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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 foto-Na začiatku marca 2021 sme priniesli foto-
grafie víťazov súťaže. grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva Z veľkého množstva 
poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, ale poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, ale 
sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie auto-sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie auto-
rov: Oľga Schreiberová (č.1), Jaroslava Kame-rov: Oľga Schreiberová (č.1), Jaroslava Kame-
nová (č.2), Peter Ondruš (č.3), Jana Lukáčová nová (č.2), Peter Ondruš (č.3), Jana Lukáčová 
(č.4) a Simona Škundová (na str.1).(č.4) a Simona Škundová (na str.1).
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Zvoní! Možno nám zvoní na časy – na lepšie časy!
Deň učiteľov 

28. marec – deň, kedy sa v roku 28. marec – deň, kedy sa v roku 
1592 narodil Ján Amos Komenský, 1592 narodil Ján Amos Komenský, 
učiteľ národov, ktorý sa na svojich učiteľ národov, ktorý sa na svojich 
cestách aj dvakrát zastavil v našom cestách aj dvakrát zastavil v našom 
Púchove. V jeho názoroch na úlohu Púchove. V jeho názoroch na úlohu 
vzdelania v živote jednotlivca i spo-vzdelania v živote jednotlivca i spo-
ločnosti, postojoch k humanizácii  ločnosti, postojoch k humanizácii  
a demokratizácii, pokračujú pedagó-a demokratizácii, pokračujú pedagó-
govia i dnes. govia i dnes. 

Mám rada staré československé fil-Mám rada staré československé fil-
my a seriály a jeden z mojich obľúbe-my a seriály a jeden z mojich obľúbe-
ných bol seriál z môjho detstva „My ných bol seriál z môjho detstva „My 
všichni školou povinní“. Film plný všichni školou povinní“. Film plný 
školských peripetií, ktoré prežívajú školských peripetií, ktoré prežívajú 
pedagógovia, školníci, ale i rodičia  pedagógovia, školníci, ale i rodičia  
s deťmi. Viem, že súčasnosť je už iná, s deťmi. Viem, že súčasnosť je už iná, 
zmenili sa podmienky v rodinách,  zmenili sa podmienky v rodinách,  
v školách a tiež metodiky výučby. v školách a tiež metodiky výučby. 
Práve v tomto seriáli zaznela veta: Práve v tomto seriáli zaznela veta: 
„Zvoní! Možno nám zvoní na časy „Zvoní! Možno nám zvoní na časy 
– na lepšie časy!“, ktorá mala vtedy – na lepšie časy!“, ktorá mala vtedy 

úplne iný význam ako dnes. Dnes úplne iný význam ako dnes. Dnes 
už všetci čakáme na ten zvonček, už všetci čakáme na ten zvonček, 
ktorý zazvoní a oznámi nám koniec ktorý zazvoní a oznámi nám koniec 
pandémie a zároveň začiatok „no-pandémie a zároveň začiatok „no-
vého“ života, začiatok lepších časov. vého“ života, začiatok lepších časov. 
Ten zvonček, ktorý sme ako deti  Ten zvonček, ktorý sme ako deti  
s radosťou počúvali, keď ohlasoval s radosťou počúvali, keď ohlasoval 
prestávku, dnes veľa detí a mladých prestávku, dnes veľa detí a mladých 
ľudí s túžbou po vzdelaní, vidieť ľudí s túžbou po vzdelaní, vidieť 
svojich spolužiakov i pedagógov, svojich spolužiakov i pedagógov, 
už očakáva. Je to nesmierne ťažké už očakáva. Je to nesmierne ťažké 
obdobie pre všetkých a doplácať na obdobie pre všetkých a doplácať na 
to budú zrejme naše deti a mládež, to budú zrejme naše deti a mládež, 
pretože tie krásne chvíle strávené  pretože tie krásne chvíle strávené  
v školských laviciach, na školských v školských laviciach, na školských 
výletoch, maturitnom večierku či výletoch, maturitnom večierku či 
stužkovej, ktoré za posledný rok ne-stužkovej, ktoré za posledný rok ne-
mohli prežiť, sa nebudú môcť zopa-mohli prežiť, sa nebudú môcť zopa-
kovať. kovať. 

Aj ja spomínam nostalgicky na Aj ja spomínam nostalgicky na 
svojich pedagógov. Až časom totiž svojich pedagógov. Až časom totiž 
pochopíme, akú stopu v nás zane-pochopíme, akú stopu v nás zane-
chali. Niekde je tá stopa naozaj hlbo-chali. Niekde je tá stopa naozaj hlbo-
ká. Často v práci i v osobnom živote ká. Často v práci i v osobnom živote 
využívam tie základné myšlienky, využívam tie základné myšlienky, 
ktoré mi vštepovali niektorí moji uči-ktoré mi vštepovali niektorí moji uči-
telia, a musím povedať, že zásadne telia, a musím povedať, že zásadne 
ovplyvnili môj život a moje rozhod-ovplyvnili môj život a moje rozhod-
nutia. Mala som šťastie na skvelých nutia. Mala som šťastie na skvelých 
učiteľov a podchvíľou spomínam na učiteľov a podchvíľou spomínam na 
ich slová a jedinečné rady. Ďakujem ich slová a jedinečné rady. Ďakujem 
Vám! Vám! 

Milé pani učiteľky, páni učitelia,Milé pani učiteľky, páni učitelia,

dovoľte mi, aby som Vám touto ces-dovoľte mi, aby som Vám touto ces-
tou vyjadrila úctu a poďakovanie za tou vyjadrila úctu a poďakovanie za 

Vašu náročnú a zodpovednú prácu, Vašu náročnú a zodpovednú prácu, 
ktorou dennodenne prispievate ktorou dennodenne prispievate 
k získavaniu všestrannosti našich k získavaniu všestrannosti našich 
detí. Uvedomujem si, aké je to teraz detí. Uvedomujem si, aké je to teraz 
náročné zabezpečovať výchovno-náročné zabezpečovať výchovno-
vzdelávací proces väčšinou online vzdelávací proces väčšinou online 
formou, bez osobného kontaktu, formou, bez osobného kontaktu, 
bez okamžitej spätnej väzby a reak-bez okamžitej spätnej väzby a reak-
cie od žiaka či študenta. Patrí Vám cie od žiaka či študenta. Patrí Vám 
veľký obdiv a vďačnosť. Čítala som, veľký obdiv a vďačnosť. Čítala som, 
že „od lekárov a učiteľov sa očakáva-že „od lekárov a učiteľov sa očakáva-
jú zázraky a keď ich učinia, nikto sa jú zázraky a keď ich učinia, nikto sa 
nečuduje“. Asi je to naozaj tak - nikto nečuduje“. Asi je to naozaj tak - nikto 
sa nečuduje a ani Vám neďakuje, keď sa nečuduje a ani Vám neďakuje, keď 
sa Vašej ratolesti podarí v škole veľký sa Vašej ratolesti podarí v škole veľký 
úspech, keď má dobré známky ale-úspech, keď má dobré známky ale-
bo ho prijmú na vytúženú strednú bo ho prijmú na vytúženú strednú 
alebo vysokú školu. Na druhej strane alebo vysokú školu. Na druhej strane 
veľa rodičov viní z neúspechu svojho veľa rodičov viní z neúspechu svojho 
potomka práve pedagóga. Poznáte potomka práve pedagóga. Poznáte 
to veľmi dobre. Ale ja Vám všetkým to veľmi dobre. Ale ja Vám všetkým 
ďakujem za zázraky, ktoré robíte  ďakujem za zázraky, ktoré robíte  
a ktoré sa snažíte robiť, pretože vý-a ktoré sa snažíte robiť, pretože vý-
zva je jasná: dosiahnuť, aby z našich zva je jasná: dosiahnuť, aby z našich 
detí vyrástli ľudia nielen vzdelaní  detí vyrástli ľudia nielen vzdelaní  
a inteligentní, ale aby z nich boli a inteligentní, ale aby z nich boli 
osobnosti, ktoré nielen spoznajú ži-osobnosti, ktoré nielen spoznajú ži-
votné hodnoty a akceptujú základné votné hodnoty a akceptujú základné 
ľudské práva, ale budú podľa nich aj ľudské práva, ale budú podľa nich aj 
žiť. Život nám stále ukazuje, že člo-žiť. Život nám stále ukazuje, že člo-
vek si uvedomuje hodnoty až keď vek si uvedomuje hodnoty až keď 
ich stratí. Týka sa to všetkého, či už ich stratí. Týka sa to všetkého, či už 
lásky, zdravia, alebo rodiny...lásky, zdravia, alebo rodiny...

Vytvárajte s deťmi ten pomyselný Vytvárajte s deťmi ten pomyselný 
rebríček skutočných hodnôt v živo-rebríček skutočných hodnôt v živo-
te, pretože len to je záruka, že ako te, pretože len to je záruka, že ako 

ľudia neskončíme, že človek zostane ľudia neskončíme, že človek zostane 
človekom a nezlomí ho ani pandé-človekom a nezlomí ho ani pandé-
mia, ani vojna a ani nenávisť na so-mia, ani vojna a ani nenávisť na so-
ciálnych sieťach. ciálnych sieťach. 

Ďakujem Vám, milé pani učiteľky  Ďakujem Vám, milé pani učiteľky  
v materských školách, ďakujem Vám v materských školách, ďakujem Vám 
- pani učiteľky a páni učitelia v zák-- pani učiteľky a páni učitelia v zák-
ladných školách, v základnej ume-ladných školách, v základnej ume-
leckej škole, v centre voľného času, leckej škole, v centre voľného času, 
ďakujem vám pani profesorky a páni ďakujem vám pani profesorky a páni 
profesori, ďakujem Vám všetkým, profesori, ďakujem Vám všetkým, 
pedagógom, za Vašu lásku k tejto pedagógom, za Vašu lásku k tejto 
nádhernej profesii, ktorá naozaj robí nádhernej profesii, ktorá naozaj robí 
zázraky a úprimne Vám želám, aby zázraky a úprimne Vám želám, aby 
ste svojim osobným príkladom na-ste svojim osobným príkladom na-
ďalej pred žiakmi a študentmi zvý-ďalej pred žiakmi a študentmi zvý-
razňovali ľudské hodnoty na ceste razňovali ľudské hodnoty na ceste 
za vzdelávaním, pretože tak ako za vzdelávaním, pretože tak ako 
povedal J. A. Komenský: „Jediným povedal J. A. Komenský: „Jediným 
učiteľom hodným tohto mena je učiteľom hodným tohto mena je 
ten, kto vzbudzuje ducha slobodné-ten, kto vzbudzuje ducha slobodné-
ho premýšľania a rozvíja cit osobnej ho premýšľania a rozvíja cit osobnej 
zodpovednosti.“zodpovednosti.“

Poďakovanie touto cestou posie-Poďakovanie touto cestou posie-
lam aj všetkým nepedagogickým lam aj všetkým nepedagogickým 
pracovníkom škôl a školských zaria-pracovníkom škôl a školských zaria-
dení, pretože bez nich by škola ne-dení, pretože bez nich by škola ne-
bola školou.bola školou.

Všetkým Vám prajem na ceste Všetkým Vám prajem na ceste 
konania zázrakov s našimi deťmi  konania zázrakov s našimi deťmi  
a mládežou hlavne veľa zdravia,  a mládežou hlavne veľa zdravia,  
trpezlivosti a lásky. trpezlivosti a lásky. 

S úctou a vďakou  S úctou a vďakou  

Katarína Heneková Katarína Heneková 
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Mesto Púchov ako zriaďovateľ škôl  
a školských zariadení rozhodlo s účin-
nosťou od 22. marca do odvolania

1) o prevádzke a prezenčnej forme 
vzdelávania: detí materských škôl, žia-
kov I. stupňa základných škôl, školských 
klubov detí vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti so stravovaním v ŠJ pre deti 
a žiakov zákonných zástupcov z kritic-
kej infraštruktúry a prednostne pre deti 
a žiakov zamestnancov s nevyhnutným 
prezenčným výkonom práce, v ZUŠ pre 
žiakov vo veku 1. st. ZŠ (okrem spevu  
a dychových nástrojov),

2) o dištančnom vzdelávaní: žiakov 
II. stupňa ZŠ s výnimkou skupín žiakov 
5+1, ak nie je možnosť dištančnej výuč-
by, žiakov ZUŠ skupinová výučba, spev 
a dychové nástroje,

3) o dištančnej forme záujmového 
vzdelávania CVČ, Športovcov 904/9, 
Púchov: tanečné krúžky,

4) podľa potreby o prerušení prevád-
zky na presne určený čas jednotlivých 
tried, alebo jednotlivých škôl a škol-
ských zariadení, podľa posúdenia kon-
krétnej epidemiologickej situácie RÚVZ 
Pov. Bystrica v školách a školských za-
riadeniach, o čom riaditelia týchto škôl 
zverejnia informáciu na svojich webo-
vých sídlach.

