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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

Do konca februára 2021 na oficiálnej face-Do konca februára 2021 na oficiálnej face-
bookovej stránke mesta prebiehala súťaž  bookovej stránke mesta prebiehala súťaž  
o najkrajšiu zimnú fotografiu mesta Pú-o najkrajšiu zimnú fotografiu mesta Pú-
chov.chov.
Okrem vedenia mesta rozhodovali o víťazoch Okrem vedenia mesta rozhodovali o víťazoch 
aj občania svojimi lajkami na fotografie vo aj občania svojimi lajkami na fotografie vo 
facebookovom fotoalbume. Cenu primátor-facebookovom fotoalbume. Cenu primátor-
ky získala Adriana Vojtušová (fotografia č.1) ky získala Adriana Vojtušová (fotografia č.1) 
a cenu občanov Andrej Kozák (fotografia na a cenu občanov Andrej Kozák (fotografia na 
titulnej strane). Špeciálne ocenenie získali: titulnej strane). Špeciálne ocenenie získali: 
Daniela Dolinská (č.2), Pavol Halač (č.3), Jana Daniela Dolinská (č.2), Pavol Halač (č.3), Jana 
Lukáčová (č.4).Lukáčová (č.4).
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Slovami primátorky: Ďakujem a Prosím
V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa Vám V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa Vám 

všetkým, ktorí ste mi zaslali osobné blahoželanie  všetkým, ktorí ste mi zaslali osobné blahoželanie  
k MDŽ. Naozaj ma to úprimne potešilo, pretože ru-k MDŽ. Naozaj ma to úprimne potešilo, pretože ru-
kou napísané blahoželanie v časoch, keď sa všetci kou napísané blahoželanie v časoch, keď sa všetci 
spoliehajú len na rôzne pripomenutia sviatkov na spoliehajú len na rôzne pripomenutia sviatkov na 
sociálnych sieťach a na rôzne aplikácie, je naozaj sociálnych sieťach a na rôzne aplikácie, je naozaj 
veľmi originálne. Samozrejme, ďakujem aj za Vaše veľmi originálne. Samozrejme, ďakujem aj za Vaše 
emaily a SMS, ktorými ste ma v týchto ťažkých ča-emaily a SMS, ktorými ste ma v týchto ťažkých ča-
soch potešili. Poďakovať sa chcem pedagógom. soch potešili. Poďakovať sa chcem pedagógom. 
Teraz, keď som v karanténe, naživo vidím, aké je Teraz, keď som v karanténe, naživo vidím, aké je 
ťažké vyučovanie online – dištančnou formou  ťažké vyučovanie online – dištančnou formou  
a úplne ma „dostala“ online výučba na hodine a úplne ma „dostala“ online výučba na hodine 
huslí. Naozaj, klobúk dole, pani učiteľky a páni uči-huslí. Naozaj, klobúk dole, pani učiteľky a páni uči-
telia, je to naozaj náročné a zaslúžite si náš obdiv. telia, je to naozaj náročné a zaslúžite si náš obdiv. 

Vláda minulý týždeň zaviedla prísnejšie pra-Vláda minulý týždeň zaviedla prísnejšie pra-
vidlá pre ďalšie obdobie a odporučila samosprá-vidlá pre ďalšie obdobie a odporučila samosprá-
vam, aby okrem testovania občanov, poskytla aj vam, aby okrem testovania občanov, poskytla aj 
pomoc spočívajúcu v zabezpečení nákupov pre pomoc spočívajúcu v zabezpečení nákupov pre 
osoby, ktoré sú v karanténe. Ja musím uviesť, že osoby, ktoré sú v karanténe. Ja musím uviesť, že 
mesto Púchov túto činnosť vykonáva už takmer mesto Púchov túto činnosť vykonáva už takmer 
rok a v súčasnosti sú nám veľkou oporou dob-rok a v súčasnosti sú nám veľkou oporou dob-
rovoľníci z Mládežníckeho parlamentu a Centra rovoľníci z Mládežníckeho parlamentu a Centra 
voľného času Včielka. Pomáhajú nielen s nákupmi voľného času Včielka. Pomáhajú nielen s nákupmi 
pre seniorov, osamelých a osoby v karanténe, ale pre seniorov, osamelých a osoby v karanténe, ale 
zapojili sa aj do pomoci pri roznášaní respiráto-zapojili sa aj do pomoci pri roznášaní respiráto-
rov. Ďakujem týmto mladým ľuďom, ktorí sú dô-rov. Ďakujem týmto mladým ľuďom, ktorí sú dô-
kazom toho, že ich skutočnou prioritou je naozaj kazom toho, že ich skutočnou prioritou je naozaj 
pomáhať a nie riešiť nezmyselné a urážlivé boje pomáhať a nie riešiť nezmyselné a urážlivé boje 
na sociálnych sieťach. Sama teraz pociťujem, aké na sociálnych sieťach. Sama teraz pociťujem, aké 
dôležité je mať priateľov, ktorí Vám v čase núdze dôležité je mať priateľov, ktorí Vám v čase núdze 
kúpia chlieb či čerstvú zeleninu a ovocie. Ďakujem kúpia chlieb či čerstvú zeleninu a ovocie. Ďakujem 
za pomoc, priatelia. „Jedno z najhlbších tajom-za pomoc, priatelia. „Jedno z najhlbších tajom-
stiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre stiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre 
druhých, má naozaj cenu.“ (Lewis Carroll)druhých, má naozaj cenu.“ (Lewis Carroll)

Vzhľadom na Vládou SR prijatým sprísneným Vzhľadom na Vládou SR prijatým sprísneným 
opatreniam, zmenám pri nástupe do škôl ako aj opatreniam, zmenám pri nástupe do škôl ako aj 
z dôvodu, že okres Púchov bol s účinnosťou od z dôvodu, že okres Púchov bol s účinnosťou od 
8. 3. 2021 zaradený v rámci COVID AUTOMAtu do 8. 3. 2021 zaradený v rámci COVID AUTOMAtu do 
čiernej farby, zasadal mestský krízový štáb minulý čiernej farby, zasadal mestský krízový štáb minulý 
týždeň až dvakrát. Okrem zhodnotenia aktuálnej týždeň až dvakrát. Okrem zhodnotenia aktuálnej 
zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese 
a výsledkov testovania, sme prebrali aj problema-a výsledkov testovania, sme prebrali aj problema-
tiku otvorenia škôl. Zasadnutiu predchádzala on-tiku otvorenia škôl. Zasadnutiu predchádzala on-
line porada s riaditeľkami základných škôl a tiež line porada s riaditeľkami základných škôl a tiež 
telemost so zástupcami Únie miest Slovenska,  telemost so zástupcami Únie miest Slovenska,  

a následne aj so starostami z nášho okresu. a následne aj so starostami z nášho okresu. 

Často sa pýtate, prečo je okres Púchov zaradený Často sa pýtate, prečo je okres Púchov zaradený 
medzi čierne okresy, keď výsledky z antigénové-medzi čierne okresy, keď výsledky z antigénové-
ho testovania nie sú až tak dramaticky zlé. V tejto ho testovania nie sú až tak dramaticky zlé. V tejto 
súvislosti by som rada uviedla v prvom rade, že súvislosti by som rada uviedla v prvom rade, že 
mesto Púchov žiadnym spôsobom nemá kom-mesto Púchov žiadnym spôsobom nemá kom-
petenciu zasahovať do týchto otázok. Ukazova-petenciu zasahovať do týchto otázok. Ukazova-
tele o zaradení okresu do príslušnej farby podľa tele o zaradení okresu do príslušnej farby podľa 
COVID AUTOMATu sú určené striktne v pravidlách COVID AUTOMATu sú určené striktne v pravidlách 

určených Ministerstvom zdravotníctva SR a toto určených Ministerstvom zdravotníctva SR a toto 
ministerstvo aj jednotlivé ukazovatele vyhodno-ministerstvo aj jednotlivé ukazovatele vyhodno-
cuje. Okrem výsledkov z testovania sa prihliada cuje. Okrem výsledkov z testovania sa prihliada 
na počet hospitalizovaných na 100.000 obyva-na počet hospitalizovaných na 100.000 obyva-
teľov z daného okresu, ako aj lokálne zhodnote-teľov z daného okresu, ako aj lokálne zhodnote-
nie epidemiologickej situácie epidemiológmi na nie epidemiologickej situácie epidemiológmi na 
RÚVZ (napr. super-šírenie v populácii, charakter RÚVZ (napr. super-šírenie v populácii, charakter 
ohnísk, vekovo špecifická dynamika a podobne). ohnísk, vekovo špecifická dynamika a podobne). 
Mesto Púchov týmito informáciami nedisponuje Mesto Púchov týmito informáciami nedisponuje 
a dozvieme sa ich vždy až na tlačovej konferencii, a dozvieme sa ich vždy až na tlačovej konferencii, 
ktorú má každý utorok minister zdravotníctva. ktorú má každý utorok minister zdravotníctva. 

Napriek zlej epidemiologickej situácii stále pra-Napriek zlej epidemiologickej situácii stále pra-
cujeme naplno na rozbehnutých investičných cujeme naplno na rozbehnutých investičných 
akciách, či už na rekonštrukcii základnej umelec-akciách, či už na rekonštrukcii základnej umelec-
kej školy, príprave projektových dokumentácií na kej školy, príprave projektových dokumentácií na 

polopodzemné stojiská, vodovody, komunikácie. polopodzemné stojiská, vodovody, komunikácie. 
Podnik technických služieb začal s čistením mes-Podnik technických služieb začal s čistením mes-
ta a zverejnil už aj harmonogram rozmiestnenia ta a zverejnil už aj harmonogram rozmiestnenia 
veľkoobjemových kontajnerov pre jednotlivé veľkoobjemových kontajnerov pre jednotlivé 
mestské časti, na uloženie objemového odpadu  mestské časti, na uloženie objemového odpadu  
v rámci jarného upratovania, ktoré začína už tento v rámci jarného upratovania, ktoré začína už tento 
piatok (12. 3. 2021). piatok (12. 3. 2021). 

Ubehol už rok odvtedy, čo bol potvrdený prvý Ubehol už rok odvtedy, čo bol potvrdený prvý 
prípad ochorenia na COVID-19 na Slovensku. prípad ochorenia na COVID-19 na Slovensku. 
Odvtedy je náš život hore nohami a k tomu keď Odvtedy je náš život hore nohami a k tomu keď 
pridáme spôsob, akým komunikuje vláda, tak sa pridáme spôsob, akým komunikuje vláda, tak sa 
nemôžeme diviť toľkému hnevu a nenávisti medzi nemôžeme diviť toľkému hnevu a nenávisti medzi 
ľuďmi. Ukážem vám malý príklad šírenia nenávisti. ľuďmi. Ukážem vám malý príklad šírenia nenávisti. 
Keď vláda prijala tvrdšie opatrenia, zvažovali sme Keď vláda prijala tvrdšie opatrenia, zvažovali sme 
na krízovom štábe, či zavrieme detské ihriská, aby na krízovom štábe, či zavrieme detské ihriská, aby 
sme tak zamedzili väčšiemu zhromažďovaniu. Do-sme tak zamedzili väčšiemu zhromažďovaniu. Do-
hodli sme sa však, že to neurobíme, pretože indi-hodli sme sa však, že to neurobíme, pretože indi-
viduálne športy sú dovolené a nechceme brániť viduálne športy sú dovolené a nechceme brániť 
športu detí a mládeže, avšak samozrejme nie ne-športu detí a mládeže, avšak samozrejme nie ne-
kontrolovateľne. Podnik technických služieb mes-kontrolovateľne. Podnik technických služieb mes-
ta pravidelne detské ihriská bude dezinfikovať  ta pravidelne detské ihriská bude dezinfikovať  
a rozhodli sme, že ak bude väčšie množstvo ľudí a rozhodli sme, že ak bude väčšie množstvo ľudí 
na detskom ihrisku, príslušníci mestskej polície na detskom ihrisku, príslušníci mestskej polície 
upozornia kľudnou formou rodičov na dodržiava-upozornia kľudnou formou rodičov na dodržiava-
nie opatrení. Mestská polícia nemá záujem dávať nie opatrení. Mestská polícia nemá záujem dávať 
sankcie, chce pôsobiť preventívne a predchádzať sankcie, chce pôsobiť preventívne a predchádzať 
ďalšiemu šíreniu nákazy, keďže každým dňom ďalšiemu šíreniu nákazy, keďže každým dňom 
prípady ochorenia v našom okrese stúpajú. Je ne-prípady ochorenia v našom okrese stúpajú. Je ne-
pochopiteľné, ako aj takýto krok môže byť spúšťa-pochopiteľné, ako aj takýto krok môže byť spúšťa-
čom na šírenie paniky a nenávisti. John Lubbock čom na šírenie paniky a nenávisti. John Lubbock 
povedal: „Náš vlastný hnev alebo zlosť nám naro-povedal: „Náš vlastný hnev alebo zlosť nám naro-
bia viac škody, ako to, čo nás k hnevu priviedlo.“bia viac škody, ako to, čo nás k hnevu priviedlo.“

Mám preto také malé prianie a prosbu. Zostaň-Mám preto také malé prianie a prosbu. Zostaň-
me ľuďmi a nehľadajme vo všetkom a vo všet-me ľuďmi a nehľadajme vo všetkom a vo všet-
kých len to zlé. Buďme zodpovední k sebe, ale aj kých len to zlé. Buďme zodpovední k sebe, ale aj 
k ostatným. Tento hnusný vírus nie je chripôčka  k ostatným. Tento hnusný vírus nie je chripôčka  
a z vlastnej skúsenosti Vám poviem, že som si vytr-a z vlastnej skúsenosti Vám poviem, že som si vytr-
pela svoje a určite by som nechcela, aby sa niekto pela svoje a určite by som nechcela, aby sa niekto 
z mojich blízkych tiež nakazil a prešiel si peklom. z mojich blízkych tiež nakazil a prešiel si peklom. 
Stále verím, že dodržiavanie základných pravidiel Stále verím, že dodržiavanie základných pravidiel 
nám pomôže a čoskoro budeme behať vonku bez nám pomôže a čoskoro budeme behať vonku bez 
rúšok. rúšok. 

S vierou a nádejou Vám prajem krásny a hlavne S vierou a nádejou Vám prajem krásny a hlavne 
zdravý týždeň! zdravý týždeň! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta a TSK je možné 
podávať len do 31. 3. 2021 

Poslanci na decembrovom zasadnutí MsZ Poslanci na decembrovom zasadnutí MsZ 
schválili nové VZN č. 20/2020 O poskytovaní do-schválili nové VZN č. 20/2020 O poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Púchov, o ktoré je možné tácií z rozpočtu Mesta Púchov, o ktoré je možné 
požiadať po novom raz ročne a termín na podanie požiadať po novom raz ročne a termín na podanie 
žiadostí je 31. marec 2021. Uchádzať sa o ne môžu žiadostí je 31. marec 2021. Uchádzať sa o ne môžu 
fyzické i právnické osoby, občianske združenia či fyzické i právnické osoby, občianske združenia či 
organizácie.organizácie.

Vyplnenú žiadosť o dotácie treba s potrebnými Vyplnenú žiadosť o dotácie treba s potrebnými 
náležitosťami doručiť do podateľne Mestského úra-náležitosťami doručiť do podateľne Mestského úra-
du Púchov v termíne do 31. 3. 2021. Žiadosti prejdú du Púchov v termíne do 31. 3. 2021. Žiadosti prejdú 
najskôr formálnou kontrolou na oddelení školstva  najskôr formálnou kontrolou na oddelení školstva  
a sociálnych vecí a následne budú predložené do a sociálnych vecí a následne budú predložené do 
príslušných komisií, ktoré k nim zaujmú odporúčacie príslušných komisií, ktoré k nim zaujmú odporúčacie 
kladné alebo záporné stanovisko. Takéto žiadosti ďa-kladné alebo záporné stanovisko. Takéto žiadosti ďa-
lej putujú na schválenie primátorke mesta, mestskej lej putujú na schválenie primátorke mesta, mestskej 
rady a následne do zastupiteľstva. rady a následne do zastupiteľstva. 

Z rozpočtu mesta sa môžu podľa uvedeného VZN Z rozpočtu mesta sa môžu podľa uvedeného VZN 
poskytovať dotácie:poskytovať dotácie:

• právnickým osobám (nadácie, nezisková organi-• právnickým osobám (nadácie, nezisková organi-
zácia, Slovenský Červený kríž, občianske združenie),zácia, Slovenský Červený kríž, občianske združenie),

• fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú trvalý • fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú trvalý 
pobyt alebo sídlo na území mesta, alebo ktoré pôso-pobyt alebo sídlo na území mesta, alebo ktoré pôso-
bia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo po-bia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo po-
skytujú služby obyvateľom mesta.skytujú služby obyvateľom mesta.

Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok 
možno na jeden účel (projekt) poskytnúť iba jednu možno na jeden účel (projekt) poskytnúť iba jednu 
dotáciu, a to maximálne do 70% hodnoty rozpočto-dotáciu, a to maximálne do 70% hodnoty rozpočto-
vých nákladov na projekt, akciu alebo účel žiadosť. vých nákladov na projekt, akciu alebo účel žiadosť. 

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, umožní Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, umožní 
orgánom mesta kontrolovať výkon konkrétnej úlo-orgánom mesta kontrolovať výkon konkrétnej úlo-
hy alebo akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá.  hy alebo akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá.  
Z rozpočtu mesta sa podľa nariadenia môže poskyt-Z rozpočtu mesta sa podľa nariadenia môže poskyt-
núť dotácia iba žiadateľovi, ktorý má vysporiadané núť dotácia iba žiadateľovi, ktorý má vysporiadané 
záväzky voči mestu, čo preukazuje čestným vyhlá-záväzky voči mestu, čo preukazuje čestným vyhlá-
sením. sením. 

Kompetenciu rozhodnúť o poskytnutí dotácie Kompetenciu rozhodnúť o poskytnutí dotácie 
má (podľa platných Zásad rozpočtového hospo-má (podľa platných Zásad rozpočtového hospo-
dárenia Mesta Púchov):dárenia Mesta Púchov):

a) primátorka mesta pri žiadostiach do sumy 1.000 a) primátorka mesta pri žiadostiach do sumy 1.000 
Eur / žiadosťEur / žiadosť

b) mestská rada pri žiadostiach od 1.001 Eur do b) mestská rada pri žiadostiach od 1.001 Eur do 
3.000 Eur / žiadosť3.000 Eur / žiadosť

c) mestské zastupiteľstvo pri žiadostiach v sume c) mestské zastupiteľstvo pri žiadostiach v sume 
nad 3.000 Eur / žiadosťnad 3.000 Eur / žiadosť

Informácie, čo musí obsahovať žiadosť o dotáciu  Informácie, čo musí obsahovať žiadosť o dotáciu  
a aké prílohy je potrebné doložiť, nájdu záujemcovia a aké prílohy je potrebné doložiť, nájdu záujemcovia 
na webovej stránke mesta: www.puchov.sk/ziska-na webovej stránke mesta: www.puchov.sk/ziska-
nie-dotacii-z-rozpoctu-mesta.htmlnie-dotacii-z-rozpoctu-mesta.html

V prípade potreby (ďalších otázok) je možné obrátiť V prípade potreby (ďalších otázok) je možné obrátiť 
sa na referentku kultúry a ZPOZ (oddelenie školstva sa na referentku kultúry a ZPOZ (oddelenie školstva 
a sociálnych vecí), Mgr. Zuzanu Potočnú, na tel. čísle: a sociálnych vecí), Mgr. Zuzanu Potočnú, na tel. čísle: 
+421 42 465 08 43, alebo emailom na: zuzana.potoc-+421 42 465 08 43, alebo emailom na: zuzana.potoc-
na@puchov.sk. na@puchov.sk. 

Mesto Púchov informuje o možnosti získania Mesto Púchov informuje o možnosti získania 
finančných prostriedkov na realizáciu navrhnu-finančných prostriedkov na realizáciu navrhnu-
tých projektov z Participatívneho – komunitného tých projektov z Participatívneho – komunitného 
rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Projekty môžu byť realizované v oblastiach:Projekty môžu byť realizované v oblastiach:
a) doprava a komunikáciea) doprava a komunikácie
b) životné prostredieb) životné prostredie
c) voľno-časové aktivityc) voľno-časové aktivity
d) kultúrad) kultúra
e) športe) šport
f ) sociálna pomoc a sociálne službyf ) sociálna pomoc a sociálne služby
g) zdravotníctvog) zdravotníctvo
Oprávnenými žiadateľmi sú:Oprávnenými žiadateľmi sú:
a) obce a mestá na území TSKa) obce a mestá na území TSK
b) právnické osoby so samostatnou právnou sub-b) právnické osoby so samostatnou právnou sub-

jektivitou so sídlom na území TSK alebo poskytujú jektivitou so sídlom na území TSK alebo poskytujú 
svoje služby obyvateľom TSKsvoje služby obyvateľom TSK

c) fyzické osoby – podnikatelia  so sídlom podnika-c) fyzické osoby – podnikatelia  so sídlom podnika-
nia na území TSK alebo poskytujú služby obyvateľom nia na území TSK alebo poskytujú služby obyvateľom 
TSKTSK

(Oprávnenými žiadateľmi sú teda aj občianske (Oprávnenými žiadateľmi sú teda aj občianske 
združenia, nadácie, neziskové organizácie, DHZ, JDS, združenia, nadácie, neziskové organizácie, DHZ, JDS, 
SZZP a pod.)SZZP a pod.)

