3. stupeň) na základe odporučenia v bordových (3. stupeň) na základe odporučenia 
regionálneho hygienika a v červených (2. stupeň)  regionálneho hygienika a v červených (2. stupeň)  
a ružových (1. stupeň) okresoch sú otvorené. a ružových (1. stupeň) okresoch sú otvorené. 

Platnosť negatívneho testu na COVID19 v zamestPlatnosť negatívneho testu na COVID19 v zamest
naní je pri čiernych a bordových okresoch sedem,  naní je pri čiernych a bordových okresoch sedem,  
v červených 14 a v ružových 21 dní. Pri bordových, v červených 14 a v ružových 21 dní. Pri bordových, 
červených a ružových okresoch je pohyb medzi červených a ružových okresoch je pohyb medzi 
okresmi možný len s testom s platnosťou sedem okresmi možný len s testom s platnosťou sedem 
dní. Okres Púchov je aj naďalej v bordovom pásme  dní. Okres Púchov je aj naďalej v bordovom pásme  
(3. stupeň). Susedné okresy – Považská Bystrica a Ila(3. stupeň). Susedné okresy – Považská Bystrica a Ila
va  sú v najhoršom čiernom pásme (4. stupeň).va  sú v najhoršom čiernom pásme (4. stupeň).

Šiesty krízový štáb mesta schválil ďalšiu pre-Šiesty krízový štáb mesta schválil ďalšiu pre-
vádzku mestských OM vádzku mestských OM 

Vo štvrtok dopoludnia zasadal online formou Vo štvrtok dopoludnia zasadal online formou 
mestský krízový štáb už po šiestykrát. Okrem obozmestský krízový štáb už po šiestykrát. Okrem oboz
námenia sa s aktuálnou epidemiologickou situáciou  námenia sa s aktuálnou epidemiologickou situáciou  
v meste schválili členovia otvorenie odberových v meste schválili členovia otvorenie odberových 
miest (OM) pod taktovkou Mesta Púchov na ďalších miest (OM) pod taktovkou Mesta Púchov na ďalších 
päť dní, v rôznom časovom harmonograme. Sobotpäť dní, v rôznom časovom harmonograme. Sobot
ňajšie testovanie (27. 2. 2021) bolo opäť venované ňajšie testovanie (27. 2. 2021) bolo opäť venované 
materským a základným školám, takisto aj pre štumaterským a základným školám, takisto aj pre štu
dentov SŠ a verejnosť. dentov SŠ a verejnosť. 

Mesto Púchov už tradične zriadi aj v nasledujúcich Mesto Púchov už tradične zriadi aj v nasledujúcich 
dňoch odberové miesta, aby tak odľahčilo kapacidňoch odberové miesta, aby tak odľahčilo kapaci
ty testovania na stálych – mobilných odberových ty testovania na stálych – mobilných odberových 
miestach (MOM), ktoré prevádzkujú súkromné spomiestach (MOM), ktoré prevádzkujú súkromné spo
ločnosti na základe úspešných výziev z Ministerstva ločnosti na základe úspešných výziev z Ministerstva 
zdravotníctva SR. Počas uplynulého obdobia testozdravotníctva SR. Počas uplynulého obdobia testo
vania (štvrtok až utorok 18.  23. 2. 2021) sa na OM vania (štvrtok až utorok 18.  23. 2. 2021) sa na OM 
zriadenom mestom (MŠK volejbalová hala) otestovazriadenom mestom (MŠK volejbalová hala) otestova
lo celkom 2.672 ľudí, z ktorých pozitívne testovaných lo celkom 2.672 ľudí, z ktorých pozitívne testovaných 
bolo 23, pričom miera pozitivity za Mesto Púchov za bolo 23, pričom miera pozitivity za Mesto Púchov za 
toto OM tvorí 0,86 percenta. toto OM tvorí 0,86 percenta. 

Testovanie na OM zriadených mestom v dňoch Testovanie na OM zriadených mestom v dňoch 
26.-27.2021 26.-27.2021 

Antigénové testovanie v meste Púchov bolo znova Antigénové testovanie v meste Púchov bolo znova 
od piatka 26. 2. 2021 posilnené odberovými miestaod piatka 26. 2. 2021 posilnené odberovými miesta
mi zriadenými Mestom Púchov – v Divadle Púchov  mi zriadenými Mestom Púchov – v Divadle Púchov  
a vo volejbalovej hale MŠK. Tradične v sobotu (27. 2. a vo volejbalovej hale MŠK. Tradične v sobotu (27. 2. 
2021) bolo zorganizované ďalšie pretestovanie ro2021) bolo zorganizované ďalšie pretestovanie ro
dičov detí MŠ, žiakov 1. stupňa ZŠ, pedagogických  dičov detí MŠ, žiakov 1. stupňa ZŠ, pedagogických  
a nepedagogických zamestnancov, ale i pre vereja nepedagogických zamestnancov, ale i pre verej
nosť a študentov SŠ. Celkom sa za dva dni (26. – 27. nosť a študentov SŠ. Celkom sa za dva dni (26. – 27. 
2. 2021) na týchto OM otestovalo 1.889 ľudí. Testo2. 2021) na týchto OM otestovalo 1.889 ľudí. Testo
vanie na mestských OM pokračuje aj v prvý marcový vanie na mestských OM pokračuje aj v prvý marcový 
týždeň.týždeň.

V sobotu Mesto Púchov otvorilo celkom 4 OM,  V sobotu Mesto Púchov otvorilo celkom 4 OM,  
z ktorých 2 situované na základných školách v zriaz ktorých 2 situované na základných školách v zria
ďovateľskej pôsobnosti mesta boli určené pre rodiďovateľskej pôsobnosti mesta boli určené pre rodi
čov detí MŠ, žiakov prvého stupňa ZŠ a pedagogicčov detí MŠ, žiakov prvého stupňa ZŠ a pedagogic
kých i nepedagogických zamestnancov. Ďalšie dve kých i nepedagogických zamestnancov. Ďalšie dve 
OM – Divadlo Púchov a MŠK volejbalová hala – boli OM – Divadlo Púchov a MŠK volejbalová hala – boli 
určené pre verejnosť a študentov SŠ. Celkom sa na určené pre verejnosť a študentov SŠ. Celkom sa na 
všetkých 4 OM zriadených mestom otestovalo 1.398 všetkých 4 OM zriadených mestom otestovalo 1.398 
ľudí, z tých boli 9 pozitívne testovaní. Miera pozitivity ľudí, z tých boli 9 pozitívne testovaní. Miera pozitivity 
za tento deň tvorí v Púchove 0,64 percenta.za tento deň tvorí v Púchove 0,64 percenta.

V piatok a sobotu (26. – 27. 2. 2021) sa na mestom V piatok a sobotu (26. – 27. 2. 2021) sa na mestom 
zriadených OM otestovalo celkom 1.889 ľudí, z ktozriadených OM otestovalo celkom 1.889 ľudí, z kto
rých 15 mali pozitívny výsledok testu. Sumárny výslerých 15 mali pozitívny výsledok testu. Sumárny výsle
dok za oba dni tak predstavuje percento pozitivity na dok za oba dni tak predstavuje percento pozitivity na 
mestských OM 0,79 percenta.mestských OM 0,79 percenta.

Začiatkom prvého marcového týždňa (pondelok Začiatkom prvého marcového týždňa (pondelok 
a utorok 1. – 2. 3. 2021) sa testovalo na jednom OM a utorok 1. – 2. 3. 2021) sa testovalo na jednom OM 
– MŠK volejbalová hala, v zaužívanom čase 15:00 – – MŠK volejbalová hala, v zaužívanom čase 15:00 – 
20:00 hod. Zároveň majú občania mesta k dispozícii 20:00 hod. Zároveň majú občania mesta k dispozícii 
aj tri stále odberové miesta MOM – DHZ Púchov, SOV aj tri stále odberové miesta MOM – DHZ Púchov, SOV 
(Nám. slobody) a KOLONKA, v prevádzke počas pra(Nám. slobody) a KOLONKA, v prevádzke počas pra
covných dní i víkendu.covných dní i víkendu.

Nové vládne pravidlá budú platiť od stredy 3. 3. Nové vládne pravidlá budú platiť od stredy 3. 3. 
20212021

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas naVláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas na
sledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť sledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť 
mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu 
nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredunových variantov vírusu z rizikových krajín a zredu
kovať nárast hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde kovať nárast hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde 
žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého 
obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie 
krajiny. krajiny. 

Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť pomocou Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť pomocou 
benefitov a kontrol. Pre všetkých členov domácnosti, benefitov a kontrol. Pre všetkých členov domácnosti, 
ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVIDpríplaktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVIDprípla
tok. Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karantétok. Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karanté
nu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN)  nu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN)  
a ošetrenie člena rodiny (OČR). Cieľom je tiež zintena ošetrenie člena rodiny (OČR). Cieľom je tiež zinten
zívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karanzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karan
tény a zaviesť ekaranténu hneď, ako bude k dispozítény a zaviesť ekaranténu hneď, ako bude k dispozí
cii jej funkčná aplikácia.cii jej funkčná aplikácia.

Druhým okruhom opatrením je zlepšenie predneDruhým okruhom opatrením je zlepšenie predne
mocničného manažmentu pacientov s ochorením mocničného manažmentu pacientov s ochorením 
COVID19. V obchodoch a mestskej hromadnej doCOVID19. V obchodoch a mestskej hromadnej do
prave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora prave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora 
FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinFFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povin
ný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, 
ktoré používajú rúško. Dôchodcom je dôrazne odpoktoré používajú rúško. Dôchodcom je dôrazne odpo
rúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. rúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. 
Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú 
môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby  môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby  
a ich sprievod, na základe preukazu ZŤP a preukazu a ich sprievod, na základe preukazu ZŤP a preukazu 
asistenta.asistenta.

Zamestnanci sa budú testovať dvakrát do týžd-Zamestnanci sa budú testovať dvakrát do týžd-
ňa samotestami ňa samotestami 

Vláda prikazuje tiež prezenčný výkon práce, ktorá je Vláda prikazuje tiež prezenčný výkon práce, ktorá je 
nevyhnutná. Pri ceste do práce sa ľudia budú musieť nevyhnutná. Pri ceste do práce sa ľudia budú musieť 
preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením 
pracovnej doby a miesta výkonu práce. Predškolská  pracovnej doby a miesta výkonu práce. Predškolská  
a školská dochádzka bude umožnená deťom zaa školská dochádzka bude umožnená deťom za
mestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. mestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. 
Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni 
základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testozákladných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testo
vať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa vať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa 

majú distribuovať do domácností, pričom pozitívne majú distribuovať do domácností, pričom pozitívne 
výsledky sa budú overovať PCR testom.výsledky sa budú overovať PCR testom.

Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa 
ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť 
možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov 
Košíc s možnosťou aj do okresu Košiceokolie. PlatKošíc s možnosťou aj do okresu Košiceokolie. Plat
nosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa nosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa 
obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 
h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou 
cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné 
lekárske ošetrenie.lekárske ošetrenie.

Pozitívne testované osoby už nebudú môcť vy-Pozitívne testované osoby už nebudú môcť vy-
chádzať z domuchádzať z domu

Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť 
do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. 
Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba 
lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im 
umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 
8. marca zrušiť hlavný hygienik SR.8. marca zrušiť hlavný hygienik SR.

Urýchlene sa má spustiť týždenné sekvenovanie Urýchlene sa má spustiť týždenné sekvenovanie 
minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzominimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzo
riek ochorenia COVID19. Raz za dva týždne sa tiež riek ochorenia COVID19. Raz za dva týždne sa tiež 
majú pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítommajú pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítom
nosť mutácií britského a juhoafrického variantu. Tesnosť mutácií britského a juhoafrického variantu. Tes
tovanie by sa tiež malo zacieliť na osoby s príznakmi, tovanie by sa tiež malo zacieliť na osoby s príznakmi, 
v ohniskách a potenciálnych ohniskách. Sprísni sa aj v ohniskách a potenciálnych ohniskách. Sprísni sa aj 
režim na hraniciach.režim na hraniciach.

Zdroj: MsÚ Púchov, health.gov.skZdroj: MsÚ Púchov, health.gov.sk

TESTOVANIE - MOM PÚCHOV
V meste Púchov sú pre občanov k dispozícii 
tri stále mobilné odberové miesta v nasle
dovných prevádzkových hodinách:
MOM DHZ PÚCHOV - POŽIARNA 1245/6
POPIA: 10:0018:00 HOD.
SOB: 8:0016:00 HOD.
MOM SOV - NÁM. SLOBODY 1400/12
POPIA: 10:0018:00 HOD.
MOM KOLONKA - J. SMREKA 484/4
POPIA: 14:0018:00 HOD., 18:3022:30 HOD.
SONE: 8:0012:00 HOD., 12:3016:30 HOD.
Mesto Púchov nie je zriaďovateľom týchto 3 
mobilných odberových miest, služby zabez
pečujú súkromné spoločnosti. 
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Chodíš na základnú školu a rád si vy-
mýšľaš rôzne príbehy alebo básne?  
V spolupráci s Mestom Púchov Mestská 
knižnica Vladimíra Roya pripravila zaují-
mavú súťaž pre žiakov základných škôl, 
ktorá môže odhaliť tvoj talent. Do konca 
marca môžeš posielať svoje príspevky  
s kontaktnými údajmi na mestskakniz-
nicapuchov@gmail.com. Každý týždeň 
vyberieme niekoľko príspevkov na zverej-
nenie v Púchovských novinách a na konci 
marca budú vyžrebovaní víťazi v dvoch 
vekových kategóriách.

