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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

Do konca februára 2021 na oficiálnej fa-
cebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu mes-
ta Púchov.
Na začiatku marca 2021 sme priniesli fo-Na začiatku marca 2021 sme priniesli fo-
tografie víťazov súťaže. Z veľkého množ-tografie víťazov súťaže. Z veľkého množ-
stva poslaných fotografií, ktoré síce ne-stva poslaných fotografií, ktoré síce ne-
vyhrali, ale sú zaujímavé, dnes vyberáme vyhrali, ale sú zaujímavé, dnes vyberáme 
fotografie autorov: Jaroslava Kamenová fotografie autorov: Jaroslava Kamenová 
(č.1), Pavol Halač (č.2), Andrej Kozák (č.3) (č.1), Pavol Halač (č.2), Andrej Kozák (č.3) 
a Miroslav Mikáč (č.4).a Miroslav Mikáč (č.4).
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Slovami primátorky: „Po čase zimnom prichádza jar,
po beznádeji vzniká nádej, po hrôzach noci svitá deň.“

Tento týždeň končí zima a s ňou, verím, že Tento týždeň končí zima a s ňou, verím, že 
končia aj tie pochmúrne časy, ktoré nám každý končia aj tie pochmúrne časy, ktoré nám každý 
deň prinášali len tie zlé správy o plnom stave deň prinášali len tie zlé správy o plnom stave 
chorých v nemocniciach a veľkom počte naka-chorých v nemocniciach a veľkom počte naka-
zených. Som presvedčená, že tak ako sa na jar zených. Som presvedčená, že tak ako sa na jar 
prebúdza príroda a kvety ukazujú svoju silu do-prebúdza príroda a kvety ukazujú svoju silu do-
stať sa von aj napriek kameňom, tak aj mnohí  stať sa von aj napriek kameňom, tak aj mnohí  
z nás ešte nestratili nádej, že sa z toho všetkého z nás ešte nestratili nádej, že sa z toho všetkého 
dostaneme, a v srdciach ľudí opäť zavládne ten dostaneme, a v srdciach ľudí opäť zavládne ten 
skutočný pokoj a láska. Verím, že aj s odcho-skutočný pokoj a láska. Verím, že aj s odcho-
dom zimných dní odíde i z môjho života cho-dom zimných dní odíde i z môjho života cho-
roba a prvé lúče jarného slnka prinesú zdravie roba a prvé lúče jarného slnka prinesú zdravie 
všetkým, ktorí sa s vírusom ešte trápia. všetkým, ktorí sa s vírusom ešte trápia. 

Ako mesto stále bojujeme, aj keď sme zarade-Ako mesto stále bojujeme, aj keď sme zarade-
ní zatiaľ ako čierny okres, v podstate to pre nás ní zatiaľ ako čierny okres, v podstate to pre nás 
vzhľadom k vládnym opatreniam neznamená vzhľadom k vládnym opatreniam neznamená 
žiadne ďalšie sprísnenie. Ešte vždy potrebu-žiadne ďalšie sprísnenie. Ešte vždy potrebu-
jeme 7 dní starý test, a tak sa snažíme aj túto jeme 7 dní starý test, a tak sa snažíme aj túto 
oblasť stále zabezpečovať, aby mohli obyva-oblasť stále zabezpečovať, aby mohli obyva-
telia nastúpiť do práce a deti do škôl a škôlok. telia nastúpiť do práce a deti do škôl a škôlok. 
Tento týždeň sa opäť na vládnej úrovni bude Tento týždeň sa opäť na vládnej úrovni bude 
rozhodovať o tom, ako budeme fungovať od rozhodovať o tom, ako budeme fungovať od 
budúceho týždňa, či nastane tvrdý lockdown, budúceho týždňa, či nastane tvrdý lockdown, 
alebo bude predĺžený zákaz vychádzania. Blížia alebo bude predĺžený zákaz vychádzania. Blížia 
sa sviatky Veľkej noci a predpokladám, že vláda sa sviatky Veľkej noci a predpokladám, že vláda 
sa bude musieť s mobilitou počas nadchádza-sa bude musieť s mobilitou počas nadchádza-
júceho obdobia vysporiadať. Tak ako minulý júceho obdobia vysporiadať. Tak ako minulý 
týždeň, aj v týchto dňoch bude zasadať mest-týždeň, aj v týchto dňoch bude zasadať mest-
ský krízový štáb, ktorý sa okrem zhodnotenia ský krízový štáb, ktorý sa okrem zhodnotenia 
doterajšej epidemiologickej situácie a testova-doterajšej epidemiologickej situácie a testova-
nia, bude zaoberať aj novými opatreniami, kto-nia, bude zaoberať aj novými opatreniami, kto-
ré vláda prijme. ré vláda prijme. 

Prichádza jar a s ňou i my na mestskom úrade Prichádza jar a s ňou i my na mestskom úrade 
spolu s mestskými spoločnosťami pracujeme spolu s mestskými spoločnosťami pracujeme 
na úprave a obnove mesta. O prebiehajúcej na úprave a obnove mesta. O prebiehajúcej 
rekonštrukcii základnej umeleckej školy sa do-rekonštrukcii základnej umeleckej školy sa do-
čítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. čítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. 
Podnik technických služieb čistí a upravuje Podnik technických služieb čistí a upravuje 
jednotlivé časti mesta, vymieňajú sa lavičky  jednotlivé časti mesta, vymieňajú sa lavičky  
a hracie prvky na ihriskách. Pribúdajú nové a hracie prvky na ihriskách. Pribúdajú nové 

ping pongové stoly na detských ihriskách, ktoré ping pongové stoly na detských ihriskách, ktoré 
verím, už čoskoro budete môcť naplno využiť. verím, už čoskoro budete môcť naplno využiť. 
Samozrejme, prebiehajú prípravné a projekto-Samozrejme, prebiehajú prípravné a projekto-
vé práce na schválených investičných akciách. vé práce na schválených investičných akciách. 

Mesto sa plánuje zapojiť aj do projektu Mesto Mesto sa plánuje zapojiť aj do projektu Mesto 
kultúry 2022, avšak bez pomoci aktívnych kultúry 2022, avšak bez pomoci aktívnych 
kultúrnych nadšencov z viacerých púchov-kultúrnych nadšencov z viacerých púchov-
ských občianskych združení by to nešlo. Cítim ských občianskych združení by to nešlo. Cítim 
úprimnú vďačnosť všetkým Vám, ktorí ste nie-úprimnú vďačnosť všetkým Vám, ktorí ste nie-
len súčasťou projektového tímu Mesta kultúry len súčasťou projektového tímu Mesta kultúry 
2022 ale aj Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do 2022 ale aj Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do 
prieskumu o tom, ako by mala vyzerať kultúra prieskumu o tom, ako by mala vyzerať kultúra 
v meste. Je to výzva, ktorej naplnenie môže v meste. Je to výzva, ktorej naplnenie môže 
priniesť do tohto malebného mesta novú krv  priniesť do tohto malebného mesta novú krv  
a nové vnímanie kultúry a umenia. Ako by a nové vnímanie kultúry a umenia. Ako by 
mohla vyzerať kultúra v meste je otázka, ktorou mohla vyzerať kultúra v meste je otázka, ktorou 
sa zaoberal projektový tím v článku na strane sa zaoberal projektový tím v článku na strane 
17 týchto Púchovských novín.17 týchto Púchovských novín.

Svetový deň Downovho syndrómu pripadá Svetový deň Downovho syndrómu pripadá 
na 21.marca. Tento symbolický dátum nie je ná-na 21.marca. Tento symbolický dátum nie je ná-
hoda, nakoľko je odvodený z číslic 3 a 21, keďže hoda, nakoľko je odvodený z číslic 3 a 21, keďže 
pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chro-pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chro-
mozómu. Oficiálne sa oslavuje od roku 2012,  mozómu. Oficiálne sa oslavuje od roku 2012,  
a to na základe rozhodnutia Organizácie spoje-a to na základe rozhodnutia Organizácie spoje-
ných národov. ných národov. Prečo si v tento deň obúvame Prečo si v tento deň obúvame 
rozdielne ponožky?rozdielne ponožky?

Ponožky boli symbolicky vybrané preto, lebo Ponožky boli symbolicky vybrané preto, lebo 
pri troche fantázie pripomína ich tvar chro-pri troche fantázie pripomína ich tvar chro-
mozómy. V tento deň si preto na každú nohu mozómy. V tento deň si preto na každú nohu 
obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu 
nesúvisia - líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. nesúvisia - líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. 
Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odliš-Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odliš-
nosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme nosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme 
a ich inakosť chápeme. A presne tak, ako aj pár a ich inakosť chápeme. A presne tak, ako aj pár 
zdanlivo nesúrodých ponožiek dobre plní funk-zdanlivo nesúrodých ponožiek dobre plní funk-
ciu a zahreje nohy, tak aj ľudia s Downovým ciu a zahreje nohy, tak aj ľudia s Downovým 
syndrómom k nám – bežným ľuďom patria, syndrómom k nám – bežným ľuďom patria, 
obohacujú naše životy, sú neodmysliteľnou sú-obohacujú naše životy, sú neodmysliteľnou sú-
časťou rodín, školských kolektívov, športových časťou rodín, školských kolektívov, športových 
družstiev, divadelných a tanečných súborov. družstiev, divadelných a tanečných súborov. 
Inakosť ich nesmie diskriminovať a segregovať Inakosť ich nesmie diskriminovať a segregovať 
na perifériu. Rozdielnymi ponožkami demon-na perifériu. Rozdielnymi ponožkami demon-
štrujeme, že chápeme, inakosť ako normálnu, štrujeme, že chápeme, inakosť ako normálnu, 
patriacu do nášho života. patriacu do nášho života. Takže nezabudnite, Takže nezabudnite, 
priatelia, v nedeľu 21. 3. zapojiť sa do ponož-priatelia, v nedeľu 21. 3. zapojiť sa do ponož-
kovej výzvy, pretože kovej výzvy, pretože byť odlišný je normálne.byť odlišný je normálne.

Nórsky spisovateľ Bjørnstjerne Bjørnson po-Nórsky spisovateľ Bjørnstjerne Bjørnson po-
vedal, že: vedal, že: „Jar je krásna pre toho, kto zažil dlhú „Jar je krásna pre toho, kto zažil dlhú 
zimu.“ zimu.“ Všetci prežívame už takmer nekonečne Všetci prežívame už takmer nekonečne 
dlhú zimu a tak verím, že slniečko vytiahne po-dlhú zimu a tak verím, že slniečko vytiahne po-
maly zo zeme nielen tie prvé výhonky kvetov, maly zo zeme nielen tie prvé výhonky kvetov, 
ale aj ochorenie z nás. Vyjdite do prírody, do ale aj ochorenie z nás. Vyjdite do prírody, do 
záhradky, do lesa a načerpajte silu i vôňu jari, záhradky, do lesa a načerpajte silu i vôňu jari, 
ktorá k nám tento víkend príde. Deň už bude ktorá k nám tento víkend príde. Deň už bude 
dlhší ako noc, a tak majte sa krásne a užívajte dlhší ako noc, a tak majte sa krásne a užívajte 
dňa, priatelia. Carpe diem! dňa, priatelia. Carpe diem! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Počet úmrtí na Slovensku zlomil ďalší rekord
Počet úmrtí na Slovensku zlomil Počet úmrtí na Slovensku zlomil 

v januári ďalší smutný rekord, keď v januári ďalší smutný rekord, keď 
zomrelo o 68 % viac ľudí ako v pre-zomrelo o 68 % viac ľudí ako v pre-
došlé roky.došlé roky.

Najhoršia situácia bola v januári 2021 Najhoršia situácia bola v januári 2021 
v Nitrianskom kraji, počet zomretých v Nitrianskom kraji, počet zomretých 
stúpol na dva a pol násobok prieme-stúpol na dva a pol násobok prieme-
ru predošlých rokov. Výraznejší rast ru predošlých rokov. Výraznejší rast 
počtu zomretých bol u mladších ako počtu zomretých bol u mladších ako 
u starších seniorov. A prírastok úmrtí u starších seniorov. A prírastok úmrtí 
oproti decembru sa prejavil aj u ľudí  oproti decembru sa prejavil aj u ľudí  
v produktívnom veku (do 64 rokov).v produktívnom veku (do 64 rokov).

V januári 2021 zomrelo na Sloven-V januári 2021 zomrelo na Sloven-
sku o 3.500 viac osôb ako je obvyklésku o 3.500 viac osôb ako je obvyklé

Druhá vlna pandémia Covid-19 zá-Druhá vlna pandémia Covid-19 zá-
sadne ovplyvnila počty zomretých  sadne ovplyvnila počty zomretých  
v Slovenskej republike a prepísala ma-v Slovenskej republike a prepísala ma-
ximá mesačnej úmrtnosti aj v januári ximá mesačnej úmrtnosti aj v januári 
2021. V súhrne za prvý mesiac roka 2021. V súhrne za prvý mesiac roka 
2021 zomrelo na Slovensku 8.650 ľudí, 2021 zomrelo na Slovensku 8.650 ľudí, 
čo je o 3.500 viac osôb ako bol priemer čo je o 3.500 viac osôb ako bol priemer 
za posledných päť rokov a výrazne viac za posledných päť rokov a výrazne viac 
ako pred rokom v januári (o vyše 3.600 ako pred rokom v januári (o vyše 3.600 
osôb).osôb).

V porovnaní s priemerom predchá-V porovnaní s priemerom predchá-
dzajúcich piatich rokov (január 2016 dzajúcich piatich rokov (január 2016 
až 2020) ide o nárast až o 68 %. Vyplý-až 2020) ide o nárast až o 68 %. Vyplý-
va to z predbežných údajov o počtoch va to z predbežných údajov o počtoch 
zomretých v januári 2021, ktoré zverej-zomretých v januári 2021, ktoré zverej-
nil Štatistický úrad SR. Dynamika ras-nil Štatistický úrad SR. Dynamika ras-
tu počtu zomretých tak narastá, ešte  tu počtu zomretých tak narastá, ešte  
v novembri dosahovala nadúmrtnosť  v novembri dosahovala nadúmrtnosť  
41 %,  v decembri už  60 %.  41 %,  v decembri už  60 %.  

Predbežné dáta potvrdzujú, že v ja-Predbežné dáta potvrdzujú, že v ja-
nuári 2021 sa vytvoril nový smutný nuári 2021 sa vytvoril nový smutný 
mesačný rekord Slovenska v zomiera-mesačný rekord Slovenska v zomiera-
ní. „ní. „Celkové počty zomretých sú sledova-Celkové počty zomretých sú sledova-
nou štatistikou aj preto, aby bolo možné nou štatistikou aj preto, aby bolo možné 
získať údaje o nadúmrtnosti v porov-získať údaje o nadúmrtnosti v porov-

naní s  predošlými rokmi bez ohľadu na naní s  predošlými rokmi bez ohľadu na 
príčinu smrti. Následne vzniká priestor príčinu smrti. Následne vzniká priestor 
pre sofistikovanejšie analýzy o celkovom pre sofistikovanejšie analýzy o celkovom 
vplyve takej vážnej situácie, akú zažíva-vplyve takej vážnej situácie, akú zažíva-
me posledný rok na spoločnosť,“me posledný rok na spoločnosť,“ spres- spres-
nila Zuzana Podmanická, riaditeľka nila Zuzana Podmanická, riaditeľka 
odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Pre názornosť ŠÚ SR porovnal aktuál-Pre názornosť ŠÚ SR porovnal aktuál-
ne počty zomretých nielen s rovnakým ne počty zomretých nielen s rovnakým 
obdobím minulého roka, ale s prieme-obdobím minulého roka, ale s prieme-
rom rovnakého mesiaca za niekoľko rom rovnakého mesiaca za niekoľko 
rokov (predošlých päť rokov). Súčasne rokov (predošlých päť rokov). Súčasne 
ŠÚ SR revidoval dáta za posledné me-ŠÚ SR revidoval dáta za posledné me-
siace roka 2020, údaje za minulý rok sú siace roka 2020, údaje za minulý rok sú 
definitívne.definitívne.

Viac zomretých aj vo vekovej ka-Viac zomretých aj vo vekovej ka-
tegórii do 64 rokovtegórii do 64 rokov

Dáta o počtoch úmrtí v januári po-Dáta o počtoch úmrtí v januári po-
tvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj tvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj 
vo vekovej skupine do 64 rokov (vráta-vo vekovej skupine do 64 rokov (vráta-
ne). Ešte na konci minulého roka počet ne). Ešte na konci minulého roka počet 
zomretých tejto vekovej kategórie len zomretých tejto vekovej kategórie len 
mierne prekračoval priemer. V januári mierne prekračoval priemer. V januári 

mal už každý piaty zomretý menej ako mal už každý piaty zomretý menej ako 
65 rokov. Celkovo počet zomretých do 65 rokov. Celkovo počet zomretých do 
64 rokov prevýšil priemer o viac ako 64 rokov prevýšil priemer o viac ako 
tretinu (o 36 %).tretinu (o 36 %).

K významnému odchyľovaniu od K významnému odchyľovaniu od 
priemeru začalo dochádzať pri počte priemeru začalo dochádzať pri počte 
zomretých tejto vekovej kategórie až zomretých tejto vekovej kategórie až 
ku koncu roka 2020, najmä v decem-ku koncu roka 2020, najmä v decem-
bri, kedy rast dosahoval úroveň 22 %. bri, kedy rast dosahoval úroveň 22 %. 
Za celý minulý rok však došlo k pokle-Za celý minulý rok však došlo k pokle-
su počtu zomretých v tejto vekovej su počtu zomretých v tejto vekovej 
kategórii.kategórii.