Projekty by mali byť prioritne zamerané na podpo-Projekty by mali byť prioritne zamerané na podpo-
ru rozvoja územia a starostlivosť o potreby obyvate-ru rozvoja územia a starostlivosť o potreby obyvate-
ľov s participáciou verejnosti/komunity. Maximálna ľov s participáciou verejnosti/komunity. Maximálna 
výška dotácie na jeden projekt  je 2.200 eur.výška dotácie na jeden projekt  je 2.200 eur.

Termín predkladania projektov do 31.03.2021.Termín predkladania projektov do 31.03.2021.
Bližšie informácie sú dostupné na stránke:Bližšie informácie sú dostupné na stránke:

www.tsk.sk.www.tsk.sk.
Zdroj: MsÚ PúchovZdroj: MsÚ Púchov

Štvrtkové dopoludnie (4. 3. 2021) sa na Mest-Štvrtkové dopoludnie (4. 3. 2021) sa na Mest-
skom úrade nieslo v znamení viacerých onli-skom úrade nieslo v znamení viacerých onli-
ne stretnutí, po ktorých nasledovalo osobné ne stretnutí, po ktorých nasledovalo osobné 
stretnutie s regionálnou koordinátorkou národ-stretnutie s regionálnou koordinátorkou národ-
ného projektu podporujúceho marginalizované ného projektu podporujúceho marginalizované 
rómske komunity, na ktorom zhrnula prácu te-rómske komunity, na ktorom zhrnula prácu te-
rénnej asistentky v Púchove a načrtla formu vý-rénnej asistentky v Púchove a načrtla formu vý-
voja projektu do ďalších mesiacov.voja projektu do ďalších mesiacov.

Od polovice januára je Mesto Púchov plne zapoje-Od polovice januára je Mesto Púchov plne zapoje-
né do národného projektu podporujúceho margina-né do národného projektu podporujúceho margina-
lizované rómske komunity (MRK), ktorého cieľom je lizované rómske komunity (MRK), ktorého cieľom je 
zamerať sa na riešenie nepriaznivých situácií súvisia-zamerať sa na riešenie nepriaznivých situácií súvisia-
cich s práve aktuálnou koronasituáciou, teda čo všet-cich s práve aktuálnou koronasituáciou, teda čo všet-
ko súvisí s ochorením COVID – 19 v marginalizova-ko súvisí s ochorením COVID – 19 v marginalizova-
ných rómskych komunitách. A to z dôvodu prevencie ných rómskych komunitách. A to z dôvodu prevencie 
šírenia nákazy medzi takouto skupinou občanov, ako šírenia nákazy medzi takouto skupinou občanov, ako 
aj riešenie dôsledkov pandémie. aj riešenie dôsledkov pandémie. 

Na Mestskom úrade Púchov má svoje pracovisko Na Mestskom úrade Púchov má svoje pracovisko 
terénna asistentka (TA) projektu Lenka Polacká, ktorá terénna asistentka (TA) projektu Lenka Polacká, ktorá 
denne navštevuje členov MRK v ich obydliach, komu-denne navštevuje členov MRK v ich obydliach, komu-
nikuje s nimi o aktuálnom vývoji epidemiologickej si-nikuje s nimi o aktuálnom vývoji epidemiologickej si-
tuácie, zabezpečuje im ochranné rúška či respirátory tuácie, zabezpečuje im ochranné rúška či respirátory 
a iné OOPP, ktoré poskytuje priamo Úrad splnomoc-a iné OOPP, ktoré poskytuje priamo Úrad splnomoc-
nenkyne vlády SR pre rómske komunity (Minister-nenkyne vlády SR pre rómske komunity (Minister-
stvo vnútra SR). Na osobné stretnutie (zorganizova-stvo vnútra SR). Na osobné stretnutie (zorganizova-
né za dodržiavania všetkých nariadených opatrení) né za dodržiavania všetkých nariadených opatrení) 
priviezla regionálna koordinátorka z Banskej Bystri-priviezla regionálna koordinátorka z Banskej Bystri-
ce, Mgr. Lenka Berkyová, ďalších 1 000 kusov OOPP ce, Mgr. Lenka Berkyová, ďalších 1 000 kusov OOPP 
pre občanov MRK. Počas stretnutia spoločne s te-pre občanov MRK. Počas stretnutia spoločne s te-
rénnou asistentkou L. Polackou, prednostkou JUDr. rénnou asistentkou L. Polackou, prednostkou JUDr. 
Ivetou Brindzovou, vedúcou Oddelenia školstva  Ivetou Brindzovou, vedúcou Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí Mgr. Danielou Gabrišovou a vedú-a sociálnych vecí Mgr. Danielou Gabrišovou a vedú-
cou Oddelenia organizačného a vnútornej správy cou Oddelenia organizačného a vnútornej správy 
Ing. Zuzanou Brindzovou, PhD., prekonzultovali do-Ing. Zuzanou Brindzovou, PhD., prekonzultovali do-
terajšie výsledky práce terénnej asistentky a ďalšie terajšie výsledky práce terénnej asistentky a ďalšie 

fungovanie projektu, ktorého trvanie sa (zatiaľ) pre-fungovanie projektu, ktorého trvanie sa (zatiaľ) pre-
dlžuje do septembra 2021, a to aj z dôvodu aktuál-dlžuje do septembra 2021, a to aj z dôvodu aktuál-
neho vývoja epidemiologickej situácie, ktorá je na neho vývoja epidemiologickej situácie, ktorá je na 
celom Slovensku nepriaznivá a snahou predmetné-celom Slovensku nepriaznivá a snahou predmetné-
ho projektu je riešiť aktuálne nepriaznivé situácie  ho projektu je riešiť aktuálne nepriaznivé situácie  
s COVID-19. Dôležitou činnosťou je taktiež v tomto s COVID-19. Dôležitou činnosťou je taktiež v tomto 
období aj usmerňovanie občanov MRK sledovať svoj období aj usmerňovanie občanov MRK sledovať svoj 
zdravotný stav a pravidelne absolvovať antigénové zdravotný stav a pravidelne absolvovať antigénové 
testovania, čím chránia nielen seba, ale i svoje oko-testovania, čím chránia nielen seba, ale i svoje oko-
lie. Terénna asistentka Lenka Polacká komunikáciu lie. Terénna asistentka Lenka Polacká komunikáciu 
a súčinnosť v riešení problematiky s občanmi MRK a súčinnosť v riešení problematiky s občanmi MRK 
hodnotí ako veľmi dobrú, a vidí v tejto práci postup-hodnotí ako veľmi dobrú, a vidí v tejto práci postup-
né zlepšenie v prístupe k opatreniam a pravidlám, né zlepšenie v prístupe k opatreniam a pravidlám, 
ktoré je nutné dodržiavať. Okrem toho je terénna ktoré je nutné dodržiavať. Okrem toho je terénna 
asistentka súčinná pri riešení podobných sociál-asistentka súčinná pri riešení podobných sociál-
nych problematík na oddelení školstva a sociálnych nych problematík na oddelení školstva a sociálnych 
vecí, ako napríklad príprava distribúcie respirátorov vecí, ako napríklad príprava distribúcie respirátorov 

pre ostatných občanov a i. Uskutočnené stretnu-pre ostatných občanov a i. Uskutočnené stretnu-
tie hodnotia všetky zúčastnené ako veľmi prínosné  tie hodnotia všetky zúčastnené ako veľmi prínosné  
a v ďalšej spolupráci vidia široké spektrum ponúka-a v ďalšej spolupráci vidia široké spektrum ponúka-
ných možností pre poučenie občanov MRK o súčas-ných možností pre poučenie občanov MRK o súčas-
ných podmienkach pre život v meste. ných podmienkach pre život v meste. 

V nasledujúcich dňoch čakajú terénnu asistentku V nasledujúcich dňoch čakajú terénnu asistentku 
ďalšie návštevy občanov MRK a zisťovanie ich zdra-ďalšie návštevy občanov MRK a zisťovanie ich zdra-
votného stavu po pripravovaných testovaniach. votného stavu po pripravovaných testovaniach. 
Stretnutie s regionálnou koordinátorkou bude zorga-Stretnutie s regionálnou koordinátorkou bude zorga-
nizované podľa aktuálnych opatrení, riešiť by sa malo nizované podľa aktuálnych opatrení, riešiť by sa malo 
rozširovanie služieb v rámci projektu, pripadajúce na rozširovanie služieb v rámci projektu, pripadajúce na 
leto 2021, a to v prípade zhoršenia epidemiologickej leto 2021, a to v prípade zhoršenia epidemiologickej 
situácie v meste, predovšetkým v marginalizovaných situácie v meste, predovšetkým v marginalizovaných 
rómskych komunitách. V praxi by to znamenalo nut-rómskych komunitách. V praxi by to znamenalo nut-
nosť prísnejšieho a nepretržitého dohliadania na do-nosť prísnejšieho a nepretržitého dohliadania na do-
držiavanie nastavených opatrení. držiavanie nastavených opatrení. 

Zdroj: MsÚ PúchovZdroj: MsÚ Púchov

Národný projekt pre MRK predĺžený do septembra 2021 
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V stredu 3. marca 2021 boli na Mestský úrad Púchov V stredu 3. marca 2021 boli na Mestský úrad Púchov 
doručené respirátory od Ministerstva školstva, vedy, doručené respirátory od Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, pre každého zamestnanca ško-výskumu a športu SR, pre každého zamestnanca ško-
ly patriacej pod Spoločný školský úrad Púchov (po 2 ly patriacej pod Spoločný školský úrad Púchov (po 2 
ks), ktorých distribúcia bola zabezpečená následne ks), ktorých distribúcia bola zabezpečená následne 
po prevzatí zásielky. Okrem toho, že Mesto Púchov po prevzatí zásielky. Okrem toho, že Mesto Púchov 
distribuovalo 2 ks respirátorov pre seniorov 65+, za-distribuovalo 2 ks respirátorov pre seniorov 65+, za-
bezpečilo ďalej respirátory i pre členov seniorských bezpečilo ďalej respirátory i pre členov seniorských 
organizácií pôsobiacich v meste Púchov, medzi ktoré organizácií pôsobiacich v meste Púchov, medzi ktoré 
patria Základná organizácia Slovenského zväzu zdra-patria Základná organizácia Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých, Jednota dôchodcov Slovenska votne postihnutých, Jednota dôchodcov Slovenska 
Púchova a Horných Kočkoviec, Denné centrum, Liga Púchova a Horných Kočkoviec, Denné centrum, Liga 
proti reumatizmu, Únia nevidiacich, ANEPS.proti reumatizmu, Únia nevidiacich, ANEPS.

Zdroj: MsÚ PúchovZdroj: MsÚ Púchov

Členovia krízového štábu mesta na ôsmom on-Členovia krízového štábu mesta na ôsmom on-
line stretnutí rozhodli o otvorení materských i zá-line stretnutí rozhodli o otvorení materských i zá-
kladných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-kladných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta, v termíne od pondelka 8. marca, a to v zmysle ta, v termíne od pondelka 8. marca, a to v zmysle 
pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu  pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu SR. Obmedzená bude prevádzka mest-a športu SR. Obmedzená bude prevádzka mest-
skej knižnice, krízový štáb tiež neodporúča vyu-skej knižnice, krízový štáb tiež neodporúča vyu-
žívať priestory detských ihrísk.žívať priestory detských ihrísk.

Mestský krízový štáb zasadal opäť vo štvrtok dopo-Mestský krízový štáb zasadal opäť vo štvrtok dopo-
ludnia (4. 3. 2021), a to z dôvodu, že po jeho utor-ludnia (4. 3. 2021), a to z dôvodu, že po jeho utor-
kovom zasadnutí vyšli v podvečerných hodinách kovom zasadnutí vyšli v podvečerných hodinách 
nové informácie o zaradení okresov na mape COVID nové informácie o zaradení okresov na mape COVID 
AUTOMATu a nové opatrenia s tým súvisiace. Okres AUTOMATu a nové opatrenia s tým súvisiace. Okres 
Púchov je tak od pondelka 8. marca zaradený do Púchov je tak od pondelka 8. marca zaradený do 
tridsiatky čiernych okresov na Slovensku. Okrem tridsiatky čiernych okresov na Slovensku. Okrem 
opatrení, ktoré sú určené Uznesením Vlády SR č. 123 opatrení, ktoré sú určené Uznesením Vlády SR č. 123 
zo dňa 28. 2. 2021, sa tak okres Púchov riadi ďalšími zo dňa 28. 2. 2021, sa tak okres Púchov riadi ďalšími 
opatreniami, ktoré mu vymedzuje zaradenie do čier-opatreniami, ktoré mu vymedzuje zaradenie do čier-
nej farby – IV. stupňa COVID AUTOMATu. nej farby – IV. stupňa COVID AUTOMATu. 

Zasadnutiu mestského krízového štábu predchá-Zasadnutiu mestského krízového štábu predchá-
dzalo online zasadnutie s riaditeľkami základných dzalo online zasadnutie s riaditeľkami základných 
škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  
a zástupkyňou za materské školy, na ktorom sa pre-a zástupkyňou za materské školy, na ktorom sa pre-

rokovali všetky možnosti prezenčnej i dištančnej rokovali všetky možnosti prezenčnej i dištančnej 
formy výučby. Pri vydaní rozhodnutia zriaďovateľa formy výučby. Pri vydaní rozhodnutia zriaďovateľa 
bolo prihliadnuté na všetky názory štatutárnych zá-bolo prihliadnuté na všetky názory štatutárnych zá-
stupcov škôl tak, aby boli dodržané zákonné usta-stupcov škôl tak, aby boli dodržané zákonné usta-
novenia. Starostovia obcí z nášho okresu pristúpili  novenia. Starostovia obcí z nášho okresu pristúpili  
k tejto problematike obdobným spôsobom. Prítomní k tejto problematike obdobným spôsobom. Prítomní 
členovia krízového štábu mesta sa následne jedno-členovia krízového štábu mesta sa následne jedno-
hlasne zhodli na tom, že školy – materské i základné hlasne zhodli na tom, že školy – materské i základné 
(1. stupeň) – a školské zariadenia v zriaďovateľskej (1. stupeň) – a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta budú otvorené aj od 8. 3. 2021,  pôsobnosti mesta budú otvorené aj od 8. 3. 2021,  
v zmysle vydaných organizačných pokynov zo strany v zmysle vydaných organizačných pokynov zo strany 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – 
Návrat do škôl od 8. 3. 2021, pre deti a žiakov zákon-Návrat do škôl od 8. 3. 2021, pre deti a žiakov zákon-
ných zástupcov z kritickej infraštruktúry a prednost-ných zástupcov z kritickej infraštruktúry a prednost-
ne pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným ne pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným 
prezenčným výkonom práce okrem: Materskej školy prezenčným výkonom práce okrem: Materskej školy 
Nosice 221 a ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, ktoré budú Nosice 221 a ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, ktoré budú 
zatvorené.zatvorené.

Hracie prvky a plochy detských ihrísk sú pravidel-Hracie prvky a plochy detských ihrísk sú pravidel-
ne v Púchove dezinfikované Podnikom technických ne v Púchove dezinfikované Podnikom technických 
služieb mesta, avšak členovia krízového štábu upo-služieb mesta, avšak členovia krízového štábu upo-
zorňujú na združovanie sa väčších skupín na det-zorňujú na združovanie sa väčších skupín na det-
ských ihriskách, ktoré nie je v súlade s momentálne ských ihriskách, ktoré nie je v súlade s momentálne 
nastavenými opatreniami. Z toho dôvodu odporúča nastavenými opatreniami. Z toho dôvodu odporúča 

mestský krízový štáb zdržiavanie sa rodičov s deťmi mestský krízový štáb zdržiavanie sa rodičov s deťmi 
na detských ihriskách iba v súlade s aktuálnymi epi-na detských ihriskách iba v súlade s aktuálnymi epi-
demiologickými opatreniami, pričom kapacity ihrísk demiologickými opatreniami, pričom kapacity ihrísk 
budú kontinuálne kontrolované príslušníkmi mest-budú kontinuálne kontrolované príslušníkmi mest-
skej polície.skej polície.

Hoci ešte len začal Marec, mesiac knihy, v opat-Hoci ešte len začal Marec, mesiac knihy, v opat-
reniach pre čierne okresy je prevádzka mestských reniach pre čierne okresy je prevádzka mestských 
knižníc obmedzená – z toho dôvodu bude aj Mest-knižníc obmedzená – z toho dôvodu bude aj Mest-
ská knižnica Vladimíra Roya v Púchove od pondelka ská knižnica Vladimíra Roya v Púchove od pondelka 
(8. 3. 2021) do odvolania otvorená len prostredníc-(8. 3. 2021) do odvolania otvorená len prostredníc-
tvom výdajného okienka, ako tomu bolo aj v pred-tvom výdajného okienka, ako tomu bolo aj v pred-
chádzajúcich obdobiach platných obmedzení pre chádzajúcich obdobiach platných obmedzení pre 
knižnice. Úplne zatvorený ostáva Mestský šatník Veci knižnice. Úplne zatvorený ostáva Mestský šatník Veci 
za úsmev, kam z dôvodu opatrení nie je možné ani za úsmev, kam z dôvodu opatrení nie je možné ani 
priniesť zachovalé veci, ktoré občania darovali svojim priniesť zachovalé veci, ktoré občania darovali svojim 
spoluobčanom k ďalšiemu úžitku. spoluobčanom k ďalšiemu úžitku. 

Naďalej zabezpečuje Mesto Púchov dezinfekciu ve-Naďalej zabezpečuje Mesto Púchov dezinfekciu ve-
rejných priestorov, autobusov a autobusových zastá-rejných priestorov, autobusov a autobusových zastá-
vok. Dobrovoľníci z Centra voľného času pokračujú  vok. Dobrovoľníci z Centra voľného času pokračujú  
v nákupoch pre najzraniteľnejšiu skupinu občanov či v nákupoch pre najzraniteľnejšiu skupinu občanov či 
tých, ktorí sú v karanténe. Záujemcovia môžu volať tých, ktorí sú v karanténe. Záujemcovia môžu volať 
na tel. číslo: +421 42 465 08 31.na tel. číslo: +421 42 465 08 31.

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Ôsmy krízový štáb: MŠ a ZŠ budú naďalej otvorené 

Pandémia znížila výskyt infekčných ochorení o tretinu 
Až o tretinu a viac sa vlani znížil počet prípadov Až o tretinu a viac sa vlani znížil počet prípadov 

bežných infekčných ochorení. O tretinu zároveň bežných infekčných ochorení. O tretinu zároveň 
klesol aj počet návštev u všeobecných lekárov klesol aj počet návštev u všeobecných lekárov 
oproti roku 2019. Na druhej strane o sto percent oproti roku 2019. Na druhej strane o sto percent 
vzrástol počet telefonických konzultácií, ktoré vzrástol počet telefonických konzultácií, ktoré 
všeobecní lekári poskytli svojim pacientom. všeobecní lekári poskytli svojim pacientom. 

Spomedzi bežných infekčných ochorení najviac Spomedzi bežných infekčných ochorení najviac 
ubudlo žltačky typu A (72 %), ovčích kiahní (48 %) ubudlo žltačky typu A (72 %), ovčích kiahní (48 %) 
či angíny (43 %). Vyplýva to z porovnania vykázanej či angíny (43 %). Vyplýva to z porovnania vykázanej 
zdravotnej starostlivosti za roky 2019 a 2020. Porov-zdravotnej starostlivosti za roky 2019 a 2020. Porov-
nanie sa týka vytipovaných ôsmich bežných infekč-nanie sa týka vytipovaných ôsmich bežných infekč-
ných ochorení.ných ochorení.

K nižšiemu počtu nahlásených ochorení čiastočne K nižšiemu počtu nahlásených ochorení čiastočne 
prispela častejšia samoliečba. Počet návštev u vše-prispela častejšia samoliečba. Počet návštev u vše-
obecných lekárov pre dospelých sa totiž vlani znížil  obecných lekárov pre dospelých sa totiž vlani znížil  
o 1,3 milióna (26 %) a u všeobecných lekárov pre deti o 1,3 milióna (26 %) a u všeobecných lekárov pre deti 
a dorast o takmer 900-tisíc (33 %). a dorast o takmer 900-tisíc (33 %). 