Povesť o zakliatom dievčatku
Kedysi veľmi dávno za horami a za siedmymi 

dolinami žila rúča dievčina menom Anička. Bola 
pracovitá, milá a piekla chutné koláče. Nemala 
súrodencov a jej rodičia jej umreli, už keď bola 
malá. Vychovala ju jej teta, ktorá zomrela, keď 
Anička dospela. Jej milý Peter ju mal zo srdca rád 
a ona jeho tiež. Netrvalo preto dlho a zobrali sa. 
Ako to už býva, veľmi túžili po dieťatku. Plynuli 
mesiace a dieťatko stále neprichádzalo. Anička 
bola z toho veľmi nešťastná, Peter ju povzbudzo
val, ale nič nepomáhalo. Keď jej bolo veľmi smut
no, chodievala za zvieratkami do lesíka, ktorý bol 
neďaleko. Boli to jej najlepší a najvernejší kamaráti 
a vždy jej vyčarovali úsmev na tvári. Jednej noci sa 
Aničke prisnil veľmi zvláštny sen, a preto sa hneď 
ráno išla poprechádzať do svojho obľúbeného le
síka. Zrazu počula detský plač a rýchlo sa za ním 
rozbehla. Utekala a utekala tak dlho, až kým ne
prišla na veľkú čistinku. Na nej videla veľa druhov 
kvietkov a každý z nich bol úplne iný. Len jeden na 
celej veľkej čistinke bol jedinečný a zvláštny. Bol 
pekný ružový a pozlátený pravým zlatom. Nezná
my hlas Aničke pošuškal do ucha, aby ho odtrhla 
a starala sa oňho doma celý jeden rok. Anička bola 
zmätená, ale rozhodla sa, že sa o kvietok postará. 
Doma si ho zasadila a každé ráno po celý rok ho 
polievala. Keď prešiel rok Anička, prišla sa znova 

pozrieť na svoju záhrad
ku, ako to robievala ka
ždý deň, no kvietok bol 
fuč. Namiesto neho tam 
našla malé plavovlasé 
dievčatko s nádhernými 
modrými očkami. Ne
verila vlastným očiam,  
a preto zavolala na svoj
ho milovaného Petra. 
Obaja boli veľmi šťast
ní, vzali si ju domov  
a vychovali ako vlastnú.  
A dali jej meno Zlatuška. 
Veľmi rýchlo sa po dedi
ne roznieslo, ako Anička 
našla dievčatko a ľuďom 
to bolo veľmi zvláštne, 
odkiaľ sa vzalo. Až jed
na veľmi stará babička 
sa rozpamätala, že pred 
rokmi tam žila rodina, 
ktorá mala veľa detí, keď 
sa im narodilo posledné, 
prekliala ho jeho matka, 
že keby sa radšej na kvet 
premenilo, lebo bola veľ
mi zúfalá, že mu nemá 
dať čo jesť, jej kliatba sa 
aj splnila a oni po tejto 
udalosti od hanby radšej 
odišli z dediny a nikto 
o nich viac nepočul. Až 
milá a dobrotivá Anička 
dokázala zvíťaziť nad 
strašnou kliatbou.
Alexandra Húževková, 

11 rokov

O troch klinčekoch
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna chalúpka.  

V nej bývalo 5 klinčekov. Tato klinček, mama klin

čeková a 3 nezbedné klinčeky. Volali sa Bum, Bác 
a Biho. Jedného dňa sa vybrali na vandrovku. Išli, 
išli, keď tu zbadali elektromagnet. Elektromagnet 
ich začal hneď naháňať. Natiahol svoje rameno  
a „pink“, jeden bol chytený. „Pink“, aj druhého 
chytil. Biho utekal, až sa skryl za kameň. Elektro
magnet hľadal, ale malý klinček vliezol do neho  
a vypol mu magnet. Bračekov oslobodil a šťastne 
sa vrátili domov. Zvítali sa s mamou a tatom. Za
zvonili na zvonec a rozprávky je koniec.

Ondrejko Velacka, 6 rokov
Korona
Leto už sa blíži, stromom kvitne koruna,
v meste rastie korona.
Policajti majú veľa prípadov
a zlodeji utekajú zo zábranou.
Vonku nie je žiaden zhon,
lebo ľudia sa boja ísť von.
Nemocnica je plná chorých ľudí,
každý doktor všetko vidí.
Deti už sa pýtajú, kedy príde leto,
mama na to odpovie, vie to každý tato.
Tato príde z práce domov,
zapne telku a hráči dávajú veľa goolov.
Mama schováva zimné veci,
zima, jar, leto je v našej moci.

Tomáš Majerík, 10 rokov 
(Pokračovanie na 9. strane)

Literárna súťaž Čarovanie perom

Michal Chudiváni, 8 rokov

Klára Palkechová, Agáta Čičkánová, 2.ročník
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(Pokračovanie z 8. strany)

Mucha Knihomoľka 
Už asi hodinu sedia dvojčatá v ich obľúbenom 

kníhkupectve. Listujú v nových knihách o dobro
družstvách a obdivujú nádherné ilustrácie. Neve
dia sa od nich odtrhnúť.

„Bz, Bz!” 
„Mucha choď preč!”
„Čo je Linda?” 
„Ále, stále mi do ucha bzučí nejaká otravná mu

cha...” povedala nervózne. 
„Hihi, asi sa s tebou chce kamarátiť,” vtipkuje Ma

tilda.
„Naozaj vtipné!“ hnevá sa Linda. 
„Linda, kde si zmizla?“ zmätene sa obzerala Ma

tilda.
„Tu dole!” 
„Prečo si taká malá?” 
„Nerozumiem tomu, a ty sa prečo zmenšuješ?” 
„Čo sa...?! Ááá!” zakričala Matilda, lebo pred nimi 

stála obrovská mucha. Mala veľké okuliare a vpre
du dva zuby. 

„Ššš! Nekrič, bz, bz,” prehovorila mucha.
„To ty si nás zmenšila?” spýtala sa udivená Linda. 
„Jasné a kto iný,” odpovedala veselo. „Ty si Linda 

a ty Matilda, nie?
„To si ako zistila?“ spýtali sa v rozpakoch sestry.
„Naučila som sa vás rozoznávať, keď som vás 

pravidelne pozorovala. Musela som zistiť, či ste 
práve vy tie pravé.“

„Pravé a prečo?“
„Pochádzam z Mucha Tower, miesta, kde sa tvorí 

čaro rozprávok. Ale kvôli mušiakovi Ferdinandovi 
hrozí veľké nebezpečenstvo.“

„Ferdinandovi?! Kto je to a aké nebezpečen
stvo?“ spytovala sa Linda.

„Je to brat našej kráľovnej a je jediný v Mucha 
Tower, ktorý nemá rád knihy. Vždy sa chcel stať 
kráľom, ale kvôli tejto vlastnosti to nebolo možné. 
Je sebecký a všetko chce len pre seba!

Ak by sa podarilo Ferdinandovi stať kráľom, 
zmizli by všetky ilustrácie z detských, ale aj iných 
kníh.“

„To by bolo strašné, ako môžeme pomôcť?“ od
hodlane sa spýtali Linda s Matildou.

„Naozaj by ste mi pomohli?“
„Nedovolíme aby sa niečo takéto stalo!“
„Dobre teda, podľa našej čarovnej knihy, by mali 

dve ľudské sestry rozžiariť mušiu hviezdu a tým 
všetko zachrániť a ja si myslím, že vy by ste to do
kázali!“

„Spravíme všetko preto aby sme knihy aj vaše 
mesto zachránili!“

„Super! Teraz vás posypem muším prachom, 
aby ste mohli lietať,“ vytiahla strieborné vrecúško  
a zobrala hrsť mušieho prachu.

„Ty máš prach na lietanie?“ spýtala sa nadšene 
Matilda.

„Áno, požičala mi ho kráľovná, pre túto záchran
nú akciu,“ usmiala sa Knihoľka. „Tak, a teraz sa oto
čte okolo svojej osi a potom poskočte. Budeme 
letieť do tej najvyššej police,“ ukázala na regál  
s detskými knihami.

Dvojčatá zrazu vzlietli.
„My letíme!“ zvolali dvojčatá. 
Pristáli a išli úplne dozadu. Knihoľka vytiahla  

z toho istého strieborného vrecúška perleťové 
nožnice.

„Týmito nožnicami sa dostaneme do Mucha 
Tower,“ ukázala Knihoľka.

„Nožnicami?“
„Áno, jedine takto sa tam dá dostať.“
„To je úžasné!“
„Hihi, aj ja si myslím,“ zasmiala sa Knihoľka. „Ale 

ešte kým pôjdeme, musíte mi niečo sľúbiť. Toto je 
jediná brána do vášho ľudského sveta a zároveň 
nášho sveta. O bráne v kníhkupectve viem len ja, 
kráľovná múch a teraz aj vy. Nesmiete o nej niko
mu nikdy povedať!“

„Sľubujeme ti, že o nej nikomu nikdy nepovie
me!“ povedali rázne dvojčatá. 

Knihoľka strihla čarovnými nožnicami do pries
toru a objavila sa ligotavá brána.

„Wau!“
„Dobre teda, môžeme ísť. Ste pripravené na 

dobrodružný výlet?“
„Áno!“ zvolali naraz dvojčatá.
„Vstúpte a poďte za mnou, pôjdeme hneď za 

kráľovnou!“ zvolala 
Knihoľka.

Keď prešli cez bránu 
videli samé kvety a mini 
domčeky, len úplne vza
du na kopci bol veľký 
krásny zámok.

„Je to tu nádherné  
a neuveriteľné, že takýto 
krásny svet jestvuje!“ ža
sla Matilda.

„Preto je veľmi, dôle
žité aby tento svet ostal  
v tajnosti!“ konštatovala 
vážne Knihoľka.

„Posypem vás znova 
čarovným prachom, pre
tože už vám vyprchal,“ 
posypala ich a vydali sa 
do zámku. „Musíme le
tieť do najvyššej veže, 
tam má teraz kráľovná 
prácu s knihami,“ uká
zala smerom k zámku. 
Dievčatá tomu nemohli 
uveriť, bol to ako sen.

Keď doleteli do veže, videli tam sedieť za stolom 
kráľovnú. Na hlave mala korunu a bola omnoho 
väčšia ako Knihoľka.

„Dobrý deň kráľovná, toto sú tie dve sestry, ktoré 
by nám mali podľa čarovnej knihy pomôcť,“ pove
dala Knihoľka a poklonila sa.

„Dobrý deň, veličenstvo!“ poklonili sa aj dvojča
tá.

„Výborne Knihoľka! Milé dievčatá ako sa voláte?“ 
spýtala sa kráľovná.

„Ja som Linda a toto je moje dvojča Matilda.“
„Predpokladám, že už vám Knihoľka povedala  

o čo ide.“
„Áno, povedala, ale ako zistíte, že sme to práve 

my?“
„Vyskúšame vás. Dotknete sa našej čarovnej kni

hy, ak sa sama otvorí, tak je v nej napísané, že ste 
to práve vy, ktoré nám pomôžu zachrániť Mucha 
Tower. Rozjasníte našu mušiu hviezdu a tým za
chránite čaro detských kníh!“ 

Sestry sa čarovnej knihy dotkli, chvíľu sa nič ne
dialo, ale zrazu sa kniha sama otvorila.

„Hurá, Mucha Tower bude zachránené!“ vykríkli 
od radosti.

„Chachacha, moc by som sa neradoval!“ zasmial 
sa škodoradostne zlý mušiak, ktorý držal v ruke 
mušiu hviezdu.

„Ferdinand!“ skríkla kráľovná. „Vráť našu mušiu 
hviezdu!“

„Nevrátim sestrička, vďaka nej budem mať 
všetkú moc nad Mucha Tower!“ 

„To sa nikdy nestane!“
„Vážne?! Tak sleduj!“
„Muchostráže, obkľúčte ho!“ nakázala kráľovná.
Medzi tým Matilda žmurkla na Lindu, ktorá 

sa nenápadne postavila za Ferdinanda a mušiu 
hviezdu mu vytrhla z rúk. Kým sa prekvapený mu
šiak spamätal, letela už do rúk pripravenej Lindy. 

A práve vtedy sa mušia hviezda rozžiarila jasným 
svetlom. 

„Teraz už nám nič nemôžeš spraviť, hviezda už 
žiari!“ povedala Knihoľka.

„Ale to nie je možné, to nemôže byť pravda!“ 
hneval sa Ferdinand.

„Vidíš, pravda to je a teraz nám už neujdeš, za 

trest budeš desať rokov upratovať celý zámok  
a rozvážať poštu, potom uvidíme či si sa polepšil,“ 
vymyslela kráľovná trest.

„Dobre, dobre, polepším sa...“ zamrmlal Ferdi
nand, keď ho muchostráže odvádzali.

„Dievčatá neviem ako by sme si bez vás poradili, 
patrí vám veľké ĎAKUJEM a samozrejme aj Knihoľ
ke!“ usmiala sa kráľovná.

„Radi sme pomohli!“ usmiali sa aj dvojčatá.
„Ale to ešte nie je všetko, toto je prvý výtlačok 

knihy o našom meste, je to darček pre vás aby ste 
na nás nikdy nezabudli a ako ste nám pomohli,“ 
povedala kráľovná a podala im vzácnu knihu plnú 
krásnych ilustrácii.

„Ďakujeme!“ poďakovali sa dvojčatá. 
„Teraz už budete musieť ísť domov,“ povedala 

Knihoľka. „Ideme?“
„Ideme, nikdy na vás nezabudneme a vaše ta

jomstvo nikomu neprezradíme!“ mávali dvojčatá.
„Ahojte!“ lúčili sa muchy a usmievali sa od ucha 

k uchu.
Dievčatá akoby nič zase sedeli na pohovke 

v kníh kupectve a zrazu len započuli: „Bz, bz!“ 
Knihoľka zabzučala.

Dvojčatá na seba žmurkli a tešili sa z dobrodruž
stva s Muchou Knihomoľkou, ktoré určite nebolo 
posledné!