Január potvrdil umieranie najmä Január potvrdil umieranie najmä 
mladších seniorovmladších seniorov

V skupine seniorov 65-ročných a star-V skupine seniorov 65-ročných a star-
ších sa výrazne vyššia úmrtnosť preja-ších sa výrazne vyššia úmrtnosť preja-
vuje už od októbra minulého roka.  vuje už od októbra minulého roka.  
V januári tohto roka až osem z desia-V januári tohto roka až osem z desia-
tich úmrtí tvorili osoby práve tejto tich úmrtí tvorili osoby práve tejto 
vekovej kategórie obyvateľov. Spolu vekovej kategórie obyvateľov. Spolu 
zomrelo počas prvého mesiaca roka zomrelo počas prvého mesiaca roka 
takmer 6,9 tisíca seniorov, čo bol opro-takmer 6,9 tisíca seniorov, čo bol opro-
ti predošlým rokom nárast o 79 %. To ti predošlým rokom nárast o 79 %. To 

predstavuje o 3-tisíc osôb viac ako pre-predstavuje o 3-tisíc osôb viac ako pre-
došlé roky.došlé roky.

V januári 2021 bola opäť horšia siV januári 2021 bola opäť horšia si--
tuácia v kategórii mladších seniorov tuácia v kategórii mladších seniorov 
(vo veku 65 až 74 rokov), nárast zom-(vo veku 65 až 74 rokov), nárast zom-
retých v tejto skupine zrýchlil. Oproti retých v tejto skupine zrýchlil. Oproti 
päťročnému priemeru zomrelo dvoj-päťročnému priemeru zomrelo dvoj-
násobne viac ľudí ako predošlé roky  násobne viac ľudí ako predošlé roky  
(o 100 % viac). Skupina starších senio-(o 100 % viac). Skupina starších senio-
rov ostala na úrovni z konca minulého rov ostala na úrovni z konca minulého 
roka, teda s počtom zomretých o 70 % roka, teda s počtom zomretých o 70 % 
vyšším ako je priemer.vyšším ako je priemer.

Najpostihnutejší bol Nitriansky Najpostihnutejší bol Nitriansky 
kraj s 2,5-násobným rastom úmrtíkraj s 2,5-násobným rastom úmrtí

Z regionálneho hľadiska je miera Z regionálneho hľadiska je miera 
nad úmrtnosti veľmi rôznorodá, v ja-nad úmrtnosti veľmi rôznorodá, v ja-
nuári tohto roka bola výrazne najhor-nuári tohto roka bola výrazne najhor-
šia situácia v Nitrianskom kraji. Počet šia situácia v Nitrianskom kraji. Počet 
zomretých v tomto regióne vzrástol až zomretých v tomto regióne vzrástol až 
na dva a pol násobok predošlých rokov na dva a pol násobok predošlých rokov 
(nárast o 153 %). Zatiaľ, čo v čase pred (nárast o 153 %). Zatiaľ, čo v čase pred 
pandémiou Covid-19 sa januárový po-pandémiou Covid-19 sa januárový po-
čet zomretých v kraji pohyboval okolo čet zomretých v kraji pohyboval okolo 
úrovne 700 až 750 osôb, tento rok to úrovne 700 až 750 osôb, tento rok to 
bolo až vyše 1.800 ľudí.bolo až vyše 1.800 ľudí.

Nasledovali Trnavský kraj (nárast  Nasledovali Trnavský kraj (nárast  
o 82 % zomretých) a za nimi Bratislav-o 82 % zomretých) a za nimi Bratislav-
ský a Trenčiansky kraj s rastom okolo ský a Trenčiansky kraj s rastom okolo 
úrovne 60 %. Ostatné regióny mali úrovne 60 %. Ostatné regióny mali 
prírastok počtu zomretých okolo hra-prírastok počtu zomretých okolo hra-
nice 50 %. Najnižší rast počtu zomre-nice 50 %. Najnižší rast počtu zomre-
tých dosiahol v januári Žilinský kraj, tých dosiahol v januári Žilinský kraj, 
kde počet zomretých prevýšil predošlé kde počet zomretých prevýšil predošlé 
roky o 38 %. Prírastky zomretých sa  roky o 38 %. Prírastky zomretých sa  
v jednotlivých regiónoch na sklonku v jednotlivých regiónoch na sklonku 
minulého roka pohybovali od 36 %  minulého roka pohybovali od 36 %  
v Bratislavskom kraji po 80 % v Nitrian-v Bratislavskom kraji po 80 % v Nitrian-
skom a Trenčianskom kraji. skom a Trenčianskom kraji. 

Zdroj: Štatistický úrad SRZdroj: Štatistický úrad SR

Zmena cestovných poriadkov MAD od 15. 3. 2021
Na základe vyhlásenej mimoriadnej Na základe vyhlásenej mimoriadnej 

pandemickej situácie v SR, v zmysle pandemickej situácie v SR, v zmysle 
záverov krízového štábu mesta Pú-záverov krízového štábu mesta Pú-
chov zo dňa 10.3.2021, stanoviska Do-chov zo dňa 10.3.2021, stanoviska Do-
pravnej komisie mesta Púchov zo dňa pravnej komisie mesta Púchov zo dňa 
12.3.2021, ako aj na základe poklesu 12.3.2021, ako aj na základe poklesu 
cestujúcich spôsobeného zákazom cestujúcich spôsobeného zákazom 
vychádzania, bude od 15.3.2021 až do vychádzania, bude od 15.3.2021 až do 
odvolania premávať MAD Púchov:odvolania premávať MAD Púchov:

Počas pracovných dní: v obmedze-Počas pracovných dní: v obmedze-
nom prázdninovom režime,nom prázdninovom režime,

Počas víkendu a sviatkov: bude Počas víkendu a sviatkov: bude 
premávať len jedna upravená linka premávať len jedna upravená linka 
MAD 50.MAD 50.

Dočasne zrušené spoje:Dočasne zrušené spoje:

MAD 1: spoje č.17 a 18,MAD 1: spoje č.17 a 18,

MAD 2: spoje č. 5, 6 a 14 (cestujúci MAD 2: spoje č. 5, 6 a 14 (cestujúci 
môžu použiť linku MAD 30 - upravený môžu použiť linku MAD 30 - upravený 
spoj č. 5),spoj č. 5),

MAD 3: spoj č.4,MAD 3: spoj č.4,

MAD 30: spoj č.3,MAD 30: spoj č.3,

MAD 31a:spoj č.9 (cestujúci môžu MAD 31a:spoj č.9 (cestujúci môžu 
použiť linku MAD 30 - upravený spoj použiť linku MAD 30 - upravený spoj 
č. 2),č. 2),

MAD 31b:spoj č.7,MAD 31b:spoj č.7,

MAD 5: spoje č.1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, MAD 5: spoje č.1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 
16, 19, 20, 23, 26, 30,16, 19, 20, 23, 26, 30,

MAD 5š: spoj č.2,MAD 5š: spoj č.2,

MAD 6: spoje č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, MAD 6: spoje č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,11,

MAD 60: spoje č. 7, 8, 9, 11, 12,MAD 60: spoje č. 7, 8, 9, 11, 12,

MAD 61: spoje č. 5, 6, 9, 10, 12.MAD 61: spoje č. 5, 6, 9, 10, 12.

Premávajú bez zmeny:Premávajú bez zmeny:

MAD 4: premáva bez zmeny,MAD 4: premáva bez zmeny,

MAD 4š: premáva bez zmeny,MAD 4š: premáva bez zmeny,

MAD 41: premáva bez zmeny,MAD 41: premáva bez zmeny,

MAD 51: premáva bez zmeny,MAD 51: premáva bez zmeny,

MAD 51a: premáva bez zmeny. MAD 51a: premáva bez zmeny. 

Naďalej nepremávajú:Naďalej nepremávajú:

MAD 6š: nepremáva,MAD 6š: nepremáva,

MAD 71š: nepremáva,MAD 71š: nepremáva,

MAD 81š: nepremáva.MAD 81š: nepremáva.

Dávame do pozornosti, že občania Dávame do pozornosti, že občania 
môžu v odôvodnených prípadoch  môžu v odôvodnených prípadoch  
a za schválených podmienok využívať a za schválených podmienok využívať 
aj prepravnú službu „sociálneho taxí-aj prepravnú službu „sociálneho taxí-
ka“ . ka“ . 

Autobusová doprava Púchov, a.s. Autobusová doprava Púchov, a.s. 
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V stredu 10. 3. 2021 deviatykrát rokovali členo-
via mestského krízového štábu pod vedením pri-
mátorky Kataríny Henekovej. 

Členovia Krízového štábu mesta Púchov boli 
oboznámení s výsledkami testovania za obdobie  
5. 3. - 8. 3. 2021, kde miera pozitivity v rámci Púchov-
ského okresu dosiahla 0,83 %. Následne sa členovia 
krízového štábu dohodli na ďalších dňoch testovania 
na mestom zriadených odberových miestach, a to 
OM Divadlo Púchov a OM MŠK volejbalová hala. Roz-
šírením času prevádzkových hodín sa Mesto Púchov 
snaží zabezpečiť dostatočný rozsah testovania pre 
všetkých, ktorí budú mať záujem počas dňa i po 
skončení ich pracovnej doby, vzhľadom na to, že po 
20:00 hod. platí zákaz vychádzania, iba s konkrétny-
mi výnimkami. 

Členovia krízového štábu vzali na vedomie aktu-
álnu situáciu v materských i základných školách,  
o čom informovala primátorka mesta, vzhľadom na 
skutočnosť, že zasadnutiu mestského krízového štá-
bu predchádzalo online stretnutie s riaditeľmi škôl. 

Od pondelka 15. 3. 2021 by mali byť otvorené všetky 
základné a materské školy, ktoré budú v prevádzke 
výlučne v zmysle Opatrení Ministerstva školstva SR.

Konateľ spoločnosti Autobusová doprava Púchov, 
a. s. Jozef Daniž informoval o návrhu zmeny v cestov-
nom poriadku MAD Púchov od pondelka 15. 3. 2021, 
vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti cestuje 
mestskými linkami v priemere 7 cestujúcich denne. 
Z toho dôvodu sa budú niektoré spoje minimalizo-
vať, o čom bude Mesto Púchov informovať v nasle-
dujúcich dňoch na oficiálnej webovej stránke mesta, 
na základe výsledkov per rollam hlasovania členov 
komisie dopravy. Ako ďalej uviedol, cestujúci sú dis-
ciplinovaní a s nosením respirátorov FFP2 nemajú 
problém, za čo im šoféri autobusov ďakujú.

Zároveň upozorňuje Mesto Púchov na dodržiava-
nie prevádzkových hodín na MOM Kolonka, kde je 
prevádzkový čas počas pracovného týždňa stanove-
ný do 22:30 hod., čo však v praxi znamená, že posled-
ný výter sa vykonáva už o 21:45 hod., a to primárne  
z dôvodu sanitárnej činnosti po ukončení testovania, 

ktorá nastáva po 22:00 hod., kedy členovia odbero-
vého tímu dezinfikujú priestory a pripravujú ich tak 
na ďalší deň testovania.

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

Mesto Púchov sa aj naďalej nachádza v IV. Stupni 
COVID automatu, v čiernej farbe, čo v praxi zname-
ná, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky  
č. 123 z 28. februára 2021 sa s účinnosťou od 3. marca 
2021 v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTO-
MAT-u do IV. stupňa varovania (okres Púchov) sú oso-
by povinné sa preukazovať negatívnym výsledkom 
RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénové-
ho testu certifikovaného na území Európskej únie na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Laura Krošláková 

Krízový štáb mesta rokoval o opatreniach online

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektro-
nické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnej-
šou formou, ako si pri sčítaní chrániť zdravie svoje 
aj iných. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa 
elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym 
doma, ak to nevedia a požiadajú vás o to. Termín 
elektronického sčítania je do 31. 3. 2021.

Sčítavate sa bezpečne online bez kontaktu s cud-
zím človekom a vyplnenie elektronického formulá-
ru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí 
mobil, tablet, notebook alebo PC. Táto nekontaktná 
forma je aj z pohľadu Úradu verejného zdravotníc-
tva SR ideálna a nepredstavuje žiadne riziko. Preto 
odporúčame neodkladať sčítanie a ak ste si ešte zá-
konnú povinnosť sčítať sa neplnili, urobte tak elek-
tronicky v najbližšom možnom čase. Údaje, ktoré oby-
vateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať  
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je pol-
noc zo štvrtka 31. 12. 2020 na piatok 1. 1. 2021.

Sčítanie môžete do 31.3.2021 absolvovať na tej-
to adrese: www.scitanie.sk

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska bolo 
spustené 15. februára a potrvá až do 31. marca. Podľa 
najčerstvejších údajov Štatistického úradu SR sa do 
samosčítania za posledné necelé tri týždne prostred-
níctvom webovej stránky scitanie.sk zapojilo približ-

ne 60% obyvateľov 
Slovenska, na území 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja až 
62%. V prípade mesta 
Púchov je tento po-
mer takmer 70%, čo 
svedčí o tom, že oby-
vatelia nášho mesta 
správne pochopili 
význam cenzusu – to, 
že získané údaje budú 
tvoriť pre každú obec 

či mesto základ pre prerozdeľovanie výnosov z daní 
a ako podklad pre územné plánovanie obcí, ako aj 
pri riešení systému dopravy, budovania záchytných 
parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto 
údajom sa zistí dochádzka do škôl a zamestnania. 
Aj tu by sme chceli každého nabádať k tomu, aby sa 
samosčítania zúčastnil a pomáhal aj svojim starším 
príbuzným, známym, pri vyplnení elektronického sčí-
tacieho formuláru.

Ďalšie kolo sčítania obyvateľstva, tzv. asistované 
sčítanie, sa uskutoční od 1. apríla do 31. októbra, 

počas šiestich týždňov – presný termín bude určený  
v závislosti od pandemickej situácie. Počas tejto fázy 
budú mať naši obyvatelia možnosť navštíviť kontakt-
né miesta vytvorené na prízemí Mestského úradu 
v Púchove, kde im s vyplnením formulára pomôžu 
asistenti. Obyvateľ môže telefonicky požiadať o mo-
bilného asistenta, ale len v prípade, že je ťažko chorý 
alebo telesne postihnutý. Ten ho po dohodnutí pres-
ného termínu navštívi priamo doma. Mobilní asisten-
ti budú povinní preukázať sa platným dokladom.

Polícia už pred časom vydala varovanie, že situáciu 
by mohli zneužiť podvodníci, vydávajúci sa za mobil-
ných asistentov. Apeluje na seniorov, aby v žiadnom 
prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojho obyd-
lia a nekomunikovali s osobami, ktoré nepoznajú  
a ponúkajú pomoc so sčítaním obyvateľstva. V prípa-
de, že majú podozrenie z podvodného konania ne-
známymi osobami, majú kontaktovať políciu na čísle 
158 alebo mestskú políciu.

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona 
povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť 
sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod 
pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, 
kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolero-
vaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej 
únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt  
a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku tr-
valý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať nepl-
noleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve 
zákonný zástupca.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov 

Absolvujte sčítanie v bezpečí cez online formulár



spravodajstvospravodajstvo66

Mestská polícia
„Hrdina“ pustil do gatí...
Hliadka mestskej polície preverovala krátko pred 

22.00 hodinou telefonické oznámenie, podľa kto-
rého sa do mobilného odberného miesta (MOM) 
v Kolonke chcel dostať muž pod vplyvom alkoho-
lu, ktorý mal vulgárne urážať personál odberného 
miesta. Na mieste hliadka zistila od oznamova-
teľky, že do MOM sa chcel dostať muž, ktorý ich 
vulgárne urážal, kopal do dverí a bol nespokojný 
s údajmi o prevádzkovom čase MOM, ktoré sa 
nezhodovali s informáciami na internete. Zjavne 
podnapitý muž na mieste zhotovoval videozá-
znam s čím personál MOM nesúhlasil a vypro-
vokoval tak konflikt medzi ním a pracovníčkami 
MOM. O 22.00 hod. bol vyzvaný, aby od konania 
upustil a aby preukázal svoju totožnosť, nakoľko 
je podozrivý zo spáchania priestupku (vzbudenie 
verejného pohoršenia, narušenie občianskeho 
spolunažívania hrubým správaním) a porušenia 
nariadenia vlády SR o zákaze vychádzania). 

Doklad totožnosti odmietol predložiť a až po 
poučení, že budú voči jeho osobe použité donu-
covacie prostriedky, predložil občiansky preukaz. 
Policajtom sa vyhrážal prepustením a tykal im. 
Neskoršie vytiahol z kamery batériu a s osprave-
dlnením žiadal vyriešiť vec napomenutím s tým, 
že odíde do neďalekého miesta bydliska. Za pries-
tupok mu bola uložená pokuta vo výške 20 eur, 
ktorú odmietal zaplatiť. Bol poučený, že vec bude 
odstúpená k správnemu konaniu a oznámená 
na RÚVZ. Hliadka ho odprevadila do miesta pre-
chodného bydliska na Ulici I. Krasku, aby nepo-
kračoval v páchaní priestupkov. V mieste bydliska 
v prítomnosti manželky sa rozhodol uloženú po-
kutu zaplatiť. Vec bola následne vyriešená v blo-
kovom konaní 20 eur.

Hliadka zrušila žúr...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia krátko popoludní v byte 
na Moravskej ulici, kde sa malo v čase lockdownu 
nachádzať niekoľko osôb. Mestskí policajti našli  
v byte na štvrtom poschodí majiteľa bytu a ďal-
ších päť osôb. Všetky mali platný negatívny anti-
génový test a v čase príchodu mestských poli-
cajtov nasadené rúška. Hliadka mestskej polície 
vyzvala partiu aby opustila bytovku. 