Mesto Púchov takto rozhodlo na zá-
klade vyhodnotenia pravidelne mo-
nitorovaného aktuálneho počtu detí/
žiakov v školách, celkovej situácie v per-
sonálnom obsadení týchto škôl, efektív-
neho zabezpečenia organizácie vyučo-
vania a v súlade s medializovanými 
vyjadreniami a odporúčaniami ministra 
školstva k riešeniu situácie s COVID-19  
v SR, RÚVZ Pov. Bystrica a záverov za-
sadnutia mestského krízového štábu.

K. Heneková, primátorka mesta

Nástup dieťaťa do školy patrí medzi najvýznam-
nejšie okamihy života, kedy detská životná púť pre-
chádza z obdobia bezstarostných hier do obdobia 
každodenných školských povinností. Tomuto kroku 
predchádza zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej 
školy. Za jeho zákonné zabezpečenie zodpoveda-
jú jeho rodičia, ktorým po nástupe dieťaťa do školy 
zvyčajne začína obdobie zvýšenej záťaže, s ktorou sa 
musí vyrovnať celá rodina. 

Aby bol priebeh zápisu a nástupu dieťaťa do školy 
pokojný a plynulý, ponúkame vám niekoľko dôleži-
tých informácií. Mesto Púchov v súčinnosti s riadi-
teľkami základných a materských škôl zabezpečuje  
i tento rok na základe usmernenia ministerstva škol-
stva zápis detí do 1. ročníka základnej školy v čase 
mimoriadneho stavu súvisiaceho s COVID-19. Zápisy 
v jednotlivých základných školách pripravuje elek-
tronicky, bez osobnej prítomnosti detí.

Na tento druh komunikácie a realizácie administra-
tívnych úkonov sme si akosi už zvykli a preto nevi-
díme problém s jeho realizáciou i tento rok. Dovoľu-
jeme si však upozorniť na niektoré dôležité kroky  
a vysvetlenia:

Termíny zápisu a formuláre k zápisu nájdete na web 
stránkach základných škôl v Púchove podľa určených 
školských obvodov. Upozorňujeme však, že do škol-

ských obvodov ZŠ v Púchove sú zaradené aj okolité 
obce z dôvodu určenia školského obvodu pre žiakov 
2. stupňa ZŠ, nakoľko v týchto obciach, okrem Nimni-
ce majú ZŠ len s ročníkmi 1. – 4., preto treba rešpek-
tovať školský obvod jednotlivých obcí.

Ak zákonný zástupca nemá prístup k internetu, do-
staví sa do príslušnej školy k zápisu v určených termí-
noch. Pri zápise sa preukáže predpísanými dokladmi. 
V každej škole sa zápis zrealizuje s dôrazom na do-
držiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka nedosiahlo škol-
skú zrelosť, rodičia môžu požiadať o pokračovanie 
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  
v MŠ. V takom prípade riaditeľke MŠ predložia: žia-
dosť o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní, 
súhlas príslušného zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie, písomný súhlas lekára pre deti a do-
rast, informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Ide o predchádzajúci model odkladu povinnej škol-
skej dochádzky pri zápise do ZŠ, ako i dodatočného 
odkladu, ktoré sú od 1.1.2021 zrušené. Dôležité je 
preto pokračovanie vzdelávania v MŠ riešiť neod-
kladne už v súčasnosti, posúdením opodstatnených 
ukazovateľov - rozumovej, sociálnej a emocionálnej 
pripravenosti dieťaťa na jeho zaškolenie v ZŠ. 

Pochopiteľné sú obavy rodičov, že súčasná epide-

miologická situácia, pri svojom dlhodobom trvaní, 
môže byť záťažovou aj pre deti, ktoré sú spôsobilé 
pre nástup do 1. ročníka. Nie je to však dôvod pone-
chať dieťa v predprimárnom vzdelávaní a to najmä  
z potreby dieťaťa sa ďalej rozvíjať a nadobúdať vyššie 
zručnosti už v školskom prostredí.

Pokračovanie dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní 
sa bude realizovať iba u detí, ktoré budú individuálne 
posudzované v Centre pedagogicko – psychologic-
kého poradenstva a prevencie. To vydá rodičovi pre 
MŠ svoje súhlasné (v prípade ponechania dieťaťa  
v MŠ) alebo nesúhlasné stanovisko (zaškolenie 
dieťaťa do 1. ročníka). 

Ak dieťa žije s rodičmi v zahraničí, musí byť riad-
ne prihlásené do kmeňovej školy podľa školského 
obvodu v SR. Zákonný zástupca požiada riaditeľa 
ZŠ o rozhodnutie plniť povinnú školskú dochádzku 
mimo územia SR (môže tak urobiť aj na diaľku, nemu-
sí osobne). Ak má dieťa dvojité občianstvo a žije na 
území iného štátu, v SR nemusí riešiť zápis, stačí ho 
prihlásiť do školy v krajine, kde má druhé občianstvo.

Ďalšie informácie môžete získať na MsÚ Púchov, 
Školský úrad: Mgr. Češková, 042/4650848, e-mail: 
viera.ceskova@puchov.sk, alebo priamo u riaditeliek 
jednotlivých základných, materských škôl v Púchove.

MsÚ Púchov

Príprava zápisu detí do školy pre šk. rok 2021/2022

Pred zápisom detí do 1. ročníka základnej školy od-
porúčame rodičom oboznámiť sa so školským obvo-
dom základnej školy podľa trvalého bydliska, kde bý-
vate. Následne navštívte webovú stránku konkrétnej 
školy, kde bude zverejnená okrem iných informácií aj 
„elektronická prihláška“, ktorú vyplňte presne podľa 
rodného listu dieťaťa a odošlite do 6.apríla 2021. 

Webové adresy škôl: ZŠ Gorazdova - www.zsgo-
razdovapuchov.edupage.org, ZŠ J. A.Komenského - 
www.zskompv.edupage.org, ZŠ Mládežnícka - www.
zsmladeznicka.edupage.org, ZŠ s MŠ Slovanská - 
www.zsslovanpu.edupage.org.

Základná škola na základe týchto informácií  
z prihlášky vopred vygeneruje rozhodnutie, ktoré po-
tvrdí a podpíše riaditeľka školy. Jeden zo zákonných 
zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého 
zákonného zástupcu, že súhlasí so zápisom dieťaťa 
na konkrétnu ZŠ, príde do školy rozhodnutie v nižšie 

uvedených termínoch proti podpisu prevziať. 
Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preuká-

zať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. 
Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom 
je dieťa zapísané do konkrétnej základnej školy pre 
školský rok 2021/2022, čím je splnená povinnosť zá-
pisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 
ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8.2021.

Nie je možné požiadať o odklad povinnej škol-
skej dochádzky v ZŠ

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosia-
hlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy 
na základe písomného súhlasu príslušného zaria-
denia výchovného poradenstva a prevencie, písom-
ného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast  
a informovaným súhlasom rodiča vydá rozhodnutie  
o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 
vzdelávania v materskej škole. Takúto situáciu od-

porúčame okamžite riešiť v súčinnosti s riaditeľkou 
príslušnej materskej školy. Termín prevzatia rozhod-
nutí: 7., 14. a 21. apríl vždy od 14,00 do 17,00 hod.

Ak zákonný zástupca nemá prístup k internetu, 
príde vo vyššie uvedených termínoch do školy, preu-
káže sa potrebnými dokladmi a zamestnanec školy 
vyrieši zápis v jeho prítomnosti.

Zákonným zástupcom odporúčame dodržiavať  
k zápisu školské obvody:

- ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného školské-
ho obvodu, dieťa bude zapísané po dohode s riadi-
teľkou základnej školy len v prípade, ak bude mať 
voľnú kapacitu,

- ak je dieťa v zahraničí, požiadajú zákonní zástup-
covia riaditeľku príslušnej ZŠ podľa školského obvo-
du v Púchove rozhodnúť o možnosti plniť povinnú 
školskú dochádzku mimo územia Slovenskej repub-
liky.                                   MsÚ Púchov

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

Školský obvod – ZŠ Komenského: 
Komenského, Mudroňova, Štefáni-
kova, J. Kráľa, Riečna, Royova, Pod 
Lachovcom, Moravská, F. Urbánka, 
Moyzesova, Sládkovičova, Za cintorí-
nom, Hrabovská, Hollého, Kuzmány-
ho, Vodárenská, mestskými časťami 
Hoštiná, Vieska Bezdedov, Ihrište  
a obce Dohňany, Streženice, Nimnica 
a Dolné Kočkovce 

Školský obvod – ZŠ Gorazdova: 
Požiarna, 1. mája, Obrancov mieru, 
Mojmírova, Rastislavova, Pribinova, 
Svätoplukova, Gorazdova, Vsetínska, 
Podjavorinskej, Streženická cesta, 
Športovcov a obce Dohňany, Streže-
nice, Nimnica a Dolné Kočkovce 

Školský obvod – ZŠ Mládežnícka: 
Námestie slobody, Pod Zábrehom, 

Mládežnícka, Dvory, Chmelinec, 
Okružná, Dlhé lúky, Zábreh, Hoštín-
ska, Nábrežie slobody, Nimnická 
cesta, Potôčky, Samoty a obce Do-
hňany, Streženice, Nimnica a Dolné 
Kočkovce. 

Školský obvod – ZŠ s MŠ Slovanská: 
T. Vansovej, Kukučínova, F. Hečku, 
Lichardova, Trenčianska, Sadová, 
I. Krasku, J. Smreka, Novonosická, 
Spojová, Vajanského, kpt. Jaroša, 
Záhradná, Jesenského, Hurbanova, 
Slovanská, Železničná, Vŕšok, Astro-
vá, Jilemnického, Kvetinová, Ružová, 
Školská, Továrenská, Tulipánová, Zá-
skalie, Štúrova, mestská časť Nosice  
a obce Dohňany, Streženice, Nimnica 
a Dolné Kočkovce.

MsÚ Púchov

Školské obvody v Púchove
Rozhodnutie k prevádzke škôl a šk. zariadení
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Desiaty krízový štáb o testovaní v meste i na školách
V stredu (17. 3. 2021) dopoludnia opäť V stredu (17. 3. 2021) dopoludnia opäť 

zasadal mestský krízový štáb, tradične  zasadal mestský krízový štáb, tradične  
k otváraniu odberových miest pod tak-k otváraniu odberových miest pod tak-
tovkou Mesta Púchov.tovkou Mesta Púchov.

Desiate online zasadnutie Krízového štábu mesta Desiate online zasadnutie Krízového štábu mesta 
Púchov otvorila primátorka mesta Katarína Heneko-Púchov otvorila primátorka mesta Katarína Heneko-
vá aktualitami z uplynulých dní testovania, kedy sa vá aktualitami z uplynulých dní testovania, kedy sa 
na odberových miestach (OM) zriadených Mestom na odberových miestach (OM) zriadených Mestom 
Púchov otestovalo celkom 2.071 ľudí, z ktorých po-Púchov otestovalo celkom 2.071 ľudí, z ktorých po-
zitívne testovaní tvorili 0,58 percenta. V porovnaní  zitívne testovaní tvorili 0,58 percenta. V porovnaní  
s minulotýždňovými výsledkami tak možno hovoriť s minulotýždňovými výsledkami tak možno hovoriť 
o klesajúcej tendencii miery pozitivity v meste, na o klesajúcej tendencii miery pozitivity v meste, na 
OM pod taktovkou Mesta Púchov. Prítomní členovia OM pod taktovkou Mesta Púchov. Prítomní členovia 
krízového štábu tak opäť schválili otvorenie OM Di-krízového štábu tak opäť schválili otvorenie OM Di-
vadlo Púchov a OM MŠK volejbalová hala na nasle-vadlo Púchov a OM MŠK volejbalová hala na nasle-
dujúce, už zavedené dni – piatok, sobota a pondelok.dujúce, už zavedené dni – piatok, sobota a pondelok.