Adela Škrovánková, 14 rokov 
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Vďaka Vám...Vďaka Vám...
V časoch dištančného vyučovania sme si museli zvyknúť na mnoho nových V časoch dištančného vyučovania sme si museli zvyknúť na mnoho nových 

skutočností. Jednou z nich sú i predmetové olympiády online. V tomto školskutočností. Jednou z nich sú i predmetové olympiády online. V tomto škol
skom roku sa už uskutočnila Technická olympiáda, Olympiáda zo slovenského skom roku sa už uskutočnila Technická olympiáda, Olympiáda zo slovenského 
jazyka a literatúry, Olympiáda z anglického jazyka, Matematická olympiáda, jazyka a literatúry, Olympiáda z anglického jazyka, Matematická olympiáda, 
Geografická olympiáda a Biologická olympiáda kat. C. K bezchybnému prieGeografická olympiáda a Biologická olympiáda kat. C. K bezchybnému prie
behu jednotlivých súťaží bolo potrebné zabezpečiť hodnotiace komisie z rabehu jednotlivých súťaží bolo potrebné zabezpečiť hodnotiace komisie z ra
dov našich pedagógov, ktorí sa snažia o dištančnú formu vzdelávania žiakov. dov našich pedagógov, ktorí sa snažia o dištančnú formu vzdelávania žiakov. 
Všetci boli veľmi ochotní a ústretoví. Touto cestou by som chcela srdečne poVšetci boli veľmi ochotní a ústretoví. Touto cestou by som chcela srdečne po
ďakovať Mgr. Miroslavovi Bučkovi, Mgr. Viere Nemcovej, Mgr. Viere Flimmeloďakovať Mgr. Miroslavovi Bučkovi, Mgr. Viere Nemcovej, Mgr. Viere Flimmelo
vej, Mgr. Eleonóre Bezákovej, RNDr. Lenke Struhárovej, Mgr. Andrei Kurtinovej, vej, Mgr. Eleonóre Bezákovej, RNDr. Lenke Struhárovej, Mgr. Andrei Kurtinovej, 
Mgr. Lucii Medňanskej, Mgr. Eve Šimšálkovej a tiež Mgr. Oľge Jurenkovej, ktoMgr. Lucii Medňanskej, Mgr. Eve Šimšálkovej a tiež Mgr. Oľge Jurenkovej, kto
rá svojimi odbornými znalosťami pomohla v Geografii aj v Biológii. Všetkým rá svojimi odbornými znalosťami pomohla v Geografii aj v Biológii. Všetkým 
želáme mnoho síl a hlavne zdravie, aby sme sa čo najskôr mohli opäť začať želáme mnoho síl a hlavne zdravie, aby sme sa čo najskôr mohli opäť začať 
stretávať osobne. stretávať osobne. 

Dáša Illyová, CVČ Včielka Púchov     Dáša Illyová, CVČ Včielka Púchov     
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Mesiac marec sa už odjakživa spája nielen  
s príchodom jari, ale prebúdza v nás i túžbu po 
nových poznatkoch a vedomostiach. 

O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už iste po
čuli. Prečo si „Mesiac knihy“ pripomíname práve  
v marci? Marec bol vyhlásený ako Mesiac knihy  
v roku 1955, na počesť významného slovenského 
spisovateľa Mateja Hrebendu (Hačavského). Spisova
teľ Hrebenda bol známy ako šíriteľ slovenskej a čes
kej knihy a zachránil mnoho kníh pred pálením, čím 
prispel ku vzniku knižníc – a ako paradoxne, narodil 
sa a zomrel v rovnakom mesiaci, marec. Rovnako pat
rí k marcu aj Týždeň slovenských knižníc, vyhlásený 
Slovenskou asociáciou knižníc v roku 1999, ktorý si 
už tradične pripomíname posledný marcový týždeň. 

Pri príležitosti Marca  mesiaca knihy vám pri
nášame ďalšiu novinku. Je ňou projekt  Adoptuj si 
knihu! Ako to funguje? Ak máte doma knihu (max. 
dva kusy), ktorú už nepotrebujete a chcete jej dať 
„druhú šancu“, bude možné ju priniesť do Mestskej 
knižnice Vladimíra Roya a zároveň si môžete „adop
tovať“ inú. Možno nájdete skrytý poklad v podobe 
voňavej knihy. 

Okrem toho ponúka Mestská knižnica Vladimíra 
Roya v Púchove aj jedno malé lákadlo, prečo si za
ložiť preukaz v knižnici a zažiť tak kúzlo s požičanou 
knihou? Mestská knižnica odpúšťa v marci poplatky 
pri registrácii nových používateľov. 

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť  
a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupá-
kom.“ (J. A. Komenský)

Pripomíname, že v spolupráci s Mestom Púchov 
stále prebieha detská literárna súťaž „Čarovanie 
perom“, ktorá bude vyhodnotená začiatkom aprí
la. Každý týždeň vyberieme do marcového vydania 
novín príspevky zapojených súťažiacich, počet sa 

bude odvíjať od rozsahu jednotlivého príspevku, čo 
znamená, že možno zopár textov nájdete aj v aprí
lových Púchovských novinách, keďže literárnych tex
tov prichádza každým dňom viac a viac. Ďakujeme  
a tešíme sa na ďalšie originálne poviedky, rozprávky 
či básne. Viac informácií na osobitých plagátoch. 

Daniela Gabrišová, vedúca OŠaSV, 
foto: S. Flimmel 

Ministerstvo školstva, vedy, výsku
mu a športu SR vyhlásilo v mesiaci 
január projekt s názvom Múdre hra
nie. Tento projekt bol zameraný na 
podporu zlepšenia vybavenia ma
terských škôl v oblasti detských kníh 
a didaktických pomôcok. Za mesto 
Púchov úspech v projekte zožala MŠ 
Mládežnícka, deti sa tak môžu tešiť 
na nové knihy i hračky.

V rámci projektu bolo hodnote
ných celkom 2.221 žiadostí. Finanč
né prostriedky vo výške 500.000 eur 
boli rozdelené 706 žiadateľom. Ma
terská škola mohla získať max. 500 
eur, ak ju navštevuje menej ako 50 
detí, a max. 1.000 eur, ak ju navšte
vuje 50 a viac detí. 

Do projektu sa zapojili všetky ma
terské školy v zriaďovateľskej pôsob
nosti Mesta Púchov, avšak len jedna 
bola úspešná, a to MŠ Mládežnícka, 
ktorá získala financie vo výške 1.000 
eur.

Nákup didaktických pomôcok, 
kníh a hračiek bude realizovaný  
v termíne od 1. 3. do 31. 5. 2021.

Grant bude využitý na hračky na 
rozvíjanie technických zručností, 
pomôcky na rozvíjanie hudobnej ex
presie, pomôcky na rozvíjanie reči, 
pomôcky na rozvoj matematickej  
a informatickej gramotnosti, ale i po
môcky na rozvoj reči.

Daniela Gabrišová, vedúca 
OŠaSV, foto: S. Flimmel 

Aj keď sa žiaci 2. stupňa od 
októbra 2020 vzdelávajú doma di-
štančnou formou, mnohí stíhajú aj 
niečo navyše a zapájajú sa do súťa-
ží a olympiád, ktoré prebiehajú 
online formou. 

Príprava a konzultácie s vyučujú
cimi sú takisto online, o to je to ná
ročnejšie. Napriek celej tejto ťažkej 
situá cii sa mnohým našim žiakom da
rilo a v okresných či krajských kolách 
dosiahli pekné umiestnenia.

V januári prebehlo okresné kolo 
Olympiády v anglickom jazyku, kde 
Dávid Kryštof (7.B) v kat. 1A získal 
krásne 1. miesto. Postúpil tak do 
krajského kola, kde sa umiestnil na 
4. mieste. Pripravovala ho pani uči
teľka S. Rišková. V kat. 1B Gabriel 
Baška (9.B) obsadil v okresnom kole 
3. miesto, za prípravu ďakujeme pani 
učiteľke G. Klinovskej.

Tento mesiac sa niesol aj v duchu 
výpočtov a logického myslenia.  
V okresnom kole Matematickej 
olympiády sa darilo našim piata
kom. Šimon Janovec (5.B) obsadil  
v silnej konkurencii výborné 2. mies
to a Jakub Vavrek (5.B) získal 4. mies
to. Obidvoch žiakov pripravovala 
pani učiteľka M. Šabíková.

I napriek tomu, že vo februári prí
roda ešte spí, jej obdivovatelia sa už 

dávno predtým pripravujú na okres
né kolo Biologickej olympiády. V teo
retickopraktickej časti kat. C sa naša 
žiačka Viktória Satinová (8.A) umiest
nila nielen na 2. mieste, ale i postúpi
la do krajského kola, v ktorom jej bu
deme držať palce. Na jej príprave sa 
podieľala pani učiteľka E. Šimšálková.

Najväčšiu úspešnosť sme zazna
menali v okresnom kole Dejepis
nej olympiády vďaka pani učiteľke  
M. Pojezdalovej, ktorá každoročne 
žiakov svedomito pripravuje a žne 
s nimi úspechy vo všetkých kategó
riách. Tento rok sa naši žiaci v dvoch 
kategóriách umiestnili na najvyš
ších priečkach. V kat. F (6. ročník) si 
Markéta Janíková (6.B) vybojovala 
1. miesto, v kat. D (8. ročník) Natá
lia Pojezdalová (8.B) obsadila tiež  
1. miesto.

Ďalší piati žiaci boli vo svojich ka
tegóriách úspešní: Adela Cengelová 
(7.A), Marianna Ficeková (7.A), So
phiaMária Novosádová (8.B), Lukáš 
Galko (9.A), Martin Fajner (9.B).

Všetkým zúčastneným srdečne 
blahoželáme a ďakujeme za vzornú 
prípravu a reprezentáciu školy. Teší
me sa na ďalšie úspechy v súťažiach 
a olympiádach, ktoré na nás ešte len 
čakajú. 

Jana Kucejová, ZŠ Gorazdova 

Marec - kúzelný Mesiac knihy

Múdre hranie v MŠ Mládežnícka Súťažíme aj napriek 
zatvoreným školám
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Vzhľadom na aktuálnu situáciu COVID19 a pre
trvávajúci stav nečinnosti v dôsledku obmedzení, 
čelil náš zbor výzve, ako predsa len potešiť, či pod
poriť obyvateľov obce v týchto ťažkých časoch. 
Dospeli sme k spoločnému záveru, že vhodným 
riešením bude posilniť prirodzenú obranyschop
nosť našich občanov nad 
60 rokov, ktorí tvoria naj
rizikovejšiu skupinu. Dlho
dobo oslabená imunita 
vie, totiž, naštrbiť aj pevné 
zdravie, pričom súčasné 
ročné obdobie je samo  
o sebe veľkým náporom 
na vekom poznačený ľud
ský organizmus. Zároveň 
si uvedomujeme, aké sú 
medikamenty finančne 
náročné pre bežnú do
mácnosť a nie to ešte pre 
seniorov. Rozhodli sme 
sa preto vyčleniť peňaž
né prostriedky z nášho 
rozpočtu na pomoc oby
vateľom v tejto značne 
vyčerpávajúcej situácii. 
Zakúpili sme vitamínové 
doplnky obsahujúce naj
viac potrebné látky pre 
telo počas zimnej sezóny, 
a to vitamín C, D, zinok  
a dňa 18.2.2021 sme ich 
za dodržania všetkých 

oficiál ne platných protipandemických opatrení 
úspešne rozdali cieľovej skupine. 

Dúfame, že sme týmto počinom aspoň v malej 
miere prispeli k preklenutiu neľahkého obdobia  
a k lepšej vitalite našich občanov. 

DHZ Ihrište

Dňa 25. 2. 2021 do našej školy zavítal z Technic
kej Univerzity vo Zvolene pán Ing. Špilák, v rámci 
projektu Zelenej školy, a podprojektu Energetické 
esá, ktorý nám pomohol zistiť stav izolácie školy. 
Vysvetlil nám postup merania s termovíznou ka
merou. Zhotovili sme snímky a zistili sme chyby, 
miesta najväčších únikov tepla do okolia. Prvé zis
tenie, treba zatepliť škôlku. Na niektorých mies
tach uniká z budovy veľa tepla, hlavne na balkó
noch a vo vrchných častiach tried. Druhé zistenie, 
uniká teplo z radiátorov do stien. Odborník nám 
odporučil dať za radiátory odrazovú plochu, 
napr. hlinkovú fóliu. Osobitne sa to týka budovy 
škôlka, v ktorej býva chladnejšie. Tretie naše zis
tenie, dbať na zatváranie dverí a okien. Tu uniká 
najväčšie množstvo tepla. Treba vetrať, ale krátko  
a efektívne. Keď sa tieto 3 veci vyriešia, škola ušet
rí peniaze a v škôlke bude konečne teplo.

Matej Klus a Miroslava Kubičárová, 
Gymnázium Púchov 

Celosvetová pandémia, ktorá ovplyvnila takmer 
všetky oblasti života, mala vplyv aj na poisťovacie 
podvody. Práve v pandemickom roku 2020 totiž Alli
anz – Slovenská poisťovňa odhalila doteraz najvyššiu 
sumu podvodov, v celkovej hodnote takmer 8,5 mi
lióna eur. 

Oproti roku 2019 je to takmer 20percentný nárast. 
Spolu tak vlani odhalili detektívi Allianz 2.764 poisťo
vacích podvodov, čo je o 15 % viac ako v predchádza
júcom roku. „Na týchto výsledkoch sa podľa všetkého 

podpísala situácia okolo pandémie COVID19, keď sa 
niektorí snažili kompenzovať výpadok finančných 
prostriedkov neoprávnenými nárokmi voči poisťov
ni. Zároveň sa mnohí páchatelia zrejme spoliehali, že 
poisťovňa bude mať počas mimoriadnej situácie sťa
žené možnosti prešetrovania podozrení,“ domnieva 
sa vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností 
Allianz – Slovenskej poisťovne Jaroslava Zemanová.