Chladničky na ulicu...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého neznáme osoby vy-
niesli vo vnútrobloku na Ulici 1. mája na verejné 
priestranstvo dve chladničky. Hliadka mestskej 
polície zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. 
Z miesta urobili mestskí policajti fotodokumentá-
ciu a prípad vyšetruje. 

Upozorňujeme, že obmedzenie slobody pohybu  
a pobytu zákazom vychádzania sa vzťahuje aj na 
osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky.

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA PLATÍ PRE VŠETKÝCH 
Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky  

vykonávajú na vstupoch na územie Slovenskej re-
publiky nielen kontrolu karanténnych opatrení vy-
plývajúcich z Vyhlášky Úradu verejného zdravotníc-
tva Slovenskej republiky, ale aj kontrolu dodržiavania 
obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vy-
chádzania.

POVINNOSTI PENDLEROV
Cezhraniční zamestnanci (pendleri), ktorí nemô-

žu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prá-
cu doma, sa musia aj pri kontrolách na hraniciach 
preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením 
pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a 
na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej 
obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná 
ako práca z domácnosti a cestu späť (body B.1. a B.2. 

uznesenia vlády Slovenskej republiky).
NEMÁTE VÝNIMKU? POTREBUJETE TEST, PO-

TVRDENIE A DOKLAD
Zároveň osoby vstupujúce na územie Slovenskej 

republiky, ktoré nepatria do výnimiek vyhlášky Úra-
du verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sa 
musia pri vstupe preukázať potvrdením o negatív-
nom výsledku RT-PCR testu nie starším ako sedem  
dní alebo antigénového testu certifikovaného na 
území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie 
starším ako 7 dní alebo dokladom o prekonaní ocho-
renia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo 
dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 
aj druhou dávkou vakcíny (ak od očkovania uplynulo 
aspoň 14 dní) alebo u osoby, ktorej zdravotný stav 
alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vy-
konanie testu na ochorenie COVID-19 potvrdením  
o tejto skutočnosti (bod B.14. uznesenia vlády Slo-
venskej republiky). 

Polícia Slovenskej republiky

Vraciate sa zo zahraničia?

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) 
klesla v minulom týždni v Púchovskom okrese  
o takmer 54 percent. 

Kým v predchádzajúcom kalendárnom týždni 
bola chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Púchovskom okrese na úrovni 523 ochorení na 
100.000 obyvateľov, v minulom týždni klesla chorob-
nosť na úroveň 244 ochorení na 100.000. Chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia tak bola v Púchov-
skom okrese tretia najnižšia v Trenčianskom samo-
správnom kraji. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili lekári 
na regionálne úrady verejného zdravotníctva 832 ak-
útnych respiračných ochorení, čo predstavuje prie-

mernú chorobnosť 482 prípadov na 100.000 obyva-
teľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom klesla 
chorobnosť o 13 percent. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia v Trenčianskom kraji bola minulý týždeň v okrese 
Ilava, kde dosiahla úroveň 715 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 230 ochorení na 
100.000 obyvateľov, bola minulý týždeň v okrese Po-
važská Bystrica. 

Z celkového počtu akútnych respiračných ochore-
ní bolo v celom kraji iba sedem prípadov ochorení 
na chrípku, chrípková chorobnosť tak v porovnaní  
s predchádzajúcim týždňom klesla o 77 percent. 

RÚVZ Trenčín 

Chorobnosť na ARO klesla

Dňa 7. marca, krátko pred piatou hodinou podve-
čer, bol ohlásený požiar lesného porastu v katastri 
obce Lysá pod Makytou časť Beňadín (na snímke),  
v okrese Púchov. Na zásah boli vyslaní traja príslušní-
ci Hasičského a záchranného zboru z Púchova s dvo-
mi cisternovými vozidlami.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo ziste-
né, že ide o požiar rúbaniska o rozlohe cca 300 x 300 

metrov. Zasahujúci príslušníci HaZZ použili za úče-
lom lokalizácie požiaru jeden hasebný prúd a vodu 
na hasenie požiaru z genfovakov.

Krátko po pol siedmej hodine večer bol požiar zlik-
vidovaný a následne miesto udalosti odovzdané zás-
tupcovi miestnej lesnej správy. Pri udalosti sa nikto 
nezranil. 

KR HaZZ Trenčín 

Hasičov zamestnal lesný požiar
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Premeny ZUŠ počas plánovanej rekonštrukcie 
Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy v Púchove, ktorá bola Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy v Púchove, ktorá bola 

začatá na jeseň v roku 2020 po schválenej investícii stavebných úprav na začatá na jeseň v roku 2020 po schválenej investícii stavebných úprav na 
feb ruárovom mestskom zastupiteľstve, by mala byť ukončená v polovici me-feb ruárovom mestskom zastupiteľstve, by mala byť ukončená v polovici me-
siaca jún, keďže stavebné úpravy boli v minulom období pozastavené na zá-siaca jún, keďže stavebné úpravy boli v minulom období pozastavené na zá-
klade viacerých vládnych opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou. klade viacerých vládnych opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou. 

V súčasnosti prebieha realizácia úprav bez problémov, organizované sú V súčasnosti prebieha realizácia úprav bez problémov, organizované sú 
pravidelné kontrolné dni za účasti pracovníkov oddelenia výstavby, investí-pravidelné kontrolné dni za účasti pracovníkov oddelenia výstavby, investí-
cií, životného prostredia a stavebného úradu, realizátora stavby (MIPE Invest, cií, životného prostredia a stavebného úradu, realizátora stavby (MIPE Invest, 
s.r.o.) a investora. Momentálne navštevuje umelecké odbory (hudobný, vý-s.r.o.) a investora. Momentálne navštevuje umelecké odbory (hudobný, vý-
tvarný, tanečný) v ZUŠ celkom 763 žiakov, po rekonštrukcii vzniknú naviac 3 tvarný, tanečný) v ZUŠ celkom 763 žiakov, po rekonštrukcii vzniknú naviac 3 
triedy – 1 grafická a 2 menšie pre hudobný odbor a taktiež ateliér pre výtvar-triedy – 1 grafická a 2 menšie pre hudobný odbor a taktiež ateliér pre výtvar-
ný odbor spojený s priestorom určeným pre výstavy. ný odbor spojený s priestorom určeným pre výstavy. 

Z priebehu a premien budovy ZUŠ prinášame malú fotoreportáž. O ďalšom Z priebehu a premien budovy ZUŠ prinášame malú fotoreportáž. O ďalšom 
postupe v rekonštrukcii budeme priebežne informovať.postupe v rekonštrukcii budeme priebežne informovať.

Odd. výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úraduOdd. výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Nosné konštrukcie nového schodiska do podkrovia.Presvetlenie nového priestoru podkrovia. Odstránenie nepotrebných komínových telies.

Stav budovy ZUŠ pred rekonštrukciou.

Rekonštrukcia pôvodného stropu a vybúranie otvoru pre nové schodisko. Zrekonštruovaná nová podlaha a doplnenie strešných okien. 

Montáž izolačných fólií novej strechy. Pohľad na realizáciu nového latovania strechy.
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Chodíš na základnú školu a rád 
si vymýšľaš rôzne príbehy alebo 
básne? V spolupráci s Mestom 
Púchov Mestská knižnica Vladi-
míra Roya pripravila zaujímavú 
súťaž pre žiakov základných škôl, 
ktorá môže odhaliť tvoj talent. Do 
konca marca môžeš posielať svoje 
príspevky s kontaktnými údaj-
mi na mestskakniznicapuchov@
gmail.com. 

Každý týždeň vyberieme 
niekoľko príspevkov na zverejne-
nie v Púchovských novinách a na 
konci marca budú vyžrebovaní 
víťazi v dvoch vekových kategó-
riách.

Sovička Lea
Žila raz jedna sovia rodinka na kra-

ji lesa v bútľavine stromu. Rodine sa 
narodila malá sovička Lea. Lea bolo 
veľmi zvedavé a šibalské sovíča. Kde 
sa niečo zaujímavé dialo, tam nesmela 
chýbať. Ako keď sa stratil zajko Lacko 
od susedov. Hľadala ho medzi prvými. 
Aj ho našla, lebo poznala jeho skrýšu 
v nore pod dubom na opačnom konci 
lesa. 

Keď už Lea podrástla a bola väčšia, 
zatúžila stať sa spisovateľkou. Začala 
písať básničky. Napríklad takúto:

„Žila malá sova, 
mala rada slová. 
Skladala z nich básne, 
išlo jej to krásne.“ 

Tak písala a písala, až kým sa stala 
hrozná vec. Jej mamička Sovička bola 
veľmi chorá. Našli ju ľudia – lesníci a tí 
ju zobrali preč. Oni jej chceli pomôcť, 
ale to Lea nevedela. Bola taká smutná, 
že ani nespala, ani nejedla. Len sedela 
a žialila. Skúšala aj písať, no básne boli 
také smutné, že ju viac nútili plakať za 
mamou. 

Až keď jedného dňa prišlo auto, 
ktoré sa jej zdalo povedomé. Boli to 
lesníci. Keď vystúpili a v rukách mali 
klietku s jej mamičkou, od radosti za-
čala húkať : 

„Hú, hú, vidím mamu znovú!“
Mamička Sovička bola v úplnom 

poriadku a básničky sovičky Ley boli 
opäť šťastné. 

Zuzka Perďochová, 4. ročník

Sliepočka Kinderka
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden 

dvor a na ňom žili kačka Rapotačka, 
pes Pako, ovečka Huňka, sliepka Kin-
derka, kohútik Kikirík a mnoho iných 
zvieratiek. Všetci si svorne nažívali, iba 
sliepka Kinderka sa k nim málokedy 
priblížila na kus reči. Bola panovačná 
a hlavne namyslená. Myslela si o sebe, 
že je najkrajšia a najmúdrejšia. Občas 
už - už chcela sa zapojiť do ich debaty, 
ale bála sa, že ju medzi seba ani neprij-
mú. Bolo jej smutno, že je tak sama. 
Ale jedine ona si za to môže. Všetci 
by ju s láskou prijali, keby sa tým po-

výšeneckým správaním sa od nich ne-
vzdiaľovala. 

Až raz… Na dvore sa mal konať kon-
cert. Sliepka Kinderka to vymyslela. 
Na tento deň sa pripravovala už celú 
večnosť. Veľmi rada spievala. Túžila sa 
predviesť pred obecenstvom. Okrem 
spevu sa rada aj parádila, stále nie-
čo vymýšľala, preto chcela spojiť dve 
podujatia do jedného - módu a spev. 
Dlho uvažovala, ako to urobiť. Prišla 
na skvelú myšlienku. Usporiada mód-
nu prehliadku a zároveň bude spievať. 
Ale kto jej pomôže postaviť pódium, 
keď sa s nikým nebaví? Predsa len 
skúsi. Urobila veľký plagát a na neho 
napísala pozvánku pre všetkých oby-
vateľov dvora. Zavesila na plot a zača-
la pracovať. Keď ostatní videli, ako sa 
trápi s pódiom, prišli jej pomôcť. Rých-
lo postavili a čakali na vystúpenie. Boli 
zvedaví, čo tá fiflena predvedie.

 Konečne nadišiel ten deň. Pozva-
ní i nepozvaní sa dostavili na dvorný 
koncert. Čakali už len na pyšnú sliepku 
Kinderku. Vystúpila na pódium oble-
čená podľa najnovšej módy a pobrala 
sa k mikrofónu.

„Kotkodák, kotkodák!“ Pyšne kotko-
dákala na všetky strany, či ju dobre 
počujú. Keď prikývli hlavami, chcela 
spievať, no zrazu to prišlo. Dostala 
príšernú trému a nemohla vydať zo 
seba ani hláska. Zabudla totiž, čo má 
spievať. Dlho tak stála a nie a nie za-
čať. Zvieratká sa začali smiať, pretože 
hrdopýška Kinderka zlyhala. Už – už 
chcela z pódia zdrhnúť, keď ju veľký 
obdivovateľ kohút Kikirík povzbudil  
a pred všetkými povedal. 

„No tak, Kinderka, začni, stojím pri 
tebe. Už dávno sa mi páčiš! Mám ťa 
veľmi rád!“

Kinderka sa zapýrila. Posmelená 
krásnym vyznaním odrazu spustila.

Počúvajte, kamaráti,
čo vám tu dnes zaspievam,
na tom našom veľkom dvore 
šťastné chvíle prežívam.
Mám vás všetkých veľmi rada,
spokojne vždy zaspávam,
iba pri vás, moji milí,
krásny život spoznávam.
Bolo to niečo fantastické. Zvieratká 

vrieskali, tlieskali, prekrikovali sa. Na-
myslená sliepka ich predsa má rada. 
Kohút žiaril šťastím. Pyšne triasol hre-
beňom a kikiríkal a kikiríkal. Veril jej. 
Predsa si vybral tú správnu.

Sliepka sa klaňala a klaňala, a nako-
niec musela zopakovať pesničku. Jej 
pýcha ešte viac rástla. V duchu si však 
hovorila:

„Dnes to bude pre mňa výnimočný 
deň! Mám pre vás ďalšie prekvapenie. 
Toto nikto nedokáže, jedine ja! Každý 
bude iba o mne rozprávať. Budem 
slávna!“ zastrájala sa. „Znesiem také 
vajíčko, že všetci budú gúliť okáľmi. 
Nebude biele, ale zázračné-čokoládo-
vé!“

Každý netrpezlivo čakal, čo urobí. 
Zobrala do zobáka jedno zázračné 
zrno, ktoré už dlho schovávala na túto 
príležitosť, prehltla ho a prevrátila 
očami! Tvárila sa, že sa dusí. Prítomní 
sa veľmi zľakli a chceli pomôcť. Kohút 
im však nedovolil. 

Od pýchy potriasol hrebienkom a vy-
skočil k nej na pódium. Iba on jediný 
má právo pobúchať ju po chrbátiku, 
aby zrno vyskočilo von. No ona ani 
jemu nedovolila. Nadýchla sa, potria-
sla parádnym chvostom a vypustila 
krásne čokoládové vajíčko. 

Všetci nad ním žasli. Sliepky krútili 
hlavami a neverili vlastným očiam. 
Čokoládové vajíčko! Opäť sa bude roz-
právať iba o nej, každý sa bude krútiť 
iba okolo nej! A ony? Čo sú horšie? 
Predsa tiež znášajú vajíčka, krásne, 
bielučké - pre deti a ľudí, ktorí ich majú 
radi. To je nespravodlivé! Jednoducho 
závideli.

O chvíľu sa to roznieslo po celej dedi-
ne, po meste, až sa dostalo do celého 
sveta. Prišli novinári, filmári, chceli vi-
dieť ďalšie a ďalšie, ale k takému pre-
kvapeniu už nedošlo. Kinderka zniesla 
iba toto jediné. 

Domov odchádzali so zvesenými 
hlavami. Čo napísať o čarovnom vajíč-
ku? Rozmýšľali, rozmýšľali, až dostali 
skvelý nápad. Podľa neho budú takéto 
vyrábať v čokoládovniach. Ani dlho 
nerozmýšľali, ako ho volať. Predsa 
podľa nej „Kinder vajíčko!“

Kamila Lehetová, 5. ročník

Malé šteniatko a jeho 
dobrodružstvá

Bol jeden slnečný deň. Ja a moja pa-
nička sme sa rozhodli ísť na prechád-
zku. Ako si tak kráčame, zrazu sa nie-
čo v kríkoch zahmýrilo. Potiahla som 
vôdzku a rozbehla som sa ku kríku. 
Bežala som tak silno, až sa vôdzka pre-
trhla. Skočila som do kríka a na moje 
prekvapenie tam bol iba malý sivý 
zajačik. Vyšla som z kríka, ale mojej 
paničky nikde. Od smútku som zak-
ňučala. Začala som ju hľadať po celom 
parku. Našla som len podobného psa 
ako ja, ale mojej paničky nikde. Zrazu 
som pri strome zbadala malú pichľavú 
guľôčku. Bola podobná tej, s ktorou 
sa doma hrávam. Oňuchala som ju,  
a vtom: „Auuu“. Guľôčka sa premenila 
na nejaké pichľavé čudo, ktoré od-
cupkalo preč. Radšej sa s guľôčkami  
v parku nebudem hrávať. Ale kde je 
tá moja panička? Za chvíľu je večer  
a ja som ju ešte nenašla. V tom som za-
počula: „Lili, poď sem!“ Otočila som sa 
a na moje prekvapenie tam bola ona. 
Z radosťou som sa rozbehla ku nej. 
Skočila som na ňu a začala ju oblizo-
vať. Panička spadla na zem a kričala na 
celý park: „Lili, prestaň“. A zaumienila 
som si, že nikdy nepôjdem do kríkov 
bez mojej paničky.

Simonka Húževková, 3. ročník

Literárna súťaž Čarovanie perom
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Čas pandémie zmenil charakter viacerých vý-
chovno-vzdelávacích aj kultúrnych aktivít. Niek-
toré sa zrušili, no mnohé sa presunuli do digitá-
lnej sféry. 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnej-
šou súťažou v umeleckom prednese. Jej poslaním je 
vytvárať priestor na prezentáciu recitačného umenia, 
rozvíjať predstavy, emócie, zdokonaľovať reč i výraz 
interpreta. Súťaž sa koná každý rok a má postupový 
charakter. Pedagógovia zo ZŠ J. A. Komenského našli 
spôsob, ako zrealizovať súťaž aj v tejto nepriaznivej 
situácii. Súťaž presunuli do online priestoru. 