Ďalším bodom zasadnutia bolo plánované pretes-Ďalším bodom zasadnutia bolo plánované pretes-

tovanie žiakov 3. a 4. ročníka I. stupňa ZŠ a taktiež tovanie žiakov 3. a 4. ročníka I. stupňa ZŠ a taktiež 
žiakov II. stupňa ZŠ kloktacími testami, ktoré by sa žiakov II. stupňa ZŠ kloktacími testami, ktoré by sa 
- podľa záujmu riaditeliek škôl v zriaďovateľskej pô-- podľa záujmu riaditeliek škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta, malo uskutočniť v piatok 26. marca. sobnosti mesta, malo uskutočniť v piatok 26. marca. 
Výsledky tohto testovania tak môžu rozhodnúť o ná-Výsledky tohto testovania tak môžu rozhodnúť o ná-
vrate žiakov II. stupňa do škôl na prezenčné vyučo-vrate žiakov II. stupňa do škôl na prezenčné vyučo-
vanie. O tom, či k takému kroku pristúpia aj základné vanie. O tom, či k takému kroku pristúpia aj základné 
školy v Púchove, bude mať Mesto Púchov informácie školy v Púchove, bude mať Mesto Púchov informácie 
– z práve prebiehajúceho dotazníkového prieskumu – z práve prebiehajúceho dotazníkového prieskumu 
– začiatkom tohto týždňa. – začiatkom tohto týždňa. 

Počas uplynulých dní, kedy boli k dispozícii OM Počas uplynulých dní, kedy boli k dispozícii OM 
zriadené Mestom Púchov a boli otvorené aj 3 MOM zriadené Mestom Púchov a boli otvorené aj 3 MOM 
v meste – DHZ Púchov, SOV, Kolonka, a to ako v pra-v meste – DHZ Púchov, SOV, Kolonka, a to ako v pra-
covné dni, tak i v sobotu (MOM Kolonka aj v nede-covné dni, tak i v sobotu (MOM Kolonka aj v nede-
ľu). Upozorňujeme na dodržiavanie prevádzkových ľu). Upozorňujeme na dodržiavanie prevádzkových 
hodín na MOM Kolonka, kde je aktualizovaný pre-hodín na MOM Kolonka, kde je aktualizovaný pre-
vádzkový čas počas pracovného týždňa, stanovený vádzkový čas počas pracovného týždňa, stanovený 
do 20:00 hod., čo však v praxi znamená, že posled-do 20:00 hod., čo však v praxi znamená, že posled-

ný výter sa vykonáva už o 19:15 hod. a to primárne  ný výter sa vykonáva už o 19:15 hod. a to primárne  
z dôvodu sanitárnej činnosti po ukončení testovania, z dôvodu sanitárnej činnosti po ukončení testovania, 
kedy členovia odberového tímu dezinfikujú priesto-kedy členovia odberového tímu dezinfikujú priesto-
ry a pripravujú ich tak na ďalší deň testovania.ry a pripravujú ich tak na ďalší deň testovania.

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

Mesto Púchov sa aj naďalej nachádza v IV. stupni Mesto Púchov sa aj naďalej nachádza v IV. stupni 
COVID automatu v čiernej farbe, čo v praxi zname-COVID automatu v čiernej farbe, čo v praxi zname-
ná, že sú osoby povinné sa preukazovať negatívnym ná, že sú osoby povinné sa preukazovať negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo 
antigénového testu certifikovaného na území Eu-antigénového testu certifikovaného na území Eu-
rópskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako  rópskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako  
7 dní.7 dní. Laura KrošlákováLaura Krošláková

Občania Púchova ušetria: MsBP, s.r.o. znižuje cenu tepla 
o 11% za rok 2020 a vracia spoločenstvám vlastníkov 
bytov a ostatným odberateľom tepla 426 000 €

Keď sa pani primátorka Katarína Heneková ujala Keď sa pani primátorka Katarína Heneková ujala 
funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia MsBP funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia MsBP 
s.r.o., ktorý vyrába teplo pre väčšinu našich obyvate-s.r.o., ktorý vyrába teplo pre väčšinu našich obyvate-
ľov, dala vedeniu spoločnosti jasné príkazy: pracovať ľov, dala vedeniu spoločnosti jasné príkazy: pracovať 
tak, aby popri investovaní do výstavby Účinného tak, aby popri investovaní do výstavby Účinného 
zdroja výroby tepla, občania a firmy, ktoré odoberajú zdroja výroby tepla, občania a firmy, ktoré odoberajú 
teplo, platili menej. teplo, platili menej. 

V zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z.z., ktorou sa usta-V zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z.z., ktorou sa usta-
novuje cenová regulácia v tepelnej energetike, má novuje cenová regulácia v tepelnej energetike, má 
výrobca tepla povinnosť do 31. marca prepočítať výrobca tepla povinnosť do 31. marca prepočítať 
skutočné ekonomicky oprávnené náklady na dodáv-skutočné ekonomicky oprávnené náklady na dodáv-
ku tepla za predchádzajúci kalendárny rok. ku tepla za predchádzajúci kalendárny rok. 

Po prepočítaní ekonomicky oprávnených nákladov Po prepočítaní ekonomicky oprávnených nákladov 
za rok 2020 vznikla úspora 426.000 €.za rok 2020 vznikla úspora 426.000 €. Táto úspo- Táto úspo-
ra vznikla z dôvodu vykonania viacerých úsporných ra vznikla z dôvodu vykonania viacerých úsporných 
opatrení v spoločnosti. Hlavným opatrením bolo, opatrení v spoločnosti. Hlavným opatrením bolo, 
že sa nám vplyvom technických opatrení podarilo že sa nám vplyvom technických opatrení podarilo 
eliminovať platby za emisie, dennou analytickou eliminovať platby za emisie, dennou analytickou 
prácou sme efektívne nakúpili zemný plyn, vyrobili prácou sme efektívne nakúpili zemný plyn, vyrobili 
60.000kWh elektriny z obnoviteľného zdroja, šetri-60.000kWh elektriny z obnoviteľného zdroja, šetri-
li sme na prevádzkových nákladoch a pod. Naviac li sme na prevádzkových nákladoch a pod. Naviac 
spoločnosť začala v priebehu roka 2020 s postupnou spoločnosť začala v priebehu roka 2020 s postupnou 
výmenou kompaktných odovzdávacích staníc tep-výmenou kompaktných odovzdávacích staníc tep-
la, čoho výsledkom boli znížené náklady na opravy. la, čoho výsledkom boli znížené náklady na opravy. 
Stávajúce stanice tepla v objektoch sú totiž prevažne  Stávajúce stanice tepla v objektoch sú totiž prevažne  
z rokov 2005 – 2006 a už sú morálne zaostalé a vyka-z rokov 2005 – 2006 a už sú morálne zaostalé a vyka-
zujú veľmi vysokú poruchovosť a nákladovosť. zujú veľmi vysokú poruchovosť a nákladovosť. 

V minulom roku sme pristúpili aj ku kompletnej V minulom roku sme pristúpili aj ku kompletnej 
modernizácií centrálneho zberu dát. Modernizácia modernizácií centrálneho zberu dát. Modernizácia 
pozostávala z montáže hardvérových komponentov pozostávala z montáže hardvérových komponentov 
na jednotlivých staniciach tepla a ich napojenia do na jednotlivých staniciach tepla a ich napojenia do 
centrálneho dispečerského systému za účelom op-centrálneho dispečerského systému za účelom op-
timalizácie riadenia dodávky tepla, monitorovania timalizácie riadenia dodávky tepla, monitorovania 
chodu a prevádzky staníc. Vplyvom tejto investície chodu a prevádzky staníc. Vplyvom tejto investície 
dokážeme monitorovať celú sústavu centrálneho dokážeme monitorovať celú sústavu centrálneho 
zásobovania teplom, predikovať poruchové stavy zásobovania teplom, predikovať poruchové stavy 
a prípadné úniky tepla, čoho výsledkom sú taktiež a prípadné úniky tepla, čoho výsledkom sú taktiež 
znížené náklady. Ďalším podstatným dôvodom bolo znížené náklady. Ďalším podstatným dôvodom bolo 
vybudovanie vlastného lokálneho zdroja na výrobu vybudovanie vlastného lokálneho zdroja na výrobu 
elektrickej energie na streche kotolne. V priebehu elektrickej energie na streche kotolne. V priebehu 
letných mesiacov si počas dňa dokážeme vyrobiť letných mesiacov si počas dňa dokážeme vyrobiť 
takmer všetku elektrinu potrebnú na prevádzku takmer všetku elektrinu potrebnú na prevádzku 
kotolne sami a nemusíme vynakladať finančné pro-kotolne sami a nemusíme vynakladať finančné pro-
striedky na nákup elektriny zo siete. striedky na nákup elektriny zo siete. 

Výsledkom jednotlivých opatrení bola úspora Výsledkom jednotlivých opatrení bola úspora 

nákladov vo výške 426.000 € a zníženie ceny tepla  nákladov vo výške 426.000 € a zníženie ceny tepla  
o 11% spätne za celý rok 2020 pre všetkých odbera-o 11% spätne za celý rok 2020 pre všetkých odbera-
teľov tepla.teľov tepla.

Suma 426.000 € bola prepočítaná pre jednotlivých Suma 426.000 € bola prepočítaná pre jednotlivých 
odberateľov tepla a následne podľa ich podielu od-odberateľov tepla a následne podľa ich podielu od-
beru bol vystavený a odoslaný dobropis. V priebehu beru bol vystavený a odoslaný dobropis. V priebehu 
najbližších dní budú finančné prostriedky odosla-najbližších dní budú finančné prostriedky odosla-
né na bankové účty odberateľov. Základné školy, né na bankové účty odberateľov. Základné školy, 
materské školy a ostatní odberatelia dostanú pro-materské školy a ostatní odberatelia dostanú pro-
striedky okamžite. Občanom budú peniaze zaslané striedky okamžite. Občanom budú peniaze zaslané 
na účet spoločenstva vlastníkov bytov alebo správ-na účet spoločenstva vlastníkov bytov alebo správ-
cu. Jednotlivým občanom sa znížené sumy prejavia cu. Jednotlivým občanom sa znížené sumy prejavia 
v ročnom rozúčtovaní nákladov za služby. v ročnom rozúčtovaní nákladov za služby. Úspora Úspora 

finančných prostriedkov pre jeden byt je v prie-finančných prostriedkov pre jeden byt je v prie-
mere 70,- euromere 70,- euro a to v závislosti od zateplenia domu,  a to v závislosti od zateplenia domu, 
vyregulovania systému, veľkosti bytu, počtu osôb  vyregulovania systému, veľkosti bytu, počtu osôb  
v byte atď. v byte atď. 

V priebehu roka 2021 má spoločnosť naplánované V priebehu roka 2021 má spoločnosť naplánované 
viaceré investície a modernizácie technologických viaceré investície a modernizácie technologických 
zariadení. Samozrejme, že do budúcnosti je pre nás zariadení. Samozrejme, že do budúcnosti je pre nás 
hlavnou prioritou bezpečná a stabilná dodávka tep-hlavnou prioritou bezpečná a stabilná dodávka tep-
la. Stále patríme medzi najlacnejších dodávateľov la. Stále patríme medzi najlacnejších dodávateľov 
tepla v širšom regióne, čo nás zaväzuje udržať si ten-tepla v širšom regióne, čo nás zaväzuje udržať si ten-
to post aj do nasledujúcich rokov.to post aj do nasledujúcich rokov.

 Tibor Luhový, konateľ Tibor Luhový, konateľ
Gabriel Repatý, prokurista Gabriel Repatý, prokurista 
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Mestská polícia

Polícia opätovne upozorňuje najmä seniorov pred 
možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčí-
taním obyvateľov  2021. Sčítanie bude realizované  
v období od  15. februára do 31. marca  a prebieha 
elektronicky. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komi-
sár obyvateľa do 31. marca nenavštevuje. 

Polícia odporúča všetkým, ktorí potrebujú pomoc 
pri elektronickom sčítaní, aby žiadali o pomoc svo-
jich príbuzných, prípadne známych, ktorých poznajú 
a ktorým dôverujú. Asistované sčítanie  bude prebie-
hať až po 1. apríli. 

POZOR NA FALOŠNÉ TELEFONÁTY „ SČÍTACÍCH 
KOMISÁROV“

• V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a by-
tov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky 
kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích 
komisárov. 

• Ak ste mali takýto telefonát, choďte na políciu.
POZOR NA FALOŠNÝCH „SČÍTACÍCH KOMISÁ-

ROV“, KTORÍ VÁM ZAKLOPÚ NA DVERE
• Do domu nikoho pod zámienkou sčítania ne-

púšťajte. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár 
obyvateľa v týchto dňoch nenavštevuje. 

• Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete, 
okamžite kontaktujte políciu. Ide o podvod. 

• Najmä seniori by mali byť opatrní a dávať si pozor 
na podvodníkov. Podvodníkom nejde o pomoc, ale  
o to, aby sa dostali do príbytku obete a okradli ju  
o cennosti a peniaze. Nepohrdnú ani osobnými do-
kladmi, ktoré by mohli zneužiť.