Nedá sa však povedať, že nižšia návštevnosť ambu-Nedá sa však povedať, že nižšia návštevnosť ambu-
lancií je hlavnou príčinou menšieho počtu vykáza-lancií je hlavnou príčinou menšieho počtu vykáza-
ných ochorení, pretože lekári oveľa viac než inokedy ných ochorení, pretože lekári oveľa viac než inokedy 
ordinovali po telefóne – počet telefonických konzul-ordinovali po telefóne – počet telefonických konzul-

tácii vzrástol o sto percent. Do tabuľky sú zahrnuté aj tácii vzrástol o sto percent. Do tabuľky sú zahrnuté aj 
tie ochorenia, ktoré lekári identifikovali cez telefón.tie ochorenia, ktoré lekári identifikovali cez telefón.

Podľa lekárov znížili výskyt infekčných ochorení Podľa lekárov znížili výskyt infekčných ochorení 
najmä protiepidemické opatrenia – lepšia hygiena, najmä protiepidemické opatrenia – lepšia hygiena, 
obmedzenie osobných kontaktov a nosenie rúška. obmedzenie osobných kontaktov a nosenie rúška. 
„Lepšia hygiena eliminuje choroby špinavých rúk ako „Lepšia hygiena eliminuje choroby špinavých rúk ako 

je napríklad žltačka, teda hepatitída A. Rúško zas zni-je napríklad žltačka, teda hepatitída A. Rúško zas zni-
žuje prenos kvapôčkových infekcií. Okrem covidu-19 žuje prenos kvapôčkových infekcií. Okrem covidu-19 
aj nádchu, chrípku či iné vírusové a bakteriálne ocho-aj nádchu, chrípku či iné vírusové a bakteriálne ocho-
renia,“ hovorí MUDr. Ivo Hybrant, manažér odboru renia,“ hovorí MUDr. Ivo Hybrant, manažér odboru 
revízií a kontrol v Dôvere. revízií a kontrol v Dôvere. 

Zdroj: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Zdroj: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Distribúcia respirátorov v školách a seniorom 65+
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca február 2021 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčian-
skom kraji celkom 201 výjazdov. Z tohto počtu bolo 
najviac - 63 výjazdov k požiarom. Nasledovalo 55 
technických zásahov, 36 výjazdov k dopravným ne-
hodám a 31 ekologických zásahov. Okrem toho ha-
siči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali deväť 
požiarno-previerkových cvičení a sedem výjazdov  

k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemu-
seli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 
mesiac február vyčíslené na viac ako 519.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 4.875.000 eur.         KR HaZZ Trenčín 

Hasiči v kraji zachránili vo februári 
majetok za takmer päť miliónov

Policajti z Púchova vzniesli obvinenie z prečinu po-
škodzovania cudzej veci  voči 46-ročnému mužovi  
z Púchovského okresu. Obvinený muž mal v skorých 
ranných hodinách  poškodiť auto, ktoré bolo odpar-
kované na odstavnej ploche mimo cesty v Zubáku. 

Úmyselne mal poškodiť prednú časť auta, pričom 

poškodil spätné zrkadlá, stierače, čelné sklo a  mal 
spôsobiť preliačiny na prednej kapote a dverách vo-
diča. Majiteľovi auta vznikla celková  škoda vo výške 
asi 2000 eur. Obvinenému  v prípade dokázania viny 
hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. 

KR PZ Trenčín 

Za poškodenie automobilu hrozí mužovi  
z Púchovského okresu ročné väzenie

Marec býva mesiacom so zvýšeným výskytom 
požia rov v prírodnom prostredí, ktoré vznikajú vy-
paľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. 
Počas marca 2020 zápasili hasiči s 1123 
požiarmi, ktoré vznikli dôsledkom také-
hoto vypaľovania, pričom materiálna 
škoda presiahla 150 tisíc eur. Hoci sa  
v danom období pre prvú vlnu pandé-
mie koronavírusu mnoho občanov na-
chádzalo doma, počet požiarov spôso-
bených vypaľovaním trávy a porastov 
klesol o 33% oproti roku 2019. 

Hasiči opäť vyzývajú občanov, aby 
počas prichádzajúcich teplých dní ne-
používali na ničenie biologického od-
padu vo svojich záhradách oheň.

V neposlednom rade - plošné vy-
paľovanie tráv a porastov môže skon-

čiť pokutou vo výške 331 eur, pre podnikateľov sa 
suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur (zákon 
č. 314/2001).            Prezídium HaZZ

V marci býva viac požiarov 

Polícia informuje

„Ustlal“ si pred divadlom
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla-

de telefonického oznámenia na Hoeningovom 
námestí, kde mal oproti divadlu ležať v tráve 
neznámy muž. Hliadka mestskej polície našla na 
mieste muža z Púchova, ktorý sa dopustil pries-
tupku proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta – prespával na verejnom priestranstve. Hli-
adka priestupok vyriešila blokovou pokutou vo 
výške 10 eur.

Žúr až do rána...
Krátko pred štvrtou hodinou nadránom privo-

lali hliadku mestskej polície na Požiarnu ulicu, 
kde malo dochádzať v byte na prízemí k rušeniu 
nočného pokoja. Po príchode na miesto hliadka 
mestskej polície zistila, že z bytu vychádza hlasná 
reprodukovaná hudba a hlasy viacerých osôb. Na 
zvonenie a búchanie na dvere nikto nereagoval. 
Mestskí policajti vyriešili porušenie všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta blokovou pokutou vo 
výške 20 eur.

Ušli do lesa...
Hliadka púchovskej mestskej polície preverova-

la vo večerných hodinách telefonické oznámenie, 
podľa ktorého sa na vodárni stretla skupina mla-
dých ľudí. Mestskí policajti spozorovali na mieste 
osem mladých ľudí, ktorí sa však po tom, ako uvi-
deli hliadku, rozutekali do lesa. Mestskí policajti 
priestor monitorovali ešte asi poldruha hodiny. 
Mladí ľudia sa už k vodárni nevrátili.  

Pili v útulni pre bezdomovcov
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa z útulne pre 
bezdomovcov šíri hluk a búchanie. Hliadka nás-
ledne vykonala kontrolu bezdomovcov v útulni 
pri cintoríne. Kontrola bola zameraná na rušenie 
nočného pokoja a dodržiavanie zákazu poží-
vania alkoholických nápojov. Hliadka ešte pred 
vstupom do zariadenia sledovala, či z útulne ne-
vychádza hluk. V objekte i v jeho okolí však bolo 
ticho. Pri kontrole objektu však zistili, že jeden  
z bezdomovcov požíva alkoholické nápoje.  
V útulni tiež našli mestskí policajti muža, ktorý  
v nej nebol prihlásený. Oboch mestskí policajti  
z priestorov útulne pre bezdomovcov vykázali. 

Obišla bez pokuty...
Hliadka mestskej polície zistila priestupok pro-

ti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na 
Štefánikovej ulici v Púchove. Vodička z Dolnej Ma-
rikovej zaparkovala v rozpore s dopravným zna-
čením. Mestskí policajti v tomto prípade vyriešili 
priestupok napomenutím.
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Nová veľkokapacitná predajňa poľnopotrieb 
V stredu 3. marca 2021 bola Pod Zá-V stredu 3. marca 2021 bola Pod Zá-

brehom otvorená prevádzka veľko-brehom otvorená prevádzka veľko-
kapacitnej predajne poľnohospodár-kapacitnej predajne poľnohospodár-
skych a drobnochovateľských potrieb.skych a drobnochovateľských potrieb.

Podnikateľ Ing. František Salaj z Beluše svoju rodin-Podnikateľ Ing. František Salaj z Beluše svoju rodin-
nú firmu buduje už od roku 1992. Spolu s manželkou nú firmu buduje už od roku 1992. Spolu s manželkou 
má veľkosklad poľnopotrieb v Beluši a maloobchod-má veľkosklad poľnopotrieb v Beluši a maloobchod-
né predajne v Považskej Bystrici a Beluši (tu má aj zá-né predajne v Považskej Bystrici a Beluši (tu má aj zá-
hradníctvo). V Púchove, odkiaľ pochádza, mal done-hradníctvo). V Púchove, odkiaľ pochádza, mal done-
dávna malú predajňu na Royovej ulici. Z kapacitných dávna malú predajňu na Royovej ulici. Z kapacitných 
dôvodov sa predčasom rozhodol v Púchove otvoriť dôvodov sa predčasom rozhodol v Púchove otvoriť 
veľkú predajňu so sortimentom pre poľnohospodá-veľkú predajňu so sortimentom pre poľnohospodá-
rov a drobnochovateľov, aby mal kde svoj tovar skla-rov a drobnochovateľov, aby mal kde svoj tovar skla-
dovať a zároveň aj vystaviť pre zákazníkov.dovať a zároveň aj vystaviť pre zákazníkov.

Nová predajňa má výmeru predajnej plochy cca Nová predajňa má výmeru predajnej plochy cca 
800 m². Ponúka bohatý sortiment hnojív, zemín, se-800 m². Ponúka bohatý sortiment hnojív, zemín, se-
mien, kŕmnych zmesí, kvetináčov a ručného náradia. mien, kŕmnych zmesí, kvetináčov a ručného náradia. 
Podľa vyjadrenia majiteľa obchod je najväčším svoj-Podľa vyjadrenia majiteľa obchod je najväčším svoj-
ho druhu v našom regióne. Obchod vznikol rekon-ho druhu v našom regióne. Obchod vznikol rekon-
štrukciou starej budovy v areáli Mestského bytového štrukciou starej budovy v areáli Mestského bytového 
podniku, ktorá bola zväčšená o jedno podlažie. Za-podniku, ktorá bola zväčšená o jedno podlažie. Za-
ujímavosťou predajne je parkovisko pre zákazníkov  ujímavosťou predajne je parkovisko pre zákazníkov  
v prízemí budovy, samotný obchod je situovaný na  v prízemí budovy, samotný obchod je situovaný na  
1. poschodí. Z predajne je možné ísť k autu na parko-1. poschodí. Z predajne je možné ísť k autu na parko-
visko aj s nakúpeným tovarom výťahom.visko aj s nakúpeným tovarom výťahom.

Slavomír  FlimmelSlavomír  Flimmel

Jarné upratovanie mestaJarné upratovanie mesta
Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom 

technických služieb mesta s.r.o. Púchov technických služieb mesta s.r.o. Púchov 
oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jar-oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jar-
né upratovanie mesta“ bude rozmiestňovať né upratovanie mesta“ bude rozmiestňovať 
veľkoobjemových kontajnerov pre jednot-veľkoobjemových kontajnerov pre jednot-
livé mestské časti na uloženie objemového livé mestské časti na uloženie objemového 
odpadu podľa priloženého harmonogramu. odpadu podľa priloženého harmonogramu. 

Individuálny zber nebezpečného a elektronického Individuálny zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude uskutočnený na základe požiadav-odpadu bude uskutočnený na základe požiadav-
ky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých ky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých 
miestnych častí. Následný zber nebezpečného  miestnych častí. Následný zber nebezpečného  
a elektronického odpadu bude vykonaný individuál-a elektronického odpadu bude vykonaný individuál-
ne v miestnej časti u nahlásených občanov. ne v miestnej časti u nahlásených občanov. 

Pracovníci Podniku technických služieb mesta Pú-Pracovníci Podniku technických služieb mesta Pú-

chov minulý týždeň zabezpečovali údržbu odtoku chov minulý týždeň zabezpečovali údržbu odtoku 
dažďových vôd v Župnom dome. Pomocou plošiny dažďových vôd v Župnom dome. Pomocou plošiny 
odstránili z rín napadané listy zo stromov a vyčistili odstránili z rín napadané listy zo stromov a vyčistili 
aj zvislé odtokové rúry. Odtok dažďovej vody v Žup-aj zvislé odtokové rúry. Odtok dažďovej vody v Žup-
nom dome by mal byť v ďalšom období bezproblé-nom dome by mal byť v ďalšom období bezproblé-
mový.mový.

Znečisťovanie prostredia, poriadkumilovnosť, reš-Znečisťovanie prostredia, poriadkumilovnosť, reš-
pekt k prírode a spoluobčanom... Tieto slová zrejme pekt k prírode a spoluobčanom... Tieto slová zrejme 
nič nehovoria ľuďom, po ktorých Podnik technických nič nehovoria ľuďom, po ktorých Podnik technických 
služieb mesta Púchov vyčistil rigol nachádzajúci sa služieb mesta Púchov vyčistil rigol nachádzajúci sa 
medzi Kolonkou a obcou Dolné Kočkovce. Poďa-medzi Kolonkou a obcou Dolné Kočkovce. Poďa-
kovanie za čistejšiu časť mesta patrí PTSM a aj tým, kovanie za čistejšiu časť mesta patrí PTSM a aj tým, 
ktorým nie je čistota v meste ľahostajná a odpadky ktorým nie je čistota v meste ľahostajná a odpadky 
hádžu do príslušných smetných nádob.hádžu do príslušných smetných nádob.

Zdroj: MsÚ Púchov, PTSMZdroj: MsÚ Púchov, PTSM
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Chodíš na základnú školu a rád si vymýšľaš rôz-
ne príbehy alebo básne? V spolupráci s mestom 
Púchov knižnica Vladimíra Roya pripravila súťaž 
pre žiakov základných škôl, ktorá môže odhaliť 
tvoj talent. Do konca marca môžeš posielať svoje 
príspevky s kontaktnými údajmi na mestskakni-
znicapuchov@gmail.com. Každý týždeň vyberie-
me niekoľko príspevkov na zverejnenie v Púchov-
ských novinách a na konci marca vyžrebujeme 
víťazov v dvoch kategóriách.

Záchranca lesa
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden hustý les. V ňom 

žila líška menom Líza.
Jedného rána sa šla napiť vody z priezračného jaze-

ra. V jazere bolo viac bubliniek ako obyčajne a tak si 
všimla, že sa tam niekto topí. Bol to zajačik. Snažila sa 
mu pomôcť, ale jej to moc nešlo a tak volala o pomoc.  
Z húštiny vyskočil jeleň. Mohutnými parohami načrel 
hlboko do jazera a zajačika zachránil, Líza ani nestihla 
mrknúť okom a už bol preč. Zajačik lapal po dychu 
a jeho kožúšok bol poriadne premočený. Líza ho 
zobrala ku sebe domov a uvarila mu horúcu mrkvo-
vú polievku.

Správa o hrdinskom čine Lízy sa rýchlo rozniesla 
po celom lese. Na porade zvierat jednohlasne zvolili 
Lízu za Ochrankyňu lesa. Líza s tým nesúhlasila, lebo 
podľa nej si to nezaslúžila, lebo vlastne zajačika za-
chránil záhadný jeleň. „V našom lese ale žiadny jeleň 
nebýva,“ kričala veverička Veronika zo stromu. Sova 
Sandra len múdro prikývla. „Odkiaľ sa tu ale tak rých-
lo zjavil, keď bolo treba?“, dumal starý medveď Karol. 
„Musíme to zistiť, čím skôr, bude to nášho lesa hrdi-
na!“, zakončila debatu Líza. Tým sa schôdza skončila  
a zvieratká sa rozišli domov.

Zvieratká hľadali jeleňa celé dni. Nik ho nevidel. 
„Však sa nemohol len tak stratiť,“ myslela si Líza a zača-
la hľadať večer, keď už ostatné zvieratká zaspávali. Pre-
zrela každý krík, každú skrýšu, lúku a až unavená došla 
k jazeru sa napiť. V mesačnom svite jazera sa odrážala 
silueta jeleňa Silvestera. Všade bolo ticho, obloha bola 
posiata hviezdami. „Prečo sa tu schovávaš? Prečo nej-
deš medzi nás?“, bola zvedavá Líza. Silvester sa na ňu 
smutno pozrel: „Všetci máte svoj domov, ja som ho 
stratil, nedokázal som ochrániť rodinu pred požiarom. 
Nebol som tam, keď ma najviac potrebovali.“

Líza si vypočula celý Silvestrov príbeh. Bol to vlast-
ne hrdinský príbeh, kde zachránil veľa zvieratiek, 
no nestihol zachrániť rodinu. Preto sa schovával  
a snažil sa nájsť miesto, kde by znovu mohol začať žiť. 
Líza ho na ďalší deň vzala na lesnú poradu. Boli tam 
všetky zvieratá a vtáčiky z celého lesa. Všetci chceli 
vedieť jeho príbeh a aj to ako skončila jeho rodina. 
Boli zvedaví a nedočkaví. Potom zrazu natalo ticho. 
Nik nevedel, čo povedať na taký smutný príbeh. Do 
ticha sa ozval mohutný hlas medveďa Karola:“ Mal 
by si ostať u nás, veď si nám už pomohol. Miesta je 
tu dosť a všetci sa chceme s tebou kamarátiť. Srnky 
a lane ti ukážu najkrajšie miesta nášho lesa a máme 
aj dobrého horára, ten sa isto poteší.“ Silvester sa po 
dlhom váhaní nechal prehovoriť. Líza s veveričkou 
Veronikou mu ukázali najkrajšiu lúku s vodopádom  
a kvietkami uprostred lesa. „Tu môžeš bývať.“

Prešlo pár týždňov, kedy si zvieratká už na nového 
záchrancu lesa zvykli. Pomáhal všetkým naokolo. 
Blížila sa jeseň, lístie šuchotalo pod nohami a nielen 
zvieratká sa tešili z pekného dňa. Do lesa na výlet 
prišlo mnoho ľudí. Spievali, kričali a keď vyhladli, za-
čali pripravovať ohnisko. Suché raždie rýchlo vzbĺklo  
a lesom sa začala šíriť vôňa špekačiek, opečenej sla-
niny, mäsa a ryby. Silvester sa na to pozeral s veľkou 
nevôľou. Líza zacítila vôňu tiež. Oči sa jej rozsvietili 
ako ohníčky, úsmev mala zrazu veľký a nič ju nemoh-
lo odradiť o toho, aby pečené mäsko získala pre seba. 
Pomaly sa zakrádala k ľuďom. Ľudia pomaly doope-
kávali, mäsko už bolo na tanieroch a len na to Líza 
čakala.

Rýchlym skokom bez uváženia vbehla medzi ľudí 
a jedným chňapom zobrala jedno mäsko, druhým 

ďalšiu špekačku a skočila do krovia. „Za ňou!!“, ozvali 
sa výkriky a ľudia v hneve brali palice a rozbehli sa 
do húštiny. Stačilo málo a vetrík rozfúkal oheň na 
veľké ohnisko. Veselé ohníčky zrazu poskakovali aj 
na suchom lístí, suchej tráve a ďalších konároch pad-
nutých na zemi. Už to nebol ohník na opekanie, ale 
oheň, ktorý sa neustále rozrastal. Ľudia miesto toho, 
aby ho zahasili s výskotom utekali preč. Silvester stál 
vo svojom úkryte ako omámený. Lízin hlad v minúte 
spôsobil obrovský oheň... Nebolo čas na rozmýšľa-
nie. Silvester mohutne zaručal na poplach. Veverička 
Veronika danú správu šírila ďalej. Celý les sa dal na 
útek. Všetko, čo malo nohy bežalo preč. Múdra sova 
Sandra sa zamyslela a napadlo jej, že zavolá horára 
Hektora. Zajace a drobná zver sa snažili oheň uhasiť. 
Naberali vedierkami vodu z jazera a polievali ňou 
všetko naokolo. Silvester si na parohy zobral nádo-
by, čo tam nechali ľudia pri úteku a lial vodu na oheň 
tiež. Kúdoly dymu zbadal horár z okna svojho príbyt-
ku ešte predtým, ako so škrekotom doletela Sandra. 
Hneď volal hasičov. Čochvíľa sa zvukom ozývali siré-

ny húkajúcich aut.
Bol neskorý večer. Po požiari už nebolo ani stopy, 

len zem bola ešte horúca. Zo zrútených stromov sa 
ešte stále valil dym. Les bol tichý. Veľa zvieratiek pri-
šlo o svoj domov. No hlavne boli všetky nahnevané 
na Lízu. Postávali v hlúčikoch, rozprávali sa, ale s Lí-
zou sa nik rozprávať nechcel. Stála sama uprostred 
zhoreniska. Pre jej maškrtnosť zhorelo pol lesa, no 
akoby zázrakom sa nikomu nič nestalo.

Silvester stále zase pri jazere. Spomienky z prvého 
úteku a požiaru sa mu vrátili. Hádam mu nie je súde-
né nájsť si trvalý domov? Je možné, že všade kam 
príde vypukne požiar? Alebo to bola zase len náho-
da ako ten prvý krát? V kríkoch niečo zašuchotalo, 
no Silvester tomu nevenoval pozornosť. Z tmavého 
kríka vystúpila prekrásna laň s malým srnčekom. Išli 
sa napiť vody z priezračného jazera. Silvester podi-
šiel bližšie. Bola to jeho rodina. A tak všetko dobre 
dopadlo. 