Postupový charakter súťaže sa zachoval. Recitátori 
zaznamenávali svoje recitačné schopnosti na video-
záznam. Niektorí žiaci 1. stupňa dokazovali svoje re-
citačné nadanie v škole, iní vytvárali videonahrávky 
doma. Hodnotiaca porota si vypočula prednes všet-
kých ukážok a určila víťazov v kategórii poézia aj pró-
za. V 1. kategórii (žiaci 2. až 4. ročníka) sa v prednese 
prózy umiestnila Natália Ondrišíková z 3.B, 2. mies-
to obsadila Nina Bumbálová z 3.C, 3. miesto udelila 
porota dvom súťažiacim: Alexandre Škovránkovej  
z 2.A a Mii Mudrákovej zo 4.B. V prednese poézie 
bude našu školu v ďalšom postupovom kole repre-
zentovať Lara Bodnárová z 2.A, 2. miesto obsadila 
Alexandra Bučková z 3.B a na 3. mieste sa umiestnil 
Sasha Jezný z 3.A a Michal Kozák zo 4.A. 

Súťažiaci 2. stupňa sa tento rok prihovárali publi-
ku z virtuálneho pódia. Aj recitátori 2. a 3. kategórie 
(žiaci 2. stupňa) najskôr zaznamenali svoj výkon na 
videonahrávku a poslali pani učiteľkám. Tie potom  
z každej triedy vybrali najlepších recitátorov, ktorí 

sa spoločne stretli 
na školskom kole. 
Školské kolo sa 
uskutočnilo v on-
line prostredí pro-
stredníctvom apli-
kácie Zoom. Spolu 
súťažilo 17 žiakov. 
Boli rozdelení do 
dvoch kategórií, 
osobitne súťažili 
v prednese poé-
zie a v prednese 
prózy. Všetci poeti  
i prozaici trpezlivo 
dokazovali svoj 
recitačný talent. 
Po odznení všet-
kých ukážok mala 
porota neľahkú 
úlohu určiť víťa-
zov. Napokon sme sa rozhodli nasledovne: 

III. kategória (5. a 6. ročník)
Poézia: 1. Dorota Ganátová, 6.B, 2. Zuzana Ďurišo-

vá, 6.B, 3. Samuel Pišoja, 5.B 
Próza: 1. Nadia Andrews, 6.B, 2. Katarína Žiačková, 

5.B, 3. Filippo Maggiolo, 6.B
III. kategória (7. až 9. ročník)
Poézia: 1. Lívia Hochlová, 9.B, 2. Nina Čviriková, 7.B,  

3. Romana Hrebíková, 9.A 
Próza: 1. Tamara Ganátová, 9.B, 2. Paulína Beláková, 

9.A, 3. Tobias Pekar, 8.B

Teší nás, že sa nám recitačnú prehliadku pomeno-
vanú po literárnom velikánovi Pavlovi Országhovi 
Hviezdoslavovi podarilo úspešne zorganizovať aj 
tento rok, kedy si pripomíname sté výročie úmrtia. 

Virtuálny prednes síce nenahradí zážitok vzájom-
ného prepojenia, ktoré je podstatou recitačného 
umenia, no aj virtuálny umelecký svet má svoje čaro. 

Naše poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí 
vynaložili nemalé úsilie pri príprave tohto recitačné-
ho pásma, z ktorého sme si všetci odniesli mnoho 
príjemných umeleckých zážitkov.

ZŠ J. A. Komenského 

Hviezdoslavov Kubín presunuli do online priestoru

„Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu 
knihu.“ - J.K.Rowling

Učitelia v ZŠ Mládežníckej si uvedomujú pravdivosť 
tohto tvrdenia, preto sa snažia deťom ponúknuť čo 
najviac možností objaviť krásu sveta kníh.

V škole máme školskú knižnicu aj čitateľské kútiky 
na chodbách, ale v tomto šk. roku sme sa rozhodli 
priniesť knihy ešte bližšie k žiakom. Zapojili sme sa 

do projektu (aktivity) Naša trieda číta, ktorý je pod-
porovaný Krajinou čitateľov a kníhkupectvom Marti-
nus. Cieľom je pestovať v deťoch lásku k čítaniu, do-
priať im pozitívny čitateľský zážitok, umožniť im stály 
prístup ku kvalitným knihám.

Pre dieťa nemôže čítanie predstavovať iba povin-
nosť, musí mať z čítania radosť. Knihy predsa nie 
sú iba zdrojom informácií, sú aj zdrojom potešenia, 

zábavy, oddychu, fantázie. Čítanie povinných textov  
z učebníc je pre mnohých náročné, nezaujímavé a to 
ich odrádza. Tak vzniká nechuť čítať akékoľvek knihy. 
A práve to sa snažíme zmeniť tým, že sme knižky pri-
niesli priamo do tried, kde k nim všetci majú neustále 
prístup a môžu po nich kedykoľvek siahnuť. V polič-
kách nájdu knihy rôznych žánrov a rôznej čitateľskej 
úrovne. Sú tu príbehy plné fantázie, krátke rozpráv-
ky, príbehy zo života detí , ale aj stránky plné zaují-
mavých poznatkov z rôznych oblastí života. Mnohé 
z nich obsahujú málo textu a veľa ilustrácií a preto 
zaujmú aj menej zdatných čitateľov, ktorí konečne  
z čítania získajú dobrý pocit a povedia si: Prečítal som 
celú knihu. A to ich motivuje k ďalšiemu čítaniu. Čím 
viac prečítajú, tým viac sa rozvíja ich slovná zásoba, 
čitateľská gramotnosť a v neposlednom rade empa-
tia, keďže knihy ukazujú viacero pohľadov na život.

Ak by ste u nás počas prestávky vošli napríklad do 
4.A, videli by ste veľa detí s knihami v rukách, ktoré 
čítajú nie preto, že musia, ale preto, že chcú. A vidieť 
v ich očkách tú radosť, keď sa na poličke v triede ob-
javí nová kniha je na nezaplatenie. O svoju radosť sa 
žiaci 4.A a 4.D chcú podeliť aj s ďalšími žiakmi našej 
školy. Pripravili si pre nich rozhlasové vysielanie. Jeho 
cieľom je prostredníctvom nahrávok, ktoré sami na-
čítali, priniesť „kúsok knihy“ do každej triedy, aby pri-
tiahli k čítaniu ďalšie deti. Výsledkom bude nielen re-
lácia v školskom rozhlase, ale aj vlastné CD-Darujem 
ti rozprávku, ktoré venujú našim druháčikom.

Hoci už teraz badať pozitívny vplyv tohto dobrovoľ-
ného čítania, ten najväčší účinok sa prejaví, keď z detí 
budú dospelí- dospelí, ktorí majú prehľad o svete,  
o minulosti, sú plní nových nápadov, dokážu kriticky 
myslieť a sú tolerantní k ostatným ľuďom. 

Viera Michálková a Michaela Guzmová, 
učiteľky ZŠ Mládežnícka 

Základná škola Mládežnícka číta pre radosť
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Za prvé dva mesiace tohto roka sa na cestách 
Púchovského okresu stalo iba deväť dopravných 
nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roku pokles o dve nehody. 

Pri dopravných nehodách na cestách okresu 
Púchov neprišiel v januári a vo februári nikto o život. 
Tri osoby utrpeli ťažké a jedna ľahké zranenie. Pote-
šiteľný je pokles počtu dopravných nehôd pod vply-
vom alkoholu. Počas prvých dvoch mesiacov tohto 
roku namerali policajti alkohol v dychu iba jedného 
vinníka dopravnej nehody. Za rovnaké obdobie mi-
nulého roku ich bolo päť. 

Za obdobie od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 
došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 127 doprav-
ným nehodám, čo je o 37 menej, ako v rovnakom 
období minulého roku. Z toho s následkom na zdra-
ví bolo 34 dopravných nehôd (medziročný pokles  
o 26). Pri dopravných nehodách boli dve osoby oso-
by usmrtené, čo je rovnaký počet, ako v porovnateľ-
nom období minulého roku. Sedem osôb bolo ťažko 
zranených (-6) a 34 osôb ľahko zranených (-28). Obe 
obete dopravných nehôd boli vodiči osobných mo-
torových vozidiel. 

Dni a časy vzniku dopravných nehôd  
Z pohľadu dní v týždni bolo za prvé dva mesiace 

najviac dopravných nehôd zaznamenaných v utorok 
(20 dopravných nehôd) a v stredu (20 dopravných 
nehôd). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 
bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd  
v pondelok (18 dopravných nehôd). 

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo 
za obdobie od 01. 01. 2021 do 28. 02. 2021 najviac 
dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 12.00 
do 16.00 hod. (29 dopravných nehôd, -3) a v čase 
od 08.00 do 12.00 hod. (28 dopravných nehôd, +5). 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol za-
znamenaný nárast počtu dopravných nehôd v čase 
od 08.00 do 12.00 hod. (28 dopravných nehôd, +5).

Miesta dopravných nehôd
V obci bolo za obdobie od 1. 1. 2021 do 28. 2. 

2021 zaevidovaných 86 dopravných nehôd (-29), pri 
ktorých bola 1 osoba usmrtená (+1), 4 osoby boli 
ťažko zranené (-5) a 17 osôb bolo ľahko zranených 
(-25). Mimo obce bolo zaevidovaných 41 dopravných 
nehôd (-8), pri ktorých bola 1 osoba  usmrtená (0), 3 
osoby boli ťažko zranené (-1) a 17 osôb ľahko zrane-
ných (-3).

Z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote 

alebo zdraví boli kritické najmä cesty I., II. a III. trie-
dy. Na diaľnici bolo zaznamenaných 11 dopravných 
nehôd (+2), pri ktorých nebola žiadna osoba usmr-
tená (0) ani ťažko zranená (0) a 1 osoba bola ľahko 
zranená (+1). Na komunikáciách  v pôsobnosti DO PZ 
Trenčín bolo zaznamenaných 12 dopravných nehôd 
(+8), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (0) 
ani ťažko zranená (0) a 1 osoba bola ľahko zranená 
(+1). Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody 
na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bola 
nedovolená rýchlosť jazdy (8 dopravných nehôd, +7) 
a porušenie povinnosti vodiča (3 dopravné nehody, 
0). Z hľadiska dní patrili medzi najnehodovejšie dni 
utorok (3 dopravné nehody, +3) a sobota (3 doprav-
né nehody, +3). Z hľadiska času patrili medzi najne-
hodovejšie intervaly od 08.00 do 12.00 h. (4 doprav-
né nehody, +3), od 12.00 do 16.00 hod. (3 dopravné 
nehody, +2) a od 16.00 do 20.00 hod. (3 dopravné 
nehody, +1). Na železničných priecestiach nebola 
žiad na dopravná nehoda (-2).

Vinníci dopravných nehôd
Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že 

za obdobie od 1. 1. do 28. 2.  najviac dopravných ne-
hôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 116 
dopravných nehôd (-35). Vodičmi nemotorového 

vozidla boli zavinené 4 dopravné nehody (0), z toho 
deťmi žiadna dopravná nehoda. Chodcami bola za-
vinená 1 dopravná nehoda (-3), z toho deťmi 1 do-
pravná nehoda (+1). Z pohľadu druhu nehody došlo 
k 8 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke 
s chodcom (-12) a k 1 dopravnej nehode, pri ktorej 
došlo k zrážke s cyklistom (-4).

Príčiny dopravných nehôd 
- porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 50 

dopravných nehodách (-25), čo predstavuje 39,4 
%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uve-
dených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrte-
ná, žiadna osoba nebola ťažko zranená a 9 osôb bolo 
ľahko zranených,

- nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 36 do-
pravných nehodách (0), čo predstavuje 28,3 %-ný 
podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvede-
ných dopravných nehodách nebola žiadna osoba 
usmrtená, 6 osôb bolo ťažko zranených a 14 ľahko 
zranených,  

- nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 
13 dopravných nehodách (+3), čo predstavuje 10,2 
%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uve-
dených dopravných nehodách nebola žiadna osoba 
usmrtená ani ťažko zranená a 1 osoba bola ľahko 
zranená,

- nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 7 doprav-
ných nehodách (+1), čo predstavuje 5,5%-ný podiel 
zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených do-
pravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba 
bola ťažko zranená a 1 ľahko zranená,

- porušenie povinnosti účastníka cestnej premáv-
ky sa podieľalo na 5 dopravných nehodách (-1), čo 
predstavuje 3,9 %-ný podiel zo všetkých dopravných 
nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola 
žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená a 1 osoba 
bola ľahko zranená.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu
Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných ne-

hôd zistené v 17 prípadoch (-4). Pri týchto doprav-
ných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená (-1), 
1 osoba bola ťažko zranená (-3) a 3 osoby boli ľahko 
zranené (-3).Vodiči motorových vozidiel zavinili pod 
vplyvom alkoholu 16 dopravných nehôd (-1), vodiči 
nemotorového vozidla a chodci nezavinili pod vply-
vom alkoholu žiadnu dopravnú nehodu.

Zdroj a foto: KR PZ Trenčín

Cesty Púchovského okresu si za prvé dva mesiace 
tohto roka nevyžiadali žiadnu ľudskú obeť 
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Priamo na liečbu COVID-19 nie sú bez lekárskeho 
predpisu dostupné žiadne lieky. Pri ľahkom či mier-
nom priebehu ochorenia v domácej liečbe môžete 
siahnuť po viacerých voľnopredajných liekoch, ktoré 
zmierňujú a potláčajú príznaky.

Väčšina ľudí s koronavírusom má mierne až stred-
ne závažné príznaky a uzdraví sa bez hospitalizácie  
v domácom prostredí.

SYMPTÓMY OCHORENIA COVID-19
Najčastejšie symptómy: horúčka, suchý kašeľ, úna-

va.
Menej časté symptómy: strata chuti alebo čuchu, 

bolesť hrdla, upchatý nos, hnačka, zápal spojoviek, 
bolesť hlavy, svalov alebo kĺbov, nevoľnosť, vracanie, 
kožná vyrážka alebo zmena farby prstov.

Závažné symptómy: sťažené dýchanie alebo dý-
chavičnosť, bolesť alebo tlak na hrudi, strata reči ale-
bo nemožnosť pohybu, zmätenosť.

Ak sa u vás prejavia akékoľvek príznaky respirač-
ného ochorenia, nechoďte do práce a nenavštevujte 
verejné miesta. Choré deti nemajú byť v kolektíve ani 
u starých rodičov, ktorí sú rizikovou skupinou. Izoluj-
te sa od ostatných.

Nechoďte za svojim ošetrujúcim lekárom osobne 
bez ohlásenia. Vopred ho telefonicky kontaktujte  
a informujte ho o svojom zdravotnom stave vrátane 
epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. Váš 
ošetrujúci lekár určí postup diagnostiky ochorenia  
a liečby. Riaďte sa jeho pokynmi, pretože klinický 
stav ochorenia sa bez liečby a dohľadu lekára môže 
skomplikovať.

ZÁSADY, KTORÉ TREBA DODRŽIAVAŤ
- Dodržiavajte karanténu.
- Píšte si poznámky o vašom zdravotnom stave pre 

lekára, resp. ak budete potrebovať rýchlu zdravotnú 
pomoc.

- Merajte si teplotu 2-krát denne, saturáciu si meraj-
te 2 až 3-krát denne.

- Merajte tlak a pulz 2-krát denne.
- Majte pripravený zoznam liekov, ktoré užívate (aj 

voľnopredajných).
- Hovorte o svojom stave s rodinou.
- Pravidelne vetrajte všetky miestnosti v domácnos-

ti.
- V rámci rodiny pravidelne kontrolujte svojich prí-

buzných.
Oxymeter: Merajte saturáciu na viacerých prstoch, 

opakovane a v pokoji. Pozor na situácie, ktoré môžu 
zhoršiť výsledok (dlhé nechty, umelé nechty a lak na 
nechtoch, slabé batérie, studené prsty).

Tlakomer: Robte vždy tri merania po sebe, z druhé-
ho a tretieho merania urobte priemer, ktorý si zapí-
šete.

Teplomer: Je dôležité si pravidelne merať telesnú 
teplotu. Všeobecne môže byť horúčka (nad 38 °C) 
znížená paracetamolom alebo ibuprofénom. U ľudí, 
ktorí netrpia inými závažnými ochoreniami, stačí za-
čať so znižovaním teploty pri 38,5 °C. Ak teplota na-
priek podaniu antipyretík (liekov na zníženie telesnej 
teploty) neklesne do 30-tich minút a je vyššia ako 39 
°C, začnite ju zrážať pomocou vlažnej vody – sprchy 
alebo zábalu

HORÚČKA A BOLESŤ
Bez lekárskeho predpisu sú dostupné viaceré lie-

ky s obsahom paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny 
acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná pre deti do 15 
rokov). Je možné použiť aj lieky s obsahom naproxe-
nu a diklofenaku. Pri vysokých horúčkach je vhodné 
zníženie telesnej teploty pomocou vlažnej sprchy.

Kým paracetamol nemá protizápalový účinok, 
ostatné menované liečivá áno. Na základe niek-
torých štúdií sa ukazuje užitočnosť ich podania vo 

včasných fázach infekcie, pri ktorej dokážu znížiť 
rozvoj zápalového procesu, zabrániť komplikáciám  
a zlepšiť prognózu pacientov. Paracetamol sa s ostat-
nými liečivami môže kombinovať, avšak kombinácie 
ostatných protizápalových liekov neposkytujú zá-
sadný prospech v porovnaním s výskytom nežiadú-
cich účinkov.

U všetkých týchto liečiv je dôležité správne dáv-
kovanie, pričom v praxi sa paradoxne stretávame 
hlavne s poddávkovaním, výnimočne so zbytočnými 
kombináciami viacerých liečiv.