SKUTOČNÍ SČÍTACÍ ASISTENTI
• Asistované sčítanie, ak sa obyvateľ nemôže alebo 

nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, 
bude až po 1. apríli. 

• Znamená to, že buď obyvateľ navštívi kontaktné 
miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asis-
tent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného 
asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Nekomunikujte s osobami, ktoré nepoznáte a chce-
li by vám pomôcť s čítaním, iniciatíva musí prísť vždy 
z Vašej strany.

Polícia SR

Pozor na podvodníkov pri sčítaní

Ošetrenie odmietol
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie o mužovi, ktorý leží zakrvavený 
pri dverách bytovky na Moravskej ulici. Hliadka 
mestskej polície našla na druhom poschodí by-
tovky na schodoch ležiaceho muža evidentne 
pod vplyvom alkoholu. Muž mal zakrvavenú ob-
lasť tváre, na tvári mal viacero drobných porane-
ní. Mestských policajtov informoval, že spadol na 
schodoch a zranenia si spôsobil sám. Ošetrenie 
odmietol. Následne odišiel do bytu kamaráta od-
kiaľ si zobral osobné veci a z miesta odišiel preč. 

Spanikáril a narazil do kontajnera
Hliadka mestskej polície počas večernej kontro-

ly spozorovala vo vnútrobloku na Moravskej ulici 
neznámeho muža sediaceho v rozsvietenom au-
tomobile. Keď hliadka prešla popred automobil, 
vozidlo sa dalo do zrýchleného pohybu a narazi-
lo do kontajnera na komunálny odpad. Hliadka 
požiadala vodiča o predloženie dokladov, zistila, 
že ide o zdravotne postihnutého muža z Beluše. 
Keďže správanie sa muža bolo mestským poli-
cajtom podozrivé, privolali hliadku Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove, ktorá si 
muža prevzala na ďalšie vyšetrovanie. K zraneniu 
vodiča nedošlo.  

Odpad priviezol do Púchova
Hliadku mestskej polície privolali do vnútro-

bloku na Moravskej ulici zo strany Marczibány-
ho záhrady, kde mal muž vyložiť z automobilu 
množstvo kartónov medzi odpadové nádoby na 
komunálny odpad s tým, že muž nemá v Púcho-
ve trvalý ani prechodný pobyt. Po skontrolovaní 
kamerových záznamov zistili mestskí policajti 
evidenčné číslo vozidla, z ktorého kartóny vylo-
žili. Prostredníctvom Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru zistili mestskí policajti majiteľa 
vozidla, išlo o muža z Dolných Kočkoviec. Ten sa 
dopustil priestupku proti verejnému poriadku, 
hliadka ho vyriešila napomenutím.  

MsP Púchov

Situácia na cestách Púchovského okresu bola v de-
siatom kalendárnom týždni mimoriadne pokojná. Na 
okresných cestách sa nestala ani jedna dopravná ne-
hoda. Paradoxne, v susednom Považskobystrickom 
okrese za v desiatom týždni stalo päť dopravných 
nehôd. Nikto pri nich síce neprišiel o život, ťažké zra-
nenie však utrpel jeden človek, rovnako jeden človek 
sa zranil ľahko. V jednom prípade bol vinník doprav-
nej nehody pod vplyvom alkoholu.  

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v desiatom týždni stalo iba 12 dopravných nehôd. 
Nikto pri nich neprišiel o život, jedna osoba utrpela 
ťažké zranenia. Od začiatku roka sa na cestách Tren-
čianskeho kraja stalo 148 dopravných nehôd, čo je  
o 46 menej, ako v rovnakom období minulého roku. 
Pri dopravných nehodách v kraji prišli tento rok o ži-

vot dvaja ľudia (medziročný pokles o jedného), ťažko 
sa zranilo osem osôb, čo je v porovnaní s minulým 
rokom o osem menej. 

Priaznivá je aj bilancia dopravnej nehodovosti  
v celoslovenskom rozmere. Na Slovensku sa v tomto 
roku stalo 1631 dopravných nehôd, čo je o 666 me-
nej, ako v rovnakom období roku 2020. Pri doprav-
ných nehodách prišlo tento rok na Slovensku o život 
33 ľudí (medziročný pokles o šesť). Ťažké zranenia 
utrpelo 82 osôb, čo je o 90 menej ako v rovnakom 
období minulého roku.

Najviac obetí má v tomto roku Nitriansky samo-
správny kraj, kde pri dopravných nehodách prišlo 
od začiatku roka o život už deväť ľudí. Žiadny ľudský 
život si nevyžiadali cesty Trnavského samosprávneho 
kraja.                 Prezídium PZ 

Okresné cesty boli bez nehôd 

V týždni medzi 12. a 18. marcom mali príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice 
v Púchove božský pokoj. Púchovskí hasiči zasahovali 
v spomínanom období iba raz.

V sobotu 13. marca zasahovali púchovskí hasiči pri 
dopravnej nehode troch osobných motorových vozi-
diel v Púchove. 

KR HaZZ Púchov 

Púchovskí hasiči mali relatívny pokoj 
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Obdobie neskorej zimy a skorých jarných me-
siacov sa vyznačuje aj tým, že jelene zhadzujú 
svoje parožie. Zbierať ho nemôže hocikto. 

Ako zdôrazňuje Peter Kuric z odboru usmerňovania 
lesníckych činností: „na zber parožia vydáva užívateľ 
poľovného revíru povolenku na poľovačku, v ktorej 
je vyznačená možnosť zberu parožia. Takúto povo-
lenku je možné vydať len držiteľovi poľovného líst-
ka.“   

Jelene, ale aj daniele škvrnité v tomto období kaž-
doročne zhadzujú svoju ozdobu- parožie a následne 
im začína rásť nové. Zhody z týchto druhov sú výz-
namným prvkom hodnotenia kvality genofondu  
a zdravotného stavu poľovnej zveri. 

Ak človek pri prechádzke v lese zhodené parožie 
nájde, mal by ho ponechať na mieste nálezu, prípad-
ne túto skutočnosť oznámiť užívateľovi poľovného 
revíru.

Dobrú skúsenosť má referent poľovníctva Marcel 
Lehocký z OZ Rožňava: „neznámy návštevník zver-
nice v Betliari nedávno našiel čerstvý jelení zhod 
desatoráka a nechal ho pri aute LESOV SR, za čo mu 
vďačíme. Máme totiž skúsenosti aj s vykrádačmi zho-
dov, ktorí poškodzujú oplotenie zvernice, plašia a na-
háňajú zver, ničia fotopasce.“

Na základe zhodov majú lesníci prehľad o počet-
nosti, vekovej štruktúre a kvalite populácie jeleňov 
a danielov. 

Zber parožia je nelegálnou činnosťou, a parožie 
zveri je vlastníctvom užívateľa poľovného revíru.  
Z tohto dôvodu užívatelia poľovných revírov úzko 
spolupracujú s policajným zborom pri odhaľovaní 
tejto trestnej činnosti. O nedávnej skúsenosti ho-
vorí aj referent poľovníctva na OZ Kriváň Ján Nôžka: 
„Narazili sme na dve osoby v Očovej- Obchoditej, 
ukázalo sa, že sú to nelegálni zberači zhodov. Celá 
vec sa momentálne vyšetruje, narušitelia neopráv-
nene vstúpili motorovým vozidlom na lesnú cestu, 

neoprávnene parkovali v lesnom poraste, na zber 
zhodov nemali vydané povolenie  a navyše porušili 
aj pandemické opatrenia, keďže sa pohybovali v prí-
rode v inom (čier nom) okrese.“

Lesníci  v spolupráci s políciou pravidelne organizu-
jú akcie zamerané na boj proti pytliactvu, zberateľom 
zhodov a nežiadúcim vstupom motorových vozidiel 
na lesné cesty. Fungujú aj špecializované policajné 
oddelenia zamerané na odhaľovanie environmentál-

nej kriminality. 
Marec je tiež obdobím, kedy sa každoročne konajú 

chovateľské prehliadky poľovníckych trofejí. Pre pro-
tipandemické opatrenia však bude v tomto roku ich 
konanie obmedzené.

Prehliadky sú na jednej strane bilancovaním uply-
nulej poľovníckej sezóny, ale aj nástrojom na po-
súdenie správnosti poľovníckeho manažmentu. 

Zdroj: Lesy SR

Zber parožia je nelegálny, upozorňujú poľovníci

Hasičský a záchranný zbor nakúpil 123.000 litrov 
syntetického univerzálneho penidla na výrobu 
hasiacej peny. Penidlo bude do Centrálneho skla-
du na Záchrannej brigáde HaZZ v Žiline dovážané 
postupne, následne bude rozdistribuované na 
všetky krajské riaditeľstvá a zariadenia HaZZ v do-
hodnutých objemoch. 

Penidlo je látka, ktorá pri zmiešaní s vodou  
v správnom pomere vytvára penotvorný roztok 
(penu), ktorý používajú hasiči pri hasení určitých 
typov požiarov. 

Pena sa využíva na plošné alebo objemové hase-
nie požiarov veľkého rozsahu. Podľa čísla napene-
nia delíme penu na ľahkú, strednú a ťažkú. Všetky 
druhy peny majú izolačný účinok, ťažká pena má 
aj účinok ochladzovací. 

Využíva sa predovšetkým na hasenie požiarov 
horľavých kvapalín, nakoľko pri hasení penou sa 
minimalizuje vyparovanie pár horľavých kvapalín. 
V niektorých prípadoch sa používa aj na hasenie 
pevných horľavých látok.

Prezídium HaZZ

Pre hasičov nakúpia 123.000 litrov penidla
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Chodíš na základnú školu a rád si vymýšľaš 
rôzne príbehy a básne? V spolupráci s mestom 
Púchov Mestská knižnica V. Roya pripravila súťaž 
pre žiakov základných škôl, ktorá môže odhaliť 
tvoj talent. Do konca marca môžeš posielať prís-
pevky s kontaktnými údajmi na mestskaknizni-
capuchov@gmail.com. Každý týždeň vyberieme 
niekoľko príspevkov na zverejnenie v Púchov-
ských novinách a na konci marca budú vyžrebu-
jeme víťazov v dvoch vekových kategóriách.

Líška a Kohút
Dostala raz líška chuť na kohúta, nuž pobrala sa na 

gazdov dvor.
Lenže kohút a všetkých 17 sliepok nebolo doma.
Tak sa líška rozhodla že ich pôjde hľadať.
A hľadala a hľadala až ho našla a zavolala :
„Hej kohút !“
„A ten nič.“
Tak zavolala ešte raz :„Počuješ ma darebák !“
Ale kohút iba pozdvihol hlavu.
Ale líške už dochádzali nervy, a tak zavolala tretí 

krát :„Hej kohútik“
A kohút povedal: „ Čo chceš ?!“
Opýtal sa kohút.
Líška mu povedala že je mier a že aj oni sú ako rode-

ný brat a rodená sestra.
A kohút stej výšky videl dvoch psov, ktorý sa rútili 

na líšku.
„Aha dva psi“ povedal kohút.
Líška sa rozbehla, a bežala po za hory aj doly.

Nelka Blašková, 4. ročník
Túra!
Dnes som išla na túričku,
mala som z nej boľavú nožičku, a nenašla som žiad-

nu lavičku. Už ma bolela nožička až tak,
že som dostala šok,
a rýchlo som si sadla na zadok. Sedela som tam asi 

desať minút, nakoľko tam bol veľký kľud.

No nakoniec som sa musela postaviť, a tu túru do-
končiť.

Túra nebola až tak ťažká,
no pre mňa to bola veľká porážka.
Doma som si sadla hneď
a čajíkom som zahnala smäd.

„Už na žiadnu túru nepôjdem,“
navždy som si povedala,
no na druhý deň som sa zobudila,
a túru som pre zmenu ja porazila.

Sofia Madarová, 4. ročník
Rozprávkové mesto
Bola raz jedna krajina. V krajine bolo rozprávkové 

mesto, v ktorom žili malí trpaslíci.  No bývali v ňom aj  
obyčajní ľudia. V príbehu budem spomínať tri osoby. 
Pani Raťafákovú , pani Frankenštajnovú a pani Bom-
bovú. Mimochodom, pani  Raťafáková bola najtuč-
nejšia osoba v meste. Keď jej niekto požičal bicykel, 
rozpadol sa. 