Najväčší, viac ako dvojnásobný nárast, zazname

nali podvody v životnom a úrazovom poistení, kde  
Allianz odhalila 714 pokusov o získanie neoprávne
ného plnenia za viac ako 671tisíc eur. „Stúpli najmä 
úrazy vzniknuté v domácom prostredí a choroby po
čas lockdownu, v ktorých bol viditeľný rukopis pan
demických obmedzení, kedy sa niektorí spoliehali na 
benevolentnosť poisťovne ohľadom preverovania 
pravosti a úplnosti predložených dokladov,“ vys
vetľuje Vojtech Kosík z oddelenia kontroly a špeciál
nych činností Allianz – Slovenskej poisťovne. 

NAJSKÔR ÚRAZ, POTOM POISTKA
Takto si chcel napríklad poškodený uplatniť 4me

sačnú PNku v hodnote 1.600 eur, ktorú si poistil 
po tom, ako utrpel úraz. „Poškodený si pri páde  
z nákladného vozidla zranil koleno. Predložil nám 
lekárske správy a doklad o práceneschopnosti, kde 
boli dátumy nečitateľné, pričom na správe z vyko
nanej magnetickej rezonancie sa dátum zhodoval 
s dátumom uzatvorenia poistenia. Po prešetrení  
a zabezpečení čitateľnejších dokladov sme zistili, že 
poškodený si uzatvoril poistku účelovo, dva dni po 
vzniku úrazu. Zrejme sa spoliehal, že vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu v krajine poisťovňa upustí od 
detailnejšieho preverovania škôd,“ hovorí V. Kosík.

KORONA TO „ZAKRYJE”
Celkový počet hlásených poistných udalostí v mi

nulom roku doslova kopíroval jednotlivé vlny pan
démie a lockdownu. Popri cestovnom poistení, ktoré 
pochopiteľne v minulom roku výrazne kleslo, najväč
ší pokles v páchaní podvodov sa prejavil pri poistení 
vozidiel, čo súvisí najmä s obmedzeným cestovaním, 
keď sa menej jazdilo, a prirodzene, bolo aj menej 
nehôd. Pri vozidlách vlani odhalili špecialisti Allianz 

podvody za takmer 2,2 milióny eur. Pri motorových 
vozidlách začali viacerí páchatelia počas pretrváva
júcich obmedzení hlásiť škody, kde bolo zrejmé, že 
sa spoliehali na štátom obmedzený pohyb a dúfali, 
že sa poistné udalosti nebudú detailne preverovať. 
„Často išlo doslova o naivné pokusy podvodov, kde 
hlásené poškodenia na vozidle boli zadokumentova
né už pri uzatváraní poistenia, alebo pri predchádza
júcich škodách uplatnených buď u nás alebo v kon
kurenčných poisťovniach,“ zdôrazňuje V. Kosík. 

PANDÉMIA „NAVYŠOVALA“ ŠKODY
Po skončení prvej vlny pandémie si klienti uplatňo

vali škody z cestovného poistenia za neuskutočnené 
zájazdy a dovolenky. Počas druhej vlny pandémie si 
viacerí začali uplatňovať škody na majetku v zatvo
rených prevádzkach, najmä zatopenie a zničenie 
zariadenia a skladových zásob, tiež krádeže, požiare  
a podobne. „Išlo samozrejme o reálne vzniknuté 
škody na opustených prevádzkach, ale vo viacerých 
prípadoch sme odhalili snahu o získanie náhrady st
rát na tržbách cez navyšovanie rozsahu vzniknutých 
škôd,“ upozorňuje V. Kosík. Hoci celosvetová pan
démia prekvapila snáď každého, kontrolné systémy  
a mechanizmy poisťovne fungujú aj napriek obmed
zeniam. Svedčia o tom rekordné minuloročné počty 
a sumy odhalených podvodov. Výsledkom prevero
vania Allianz je aj 6 trestných oznámení s komplet
ným dôkazovým materiálom. „Napriek sťaženým 
podmienkam všetky podozrivé prípady preverujeme 
a pokusy o podvod sa snažíme zachytiť v pravý čas, 
aby sme chránili záujmy a peniaze poctivých klien
tov,“ uzatvára J. Zemanová.

Zdroj: Allianz, foto: pixabay

Allianz hlási počas pandémie rekordy v podvodoch 

Podpora zdravia občanov v IhrištiTermosnímkovanie 
gymnázia
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 2.3.
Polievka: Zeleninová 
1.Hovädzie varené, burgundská omáčka, 
kysnutá knedľa 
2.„Hrbatý kurací rezeň“, ryža/americké 
zemiaky
Streda:3.3. 
Polievka: Boršč 
1.Labužnícky bravčový závitok, 
dusená ryža, obedový šalát 
2.Roľnícke zemiaky s mletým mäsom 
a syrom, obedový šalát 
Štvrtok:4.3.
Polievka: Hovädzí vývar s rezancami 
1. Vyprážaný bravčový karbonátok, 
zemiaky na kyslo, chlieb
2. Námornícke hovädzie mäso 
s vajíčkom, tarhoňa
Piatok: 5.3.
Polievka: Karfiolová s cestovinou 
1. Prezidentský morčací rezeň, ryža
2.Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 2. 3. 
Polievka: Cícerová polievka  
so šampiňónmi, chlieb 
1. Pečená krkovička, smotanová 
hlávková kapusta, kysnutá knedľa 
2. Špagety s tuniakom a syrom 
3. Pizza
Streda: 3. 3. 
Polievka: Kurací vývar s rezancami, 
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát 
2. Zemiakové šúľance s makom 
3. Pizza
Štvrtok: 4. 3. 
Polievka: Fazuľovokapustová „šútolica“, 
chlieb 
1. Hovädzie „Chilli con carne“, ryža
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka
3. Pizza
Piatok: 5. 3. 
Polievka: Brokolicová krémová, chlieb
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový  
šalát s majonézou 
2. Špenátové halušky s nivou  
a šampiňónmi
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami  

4. Cézar šalát s parmezánom a kuracím 
mäsom/bez (výber)
Utorok: 2.3. 
Polievka:  Sedliacka s hubami  
1. Grilovaný kurací plátok na bylinkách, 
½ dusená ryža, ½ zem. hranolčeky
2. Mletý brav. rezeň so syrom, zemiaky  
s rest. cibuľkou, pikantný dresing  
3. Špenátové halušky so syrovým 
krémom  
Streda: 3.3.  
Polievka:  Fazuľová kyslá so sušenými 
slivkami  
1. Sviečková na smotane s brusnicami, 
kysnuté knedle  
2. Kurací filet s omáčkou z grilovaného 
hermelínu, maslová ryža  
3. Domáce zemiakové šúľance s opraže
nou strúhankou/makom (výber)  
Štvrtok: 4.3. 
Polievka: Hráškový krém s krutónmi
1. Bravčové medailóniky s cibuľovými 
plackami (brav. panenka, slanina, pór)  
2. Morčacie rizoto s lesnými hubami, 
kyslá uhorka  
3. Vyprážaná palacinka plnená (šampiňóny, 
syr), var. zemiaky, tat. omáčka  
Piatok: 5.3. 
Polievka : Hráškový krém s krutónmi
1. Vyprážaná aljašská treska, zemiakový 
šalát s majonézou  
2. Kuracinka plnená nivou a brokolicou, 
dusená ryža  
3. Pikantný bulgur so zeleninou a syrom

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 2.3.
Polievka: Karfiolový krém s krutónmi
Hovädzí vývar s Julliene zeleninou  
1. Kurací steak na dubákovej omáčke, 
dusená ryža a zeleninové obloženie 
2. Balkánsky Butič (hov.mleté,brav.
mleté,syr,vajce,ryža) s restovanou  
rajčinou, zem.pyré  
3. Grécka Mousaka  
Streda: 3.3.
Polievka: Kulajda, chlieb  
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Bravčové kocky na rasci, tarhoňa  
2. Divinové stehno na kôprovej omáčke, 
Karlovarská knedľa  
3. Šalát Mimóza (zemiaky,šunka,syr,ma
jonéza,mrkva,vajce) s pečivom  
Štvrtok: 4.3.
Polievka: Zeleninová krémová s kuracím 
mäsom, chlieb   
Zverinový vývar s pečeňovými haluškami  
1. Kurací steak Melba (šunka, syr,  
broskyňa), dusená ryža  
2. Jelenie medailónky na omáčke  
zo zeleného korenia, opekané zemiaky 
s cibuľkou 
3. Domáce parené buchty  

s čučoriedkami a maslom   
Piatok: 5.3.
Polievka: Cviklový krém s kyslou  
smotanou a krutónmi
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací steak na pražský spôsob, 
dusená ryža  
2. Pečený bravčový bôčik s dusenou 
kyslou kapustou, domáca knedľa    
3. Grilovaný rybí filet „Argus“,varené 
zemiaky, cesnakový dip a 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, syr, cibuľa) 

SPORT AQUA HOTEL****
Objednávky na 0948 636 315
Cena menu od 4,90, €

Utorok: 2.3.
Polievka: Kulajda, chlieb  
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
Mäsové guľky z hov. mäska, horčicová 
omáčka, zemiakové pyré, hrášok 
Streda: 3.3.
Polievka: Krém z maslovej tekvice, 
pražené tekvicové semienka
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
India: Kuracie mäsko BIRAYAN, paradaj
kové chutney, zeleninový šalát 
Štvrtok: 4.3.
Polievka: Hŕstková so zeleninou  
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
Bravčový obrátený rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda 
Piatok: 5.3.
Polievka: Gulášová, chlieb
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
Tibet: Kuracie mäsko MANCHURIAN, 
vajíčková ryža basmati 
Ponuka týždňa: 
Domáci hovädzí burger, tatárska omáč
ka, zeleninový šalát, hranolky
Tibetská kuracia/zeleninová rolka, 
dresing
Hermelínové kúsky vyprážané, hranolky, 
tatárska omáčka
Domáce bryndzové pirohy, kyslá smota
na, opražená 
 
 “Prajeme Vám dobrú chuť.”

Názov: Ako som sa stala pani Lewisovou   Autor: Patti Callahanová 
Vydavateľstvo: i527.net, Cena: 17,50 EUR, Počet strán: 440

Lásku našla v mimoriadne nepravdepodobnom priateľstve. Vo svete, ktorý ženy umlčiaval, ona našla svoj hlas.

Autorka bestsellerov podľa New York Times Patti Callahanová prichádza s výnimočným románom o Joy Davidmanovej, 
žene, ktorú C.S. Lewis označoval za „celý svoj svet“. Keď si poetka a spisovateľka Joy Davidmanová začala písať s C.S. 
Lewisom, známym ako Jack, nehľadala lásku, ale odpovede na duchovné otázky. Láska, ostatne, jej rozpadávajúce manžel
stvo už dávno nedržala pokope. Joy mala pocit, že všetko, čo z New Yorku pozná, musí byť tomuto členovi váženej ox
fordskej spoločnosti a autorovi jej milovanej Narnie cudzie, prostredníctvom listov sa však predsa len zblížili. No a tak sa 
Joy vydala na cestu za najväčším dobrodružstvom svojho života: z Ameriky odcestovala do Anglicka, potom sa vrátila, čelila 
manželskej kríze a chudobe, objavila priateľstvo a vieru a nakoniec aj lásku, ktorú nedokázala zničiť ani hrozba smrti.

Táto kniha sa venuje jednému z najväčších ľúbostných príbehov v moderných dejinách. Stretávame sa v nej so skvelou 
spisovateľkou, nesmierne nezávislou matkou a vášnivou ženou, ktorá zmenila život rešpektovaného autora a inšpirovala ho 
k napísaniu kníh, ktoré nás dodnes očarujú a menia nám životy. Joy žila v dobe, keď ženy nemalo byť počuť – vďaka láske  
k Jackovi však obaja dokázali povedať aj veci, o ktorých ani netušili, že ich vôbec možno cítiť.

Ako som sa stala pani Lewisovou je fascinujúci historický román, ktorý nám zároveň poskytuje aj náhľad do života človeka, 
ktorý sa živí písaním. Predovšetkým je to však ľúbostný príbeh – príbeh o láske k literatúre a myšlienkam a o láske medzi 
manželom a manželkou, ktorá nakoniec predsa len nebola až taká nemožná.

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
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Pri odhadovaní rizika nákazy a pre efektívnu ochra
nu vašich blízkych je dôležité poznať aspoň jeden  
z najvýznamnejších parametrov ochorenia CO
VID19: inkubačný čas.

Čo je to „inkubačný čas“?
Ide o časový interval od vniknutia mikroorganizmu 

do vnímavého jedinca po objavenie sa prvých klinic
kých príznakov ochorenia, ktorý je charakteristický 
pre danú infekciu. Inkubačný čas jednotlivých ocho
rení sa teda zvykne líšiť.

Niektoré infekcie majú relatívne krátky inkubačný 
čas. Napríklad v prípade salmonelózy je inkubač
ná doba od konzumácie kontaminovanej stravy po 
prvé príznaky ochorenia v rozmedzí 12 až 36 hodín, 
v prípade niektorých toxikoinfekcií sa dokonca prvé 
príznaky objavujú v priebehu niekoľkých hodín.

Existujú však aj také patogény, ktoré majú pomer
ne dlhý inkubačný čas. Spomedzi známych ochorení 
tu možno spomenúť napríklad vírusovú hepatitídu 
typu A, v prípade ktorej je horná hranica stanovená 
na 50 dní alebo vírusovú hepatitídu typu B, ktorej in
kubačný čas je 50 až 180 dní.