Dávkovanie u dospelých
- Paracetamol: 10 – 15 mg/ kg telesnej hmotnosti, 

maximálne 4x 1000 mg v priebehu 24 hodín,
- Ibuprofén: 400 mg v minimálne štvorhodinových 

intervaloch, denná dávka by nemala prekročiť 1200 
mg,

- Kyselina acetylsalicylová: 500 – 1000 mg v 4 – 8 
hodinových intervaloch, maximálne 4 gramy denne,

- Naproxen: 275 mg sa podáva 2 – 3x denne,
- Diklofenak: 25 – 50 mg sa podáva 3 – 4x denne, 

pričom denná dávka by nemala prekročiť 150 mg.
KAŠEĽ
Ešte pred silnejším rozvinutím príznakov ochorenia 

je vhodné užívať lieky s obsahom ambroxolu, alebo 
bromhhexinu, ktoré okrem toho, že podporujú vylu-
čovanie a zriedenie hlienu v laboratórnych podmi-
enkach, preukázali schopnosť znížiť prienik vírusu 
do buniek, avšak v tomto smere prebiehajú ďalšie 
štúdie. Dospelí užívajú 24 – 48 mg bromhexinu roz-
delených do troch dávok, resp. 60 – 75 mg ambro-
xolu denne.

Komfort pacientov zlepšujú aj lieky s obsahom ace-
tylcysteínu a erdosteínu – nielen vďaka účinku na 
štruktúru hlienu v dýchacích cestách, ale tiež svojim 
protizápalovým a imunomodulačným účinkom.

Pri rozvinutom suchom kašli, čo je častý príznak 
ochorenia, je vhodné podávať antitusiká, ktoré sú 
dostupné v rôznych liekových formách. Avšak, niek-
toré výskumy poukazujú na to, že často užívané an-
titusikum dextrometrofan môže spôsobiť zhoršenie 
infekcie, preto je vhodnejšie konzultovať s farmaceu-
tom iné vhodné a dostupné liečivá.

BOLESŤ HRDLA
V lekárenskej praxi je dostupné veľké množstvo 

lokálne účinkujúcich liekov v rôznych formách – klo-

ktadlá, spreje, a žuvacie tablety. Obsahujú lokálne 
účinkujúce dezinfekčné látky a lokálne anestetiká.

Užívanie lokálnych dezinficiencií (iódovaný povi-
dón, chlorhexidin, benzydamín a iných) zníži bolesti-
vé pocity pacienta, ale zároveň redukuje nákazlivosť 
vydychovanými kvapôčkami.

Verejná lekáreň je aj v čase pandémie na-
jdostupnejšie zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa 
v každom okamihu nachádza kvalifikovaný odborník 
vo všetkých oblastiach tzv. samoliečenia. Všetky uve-
dené odporúčania je preto vhodné konzultovať so 
zohľadnením individuálnych aspektov konkrétneho 
pacienta.

Kedy treba kontaktovať lekára?
- pri pozitívnom výsledku na COVID-19,
- pri telesnej teplote nad 38 stupňov trvajúcej viac 

ako tri dni,
- ak pociťujete bolesti na hrudníku pri kašli, máte 

zhoršujúce sa dýchanie,
- v prípade zhoršeného príjmu tekutín a stravy  

a zníženého množstva moču,
- pri zhoršovaní stavu napriek domácej liečbe.

Kedy volať 155?
Na tiesňovú linku 155 volajte v prípade kolapso-

vého stavu, problémov s dýchaním, napríklad, keď 
sa neviete poriadne nadýchnuť, prípadne neviete 
dokončiť vetu, pretože sa zadýchavate. Ministerstvo 
zdravotníctva radí volať záchranku v týchto prípa-
doch:

- pocit nedostatku vzduchu a zadýchanie sa pri 
bežných aktivitách (pohyb v domácnosti, rozpráva-
nie, telefonovanie),

- pocit tlaku na hrudi,
- vykašliavanie krvi,
- bledosť, modré pery,
- oxymeter opakovane ukazuje hodnotu pod 92 %; 

pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) 
pod 88 % (pozor na správne meranie),

- pocit na odpadnutie, zmätenosť,
- strata vedomia.
Čo treba robiť po ukončení karantény?
- kontaktujte svojho všeobecného lekára,
- informujte ho o všetkých pretrvávajúcich prízna-

koch (kašeľ, slabosť a pod.),
- spôsob rekonvalescencie určí lekár podľa priebe-

hu choroby.                   Zdroj: npz.sk

Domáca liečba ochorenia COVID-19
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ÚSPEŠNÝ PREDAJ BYTU, ČASŤ 2. A KÚPA INVESTIČNEJ 
NEHNUTEĽNOSTI
Upratanie a vypratanie, home staging, 
maľovanie a drobné opravy. Týmto témam 
sme sa venovali v minulom článku. Byt je 
takmer pripravený na predaj- ešte nám ale 
zostáva určiť cieľovú skupinu kupujúcich, čo 
nám pomôže viac sa zamerať na vyzdvihnutie 
výhod bytu, vďaka čomu napíšeme pútavý 
inzerát. 

Nafotenie bytu
Odporúčam zrkadlovku so širokouhlým 
objektívom, vďaka ktorej lepšie vynikne 
priestor. Fotíme z rohu miestnosti, prípadne 
presne oproti, na stred a vďaka mriežke krásne 
zarovnáme podľa rámu okien. Statív je výborný 
pomocník, a keď upravíme aj svetelnosť, záber 
nebude rozostrený. Ďalšia nesmierne dôležitá 
vec je denné svetlo. Najskôr sa zameriame 
na miestnosť ako celok, potom kľudne aj 
detailnejšie zábery. I okolie domu môže byť 
pre kupujúcich zaujímavé. Keďže prezentácia 
nehnuteľnosti a kvalitný marketing sú pri predaji 
veľmi dôležité, odporúčam zveriť nafotenie 
odborníkom. 

Tajomstvo pútavého inzerátu 
vďaka SWOT analýze

Každý človek má v sebe v menšej či väčšej 
miere racionálnu aj emocionálnu zložku, na 
základe ktorej sa rozhoduje. Z tohto dôvodu 
treba uspokojiť obidve - okrem faktov a čísiel 
sa zamerať aj na emócie, ktoré čítanie inzerátu 
vzbudí. Chceme docieliť, aby si človek v duchu 
predstavoval, aké by to bolo v byte bývať. 

Predtým je ale vhodné spraviť si tzv. SWOT 
analýzu, v ktorej sa primárne zameriame na 
plusy a mínusy nehnuteľnosti. Čo vnímate vy 
ako najväčšie plus a naopak, čo ako najväčšie 
mínus vašej nehnuteľnosti? Pozemok o výmere 
2000 m2 je plus pre ľudí, ktorí chcú ovocný sad, 
okrasnú záhradu, výbeh pre psa, ihrisko pre deti, 
ale mínus pre pracovne vyťaženého človeka, 
ktorý sa nechce starať o tak veľkú záhradu. Byt 

v pôvodnom stave je mínus pre ľudí, ktorí sa 
chcú čo najskôr nasťahovať a neinvestovať svoj 
čas a peniaze do nákladnej rekonštrukcie. Na 
druhej strane je to plus pre ľudí, ktorí si chcú 
zariadiť bývanie presne podľa svojich predstáv 
od podláh, zárubní, dverí či obkladov v kúpeľni 
až po kuchynskú linku. Pamätajme ale na to, že 
takmer každé mínus pre jedného sa dá obrátiť na 
plus pre inú cieľovú skupinu. 

A aké informácie uviesť do inzerátu? Lokalita 
a občianska vybavenosť, dispozícia bytu  
a výmera, poschodie, či má byt balkón, a pod. 
Je v dome výťah? Máte na uskladnenie vecí 
k dispozícii pivnicu? Okrem týchto údajov 
je dôležité sa zamerať aj na benefity, aby 
sme vyvolali emóciu, pretože väčšina ľudí sa 
rozhoduje na základe pocitov (samozrejme čisto 
racionálni ľudia, ktorých je výrazne menej, to 
majú inak). Napríklad, faktom je to, že súčasťou 
bytu, ktorý predávate je garáž. Benefitom je to, 
že vždy máte istotu, že zaparkujete priamo pred 
domom a nebudete musieť večer po siedmej 
hodine 3-krát obísť panelák, kým nájdete 
parkovacie miesto. Ak ale kupujete investičnú 
nehnuteľnosť, najdôležitejšie sú naopak čísla. 

Kúpa investičnej nehnuteľnosti 
Niekto obchoduje na burze, iný investuje do 
zlata, pričom ďalší do ETF alebo ESG fondov... 
Každý má svoju cestu. A čo tak investovať 
do nehnuteľnosti? Dôvodov môžete mať 

viacero. Kúpiť byt, ktorý budete niekoľko 
rokov prenajímať a raz ho dostanú vaše deti je 
perfektná podpora do života. Prípadne kúpa 
bytu prostredníctvom úveru na bývanie s tým, 
že byt prenajmete, nájomca pokryje náklady na 
splátku úveru a ešte prispeje do vášho rodinného 
rozpočtu. Aby sa vám to podarilo, dôkladne 
zvážte nasledujúce kritériá, na základe ktorých 
vyberiete svoju investičnú nehnuteľnosť: 

1. Lokalita – kto bude potenciálnym 
nájomníkom? Sú to vysokoškoláci, mladé 
páry, rodinky s deťmi, starší ľudia alebo 
zahraniční manažéri? Nie je dôležité 
len to, v akom meste sa nehnuteľnosť 
nachádza, ale aj v ktorej mestskej časti.

2. Dispozícia a rozloha bytu - čo si myslíte, 
o ktoré byty je najväčší záujem? Zo 
skúsenosti vieme, že vždy o tie menšie 
byty, pri ktorých je najširšia cieľová 
skupina. Čo sa rozlohy týka, každý m2 hrá 
rolu pri kúpnej cene. Napríklad, ak kúpim 
výmerou väčší 2-izbový byt, výrazne sa 
to nepremietne do vyššieho nájmu. 

3. Náklady na bývanie a príspevok do fondu 
opráv - čím nižšia suma, tým samozrejme 
vyšší mesačný tok peňazí pre vás. V akom 
stave je bytový dom? Energetická trieda? 
Plánujú sa väčšie investície do zateplenia 
alebo nového výťahu? Toto všetko sa 
premietne do mesačnej splátky.

4. Stav bytu – pekný, čistý a slnečný byt 
zaujme výrazne viac ľudí a tak si budete 
môcť vyberať z viacerých potenciálnych 
nájomníkov.

5. Poschodie, balkón, výťah, úložné 
priestory - čo ďalšie je plus?

Pri kúpe investičnej nehnuteľnosti treba 
skutočne dôkladne poznať danú lokalitu, 
prípadne sa obrátiť na niekoho, kto sa  
v danej oblasti perfektne vyzná. Okrem toho si 
nepredstavujeme, ako by sa nám v nej bývalo, 
ale zaujímajú nás čísla- výnos a návratnosť 
investície. O tom ale viac v nasledujúcom 
článku.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk

Utorok: 16.3. 
Polievka: Strúčková na kyslo 
1. Bravčové výpečky, kyslá kapusta, 
knedľa
2. Hubárkin kurací rezeň, ryža/americké 
zemiaky
Streda: 17.3.
Polievka: Fazuľová s párkom 
1. Znojemská hovädzia roštenka, 
dusená ryža
2. Čertovský kurací stehenný rezeň, (ba-
ranie rohy, slaninka, syr) zemiaková kaša
Štvrtok:18.3.
Polievka: Hrášková  
1.Španielský hovädzí vtáčik, 
dusená ryža, kyslá uhorka 
2.Belehradský bravčový rezeň, varené 
zemiaky 
Piatok: 19.3.
Polievka: Rajčinová s cestovinou 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatarská omáčka
2.Bratislavské bravčové pliecko, 
cestovina

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 16. 3. 
Polievka:  Kelová s opraženou slaninkou, 
chlieb 
1. Dusené hovädzie na šampiňónoch, 
tarhoňa 
2. Tortilla s kuracím mäsom, zemiakové 
hranolky, dresing 
3. Pizza
Streda: 17. 3. 
Polievka:  Francúzska vývarová, chlieb 

1. Vyprážaný bravčový rezeň, 
zemiaková kaša
2. Hubové rizoto so syrom, kyslá uhorka
3. Pizza
Štvrtok: 18. 3. 
Polievka:  Strúčková s vajíčkom 
a zemiakmi na kyslo, chlieb
1. Plnená paprika /klopsy/,paradajková 
omáčka, kysnutá knedľa
2. Kapustné fliačky so slaninkou 
3. Pizza  
Piatok: 19. 3. 
Polievka: Hubová so strúhaním, chlieb 
1. Rybacie fašírky, zemiakový prívarok 
2. Prírodný bravčový plátok, 
zeleninová ryža  
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€

Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami 
4. Listový šalát s jablkom, pomarančom, 
grilovaným enciánom a toastom
Utorok: 16.3. 
Polievka:  Šošovicová kyslá
1. Chili con carne (mleté hov. mäso, 
fazuľa, kukurica), dusená ryža  
2. Kurací rezeň na zelenom korení  
s volským okom, ½ dus. ryža,  
½ zem. hranolčeky
3. Vyprážaný syr (eidam), varené  
zemiaky, tatárska omáčka 
Streda: 17.3. 
Polievka:  Držková
1. Važecká pochúťka (brav. mäso, kuracia 
pečeň, syr) v zemiakovej placke 
2. Kurací steak na dubákovom rizote  
s ľadovým šalátom  
3. Jogurtové knedličky plnené  
čučoriedkami s opraženou strúhankou  

Štvrtok: 18.3. 
Polievka: Hrachová s párkom
1. Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, syr), 
zem. kaša, kapustový šalát
2. Bravčové kocky na rasci, dusená ryža, 
kyslá uhorka
3. Farfalle so sušenými paradajkami, 
bazalkou a parmezánom
Piatok: 19.3. 
Polievka : Zelerová krémová  
s mandľovými lupienkami  
1. Pečený losos s holandskou omáčkou, 
baby zemiaky s maslom
2. Kuracie prsia s oravskou slaninou  
a cesnak. dresingom, dus. ryža  
3. Cuketové rizoto s parmezánom  
a rukolou  

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz

Utorok: 16.3.
Polievka: Zemiaková krémová s kôprom, 
chlebové krutóny  
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kurací Gyros v tortille (hranolky, tza-
tziky, zeleninové obloženie)  
2. Hovädzí guláš, kysnutá knedľa  
3. Gratinovaná brokolica so syrom, 
varené zemiaky, kapustový šalát 
Streda: 17.3.
Polievka: Hubová so zeleninou, chlieb  
Slepačí vývar s mrveničkou
1. Pečená bravčová krkovička s kapus-
tovými strapačkami   
2. Kapustový list plnený hovädzím 
mäsom a ryžou, varené zemiaky

3. Špagety Carbonara  
Štvrtok: 18.3.
Polievka: Mrkvová krémová 
so zázvorom, chlebové krutóny
Divinový vývar s drobnou cestovinou
1. Kuracie prsia Capresse, pučené 
zemiaky s pórom, zeleninové obloženie  
2. Divinový španielsky vtáčik, 
dusená ryža
3. Ryžový nákyp s ovocím  
Piatok: 19.3.
Polievka: Šajtlava, chlieb  
Slepačí vývar s bylinkovými haluškami
1. Kurací vyprážaný rezeň, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka
2. Hovädzie stehno na viedenský 
spôsob, tarhoňa  
3. Grilovaný rybí filet, zeleninový šalát, 
cesnakový dresing  
Vegánska špecialita na tento týždeň:
Mrkvovo plánkové fašírky s batatovým 
pyré, uhorkový šalát
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

NOVOOTVORENÁ 
AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Royova ulica 1908/12A, 020 01 Púchov

+421 944 212 714

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - ZBROJNÉ PREUKAZY

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - PRÁCA V SBS

DIAGNOSTIKA DETÍ A DOSPELÝCH
KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
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Za dobrovoľníctvo sa považuje neplatená 
činnosť, ktorú dobrovoľník vykonáva slobod-
ne, a svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti  
a energiu venuje v prospech iných ľudí alebo 
spoločnosti. 

Dobrovoľníc-
tvo sa realizuje 
v rôznych ob-
lastiach života 
s p o l o č n o s t i :  
v sociálnej  
a zdravotnej 
oblasti, v oblasti 
výchovy a vzde-
lávania, ochra-
ny životného 
p r o s t r e d i a ,  
v oblasti kultúry 
a umenia, roz-
voja komunít 
a občianskej 
s p o l o č n o s t i ,  

v oblasti ochrany ľudských práv, demokracie a slo-
body a i.

Dobrovoľnícke ocenenia Srdce na dlani
Dobrovoľnícke ocenenia Srdce na dlani poznajú 

svojich majiteľov. Historicky po prvýkrát boli no-
minácie otvorené vo všetkých krajoch Slovenska, 
pričom vo väčšine z nich už prebehlo zasadanie 
komisií a udeľovanie ocenení Srdce na dlani.  
V roku 2020 krajské dobrovoľnícke centrá prijali 
rekordných 287 platných nominácií a komisie roz-
delili až 91 ocenení či mimoriadnych cien Srdce 
na dlani. Po prvýkrát zároveň komisie rozhodovali  
o nomináciách na národné oceňovanie Dobrovoľ-
ník roka 2020 - Oceňovanie cenou Srdce na dlani, 
na ktoré poputujú až dve tretiny ocenených pro-
jektov zo všetkých krajov.