Pani Raťafáková sa šla prejsť. Nebolo by na tom nič 
čudné, ale na prechádzky chodila o druhej v noci.  
Keď tu zrazu  započuje zvuky. Pred jej očami sa zjavi-
lo asi desať trpaslíkov. Keď ju zbadali, rýchlo sa rozu-
tekali. V tej hlbokej tme si pred sebou nevšimli veľkú 
jamu ako svet. 

Všetci do nej spadli a skončili v jame na jednej 
kope. Ako za nimi pani Raťafáková bežala, skončila  
v tej jame aj ona. Pripučila ich svojim veľkým telom, 
od najmenšieho až po toho najväčšieho.

Boli v nej uväznení až do skorého rána. Keď sa poz-
viechali boli hladní a smädní. Kričali: „Pomóc!“

„Čo bude teraz s nami?“ spýtal sa najmenší trpaslík.
Ráno šla pani Frankenštajnová na prechádzku po 

cestičke, ktorou chodieva každé ráno. Zbadala niečo 
nevšedné. Pred očami sa jej zjavila veľká jama ako 
kráter.

Pani Frankenštajnová mala zázračné schopnosti, 
na čo pomyslela to sa jej splnilo. Odčarovala pani 
Raťafákovú a trpáslíci boli zachránení. Pomohla im  
z jamy von a zobrala ich ku svojej najlepšej priateľke 
pani Bombovej, ktorá im dala napiť a najesť. Všetci 
boli spokojní a šťastní a na túto príhodu už len veselo 
spomínali. A pani Raťafáková? Tú odvtedy nikto ni-
kdy nevidel.                 Laura Sádecká, 9 rokov

Sken: Adamko Huňačko, 2. ročník

Literárna súťaž Čarovanie perom
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V každom roku 28. marec je dňom - sviatkom 
všetkých pedagógov a pedagogických pracovní-
kov. Chcela by som aj ja týmto príspevkom pris-
pieť k oslave tohto sviatku. Keďže žijem väčšinu 
rokov môjho života v tomto meste, môj pozdrav 
patrí hlavne pánom učiteľom a pánom profeso-
rom v Púchove, ktorí boli súčasťou mojich škol-
ských rokov.

V tejto náročnej dobe, keď sme všetci obmedzení 
nielen v pohybe, ale predovšetkým v medziľudských 
vzájomných vzťahoch, je treba si zvlášť preukazovať 
vzájomne úctu, vďačnosť a lásku. Treba pozdraviť 
všetkých, ktorí prežili svoj život v prostredí tried škol-
ských lavíc, v kruhu detí, študentov v prostredí píso-
miek, skúšania a školských problémov. Je potrebné 
povedať: „Páni učitelia, pani profesori, nezabúdame 
na vás, máme vás stále radi, radi sa s vami stretáme,  
s láskou spomíname na chvíle strávené v škole, na 
spolužiakov, na poznámky na zážitky, ktoré sú aj pre 
nás tým pekným, čo sme spolu s vami prežili“. 

Myslím, že všetky tieto slová celého príspevku ne-
hovorím len za seba, ale verím, že za celé generácie 
žiakov a študentov nášho mesta. Pani učiteľky Ri-
gová, Balážová, Rumanová, Tarabová, Šipulová, Str-
menská, Mušková, Hlubiková, Lajčinová, Sláviková, 
Baricová, Marcinová, Chovanec, Žiačik a všetci aj tí 
nemenovaní a nemenované, boli ste nám školskými 
mamami, ktoré sa nám snažili odovzdať nielen od-
borné vedomosti z materského jazyka, matematiky, 
zemepisu, fyziky, chémie, ale mali ste aj pochopenie 
s našimi detskými problémami.

Treba pripomenúť, že nezabúdame ani na vzác-
nych ľudí, ktorí prešli už hranicu života. Nezabúda-

me ani na pani učiteľky prváčikov: pani Barančíkovú, 
Čederlovú, Šujakovú, Truchlíkovú, Comovú a všetky, 
ktoré vítali deti v škole, učili ich základy písania, čí-
tania, počítania, no ktorých už osobne nemôžeme 
pozdraviť. Ďakujeme! 

Púchovské gymnázium malo mimoriadne bohat-
stvo v profesorskom zbore: páni profesori Martinka, 
Dobák, Peniak, Muška, Lajčin, Slávik, Kukučka, Dian, 
Vranský, pani profesorky Augustinová, Levčíková, Vi-
selková... 

V čase ich pôsobenia to mali veľmi náročné, keď 
chceli šíriť pravdu, ktorá bola často spoločenským 
systémom okliešťovaná a správne formovať mla-
dých ľudí. No títo pedagógovia mimo toho, že boli 
odborníci vo svojich predmetoch, si v každej dobe 
zachovali svoju tvár. Boli to skutoční „páni profesori 
a profesorky“. Vám patrí veľké ďakujem za celé tie ge-
nerácie študentov, ktoré ste previedli cez pomyslený 

prah dospelosti maturitu, nezabúdame a posielame 
modlitbový pozdrav. 

Tešíme sa z toho veľkého daru, že sú medzi nami 
pani profesorky Čerešňová, Flimmelová, Heneko-
vá, Panáková a páni profesori Strmenský a Pirožek. 
Dnešná doba nám neumožňuje ani im osobne poďa-
kovať. No boli ste aj vy súčasťou Gymnázia v Púcho-
ve, toho kolektívu vzácnych ľudí. Želám vám a aj hore 
osloveným pánom učiteľkám a učiteľom pevné zdra-
vie, ešte hodne pekných stretnutí zo svojimi žiakmi, 
študentami, veľa rodinnej pohody v kruhu vnúčat  
a vašich rodín. Uisťujem vás, že na vás nezabúdame, 
radi sa s vami stretáme a máme úctu k vaším skúse-
nostiam a veku. 

Chcem osloviť a pozdraviť aj vás pani učitelia a páni 
profesori, ktorí učíte v súčasnej dobe. Vybrali ste si 
krásne povolanie. Lebo to nie je práca. Okrem odo-
vzdávania vedomostí vy formujete detské a študent-
ské duše.

 Želám vám zdravie, veľa trpezlivosti a aj radosti zo 
spoločných chvíľ v škole, aby ste mohli, čo najskôr 
fungovať v režime, ktorý nám všetkým je v dnešnej 
dobe nedostupný. Želám vám, aby ste aj vy počuli 
od svojich žiakov úprimné: „Ste dobrý pán učiteľ, pán 
profesor“! 

Na záver mi dovoľte ešte v súvislosti s vaším sviat-
kom jeden osobný pozdrav do neba. Mama, ďakujem, 
že si mi vštepila lásku k ľuďom a úctu k tomuto povo-
laniu. Na tvojom vzťahu k svojim žiakom som videla  
a prežila, čo je to dať celé srdce pre toto povolanie 
pre tvojich žiakov.

Mária Capáková, 
ilustr. foto: pixabay

Poďakovanie púchovským učiteľom k ich sviatku

ZŠ s MŠ sv. Margity bola úspešná  
v Grantovej výzve ST Digitálna generá-
cia 2020 vypísanej Nadačným fondom 
Telekom pri Nadácii Pontis a získala 
grant na nákup učebných pomôcok 
micro:bit.

Micro:bit je malý programovateľný 
robot vyvinutý v roku 2016 vo Veľkej 
Británii televíznou spoločnosťou BBC. 
Je používaný na výučbu programova-
nia v mnohých krajinách sveta. Práca 
s micro:bitmi je pre žiakov veľmi mo-
tivujúca a zaujímavá, nakoľko progra-
mujú reálny objekt a následne môžu 
pozorovať jeho správanie. Pútavé pre 

žiakov je využívanie rôznych snímačov 
a prídavných zariadení, ako sú kompas, 
akcelerometer, LED pásiky, reproduk-
tor, motorčeky, snímač tepu atď. Mož-
nosti sú naozaj veľmi široké, a preto si 
týmto inovatívnym spôsobom vedia 
k programovaniu nájsť cestu nielen 
technicky nadaní žiaci, ale prakticky 
všetci chlapci aj dievčatá.

Na ZŠ s MŠ sv. Margity si uvedomu-
jeme nevyhnutnosť prípravy budúcej 
generácie v oblasti IT a preto sme radi, 
že môžeme využívať aj takéto moder-
né výučbové metódy.

Juraj Oriešek 

Moderné učebné pomôcky na Základnej 
škole s Materskou školou svátej Margity
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S príchodom jarných dní sa každoročne vytvára-
jú podmienky kedy sa nová vegetácia len začína 
rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia 
a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku 
požiarov, ale najmä ich rýchleho rozšírenia. Každý 
rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzni-
ku zbytočných škôd, ktoré by pri zvýšenej opatrnosti 
nemuseli byť.

Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké 
materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, 
pričom obnova požiarom zničených lesných poras-
tov predstavuje dlhodobý proces. Najčastejšou príči-
nou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbanlivosť 
ľudí a podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri 
zakladaní ohňa vo voľnej prírode. Veríme, že nikoho 
nepoteší pohľad na spálenú a spustošenú lúku alebo 
les. Z tohto dôvodu by ste mali prispieť k tomu, aby 
sa znížilo riziko požiaru a

- pamätať na to, že odhodená neuhasená cigareta, 
či zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru,

- nezakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty 
kríkov bylín a drevín,

- v prírode možno klásť oheň len na určených mie-
stach,

- nezakladať oheň v čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov – v jarnom období, v období 
dlhotrvajúceho teplého a suchého počasia a za ve-
terného počasia,

- patričnú pozornosť venovať pri odchode dôsled-
nému uhaseniu ohňa,

- nedovoľte deťom hry so zápalkami a prísne za-
kročte pri zistení zápaliek u detí,

- ak spozorujete požiar, snažte sa ho uhasiť a ak to 
nie je vo vašich silách privolajte hasičskú jednotku.

Zvlášť Vás upozorňujeme na zákaz vypaľovania 
suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je prí-
činou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so 
značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich 
dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si 
takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň - ľudský život. 
Ten, kto vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na mie-
stach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestup-

ku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť 
uložená pokuta až do výšky 331 EUR.

Lesy sú našim azda najväčším bohatstvom, upev-
ňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadis-
ka plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že svojou 
opatrnosťou nám pomôžete prekonať toto obdobie 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

OR HaZZ v Považskej Bystrici 

Hasiči varujú pred jarným vypaľovaním trávnatých porastov

Na Slovensku sa dva týždne pred Veľkou nocou 
na tzv. Smrtnú nedeľu zaužívalo vynášanie More-
ny. Nedeľa bola piatou nedeľou od začiatku pôstu, 
v niektorých dedinách sa nazývala aj Šúľková – 
zvyčajne ľudia v tento deň jedli šúľance, aby malo 
obilie veľké a plné klasy. V niektorých regiónoch 
sa Morena vynášala na Kvetnú alebo dokonca až 
na Veľkonočnú nedeľu. 

Zvyk vynášania Moreny sa traduje až do obdobia 
stredoveku, kedy sa po obciach nosila figurína ženy, 
niekde muža, ktorú nakoniec spálili a hodili do vody. 
Verilo sa, že takto sa vypudia negatívne sily z chotá-
ra, vyženú choroby, smrť a urýchli sa odchod zimy.  

V prvej polovici 20. storočia sa začal zvyk pomaly vy-
trácať. 

STAROSLOVANSKÝ RITUÁL
Nosenie figuríny po obci a jej zničenie patrí k staro-

slovanským rituálom. Pôvodný význam zvyku nebol 
úplne objasnený. Jedným z názorov je, že u Slovanov 
pôvodne obetovali vybraných mladých ľudí. Obeta 
mala božstvám vegetácie a plodnosti zabezpečiť 
priazeň, životaschopnosť pôdy a opätovné prebude-
nie prírody. Počas ďalšieho vývoja boli ľudia nahra-
dení imitáciou a došlo aj k zmene funkcie obradov. 
Figuríny, ktoré napodobňovali ľudí, predstavovali 
zimu a smrť a ich zničenie malo priniesť koniec zimy 

a s ňou súvisiace úmrtia. 
U západoslovanských národov sa 

v stredoveku s predstavou, že obrad 
chránil obec pred morovou epidé-
miou. Aby sa nastolila vážnosť rituálu, 
figurínu nenosila len mládež, ale aj 
dospelí a kňazi. Z tohto dôvodu v roku 
1366 pražská synoda zakázala vynáša-
nie Moreny a obrady s ňou súvisiace. 
Uvedený zákaz je tak prvým písomným 
dokladom o existencii zvyku. Z územia 
Slovenska sa nám zachoval najstarší pí-
somný doklad zo 16. storočia. 