Aby sa zabránilo prenosu nákazlivého ochorenia 
na ďalších ľudí, zavádzajú sa rozličné opatrenia, ktoré 
majú prerušiť cesty prenosu nákazy. Pri akútnych 
respiračných ochoreniach, vrátane COVID19, sa za 
jedno z takýchto opatrení považuje domáca izolácia 
pozitívnych osôb a karanténa ich kontaktov.

Osoby, ktoré boli v kontakte s infikovaným, pod
stupujú karanténu, ktorá má spravidla dĺžku zodpo
vedajúcu maximálnemu inkubačnému času daného 

ochorenia. Po uplynutí tejto lehoty by už 
osoba nemala byť infekčná.

Najdôležitejšie informácie k inkuba-
čnej dobe COVID-19:

 Inkubačný čas ochorenia COVID19 
je 2 až 14 dní, no ojedinele môže byť aj 
dlhší (bol dokázaný až 27 dní). Vo väčšine 
prípadov je inkubačný čas 5 až 6 dní.

 Za najviac infekčnú sa považuje oso
ba s prítomnými klinickými príznakmi. 
Osoba je pritom infekčná (vylučuje z tela 
vírusy) už dva dni pred nástupom prvých 
príznakov.

 V priebehu inkubačného času ocho
renia môže ľuďom, ktorí sú infikovaní 
vírusom SARSCoV2, vyjsť negatívny 
test vyšetrenia na COVID19. Je to preto, 
že v čase odberu vzorky sa vírus ešte ne
stihol v tele namnožiť do tej miery, aby 
ho bolo možné spoľahlivo odhaliť. Preto 
je potrebné postúpiť testovanie s dosta
točným časovým odstupom od chvíle, 
kedy došlo ku úzkemu kontaktu s infi
kovanými osobami. Vzhľadom na výskyt 
nových variantov vírusu sa testovanie  
v súčasnosti podstupuje najskôr na 8. deň. Výnimkou 
je, ak sa u vás dostavili klinické príznaky  vtedy sa 
testujte hneď.

 Práve pre relatívne dlhý inkubačný čas ochorenia 
je dôležité, aby aj negatívne testované osoby dodr
žali preventívnu 14dňovú karanténu. Príznaky ocho

renia sa u vás môžu prejaviť aj po ôsmom dni. Navyše 
tým minimalizujete riziko, že infekciu zanesiete na 
pracovisko alebo do kruhu svojich známych. Nákazu 
nepodceňujte ani v prípade, že máte bezpríznako
vý priebeh infekcie. Zdravotný stav sa môže prudko 
zhoršiť aj v priebehu niekoľkých hodín.

Zdroj: ÚVZ SR

Zopakujme si kľúčové poznatky: Inkubačný čas COVID-19 

Vzhľadom na šíriace sa nové mutácie koronaví-
rusu odporúča ministerstvo zdravotníctva upred-
nostniť respirátory bez výdychového ventilu 
pred rúškami. 

V niektorých krajinách sú dokonca povinné. Vyššia 
forma ochrany sa oplatí najmä na miestach, kde sa 
pohybuje viac ľudí, teda vo verejných vnútorných 
priestranstvách, zdravotníckych zariadeniach, verej
nej doprave či v obchodoch. Základný rozdiel medzi 
rúškom a respirátorom spočíva v tom, že kým rúško 
chráni okolie pred nami, respirátor bez výdychového 
ventilu zároveň chráni aj nás pred okolím. Pozor, ak 
má respirátor výdychový ventil, musí byť naviac pre
krytý chirurgickým rúškom!

Je možné respirátor použiť viackrát?
Použitie respirátora je uvedené v návode na použi

tie a bezpečnostných pokynoch, ktoré musí výrobca 
k výrobku priložiť predtým, než uvedie tento výro
bok na trh. Spôsob použitia respirátora teda stano
vuje priamo výrobca a užívateľ je povinný riadiť sa 
uvedenými pokynmi. Technická norma definuje, že 
v prípade, ak je použitie filtračnej tvárovej polmasky 
ohraničené na jednu pracovnú zmenu, za triedou sa 
uvedie označenie „NR“ (príklad FFP2 NR) a ak je zno
vupoužiteľná, tak označenie „R“ (príklad FFP2 R).

Respirátory, ktoré sa môžu opakovane použiť (na
príklad FFP2 R), musia byť vyrobené z materiálov, 
ktoré sú odolné proti čistiacim a dezinfekčným pro
striedkom. Z toho dôvodu je pri dezinfekcii alebo čis
tení respirátora potrebné vždy postupovať v súlade 
s návodom na použitie, ktorý je k výrobku priložený. 
Výrobca má povinnosť presne stanoviť, akým spô
sobom je možné respirátor čistiť a dezinfikovať na 
to, aby bol opakovateľne použiteľný so zachovaním 
všetkých jeho vlastností. Iný spôsob ošetrovania, ako 
odporúčaný výrobcom, by ho mohol znehodnotiť.

Má stále význam nosiť bavlnené či jednorazové 
rúška? 

Rúško (látkové, jednorazové) je naďalej efektívnou 
ochranou, ak sa používa správne. Treba mať zakry
té ústa aj nosové dierky, nie mať rúško pod bradou 
alebo pod nosom. Potrebné je ho vymieňať, keď je 
navlhnuté alebo znečistené a manipulovať ním pro
stredníctvom gumičiek. Rúško nemá cez ústa a nos 
voľne visieť, má priliehať k pokožke, aby vzduch neu
nikal po stranách mimo bariéry rúška.

V čom spočíva výhoda FFP2 respirátorov?
FFP2 masky bez výdychového ventilu poskytujú 

filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. 
Používajú sa najmä profesionálnymi skupinami, 
ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakova
ného kontaktu s chorými infekčnými osobami. Výho
dou respirátorov môže byť aj to, že dobre priliehajú 
a dizajn používateľa prirodzene navádza nasadiť si 
masku správne a zbytočne sa jej nedotýkať, čím sa 
znižuje riziko kontaminácie rúk, ako aj samotného 
res pirátora. Ak respirátor neprekrýva okrem úst aj 
nos, nespĺňa tým svoju ochrannú funkciu a nemožno 
ho považovať za zvýšený štandard ochrany pre jed
notlivca a ani pre jeho okolie.

Mali by všetci vymeniť bežné rúška za FFP2 re-
spirátory?

Odporúčajú sa všetky typy ochrany tváre, avšak za 
predpokladu správneho používania. Široká verejnosť 
sa aj naďalej dokáže účinne chrániť kombináciou 
správne nasadeného rúška, dodržiavania platných 
opatrení zameraných na zníženie mobility ľudí, do
statočného odstupu, dôslednej respiračnej hygieny 
a dezinfekciou rúk. Osobám, ktoré z povahy svojej 
práce prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi často aj 
počas pandémie, sa odporúča častá výmena rúšok, 
respektíve prekrytie tváre takými pomôckami, ktoré 
umožnia dlhodobejšie použitie bez nutnosti výmeny 
rúška (FFP2 a FFP3 respirátory).

Mám nosiť dve rúška naraz, ak sa chcem lepšie 
chrániť, a nemám respirátor?

Na nosenie dvoch rúšok naraz v súčasnosti existujú 
rôzne názory, pričom argumenty v prospech dvojité
ho rúška sú zatiaľ zväčša v teoretickej rovine. Ak sú 
rúška jednorazové, alebo z husto tkanej bavlny a sú 
obe nasadené správne, pravdepodobne poskytujú 
väčšiu ochranu pred šírením nového koronavírusu, 
pretože dochádza k ďalšej filtrácii častíc. Logika za 
odporúčaním je tu jednoduchá – viac vrstiev zname
ná účinnejšiu filtráciu.

Nosenie dvoch masiek však môže ľuďom poskytnúť 
falošný pocit bezpečia. Vírus SARSCoV2 môže do 
tela prenikať aj sliznicou oka, čiže sa nemožno spolie
hať na ochranu iba pomocou zdvojeného rúška. Platí 
tiež, že ak sú masky nasadené nesprávne a vzduch 
uniká po ich okrajoch, sú znečistené alebo vyrobené 
z nekvalitného materiálu, ani dvojitá ochrana nemusí 
byť efektívna.

Zdvojené nosenie tzv. chirurgických rúšok môže 
dokonca znížiť ich účinnosť – materiál jednorazo
vého rúška má veľmi dobré filtračné vlastnosti a ich 
slabinou býva najmä to, že nemusia dobre priliehať 
k tvári. Zdvojenie masiek môže zvýšiť odpor pri dý
chaní a nechtiac viesť k tomu že cez medzery bude 
unikať ešte viac nefiltrovaného vzduchu. Hlavnou 
úlohou rúšok je však zachytávať kvapôčky s vírusom 
a tým zabrániť šíreniu nákazy z infikovanej osoby na 
ostatných. Nedá sa preto vylúčiť riziko, že zdvojené 
rúška nemusia dostatočne dobre spĺňať ich primárnu 
funkciu.

Ak sa chcete lepšie chrániť, v prvom rade sa za
merajte na dodržiavanie odstupu od iných ľudí  
a v spoločnosti mimo vašej domácnosti trávte iba 
nevyhnutné minimum času. Často pritom nárazovo 
vetrajte. Ak nemáte respirátor, noste kvalitné jedno
razové či bavlnené rúško s dvomi či tromi vrstvami 
látky, ktoré dobre prilieha na pokožku vašej tváre  
a pohodlne prekrýva vaše ústa aj nos.

Zdroj: npz.sk 

Najčastejšie otázky a odpovede o nosení respirátorov
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Púchovskí plavci opäť súťažili v „bubline“
Po povinných testoch a dvojdňovej karanténe sa Po povinných testoch a dvojdňovej karanténe sa 

šesť púchovských plavcov juniorov – Lea Kmošenošesť púchovských plavcov juniorov – Lea Kmošeno
vá, Mário Hanták, Samuel Jancík, Karin Šmigurová, vá, Mário Hanták, Samuel Jancík, Karin Šmigurová, 
Simona Ciesarová, Adela Cenigová, mohlo opäť doSimona Ciesarová, Adela Cenigová, mohlo opäť do
stať do bazéna a absolvovať sústredenie v Šamorínstať do bazéna a absolvovať sústredenie v Šamorín
skej bubline pod vedením trénerky Dany Strelčíkoskej bubline pod vedením trénerky Dany Strelčíko
vej, aby sa pripravili na „Kontrolné preteky“, ktoré sa vej, aby sa pripravili na „Kontrolné preteky“, ktoré sa 
konali 19. – 21. februára 2021 za účasti 42 klubov zo konali 19. – 21. februára 2021 za účasti 42 klubov zo 
Slovenska a Čiech.Slovenska a Čiech.

K nim sa pridali v piatok aj dve ďalšie juniorky K nim sa pridali v piatok aj dve ďalšie juniorky 
Adriana Cenigová a Ina Jurgová a traja plavci Mário Adriana Cenigová a Ina Jurgová a traja plavci Mário 
Hanták, Matej Kucej a Lucia Jurgová, ktorí súťažili  Hanták, Matej Kucej a Lucia Jurgová, ktorí súťažili  
v žiackych kategóriách. Napriek ťažkej súčasnej siv žiackych kategóriách. Napriek ťažkej súčasnej si
tuácii, keď nie sú podmienky na tréning v bazéne si tuácii, keď nie sú podmienky na tréning v bazéne si 
púchovskí plavci zaplávali až 45 osobných rekordov púchovskí plavci zaplávali až 45 osobných rekordov 
a 20 medailových umiestnení.a 20 medailových umiestnení.

V juniorskej kategórii si Lea Kmošenová (členka V juniorskej kategórii si Lea Kmošenová (členka 
juniorskej reprezentácie) vyplávala 2x zlatú medailu juniorskej reprezentácie) vyplávala 2x zlatú medailu 
(100m voľný spôsob, 200m voľný spôsob), 1x striebro (100m voľný spôsob, 200m voľný spôsob), 1x striebro 
(50m voľný spôsob), 2x bronz (400m voľný spôsob, (50m voľný spôsob), 2x bronz (400m voľný spôsob, 
100m znak) a 1x 4. miesto (100 m polohové preteky). 100m znak) a 1x 4. miesto (100 m polohové preteky). 
Zároveň si zlepšila 3 osobné a dva púchovské rekorZároveň si zlepšila 3 osobné a dva púchovské rekor
dy.dy.

V kategórii mladších junioriek sa na 2. mieste V kategórii mladších junioriek sa na 2. mieste 
umiestnila Karin Šmigurová v disciplíne 100m prsia. umiestnila Karin Šmigurová v disciplíne 100m prsia. 
Na 50 m a 200m prsia obsadila 4. priečku a v štyNa 50 m a 200m prsia obsadila 4. priečku a v šty
roch disciplínach si vylepšila svoje osobné rekordy. roch disciplínach si vylepšila svoje osobné rekordy. 
Simona Ciesarová až 7x prekonala svoje osobáky  Simona Ciesarová až 7x prekonala svoje osobáky  
a 1x skončila na 4. mieste (100m prsia ) a 2x bola piaa 1x skončila na 4. mieste (100m prsia ) a 2x bola pia
ta (50m a 200m prsia). Adriana Cenigová (st. juniorta (50m a 200m prsia). Adriana Cenigová (st. junior
ka) doplávala 1x piata (200m prsia), 2x ôsma a 5 zlepka) doplávala 1x piata (200m prsia), 2x ôsma a 5 zlep
šení vo svojich disciplínach. Šesťkrát si vylepšila svoje šení vo svojich disciplínach. Šesťkrát si vylepšila svoje 
maximum aj Adela Cengelová a Ina Jurgová sa trikrát maximum aj Adela Cengelová a Ina Jurgová sa trikrát 
umiestnila do 10. miesta.umiestnila do 10. miesta.