Prepojenie krajského a národného oceňova-
nia

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum po-
kračuje vo svojej tradícii národného oceňovania. 
Realizuje ho už od roku 2011, kedy rozšírilo oce-
ňovanie z úrovne Bratislavského kraja na celoslo-
venskú úroveň. Od roku 2020 dochádza v part-

nerstve s krajskými dobrovoľníckymi centrami 
a Platformou dobrovoľníckych centier a organi-
zácií k zmene systému nominovania na národné 
ocenenie. Oprávnenými subjektami na zasielanie 
nominácií na národné oceňovanie dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok sú krajské dobrovoľnícke centrá. 
Nominácie vychádzajú z návrhov na ocenenie 
Srdce na dlani na krajských úrovniach. Znamená 
to, že v celonárodnom kole oceňovania sa stretnú 
príbehy tých najvýnimočnejších z výnimočných.

Slávnostné podujatie Dobrovoľník roka 2020
Slávnostné podujatie Dobrovoľník roka 2020 sa 

uskutočnilo 11. marca 2021. Vzhľadom na pande-
mickú situáciu slávnostný večer prebehol online. 
Záštitu nad podujatím prevzal minister zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

V roku 2020 bola na krajskej úrovni ocenená  
v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov riadi-
teľka CVČ Včielka Púchov Alena Strýčková (na 
snímke). Ocenená bola za prínos práce s mlá-
dežou vo veku 13 až 30 rokov v meste Púchov. 

Vo veľkej miere sa venuje Žiackemu mestské-
mu parlamentu v Púchove, kde pomáha or-
ganizovať a realizovať stretnutia a aktivity jej 
členov. Dobrovoľníkov a mládež v Púchove sa 
snaží zapájať do rôznych aktivít, programov  
a činností, ktoré prispievajú k rozvoju dobrovoľ-
níckej činnosti mládeže a rozvoju komunity. 

Srdce na dlani 2020 a samotné dobrovoľníctvo  
v našom meste Alena Strýčková pre Púchovské 
noviny zhodnotila: 

„Dobrovoľníctvo je niečo, čo je potrebné robiť 
srdcom. Keď už človek dobrovoľníka robí, je to pre 
vlastný dobrý pocit a potrebu niekomu pomôcť. 
Určite si veľmi vážim navrhnutú nomináciu ako 
koordinátorka dobrovoľníkov a ďakujem za prí-
ležitosti, ktoré mi osud do cesty prináša. Vždy sa 
teším, keď sa ku mne pridávajú ďalší s úmyslom 
nezištne pre druhého niečo spraviť. Sme s mojimi 
mladými dobrovoľníkmi pripravení pomôcť tým, 
ktorí pomoc potrebujú.“   

Zdroj: srdcenadlani.sk

Srdce na dlani 2020 sa odovzdávalo online

Už mnohokrát samospráva denného centra seni-
orov (DC) v našom meste prekvapila svojich členov 
pri organizovaní podujatí v našom meste. No ale čo 
už sa dá vymyslieť v období korona krízy. A prekva-
penie prišlo aj k MDŽ. Už viac ako storočný sviatok 
Medzinárodného dňa žien si členovia denného cent-
ra pripomenuli na netradičnom mieste – za dodržia-
vania pandemických opatrení. Samospráva pozvala 
postupne po časových úsekoch svoje členky na 
prechádzku do Marzibanyiho záhrady, ktorá dýcha 
nielen súčasnosťou ale aj veľkou históriou Púchova. 

Pri prechádzke záhradou si každá zobrala minikara-
fiát venovaný mestom, ale aj niečo na domácu úlohu. 
Antistresové vymaľovánky - veľkonočných zajačíkov. 
Tie majú členky DC vymaľovať k Veľkej noci a budú 
zaradené do súťaže O najkrajšiu vymaľovánku.

Vychádzky v prírode patria do výnimiek, ktorú 
môžu využívať aj púchovskí seniori. A tak dostatoč-

ne mnohí z nich využívajú aj pomôcky - turistické 
paličky, ktoré mesto zakúpilo pre turistický krúžok 
DC. Viacerých teda môžeme vo dvojiciach vidieť na 
prechádzkach na Lachovci, či na odhánkach pri Váhu, 
či na cyklotrase. Možnosť vidieť sa aspoň na diaľku, 
nestratiť sociálny kontakt - bolo navrhnuté práve  
z turistického krúžku. Z jednej z činnosti, ktoré má vo 
svojom pláne činnosti DC aj v tomto roku. Veríme, že 
čoskoro budú prekonané prekážky obmedzovania sa 
a rozbehnú sa v DC aj ďalšie činnosti.

Sme radi, že naše mesto aj počas tohto zložité-
ho obdobia myslí na svojich starších obyvateľov  
a úprimne za to všetko ďakujeme. Chceme sa touto 
cestou poďakovať aj za rúška, ktoré dostali od mesta 
nielen členovia denného centra, ale aj všetky ostatné 
spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta, 
ktoré združujú tiež seniorov a zdravotne postihnu-
tých.                                     Emília Luhová

Oslava MDŽ v Marczibanyiho záhrade
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Dňa 18. marca si pripomenieme 700. výročie 
smrti jedného z najznámejších šľachticov stre-
dovekého Uhorska, ktorý väčšinu svojho života 
prežil na šírych pláňach Trenčianskeho panstva.

Jeho majetky zaberali v čase jeho najväčšej slá-
vy obrovskú časť Slovenska, čo súčasníkov nabáda, 
aby jeho osobu častovali titulom „panovník“ či „kráľ.“ 
Matúš nebol ani jedno ani druhé. Nebol „z Božej 
milosti kráľ,“ bol len veľmi schopným politikom, di-
plomatom a vojakom, ktorý vedel svoje skúsenosti 
a znalosti využiť vo svoj prospech. Kto bol tento 
obávaný, smnohokrát zatracovaný, veľmož a prečo 
je jeho sila osobnosti stále tak živá i po 700 rokoch? 

Pôvod a cesta na výslnie 
Matúš Čák sa narodil okolo roku 1260 významné-

mu uhorskému šľachticovi Petrovi, ktorý svoj rod, 
vlastniaci erb s vyobrazením leva, priviedol vojenský-
mi úspechmi na politické výslnie, do priazne kráľov. 
Matúš v jeho úspešnej politike pokračoval. K sláve  
a vážnosti, ktorú získal jeho otec, sa rozhodol pripo-
jiť bohatstvo a mocenský vplyv. A to sa mu podarilo, 
pretože v časoch, kedy sa Uhorsko zmietalo na pre-
lome 13. a 14. storočia, po vymretí rodu Arpádovcov,  
v nepokojoch, dokázal bravúrne lavírovať medzi 
účastníkmi boja o svätoštefanskú korunu a dosiah-

nuť tým nemalé zisky. Čákovské panstvo sa pôvod-
ne rozprestieralo na severe dnešného Maďarska  
a čiastočne zasahovalo aj Bratislavskú stolicu. 

Pán Váhu a Tatier 
Matúša do popredia vyniesol úspech vo víťaznej 

bitke, kde si sily na bojovom poli zmeral kráľ Ondrej 
III. na strane jednej a rakúsky vojvoda Albrecht na 
strane druhej. Ondrej III. mu ako vďaku za preuká-
zané služby udelil titul palatína, ktorý mu bol však 
neskôr odňatý (napriek tomu sa v listinách titulom 
palatín stále podpisoval). Ako palatín bol druhým 
najvplyvnejším mužom v kráľovstve. Vďaka vplyvu 
a vojenskej sile sa pod jeho správu postupne dostá-
vali ďalšie hrady a majetky, ako napríklad Topoľčany, 
Uhrovecké panstvo, Červený Kameň, Horná Nitra, 
Oponice, Čeklís, Bojnice a mnoho hradov a panstiev 
v Ostrihomskej, Komárňanskej a Hontianskej stolici. 
Matúš Čák spojil jednotlivo roztrúsené panstvá do 
uceleného komplexu, čím podstatne zväčšil pôvod-
nú rodovú základňu. Patrilo mu veľa vplyvných pan-
stiev pozdĺž rieky Váh; jeho doména sa ťahala od 
západného Slovenska smerom na stredné. Aj vďaka 
polohe jeho území dostal prezývku Pán Váhu a Tatier. 

Matúšove spory s cirkvou a kráľom 
Vďaka spôsobu nadobúdania majetkov si Matúš 

Čák narobil mnoho nepriateľov. Počas boja o uhorský 
trón (v rokoch 1301 až cca 1310), kedy medzi sebou 
súperili rody Anjouovcov z Itálie, českí Přemyslovci  
a rakúski Wittelsbachovci, sa Matúš prikláňal vždy na 
stranu možných víťazov. Jeho politické lavírovanie 
dosahovalo dokonalosti, avšak nieslo sa v znamení 
krutostí a častého drancovania. Bez ohľadu na záko-
ny a práva, ktoré v krajine platili, nezdráhal sa siahnuť 
na majetok kráľa či cirkvi, čo bolo neprijateľné. Takto 
násilne si napríklad uzurpoval Nitrianske biskupstvo, 
kde v čase drancovania zhorela katedrála, drahocen-
ná biskupská knižnica a dokonca kostrové relikvie 
sv. Andreja Svorada a Benedikta. Podobný osud 
stihol aj Ostrihomskú arcidiecézu, cirkevné správne 
centrum Uhorska. Vďaka tomuto vyčíňaniu si Matúš 
niekoľkokrát vyslúžil od cirkvi trest exkomunikácie, 
tzn. bol vyobcovaný z cirkvi do času, kým neučiní ná-
pravu - čo sa takmer nikdy nestalo. Na jeho majetky 
bol uvalený interdikt čiže cirkevná kliatba, po kto-
rej uvalení sa na danom území nemohli vysluhovať 

sviatosti ani slúžiť omše. Cirkev i panovník trpezlivo 
čakali na Matúšovo podriadenie sa a návrat uzurpo-
vaných majetkov. Márne. 

V roku 1310 sa aj črtalo zlepšenie vzťahov, no Matú-
šova politická pozícia a majetková platforma boli už 
tak silné, že si mohol dovoliť odoprieť poslušnosť 
samotnému uhorskému panovníkovi Karolovi Ró-
bertovi z Anjou. Dokonca ho odmietal uznať podľa 
miestnych právnych zvykov za legitímneho panov-
níka Uhorského kráľovstva. Spory medzi kráľovskou 
autoritou a oligarchom z Trenčína sa vyostrili v roku 
1311, keď Matúš Čák napadol kráľovo sídelné mesto 
Budín. Vojská týchto dvoch nepriateľov sa na bojisku 
stretli ešte raz, a to v roku 1312 v bitke pri Rozhanov-
ciach. Matúš sa bitky osobne nezúčastnil. Dobové 
pramene vysvetľujú jeho neprítomnosť napríklad 
starobou, či zle hojacou sa ranou na nohe, vďaka kto-
rej by bol na bojovom poli značne znevýhodnený. Pri 
Rozhanovciach stál Matúš na strane východosloven-
ského veľmoža Omodeja Abu. Karol Róbert vyhral 
a vplyv mocných spurných šľachticov začal upadať. 
Kráľ začal z pozemkov Čáka postupne ukrajovať, no 
trenčiansky lev sa nevzdával. Sila vzdoru síce slabla, 
no Matúš sa nehodlal vzdať ťažko nadobudnutých 
majetkov. Všetko však nakoniec dopadlo inak, ako 
Matúš Čák očakával...

Osudový Trenčín 
Trenčiansky hrad aj s príslušným panstvom dostal 

Matúš do rúk koncom 13. storočia, údajne vďaka de-
dičskému právu, ktoré si uplatňoval po smrti svojho 
strýka Matúša II. Čáka. Hrad bol však kráľovským ma-
jetkom, preto bol neskoršou príčinou sporov medzi 
Matúšom a panovníkom. Faktom ostáva, že Matúš si 
Trenčín zvolil za centrum svojich dŕžav, prežil na ňom 
niekoľko rokov a počkal si na ňom i na svoju smrť 
18. marca 1321. Dodnes sa vedú polemiky o mieste 
jeho posledného odpočinku. Niektorí sa domnieva-
jú, že jeho telo dodnes spočíva pod najvyššou vežu 
Trenčianskeho hradu, tzv. Matúšovou vežou. To, kde 
Matúš Čák našiel svoj večný pokoj, je dodnes zahale-
né rúškom tajomstva. Nech je to akokoľvek, jeho prí-
tomnosť dodnes cítiť v múroch Trenčianskeho hradu, 
o čom sa môžete osobne presvedčiť... 

Dominika Kukučová,
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Matúš Čák – lev na Trenčianskom hrade

Trenčianske múzeum v Trenčíne plánuje žiť prí-
behom, povesťami a zaujímavosťami zo života 
Matúša Čáka počas celého roka 2021.

Expozícia k výročiu úmrtia M. Čáka (1321 – 2021)
Už v apríli 2021 otvorí múzeum v Kasárňach na 

Trenčianskom hrade unikátnu expozíciu „Pán Váhu 
a Tatier“. Predstaví ňou nielen samotného Matúša 
Čáka, ale aj dobu, v ktorej žil. Výstava odhalí hodnot-
né a jedinečné zbierkové predmety Trenčianskeho 
múzea. Bude interaktívna a vzdelávacia. Zaujme ná-
vštevníkov všetkých vekových kategórií. Deti nadch-
ne zbroj vojaka, ktorý slúžil v Matúšovom vojsku.

Eurosuvenírová bankovka 
K700. výročiu úmrtia najznámejšieho pána Trenči-

anskeho hradu bude emitovaná pamätná euro suve-
nírová bankovka s nulovou nominálnou hodnotou. 
Bankovka s podobizňou Matúša Čáka Trenčianskeho, 
s hradom z obdobia Matúšovho vládnutia a jeho ro-
dinným erbom je vyrobená z bavlneného papiera ako 
originálne eurobankovky a obsahuje ochranné prvky 
ako sú napríklad vodoznak, hologram, UV ochranné 
prvky, bezpečnostný pásik a iné. Pre záujemcov bude 

k dispozícii v Župnom dome na Mierovom námestí 
v Trenčíne a vo všetkých pobočkách Trenčianskeho 
múzea po uvoľnení epidemiologických opatrení (asi  
v polovici apríla). Záujemcovia budú o presnom ter-
míne začiatku predaja bankovky informovaní pro-
stredníctvom webovej stránky múzea www.muzeu-
mtn.sk a prostredníctvom sociálnych sietí.

Podujatia aj na veľkolepom južnom opevnení
Z plánovaných podujatí budú najvýraznejšími tie, 

ktoré budú niesť meno Matúša Čáka a návštevníkov 
budú pomyselne prenášať do obdobia, v ktorom 
Matúš vládol. Letnú turistickú sezónu otvoria dobo-
vé Matúšove hradné slávnosti na konci júna. Hrad 
bude žiť remeselníckym jarmokom, služobníctvom  
a umením sokoliarov a šermiarov. Z ďalších pripravo-
vaných podujatí, ktoré sa uskutočnia pod patroná-
tom Matúša Čáka sú už teraz známe napríklad letné 
rozprávkové cesty pre deti, remeselné dni, jedinečné 
nočné prehliadky pre deti aj dospelých so scénkami 
alebo rytierske víkendy. Návštevníci si po niekoľkých 
rokoch budú môcť dosýta užiť aj magickú atmosféru 
južného opevnenia.

Predloha portrétov Matúša Čáka v Trenčíne po 
109 rokoch

V auguste sa súčasťou expozície Pán Váhu a Tatier 
stane vzácny exponát - herma z pozlátenej medi, 
ktorá má byť pôvodcom mnohých podobizní Matúša 
Čáka. V súčasnosti sa herma nachádza v Maďarskom 
národnom múzeu v Budapešti, ktorému ju v roku 
1812 darovalo slobodné kráľovské mesto Trenčín 
s vysvetlením, že ide o portrét Matúša Čáka Trenči-
anskeho. Podľa sprievodného listu hlavného sudcu 
mesta Antala Horečného, herma bola na radnici od 
nepamäti a nikto nevedel, kedy sa tam dostala.

Prednášky Trenčianskeho múzea
V priebehu tohto roka plánuje múzeum pre svojich 

návštevníkov realizovať viaceré prednášky súvisiace 
s Matúšom Čákom Trenčianskym, ktoré sa budú tý-
kať jednak sídliskovej kultúry z Matúšovho obdobia, 
vojenských dejín ale aj vzťahu Matúša Čáka k cirkvi. 
Ich cieľom bude priblížiť osobnosť palatína verejnos-
ti a ak pandemická situácia dovolí, zamerať sa aj na 
mladšiu generáciu - žiakov základných a stredných 
škôl.                 Zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne 

Rok Matúša Čáka Trenčianskeho



kultúrakultúra 1717

Ako by mohla vyzerať kultúra v Púchove?

podivný barón

Občianske združenie

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Malé kultúrno - spoločenské centrum PODIVNÝ BARÓN  v
Župnom dome sa obracia na všetkých svojich priaznivcov o
poskytnutie 2% z Vašich daní. 
Údaje:
OZ PODIVNÝ BARÓN
Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov
IČO: 50934490
IBAN: SK0683300000002201336124

Pred týždňom sa vám mohol dostať do pove-Pred týždňom sa vám mohol dostať do pove-
domia internetový dotazník s názvom „Ako by domia internetový dotazník s názvom „Ako by 
mohla vyzerať kultúra v Púchove?“. V dnešných mohla vyzerať kultúra v Púchove?“. V dnešných 
dňoch, kedy umenie doslova spí, sa domáce kul-dňoch, kedy umenie doslova spí, sa domáce kul-
túrno-vzdelávacie organizácie rozhodli opýtať túrno-vzdelávacie organizácie rozhodli opýtať 
ľudí na ich názor na kultúrne dianie v meste. Ich ľudí na ich názor na kultúrne dianie v meste. Ich 
záujem nie je určite náhodný!záujem nie je určite náhodný!