Približne z prvej štvrtiny 19. storočia 
sa zachoval záznam o vynášaní Moreny 
od slovenského etnografa Jána Čaplo-
viča, ktorý v diele Etnografia Slovákov 
v Uhorsku píše:

„V Trenčianskej župe, najmä v Kalnici 
a jej okolí, je známa zvláštna hra. Na 
Kvetnú nedeľu oblečú chlapci a dievča-

tá kus dreva za ženu a so spevom idú k najbližšiemu 
potoku. Tu strhnú z figuríny šaty a drevo hodia do 
vody. Potom sa vrátia so spevom naspäť a miestny 
richtár im dá zadarmo obed. Táto maska sa volá Mo-
rena, čosi ako morová žena. Hra s ňou sa opakuje 
každý rok, lebo veria, že takto po celý rok zabránia 
prepuknúť morovým a iným nákazám u ľudí a zvie-
rat. Tento zvyk súvisí zrejme nejako s dávnovekými 
náboženskými predstavami a zvykmi.“ 

MORENA, MORENA, ZA KOHOS´ UMRELA?
Morena (Muriena, Marmoriena, Smrtka, Baba, Ky-

selica) je figurína vyrobená zo slamy oblečená do 
ženských šiat, niekde roztrhaných, prípadne bielych, 
nakoľko v minulosti bola biela farba smútočná. Jej 
vynášanie malo po celom Slovensku rozličné podo-
by, no vždy šlo o sprievod dievčat, ktoré spievali ob-
radové piesne a niekde aj tancovali. Morenu na konci 
dediny zapálili a hodili do tečúcej vody. Odplavenie 
Moreny symbolizovalo odchod zimy z kraja. V niek-
torých lokalitách sa nevynášala Morena, ale figurína 
muža – Deda, Dedka. Nosili ju mládenci a na konci 
dediny ju symbolicky ubili palicami. Vo Vrbici vynáša-
li Marmurienu dievčatá a za nimi chlapci niesli Ded-
ka. V mnohých regiónoch súviselo vynášanie Moreny 
aj s vyberaním vajec. Z nich dievky pripravovali maľo-
vané vajíčka na Veľkonočný pondelok. 

PRANOSTIKY NA SMRTNÚ NEDEĽU
O Smrtnej nedeli sa vravelo: 
- Keď je na Smrtnú nedeľu daždivo, v stodolách 

bude pusto a clivo.
- Kým neprídu pašie, tepla nebude. (pašie sa prvý 

raz čítajú a spievajú v chrámoch na Smrtnú nedeľu). 

Jozef Mihálik, Vlastivedné múzeum v Považskej 
Bystrici, ilustr. foto: Slavomír Flimmel

Dva týždne pred Veľkou nocou sa vynášala Morena 
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Od 1.1.2021 sú mestá a obce povinné zaviesť  
a prevádzkovať zber kuchynských biologicky 
rozložiteľných odpadov. Mesto Púchov už v roku 
2018 v rámci pilotného projektu rozmiestnilo  
15 ks takýchto nádob na najväčšom sídlisku Sed-
lište. Cieľom tohto projektu bolo overiť, bez ohľa-
du na zákonné povinnosti, či takýto systém v pra-
xi môže reálne fungovať. 

Pochybností bolo veľa vzhľadom na povahu tohto 
druhu odpadu – ide o odpad s vysokou vlhkosťou 
rýchlo podliehajúci hnilobným procesom a s tým 
spojenými javmi ako je napr. zápach, vytekanie štiav 
a pod. V neposlednom rade, naša najväčšia obava 
bola o čistotu materiálu. Ide však o odpad, ktorý pri 
uložení na skládku odpadu podlieha anaeróbnemu 
rozkladu bez prístupu vzduch, čo spôsobuje vznik 
tzv. skládkového plynu – metánu. Na druhej strane, 
pri správnom vytriedení a spracovaní na kompostár-
ni možno z tohto odpadu vyrobiť kvalitné hnojivo. 
Už samotný názov odpadu „biologicky rozložitelný“ 
napovedá, že do takýchto kontajnerov sa nesmie 
vhadzovať iný druh odpadu – nerozložiteľné plasto-
vé obaly. 

Projekt sa rýchlo ujal a na naše prekvapenie, aj keď 
sa vždy našli výnimky, ľudia si postupne zvykli a po-
ctivo vysýpali odpad z plastových obalov. Nemarili 
tým prácu ostatných ľudí, ktorí pristupovali k triede-
niu zodpovedne. Tento odpad – na rozdiel od „su-
chých recyklovateľných zložiek“ ako sú papier, plasty, 
kovy a sklo nemôže prechádzať triediacou linkou  
a teda tieto obaly zostávajú súčasťou tohto odpadu 
pri ďalšom spracovaní. Ako je známe o plastoch, sú 
prakticky nerozložiteľné, podliehajú však rozpadu. 
Rozpadávajú sa na tzv. mikroplasty, ktoré sa spolu 
s kompostom budú dostávať do pôdy ako hnojivo 
a následne do potravinového reťazca. Výsledkom 
tohto pilotného projektu bolo, že v roku 2020 sme 
vyzberali takmer 40 ton odpadu. Výstupom projektu 
bolo tiež rozhodnutie, že pri zavádzaní systému do 
ostatných častí mesta budú použité nádoby o obje-
me 240 L, počet ktorých sa bude podľa úrovne zapo-

jenia občanov dopĺňať tak, aby na každom stanovišti 
bol dostatočný objem týchto nádob pre všetkých 
občanov. 

V tomto roku sme zber kuchynského odpadu roz-
šírili aj do ostatných častí mesta v rámci HBV. Celkovo 
sa rozdalo 95 ks nádob. Nádoby sme opatrili nálep-
kami, čo do odpadu patrí a čo do odpadu nepatrí. 
Tiež sme rozvešali letáčiky na vchodové dvere. Niek-
torí ľudia však akoby nevedeli čítať. Síce sa zapoja do 
zberu, doma poctivo oddeľujú kuchynský odpad od 
ostatných odpadov, keď však prídu k hnedému kon-
tajneru, vhodia tam odpad aj s plastovým odpadom. 

Z jednotlivých prípadov môžem spomenúť veľké 
vrece múky, ktoré bolo v papierovom vreci ale naviac 
ešte dôkladne zabalené v plastovom vreci z Conti-
nentalu určeného na balenie pneumatík. Alebo asi 
kompletne vyprázdnená mraznička a zamrazené 
produkty jednotlivo zabalené v plastových obaloch 
a ešte raz zabalené do igelitového vreca. Ale aj množ-
stvo malých mikroténových sáčkov naplnených 
bioodpadom. 

Bohužiaľ takto maria prácu ostatných ľudí, ktorí re-
špektujú upozornenia na nádobách. Takýto odpad 
bohužiaľ musí byť zosypaný spolu s ostatným komu-
nálnym odpadom a skončí na skládke odpadu. Vyža-
duje to však neustálu kontrolu týchto nádob, extra 
zvoz mimo harmonogramu a s tým spojené náklady, 
ktoré musíte ako občania zaplatiť. Preto prosím všet-
kých ľudí, ktorí sa do systému zapoja, aby rešpekto-
vali toto upozornenie a nevhadzovali do nádob od-
pad v obaloch. 

Ladislav Halas, 
Podnik technických služieb mesta Púchov

Zber kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov

Pracovníci Podniku technických 
služieb mesta Púchov minulý týž-
deň zabezpečovali čistenie mesta 
Púchov, konkrétne upratovanie zne-
čisteného prostredia pri diaľničnom 
privádzači v mestskej časti Horné 
Kočkovce. Vyčistený od odpadkov 
už je aj priestor, kde sa tradične or-
ganizuje prvomájová vatra, i priľah-
lé okolie. PTSM v rámci akcie „Jarné 
upratovanie mesta“ rozmiestňuje 
veľkoobjemové kontajnery pre jed-

notlivé mestské časti na uloženie 
objemového odpadu. Individuálny 
zber nebezpečného a elektronické-
ho odpadu bude uskutočnený na 
základe požiadavky formou objed-
návky cez zástupcov jednotlivých 
miestnych častí. Následný zber ne-
bezpečného a elektronického od-
padu bude vykonaný individuálne 
v miestnej časti u nahlásených ob-
čanov.

Zdroj: PTSM

Z práce Podniku technických služieb
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Brány Dotačného systému TSK sa uzavrú na konci marca
Žiadosti v rámci Dotačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja sa  Žiadosti v rámci Dotačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja sa  

v tomto roku podávajú v tomto roku podávajú elektronicky, a to do 31. marca 2021elektronicky, a to do 31. marca 2021. Novými . Novými 
pravidlami poskytovania dotácií sa pristúpilo nielen k zmene termínu a spôsobu pravidlami poskytovania dotácií sa pristúpilo nielen k zmene termínu a spôsobu 
podávania žiadostí, ale aj k rozšíreniu účelu ich použitia a ich podávania žiadostí, ale aj k rozšíreniu účelu ich použitia a ich posudzovaniu posudzovaniu 
na základe kritérií s bodovým hodnotenímna základe kritérií s bodovým hodnotením. Dotáciu je možné poskytnúť. Dotáciu je možné poskytnúť    

v maximálnej výške 4 050 eur,v maximálnej výške 4 050 eur, nie viac ako 50% celkových nákladov na projekt,  nie viac ako 50% celkových nákladov na projekt, 
pri dotáciách, ktoré sú zamerané na zdravotnú a humanitárnu oblasť alebo pre pri dotáciách, ktoré sú zamerané na zdravotnú a humanitárnu oblasť alebo pre 
deti a mládež, až do výšky 80%. Viac informácií k dotačnej schéme nájdete na deti a mládež, až do výšky 80%. Viac informácií k dotačnej schéme nájdete na 
webovej stránke www.tsk.sk v sekcii Financie, v rubrike Dotácie a príspevky TSK. webovej stránke www.tsk.sk v sekcii Financie, v rubrike Dotácie a príspevky TSK. 

                     - Barbora Jánošková -                     - Barbora Jánošková -

Najobľúbenejšia župná 
cyklotrasa vedie popod 
Skalku

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

Sčítač Sčítač na prvom úseku Vážskej cyklomagistrály na prvom úseku Vážskej cyklomagistrály 
do Nového Mesta nad Váhomdo Nového Mesta nad Váhom počas celého roka  počas celého roka 
zaznamenal zaznamenal viac ako 88 tisíc ľudí. Na úseku me-viac ako 88 tisíc ľudí. Na úseku me-
dzi Púchovom a Nosickou priehradoudzi Púchovom a Nosickou priehradou bol prístroj  bol prístroj 
nainštalovaný 23. októbra, napriek tomu za dva nainštalovaný 23. októbra, napriek tomu za dva 
mesiace napočítal mesiace napočítal viac ako 26 tisíc užívateľovviac ako 26 tisíc užívateľov. . 
Najviac, až takmer 4 900 ľudí, využilo cyklotrasu Najviac, až takmer 4 900 ľudí, využilo cyklotrasu 
popod najstaršie pútnické miesto v sobotu 6. júna popod najstaršie pútnické miesto v sobotu 6. júna 
2020. Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály od Hornej 2020. Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály od Hornej 

Stredy bol najfrekventovanejším počas štátneho Stredy bol najfrekventovanejším počas štátneho 
sviatku 8. mája. Po úseku pri Púchove sa najviac ľudí sviatku 8. mája. Po úseku pri Púchove sa najviac ľudí 
previezlo počas nedele 8. novembra. previezlo počas nedele 8. novembra. Najvyužíva-Najvyužíva-
nejším dňomnejším dňom pri všetkých troch úsekoch cyklotrás  pri všetkých troch úsekoch cyklotrás 
bola bola nedeľanedeľa. Z hľadiska . Z hľadiska časového rozpätiačasového rozpätia sa naj- sa naj-
viac ľudí viac ľudí na dvoch úsekoch Vážskej cyklomagis-na dvoch úsekoch Vážskej cyklomagis-
trálytrály nachádzalo  nachádzalo okolo 15. hodinyokolo 15. hodiny, na , na cyklotrase cyklotrase 
medzi Trenčínom a Nemšovou okolo 16. hodiny.medzi Trenčínom a Nemšovou okolo 16. hodiny.    
                                                                                                                         - Barbora Jánošková - - Barbora Jánošková -

Moderná prístavba za viac ako 1 milión eur je dokončená 
Vybudovanie novej prístavby v Domove sociálnych služieb Púchov - Nosice trvalo pri-Vybudovanie novej prístavby v Domove sociálnych služieb Púchov - Nosice trvalo pri-

bližne 14 mesiacov, ovplyvnené bolo náročnosťou pripojenia stavby k existujúcemu bližne 14 mesiacov, ovplyvnené bolo náročnosťou pripojenia stavby k existujúcemu 
objektu zariadenia i pandémiou koronavírusu.objektu zariadenia i pandémiou koronavírusu.