V kategórii starších juniorov si Mário Hanták zaV kategórii starších juniorov si Mário Hanták za
plával osobné rekordy vo všetkých disciplínach (8 plával osobné rekordy vo všetkých disciplínach (8 
štartov), ktoré plával. (1 x 4. miesto 200m motýľ, 1 x štartov), ktoré plával. (1 x 4. miesto 200m motýľ, 1 x 
7. miesto 50m prsia). Samuel Jancík skončil raz piaty 7. miesto 50m prsia). Samuel Jancík skončil raz piaty 
(200m polohové preteky) a raz šiesty (200m motýľ).(200m polohové preteky) a raz šiesty (200m motýľ).

V žiackych kategóriách si naši plavci pod vedením V žiackych kategóriách si naši plavci pod vedením 
trénera Petra Rumana zaplávali nielen 12 osobných trénera Petra Rumana zaplávali nielen 12 osobných 
rekordov, ale aj medailové umiestnenia. Lucia Jurgorekordov, ale aj medailové umiestnenia. Lucia Jurgo
vá (r.n. 2009) až 4x stála na prvom mieste, raz na 2.  vá (r.n. 2009) až 4x stála na prvom mieste, raz na 2.  
a 3. mieste. Matej Kucej (r.n. 2010) si dvakrát vybojoa 3. mieste. Matej Kucej (r.n. 2010) si dvakrát vybojo
val zlato, jedenkrát striebro a bronz a raz obsadil 4., val zlato, jedenkrát striebro a bronz a raz obsadil 4., 
5.a 6. miesto. Marek Hanták (2010) si vyplával jednu 5.a 6. miesto. Marek Hanták (2010) si vyplával jednu 
zlatú, tri bronzové medaily a 3x obsadil 5. priečku.zlatú, tri bronzové medaily a 3x obsadil 5. priečku.

Všetkým patrí veľká gratulácia. Zároveň chcem poVšetkým patrí veľká gratulácia. Zároveň chcem po
ďakovať rodičom a plaveckému klubu za finančnú ďakovať rodičom a plaveckému klubu za finančnú 
podporu, bez ktorej by sme nemohli absolvovať toto podporu, bez ktorej by sme nemohli absolvovať toto 
podujatie.podujatie.

Dana Strelčíková, trénerkaDana Strelčíková, trénerka

Cezhraničnú cyklotrasu medzi Trenčínom a NemšoCezhraničnú cyklotrasu medzi Trenčínom a Nemšo
vou a úseky Vážskej cyklomagistrály medzi Hornou vou a úseky Vážskej cyklomagistrály medzi Hornou 
Stredou a Novým Mestom nad Váhom a Púchovom  Stredou a Novým Mestom nad Váhom a Púchovom  
a Nosickou priehradou využilo v minulom roku viac a Nosickou priehradou využilo v minulom roku viac 
ako 305 tisíc ľudí. Po cyklotrase popod Skalku sa za ako 305 tisíc ľudí. Po cyklotrase popod Skalku sa za 
sedem mesiacov od jej otvorenia prepravilo takmer sedem mesiacov od jej otvorenia prepravilo takmer 
192 tisíc užívateľov.    192 tisíc užívateľov.    

Sčítač na prvom úseku Vážskej cyklomagistrály Sčítač na prvom úseku Vážskej cyklomagistrály 
do Nového Mesta nad Váhom počas celého roka do Nového Mesta nad Váhom počas celého roka 
zaznamenal viac ako 88 tisíc ľudí. Na úseku mezaznamenal viac ako 88 tisíc ľudí. Na úseku me
dzi Púchovom a Nosickou priehradou bol prístroj dzi Púchovom a Nosickou priehradou bol prístroj 
nainštalovaný 23. októbra, napriek tomu za dva nainštalovaný 23. októbra, napriek tomu za dva 
mesiace napočítal viac ako 26 tisíc užívateľov. Najmesiace napočítal viac ako 26 tisíc užívateľov. Naj
viac, až takmer 4.900 ľudí využilo cyklotrasu popod viac, až takmer 4.900 ľudí využilo cyklotrasu popod 
najstaršie pútnické miesto v sobotu 6. júna 2020. najstaršie pútnické miesto v sobotu 6. júna 2020. 
Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály od Hornej Stredy Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály od Hornej Stredy 
bol najfrekventovanejším počas štátneho sviatku  bol najfrekventovanejším počas štátneho sviatku  
8. mája. Po úseku pri Púchove sa najviac ľudí pre8. mája. Po úseku pri Púchove sa najviac ľudí pre
viezlo počas nedele 8. novembra. Najvyužívanejším viezlo počas nedele 8. novembra. Najvyužívanejším 
dňom pri všetkých troch úsekoch cyklotrás bola nedňom pri všetkých troch úsekoch cyklotrás bola ne
deľa. Z hľadiska časového rozpätia sa najviac ľudí na deľa. Z hľadiska časového rozpätia sa najviac ľudí na 
dvoch úsekoch Vážskej cyklomagistrály nachádzalo dvoch úsekoch Vážskej cyklomagistrály nachádzalo 
okolo 15. hodiny, na cyklotrase medzi Trenčínom  okolo 15. hodiny, na cyklotrase medzi Trenčínom  
a Nemšovou okolo 16. hodiny.a Nemšovou okolo 16. hodiny.

Zdroj: TSKZdroj: TSK

Najobľúbenejšia župná cyklotrasa vedie popod Skalku
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V českej historiografii sú mená Ján a Žigmund  
z Púchova pomerne známe, no menej už o nich vie
me na Slovensku. Znalosť o nich absentuje v historic
kom povedomí obyvateľov nášho regiónu. V nasle
dujúcich riadkoch sa budeme snažiť priblížiť údaje 
o uvedených pánoch, ktorí v Českom kráľovstve 16. 
storočia robili pozitívnu „reklamu“ malému mestečku 
na strednom Považí.

Ján z Púchova (Johannes de Puchov) sa narodil  
v roku 1490 v Púchove. Presný rok jeho smrti nepo
známe, ale posledná zmienka o ňom je z roku 1556. 
Vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe a stal sa kňa

zom. Následne začal stúpať v cirkevnej hierarchii, 
pričom sa stal administrátorom pražského arcibis
kupstva (1544 – 1554) sídliacom na hradnom kopci  
v Stovežatej. Ján tiež zastával tituly a funkcie prepoš
ta mělnického a kanonika vyšehradského. Bol aj lite
rárne činný a známe je jeho dielo s názvom „Modlitby 
na Otčenaš, na žalmy, tež pisničky“. Ján z Púchova sa 
poznal aj s panovníkom habsburskej monarchie Fer
dinandom I., ktorý podporoval jeho vydavateľskú 
činnosť. Býval v drevenom dome na hradnom kopci 
medzi Prašnou vežou a Prašným mostom. Známy je 
prípad, kedy pri rozsiahlom požiari Pražského hradu 
roku 1541 vyhorel Jánov dom a v ňom zahynul Fran
tišek Skorina ml. Ten bol synom Františka Skorinu st., 
známeho lekára, vydavateľa a prekladateľa z Veľkok
niežactva Litovského. Pravdepodobne pracoval  
u Jána ako učeň vo vydavateľstve. Ján musel na dva 
roky opustiť Prahu a usídlil sa v Mělníku.

Dátum narodenia Žigmunda z Púchova (Zygmund 
mladssi z Puchowa) nepoznáme, ale pri dátume úmr
tia sa udáva rok 1584. Bol pravdepodobne synovcom 
Jána z Púchova, keďže si uvádzal prímenie mladší,  
a rovnako študoval na Karlovej univerzite v Prahe. 
Strýko mu pravdepodobne pomáhal pri asimilácii  
v hlavnom meste Českého kráľovstva. Je možné, že 

bol tiež kňazom, ale určite o ňom vieme, že v tom 
čase patril medzi najvzdelanejšie osoby v monarchii. 
Asi 4 roky pracoval na preložení rozsiahleho ency
klopedického diela – nemeckej Kozmografie Sebas
tiana Münstera (1544). V možnosti prekladať takéto 
obsažné dielo (Münsterova Kozmografia obsahovala  
o. i. 520 textových drevorezov) „mal prsty“ Žigmun
dov starší príbuzný z Púchova, ktorý pri zháňaní pod
pory prekladateľskej činnosti oslovil aj samotného 
Ferdinanda I. Hlavným zámerom prekladu bolo reka
tolizačné (protireformačné) úsilie.

Slovo kozmografia pochádza z gréčtiny (kosmos  
+ grafo) a vo voľnom preklade znamená „opis sveta“. 
Nemecký hebreista Sebastian Münster vydal v roku 
1544 jednu z narozsiahlejších ilustrovaných kníh 
všetkých čias a jeho Kozmografiu radíme medzi naj
prekladanejšie prírodovedné diela vôbec. Kozmogra
fia opisuje vznik a vývoj sveta z hľadiska astronómie 
a geografie podľa dobových predstáv. Do roku 1600 
vyšlo ešte jej 18 vydaní v nemčine, 10 vo francúzšti
ne, 6 v latinčine a 3 po taliansky. Význam Münstero
vej Kozmografie je najmä vo vplyve na ďalšie národ
né literatúry (napr. poľskú, anglickú atď.). Medzi také 
patrí aj český preklad od Žigmunda z Púchova pod 
úplným názvom „Kosmografie czeská, To jest vypsa
ny a položeny Krajin nez Zemi i Obječjich Naroduov 
wseho Sveta“. Okrem prekladu originálu obohatil 
Žigmund text o ďalšie informácie – najmä dejepisné
ho charakteru, ktoré čerpal z ďalších kníh „Pražského 
kostela“. Vydanie rozsiahlej publikácie financoval Ján 
z Púchova, pričom do nej napísal aj predhovor a zís
kal právo jej predaja na 15 rokov. Ďalej na jej vydanie 
prispeli Joachim z Hradce a Viliam z Rožmberka. Bolo 
vydaných 1200 kópii v piatok – Deň povýšenia sväté
ho Kríža (14. september 1544) u tlačiara a vydavateľa 
Jana Kosořského z Kosoře.

Aká je rodový pôvod Jána a Žigmund z Púchova? Na 
túto otázku nám dáva odpoveď samotná 1800stra
nová Česká kozmografia. V jej úvode je dvakrát pod
písaný samotný prekladateľ a medzi signatúrami sa 
nachádza vyobrazený erb rodiny Marczibányi. Zna

mená to, že boli príslušníkmi starého púchovského 
rodu, ktorý v roku 1467 získal od panovníka erbové 
vyobrazenie medveďa so šabľou. 

Pavol Makyna, OZ Puchovo dedičstvo

Ján a Žigmund z Púchova – vzdelanci 
v službách pražskej arcidiecézy

Ferdinand I. Habsburg – rímskonemecký kráľ, rím-
sky cisár, český a uhorský kráľ a rakúsky arcivojvoda 
podporoval vydavateľskú činnosť Jána a Žigmunda  
z Púchova.

Erb rodiny Marczibányi z Púchova v Kozmografii čes-
kej s autorovým menom.

Kozmografia česká preložená Žigmundom z Púchova.
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2. liga muži - 18. kolo

Bardejov – MŠK Púchov 2:2 (1:1) 
Góly: 7. Mijland, 58. Bilali – 16. Štefanec, 64. Pišoja 
ŽK: Dzurík – Krčula, Lacko, rozhodovali Ochotnický, 

Železňák, Čajka
Na stretnutie 18. kola druhej futbalovej ligy cesto

vali futbalisti MŠK Púchov do Vranova nad Topľou, 
kde sa stretli s Bardejovom. 

Domáci začali aktívnejšie a odmenou im bol vedú
ci gól Mijlanda už po šiestich minútach – 1:0. V 16. 
minúte nariadil rozhodca v prospech Púchova pria
my kop z hranice pokutového územia. Jeho prípra
vu konzultovali Púchovčania hádam dve minúty, no 
stálo to za to. Štefanec obstrelil múr a poslal loptu do 
pravého horného rohu domácej bránky – 1:1. 

Gól vlial Púchovčanom viac sebadôvery, postupne 
prevzali iniciatívu a boli lepším mužstvom. Úvod dru
hého polčasu patril opäť domácim, no futbalisti MŠK 
využívali každú možnosť na nebezpečné protiútoky. 
V 57. minúte Bradejovčania pekne zakombinovali, 
Brigant našiel v pokutovom území Bilalu a ten poslal 
druhýkrát Bardejov do vedenia – 2:1. Púchovčania 
však nedovolili domácim tešiť sa príliš dlho. O sedem 
minút ešte nevyužili hrubú chybu domácich pri rozo
hrávke, no po nasledujúcom rohovom kope sa v po
kutovom území najlepšie zorientoval Pišoja a vsietil 
vyrovnávajúci gól – 2:2. V ďalšom priebehu stretnutia 
sa už obe mužstvá chceli vyvarovať chyby, a tak do
viedli stretnutie do remízového konca. Púchovčania 
boli lepším mužstvom, vypracovali si viac gólových 
šancí, no pohnevali sa s koncovkou. Tri body by si za 
výkon zaslúžili...