Adriánka Rosinová, 4. ročník
List: Emka Kubalová, 2. ročník

Literárna súťaž Čarovanie perom
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V decembri 2020 zverejnilo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR „Bleskovú výzvu“ na predloženie 
žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvojový projekt pre 
základné školy „Čítame radi“. Žiadosť 
obsahovala vypracovanie projektu, 
ktorého súčasťou bol prehľad aktivít 
na podporu čitateľskej gramotnosti  
v rokoch 2019 – 2020 a tiež plán aktivít 
na rok 2021. Máme veľkú radosť, že po 
navýšení finančných prostriedkov na 
rozvojový projekt „Čítame radi 2“, bola 
do zoznamu úspešných žiadateľov vy-
braná aj naša škola. Do školskej kniž-
nice tak môžeme zakúpiť nové det-
ské a mládežnícke knihy, audioknihy  
a odborné knihy, ktoré podporia roz-
voj čitateľskej gramotnosti. 

Naša škola bola tiež úspešná v Gran-
tovej výzve ST Digitálna generácia 
2020 vypísanej Nadačným fondom Te-
lekom pri Nadácii Pontis a získala grant 
na nákup učebných pomôcok micro:-
bit. Micro:bit je malý programovateľný 
robot vyvinutý v roku 2016 vo Veľkej 
Británii televíznou spoločnosťou BBC. 

Je používaný na výučbu programo-
vania v mnohých krajinách sveta. 
Práca s micro:bitmi je pre žiakov veľmi 
motivujúca a zábavná, nakoľko žiaci 
programujú reálny objekt a následne 
môžu pozorovať jeho správanie. Sme 
veľmi radi, že budeme môcť na našej 
škole pracovať takýmto inovatívnym 
spôsobom. Učebné pomôcky už prišli, 
preto hneď, ako sa vrátime k prezenč-
nej výučbe, začneme s micro:bitmi 
pracovať v 9. ročníku a následne v niž-
ších ročníkoch.

V prostredí materskej školy sv. Mar-
gity v Púchove pomocou hier aktivizu-
jeme všetky stránky osobnosti dieťaťa 
- kognitívne, psychomotorické a emo-
cionálne, čo inšpiruje deti ku kreativi-
te, inováciám, novým zručnostiam. Tie 
potom uplatňujú nielen v škôlke, ale aj 
v domácom prostredí.

Aby sme čo najlepšie napĺňali naše 
poslanie, hľadáme rôzne cesty a spô-
soby ako inovovať vyučovanie detí 
pri napĺňaní cieľov v predprimárnom 
vzdelávaní. Preto sme sa v mesia-
ci február 2021 zapojili do projektu: 

,,Múdre hranie” prostredníctvom vý-
zvy MŠVVaŠ SR. Veľká radosť nasta-
la, keď nás vybrali a schválili nám 
dotáciu. V projekte sme sa zamerali 
na nákup a využitie didaktických po-
môcok pre našu škôlku, čím by sme 
chceli obohatiť činnosť a aktivity na-
šich detí. S novými autokorekčnými 
pomôckami budeme u detí vo väčšej 
miere rozvíjať matematické predstavy. 
Zakúpením knižných publikácií sme 
sa zamerali na rozvíjanie predčita-
teľskej gramotnosti, ktorá veľmi úzko 
nadväzuje na primárne vzdelávanie.  
Z prírodovednej oblasti by sme radi 
doplnili zostavu Slnečnej sústavy, ako 
aj mikroskopy, ktoré budú deťom na-
pomáhať hľadať živé a neživé organi-
zmy, čím umožníme deťom lepšie sa 
zorientovať v prostredí, ktoré nás ob-
klopuje. Okrem toho chceme zabezpe-
čiť pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej 
motoriky ako aj pomôcky na rozvíjanie 
hudobnej expresie. 

Vďaka tejto výzve, ale aj ďalším no-
vým projektom, či už školským alebo 
mimoškolským, sa budeme snažiť aj 

naďalej rozvíjať u detí tvorivý poten ciál 
preniknutý láskou a úctou k človeku, 
k prírode, k duchovným kultúrnym  
a spoločenským hodnotám. 

L. Dašková, K. Huťová, J. Oriešek, 
A. Poláčková, ZŠ s MŠ sv. Margity 

V Materskej škole Lienka v triede  
u predškolákov sa pani učiteľky spolu 
s deťmi zapojili do environmentálnych 
aktivít neziskovej organizácie Strom 
života. Menovaná organizácia sa snaží 
už od útleho veku deti vzdelávať, roz-
víjať ich osobnosť a viesť ich k ochrane 
a zveľaďovaniu životného prostredia.

Spoločne môžeme rásť
Strom života zážitkovým vzdelávaním 

o prírode, životnom prostredí a kvalite 
života prebúdza v deťoch chuť učiť sa, 
meniť sa a konať v prospech ochrany  
a zveľaďovania života na Zemi. Záro-
veň sa snaží rozvíjať emočnú inteli-
genciu detí, ovplyvniť ich hodnotový 
systém a posilniť ich osobnú zodpo-
vednosť voči sebe, druhým i svetu. Po-
zornosť venuje aj témam zameraným 
na osobnostný rozvoj detí a mládeže, 
predovšetkým na rozvoj tvorivos-
ti, komunikačných a prezentačných 
zručností, talentu, čitateľskej gramot-

nosti, kompetentného zaobchádzania  
s médiami a kritického myslenia. Strom 
života podporuje aj umelecké aktivity 
mladých ľudí, aktivity podporujúce 
zdravý životný štýl a aktivity rozvíjaj-
úce inovačné, technické a bádateľské 
zručnosti, ktoré mladí ľudia využijú pri 
uplatnení sa v ďalšom živote a spoloč-
nosti

Naše deti sa zapojili do februárovej 
fotovýzvy. Nakreslili svojho Stromáčika 
na papier a spolu vytvorili z papierovej 
kotulky 3D Stromáčika. Spoločne sme 
sa odfotili na školskom dvore. Po fotení 
sme sa zahrali hry z ponuky časopisu 
Stromáčik. 

Momentálne frčí PH „Bezpečná búd-
ka“ upravená na naše podmienky bez 
snehu. Beh vtáčikov po naznačenej či-
are a únik pred mačkou.

Za kresby stromáčika a vytvorenie 
3D figurky deti dostali ocenenie. Deti 
časopis Stromáčika zaujal, preto sme 

sa rozhodli stať sa jeho odberateľom. 
I naďalej budeme nedočkavo očakávať 
ďalšie výzvy a podľa možností sa do 

nich aktívne zapájať.
Tatiana Vavríková, Renáta Čelková, 

učiteľky MŠ Lienka 

MŠ Lienka - zasaďte sa medzi nás

Úspešná činnosť ZŠ s MŠ sv. Margity

Starostlivosť o zdravie je na prvom mieste
S nástupom slnečných dní sa školy 

stretávajú s problémom prehrievania 
tried. Naša škola nie je v tomto ohľade 
výnimkou. V súkromí nainštalujeme 
klimatizáciu, ale v triedach to nie je 
možné. Na jednej strane by sme vy-
riešili problémy s teplotou, na druhej 
strane máme veľa zdravotne senzitív-
nych žiakov, na ktorých musíme brať 
ohľad. 

Preto sme hľadali riešenie ako zní-
žiť teplotu v interiéri. Na konci mi-
nulého kalendárneho roku začala 
realizácia 1. etapy výmeny vnútor-
ných žalúzií za vonkajšie. Tento rok 
plánujeme uskutočniť 2. etapu, čím 
ukončíme potrebnú výmenu žalúzií 
na celej škole. Toto je ďalší aktívny 
aj aktraktívny krok v starostlivosti  
o bezpečnosť a zdravie našich žiakov 

a zamestnancov školy. 

Všetci zodpovední za chod školy sa 
snažíme realizovať všetko, čo máme  
v našich rukách - zlepšenie klímy, za-
kúpenie germicídnych žiaričov, dezin-
fekčných stojanov, ochranných rúšok, 
štítov, respirátorov. Staráme sa o bez-
pečnosť a zdravie školskej komunity, 
zabezpečujeme prezenčnú formu  
vzdelávania našich žiakov. Nedoká-
žeme však ovplyvniť ukončenie pan-
démie COVID-19. Tú zvládneme iba 
spoločným dodržiavaním platných 
opatrení, aby sme si mohli spolu  
s deťmi tú príjemnú klímu pomocou 
zatienených žalúzií vychutnať priamo 
v škole a nie cez internet.

Andrea Kurtinová,  
riaditeľka školy
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Celý svet si 8. marca pripomína Medzinárodný deň 
žien, ktorý oslavujú všetky ženy na svete ako pripo-
mienku na dlhotrvajúci boj ženského hnutia o zrov-
noprávnenie postavenia žien v spoločnosti. 

Možno mnoho z nás nevie, že tento sviatok je úzko 
spätý s bojom žien o práva, ktoré zahŕňali napríklad 
požiadavku rodovej rovnosti, zavedenie 8. hodino-
vého pracovného času namiesto 14. hodinového, 
volebné právo, zlepšenie zákonodarstva v prospech 
žien a pod. Ako vlastne tento sviatok vznikol a kam 
siahajú jeho počiatky? 

NA POČIATKU BOLI AMERICKÉ KRAJČÍRKY...
Všetko to začalo ešte v 19. storočí, kedy sa ženy – 

priemyselné robotníčky, snažili presadiť lepšie pra-
covné podmienky. 8. marca 1908 americké krajčírky 
vyšli do ulíc New Yorku, kde sa prostredníctvom ma-
sívnej demonštrácie, ktorej sa zúčastnilo tisíce žien, 
usilovali presadiť svoje požiadavky, ktoré zastrešo-
valo ženské hnutie. Jednalo sa hlavne o zlepšenie 
pracovných podmienok a zrovnoprávnenie mzdy za 
vykonanú prácu. Demonštrácie a protesty sa koná-
vali na popud Socialistickej strany USA, hlavne jeho 
ženského krídla. 

V roku 1909 ženské hnutie Socialistická strana Ame-
riky vyhlásili Deň žien, ale zatiaľ len v symbolickej ro-

vine. Sviatok vtedy pripadol na 28. februára. Pôvodne 
sa mal sláviť vždy poslednú februárovú nedeľu.

SITUÁCIA V EURÓPE
Následne sa v Kodani v roku 1910 konala Medzi-

národná konferencia pracujúcich žien, 
počas ktorej presadila nemecká socialist-
ka Clara Zetkin, veľká bojovníčka o práva 
žien, aby sa zaviedol Medzinárodný deň 
žien. Avšak ešte bez stanoveného dátumu. 
V roku 1911 sa oslavoval tento sviatok už 
v Rakúsko-Uhorsku, Dánsku, Nemecku, 
Švajčiarku. K požiadavke o volebné právo  
a slušné pracovné podmienky, pribudli 
témy ako právo na vzdelanie žien v uč-
ňovských školách, tzv. učilištiach, právo 
na rovnaký plat za rovnakú prácu, pretože 
ženy boli podstatne platovo znevýhodňo-
vané. 

Pevný dátum sviatku bol stanovený až 
po 1. svetovej vojne, aj pod vplyvom re-

volúcie v Rusku v roku 1917. Podľa gregoriánskeho 
kalendára tento dátum padol na 8. marca. Ako prvé 
zaradili tento sviatok do svojich kalendárov štáty 
Rakúsko, Švajčiarsko a Nemecko. 

SITUÁCIA NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH
Na našom území sa začal MDŽ oslavovať už počas 

Československej republiky v roku 1921 aj vďaka mie-
stnemu ženskému hnutiu. Významnou predstavi-
teľkou hnutia v rámci územia Slovenska bola Anna 
Chlebanová, ktorá svoj boj o práva žien preniesla aj 
do symbolickej roviny odevu – zasadnutí parlamen-
tu sa zúčastňovala výhradne v kroji. Ženské hnutie sa 
začalo formovať už počas Rakúsko-Uhorska, koncom 
19. storočia, kedy sa ženy začali združovať do spol-
kov a volali po zmene na politickom, ekonomickom 
i sociálnom poli. Medzi ich požiadavky patrilo na-
príklad uznanie volebného práva, zlepšenie pracov-
ných podmienok (8-hodinový pracovný čas), rovna-
ký prístup na trhu práce, úprava postavenia muža  
a ženy v rámci rodiny. Čo je zaujímavé, požadovala 
aj rovnocenné postavenie manželských a nemanžel-

ských detí (čo bolo na dobu veľmi pokrokové a spo-
ločnosťou neprijaté). 

Prvý politický program ženského hnutia sformulo-
vala v roku 1898 Krista Nevšímalová. Boli v ňom zahr-
nuté všetky dôležité požiadavky. Podporu nachádza-
li aj v mužských politických predstaviteľoch, ako bol 
napríklad prezident T. G. Masaryk. Jeho dcéra Alice 
Masaryková patrila neskôr k popredným českoslo-
venským političkám. Prvou ženou, ktorá legitímne 
kandidovala v roku 1912 do Zemského uhorského 
snemu bola Božena Kunetická – Viková, avšak nestala 
sa jeho súčasťou, pretože nedostala oficiálne povole-
nie od svojho miestodržiteľa. 

Po 1. svetovej vojne a rozpade monarchie sa ženské 
hnutie obnovilo. Volanie po uznaní práv bolo nástoj-
čivejšie. Napokon bol boj v roku 1920 korunovaný 
úspechom. Ženám v Československu konečne uznali 
aspoň volebné práva. Po voľbách v tom istom roku 
bolo do Poslaneckej snemovne Národného zhro-
maždenia zvolených 12 poslankýň a 3 senátorky. 
Volebný systém povojnového Československa patril 
v tej dobe k jedným z najpokrokovejších na svete.

1975 – DEFINITÍVNE VYHLÁSENIE OSN
MDŽ bolo od roku 1938 až do konca 2. svetovej 

vojny rušené a obnovené bolo opäť po 2. svetovej 
vojne. V roku 1975 OSN oficiálne vyhlásila Medzi-
národný deň žien na 8. marec. Do dnešných čias sa 
tento deň nesie v znamení osláv, podujatí, kedy sa 
symbolicky vyjadruje ženám vďačnosť a úcta, ale je 
to i deň pripomienky prvopočiatkov boja ženského 
hnutia za práva žien. Dodnes sa na túto tému vedú 
polemiky a konajú sa konferencie, kde sa riešia aktu-
álne problémy a súčasná situácia súvisiaca s posta-
vením žien v spoločnosti na globálnej úrovni. Práva 
žien v súčasnosti zastrešuje napríklad Charta žien  
z roku 2010, Poradný výbor pre rovnosť a príležitosti 
mužov a žien z roku 1981, Výbor pre práva žien a ro-
dovú rovnosť alebo Poradný zbor na vysokej úrovni 
pre gender mainstreaming. 

Dominika Kukučová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

8. marec - Medzinárodný deň žien

Svetový deň obezity pripadol v roku 2021 na štvr-
tok 4. marca. Obezita je závažný verejno-zdravotný 
problém, ktorý sa dotýka celého sveta. 

Svetový deň obezity býva upriamený na riešenie 
globálnej epidémie obezity. Ďalej podporuje rie-
šenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť  
a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade pod-
stúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené  
s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedo-
mie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných 
komplikáciách.

Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou 
zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory stravovacie, 
životné, psychologické, sociokultúrne, ekonomické, 
environmentálne či genetické. U obézneho pacien-
ta existuje zvýšené riziko vzniku niektorých chro-
nických – neprenosných ochorení, ako napríklad: 
diabetes mellitus typu 2, kardiovaskulárne choroby, 
hypertenzia, cievna mozgová príhoda alebo rôzne 
formy rakoviny.

Jedným z poslaní svetového dňa obezity je taktiež 
zvýšiť povedomie o obezite. V súčasnosti je potreb-
né, aby populácia porozumela základným príčinám 
vzniku obezity a potrebným opatreniam, ktoré ju 
pomôžu v populácií znižovať. Na predchádzanie jej 

vzniku je dôležité mať správne stravovacie návyky  
a vykonávať pravidelnú pohybovú aktivitu.

Výskyt obezity na Slovensku
Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený pro-

blém, ktorý sa dotýka viac než tretiny slovenskej 
populácie. Vplyv nadváhy a obezity na organizmus 
pritom nemožno podceňovať. Ide o jeden z naj-
významnejších rizikových faktorov, ktoré zásadne 
zhoršujú celkový zdravotný stav človeka. V dôsledku 
obezity narastá riziko vzniku ďalších ochorení, ktoré 
významne znižujú kvalitu či dĺžku života jednot-
livcov. Spomenúť možno diabetes 
mellitus 2. typu, hypertenziu, náhlu 
mozgovú príhodu alebo rôzne nádo-
rové ochorenia.

Prostredníctvom regionálnych úra-
dov verejného zdravotníctva sme 
aj v roku 2019 realizovali prieskum 
„Zdravotné uvedomenie a správanie 
obyvateľov Slovenskej republiky“. 
Vykonával sa na celom území Sloven-
ska pričom výskumnú vzorku tvorilo 
3.744 respondentov vo veku od 15 
rokov.

Na základe BMI sme zaznamenali 

výskyt nadváhy (BMI 25,0 - 29,9) u 35,6 %.  Obezita 
I. stupňa (BMI 30,0 - 34,9) sa vyskytla u 12,2 % re-
spondentov, obezita II. stupňa (BMI 35,0 - 39,9) u 2,3 
% respondentov a obezita III. stupňa (BMI 40 a viac)  
u 0,4 % respondentov. Aj v medzinárodných štatisti-
kách figuruje Slovensko medzi krajinami, ktoré majú 
relatívne vysoký výskyt obezity. Napríklad v rebríčku 
výskytu obezity a nadváhy v krajinách európskeho 
regiónu sa umiestňujeme v prvej tretine rebríčku 
štátov s najvyššou prevalenciou.

Zdroj: uvzsr.sk, foto: pixabay

4. marec - Svetový deň obezity 2021
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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Je ráno, deň po skončení všetkých krízových sta-
vov, výnimočných opatrení, príkazov a zákazov. Je 
po korone! Ulice však ostávajú takmer ľudoprázd-
ne. Ľudia, stále v rúškach, sa obchádzajú veľkými 
oblúkmi. Letmo sa zdravia. Len niekoľko úsečných 
viet, rýchle gestá na rozlúčku. Deti sa nehrnú do 
školy, vybrané ročníky majú opäť týždeň online 
vyučovania. Miestna firma búra v administratívnej 
budove priečky, prerába ju na sklady. Matriky evidu-
jú zväčša len úmrtia. Pôrodnice sa rušia. Jednotlivci 
sedia doma pri počítačoch. Zdá sa, že ľudia majú 
dlhšie prsty, väčšie oči, menšie ústa... Že by aj hlavu?

Táto temná predstava sa nemôže naplniť. Škola 
musí „aj po“ ostať školou. Firma riadnou firmou. 
Stretnutia, pracovné porady, tímová spolupráca. 
Roky skúseností nás priviedli k poznaniu, že tím je 
viac ako súčet jeho členov. Ak má mať táto zložitá 
doba na nás nejaký dopad, tak nech je to vplyv na 
kvalitu medziľudských vzťahov, na úroveň našej 
komunikácie. Nech je učiteľ náročnejší na seba  
i na svojich žiakov, nech žiak očakáva od školy viac,  
a nech mu to škola poskytuje. Nech má v spoločnos-
ti prím veda, výskum, školstvo, vzdelanie,  odbor-
nosť, kultúra a kultivovanosť.  A nech je už konečne 
deň po!                       

Miroslav Kubičár, riaditeľ školy  

Deň po...

Ján Cíger založil v roku 2008 antikvariát 
Mädokýš v Martine. Okrem toho je profesio-
nálnym hraškológom, občasným pútnikom  
a vášnivým ctiteľom kníh. Prečítajte si rozho-
vor s ním o tom, ako taký antikvariát funguje, 
kto bol Matej Hrebenda alebo ako môžeme 
primať deti čítať.

Označujete sa za profesora hraškológie. Čo to 
znamená?

Ako dieťa som zbožňoval jednu knižku - Dobro-
družstvá Janka Hraška doma a v rozprávkovej krajine. 
Už názov vraví, že sa to vymyká tradičnému ľudové-
mu podaniu, čo je aj pravda. Je to autorská rozprávka 
napísaná slovenským spisovateľom Františkom Zi-
mom niekedy tesne po druhej svetovej vojne. Príbeh 
o tom, ako Janko Hraško prišiel na svet, ako chodil 
do školy, ako sa vyučil za vševeda, ako sa dostal do 
rozprávkovej krajiny Trantárie, ktorú s dobrodejmi 
oslobodil od nadvlády zlomocníkov a potom sa vrátil 
domov do Údolia štebotavého Turca, ma fascinoval.  
No, dobre, ale čo bolo potom? To už pán spisovateľ 
Zima nepíše, ale dal šancu čitateľom. A na tieto po-
kračovania sme vymysleli súťaž Janko Hraško ešte 
žije. Máme za sebou 8 ročníkov, čo znamená 3500 
účastníkov, pričom najmladší mal tri a pol roka, 
najstarší sedemdesiat osem. Vyhodnotenie súťaže 
je vlastne slávnostná promócia nových bakalárov  
a magistrov hraškológie. No a aby tieto tituly mohli 
byť udelené, tak to musí byť garantované niekým, 
teda odborníkom. Nik iný nebol väčší odborník ako 
ja, preto som sa vymenoval za samozvaného profe-
sora hraškológie. Veci okolo Janka Hraška sa rozkoša-
teli - založili sme Múzeum Janka Hraška, vznikol mu-
zikál o ňom, založil som Rozprávkovú republiku, kde 
je prezidentom, aj knižnica nesie jeho meno a medzi 
deti chodím s projektom Hraškola.