„Ďakujem pani riaditeľke a zamestnancom zaria-„Ďakujem pani riaditeľke a zamestnancom zaria-
denia za dobre zvládnutú prácu, keďže výstavba bola denia za dobre zvládnutú prácu, keďže výstavba bola 
realizovaná počas plnej prevádzky. Teší ma, že aj realizovaná počas plnej prevádzky. Teší ma, že aj na-na-
ďalej zvyšujeme komfort a napĺňame požiadavky, ďalej zvyšujeme komfort a napĺňame požiadavky, 
ktoré sú kladené na poskytovanie sociálnych služieb  ktoré sú kladené na poskytovanie sociálnych služieb  
v týchto typoch zariadení,“v týchto typoch zariadení,“ povedal trenčiansky žu- povedal trenčiansky žu-
pan Jaroslav Baška. pan Jaroslav Baška. „Na prízemí vznikli dve návštevné „Na prízemí vznikli dve návštevné 
miestnosti pre klientov a ich príbuzných. Je tu aj samo-miestnosti pre klientov a ich príbuzných. Je tu aj samo-
statný vstup oddelený od vchodu pre zamestnancov statný vstup oddelený od vchodu pre zamestnancov 
či evakuačný výťah. Na prvom poschodí máme nové či evakuačný výťah. Na prvom poschodí máme nové 
kancelárie a spoločenskú miestnosť. Na ďalších dvoch kancelárie a spoločenskú miestnosť. Na ďalších dvoch 
poschodiach pribudli väčšie izby pre klientov,“ poschodiach pribudli väčšie izby pre klientov,“ doplnila doplnila 
riaditeľka zariadenia Gabriela Hrončeková. riaditeľka zariadenia Gabriela Hrončeková. 

                                                                                                                                                - Matej Plánek -- Matej Plánek -

Vakcinácia má byť čo najbližšie k ľuďom 
Trenčiansky samosprávny kraj preto apeluje na efektívnejšie využívanie siedmich Trenčiansky samosprávny kraj preto apeluje na efektívnejšie využívanie siedmich 

existujúcich vakcinačných centier a ambulancií, ktoré má na svojom území, a žiada aj  existujúcich vakcinačných centier a ambulancií, ktoré má na svojom území, a žiada aj  
o pridanie ďalších poskytovateľov so záujmom očkovať obyvateľov krajao pridanie ďalších poskytovateľov so záujmom očkovať obyvateľov kraja..

Župa tak chce dať obyvateľom možnosť Župa tak chce dať obyvateľom možnosť zaočko-zaočko-
vať sa čo najbližšie k miestu svojho bydliskavať sa čo najbližšie k miestu svojho bydliska bez  bez 
ďalšieho zvyšovania mobility. ďalšieho zvyšovania mobility. „Vakcinácia obyvateľ-„Vakcinácia obyvateľ-
stva nielen v Trenčianskom kraji v prvom rade závisí stva nielen v Trenčianskom kraji v prvom rade závisí 
od dostupnosti vakcín. V rámci aktuálne fungujúcich od dostupnosti vakcín. V rámci aktuálne fungujúcich 
7 vakcinačných centier, rovnomerne rozmiestnených 7 vakcinačných centier, rovnomerne rozmiestnených 
po kraji, dokážeme týždenne zaočkovať po kraji, dokážeme týždenne zaočkovať viac ako  viac ako  
10 tisíc ľudí10 tisíc ľudí, pričom táto kapacita je v súčasnosti dosta-, pričom táto kapacita je v súčasnosti dosta-
čujúca,“čujúca,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým,  povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, 
že kraj má aktuálne k dispozícii že kraj má aktuálne k dispozícii na týždennej báze  na týždennej báze  
4 412 dávok vakcín 4 412 dávok vakcín AstraZeneca. Od 29. mar-AstraZeneca. Od 29. mar-
ca sa ich počet zvýši na 6 930 dávok a pribudne ca sa ich počet zvýši na 6 930 dávok a pribudne 
2 079 dávok vakcín týždenne od Moderny. Aby 2 079 dávok vakcín týždenne od Moderny. Aby 
bolo možné využiť existujúce kapacity, je potreb-bolo možné využiť existujúce kapacity, je potreb-
né né sprístupniť prihlasovanie sa na očkovanie na  sprístupniť prihlasovanie sa na očkovanie na  
www.korona.gov.sk aj počas pracovných dníwww.korona.gov.sk aj počas pracovných dní, , 

nielen počas víkendov. nielen počas víkendov. „Každý občan Slovenskej re-„Každý občan Slovenskej re-
publiky má svojho všeobecného lekára, ktorý najlepšie publiky má svojho všeobecného lekára, ktorý najlepšie 
pozná jeho zdravotný stav. Preto odporúčame všetkým, pozná jeho zdravotný stav. Preto odporúčame všetkým, 
ktorí nevedia, či sa majú dať zaočkovať alebo zvažujú ktorí nevedia, či sa majú dať zaočkovať alebo zvažujú 
výber vhodnej vakcíny, aby sa poradili so svojím leká-výber vhodnej vakcíny, aby sa poradili so svojím leká-
rom,“rom,“ zdôraznil župan. zdôraznil župan.

Župa tiež aktívne pracuje aj na Župa tiež aktívne pracuje aj na zriadení veľkoka-zriadení veľkoka-
pacitných vakcinačných centierpacitných vakcinačných centier. . „Krajské vakcinač-„Krajské vakcinač-
né centrá (KVC) by mali byť dve, jedno v priestoroch né centrá (KVC) by mali byť dve, jedno v priestoroch 
EXPO Center TrenčínEXPO Center Trenčín s kapacitou približne 4 000 ľudí  s kapacitou približne 4 000 ľudí 
za víkend a druhé za víkend a druhé v Prievidziv Prievidzi s porovnateľnou kapa- s porovnateľnou kapa-
citou,“citou,“ povedal župan. Aktivovať ich župa plánuje až   povedal župan. Aktivovať ich župa plánuje až  
v prípade v prípade väčších dodávok vakcín do kraja. Záro-väčších dodávok vakcín do kraja. Záro-
veň TSK prosí lekárov, ktorí by v týchto KVC mohli veň TSK prosí lekárov, ktorí by v týchto KVC mohli 
počas víkendov očkovať, aby sa prihlásilipočas víkendov očkovať, aby sa prihlásili na Úrade   na Úrade  

TSK. Všetky dôležité informácie týkajúce sa vakciná-TSK. Všetky dôležité informácie týkajúce sa vakciná-
cie sú sprístupnené už aj na webe TSK. Novinkou je cie sú sprístupnené už aj na webe TSK. Novinkou je 
tiež tiež zriadenie kontaktného e-mailuzriadenie kontaktného e-mailu zdravotnic- zdravotnic-
tvo@tsk.sk a tvo@tsk.sk a telefonickej linky 032/6555 150telefonickej linky 032/6555 150, slúžiť , slúžiť 
budú všetkým pacientom, ktorí sa nemôžu dovolať budú všetkým pacientom, ktorí sa nemôžu dovolať 
svojmu obvodnému lekárovi. svojmu obvodnému lekárovi.         - Lenka Kukučková-        - Lenka Kukučková-

Diagnostické centrum 
napreduje, fungovať  

by mohlo už túto jeseň 
Výstavba moderného Centra diagnostiky v Nemoc-Výstavba moderného Centra diagnostiky v Nemoc-

nici s poliklinikou v Považskej Bystrici je financovaná  nici s poliklinikou v Považskej Bystrici je financovaná  
z rozpočtu trenčianskej župy vo výške 1,8 mil. eur. Nové z rozpočtu trenčianskej župy vo výške 1,8 mil. eur. Nové 
priestory by sa mohli využívať už na jeseň toho roku. priestory by sa mohli využívať už na jeseň toho roku. 

Počas zimných mesiacov sa podarilo na Počas zimných mesiacov sa podarilo na 95% vy-95% vy-
murovať všetky priečky, vybudovať pochôdznu murovať všetky priečky, vybudovať pochôdznu 
strechu strechu s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. „Ak-„Ak-
tuálne sa ťahajú rozvody elektriny, kúrenia čituálne sa ťahajú rozvody elektriny, kúrenia či  slaboprú-slaboprú-
dové rozvody, ktoré sú potrebné nielen pre fungovanie dové rozvody, ktoré sú potrebné nielen pre fungovanie 
počítačov, ale aj na ovládanie moderných zariadení. počítačov, ale aj na ovládanie moderných zariadení. 
Ide najmä o nové CT 3. kategórie, moderný digitálny Ide najmä o nové CT 3. kategórie, moderný digitálny 
röntgen, SONO a magnetickú rezonanciu. Práce by röntgen, SONO a magnetickú rezonanciu. Práce by 
mali byť hotové koncom júla. Na prelome septembra  mali byť hotové koncom júla. Na prelome septembra  
a októbra by mohlo nové diagnostické centrum napl-a októbra by mohlo nové diagnostické centrum napl-
no fungovať aj so spomínaným interiérovým vybave-no fungovať aj so spomínaným interiérovým vybave-
ním, okrem MR, to bude obstarané v budúcom roku,“ním, okrem MR, to bude obstarané v budúcom roku,“  
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Verím, „Verím, 
že v budúcnosti využijeme na modernizáciu krajských že v budúcnosti využijeme na modernizáciu krajských 
nemocníc aj financie z plánu obnovy,“nemocníc aj financie z plánu obnovy,“ dodal župan.    dodal župan.   
                                                                                                                                               - Matej Plánek - - Matej Plánek -
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok:  23.3
Polievka: Slepačí vývar s pečienkovými 
haluškami 
1.Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa 
2. Zemplínsky bravčový závitok, 
štuchané zemiaky, uhorka
Streda: 24.3
Polievka: Bavorská- fazuľová 
1. Prírodný kurací rezeň s volským okom, 
ryža/hranolky
2. Čevabčiči, varené zemiaky, 
horčica + cibuľa
Štvrtok:25.3
Polievka: Gulášová 
1.Pražské morčacie prsia, dusená ryža, 
obedový šalát 
2. Údená krkovička, zemiakový šalát  
s majonézou
Piatok: 26.3
Polievka: Cesnačka s opekaným chlebom  
1. Husárska bravčová roláda, zemiaková 
kaša, uhorka
2.Hovädzie mäso na šampiónoch, 
dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 23. 3. 
Polievka: Cibuľová krémová s nivou  
a krutónmi, chlieb  
1. Hovädzí „Stroganov“, dusená ryža    
2. Plnené palacinky na slano  
(syr, zelenina), šalát  
3. Pizza

Streda: 24. 3. 
Polievka: Drobková, chlieb 
1. Vyprážaný kurací „Gordon blue“,  
zemiaky s cibuľkou, paradajkový šalát     
2. Langoše s cesnakom, kečupom a syrom  
3.  Pizza
Štvrtok: 25. 3.
Polievka: Paradajková s cestovinou, 
chlieb
1. Bravčové partizánske rebierko, 
kapustové halušky
2. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
varené zemiaky, dresing
3. Pizza
Piatok: 26. 3.
Polievka: Karfiolová so zemiakmi, chlieb  
1. Kuracie nugetky, zemiakový šalát       
2. Ryžový nákyp s ovocím       
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s knedličkami  
a zeleninou  
4. Vietnamský šalát s brav. panenkou 
(kapusta, uhorka, zeler, cibuľka, limetka)
Utorok: 23.3. 
Polievka:  Cesnaková s pohánkou  
1. Cigánska bravčová pečienka v žemli 
(brav. krkovička, kečup, cibuľa)
2. Chrumkavé kuracie rezníky, zemiako-
vo-brokolicové pyré, paradajkový šalát
3. Kráľovská zeleninová zmes s bulgu-
rom a syrom, mrkvový šalát  
Streda: 24.3. 
Polievka:  Fazuľová s údeným mäsom   
1. Anglický rozbif, pečené zemiaky, 

pikantný dresing s paradajkami  
2. Kurací filet s grilovanou hruškou  
a syrom s modrou plesňou, dusená ryža
3. Zapekané palacinky s tvarohom  
a lesným ovocím  
Štvrtok: 25.3. 
Polievka: Bryndzová so zemiakmi  
1. Černohorský bravčový rezeň,  
zemiakové pyré, zeleninový šalát  
2. Kuracie mäsko s rozmarínom  
a čili omáčkou, dusená ryža  
3. Pečené zemiaky v šupke so slaninou  
a údeným syrom, acidko  
Piatok: 26.3. 
Polievka : Paradajková so syrom  
1. Bravčový steak s prosciuttom  
a šalviou,  ½ dusená ryža, ½ zem. plátky  
2. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky  
s maslom, brusnicová/tat. omáčka 
(výber)
3. Špagety s tuniakovou omáčkou 
(cesnak, bazalka, paradajky, parmezán)
 