„Kedy inokedy, ak nie teraz?“ povedali si zástupco-„Kedy inokedy, ak nie teraz?“ povedali si zástupco-
via CVČ Včielka, DDŠ Ochotníček, Oddelenie školstva via CVČ Včielka, DDŠ Ochotníček, Oddelenie školstva 
a sociálnych vecí MsÚ Púchov, OZ Folklórne srdce, a sociálnych vecí MsÚ Púchov, OZ Folklórne srdce, 
OZ Mŕtva kosť, OZ Podivný barón, OZ Puchovo de-OZ Mŕtva kosť, OZ Podivný barón, OZ Puchovo de-
dičstvo, Púchovská kultúra s.r.o. a ZUŠ Púchov. Ta-dičstvo, Púchovská kultúra s.r.o. a ZUŠ Púchov. Ta-
kýmto spôsobom zareagovali ich zástupcovia na kýmto spôsobom zareagovali ich zástupcovia na 
aktuálnu grantovú výzvu Fondu na podporu umenia aktuálnu grantovú výzvu Fondu na podporu umenia 
(FPU) – Mesto kultúry 2022. (FPU) – Mesto kultúry 2022. 

Zámerom dotazníka bolo zhodnotenie súčasnej Zámerom dotazníka bolo zhodnotenie súčasnej 
mienky obyvateľstva na kultúrne dianie v meste  mienky obyvateľstva na kultúrne dianie v meste  
a zároveň zistiť potreby ľudí v uvedenej oblasti. Do-a zároveň zistiť potreby ľudí v uvedenej oblasti. Do-
tazník vyplnilo takmer 860 obyvateľov mesta Púchov tazník vyplnilo takmer 860 obyvateľov mesta Púchov 
vrátane príslušných mestských častí a okolitých obcí. vrátane príslušných mestských častí a okolitých obcí. 
Vyplynulo z neho napríklad, že o kultúru v Púchove Vyplynulo z neho napríklad, že o kultúru v Púchove 
majú záujem prevažne ženy (tvorili až 75 % hlasujú-majú záujem prevažne ženy (tvorili až 75 % hlasujú-
cich) a ľudia v produktívnom veku. Púchovčania si cich) a ľudia v produktívnom veku. Púchovčania si 
vážia svoje tradície a radi by vrátili kultúrne dianie vážia svoje tradície a radi by vrátili kultúrne dianie 
do amfiteátra. Ako medzeru v lokálnej kultúre vidia  do amfiteátra. Ako medzeru v lokálnej kultúre vidia  
v nedostatočných možnostiach kultúrneho vyžitia v nedostatočných možnostiach kultúrneho vyžitia 
pre mladých ľudí. Zaujímavým zistením vyplývajú-pre mladých ľudí. Zaujímavým zistením vyplývajú-
cim z výsledkov dotazníka je aj ochladenie vzájom-cim z výsledkov dotazníka je aj ochladenie vzájom-
ných vzťahov medzi susedmi.ných vzťahov medzi susedmi.

Všetky informácie získané prostredníctvom dotaz-Všetky informácie získané prostredníctvom dotaz-
níka slúžia zástupcom spomenutých organizácií na níka slúžia zástupcom spomenutých organizácií na 
vypracovanie základnej línie projektu Mesto kultúry vypracovanie základnej línie projektu Mesto kultúry 
2022. Jedným z jeho cieľov bude priniesť medzi ľudí 2022. Jedným z jeho cieľov bude priniesť medzi ľudí 
nové, odvážne, ale hlavne zaujímavé formy a druhy nové, odvážne, ale hlavne zaujímavé formy a druhy 
umenia. Prípravnú fázu projektu je potrebné zaslať umenia. Prípravnú fázu projektu je potrebné zaslať 
FPU do 22. marca 2021.FPU do 22. marca 2021.

Podrobné vyhodnotenie dotazníka je zverejnené Podrobné vyhodnotenie dotazníka je zverejnené 
na internetovej stránke www.puchovskepoklady.na internetovej stránke www.puchovskepoklady.
sk, kde nájdete aj základné informácie k pripravo-sk, kde nájdete aj základné informácie k pripravo-
vanému projektu. A toto je príležitosť aj pre vás! Ak vanému projektu. A toto je príležitosť aj pre vás! Ak 
by mal ktokoľvek záujem zapojiť sa do projektu so by mal ktokoľvek záujem zapojiť sa do projektu so 
zaujímavým umeleckým nápadom, môže sa prihlásiť zaujímavým umeleckým nápadom, môže sa prihlásiť 
prostredníctvom spomínanej internetovej stránky. prostredníctvom spomínanej internetovej stránky. 
Umenie je pre všetkých. Tešíme sa na spoluprácu!Umenie je pre všetkých. Tešíme sa na spoluprácu!

Projektový tím Mesto kultúry 2022 Projektový tím Mesto kultúry 2022 
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Slovenská agentúra životného prostredia hľadá 
Dedinu roka 2021. Víťaz 11. ročníka súťaže získa pro-
striedky na podporu rozvoja obce a možnosť prezen-
tovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy de-
diny. Súťaž je vyhlasovaná už od roku 2001, pre kraj 
bol mimoriadne úspešným rok 2019. Prestížny titul 
získala obec Papradno a v jednotlivých kategóriách 
uspeli aj ďalšie krajské samosprávy (Lúky – Dedina 
hospodár, Bolešov – Dedina ako pospolitosť, Pobe-
dim a Dohňany – mimoriadne ocenenie). Obec môže 
do súťaže prihlásiť jej starosta do 30. apríla 2021. 
Súťažiacich následne posudzuje Národná hodnotia-
ca komisia, zameriavajúca sa na faktory ako udržateľ-
nosť, koncepčnosť, originalita prístupov a myslenia 
obyvateľov či riadenie samosprávy. Vážení starosto-
via, neváhajte a predstavte činnosť vašej obce. Viac 
informácií o súťaži a podmienkach nájdete na webo-
vom sídle Dedina roka.     Zdroj: TSK

Nájde sa Dedina roka opäť v Trenčianskom kraji?

Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom 
technických služieb mesta s.r.o. Púchov 
oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jar-
né upratovanie mesta“, sa bude rozmie-
stnenie veľkoobjemových kontajnerov 
pre jednotlivé mestské časti, na uloženie 
objemového odpadu, riadiť nižšie uvede-
ným harmonogramom. 

Individuálny zber nebezpečného a elek-
tronického odpadu bude uskutočnený na 
základe požiadavky formou objednávky cez 
zástupcov jednotlivých miestnych častí. Ná-
sledný zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude vykonaný individuálne v mie-
stnej časti u nahlásených občanov.

Zodpovedný pracovník PTSM, s. r. o.:  
Ing. Ladislav Halas, 0905 770 140, alebo 
mail: halas@ptsmpu.sk.  

Zdroj: MsÚ Púchov

Jarné upratovanie mesta, rozmiestnenie kontajnerov

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie 
pracovnej pozície Referent odpadového hospo-pracovnej pozície Referent odpadového hospo-
dárstva a investičnej činnosti na Oddelení výstav-dárstva a investičnej činnosti na Oddelení výstav-
by, investícií, životného prostredia a stavebného by, investícií, životného prostredia a stavebného 
úraduúradu

Náplň (druh) práce: Náplň (druh) práce: 
Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so za-Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so za-

bezpečením úloh na úseku odpadového hospodár-bezpečením úloh na úseku odpadového hospodár-
stva.stva.

Požiadavky na zamestnanca:Požiadavky na zamestnanca:
- vzdelanie v odbore environmentalistika alebo  - vzdelanie v odbore environmentalistika alebo  

v odbore verejná správa a regionálny rozvoj, v odbore verejná správa a regionálny rozvoj, 
- úplné stredné odborné vzdelanie alebo,- úplné stredné odborné vzdelanie alebo,
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo,- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- prax vo verejnej správe a/alebo v oblasti odpado-- prax vo verejnej správe a/alebo v oblasti odpado-

vého hospodárstva výhodou,vého hospodárstva výhodou,
- znalosti z oblasti stavebníctva výhodou,- znalosti z oblasti stavebníctva výhodou,
- komunikatívnosť,- komunikatívnosť,
- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
- schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté - schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté 

situácie,situácie,
- odolnosť voči stresu. - odolnosť voči stresu. 
Osobnostné predpoklady a zručnosti:Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- osvedčenie osobitného kvalifikačného predpo-- osvedčenie osobitného kvalifikačného predpo-

kladu pre činnosti v environmentálnej oblasti vítaná,kladu pre činnosti v environmentálnej oblasti vítaná,

- bezúhonnosť,- bezúhonnosť,
- vodičské oprávnenie: Skupina B,- vodičské oprávnenie: Skupina B,
- počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft - počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft 

Excel – pokročilá,Excel – pokročilá,
Zoznam požadovaných dokladov:Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,- písomná žiadosť,
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list - profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list 

a fotokópia dokladu o vzdelaní,a fotokópia dokladu o vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 

uvádzaných v prílohe žiadosti,uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.údajov v znení neskorších predpisov.

Ponúkaná mzda:Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone 
práce vo verejnom záujme.práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2021Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2021
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú 

žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej 
obálke označenej:obálke označenej:

„Obsadenie pracovnej pozície Referent odpadové-„Obsadenie pracovnej pozície Referent odpadové-
ho hospodárstva a investičnej činnosti na Oddelení ho hospodárstva a investičnej činnosti na Oddelení 
výstavby, investícií, životného prostredia a stavebné-výstavby, investícií, životného prostredia a stavebné-
ho úradu - N E O T V Á R A Ť“ na adresu: Mesto Púchov, ho úradu - N E O T V Á R A Ť“ na adresu: Mesto Púchov, 
Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do 
podateľne Mestského úradu Púchov podateľne Mestského úradu Púchov najneskôr do najneskôr do 

26.03.2021 do 12:00 hod.26.03.2021 do 12:00 hod.
Termín a miesto výberového konania bude uchá-Termín a miesto výberového konania bude uchá-

dzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písom-dzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písom-
nou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo nou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo 
neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požia-nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požia-
davky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom  davky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom  
a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste 
uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači 
písomne informovaní. písomne informovaní. Zdroj: MsÚ PúchovZdroj: MsÚ Púchov

Mesto oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
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2. liga muži - 20. kolo

V dôležitom druholigovom stretnutí dokázali Púchovčania (v červenom) bodovať naplno na trávniku výborného 
Komárna. V sobotu sa konečne predstavia futbalisti MŠK na domácom trávniku.              FOTO: KFC Komárno 

Komárno – MŠK Púchov 0:2 (0:2)
Góly: 11. Štefanec, 38. Krčula (pk)
Žlté karty: Popovič – P. Pilný, Loduha, D. Pilný, roz-

hodovali Benedik – Halíček, Poracký, bez divákov

Posledné výsledky futbalistov Komárna vzbudzo-
vali rešpekt, veď dokázali priviezť bod z Liptovského 
Mikuláša a v dohrávke doma zdolali Podbrezovú. Na-
opak, Púchovčania na jar ešte nezvíťazili. Vzájomná 
bilancia v 2. lige však hovorila pre Púchovčanov. Tí 
začali stretnutie aktívne, výborným pohybom robili 
domácim problémy už pri zakladaní akcií. V 7. minúte 
si brankár MŠK poradil s priamym kopom Pastoreka. 
Na druhej strane po rýchlom protiútoku poslal Mich-
lík pekný prízemný center do pokutového územia, 
Rypákovi chýbalo na doklepnutie niekoľko centime-
trov. V 11. minúte sa už Púchovčania tešili. Michlík 
z ľavej strany pokutového územia vykúzlil ideálnu 
prihrávku na Štefanca, ten sa šikovne zbavil dvoch 
obrancov a utešenou strelou poslal hosti do vede-
nia – 0:1. V 36. minúte si na pekné vysunutie nabehol  
z vlastnej polovice Rypák, v rozhodujúcej chvíli si 
však loptu posunul až príliš. Už o dve minúty však 
Rypák vnikol do pokutového územia, pätičkou našiel 
Krčulu, ktorého fauloval domáci obranca. Sám faulo-
vaný pokutový kop bezpečne premenil – 0:2. V dru-
hom polčase sa Púchovčania stiahli viac do obrany, 
využívali však každú príležitosť na rýchle protiútoky. 
Po jednom z nich sa Krčula pekne uvoľnil na hranici 
veľkého vápna, mieril však do stredu bránky, kde stál 
domáci gólman. V 62. minúte sa po rohovom kope 
dostala lopta k domácemu Špakovi, s jeho strelou 
si však Pilný v bránke Púchova bravúrne poradil. Na 

druhej strane štvrť hodinu pred koncom sa po Kr-
čulovej výbornej práci na pravom krídle a následnom 
centri dostala odrazená lopta k Vargovi. Jeho poho-
tovú strelu z prvej však spod brvna vyhlavičkoval 
domáci obranca. 

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Martiček, Pišoja, 
Pavloviť, Loduha, Varga, Kapusniak, Michlík (88. Ko-
piš), Štefanec, Krčula (90. Vápeník), Rypák (76. D. Pil-
ný), tréner Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 20. kola: Dubnica – Žilina B 1:1, 
Bardejov – Košice 1:2, B. Bystrica – Podbrezová 1:0, 
Petržalka - L. Mikuláš 1:1, Slovan B - Poprad 5:1, Trebi-
šov - Skalica - odložené  
1. B. Bystrica 19 13 3 3 53:27 42
2. L. Mikuláš 19 12 4 3 39:18 40
3. Podbrezová 19 11 2 6 38:16 35
4. Skalica 18 10 5 3 38:21 35
5. Košice 18 10 2 6 26:18 32
6. Petržalka 19 7 6 6 23:23 27
7. MŠK Púchov 18 8 3 7 22:23 27
8. Žilina B 18 7 4 7 40:32 25
9. Komárno 18 7 2 9 17:27 23
10. Trebišov 17 6 4 7 28:31 22
11. Šamorín 18 6 3 9 19:25 21
12. Bardejov 18 4 7 7 17:23 19
13. Dubnica 19 4 7 8 18:25 19
14. Slovan B 18 3 0 15 14:48 9
15. Poprad 18 3 0 15 17:52 3

Program 21. kola: MŠK Púchov – FC Petržalka 
(20. 3. o 14.30 v Púchove), Bardejov – Trebišov, L.  
Mikuláš – Slovan B, Podbrezová – Skalica, Poprad – 
Dubnica, Košice – Šamorín, Žilina B – Banská Bystrica

Výborný výkon v Komárne
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Všetci dobre vieme, koľko času sme stratili po-
čas pandémie, a to ešte nie je všetkému koniec. 
Rôzne otázniky sa vynárajú smerom do budúcna  
najmä ohľadom amatérskeho mládežníckeho 
futbalu, fungovania akadémií či útvarov talen-
tovanej mládeže. Kľúčové bude, ako sa odzrkad-
lí tréningový výpadok na počte hráčov, ktorí sa  
k futbalu vrátia, keďže už niekoľko rokov eviduje-
me úbytok futbalistov. 

„Na záver sezóny 2020/2021 nám v kategórii star-
šieho dorastu na celom území krajiny končí približne 
3200 hráčov narodených v roku 2002. Prechod k dos-
pelým budú mať chalani skomplikovaný výpadkom 
tréningovej a zápasovej praxe. Ďalej tu máme veko-
vú kategóriu 2006, ktorej sa končí pôsobenie medzi 
žiakmi, kde sa bavíme o približne 5400 aktívnych hrá-
čoch. Uvedení futbalisti sa budú musieť posunúť do 
dorastu, pričom skok medzi žiackou a dorasteneckou 
kategóriou je markantný a je pomerne málo klubov, 
ktoré majú kategóriu U17. Preto adresujeme výzvu 
do všetkých klubov v regióne ZsFZ o predbežný zá-
ujem novej dorasteneckej súťaže,“ hovorí vedúci se-
kretár ZsFZ Ľubomír Zábojník. 

Dopĺňa ho predseda Komisie mládeže a školského 
futbalu Jozef Jakuš: „Zo štatistických údajov vidíme, 
že problém vzniká už pri žiakoch, no alarmujúce čísla 
sú najmä pri doraste. Za posledných 5 rokov je tu viac 
ako 30-percentný úbytok športovcov. Naopak, v prí-
pravkách a predprípravkách je za rovnaké obdobie 
nárast o 55 %, čo musíme jednoznačne zúročiť.“ 

Na porovnanie uvedieme, že ročníky 2002, 2003, 
2004 majú spolu približne 11.000 hráčov a ročníky 
2005, 2006 dohromady 9500 hráčov. Z pohľadu vy-
tvorenia by išlo o samostatnú súťaž alebo samostat-
né regionálne súťaže mladšieho dorastu pre ročníky 
2005 a 2006 bez nutnosti dvojičky U19. Zloženie, ako 
aj prípadné skupiny by sa vytvorili samozrejme na 

základe záujmu klubov. Dlhodobo je V. liga dorastu 
ZsFZ neatraktívna, s nízkym počtom klubov a toto je 
možná cesta, ako sa pokúsiť udržať hráčov pri futbale 
a stopnúť rapídny úbytok pri prechode žiaci – dorast. 

„Táto ponuka platí na sezónu 2021/2022 a myslím 
si, že tento krok je vhodný i preto, lebo od ročníka 
2022/2023 sa uskutoční odložená reorganizácia 
dorasteneckej II. ligy na Slovensku. Berieme na ve-
domie finančné zaťaženie pre prípadné prihlásené 
kluby. Všetko záleží od počtu zaregistrovaných, na 
základe toho budeme postupovať v ďalších krokoch. 
V prípade väčšieho záujmu môže súťaž fungovať aj 
na princípe krajov a minimalizovali by sa tak náklady 
na dopravu,“ dodáva Jakuš.  