V minulosti ste pracovali ako  odborný zástupca 
a garant v plynárenskej firme. Prečo sa manážer 
rozhodne založiť si antikvariát?

V živote človeka nastanú často zmeny z vlastnej 
túžby alebo vyvolané okolnosťami. Ja som prežil na 
viacerých pozíciách v plynárenstve skoro 18 rokov. 
Bolo to obdobie odborného rastu, ale aj obrovskej 
zodpovednosti za ľudí, lebo som pracoval v nebez-
pečnom prostredí. Nie je príjemné dívať sa na ľudí, 
ktorí sú spálení, žiadnu radosť neposkytnú ani zbúra-
né rodinné domčeky. Po čase sa mi teda začala žiadať 
zmena. Nebol to okamžite antikvariát, fušoval som 
do reklamy, vyhral som konkurz do spravodajstva  
v Slovenskom rozhlase a ešte pár ďalších vecí. Okrem 
rozhlasu som sa stretol všade s neúctou, podrazmi 
a hlúposťou. Vtedy som si povedal, že už nikdy na 
nikoho robiť nebudem, iba na seba. A vtedy som už  
mal v hlave antikvariát. Bol som čitateľ, ctiteľ kníh. 
Bohužiaľ, nič viac som o nich nevedel. Iba čítať. A tro-
chu písať. A tak som v prenajatom priestore s pár kni-
hami v polici začal. Pomaly s chybami, neznalosťou. 
Ale učil som sa. Pár ľudí mi pomohlo s knihami, pár 
s radou. Po čase som pochopil, že na to, aby som bol 
dobrý, veci a kníh znalý antikvár, musím túto prácu 
s láskou, pokorou a chuťou robiť aspoň desať rokov. 
A hlavne vydržať slabý finančný príjem.  Podarilo sa 
všetko. Rukami mi prešlo cca 250000 kníh a všelijaké 
vzácnosti, ale tým rozumiem až dnes, po trinástich 
rokoch.

Ako taký antikvariát vlastne funguje?
,,Habent sua fata libelli,” povedal asi pred 2000 rok-

mi ctihodný rímsky občan Teretianus Maurus. ,,Knihy 
majú svoje osudy.” Ako aj ľudia. Tým, že mám antikva-
riát, dávam knihám druhý život a s ním osud. Neraz 
som rozmýšľal, aké by to bolo, keby v knihe bol zaria-
denie na rozprávanie. Bol by tam vypínač či zapínač, 
a ak by sme si prečítali to, čo napísal spisovateľ ako 
príbeh, potom by nás mohlo zaujímať, kde a u koho 
všade kniha bola. Niekde by to bolo krátke, jedna po-
lica a dosť. Mám však knihu z roku 1562 - má teda 
takmer 460 rokov. Tá by hovorila dlho. Veľmi dlho. 
Možno videla ľudí, ako sa rodia a potom aj umierajú, 
videla, ako žijú bežný život i slávnostné príležitosti, 
radosti, smútky, obavy aj nádeje. Fascinuje ma to,  
a preto mám nesmierne rád svoju robotu. Antikvariát 
je obchod, hoci to nerád priznávam, ale musím. Teda 
knihy musím získať, aby som ich predal. Občas niečo 
aj darujem. Získať ich môžem kúpou od ľudí alebo 
ich môžu darovať. Rozdiel medzi klasickým kníhku-
pectvom a antikvariátom ale vidím v tom, že v kníh-
kupectve sa knihy kupujú a v antikvariáte sa hľadajú. 
V tom má nezameniteľné čaro. Hľadieť na tituly, na 
mená autorov, ale aj na veľkosť. Vybrať z police, listo-
vať. U mňa sa dá aj sadnúť. Do kresla, na stoličku, či 
na vankúš na zemi. Na zemi sa dá aj ležať, je tam ko-
berec. Milujem debaty o všeličom. Ak si niekto sadne 
za klavír, lebo aj ten mám, alebo chytí gitaru a zahrá 
pieseň, tak je to nadstavba a rozlievanie príjemnej 
atmosféry, pričom si genius loci veselo hompáľa no-
hami na niektorej z políc.

V antikvariáte vám visí veľký obraz Mateja Hre-
bendu a niekoľkokrát ste uskutočnili na jeho po-
česť púť. Prečo by sme mali poznať jeho meno?

To je jednoduché. Mohol by som odpovedať pro-
tiotázkou, prečo by ste ako tínedžeri mali poznať svo-
jich hrdinov, svoje vzory? V každom z nás je vari nie-
čo dobré, niečo inšpirujúce, niečo, čím vplývame na 
iných. Matej Hrebenda pomáhal ľuďom vo viacerých 
oblastiach. Tá prvá boli knihy a kalendáre. Knihy pre-
dával učeným ľuďom tej doby a kalendáre predával 

medzi prostými ľuďmi, roľníkmi a podobne. Boli tam 
nielen užitočné rady, ako čo vyrobiť, opraviť, dopes-
tovať, ošetriť, ale aj príbehy svätých alebo bežných 
ľudí, informácie z ďalekého sveta a podobne, ale 
hlavne to bolo písané už kodifikovanou slovenčinou, 
ktorá spájala ľudí tejto krajiny. To bola obrovská služ-
ba, pretože všade sa hovorilo nárečiami a Slovensko 
ako také neexistovalo, ale boli regióny či župy. 

V kníhkupectve sa knihy kupujú, v antikvariáte hľadajú

(Pokračovanie na 12. strane)
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„Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby 
dobrí ľudia nerobili nič.“ Edmund Burke

21.2.2021 sme si pripomenuli tretie výročie 
brutálnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
s n ú b e n i -
ce Martiny 
Kušnírovej. 
Vraždy, kto-
rá naplnila 
n á m e s t i a 
po celom 
Slovensku. 

Dňa 26. 
2. 2018 sa 
celá krajina 
p r e b u d i l a 
do republi-
ky, v ktorej 
bol pre svoju novinársku činnosť zavraždený 
investigatívny novinár portálu Aktuality.sk.  
S niečím takým sme sa v ére samostatnosti 
Slovenska ešte nestretli. Vražda, frustrácia ve-
rejnosti z káuz ľudí blízkych vládnej strane, ako 
aj mnohé chyby vo vyšetrovaní vyústili do ob-
čianskej nespokojnosti a 9.3.2018 sa uskutočnil 
prvý protest proti vtedajšej vládnej garnitúre. 
Išlo o najväčší protest od novembra 1989.

Ľudia sa pokojne zhromažďovali vo veľkom 
počte každý piatok a žiadali predčasné voľby.  
Niečo, čo sme si dovtedy nevedeli ani pred-
staviť, sa stalo skutočnosťou. Protesty priniesli 
odstupy Róberta Kaliňáka, Róberta Fica, ale aj 
Tibora Gašpara z ich funkcií. Uliciam to však 
nestačilo a jedinou možnou alternatívou na 
upokojenie situácie boli predčasné voľby. Tých 
sme sa nedočkali, a tak sa vymenovaná „nová“ 
vláda na čele s Petrom Pellegrinim udržala pri 
moci až do vymenovania riadnych volieb. 

Po dvanástich rokoch vlády SMERU-SD si 
občania vo voľbách zvolili novú vládnu koalí-
ciu. Následne sa verejnosť stala svedkom ma-
sívneho vyšetrovania a zatýkania mnohých 
vplyvných a dovtedy nedotknuteľných kontro-
verzných podnikateľov, prokurátorov, sudcov... 
A tak sú kauzy, o ktorých písal aj Ján Kuciak,  
v procese vyšetrovania. 

Ubehli tri roky a  nebyť pandémie, opäť by 
sme sa stretli na námestiach, aby sme si pripo-
menuli smutné tretie výročie smrti dvoch mla-
dých a nevinných ľudí. Špecializovaný trestný 
súd rozhodol v kauze Kuciak o vine troch pá-
chateľov, no oslobodil Mariána Kočnera spolu 
s Alenou Zsuzsovou. Prokurátor sa voči roz-
sudku súdu odvolal a prípad teraz poputuje na 
najvyšší súd. 

Slovenská verejnosť od februára 2018 žiada 
slušné Slovensko. Naše dejiny nám dosvedču-
jú, že nesmieme ako občania poľaviť a za de-
mokraciu sa musíme postaviť. Ján a Martina 
dodali mnohým ľuďom odvahu žiadať to, na 
čo majú právo. Spravodlivú a slušnú krajinu  
a predstaviteľov, ktorí budú ich požiadavky 
napĺňať. Pred rokom 2018 väčšina z nás týchto 
dvoch mladých ľudí nepoznala, no som si istá, 
že na nich už nezabudneme.  

Viktória Škulaňová, septima 

#ALLFORJAN
K tomu bol Matej Hrebenda dôveryhodná a osved-

čená osoba. Na svojich cestách pýtal od ľudí aj fi-
nančnú pomoc. Napríklad na Krokave, kde istý čas 
žil, bola škola a kostol. Všetko zhorelo do tla. Nová 
stavba stála 20 zlatých. Matej dokázal po grajciaroch 
dať tieto peniaze dokopy - keby od hladu umieral, 
tie peniaze by si nevzal na vlastnú spotrebu. Matej 
Hrebenda bol poslom správ, ich nositeľom. Na svo-
jich cestách sa dozvedel, čo je nové v Budapešti, vo 
Viedni, v Prešporku alebo na Liptove, a to priniesol 
po návrate do Malohontu. Písal príležitosne básne 
i piesne. A to si treba uvedomiť, že tento človek od  
pätnástich rokov videl veľmi slabo a v štyridsiatke 
bol už úplne slepý. Dokázal ale všetko tak, ako pred-
tým, hoci občas s pomocníkmi. Hoci nevidomý, ale 
nevzdal svoj život. Šíril kultúru, slovo, pomáhal iným, 
bol statočný a čestný.

 V poslednej dobe sa hovorí o kríze čítania  
u mladých, elektronika je pre nich mnohokrát 
lákavejšia. Dajte nám ako  profesor hraškológie 
radu - ako máme podľa vás primať deti čítať?

Primať je pekné slovo, len nesmie znamenať nútiť. 
Isto je najľahšie, ak existuje v rodine dobrý príklad 
a vládne v nej dobrá atmosféra žičlivá ku knihám. 
Skrátka, ak sa takýmto spôsobom stanú hodnotou. 
Myslím si, že je na citlivosti každého rodiča, aby na-
šiel v tom všetkom aj istú dávku hravosti - možno sa 
spätne opýtať, o čom sa čítalo alebo vysvetliť niek-
toré pojmy v napojení aj na iný príbeh či príklad. Sám 

V kníhkupectve sa knihy kupujú...
(Pokračovanie z 11. strany) to robievam a mám s tým dobré skúsenosti. Problém 

je tam, kde  to v rodine nefunguje. Vtedy sa dá to isté 
robiť aj v škole -  pozývať ľudí, ktorí to s deťmi ve-
dia, ale aj spisovateľov na besedy. Raz mi kamarátka, 
učiteľka telefonovala: ,,Janči, pošlem ti do antikvari-
átu deviatakov, pokecaj si s nimi. Ale nečakaj, že ich 
nejako ohúriš knihami.“ Prišli, boli vari desiati. Sadli si 
na zem a začali sme debatovať. O škole, o učiteľoch,  
o živote, o plánoch a potom, pretože to bolo u mňa 
v antikvariáte, dali sme reč o knihách. Bol to skôr môj 
monológ. Od všeobecností som sa dostal ku kniž-
ným hrdinom a z nich postupne na Divoký západ. 
Pomohol mi kamoš Karl May. Pospomínal som prí-
behy o Winnetouovi, Old Shatterhandovi, Ribanne, 
Santerovi a moje väzby cez tieto knihy na život, hry 
alebo na filmy. Debata trvala takmer dve hodiny. Po-
tom chlapci odišli. Na druhý deň mi kamoška Zuzka 
volá: ,,Janči, to čo si s tými chalanmi dorobil?“ Prekva-
pene som sa pýtal: „Prečo? Však normálne odišli na 
autobus naspäť do školy. Stalo sa niečo?!”  ,,Že či? Sta-
lo!!! Od teba to napakovali priamo do knižnice Mar-
tin-Sever a vybrakovali všetky mayovky!“ Bol to pre 
mňa skvelý výsledok. Možno sa to nepodarí vždy, ale 
treba skúšať. Hľadať lepší žáner, možno vybrať kúsok 
príbehu v knižke, niečo zaujímavé a potom nechať 
deti pokračovať v rozprávaní - ako to bolo asi ďalej. 
Pohrať sa. Láska ku knihám ide cez veľa lúčov, im-
pulzov, zážitkov, pokusov. A nikdy nesmie tá ponuka 
skončiť. Ale to je iba môj pohľad, moja skúsenosť. Ne-
pochybne u iných ľudí sú iné. Treba sa opýtať aj tam.

Nina Melicherová, septima

Mládežnícky parlament mesta Púchov je neformál-
na skupina mladých, aktívnych ľudí, ktorí sa rozhod-
li dať sa na cestu dobrovoľníctva a pomôcť svojmu 
mestu. Momentálne ho tvorí 35 mladých dobrovoľ-
níkov od 13 do 30 rokov.  Mládežnícky  parlament 
pracuje pod CVČ Včielka a jeho koordinátormi sú 
Alenka Strýčková a Marek Mikušec. Zapájajú sa do 
rôznych projektov, súťaží, výziev a neformálnych vz-
delávacích aktivít. Jednou z nich je projekt KaM (kraj 
a mestá) spolu pre mladých.

,, Mládežnícky parlament v Púchove je skvelá mož-
nosť spoznať nových a inteligentných ľudí, ale aj sa 
naučiť niečo nové, pomôcť svojmu mestu a rozvíjať 
svoj talent. Ja som v parlamente už dva roky a neľu-
tujem moje rozhodnutie. V parlamente sa dejú 

rôzne veci. Väčšinou riešime, čo ďalej alebo aký pro-
jekt nás čaká, ale vždy sa nájde čas aj pokec a zába-
vu. Veľmi nám pomohla aj naša klubovňa ,v ktorej sa 
nikdy nenudíme.  Ja som za svoje 2 roky odrobenej 
“práce” dostala Youthpass. Je to osvedčenie, že som 
sa aktívne zúčastňovala v projekte KaM spolu pre 
mladých. 

Mládežnícky parlament má veľa výhod – napríklad 
vám dá dobrý pocit, že pomáhate okoliu a svojmu 
mestu, dokonca vám to môže pomôcť pri prihláške 
na vysokú, „ vyjadrila sa Nika Kučíková, členka Mlá-
dežníckeho parlamentu. 

Projekt  “Kraj a mestá spolu pre mladých“  parla-
mentu  nezískal iba klubovňu - praktické miesto, kde 
sa môžeme stretnúť, nové poznatky a skúsenosti, ale 
i certifikát Youthpass.  Najjednoduchšie sa dá charak-
terizovať ako dokument o neformálnom vzdelávaní. 
Je nástrojom  na uznanie mládežníckej práce. Pod-
poruje európske občianstvo mladých ľudí a pracov-
níkov s mládežou tým, že bližšie charakterizuje prí-
nos ich projektu. Na jeho zadnej strane sú uvedené 
hlavné ciele projektu, hlavné aktivity a informácia  
v spolupráci s kým bol projekt realizovaný.  Youthpass 
zohráva dôležitú úlohu na trhu práce  a aj pri výbere 
na vysokú školu. Nám ho slávnostne odovzdala pani 
primátorka Heneková v klubovni. 

Špecifické na ňom je to, že účastník projektu si ho 
vytvára sám a okrem kontaktných údajov a popisu 
projektu sa tam nachádzajú aj kompetencie, teda 
kombinácia vedomostí, zručností a postojov, ktoré 
účastníci získali počas projektu. 

 Dobré skutky a dobrovoľníctvo sa vám vždy vrá-
tia v tých najrôznejších podobách. Možno jednou  
z nich bude aj Youthpass, certifikát, pre ktorý sa opla-
tí pomáhať. 

Dobrovoľníctvom nerobíte niečo iba pre druhých  
a pre mesto, robíte svojím spôsobom aj niečo pre 
seba.                  Jessica Drgová, kvarta

Mládežnícky parlament

Pani primátorka pri odovzdávaní Youthpassov.
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Je marec, mesiac knihy. Tie, ktoré sú povinným 
čítaním, nám veľmi nevoňajú, lebo ako povedal 
Jan Werich: „Bavilo by někoho blbnout, kdyby 
blbnutí bylo povinné?“  Pri odporúčaných si však 
možno dáme povedať. Knižnice sú otvorené, in-
ternetové kníhkupectvá fungujú a my sme boli 
zvedaví na to, čo nám odporúčajú učitelia.

 Miroslav Kubičár odporúča:
Ján Markoš v knihe Medzi dobrom a zlom prináša 

poctivú diskusiu  
o ľudskej dôstoj-
nosti, o hodnotách, 
dobre a zle, o prá-
ve, spravodlivosti, 
o pravde a lži. Svoj 
názor nevnucuje, 
otázky etiky otvára, 
konfrontuje s fak-
tami, i osobne ko-
mentuje. 

Vhodným dopln-
kom tohto čítania 
je kniha Wofganga 
Huberta, profesora 

evanjelickej teológie,  Etika (základné otázky živo-
ta). Túto knihu by som odporúčal prečítať každému, 
koho zaujíma človek, všetky stránky ľudského bytia, 
vzťahy medi ľuďmi. Všetko bez schematických fráz  
a múdrych poučiek či znásilnených biblických citá-
tov. Osobitne by som túto čítanku odporučil cirkev-
ným hodnostárom evanjelickej i katolíckej cirkvi.

Ľubomíra Brtišová odporúča:
Nedávno som dočítala Ženu z Marsu od Lucie Lac-

kovičovej. Opisuje neuveriteľne inšpirujúci príbeh 
Michaely Musilovej, astrobiologičky a vedkyne, ktorá 
vedie medzinárodné simulované misie na Mars. Od 
knihy sa nedalo odtrhnúť, odporúčam, odporúčam  
a ešte raz odporúčam.

Ivan Gajdoš odporúča:
Valaskú školu mravov stodola.  Prečo práve Hugolí-

na Gavloviča, františkánskeho „básnického valacha“, 
ktorý svojho didakticko-reflexívneho ducha rozvinul 
v neďalekom Pruskom? Jednoducho preto, že mám 
naozaj rád  jeho misionársko-výchovný a káravo-di-
daktický, ale dobromyseľný a úprimný zápal zlepšo-
vať ľudí. Jeho básne sú mi  svojím obsahom, mravouč-
ným posolstvom a vtipom veľmi blízke. Napísané sú  
v slabičnom prozodickom systéme a ide v podstate 
„len“ o akúsi chlapsky priamu kazateľsko-prozaickú 
reč básnika, zviazanú iba rovnakým počtom slabík  
a združeným rýmom. Ak ho budete čítať, prekvapí 
vás, koľko vecí je stále aktuálnych, resp. nadčasových. 
Gavlovič si vašu pozornosť skutočne zaslúži. Čítať ho 
v origináli nie je naozaj ľahké, slovakizovaná čeština 
je nám dosť vzdialená, ale ktovie, možno sa raz obja-
via aj nové a súčasné preklady, cez ktoré sa nám ten-
to náš  veľký slovenský básnik stane bližší. 

Múdre myšlienky si dobre pamätaj
Ak rád čítaš a nechceš byť nedouk táravý,
z dobrých kníh myšlienky múdre vrývaj si do hlavy. 
Žiadny osoh čítať knihy vo dne a či v noci, 
ak nič v hlave neuchováš, len si kazíš oči. 
Hoci by si vymenoval aj názvy všetkých kníh,
zostaneš len nevedomec, ak nič viac nevieš z nich.
Ver, také knihy mŕtve sú, mŕtve je umenie,
v lenivej a prázdnej hlave nevzklíči poznanie. 
Naraz málo, nenáhlivo, usilovne čítaj, 
viac prečítaš, viac zabudneš, rozumu sa chytaj! 
Kto málo, ale chutné je, lepšie mu vytrávi, 
kto knihami sa presýti, myseľ si otrávi.