Zostava MŠK Púchov:  P. Pilný – Martinček (42. 
Michlík), Riška, Pišoja, Lacko, Varga, Kapusniak, Lo
duha (49. Pavlovič), Krčula, Štefanec, Rypák (90. D. 
Pilný), tréner Lukáš Kaplan 

 Lukáš Kaplan, tréner Púchova: „Po minulotýž
dňovom výsledku sme chceli jednoznačne vyhrať, čo 

sa nám v konečnom dôsledku mohlo podariť. Trochu 
sme rozčarovaní z toho, čo zahadzujeme, lebo dnes 
sme si vypracovali dostatočný počet šancí na to, aby 
sme tu vyhrali. Súperovi sme pripravili dve príležitos
ti, čo nás trochu mrzí, ale sme veľmi radi aj za bod, 
nakoľko súper sa k nám nepriblížil v tabuľke a držíme 
ich od nás s dostatočným odstupom. Sedem minút 
do konca brankár nám vyrazil čistú šancu na brvno. 
Mali sme však aj ďalšie príležitosti, tri určite stoper
centné šance, ktoré musíme premieňať, nakoľko ta
buľka je veľmi vyrovnaná a každý bod je dôležitý.“ 

Ostatné výsledky 18. kola: Komárno – Poprad 4:1, 
Dubnica nad Váhom – Skalica 2:2, Trebišov – Banská 
Bystrica 3:3, Petržalka – Žilina B 1:0, Slovan Bratislava 
B – Podbrezová 0:3
1. B. Bystrica 17 12 3 2 51:25 39

2. L. Mikuláš 16 11 2 3 36:16 35
3. Skalica 17 9 5 3 36:20 32
4. Podbrezová 16 10 2 4 34:13 32
5. Košice 16 8 2 6 21:17 26
6. Petržalka 17 6 5 6 19:22 23
7. MŠK Púchov 16 7 2 7 19:22 23
8. Trebišov 16 6 4 6 28:28 22
9. Žilina B 16 6 3 7 36:30 21
10. Šamorín 16 6 2 8 18:23 20
11. Bardejov 17 4 7 6 16:21 19
12. Komárno 15 6 1 8 14:23 19
13. Dubnica 17 4 6 7 17:21 18
14. Slovan 17 3 0 14 13:45 9
15. Poprad 17 3 0 14 17:49 3

Program 19. kola: 
MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín (6. 3.  

o 14.00), Liptovský Mikuláš – Komárno, Skalica – 
Banská Bystrica, Podbrezová – Dubnica nad Váhom. 
Poprad – Petržalka, Košice – Bardejov, Žilina B – Slo
van Bratislava B 

Púchovčania priviezli bod 
z Bardejova, zaslúžili si tri

Futbalisti MŠK Púchov (v čierno-červenom) si priviezli z východu bod za remízu s Bardejovom. Vzhľadom na 
množstvo šancí a predvedenú hru by im viac pristali tri...    FOTO: Facebook Partizán Bardejov
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Vo futbale sa hrajú len dve súťaže, ďalších 
409 má stále stopku. Ihriská sú pusté, lopty 
uložené už niekoľko mesiacov v sklade a dresy 
v skrini. Deti trénujú iba doma v obývačke ale-
bo skôr vôbec.

Amatérsky šport na Slovensku sa v čase pan
démie nachádza v hlbokej kóme. Podobne je na 
tom ešte Česká republika, ale v ďalších susedných 
krajinách sa trénuje a vrcholia prípravy na jarnú 
časť sezóny. Zmení sa na tom niečo v dohľadnom 
čase?

V ankete na sociálnych sieťach z 1500 ľudí až 
1454 vyslovilo názor, že by sa amatérske športové 
súťaže mali rozbehnúť aj na Slovensku.

Petícia žiada prijatie plánu
V pondelok sa na webe objavila petícia, ktorej 

cieľom je dostať športovcov opäť do pohybu.
Je adresovaná kompetentným predstaviteľom 

krajiny na čele s vládou, hlavným hygienikom, 
konzíliom odborníkov, pandemickou komisiou či 
ministerstvom školstva.

„Požadujeme čo najskoršie prijatie jasného plá
nu, podľa ktorého bude presne stanovené, kedy  
a na základe akých opatrení sa budeme môcť vrá
tiť k tréningom a súťaženiu,“ uvádza sa v petícii.

Šport ako kľúčová priorita
Síce bez divákov, ale po ihriskách v Maďarsku, 

Rakúsku, Poľsku a na Ukrajine už behajú deti  
a dos pelí bez obmedzení.

Najbližšie týždne plánujú začať s trénovaním aj 
v Česku.

„Športovanie by malo byť považované za jednu 
z kľúčových priorít tejto doby. Pravidelná fyzická 
aktivita má dlhodobý prínos pre zdravie. Odma
lička budujeme v našich deťoch lásku ku športu  
a teraz ju pre zákaz môžu stratiť. Imunitu nezíska
jú sedením doma. Pohyb je všeobecne najlepšou 
zdravotnou prevenciou.

Nemôžeme ako spoločnosť dopustiť, aby bola 
najmladšej generácii v horizonte niekoľkých 
mesia cov odobraná možnosť aktívneho kolektív
neho pohybu,“ uviedol zakladateľ petície Michael 
Mikloško, ktorý je tiež rozhodcom Východoslo
venského futbalového zväzu a tajomníkom Špor
tovotechnickej komisie ObFZ Prešov.

Sú ochotní dodržiavať nariadenia
Amatérski športovci sú pripravení dodržiavať 

nariadenia, ktoré by bránili šíreniu koronavírusu 
na športoviskách.

„Sme presvedčení, že pri dodržaní jasných a zro
zumiteľných nariadení dokážeme minimalizovať 
riziká spojené s prenosom nákazy. Všetci chápe
me náročnosť situácie, ktorou ako spoločnosť 
prechádzame. Ale je dôležité prijímať rozumné 
opatrenia, ktoré podporia zdravie každého z nás.

Veríme, že vypočujete hlas detí, rodičov, dos
pelých športovcov, funkcionárov a predsedov 
zväzov a riešenie prijmete čo najskôr,“ odkázal 
Mikloško.

Generácia počítačových maniakov?
Na Slovensku funguje 411 organizovaných fut

balových súťaží dospelých, detí a žien, momentál
ne sa však hrajú len dve. Fortuna liga a druhá liga.

„Vyzývam všetky klubu naprieč Slovenskom, 
aby sme sa spojili a vrátili futbalistom pohyb.  

U nás chýba deťom aj dospelým. Nielen šport ako 
taký, ale aj fyzický kontakt, ktorý je dôležitý pre 
duševné zdravie. Situácia je neúnosná a ďalej to 
takto nejde,“ apeluje predseda MFK Detva Zdenko 
Kamas.

Na sociálnej sieti založil skupinu, ktorá má po
môcť vrátiť mladým ľuďom šport na amatérskej 
úrovni.

„Chceme, aby nám vyrástla generácia počítačo
vých maniakov? Čo mám informácie od rodičov, 
majú problém vôbec deti dostať von z bytu. Od
vykli si od športu a na futbal zanevreli.

O prvých členov sme už prišli a o ďalších nechce
me. Potrebujeme preto okamžite začať s tréningo
vým procesom. Sme pripravení dodržiavať všetky 
nariadenia, ktoré zamedzia šíreniu vírusu. Len už, 
prosím, začnime,“ povedal.

V Detve aktuálne posielajú hráčom individuálne 
tréningové plány, ale podľa Kamasa to nestačí. 

„Skúšali sme spojenie naživo cez rôzne aplikácie, 
ale nie je to ono. Priamy kontakt trénera s hráčmi 
je nenahraditeľný,“ dodal.

Keď do obchodov, tak aj na ihrisko
Prezident najväčšieho amatérskeho futbalového 

klubu na Slovensku označil zákaz deťom športo
vať ako najväčšiu chybu spoločnosti.

„V budúcnosti nás to dobehne, pretože budeme 
mať vo všetkých športoch nižšiu hráčsku kvalitu. 
Aj na reprezentačnej úrovni.

Je nepochopiteľné, že vedenie štátu, samosprá
vy, ale najmä športové zväzy nevyvíjajú žiadnu ak
tivitu, teda aspoň o nej neinformujú, aby sa začalo 
so športom. Treba okamžite stanoviť podmienky, 
podľa ktorých môžu deti trénovať,“ uviedol Robert 
Šuník z FC Baník Prievidza.

Podľa neho je vyššie riziko nákazy inde ako na 
športoviskách.

„Keď sa môže chodiť s testami do obchodov, 
práce, som presvedčený, že by sa mohlo aj špor
tovať. Sú oveľa nákazlivejšie prostredia ako futba
lové ihrisko,“ dodal.

Mentálny kouč: Deti sa musia hýbať

Podľa mentálneho kouča Michala Kopčana 
môže mať absencia pohybu a športu u mladých 
ľudí vplyv na celú spoločnosť

„Ak má byť krajina zdravá, deti sa musia hýbať. 
Šport buduje fyzickú, ale aj mentálnu odolnosť. 
Ak chceme mať úspešných ľudí, musí sa situácia 
dať čo najskôr do poriadku.

Predstavitelia zodpovední za nariadenia by mali 
zvážiť situáciu, aby mladí ľudia mohli športovať. 
Aspoň vonkajšie športy, keď aj s testovaním. Veľká 
väčšina s tým určite nebude mať problém,“ uvie
dol.

Chýbajú podmienky pre amatérsky šport
Nedávno bol do praxe zavedený Covid automat, 

systém pre monitorovanie vývoja epidémie a pri
jímanie protiepidemických opatrení v závislosti 
od intenzity šírenia.

Automat však uvádza podmienky len pre profe
sionálny a rekreačný šport. Ale nie pre organizo
vaný amatérsky šport.

„Šport na Slovensku spadá pod Ministerstvo 
školstva, čo nie je ideálne riešenie. Tajomník pre 
šport má zviazané ruky a zatiaľ takmer nič nepre
sadil. Keď má ministra kultúra, mal by ho mať aj 
šport,“ tvrdí Peter Moravčík, prezident FK Lokomo
tíva Trnava.

V Slovenskom futbalovom zväze je registro
vaných vyše 400tisíc osôb a má takmer stotisíc 
aktívnych členov, podľa šéfa trnavskej Lokomo
tívy by preto mal klásť väčší dôraz na amatérske 
súťaže, aby sa čo najskôr začalo s tréningami, zá
pasmi.

„Futbal je najväčšie športové hnutie, preto za 
členské prídu na SFZ najvyššie dotácie. Práve 
preto nesmieme zabúdať na amatérov, ktorých je 
podstatne viac ako profesionálov. Bez amatérske
ho futbalu by ten profesionálny nefungoval. Zo
berme si len, koľko reprezentantov vzišlo z dedín. 
Skoro všetci,“ uzavrel Moravčík, ktorý v minulosti 
zastával pozíciu predsedu Komisie mládeže Zápa
doslovenského futbalového zväzu.

Zdroj: Slovenský futbalový zväz, Ivan Mriška

Kluby žiadajú návrat na ihriská, podpisuje 
sa petícia za amatérsky šport
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Druhá liga môže mať štrnásť účastníkov
Na Slovensku máme takmer dvetisíc futbalo

vých klubov, život však nepulzuje momentálne 
ani v tridsiatich. 

Všetky súťaže s výnimkou dvoch najvyšších 
majú stopku pre pandémiu ochorenia covid19. 
Futbalisti netrénujú, kluby sa nechystajú dohrať 

prerušenú se
zónu. Podob
ná situácia je  
z okolitých kra
jín už iba v Čes
ku. 

V minulej 
sezóne boli 
pre pandémiu 
k o ro n av í r u s u 
výsledky anulo

vané, čo Slovenský futbalový zväz tento rok nepri
púšťa. Vypracovaných má niekoľko scenárov, ako 
regulárne dohrať súťaže.

Viac prezradila hovorkyňa zväzu MONIKA JU-
RIGOVÁ.

Aké kroky podniká zväz, aby boli uvoľnené 
tréningy a zápasy v amatérskych súťažiach?

Na úrovni ministerstva školstva i vlády intenzív
ne komunikujeme nielen o uvoľnení tréningov, 
ale aj súťažných zápasov. Slovenský futbalový 
zväz sa ako jeden z mála podieľal na aktualizácii 
Covid automatu, ktorý ministerstvu školstva pri
pomienkoval.

Snažili sme sa v ňom nastaviť pre jednotlivé far
by automatu podmienky pre mládežnícky i ama
térsky futbal.

Má zväz vypracované nejaké alternatívne rie-
šenia, ak by sa sezóna nedohrala celá? Naprí-
klad dohrať jeseň a potom play off?

Vypracovaných máme niekoľko scenárov, ktoré 
sú priebežne konzultované s jednotlivými predse

dami regionálnych zväzov. Konečné rozhodnutie, 
ktorý scenár sa použije, prináleží Výkonnému vý
boru Slovenského futbalového zväzu. Samozrej
me, že sa zaoberáme aj spôsobom, ako dohrať 
Slovnaft Cup, keďže v hre sú stále aj amatérske 
tímy. Slovenský futbalový zväz má veľký záujem, 
aby sa táto súťaž dohrala, nakoľko jej víťaz postu
puje do európskych klubových súťaží.

Budete regionálnym zväzom dávať nejaké 
pokyny ako dohrať súťaže?

Na pracovnej porade s regionálnymi zväzmi sme 
hľadali možné varianty, ako dohrať súťaže. Všetko 
však závisí od termínu, kedy bude možné súťaže 
spustiť.

Momentálne je platný „inštitút nedostihnu-
teľného náskoku“, no už teraz je zrejmé, že sa 

nebude môcť aplikovať. Ako to budete riešiť?
Táto oblasť ešte nie je doriešená, ale intenzívne 

sa ňou zaoberáme.
Ak by sa nezačali amatérske súťaže vôbec  

a ročník by bol zas anulovaný, čo bude s dru-
hou ligou. Kto vypadne a ako doplníte súťaž?

Podľa súťažného poriadku z druhej ligy zostu
puje posledný tím. Pokiaľ by z nižších súťaží nikto 
nepostúpil, je možné, že v ďalšom ročníku bude 
mať druhá liga štrnásť účastníkov.

Kedy by sa mohli začať opäť amatérske súťa-
že?

Všetko momentálne záleží od toho, kedy sa 
vláda rozhodne uvoľniť opatrenia a dovolí nám 
reštartovať súťaže.

Teoreticky, keď príde k uvoľneniu opatrení. 
Koľko dní, prípadne týždňov dáte amatérom 
na prípravu a za koľko sa súťaže začnú?