Ľubomír Zábojník: „Bol by som naozaj nerád, aby 

sme sa dostali pri tejto výzve do roviny: Čo to zasa 
vymysleli? Naším cieľom nie je nasilu otvárať súťaž,  
o akú nebude záujem. Jednoducho chceme dať mož-
nosť väčšiemu počtu hráčov kráčať postupne kate-
góriami futbalového života. Ak nebude zo strany klu-
bov záujem, nebudeme spúšťať žiadnu novú súťaž. 
Bude otvorená diskusia a som pripravený vysvetliť 
každému tímu, funkcionárovi, trénerovi aj hráčom 
túto myšlienku a verím, že sa nám spoločne podarí 
urobiť dobrú vec pre futbal. V prípade otázok alebo 
podnetov ma môžete kontaktovať mailom alebo te-
lefonicky. Všetky dôležité údaje budú priebežne na 
stránke ZsFZ.“ 

Zdroj: ZsFZ - Marián Červenka

Západoslovenský futbalový zväz ponúka možnosť 
vytvorenia novej mládežníckej súťaže

Systém VAR, teda systém video assistant referees, 
bude súčasťou najvyššej slovenskej futbalovej súťa-
že Fortuna ligy už v apríli tohto roka. Zatiaľ ho budú 
využívať len v televíznych prenosoch.

„Konkrétne využívania systému VAR v tzv. live for-
me vo Fortuna lige vo dvoch televíznych stretnu-
tiach v rámci jedného kola je termínované na 3., resp.  
4. apríla,“ potvrdil VAR projektový manažér Sloven-

ského futbalového zväzu Vladimír Medveď.
„Momentálne sa ešte finalizuje odstránenie posled-

ných technických nedostatkov v rámci nadstavby 
základného systému VAR, ktorý je primárne určený 
pre možnosť opakovania videozáberov všetkých TV 
kamier,“ priblížil Medveď.

Systém VAR bude pomáhať rozhodcom pri posu-
dzovaní gólov dosiahnutých z ofsajdov, pri vyhodno-

covaní faulov v pokutovom území alebo pri priestup-
koch, za ktoré sa udeľujú kartové tresty.

„Veríme, že systém VAR bude prínosom pre Fortuna 
ligu,“ privítal jeho zavedenie prezident Únie ligových 
klubov (ÚLK) Ivan Kozák.

„Fanúšik má nielen lepší zážitok z futbalu, čo sa od-
ráža aj na číslach sledovanosti, ale navýšenie počtu 
kamier bola nevyhnutnosť práve pre systém VAR. 
Kluby Fortuna ligy spoločne s partnermi vytvorili 
maximálne úsilie pri implementácii projektu,“ uvie-
dol pre web fortunaliga.sk.

Čo je VAR?
Videoasistent rozhodcu (v skratke VAR) je asistent 

rozhodcu, ktorý preskúmava rozhodnutia hlavného 
rozhodcu s použitím videozáznamu a slúchadla s mi-
krofónom pre komunikáciu. Do oficiálnych pravidiel 
futbalu ho zapísali v roku 2018.

Na veľkých šampionátoch je už VAR samozrejmos-
ťou. Používa sa na majstrovstvách sveta i Európy,  
v Lige národov, v medzinárodných klubových súťa-
žiach ako Liga majstrov či Copa Libertadores, ako i na 
MS U20 či U17, aj ME U21. 

Momentálne je VAR používaný v 43 domácich li-
gových súťažiach, od najlepších európskych líg až 
po najvyššiu súťaž v Thajsku, Maroku či Peru, hoci  
v niektorých len s obmedzeniami (len na určitých šta-
diónoch alebo len v určitej fáze ligy).

Zdroj: SFZ - Vladimír Medveď

Na Slovensku spustia v apríli systém VAR
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I keď žiadneho mužstva z Púchovksého 
okresu sa už Slovnaft cup netýkal, predsa len 
asi všetkých priaznivcov futbalu zaskočilo 
rozhodnutie predsedu Slovenského futbalo-
vého zväzu, ktorý po konzultácii so štátnym 
tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu rozhodol o rapídnom skre-
saní Slovenského pohára. Doplatili na to re-
gionálne futbalové mužstvá. Dôvodom je zlá 
epidemiologická situácia. Futbalistov MŠK 
Púchov prekvapujúco „vyliala“ z pohára Beše-
ňová. Môžu sa tak sústrediť na dôležité zápasy  
v 2. lige. 

Pre futbalistov tímov z nižších súťaží sú konfron-
tácie proti klubom z Fortuna ligy sviatkom. Zážit-
kom na celý život. V štvrtom kole Slovnaft Cupu 
mali napríklad k tímu ŠK Belá pricestovať futbalisti 
MŠK Žilina, TJD Príbelce mali privítať Slovan Bra-
tislava.

Tešili sa márne
Fanúšikovia a amatérski hráči sa tešili márne. 

Slovenský futbalový zväz rozhodol, že v poháro-
vej súťaži budú ďalej pokračovať len kluby z For-
tuna ligy a druhej ligy. Dôvodom je zlá epidemio-
logická situácia.

„Dohranie Slovenského pohára je pre SFZ dôle-
žité, pretože jeho víťaz má zaručenú miestenku 
do európskych súťaží. SFZ preto aktívne hľadal 
spôsob, ako aktuálny ročník dokončiť,“ povedal 
vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav 
Richtárik.

O konci regionálnych tímov rozhodlo minulo-
týždňové rokovanie medzi prezidentom Sloven-
ského futbalového zväzu Jánom Kováčikom a 
tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu SR Ivanom Husárom.

„K dnešnému dňu sú amatérske súťaže a trénin-
gový proces v nich pozastavený, preto musel SFZ 
rozhodnúť, že Slovnaft Cup bude pokračovať bez 
klubov z Regionálnych futbalových zväzov,“ píše 
zväz na svojej stránke.

Koniec pre štrnásť klubov
Trpký koniec to znamená pre kluby TJ Rovinka, 

FC Rohožník, FC Pata, FC Slovan Galanta, OFK Ba-
ník Lehota pod Vtáčnikom, ŠK Sásová, ŠK Belá, OŠK 

Bešeňová, TJD Príbelce, MŠK Slavoj Spišská Belá, 
Slávia TU Košice, 1. MFK Kežmarok, MŠK Spišské 
Podhradie a MŠK Tesla Stropkov. „Tieto tímy budú 
v nasledujúcom ročníku zaradené do príslušného 
kola, v ktorom teraz skončili,“ uvádza zväz.

V hre o víťazstvo v Slovnaft Cupe zostalo desať 
tímov z Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava, MFK Ru-
žomberok, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FC ViOn 
Zlaté Moravce, ŠKF Sereď, AS Trenčín, MŠK Žilina, 
FC Spartak Trnava, FK Pohronie, MFK Zemplín Mi-
chalovce.

Zo zástupcov druhej ligy sa o triumf v 52. roční-
ku pokúsia MFK Dukla Banská Bystrica, MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš, MFK Skalica, FC Petržalka, KFC 
Komárno, FC Košice, FK Železiarne Podbrezová, 
FC ŠTK 1914 Šamorín, FK Dubnica nad Váhom, 
čiže mužstvá, ktoré majú štatút profesionálnych 
klubov a aktuálne môžu ich hráči trénovať a hrať.  
„V piatom kole má byť šestnásť mužstiev a mo-
mentálne ich máme devätnásť. Z toho dôvodu 
bude šesť mužstiev súperiť v akomsi predkole  
o miestenku do piateho kola,“ dodal Richtárik.

Trinásť klubov ide bez boja
Budú to tímy, ktoré sa spomedzi týchto devät-

násť mužstiev umiestnili v minulom ročníku Slov-
naft Cupu najhoršie – Dubnica, Šamorín (obaja 
vypadli v 2. kole), Podbrezová, Michalovce (obaja 
vypadli v 3. kole), Komárno a Košice (obaja vypadli 
v 4. kole).

„Ostatných trinásť klubov postúpi bez boja do 
piateho kola. Dvojice určí žreb, hrať sa bude na 
jedno stretnutie, bez divákov a štadióny, ktoré 
budú hostiť zápasy štvrtého kola, určí podľa aktu-
álnej epidemiologickej situácie SFZ. Tieto tri zápa-
sy sú na programe 23. a 24. marca 2021,“ priblížil 
Richtárik.

Následné 5. kolo je naplánované na 7. apríla, 
štvrťfinále by sa malo hrať hneď o sedem dní 14. 
apríla, prvé semifinálové duely by prišli na rad 28. 
apríla a ich odvety 5. mája. Ak by sa všetko odo-
hralo podľa plánu, finálový zápas by sa mohol 
uskutočniť 19. mája. Po každom kole sa bude ko-
nať v zmysle rozpisu súťaží žreb.

„Žiadne stretnutie sa nebude môcť pre nedo-
statok termínov preložiť. Zápas, do ktorého jedno  
z mužstiev nenastúpi, bude kontumovaný v pros-
pech súpera,“ zakončil šéf súťaží Richtárik.

Zdroj: SFZ - Ivan Mriška

Neprehrali, no končia, Slovnaft Cup 
dohrajú iba tímy z prvej a druhej ligy

Amatérske športové kluby s mládežníckou základ-
ňou môžu požiadať o štátny finančný príspevok na 
zmiernenie dopadov pandémie ochorenia Covid-19. 

Fond na podporu športu už vyhlásil novú výzvu, 
ktorá je tentoraz určená práve pre amatérske špor-
tové kluby. Informoval o tom oficiálny web Sloven-
ského olympijského a športového výboru (SOŠV). 
Žiadatelia môžu žiadať 50 % oprávnených nákladov 
klubu za oprávnené obdobie.

Na budúci týždeň bude už rok od prvého rozhod-
nutia štátnych orgánov obmedziť športový život na 
Slovensku. Do riadnych koľají sa nedostal ešte ani  
v súčasnosti, aktuálne sú športoviská opäť zatvorené. 

Trpia prevádzkovatelia infraštruktúry aj športové 

kluby, ktoré sú sčasti odkázané len na členské prís-
pevky či dotácie od samospráv alebo štátu. Len mi-
nimum z nich vedelo doteraz požiadať o finančný 
príspevok na krytie strát, ktoré spôsobilo zatvorenie 
športovísk.

Fond na podporu športu zverejnil avizovanú Výz-
vu na zmiernenie dopadov pandémie Covid-19 pre 
amatérske športové kluby. Oprávnení žiadatelia 
môžu žiadosti o finančnú pomoc za obdobie od mar-
ca do decembra 2020 posielať v termíne od 30. mar-
ca 2021 do 15. apríla 2021.

Podmienkou je, aby športové kluby mali minimá-
lne desať aktívnych športovcov a v roku 2019 boli ich 
príj my a výnosy minimálne vo výške 20-tisíc eur.

„Maximálna výška pomoci pre jeden klub je li-
mitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho 
športovca do 23 rokov s minimálne tromi účasťami  
v súťaži podľa stavu k 30. septembru 2019 (na zákla-
de údajov zo žiadostí národných športových zväzov 
o príspevok uznanému športu na rok 2020),“ uvádza 
Fond na podporu športu.

Celkovo je na výzvu pre amatérske športové klu-
by vyčlenená suma vo výške 4 milióny eur. Už skôr 
vyčlenil Fond na podporu športu v zmysle dohody  
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pre profesionálne kluby sumu 6 miliónov eur.

Zdroj: Slovenský futbalový zväz,
Ivan Mriška

Amatérske futbalové kluby môžu žiadať kompenzácie 
na zmiernenie dopadov celosvetovej pandémie
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SPOMIENKA
Dňa 5.12.2020 sme si pripomenuli nedožité 90. 
narodeniny nášho drahého otca, dedka a pra-
dedka Jozefa Brehovského a dňa 17.3.2021 si 
pripomenieme 2. výročie úmrtia našej mamy, 
babky a prababky Márie Brehovskej. Za tichú 
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli 
a spomínajú s nami. S láskou, vďakou a úctou 
spomína na nich celá rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 20.3.2021 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a  dedko Emil 
Struhár. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú 
spomienku. S  láskou 
a  úctou spomína man-
želka a celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomien-
ky zostávajú.“ Dňa 12. 
marca uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný Jozef La-
decký. S láskou a úctou 
spomínajú manželka  
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 17.3.2021 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milova-
ná mama, babka, pra-
babka a manželka pani 
Mária  Bašková. Kto ste 
ju poznali, venujte jej s 
nami tichú spomienku.   
S láskou a úctou spomí-
na manžel a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13.3.2021 uply-
nie 27 rokov, kedy   nás 
opustil do večnosti náš 
otec a dedko   Jozef 
Mikula z Dolných Koč-
koviec. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Drahí rodičia, odišli ste spať svoj večný sen, 
ticho a pokojne, my na Vás spomíname s lás-
kou a úctou pokorne“ . V marci 2021 uplynie 6 
a 13 rokov   od úmrtia našich drahých rodičov 
Márie a Antona Zálešáka.   Venujme im, pro-
sím, tichú spomienku. Ďakujú deti Soňa, Danko  
a Zuzka s rodinami. Chýbate nám...

SPOMIENKA
Dňa 7.3.2021 sme si pri-
pomenuli 19. výročie 
úmrtia otca a starého 
otca Emila Martáka   
z Mostíšť. Kto ste ho po-
znali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. S láskou 
spomínajú syn Jaroslav  
a Marian s celou rodinou.
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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
Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom  
a známym, ktorí sa pri-
šli dňa 9.3.2021 rozlúčiť  
s našou drahou man-
želkou, mamou a bab-
kou Oľgou Janíkovou. 
Srdečne ďakujeme za 
modlitby, prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 
Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe ADVENT 
za dôstojnú rozlúčku.

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, 

PRACOVNÁ PONUKAPRACOVNÁ PONUKA
Hľadáme zdravotnú sestru s II. stupňom VŠ Hľadáme zdravotnú sestru s II. stupňom VŠ 
vzdelania (Mgr., PhDr.) v odbore ošetrovateľstvo  vzdelania (Mgr., PhDr.) v odbore ošetrovateľstvo  
a ukončeným špecializačným štúdiom v odbore a ukončeným špecializačným štúdiom v odbore 
ošetrovateľská starostlivosť v komuniteošetrovateľská starostlivosť v komunite na  na 
plný, prípadne aj čiastočný pracovný úväzok. Ná-plný, prípadne aj čiastočný pracovný úväzok. Ná-
stupná mzda 1.100,- Eur. Tel. kontakt: 0918361100stupná mzda 1.100,- Eur. Tel. kontakt: 0918361100

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

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

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

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu zariadenú manzardku (garsónku) 
s príslušenstvom a internetom na vlastnom poschodí 
RD s balkónom. Pre 1 osobu. Tel.: 0914 120 216



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

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

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

FormátFormát Rozmer v mmRozmer v mm
(šírka x výška)(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 1 vydanie 
pred zľavoupred zľavou

Cena za 1 vydanieCena za 1 vydanie
zľava 10 %zľava 10 %

Cena za 5 a viac Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 20 %)vydaní (zľava 20 %)

Cena za 10 a viac Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 30 %)vydaní (zľava 30 %)

1/1 strany1/1 strany 204 x 270204 x 270 120 €120 € 108 €108 € 96 €96 € 84 €84 €

1/2 strany1/2 strany 204 x 134204 x 134 85 €85 € 77€77€ 68 €68 € 60 €60 €

100 x 270100 x 270 85 €85 € 77 €77 € 68 €68 € 60 €60 €

1/3 strany1/3 strany 204 x 87204 x 87 60 €60 € 54 €54 € 48 €48 € 42 €42 €

65 x 27065 x 270 60 €60 € 54 €54 € 48 €48 € 42 €42 €

2/3 strany2/3 strany 134 x 270134 x 270 95 €95 € 86 €86 € 76 €76 € 67 €67 €

1/4 strany1/4 strany 100 x 134100 x 134 50 €50 € 45 €45 € 36 €36 € 35 €35 €

204 x 64204 x 64 50 €50 € 45 €45 € 36 €36 € 35 €35 €

FormátFormát Rozmer v mmRozmer v mm
(šírka x výška)(šírka x výška)

Cena za Cena za 
1 vydanie1 vydanie

Cena za 5 a viac Cena za 5 a viac 
vydaní zľava 5 %vydaní zľava 5 %

Cena za 10 a viac Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)vydaní (zľava 15%)

1/8 strany1/8 strany 100 x 62100 x 62 45 €45 € 43 €43 € 38 €38 €

1/16 strany1/16 strany 100 x 34100 x 34 20 €20 € 19 €19 € 17 €17 €

C O V I D  Z Ľ AV N E N Ý  C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S T O R UC O V I D  Z Ľ AV N E N Ý  C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S T O R U
 A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H : A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H :

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie.Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie.
Ce n n í k  j e  p l at ný  o d  1 5 . 1 . 2 0 2 1  d o  3 0 . 6 . 2 0 2 1 .  Uve d e n é  ce ny  s ú  b ez  D P H .Ce n n í k  j e  p l at ný  o d  1 5 . 1 . 2 0 2 1  d o  3 0 . 6 . 2 0 2 1 .  Uve d e n é  ce ny  s ú  b ez  D P H .

REŠTAURÁCIA THEATRO 
V DIVADLE PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.



inzerciainzercia

  OP TIK ADROP TIK                         DR.OP TIK_SK                         0915 378 744                         W W W.DROP TIC.SK

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11, PÚCHOV

(BUDOVA PAMÄTNEJ FARY)

V TIETO DNI OTVORENÉ: 8:30 - 18:00
A K C I A  S A  V Z Ť A H U J E  N A  V Š E T K Y  O K U L I A R O V É  Š O Š O V K Y  A  P L A T Í  P R I  Z A K Ú P E N Í  K O M P L E T N Ý C H  O K U L I A R O V .

17.-19.
MAREC

ZĽAVA
50%

NA OKULIAROVÉ SKLÁ

IBA