Jarmila Cvachová odporúča:
Napriek tomu, že román The Beekeeper of Alep-

po (Včelár z Aleppo) 
je fikciou, obsahuje 
skutočné udalosti. Prí-
beh strastiplnej snahy 
manželského páru 
dostať sa zo Sýrie cez 
Turecko a Grécko do 
Británie potvrdzuje, že 
skutočná hrozba člo-
veka buď paralyzuje 
alebo prinúti ujsť. Ak 
je kam. Napriek tomu, 
že ide o psychologic-
ky extrémne náročný 
príbeh lásky a straty, 
nepôsobí sentimen-

tálne ani bezútešne. Objaví sa na konci tunela po-
vestné očakávané svetlo?  Knihu s leitmotívom včiel 
ako symbolu zraniteľnosti, ale aj nádeje a života, 
odporúčam každému, komu nie sú ľahostajné osudy 
iných a dianie okolo nás.

Danka Školková odporúča: 
Pre „hladošov“ po zaujímavých informáciách, no-

vých pohľadoch 
na vývoj človeka  
a ľudstva od-
porúčam knihu Sa-
piens od izraelského 
profesora histórie 
Yuvala Noaha Ha-
rariho. Čaká vás 
podnetné, mies-
tami provokatívne  
a zábavné čítanie! 

A pre nechápa-
vých a nepochope-
ných sa určite hodí 
bestseller Obklope-
ný idiotmi od Švéda 
Thomasa Eriksona. 
Možno dostanete 

odpovede na otázky prečo všade stretávate idiotov, 
prečo vás ľudia vytáčajú, prečo je s jednými komuni-
kácia bez problémov a iní sú chmuľovia.

 Dagmar Balalová odporúča:
Moje prvé čitateľské aktivity v roku 2021 sú kon-

centrované do dvoch skvelých kníh, z ktorých každá 
iným, no obe brilantným spôsobom poukazujú na fa-
tálne dôsledky niektorých ideológií na ľudské osudy. 

Prvou z nich bola kniha Gruzínky Nino Hara-
tischwili Osmý život (pro Brilku) – knihu som čítala 
v českom preklade. Autorka nám ponúka  možnosť 
prežiť osudy niekoľkých generácií jednej gruzínskej 
rodiny, zdevastovaných nezmyselnosťou a zhubnos-
ťou komunistického režimu od jeho počiatku, cez 
jeho rozmach, neskorší zánik až po jeho dôsledky  
v súčasnosti. Je to jedna z kníh, ktoré milujem – núti 
ma hľadať súvislosti, spoznávať krajinu, študovať his-
tóriu... Zistila som, že slepá klaviristka skutočne exis-
tovala, podobne ako anglická speváčka s gruzínskym 
pôvodom, či malý veľký muž neslávne známy svojimi 
brutálnymi praktikami. Všetky tieto príbehy sú po-
prepájané magickou vôňou čokolády, varenej podľa 
tajného rodinného receptu. Kniha má 870 strán, no 
ani jedna z nich ma nenudila.

Tým druhým skvostom je román Johna Boynea 
Neviditeľné besy srdca. Dej sa začína v katolíckom 
Írsku r. 1945 a končí r. 2015 v Sydney. Na 570 stranách 

prináša príbeh bežného človeka. Človeka, o ktoré-
ho živote (a smrti) rozhoduje iná chorá, skostnatelá 
ideológia, tváriaca sa tak humánne. Namiesto opisu 
citát: „ Túžba po láske a živote s druhým človekom nie 
je ani homosexuálna, ani heterosexuálna. Je ľudská.“  
Podľa The Observer: „Odvážna a vtipná kniha“. Podľa 
mňa –  vtipná, no je to smiech cez slzy. 

Anna Chládecká odporúča: 
Hádajte, čo je najkrajším vianočným darčekom pre 

milovníka /milovníčku/ kníh! Ťažká otázka, však? Ja 
som takýchto darčekov dostala hneď niekoľko, a tak 
som o program cez vianočné i jarné prázdniny mala 
čiastočne postarané. Práve čítam „darček“ od nášho 
milého mladého kabinetného kolegu - knihu Moji 
milí Slováci, ktorej autorom je Július Satinský. Už 
meno autora vám určite napovedá, že o humor v tej-
to knihe nie je núdza.

 Ide o úprimné listy autora vlastnému národu a hoci 
sú napísané tesne po nežnej revolúcii, mnohé témy 
sú aktuálne ešte i dnes. Pretože sa zdá, že aj po 30 ro-
koch od ich napísania riešime na Slovensku stále tie 
isté problémy, no nezdá sa, že by si rodáci vzali dobré 
rady Júliusa Satinského k srdcu. A to je vlastne aj tro-
chu smutné. Na posúdenie uvádzam krátky úryvok  
z listu „O demokracii“: 

„ ...prv či neskôr budem musieť nahryznúť tému, 
ktorá vám bude proti srsti...Je to demokracia. A čože 
je na nej, chuderke, pre Slovákov také nebezpečné? 
Nie je to zas len plané vtipkovanie na účet národa? 
Nie, nie je. Myslím to vážne. Demokracia bude pre 
Slovákov pri dostihoch na európskom okruhu Taxi-
ssovou priekopou...Slovák by rád plával v príjemnej 
čistučkej vode demokracie, oj a ako rád by plával....
Predtým by sa však musel vyzliecť donaha, osprcho-
vať z totality, zmyť to lepkavé zápecníctvo, zbojníc-
tvo zavesiť na klinec, nasadiť si gumenú čiapku tole-
rancie a postupne si omočiť v tej vychýrenej zdravej 
demokracii jednu labu, druhú labu....

Milada Fojtíková odporúča: 
Michelle Obamová - Môj príbeh je skvelá kniha pre 

tých, ktorí majú radi 
životopisné a autobio-
grafické čítanie. Nielen 
že písala o ceste prvej 
dámy, ale najmä o svo-
jom osobnom živote. 
Odkrýva svoje pocity, 
nálady a postoje k rôz-
nym veciam, s ktorými 
sa musela „popasovať“.  
Vôbec to nie je propa-
gácia Obamu „ako pre-
zidenta“. Je to o nej, 
o žene, ktorá musela 
čeliť mužskému zlože-
niu v politike, a ktorá si 

musela vybudovať rešpekt aj pred najväčšími auto-
ritami sveta. Určite odporúčam prečítať. Je to veľmi 
pútavé a zaujímavé čítanie.

Miroslav Štefek odporúča:
Žiakom i učiteľom, ktorí majú záujem o politiku, 

históriu, geografiu, by som odporučil knihu od Tima 
Marshalla  V zajatí geografie. Autor vysvetľuje, ako 
geografické pomery ovplyvnili dejiny ľudstva. Ako 
ovplyvňuje geografia konanie politikov a vládcov. 
Ak chcete odpovede napr. na otázky, prečo má Putin 
taký záujem o Krym, prečo sú USA predurčené byť 
svetovou veľmocou, čo stojí za čínskou expanziou 
atď.., kniha dáva odpovede, ukazuje ako geografia 

Čo čítať na vlastné buľvy?

(Pokračovanie na 14. strane)
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pretvára dejiny, ale aj ľudské osudy.
Juraj Jankech odporúča:
Natašin tanec (Orlando Figes): Bez-

odné hĺbky, šírky a diaľky ruskej his-
tórie, literatúry, filozofie, mentality  
a neodmysliteľných absurdít, stvárne-
né plasticky a hodnoverne naprieč sto-
ročiami i rozľahlými územiami „matičky 
Rus“...To všetko prináša fenomenálny 
opus špičkového britského historika, 
superhviezdy aktuálnej modernej sve-
tovej historiografie a v neposlednom 
rade najmä vyhláseného odborníka na 
problematiku nevšedných reálií ruskej 
minulosti i prítomnosti – Orlanda Fi-
gesa. Magická lagúna kultúrnych dejín 
Ruska! Temný žĺtok ďalekých sibírskych 
tundier i kryštalický bielok európskeho 
Ruska (prahnúceho po modernite zá-
padnej civilizačnej hemisféry) spoloč-
ne vymiešané do najmenších detailov. 
Literatúra pre náročného, hĺbavého, 
vnímavého a kontextami všeobecné-
ho rozhľadu podkutého čitateľa.

Encyklopédia vojen (Vladimír Se-
geš, Tomáš Klubert, Matej Medvecký): 
Triumvirát slovenských historikov si 
vytýčil veľmi ťažkú úlohu – vhodiť do 
osudia domáceho vedecko-populari-
začného diskurzu „prelomový granát“ 
v podobe komplexnej syntézy o de-
jinách večného plameňa globálnych 
bojov...Podarilo sa! Encyklopédia vo-
jen predstavuje prvé ucelené veľdielo 
(čisto slovenskej proveniencie), ktoré 
svoj cieľ – poskytnúť čitateľovi hĺb-
kový prierez ozbrojených konfliktov 
od staroveku až po súčasnosť – napl-
nilo v kvalite, za ktorú by sa nemuseli 
hanbiť ani predstavitelia tradičných 
kompendií anglosaskej historiogra-
fie. Množstvo obrázkov, prehľadných 
máp, ilustrácií, strategických náčrtov  
a pikantérií z bojísk všetkých kontinen-
tov, storočí i tisícročí je tou správnou 
voľbou pre ľudí hladných po poznaní, 
ktorí neváhajú osedlať vlastnú odvahu, 
vtrhnúť do vojnovej riavy a prebojovať 
sa epochami ľudskej histórie utopenej 
v krvi. Monografia zároveň slúži aj ako 
rukolapné poučenie o nezmyselnosti 

Viete o tom, že naša škola by sa moh-
la volať po Spidermanovi, že novým 
predmetom by mohla byť napríklad  
technika šťastného života a že tvori-
vý žiak preferuje  tvorivého učiteľa? 
Prímou sa u nás všetko začína. Nielen 
vankúšové vojny v triede, ale aj večné 
priateľstvá, hľadanie vzorov, kráčanie 
po schodíkoch poznania za vlastným 
životným snom.  Ako sa na  prvé mesia-
ce v škole (a zvyšné cez Zoom)  pozerá 
trieda príma?

Čo ti ako prvé napadne, keď sa po-
vie slovo príma? 

Že naša trieda je príma (super). Ši-
kovní žiaci, ktorí si idú za svojím cieľom  
a majú sebavedomie. Naša trieda, van-
kúše, gymnázium.

Vymysli niektorým učiteľom indi-
ánske meno. 

Alena Martinková- Hviezdna jednot-
ka, Martina Boleková - Spisovná ča-
rodejnica, Pocahontas, Gympel mama, 
Gabriela Václavíková – Počítacia su-
perstar, Numerický dážď, Rýchly blesk, 
Mária Pastorková – Pokusný králiček, 
Uvedomelá sova, Kráľovná pokusov, 
Alena Súrová - Rozprávajúca mapa, 
Dlhý vlas, Karol Drobný - Veľký Karol, 
Iveta  Bieliková –  Betlehemská hviez-
da, Lucia Medňanská – Sťahovavý vták, 
Štíhly driek

Nakresli nejakého učiteľa.

Aké motto by si vymyslel škole?
Neboj sa a poď do toho!!!

Škola života – môj druhý domov
Aký neobyčajný predmet by si 

chcel mať? 
Teória varenia, Filmová výchova, Mi-

necraftoví maniaci, Vankúšová vojna, 
Rýchle bohatnutie, Technika šťastného 
života, Krotenie divých koní

Ak by si si na deň mohol vymeniť 
miesto s učiteľom, ktorého učiteľa 
by si chcel učiť?

Chcel by som pani učiteľku Školkovú 
učiť angličtinu, pretože hovorila, že by 
sa ju rada naučila. Pána riaditeľa, aby 
mohlo byť všetko po mojom. Ja chcem 
byť žiakom, lebo učitelia to nemajú 
jednoduché.

Po akej osobnosti by si naše gym-
názium  pomenoval a prečo?

Po Gertrúde – ose,  ktorá nám vždy 
vletí do triedy a je naša verná kamarát-
ka. Po Stevnovi  Hawkingovi, lebo bol 
jedným z najmúdrejších ľudí a tí majú 
môj obdiv. Asi po Ľudovítovi Štúrovi, 
lebo to bol veľmi významný Slovák.  
Kubičárove talenty. Chalúpka žiakov. 
Po Samovi Chalupkovi. Po Einsteinovi, 
pretože bol inteligentný a nadaný ako 
žiaci našej školy. Pomenovala by som 
ho Gymnázium Anny Shirleyovej, lebo 
mám rada Annu zo Zeleného domu.

Spidermanovo gymnázium, preto-
že sa dokáže dostať z jednej budovy 
na druhú pomocou svojej schopnosti  
a my sa dokážeme dostať o stupeň vyš-
šie vďaka kolektívu a spolupráci. 

Čo by si poprial do ôsmich rokov 
štúdia sebe a svojim spolužiakom?

Aby sa nám darilo a aby sme vydržali 
byť kamaráti takí, akí sme doteraz.

Aby sme boli dobrý kolektív, aby sa 
tu všetkým páčilo, aby si všetci našli 
dobrých a úprimných kamarátov a aby 
sme si všetci nezištne pomáhali a mali 
sa úprimne radi.

A čo by si poprial učiteľom?
Veľa dobrých nápadov, vytrvalosť, 

pozorných a dobrých žiakov. 
Zdravie! Aby mali s nami pevné nervy 

a vydržali to!!! Veľa tvorivých nápadov, 
aby nás škola ešte viac bavila.

Kubičárove talenty

Elka Gabková: p.p. Václavíková

vojen a o ich cyklickom opakovaní sa 
v nekonečnej, zbytočnej, špirále nikdy 
nekončiacich geopolitických, nábo-
ženských, imperiálnych, občianskych 
či etnicko-genocídnych eskalácií, zver-
stiev a eticko-morálnych zlyhaní.

Pravda (Tom Phillips): Ide o netucto-
vý retrospektívny pohľad do sfér ľud-
ského intrigánstva, zákernosti a klam-
stva, sťa jednej z prirodzeností vhodnej  
k prežitiu homo sapiens sapiens recens 
na javisku dejín...Škandály, zveličenia, 
polopravdy, mystifikácie, ale aj celkom 
prízemné oplzlé lži (neštítiace sa ničo-
ho a nikoho) to je hlavný objekt auto-
rovej optiky, ktorou brilantne, vtipne 
a občas veľmi nekonvenčne nazerá 
do labyrintu ľudskej hlúposti i naivity. 
Paleta pozastavení sa nad tým, čomu 
všetkému boli schopní a ochotní v mi-
nulosti ľudia veriť, je až prekvapujúco 
pestrá. 

Člnkový beh pomedzi kužele viac či 
menej známych „šokantností“ a hoa-
xov, šíriacich sa vo vlnách rozbúrených 
vôd davovej psychózy rôznych kultúr  
a civilizácií, môže byť síce pre niek-
torých ľudí ďaleko za hranicou ich čita-
teľského kyslíkového dlhu, no napriek 
tomu nie je na škodu veci, dať tejto 
zvláštnej knižke šancu. Možno sa doz-
viete, že niečo, čomu ste dlhé decéniá 
bezbreho verili, bolo v skutočnosti 
inak...Jedine že by nie...Či?

Vo februári do našej školy zavítal pán 
Špilák z Technickej univerzity vo Zvole-
ne, aby nám  v súvislosti s projektom 
Zelená škola pomohol zistiť stav izolá-
cie budovy školy. Vysvetlil nám postup 
merania  termokamerou. 
Zhotovili sme snímky a zis-
tili chyby. Prvým zistením 
je, že treba zatepliť budovu 
škôlky. Na niektorých mies-
tach uniká veľa tepla, hlavne 
na balkónoch. Druhým zis-
tením je, že  teplo z radiáto-
rov uniká do stien. Za radiá-
tory sa preto odporúča dať 
napr. hlinková fólia alebo 
alobal Dôležité je tiež dbať 
na zatváranie dverí a okien, 

pretože nimi uniká najviac tepla. Tre-
ba vetrať, ale krátko a efektívne. Ak sa 
dané problémy vyriešia, škola ušetrí 
peniaze a v budove škôlky bude teplo.

Matej Klus, Miroslava Kubičárová 

Termosnímkovanie našej školy

Čo čítať na vlastné buľvy?
(Pokračovanie zo strany 13.)
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 9.3. 
Polievka: Falošná držková (z hlivy) 
1. Hovädzie varené chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Srbské bravčové ražniči, varené 
zemiaky
Streda: 10.3.
Polievka: Rascová s vajíčkom 
1.Vyprážaný kurací stehenný rezeň,  
jarný zemiakový šalát 
2. Bolonské bravčové špagety so syrom
Štvrtok:11.3.
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom 
1. Morčací rezeň s hermelínom a ovocím, 
ryža/hranolky
2.Hovädzie mäso v keli, varené zemiaky 
Piatok: 12.3.
Polievka: Brokolicová s cestovinou   
1.Prešporský rezeň v zemiakovom 
cestíčku, zemiaky, kyslá uhorka 
2.Kuracie Kung-pao, dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 9.3. 
Polievka: Zeleninová s cestovinou, chlieb 
1. Hovädzí maďarský guláš, kysnutá 
knedľa 
2. Zeleninový závin z lístkového cesta 
3. Pizza
Streda: 10.3. 
Polievka: Hovädzia s ryžou a kelom, 
chlieb 
1. Pečené kuracie stehno plnené šunkou 
a syrom, dusená ryža, kompót 

2. Zemiakové pirohy s kyslou smotanou 
a cibuľkou 
3. Pizza
Štvrtok: 11.3. 
Polievka:  Fazuľová polievka s lievankou, 
chlieb
1. Vyprážané morčacie medailónky, 
majonézový zemiakový šalát 
2. Zemiaková baba, zakysanka
3. Pizza
Piatok: 12.3. 
Polievka: Krúpková s mrkvou, chlieb 
1. Diabolská pochúťka, opekaný chlieb 
vo vajíčku 
2. Vyprážaný syr so šunkou, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka 
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Hovädzia s pečeňovými ha-
luškami a zeleninou  
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom, 
červenou cibuľkou a toastom
Utorok: 9.3. 
Polievka:  Zemiaková s cícerom  
1. Maďarský hovädzí guláš, kysnuté 
knedle  
2. Mix ,,Váh,, (brav. kuracie mäso, 
šampiňóny, šunka, slanina, hrášok), 
dusená ryža
3. Vyprážané trio (karfiol, brokolica, 
šampiňóny), var. zemiaky, tat. omáčka  
Streda: 10.3.  
Polievka:  Oravská kapustnica  
1. Viedenský rezeň (teľ. mäso), baby 
zemiaky s maslom, uhorkový šalát
2. Kurací plátok s nivou a mandľami, 
dusená ryža  
3. Špaldové čoko palacinky s mascar-

pone krémom a horúcimi malinami
Štvrtok: 11.3. 
Polievka: Kulajda
1. Zabíjačkový tanier (peč. brav. mäso, 
údená krkovička, jaternica, kapusta), 
opek. zemiaky
2. Rizoto s kuracím mäsom, suš. parada-
jkami, kaparami a parmezánom, zelenina
3. Francúzske zemiaky, cviklový šalát  
Piatok: 12.3. 
Polievka : Brokolicová krémová  
1. Diabolské bravčové rezne, zemiakové 
hranolčeky, tat. omáčka  
2. Kuracina na čínsky spôsob, dusená 
ryža
3. Špagety ,,Carbonara´´ s parmezánom, 
rukolou a cherry paradajky

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 9.3.
Polievka: Hrachová s párkom, chlieb  
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Bravčový obrátený rezeň, pučené 
zemiaky s pórom, čalamáda  
2. Jelení tokáň na červenom víne, parená 
knedľa  
3. Penne s brokolicovo - smotanovou 
omáčkou  
Streda: 10.3.
Polievka: Minestrone so syrom, chlieb  
Hovädzí vývar so špenátovými haluška-
mi  
1. Kuracie mini rezne Corn Flakes, listový 
šalát, jogurtovo - bylinkový dresing   
2. Bravčová rolka plnená šunkou, syrom 
a suš. slivkami, pučené zemiaky, zel. 
obloženie
3. Vyprážaný šunkovo - syrový špíz, va-
rené zemiaky s maslom, tatárska omáčka  

Štvrtok: 11.3.
Polievka: Gulášová, chlieb
Divinový vývar Risi Bisi   
1. Kuracie prsia plnené špenátom a 
nivou, dusená ryža, zel. obloženie  
2. Pečený mladý diviak, opekané zemi-
aky, baranie rohy, kyslá uhorka  
3. Palacinky so škoricovou penou a 
čokoládou  
Piatok: 12.3.
Polievka: Špenátová s vajcom, chlebové 
krutóny  
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami  
1. Kurací špíz (kuracie mäso, šampiňóny, 
paprika, cibuľa), dusená ryža, hranolky
2. Hovädzie varené s dubákovou omáčk-
ou, parená knedľa  
3. Grilovaný rybí filet s kapary omáčkou, 
varené maslové zemiaky  
Vegánska špecialita na tento týždeň:
1 Ryžové rezance na zeleninovom kari 
s kokosovým mliekom a batátovými 
chipsami
  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) 

Prajeme Vám dobrú chuť
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Divadlo D121 pripravilo premiéru online 
detskej rozprávky Líškanie

Divadlo D121 datuje svoj vznik do roku 1973, keď Divadlo D121 datuje svoj vznik do roku 1973, keď 
tri roky predtým pri zrode bábkového divadelníctva tri roky predtým pri zrode bábkového divadelníctva 
v Púchove stáli Elena Bakošová a Anna Dišeková.  v Púchove stáli Elena Bakošová a Anna Dišeková.  
V roku 1974 mal premiéru prvá hra Lopta Hopta. V roku 1974 mal premiéru prvá hra Lopta Hopta. 
Bábkari stabilne obsadzovali prvé miesta na celo-Bábkari stabilne obsadzovali prvé miesta na celo-
slovenských prehliadkach, od polovice 90. rokov slovenských prehliadkach, od polovice 90. rokov 
však hrajú len mimosúťažne, len pre svojich divákov. však hrajú len mimosúťažne, len pre svojich divákov. 
Prednosťou súboru je autorská hudba, skladaná na Prednosťou súboru je autorská hudba, skladaná na 
mieru rozprávkových predstavení. Súbor reprezento-mieru rozprávkových predstavení. Súbor reprezento-
val mesto na Slovensku i v zahraničí.val mesto na Slovensku i v zahraničí.