Je to na dohode a komunikácii všetkých zainte
resovaných strán, ale počítame, že tímy by pred 
samotným spustením potrebovali na prípravu 
dva až tri týždne.

Ako zväz vníma, že v Maďarsku, Rakúsku, 
Ukrajine a Poľsku sa normálne trénuje a hrá  
a na Slovensku má amatérsky futbal stále stop-
ku?

V spomenutých krajinách vlády umožnili šport 
celoplošne, teda nielen futbal. Na druhej strane, 
podobný problém ako máme my, má napríklad 
Česko, kde sú okrem dvoch najvyšších súťaží všet
ky ostatné zakázané.

Ste v kontakte s predstaviteľmi futbalových 
zväzov okolitých krajín. Je niečo, čo by Sloven-
sko mohlo od nich prebrať a fungovalo by to 
aj u nás?

Áno, Slovenský futbalový zväz je v kontakte so 
susednými zväzmi a vymieňa si s nimi skúsenosti 
a potrebné informácie. Najväčší rozdiel je v pria
mej podpore vlád jednotlivých krajín do športu.

Zdroj: Slovenský futbalový zväz, Ivan Mriška

Kedy sa začnú amatérske futbalové súťaže? 
Všetko je na vláde, odkazuje SFZ
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Predstavujeme hokejové talenty z Púchova

Púchovský hokejový odchovanec Matej Kašlík oslá
vil minulý rok v lete plnoletosť a bol jeden z dvoji
ce púchovských odchovancov, ktorí na prelome 
rokov Slovensko reprezentovali na majstrovstvách 
sveta dvadsaťročných v Kanade. Počas dvoch rokov 
si odskúšal švédske hokejové súťaže, momentálne 
už pôsobí v Kanade v juniorskej súťaži. Predsa len,  
v Kanade je viac na očiach skautom z najkvalitnejšej 
hokejovej súťaže na svete – NHL...

Považskobystrický rodák zamieril prvýkrát na ľad 
zimného štadióna v Púchove už ako šesťročný. Už 
predtým však prostredie púchovského hokejového 
stánku poznal, chodil sa pozerať na výkony svojho 
brata, ktorý v tom čase už hrával za Púchov. Ku ho
keju ho priviedli rodičia i starí rodičia. Na školskom 
korčuliarskom výcviku neunikol jeho talent pozor
nosti púchovského mládežníckeho trénera Miroslava 
Sivého, a tak nečudo, že po nejakom čase ho zavolal 
na tréning. 

„V Púchove som prešiel všetkými vekovými kate
góriami až po dorast. V 16 rokoch som však odišiel 
do Švédska, kde som strávil dva hokejové roky. Mo
mentálne som v Kanade, kde hrám v juniorskej lige 
QMJHL za tím Chicoutimi Saguenéens,“ uviedol pre 
Púchovské noviny talentovaný hokejista, ktorý sa na 
ľadovej ploche najlepšie cíti na poste centra a ľavého 
krídla. 

Matej svoje výkony na majstrovstvách sveta dvad
saťročných zhodnotil s uspokojením i keď si uvedo
muje, že to mohlo byť aj lepšie. Pozitívom sú podľa 
neho najmä obrovské skúsenosti, ktoré ho môžu  
v jeho kariére posunúť len vyššie. „Myslím si, že ako 
slovenská reprezentácia sme podávali solídne výko
ny, snažili sme sa ísť do každého zápasu naplno a hrať 
predovšetkým ako tím. Myslím, že sa nám to poda
rilo a podali sme výkony, ktoré pozitívne hodnotili 
aj hokejoví fanúšikovia,“ zhodnotil Matej výsledky 
slovenskej reprezentácie v Kanade. Za svoje doteraz 
najväčšie hokejové úspechy považuje účinkovanie 

vo Švédsku a poctu reprezentovať krajinu s dvojkrí
žom na hrudi. 

Za všetko, čo v hokeji doteraz dosiahol, patrí podľa 
neho vďaka predovšetkým rodičom, starým rodičom, 
súrodencom, ale aj tete a strýkovi. Zabudnúť nemôže 
ani na trénerov, ktorí ho posúvali v jeho hokejovej ka
riére   Miro Sivý, Zdenko Pokorný, Norbert Gálik, Mi
chal Kobezda, Miroslav Nemček a ďalší. „Poďakovať 
sa chcem aj púchovskemu hokeju, kde som dostával 
veľa priestoru v zápasoch, ale aj keď som potrebo
val isť na ľad. A i keď som už nebol hráčom Púchova  
a potreboval som trénovať na ľade, bez problémov 
ma na ten púchovský pustili a mohol som trénovať 
navyše,“ doplnil Matej. 

Podobný sen ako majú tisícky mladých hokejistov, 
má aj Matej Kašlík. NHL je silným magnetom pre ho
kejové talenty a nie inak je to aj v Matejovom prípade. 
Do Kanady mal odcestovať už v auguste minulého 
roku, situácia s celosvetovou pandémiou ochorenia 
Covid19 však skrížila plány aj jemu. Napokon sa však 
do Kanady predsa len dostal a momentálne sa tam 
pripravuje.  

„Ak chcem uspieť, musím na sebe dennodenne 
pracovať. V každom zápase sa snažím odviesť naj
lepšiu robotu tak, aby so mnou boli tréneri spokojní  
a aby som sa mohol posúvať stále vyššie. Moji súčas
ní tréneri sledovali moje výkony na majstrovstvách 
sveta, teda aj tie majú zásluhu na tom, že si ma vybra
li,“ skonštatoval Matej. 

Hokejový chlebíček v zámorí je podľa neho mimo
riadne tvrdý, uspeje len ten, kto je ochotný urobiť pre 
úspech maximum. Je to nielen o poctivom tréningu 
v posilňovni a na ľade, ale aj o mentálne nastavenie, 
keďže väčšina hráčov je v Kanade bez rodiny. „Mojim 
cieľom je posúvať sa stále dopredu. Je tu mnoho hrá
čov zo zahraničia, ktorí rovnako tvrdo pracujú. A kto 
nie je dobre pripravený, nemôže udržať krok s konku
renciou. Oni hráčov do počtu nepotrebujú,“ uzavrel.

Milan Podmaník    

Púchovský odchovanec Matej Kašlík sa posunul opäť bližšie k vysnívanej HNL, po dvoch rokoch vo Švédsku 
zamie ril do Kanady.                       FOTO: Archív Mateja Kašlíka

Odchovanec Púchova Matej 
Kašlík „zarezáva“ v Kanade
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SPOMIENKA
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala dokorán... Ten, kto ťa 
poznal, si spomenie a ten, čo ťa mal rád, nikdy 
nezabudne. Dňa 25.1.2021sme si pripomenuli 9. 
výročie, čo nás navždy opustil Stanislav Slotík 
z Dohňan a dňa 28.2. 2021 sme si pripomenuli 2. 
výročie, čo nás navždy opustila Emília Slotíko-
vá z Dohňan. Kto stratil lásku matkinu, ten často 
na ňu v bôli spomína, veď to bola láska naj
drahšia, ktorú k nám mala len mamička jediná.  
S láskou na nich spomímajú dcéry, syn, vnúčatá 
a zaťovia.

SPOMIENKA
Ako ten čas rýchlo beží, na Streženickom cintorí
ne mama, otec leží. Na pomníku nápis ticho pre
čítame, že tu spia naši rodičia, veriť odmietame. 
Po tmavej noci, keď svitol nový deň, odišli ste 
spať svoj večný sen, ticho a spokojne, my spomí
name s úctou a pokorne. Dňa 3.3.2021 uplynie  
1.  výročie úmrtia našej mamy Jozefíny Púčkovej  
a  3.1.2021 uplynulo 26. výročie úmrtia nášho 
otca Augustína Púčka z Keblia. S  láskou a úc
tou spomína dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, kto
rou kráča každý sám, ale 
brána spomienok ostá
va dokorán.“ Dňa 23. 2. 
2021 si pripomíname 11. 
výročie, čo nás navždy 
opustil manžel a  otec 
Vladimír Gieci. S láskou 
a  úctou spomína man
želka, syn a celá rodina.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život 
a všetkých nás.“ Dňa 5. 3. 
2021 si pripomíname 11. 
výročie, čo nás opustil 
manžel, otec, brat Jaro-
slav Židek z  Púchova – 
časť Hrabovka. S  láskou 
a  úctou spomína man
želka, deti, sestry a celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
zostávajú. Dňa 1.3.2021 
sme si pripomenuli  
1. výročie úmrtia manže
la, otca a dedka Jozefa 
Dúlovca. Kto ste ho po
znali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. 
Spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Zostali spomienky a od
kaz jediný, tak veľmi chý
baš nám, Rudko, v kruhu 
rodiny. Dňa 26.2.2021 si 
pripomíname nedožité 
30. narodeniny nášho 
Rudka Slabého zo Zu
báka. S láskou spomí
najú rodičia,  starí rodi
čia a celá rodina. Rudko, veľmi nám chýbaš.

SPOMIENKA
Dňa 5. marca 2021 si 
pripomíname nedožité 
80. narodeniny nášho 
drahého manžela, otca, 
dedka a pradedka Ing. 
Rudolfa Čvirika, ktorý 
nás opustil pred 3 rok
mi, ale jeho láska v nás 
zostáva navždy. S láskou 
a úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje 
manželka Viera s celou rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 4.3.2021 si pripo
míname nedožitých 71 
rokov nášho milované
ho manžela, otca, dedka 
Jozefa Jakubíka z No
síc. Posielame pozdrav 
do neba, otecko náš dra
hý, pre Teba. Spomienku 
tichú Ti poslať chceme, 
objať Ťa a povedať, ako veľmi Ťa milujeme.  
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a 
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Tíško žil, tíško odišiel, 
skromný vo svojom ži
vote, veľký vo svojej 
láske a dobrote. Dňa 
25.2.2021 si pripome
nieme 6. výročie, čo nás 
opustil Miloslav Behro. 
Hoci odišiel bez slova 
a na rozlúčku už nebol 
čas, spomienky na neho ostávajú v nás. S lás
kou a úctou spomína priateľka Anna s deťmi 
a vnučkami.

SPOMIENKA
Len krásne spomienky 
nám ostali na Teba, my 
tiché modlitby posiela
me do neba.  V  srdci Ťa 
stále máme a s láskou na 
Teba spomíname. Dňa 
4. marca 2021 uplynú 
dva roky, čo nás navždy 
opustil Jaroslav Trník 
z Nosíc. S láskou a úctou spomínajú manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia 20 % do 31.3. 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

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

• Prístrešky, altánky 0911 937 319
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia starého 
nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
• Rozpaľovanie železa, konštrukcií, vrakov, poľ. 
strojov autogénom. Aj odvoz. 0944 190 825
• Maliarske a stavebné práce, zváranie železa. 
0902356631
• Firma  CONTIeco, s.r.o Púchov ponúka pomocné 
práce v záhrade, orezanie stromov  kríkov t. č. 
0903967247

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519.
• Na predaj zariadený 3izbový byt s balkónom po 
rekonštrukcii s bezbariérovým vstupom do domu  
v PU. Tel.: 0911 929 300

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu zariadenú  garsónku / kuchynská 
linka, obyvačková časť a kúpeľňa /, ktorá sa nachádza 
v Púchove, Dlhé luky / za Teskom/. Tel.0910 439 258
• Dám do prenájmu 1 izbu s  príslušenstvom 
a  internetom pre 1 osobu v rodinnom dome. Voľný 
ihneď. 0914 120 216
• Od 1. 4. 2021, prenajmem zariadený dvojizbový 
byt s podzemnou garážou v Bratislave, Bajkalská 
5 – pri Plavárni. Nájom 490, eur vrátane energii.  
Kontaktná adresa: reklama@puchovskakultura.sk

OZNAMOZNAM
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,  SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,  
Púchov Púchov oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejoznamuje, že vyhlasuje obchodnú verej
nú súťaž (ďalej OVS) č.2/2021 na prenájom nebynú súťaž (ďalej OVS) č.2/2021 na prenájom neby
tových priestorov (kancelárske priestory) v školtových priestorov (kancelárske priestory) v škol
skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. 
OVS bude prebiehať do 23.3.2021 do 12.00h. OVS bude prebiehať do 23.3.2021 do 12.00h. 
Celé znenie OVS bude zverejnené na Celé znenie OVS bude zverejnené na www.tsk.skwww.tsk.sk  
a a www.sosospu.skwww.sosospu.sk

PRÁCA
• Príjmem vodiča autobusu z Púchova a blízkeho 
okolia do trvalého pracovného pomeru na trojzmennú 
prevádzku. Ak nemáte vodičský preukaz na autobus, 
preplatíme vám ho v plnej výške pod podmienkou, 
že u nás budete pôsobiť minimálne 5 rokov. Prípadne 
možná dohoda. Bližšie info na 0905 449 843

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry  je do 

odvolania ZATVORENÁ.

Inzerciu a spomienky vybavíte emailom 
alebo telefonicky na:  

emaile: reklama@puchovskakultura.sk  
tel.: 0905 750 121

Pri spomienkach  alebo rozlúčkach spolu  
s textom uveďte aj dátum, kedy chcete text 
inzerovať.  Fotografiu priložte do prílohy ako 
jpg alebo pdf formát.  Občianska inzercia (aj 
spomienky) zaslaná emailom je bezplatná. 

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk
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OKRUŽNÁ UL. 2080 
(NAD TESCOM)

Najväčšia regionálna predajňa 
záhradkárskych, chovateľských potrieb 

a záhradnej techniky v Púchove

 NA VŠETOK TOVAR OKREM AKCIOVÉHO TOVARU
OD 3.3 DO 7.3 2021

3.3.2021

ZĽAVA VO VÝŠKE DPHZĽAVA VO VÝŠKE DPHZĽAVA VO VÝŠKE DPH