Organizačná vedúca súboru D121 Mária Vala-Organizačná vedúca súboru D121 Mária Vala-
chová o aktuálne pripravovanej premiére roz-chová o aktuálne pripravovanej premiére roz-
právky Líškanie Púchovským novinám prezradi-právky Líškanie Púchovským novinám prezradi-
la:la:

„Od začiatku minulého roka sme začali skúšať „Od začiatku minulého roka sme začali skúšať 
rozprávku pre najmenších na motívy maďarských  rozprávku pre najmenších na motívy maďarských  
a ruských ľudových rozprávok. Scenár je o prefíka-a ruských ľudových rozprávok. Scenár je o prefíka-
nej kmotre líške, ktorá vďaka rôznym fígľom využíva nej kmotre líške, ktorá vďaka rôznym fígľom využíva 
zvieratká v lese. zvieratká v lese. 

Keď sa v marci sprísnili opatrenia kvôli pandémii, Keď sa v marci sprísnili opatrenia kvôli pandémii, 
sústredili sme sa na výrobu scény a renováciu bábok, sústredili sme sa na výrobu scény a renováciu bábok, 
lebo to sa mohlo robiť doma. Najviac sa činili Mar-lebo to sa mohlo robiť doma. Najviac sa činili Mar-
cel Drobný, Stano Kozáčik a Anka Hudáková. V lete cel Drobný, Stano Kozáčik a Anka Hudáková. V lete 
sa vďaka uvoľneniu dalo našťastie skúšať. Na posled-sa vďaka uvoľneniu dalo našťastie skúšať. Na posled-
ných skúškach v septembri sme si robili záznamy ných skúškach v septembri sme si robili záznamy 
na mobil, aby sme videli, čo robíme zle. Keď sa opäť na mobil, aby sme videli, čo robíme zle. Keď sa opäť 
sprísnili opatrenia, museli sme si dať prestávku a pri-sprísnili opatrenia, museli sme si dať prestávku a pri-
šiel nápad, využiť videá zo skúšok a zostrihať rozpráv-šiel nápad, využiť videá zo skúšok a zostrihať rozpráv-
ku ako záznam z predstavenia. Starší si isto pamätajú, ku ako záznam z predstavenia. Starší si isto pamätajú, 
že takto sa kedysi bežne vysielali v televízii bábkové že takto sa kedysi bežne vysielali v televízii bábkové 
predstavenia pre deti. predstavenia pre deti. 

Náš záznam nie je úpl-Náš záznam nie je úpl-
ne profesionálny a občas ne profesionálny a občas 
vidieť, že je zostrihaný  vidieť, že je zostrihaný  
z viacerých skúšok. Mení z viacerých skúšok. Mení 
sa osvetlenie i kostýmy sa osvetlenie i kostýmy 
hercov. Chceli sme ale hercov. Chceli sme ale 
spraviť našim divákom spraviť našim divákom 
radosť a dúfam, že nám radosť a dúfam, že nám 
tú nedokonalosť pre-tú nedokonalosť pre-
páčia. Vlado Raček ešte páčia. Vlado Raček ešte 
natočil krátky úvod, aby natočil krátky úvod, aby 
vysvetlil situáciu a so vysvetlil situáciu a so 
strihom a titulkami nám strihom a titulkami nám 
pomohla Zuzka Hudáko-pomohla Zuzka Hudáko-
vá. Dosť sa pri tom na-vá. Dosť sa pri tom na-
trápila, lebo v záznamoch trápila, lebo v záznamoch 
sú neustále počuť pripo-sú neustále počuť pripo-
mienky a pokyny režisé-mienky a pokyny režisé-
ra Petra Hudáka. Musela ra Petra Hudáka. Musela 
ich vystrihovať, nahradiť ich vystrihovať, nahradiť 
iným zvukom z druhého iným zvukom z druhého 
záznamu. Čarovala ako záznamu. Čarovala ako 
Harry Potter, ale myslím, že výsledok stojí za to. Vraj Harry Potter, ale myslím, že výsledok stojí za to. Vraj 
si to režisér od nej pri strihaní riadne „vypočul“. No si to režisér od nej pri strihaní riadne „vypočul“. No 
ale kto vedel, keď sme si robili pracovné záznamy, že ale kto vedel, keď sme si robili pracovné záznamy, že 
budú nakoniec takto použité. budú nakoniec takto použité. 

Zostrihanú rozprávku ponúkneme divákom online Zostrihanú rozprávku ponúkneme divákom online 
na facebookovej stránke Divadla Púchov 14. marca na facebookovej stránke Divadla Púchov 14. marca 
2021. Veríme, že sa deťom bude páčiť, aj keď hlavná 2021. Veríme, že sa deťom bude páčiť, aj keď hlavná 
hrdinka je riadna potvora. hrdinka je riadna potvora. 

Zároveň sme začali pripravovať novú hru, lebo ten-Zároveň sme začali pripravovať novú hru, lebo ten-

to rok je 50. výročie hrania bábkového divadla v Pú-to rok je 50. výročie hrania bábkového divadla v Pú-
chove, hoci náš súbor D 121 vznikol o niečo neskôr. chove, hoci náš súbor D 121 vznikol o niečo neskôr. 
Môžem prezradiť, že bábkari oprášili jednu z najkraj-Môžem prezradiť, že bábkari oprášili jednu z najkraj-
ších hier spred viac ako tridsiatich rokov a režírovať ších hier spred viac ako tridsiatich rokov a režírovať 
ju bude jej pôvodná režisérka Elenka Bakošová. Skú-ju bude jej pôvodná režisérka Elenka Bakošová. Skú-
šať sa síce nedá, ale už sú hotové prvé skice bábok  šať sa síce nedá, ale už sú hotové prvé skice bábok  
a vyrobené prvé časti scény a niekoľko rekvizít. O akú a vyrobené prvé časti scény a niekoľko rekvizít. O akú 
rozprávku pôjde zatiaľ ale neprezradím. Všetko má rozprávku pôjde zatiaľ ale neprezradím. Všetko má 
svoj čas.“svoj čas.“

Slavomír  FlimmelSlavomír  Flimmel
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2. liga muži - 19. kolo

Lukáš Kaplan: Za stavu 1:0 sme 
nevyužili brejky, škoda bodov...

Ani v treťom jarnom kole nedokázali Púchovčania (v čierno-červenom) bodovať naplno. Na umelej tráve v Strá-
žove ich o dva body olúpili futbalisti Šamorína.           FOTO: Milan Podmaník 

MŠK Púchov – Šamorín 1:1 (0:0)
Góly: 50. Kapusniak – 67. Nagy
Púchovčanom sa ani v treťom jarnom stretnutí ne-

podarilo bodovať naplno. Na „domácom“ umelom 
trávniku v Strážove. Hneď od úvodného hvizdu si 
Púchovčania na svojho súperia „vyšliapli“, obranco-
via Šamorína často nevedeli, kde im hlava stojí. Vy-
pracovali si niekoľko šancí, no hosťujúci brankár bol 
na mieste. Hostia postupne vyrovnali hru a rovnako 
sa niekoľkokrát ocitli v nebezpečných situáciách. 
Púchovčanom sa vydaril vstup do druhého polčasu. 
Aj v jeho úvode boli „domáci“ aktívni a odmenou im 
bol rohový kop v 50 minúte. Pri jeho zahraní necha-
la hosťujúca obrana pri zadnej tyči voľného Kapus-
niaka, ktorý hlavou usmernil loptu k tyči – 1:0. Po 
góle ešte chvíľu pokračovala prevaha Púchovčanov, 
no postupne sa začali presadzovať rýchlonohí Ša-
morínčania. Dve šance ešte zachránil brankár Pilný, 
no v 67. minúte už bol po centri z ľavej strany proti 
hlavičke Nagya bezmocný. Aj potom mali viac z hry 
hostia, ktorí si za svoj výkon remízu minimálne zaslú-
žili. Pilát totiž zabránil ešte dvom gólom...  

Hlas po zápase - Lukáš Kaplan: „Bol to ťažký 
zápas, ale to sme očakávali. Šamorín má kvalitné 

mužstvo, ale my sme boli na nich relatívne dobre 
pripravení. Šancí sme si, myslím, vypracovali dosť, 
na druhej strane aj súper mal nejaké príležitosti. Za 
stavu 1:0 sme mali inak vyriešiť niektoré situácie, 
do ktorých sme sa dostali. Boli tam minimálne dve 
– tri brejkové situácie, ktoré sme mali dotiahnuť do 
konca. Ak by sme dali druhý gól, zápas by bol ´zatvo-
rený´. Bod je pre nás málo, chceli sme vyhrať. Je to 
škoda, pretože príležitosti tam boli. Ale jednoducho 
sme málo efektívni.“ 

ŽK: Kapusniak, Lacko – Njie, Pančík, Baez, Nagy, 
rozhodovali Choreň – Kuba, Hrebeňár

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Martinček, Pišoja, 
Pavlovič, Lacko, Varga, Kapusniak, Michlík, Štefanec, 
Krčula, Rypák, tréner: Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 19. kola: Žilina B – Slovan Brati-
slava B 3:1, Skalica – Banská Bystrica 2:1, Podbrezová 
– Dubnica nad Váhom 3:0, Poprad – Petržalka 0:3, Ko-
šice – Trebišov 3:0, Liptovský Mikuláš – Komárno 1:1
1. B. Bystrica 18 12 3 3 52:27 39
2. L. Mikuláš 18 12 3 3 38:17 39
3. Podbrezová 17 11 2 4 37:13 35
4. Skalica 18 10 5 3 38:21 35
5. Košice 17 9 2 6 24:17 29
6. Petržalka 18 7 5 6 22:22 26
7. Žilina B 17 7 3 7 39:31 24
8. MŠK Púchov 17 7 3 7 20:23 24
9. Trebišov 17 6 4 7 28:31 22
10. Šamorín 18 6 3 9 19:25 21
11. Komárno 16 6 2 8 15:24 20
12. Bardejov 17 4 7 6 16:21 19
13. Dubnica 18 4 6 8 17:24 18
14. Slovan B 18 3 0 15 14:48 9
15. Poprad 18 3 0 15 17:52 3

Program 20. kola:
KFC Komárno – MŠK Púchov (13. 3. o 14.30), 

Dubnica nad Váhom – Žilina B, Bardejov – Košice, 
Banská Bystrica – Podbrezová, Trebišov – Skalica, Pe-
tržalka – Liptovský Mikuláš, Slovan B – Poprad
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Futbalové tímy od tretej ligy nižšie stále nemôžu 
trénovať. Z tretej ligy budú môcť postúpiť len tímy 
z prvých miest.

V tejto chvíli už mali prebiehať aj mnohé amatérske 
futbalové súťaže na Slovensku. Pre nedohratú jesen-
nú časť sa s ich rozbehnutím po zimnej prestávke rá-
talo o mesiac skôr, než je zvykom. 

Dnes je veľmi pravdepodobné, že sa tak nestane 
ani v klasickom termíne, to znamená v marci, res-
pektíve začiatkom apríla.

Mužstvá pre nepriaznivú epidemickú situáciu stá-
le nemôžu ani trénovať a o ďalších krokoch nemajú 
prakticky žiadne informácie. 

Na utorkovom zasadnutí Výkonného výboru Slo-
venského futbalového zväzu (SFZ) rezonovala aj táto 
téma. 

„Vývoj nám nehrá do karát,“ hovorí prvý viceprezi-
dent SFZ a predseda Východoslovenského futbalo-
vého zväzu RICHARD HAVRILLA.

Zaoberal sa Výkonný výbor SFZ tým, ako sa do-
hrá sezóna v amatérskom futbale?

Áno, bol to jeden z bodov rokovania. Dôležitá je 
naj mä otázka, ktorú sa pýtajú všetci hráči, funkcio-
nári i fanúšikovia - kedy sa začne konečne trénovať  
a hrať? A viacerých zaujíma aj to, aké kroky vyvíjame, 
aby sa futbal začal hrať aj na tejto úrovni.

Čo konkrétne pre to robíte?
Všetci predsedovia regionálnych futbalových zvä-

zov na Slovensku sme sa dohodli na spoločnom 
postupe, ktorým sme poverili prezidenta SFZ Jána 
Kováčika a generálneho sekretára Petra Palenčíka, 
aby v tejto veci rokovali s príslušnými orgánmi štát-
nej správy.

Zástupcovia SFZ boli aj účastníkmi rokovania, na 
ktorom vznikol športový Covid automat. Ten určuje 
spôsob ako postupovať, v závislosti od epidemickej 
situácie.

Kedy by sa podľa vás mohlo opäť hrať?
Na naše otázky dostávame stále tie isté odpovede: 

Pozrite, koľko ľudí denne zomiera a koľko nových pa-
cientov pribúda každým dňom v nemocniciach.

Dnes (v stredu 3. marca, pozn. red.) sa má uskutoč-

niť ďalšie kolo rokovaní so štátnym tajomníkom pre 
šport a dúfame, že sa pohneme ďalej.

Termín na dohratie futbalového ročníka 2020/2021 
je do konca júna. (Zdroj: facebook FC Lokomotíva 
Košice)

Ak však mám byť úprimný - bez toho aby som sa 
staval do polohy odborníka - situácia a jej predpokla-
daný vývoj nám nehrá do karát.

Viete v tejto chvíli povedať viac k prípadnému 
reštartu súťaží? 

Keďže nevieme, kedy budeme môcť začať, išli sme 
na to z opačného konca. Dohodli sme sa, že súťaže 
budú ukončené do 30. júna. S tým, že prípadné do-
hrávky je možné uskutočniť do 4. júla.

Potrebujeme v prvom rade dohrať odložené stret-
nutia z jesennej časti, a následne dokončiť minimá-
lne polovicu ročníka. V našom regióne ide o tri kolá. 
Je to dôležité z hľadiska toho, aby bolo možné určiť 
postupujúcich a zostupujúcich.

V tomto smere je dôležité čerstvé rozhodnutie Vý-
konného výboru SFZ.

Aké?
Ak nebude dohraný kompletný súťažný ročník, do 

druhej ligy budú môcť postúpiť len víťazi tretej ligy.
V nižších súťažiach bude môcť postúpiť aj mužstvo 

umiestnené na druhom mieste tabuľky.
Musí mať postupujúci tím v prípade nedohratia 

kompletnej sezóny nedostihnuteľný náskok?
Nie. Tento nezmyselný článok súťažného poriad-

ku bude zrušený. Dôležité bude to, aby tímy, medzi 
ktorými sa rozhoduje o postupe alebo zostupe, mali 
rovnaký počet odohraných zápasov.

To môže byť problém, pretože ak budú jednotlivé 
okresy v rozdielnych farbách, niektorí budú môcť 
hrať a iní nie.

Je už definitívne, že reorganizácia regionálnych 
súťaží sa po skončení sezóny 2020/2021 konať 
nebude?

Výkonný výbor SFZ odporúča delegátom konferen-
cie SFZ, ktorá je naplánovaná na 30. apríla, odložiť re-
organizáciu v rovnakom modeli o rok. Týka sa to aj 
druhej dorasteneckej ligy. 

Zdroj: SFZ – Daniel Dedina, FOTO: SFZ

Amatérsky futbal spoznal dôležité rozhodnutia, 
odpoveď na kľúčovú otázku stále nie

Rozbehnúť chce aj Slovnaft Cup.
Futbal na Slovensku hrá takmer stotisíc registrova-

ných členov. Drvivá väčšina však aktuálne sedí doma. 
Pre opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. 
Povolenie hrať majú zo 409 súťaží len dve, Fortuna 
liga a druhá liga. Aktuálne teda nie je v hre ani pol 
percenta futbalistov.

Stretnutie Kováčika a Husára
Vážnosť situácie si uvedomuje aj Slovenský futba-

lový zväz. So súčasným stavom spokojný nie je. „Zväz 
kvituje, že vláda v tejto náročnej pandemickej situ-
ácii povolila hrať dve najvyššie profesionálne súťaže 
mužov. Najväčšou základňou slovenskej futbalovej 
rodiny sú však amatéri a mládež,“ uvádza na oficiál-
nej stránke.

Prezident SFZ Ján Kováčik rokoval o možnom 
reštarte tréningového procesu so štátnym tajomní-

kom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Ivanom Husárom. Na stretnutí boli prítomní aj 
generálny sekretár SFZ Peter Palenčík a generálny 
riaditeľ sekcie športu Peter Dedík.

Záujem dohrať Slovnaft Cup
SFZ hľadá vhodný spôsob, ktorý by zabezpečil ob-

noviť tréningový proces a dohrať mládežnícke, ama-
térske súťaže a Slovnaft Cup. „Prešli sme viaceré mož-
nosti ako naložiť s pohárovou súťažou dospelých  
a akonáhle sa dopracujeme k naplneniu niektorého  
z variantov, budeme o tom informovať,“ vyjadril sa 
Ján Kováčik.

Ďalšou témou stretnutia bolo hľadanie spôsobu  
a zabezpečenia kľúčových podmienok pri organizo-
vaní medzištátnych zápasov áčka. „SFZ si aj v tejto 
zložitej situácii života uvedomuje podstatné miesto 
športu a futbalu ako prostriedku prevencie pred cho-

robami, vplývajúce na ľudské zdravie a posilňujúce 
imunitu človeka,“ uvádza zväz.

Husár: Čísla musia byť lepšie
„Od 15. decembra máme pripravený systém na to, 

ako otvárať športoviská, ako športovať v jednotlivých 
športoch v interiéroch, v exteriéroch, na plavárňach, 
v telocvičniach, lyžiarskych strediskách. Toto všetko 
je nachystané, ale platiť to môže až vtedy, keď budú 
čísla lepšie. Keď sa prehupneme aspoň do tej bor-
dovej fázy. Zatiaľ riešime detaily s konzíliom, ktoré 
je prvou inštanciou na schvaľovanie dokumentov  
a ja pevne verím, že tento týždeň sa už definitívne 
dohodneme na tom, aby semafor bol verejný, zverej-
nený a vysvetlený. A potom máme aj dostatok času 
na to, aby sme v ňom vychytali nejaké muchy,“ po-
vedal pre TASR štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport 
Ivan Husár.                 Zdroj: SFZ, Ivan Mriška

Najväčšou základňou sú amatéri a deti, 
SFZ rokoval o možnom dohratí súťaží
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Trénovať treba aspoň v obmedzenom režime. 
Športovci nevideli svojich spoluhráčov mesiace, 
mnohí si od pohybovej aktivity odvykli.

Športový psychológ PETER KURAČKA (na snímke)
radí, ako ľahšie zvládať obdobie počas pandémie  
a znížiť riziko zranenia pri návrate. 

Peter Kuračka je športovým psychológom a men-
tálnym tréne-
rom. Vyštudoval 
dve vysoké školy 
a šestnásť rokov 
hrával profesi-
onálne futbal. 
So Zlatými Mo-
ravcami vyhral 
Slovenský pohár, 
so Spartakom 
Trnava skončil  

v lige druhý. Po skončení kariéry pomáha športov-
com zvládať stres.

Aký dopad na športovcov a deti môže mať fakt, 
že sa mesiace nešportuje?

V niektorých prípadoch väčší, inde menší. Všetko 
záleží od toho, v akej miere ostanú pri športe a či 
vôbec.

Dôležité je športovať aspoň v obmedzenom reži-
me. Sú ľudia, ktorí naďalej trénujú a na nich to nemu-
sí mať žiadny dopad. Sú však aj takí, ktorých aktivita 
nie je vysoká a vtedy môže byť dopad veľký.

Šport je zo zdravotného hľadiska veľmi dôležitý, 
pomáha človeku byť psychicky aj fyzicky v pohode. 
Keď chýba, dochádza k zníženému fyzickému zdra-
viu.

Aké môže mať dlhodobá strata pohybu násled-
ky?

Niektorí majú sklon k obezite, pri deťoch môže 
dôjsť k zhoršeniu niektorých aspektov fyziologické-
ho vývinu. V súčasnosti je silným trendom sedavý 
životný štýl a šport predstavuje dôležitú kompenzá-
ciu tohto trendu. Deti sedia pri vyučovaní, pri robení 
úloh, pri hraní hier a sledovaní televízie. To je opak 
toho, čo vyžadujú zdravé fyziologické potreby.

Šport má nezastupiteľné miesto pri návrate do 
rovnováhy. Ak šport chýba, môže nastať významný 
problém.

Okrem pohybovej aktivity a klasického vybitia 
energie chýba mladým kontakt s rovesníkmi. Keď 
nerobia, čo ich baví, môže dochádzať k nárastu de-
presívnych stavov.

Mladí ľudia potom vo väčšej miere kontaktujú linky 
dôvery a psychologickej pomoci.

Môžu ľudia na šport zanevrieť a úplne s ním 
skončiť?

Samozrejme, aj to sa môže stať. Verím, že tých prí-
padov bude čo najmenej. Športová aktivita je zvyko-
vá činnosť. Keď je niekto naučený športovať, pokra-
čuje. Akonáhle zvyk stratí, môže skončiť.

Ak prestane s aktivitou na niekoľko mesiacov, čo 
je náš prípad, stane sa, že aktivitu úplne zanechá. 
Jednoducho stratí návyky a už sa k ním nedostane. 
Pretože to nedokáže. Buď športovú aktivitu nahradí 
niečím iným, alebo nemá toľko motivácie, vnútornej 
sily, aby sa k nej vrátil. Chce to istú vôľu.

Sú aj presnejšie čísla, koľko ľudí môže skončiť?
Zatiaľ neviem o žiadnych štatistikách, bude sa to 

riešiť následne, keď táto situácia skončí.
Čo so športovcom robí, keď namiesto behania 

po ihrisku musí sedieť doma?
Myšlienky sú rôzne. Väčšine detí chýba kontakt  

v kolektíve a myslia na kamarátov.
Práve kolektív vie byť veľkým motivačným fakto-

rom. Niektorým pri športe teraz chýba popohnanie 
a majú problém s motiváciou. Raz na tréning idú, raz 
nie.

Ťažšie je prinútiť sa ísť behať do lesa, ako naháňať 

sa po ihrisku s kamarátmi. V kolektíve aj keď sa mi ne-
chce, ľahšie sa namotivujem.

Ako by sa športovci mali správať počas pandé-
mie? Akú alternatívu by mali mať?

Odporúčam pracovať s cieľmi. Stanoviť si nejakú 
métu, ktorú chcem v danom období dosiahnuť. Po-
vedať si napríklad, koľko tréningov chcem za týždeň 
absolvovať a koľko kilometrov chcem prebehnúť. Prí-
padne si stanoviť čas, aký chcem dosiahnuť.

Zároveň ciele treba vyhodnocovať a úspechy oslá-
viť. Pretože najmä ľuďom z kolektívnych športov 
chýba eufória, radosť. Keď vyhráme, všetci sa spolu 
tešíme, čo teraz nie je.

Viem, že je to ťažšie, ale treba pracovať s malými 
čiastkovými a tréningovými cieľmi.

Môže sa stať, že športovci priberú?
Áno, stáva sa to v mnohých prípadoch. Aktivity 

majú športovci menej, strava zostáva rovnaká, preto 
logicky dochádza k priberaniu. Dokonca dochádza 
k zhoršeniu stravovacích návykov. Ľudia stratili kon-
takt, preto si ho kompenzujú tým, že si dajú niečo 
chutné, v mnohých prípadoch nezdravé. Jednodu-
cho povedané, stravou si nahrádzajú pocit pôžitku.

Nehrozia hráčom po spustení súťaží a takej 
dlhej prestávke zranenia?

Je väčšie riziko. Telo nie je pripravené na daný po-
hyb, čo môže dopadnúť zle. Na zranenia si treba dať 
veľký pozor nielen pri deťoch, ale aj dospelých.

Dôležitý je postupný nárast aktivity, čo však ľudia 
nie vždy dokážu. Ideálne je niekoľko týždňov iba tré-
novať a až potom začať so súťažením.

Mali by sa podľa vás súťaže začať?
Tak ako všetko v živote, aj toto má dve strany. Šport 

je pre nás veľmi potrebný, ale na druhej strane sme 
v zlej pandemickej situácii. Nastali sprísnené opatre-
nia, čo je dôležité rešpektovať.

Zdravie je dôležité - ale všetkých ľudí, nie iba mla-
dých. Musíme brať ohľad na starších spoluobčanov, 
ktorí sú v tomto období najzraniteľnejší.

Bol by som rád, keby sme mohli športovať, ale na 
druhej strane chcem, aby sme zvíťazili nad covidom.

Ak budeme pracovať zodpovedne a budeme sa 
snažiť súpera s názvom Covid-19 poraziť, o to skôr 
sa vrátime k športovaniu. Verím, že už čoskoro začnú 
čísla klesať.               Zdroj: SFZ – Ivan Mriška

Športovci priberajú, pribúdajú depresie, 
pre pandémiu niektorí skončia
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Stolnotenisové súťaže súťažného ročníka 
2020/2021 sa s najväčšou pravdepodobnosťou ne-
odohrajú a sezóna bude anulovaná. Definitívu za 
ukončením ročníka už dal Krajský stolnotenisový 
zväz Trenčín. V praxi to znamená, že obaja  zástupco-
via Púchovského okresu v krajskej štvrtej lige mužov 
– Slovan Dolné Kočkovce a Lysá pod Makytou, už ne-
musia byť v strese, či dôjde k reštartu súťaží a môžu 
celú pozornosť zamerať na nadchádzajúci súťažný 
ročník. V ňom príde ku jednej podstatnej zmene  
v henrom systéme. Majstrovské stretnutie sa nebude 
hrať ako doteraz na osemnásť odohratých zápasov 
(16 dvojhier a dve štvorhry), ale po vzore 1. stolno-
tenisovej ligy sa bude hrať len 14 zápasov - posledné 
štyri dvojhry odpadnú. V praxi to znamená, že každý 
hráč odohrá v jendom stretnutií jednu štvorhru a tri 
dvojhry. Víťazným tak bude nie desiaty bod ako do-
teraz, ale ôsmy. 

Podľa predsedu športovotechnickej komisie Slo-
venského stolnotenisového zväzu Róberta Čelka, 
výkonný výbor najvyššieho slovenského stolnoteni-
sového orgánu definitívne rozhodol o zrušení oboch 
skupín mužských prvých líg (východ, západ), rov-
nako ako extraligy dorastu. I keď medzi účastníkmi 
mužskej i ženskej extraligy prevláda ochota súťaž 
dohrať, negatívne sa vyvíjajúca epidemiologická si-
tuácia zrejme tento ročník stolnotenisových súťaží 
definitívne pochová. Slovenský stolnotenisový zväz 
má záujem usporiadať aspoň majstrovstvá Sloven-
ska v jednotlivých vekových kategóriách. Na to by 
však muselo prísť k uvoľneniu opatrení najneskôr 
do polovice apríla, a keďže hráči a hráčky momen-
tálne netrénujú, museli by mať aspoň mesiac na 
prípravu na majstrovstvá. Ďalším problémom by bol 
počet účastníkov majstrovstiev Slovenska. V prípa-
de, že by regionálne úrady verejného zdravotníctva 
povolili športové podujatia do 50 účastníkov, bolo 
by potrebné rozdeliť majstrovstvá zvlášť na súťaže 
chlapcov a súťaže dievčat. Z toho dôvodu by sa lo-
gicky neodohrali zmiešané štvorhry. Otázka dohratia 
extraligy a prípadne majstrovstiev Slovenska tak nie 
je definitívne uzavretá, asi však neexistuje nikto, kto 

by pochyboval o tom, že všetky dlhodobé súťaže 
budú anulované.

„Anulovanie súťaží sme krajským a oblastným stol-
notenisovým zväzom odporučili najmä preto, aby 

nikto z nižších súťaží nevypadával ani nepostupoval. 
Je to najmä z toho dôvodu, že z extraligy a z prvej ligy 
nikto nevypadne a v prípade postupov z nižších regi-
onálnych súťaží by došlo k navýšeniu počtu účastní-
kov v budúcej sezóne pre prvú ligu. Nastal by zmätok 
aj vtedy, ak by niektorý oblastný resp. krajský zväz 
rozhodol o odohratí súťaží a iný by ich neodohral.  
V prípade, že sa niektorý regionálny, alebo oblastný 
či okresný zväz rozhodne súťaže dohrať v akomkoľ-
vek formáte, tak by sme to privítali, avšak bez mož-
nosti postupu. Rovnako odporúčame, aby oblastné 
krajské a okresné zväzy (ak to pandemická situácia 
dovolí) odohrali majstrovstvá okresu, oblasti či kraja,“ 
skonštatoval podpredseda Slovenského stolnoteni-
sového zväzu Róbert Čelko.   

Oficiálne ešte nie je rozhodnuté o oblastných stol-
notenisových súťažiach. Výkonný výbor Oblastného 
stolnotenisového zväzu pre okresy Púchov, Považská 
Bystrica a Ilava súťaže síce ešte definitívne nezrušil, 
ako však pre Púchovské noviny povedal predseda 

športovotechnickej komisie Oblastného stolnoteni-
sového zväzu Július Hlubina, o osude súťaží sa roz-
hodne už v najbližších dňoch. „Vzhľadom na nepriaz-
nivo sa vyvíjajúcu pandemickú situáciu s najväčšou 
pravdepodobnosťou všetky oblastné stolnotenisové 
súťaže anulujeme,“ povedal Hlubina. 

V oblastných stolnotenisových súťažiach sa za-
čiatkom októbra odohrali dve nekompletné kolá. 
V najvyššej oblastnej súťaži mali výborný vstup do 
súťaže Dohňany a nováčik z Hornej Breznice. Obaja 
zástupcovia Púchovského okresu v úvodných dvoch 
kolách dvakrát vyhrali, Dohňany dokonca nad favori-
zovanou Belušou, ktorá mala aj postupové ambície. 
Štvrtý zástupca Púchovského okresu v 5. lige – rezer-
va Slovana Dolné Kočkovce, do súťaže ani nezasiahla. 

V šiestej oblastnej stolnotenisovej lige Púchovský 
okres zástupcu nemá. V 7.lige reprezentovali farby 
okresu tri mužstvá – Púchov A, Púchov B a Dohňany 
B. Po dvoch odohratých kolách na tom bola najlepšie 
rezerva Púchova, ktorá bola štvrtá. Dohňany B boli 
na piatej priečke a Púchov A ôsmy. 

V ôsmej lige mužov mal okres Púchov hneď troch 
zástupcov – Dolné Kočkovce C, Belušu B a úplného 
nováčika v oblastných stolnotenisových súťažiach – 
mužstvo Lednice. Lednica si dokonca hneď vo svo-
jej premiére v súťaži zaknihovala hladké víťazstvo 
nad Papradnom. Napokon však športovotechnická 
komisia všetky výsledky pravdepodobne anuluje  
a nový ročník by sa mal rozbehnúť na jeseň. Verme, 
že epidemiologická situácia sa aj po očkovaní zlep-
ší natoľko, že súťaže sa budú môcť začať. V prípade, 
že by sa tak stalo, bude platiť pre budúci ročník rov-
naké vyžrebovanie, ako bolo pre tento anulovaný. 
Samozrejme, výsledky stretnutí, ktoré sa v októbri 
odohrali, sa počítať nebudú a stretnutia sa budú hrať 
nanovo.                 (pok)        

Krajské stolnotenisové súťaže anulovali, 
rovnaký osud zrejme čaká aj tie oblastné

Krajský stolnotenisový zväz:

Na základe opatrení súvisiacich 
s koronavírusom COVID-19 

a v nadväznosti na závery SSTZ 
je súťažný ročník 2020/21 ukončený 

a všetky výsledky sa anulujú.

Podpredseda Slovenského stolnotenisového zväzu a predseda športovotechnickej komisie Róbert Čelko (na 
snímke vľavo) blahoželá bratom Škrabkovcom z Dolných Kočkoviec k bronzu z majstrovstiev oblasti mužov. 

FOTO: Archív Púchovské noviny - Milan Podmaník

Predseda športovotechnickej komisie Oblastného 
stolnotenisového zväzu pre okresy Púchov, Považská 
Bystrica a Ilava Július Hlubina. 
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SPOMIENKA
„Odišli ste tak rýchlo, ako odchádza deň a na Vás 
nám ostala spomienka len. Ďakujeme Ti, Pane, 
za roky šťastia, ktoré sme s nimi prežili, i za silu 
niesť bolesť vo chvíli, keď sme ich stratili.“ Dňa 
11.3.2021 si pripomenieme 12. výročie úmrtia 
našej mamy Anny Badžgoňovej a  30.3.2021 
si pripomenieme nedožitých 90 rokov otca  
Štefana Badžgoňa z Keblia. S láskou a v modlit-
bách spomínajú 4 dcéry a 3 synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je občas krutý, 
nevráti čo vzal, zosta-
nú iba spomienky a v 
srdci žiaľ. Dňa 7.3.2021 
si pripomenieme 8. vý-
ročie úmrtia drahého 
manžela, otca, syna  
a brata Petra Solíka.  
S láskou spomína man-
želka Mirka, syn Tadeáško, rodičia a celá rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. Dňa 11.3. 
2021 si pripomíname  
10. výročie, čo nás opus-
til manžel, otec, dedko 
Oldřich Šedý z  Púcho-
va. S láskou a úctou spo-
mína manželka, dcéra 
Jana a syn Radoslav s rodinami.

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 
8.3.2021 si pripomíname 
smutné 3. výročie   našej 
drahej mamy, babky a 
prababky Soni Pavelkovej z Púchova. S láskou 
a úctou spomínajú synovia Jozef a Peter s rodi-
nami, rod. Hlušková a rod. Pavelková z Hrabovky. SPOMIENKA

16.3.2021 je deň, kedy 
si pripomeniem smutné 
10. výročie odchodu do 
sveta večnosti môjho 
otca Štefana Baláža 
z Púchova. Otec, nič 
z  toho, čo si za svojho 
života dobrého urobil, 
sa nestratilo. Všetko tu 
zostalo. Spomína syn Miroslav.

SPOMIENKA
Dni   plynú ako tichej 
rieky prúd, len spomien-
ka v srdci trvá a nedá 
sa zabudnúť. Ťažko je 
vysloviť, čo v srdciach 
cítime, už sú to 3 roky, 
čo ku tvojmu hrobu 
chodíme a s láskou, úc-
tou na teba spomíname. 
Dňa 28. februára uplynuli 3 roky, čo nás opustil  
Cyril Čimbora z Hoštinej. S láskou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dopísaný bol príbeh 
jedného života, príbeh, 
ktorý však neskončil, 
príbeh, ktorý pokračuje 
v nás... Dňa 11.3.2021 
uplynie 25 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
najdrahšia a najmilo-
vanejšia mama, dcéra, 
manželka, sestra a babka Alenka Marečková 
zo Zbore. Navždy zostaneš v našich srdciach.  
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Drahá mama,  žiarila z Teba  
láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca 
života. Aj keď už nie si 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami. 
Dňa 12. marca uplynie 
dlhých 20 rokov, čo nás 
náhle opustila naša drahá 
mama, babka a prababka Mária Zsadányová, 
rod. Palaščáková z Púchova. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej s nami tichú spomienku. S láskou  
a úctou spomínajú dcéra Mária a syn Jozef  
s rodinami.

SPOMIENKA
Modlitba na perách spo-
mienky otvára, pri nich sa 
naše srdce do žiaľu poná-
ra. Vieme však, že v Tebe 
máme strážneho anjela, 
preto Ti posielame tiché 
modlitby do neba. V srdci 
Ťa stále máme a s veľkou 
láskou a vďakou na Teba 
spomíname. Ak zostali veci nedopovedané, ne-
zabudni na ne. Veď vieš, že sa raz stretneme a 
potom si tie veci povieme. Dňa 15.3.2021 si pripo-
míname smutné 4. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, ocka a deduška Pavla Krajčiho z Nosíc.  
S láskou spomína smútiaca manželka, syn a dcéry 
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 12.3.2021 si pri-
pomíname 47. výročie,  
kedy nás opustil  
Vladislav Chano z Hor-
ných Kočkoviec. Kto ho 
poznal, venujte mu tichú 
spomienku. Spomína 
brat Peter s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 3.3.2021 uplynuli 
4 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, babka a prabab-
ka p. Anna Kováčová 
zo Streženíc. S  láskou, 
úctou a  vďakou spo-
mínajú synovia a  dcéry 
s rodinami.
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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)

ROZLÚČKA
Ďakujeme rodine a Vám 
všetkým, ktorí ste sa  
27. februára 2021 prišli 
rozlúčiť s  našou dra-
hou mamou, svokrou, 
babkou a  prababkou 
Vilmou Valachovou 
z  Púchova, ktorá nás 
opustila vo veku 89 ro-
kov. Ďakujeme za vyjadrenia sústrasti a  kveti-
nové dary. Smútiaca rodina.

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
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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

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry  je do 

odvolania ZATVORENÁ.

Inzerciu a spomienky vybavíte emailom 
alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
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 spomien-
ky) zaslaná emailom je bezplatná. 

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia -20 % do 31.3. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 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  CONTI-eco, s.r.o Púchov ponúka pomocné 
práce v záhrade, orezanie stromov - kríkov t. č. 
0903697247

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600.
• Na predaj zariadený 3izbový byt s balkónom po 
rekonštrukcii s bezbariérovým vstupom do domu  
v PU. Tel.: 0911 929 300
• Kúpim starší dom  do 10 km od Púchova. Cena 70 - 
90 000 Eur. Tel: 0903/504 585
• Hľadám pozemok do 30 000 EUR vhodný na 
výstavbu domu v okolí Púchova (do 10 km), najlepšie 
v zastavanej časti obce. Môže to byť aj zadná časť 
vašej nevyužívanej záhrady alebo väčšieho pozemku. 
Súkromná osoba. Výmera už od cca 400-500 m2. Tel: 
0903/504 585

PREDAJ
• Predám zrekonštruovaný a zariadený 3i byt na 
Komenského ul., 0948 853 222
• Na predaj zariadený 3i 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

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

REŠTAURÁCIA 
THEATRO 
V DIVADLE 

PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA 
ZATVORENÁ.

OZNAMOZNAM
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,  SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,  
Púchov Púchov oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verej-oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verej-
nú súťaž (ďalej OVS)  č.3/2021 na prenájom neby-nú súťaž (ďalej OVS)  č.3/2021 na prenájom neby-
tových priestorov (kancelárske priestory) v škol-tových priestorov (kancelárske priestory) v škol-
skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. 
OVS  bude  prebiehať do 29.3.2021 do 12.00h.  OVS  bude  prebiehať do 29.3.2021 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

OZNAMOZNAM
Kniha  „Kniha  „Púchov a okolie z neba“Púchov a okolie z neba“ je už takmer vy- je už takmer vy-
predaná. V informačnom centre sú dostupné už predaná. V informačnom centre sú dostupné už 
len posledné výtlačky. Púchovská kultúra, s.r.o. len posledné výtlačky. Púchovská kultúra, s.r.o. 
pracuje na doobjednaní tejto publikácie. pracuje na doobjednaní tejto publikácie. 

PRACOVNÁ PONUKAPRACOVNÁ PONUKA
Hľadáme zdravotnú sestru s II. stupňom VŠ vzde-Hľadáme zdravotnú sestru s II. stupňom VŠ vzde-
lania (Mgr. , PhDr.) a špecializačným štúdiom lania (Mgr. , PhDr.) a špecializačným štúdiom 
ošetrovateľstvo na plný, prípadne aj čiastočný ošetrovateľstvo na plný, prípadne aj čiastočný 
pracovný úväzok. Nástupná mzda 1.100,- Eur. Tel. pracovný úväzok. Nástupná mzda 1.100,- Eur. Tel. 
kontakt: 0918361100kontakt: 0918361100

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!



inzerciainzercia

CHRÁŇTE SI SVOJE OČI 

PRED MODRÝM SVETLOM 

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK   

WWW.DROPTIC.SK

• ZNIŽUJE ÚNAVU OČÍ   

• ZNIŽUJ BOLESŤ HLAVY PRI PRÁCI S PC 

• ZLEPŠUJE SPÁNOK

1+1AKCIA  ZADARMO

NA OKULIAROVÉ SKLÁ

AKCIA PLATÍ LEN DO 31. 3. 2021  
NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY ČESKEJ VÝROBY 