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 23.3.
Polievka: Boršč, chlieb  
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací černohor, zemiakové pyré,  
kyslá uhorka    
2. Bravčový segedínsky guláš, parená 
knedľa
3. Zeleninové rizoto so syrom   
Streda: 24.3.
Polievka: Kulajda, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
1. Kurací plátok Hawai, dusená ryža, 
zeleninové obloženie   
2. Jelenie medailónky na šípkovej 

omáčke, karlovarská knedľa
3. Parené buchty  
Štvrtok: 25.3.
Polievka: Šošovicová s párkom, chlieb 
Zverinový vývar s pečeňovými haluškami 
1. Morčací steak so sušenou paradajkou 
a syrovou omáčkou, dusená ryža    
2. Balkánska pleskavica, varené zemiaky, 
cibuľa, rajčina, horčica
3. Grilovaný pstruh na masle, zeleninový 
šalát, cesnakový dip  
Piatok: 26.3.
Polievka: Sedliacka s krúpami 
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací steak na prírodno s baby 
karotkou, dusená ryža, zeleninové 
obloženie
2. Bratislavské bravčové stehno,  
maslové halušky  
3. Fussili so špenátom a cesnakom, 
parmezán   
Vegánska špecialita na tento týždeň:
1.Jarné rolky pnené zeleninou  
so sweet chilli omáčkou
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

DISKRIMINÁCIA,
JEJ PREJAVY
A PREVENCIA
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19 .00 HOD
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PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI

DISKUSIA BUDE PREBIEHAŤ  NA
FACEBOOK.COM/PODIVNYBARON
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Keď sa povie TOM, tak väčšine z nás napadne 
ako prvé to, že sa jedná o nejakého Tomáša. Deti 
si s určitosťou spomenú na známeho kocúra. Tele-
vízni maniaci zasa na to, že sa tak volala divácka 
anketa jednej z našich televízií. V našom prípade 
nie je však ani jedno pravda. 

Avšak množstvu Púchovčanov viacerých generá-
cií, ktorí sa túlajú po turistických chodníčkoch, táto 
skratka však hovorí veľmi veľa. Pretože vďaka tomu-
to „Tomovi“ získali veľkú lásku k prírode, neskutočné 
množstvo priateľstiev a nezabudnuteľné zážitky. Pre-
tože ten náš TOM je skratka pre Turistický Oddiel Mlá-
deže. Tento rok sa ten náš dožíva už neuveriteľných 
45 rokov od svojho vzniku.

Na úvod trochu oficiality: „Turistické oddiely mlá-
deže sú mládežníckou zložkou Klubu slovenských 
turistov. Ich riadiacim orgánom je Rada Mládeže pri 
ústredí KST. Úlohou TOM je u detí rozvíjať formou 
pobytov v prírode a schôdzkovou činnosťou ich 
vzťah k turistike, poznávaniu prírody, samostatnosti 
a ochrane životného prostredia. Toto sa vykonáva 
zaujímavou a hravou formou počas výletov do prí-
rody a počas konania táborov, či počas schôdzok  
v klubovni. Okrem toho sa členovia TOM zúčastňujú 
na TOB (turisticko-orientačný beh), počas ktorého si 
deti overujú získané vedomosti a fyzickú zdatnosť.  
V TOB sa konajú súťaže od regiónov až po medzi-
národné majstrovstvá (spolu s Českou republikou). 
TOM spoluorganizujú akcie pre širokú verejnosť, 
aktívne sa podieľajú na ochrane životného prostre-
dia, rozvíjajú nadregionálnu a cezhraničnú spolu-
prácu. Vedúcim TOM môže byť osoba staršia ako 18 
rokov, ktorá má pedagogické vzdelanie alebo kurz 
cvičiteľa či inštruktora turistiky mládeže.“

Ako sa to začalo?
Písal sa rok 1976 keď MUDr. Jarmila Vadovičová (na 

snímke hore) založila pri púchovskom Klube sloven-
ských turistov prvý TOM pod názvom TOM Rozsutec. 
Vďaka veľkému záujmu detí neskôr vzniká ďalší TOM 
pod názvom TOM Drobček, ktorého vedúcim sa stá-
va MUDr. Jaroslav Vadovič. Vďaka manželom Vadovi-
čovcom však oba fungujú ako jeden. Manželia Vado-
vičovci patrili spolu s p. Ivanom Markovičom z Novej 
Dubnice k priekopníkom turistiky mládeže nie len na 
Slovensku ale aj vtedajšom Československu. Spolu  
s púchovským TOM výborne fungoval aj TOM v su-
sedných Dohňanoch pod vedením Jarmily Zvonko-
vej. V tomto období patril púchovský TOM medzi  
najúspešnejšie v bývalom Československu.

Ako to pokračovalo?
Na začiatku 90 rokov sa manželia Vadovičovci od-

sťahovali z Púchova. A po smrti MUDr. Vadoviča 
sa v roku 1995 stáva oficiálnou vedúcou Ing. Alena 
Šalamúnová. Aj vďaka nej pokračovali úspešné roky 
činnosti. Avšak porevolučné zmeny zasiahli aj do 
činnosti púchovského TOM. Vznikli tzv.: „školské po-
ukazy“ a zrazu vzniklo na školách kopu krúžkov a bol 
problém získať deti do krúžkov ktoré nefungovali pri 
školách. 

Zmenili sa vlastníci budov a tak aj ten náš TOM po-
stupne prichádza o svoj domov o svoju klubovňu. 
Postupne ju mal v jednej s púchovských slobodár-
ní, potom v kancelárskych priestoroch pri bývalom 
hotely Športka či v priestoroch zimného štadióna. 
Do toho zo zdravotných dôvodov ukončila činnosť 
vedúcej aj Ing. Alena Šalamúnová. Ďalší TOMáci od-
chádzajú na stredné školy. A tak sa Vladimír „Voloďa“ 
Jadrníček dohodol na spolupráci s dobre fungujúcim 
turistickým krúžkom pri ZŠ Komenského pod vede-
ním Mgr. Jany Jancíkovej. Vďaka tomu začalo ďalšie 
úspešné obdobie. Ktoré žiaľ nefungovalo dlho. Deti 

odrástli, TOM opäť prišiel o svoj domov, Voloďa sa 
vďaka svojmu zamestnaniu nemôže venovať práci 
s deťmi a tak púchovský TOM v roku 2010 prakticky 
zaniká.

Ako to je teraz?
Až prišiel rok 2015 a Mgr. Marica Jurenková kto-

rá vedie turistický krúžok pri ZŠ Gorazdova sa ako 
členka púchovského KST rozhodla obnoviť činnosť 
púchovského TOM. A tak vďaka nej nastali pre náš 
TOM nové dobré časy. V roku 2016 oficiálne obnovil 
svoju činnosť ktorá trvá až do teraz. Aj keď je vďaka 
proti pandemickým obmedzeniam momentálne 
jeho činnosť ochromená, tak púchovský TOM stále 
žije a verme, že stále bude žiť. Možno sa opýtate kde 
ste sa s púchovským TOM mohli stretnúť vy osobne? 
Na to je jednoduchá odpoveď. Púchovčania sa mohli 
s činnosťou púchovského TOM-u stretnúť najmä pri 
organizácii Cesty rozprávkovým lesom , Púchovské-
ho okruhu za zdravím, či Dňa zeme.

Čo je vlastne TOM?
Jednoduchá odpoveď – srdcová záležitosť. A čo 

dal TOM svojim deťom, tzv. tomákom? Členstvo  
v púchovskom TOM znamenalo veľa kamarátstiev, 
ktoré pretrvali do teraz, množstvo zážitkov, na ktoré 
sa dobre spomína, kus poznanej prírody a nádherné 
výlety. Manželia Vadovičovci boli pre tomákov ako 
ich druhí rodičia - nepovedali im inak, ako teta a ujo. 
A napriek tomu, že sú už dospeláci, tak za MUDr. Va-
dovičovou stále chodia ako za našou tetou. Jednodu-
cho TOM je živote krásna škola života plná zážitkov  
a hier. Nedá sa zabudnúť na tie všetky pamätné zážit-
ky, ktoré ostávajú v srdciach. 

Krásne túry, nezabudnuteľné stanovačky či viacd-
ňové pochody. Prezývky ktoré vám ostanú na celý 
život. Sýkorky, Šaman, Rolinky, Moňo, Beba, Ozimáč, 
Drobec či Voloďa by o tom vedeli dlho rozprávať. 
Nezabudnuteľné cesty „dohňanskou uhorkou“ (au-
tobus s farbou uhorky) či nekonečné prekáračky s to-
mákmi s Dohňan. Ale ako sa na to potom v dospelos-
ti pri pivečku dobre spomína. Hlášky typu realitka či 
rakovinka (pre neznalých paštika s chlebom) či hláš-
ka pri nastupovaní do autobusu: „Najskôr nechajte 
nastúpiť normálnych až potom idú turisti.“ Či ujove 
srandičky. Veď na zhrozené pohľady obyvateľov  
z hotela oproti púchovskej plavárni, keď v mraze  
a v snehu okolo plavárne bežia deti v plavkách sa 
jednoducho nedá zabudnúť. 

Každý z tomákov si pamätá to svoje naj. A aj keď sú 
už rozutekaní po celom svete, tak stále majú na čo 
spomínať a vďaka detstvu strávenom v TOM im osta-
la láska k prírode. Stále sa túlajú po prírode či už ako 
obyčajní turisti alebo vďaka zamestnaniu v lesníctve 

či ako horolezci. A náš Pišta je dokonca ako jeden  
z mála ľudí na svete navštívil všetky štáty sveta.  
A toto sa našťastie dedí aj z generácie na generáciu. 
Pretože súčasťou súčasného púchovského TOM sú 
už deti detí z minulých čias.

Poďakovanie
Za toto všetko patrí neskutočne veľké ĎAKUJEME 

manželom MUDr. Jarmile a MUDr. Jaroslavovi Vado-
vičovcom pre všetkých tomákov tete a ujovi. Oba 
ja robili pre tomákov neskutočne veľa a boli im ako 
druhí rodičia. Na to sa jednoducho nedá zabudnúť. 
Žiaľ ujo už medzi nami nie je ale naša teta je jedno-
ducho naša najlepšia teta. To čo pre nás urobila by si 
zaslúžila Nobelovu cenu ochoty či rád zlatého srdca. 
Poďakovať treba však aj jej nasledovníčkam: Ing. Ale-
ne Šalamúnovej, Mgr. Jane Jancíkovej a Mgr. Marici 
Jurenkovej. Na tomto mieste treba však poďakovať aj 
všetkým dospelákom z radov púchovských turistov 
ktorí vždy púchovským tomákom pomáhali. Nemô-
žeme spomenúť všetkých, tak spomenieme len pred-
sedov púchovského KST: p. Štefana Labaja, p. Milana 
Kvasnicu a Mgr. Maricu Jurenkovú s členmi svojich 
výborov. 

Čo na záver?
Len jedna malá gratulácie. Všetci bývalí a aj súčas-

ní tomáci prajú tomu svojmu TOMu, aby tu bol aj o 
ďalších 45 rokov, aby jeho členom zostávali vždy len 
tie najkrajšie spomienky a aby už skončila táto ne-
šťastná doba a všetci bývalí a súčasní tomáci sa už 
konečne mohli stretnúť niekde na turistických chod-
níčkoch.                          Za všetkých tomákov ďakuje 

      Vladimír „Voloďa“ Jadrníček

Turistický oddiel mládeže jubiluje
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MERANIE ZRAKUZADARMO

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

MULTIFOKÁLNE
OKULIAROVÉ  SKL Á

PROFESIONÁLNE  RIEŠENIE PRE  KAŽDÉHO

JEDNY OKULIARE 

NA VŠETKY  VZDIALENOSTI

KVALITNÉ 

ČESKÉ A NEMECKÉ  SKLÁ 40%
ZĽAVA

MORAVSKÁ 11/687
PÚCHOV



Jarná noblesa
Vzala žezlo
do svojich

dlaní rozosieva
krásu po stráni.

Žblnkoce už potôčik
tú svoju áriu

si šteboce
nôti vtáčik.

Povieva jej
kamarát verný
ten ľahulinký
vánok jarný.

Ale je to
kopu radosti,
keď nastane

deň jarnej rovnodennosti.

Vtedy srdce
i duša

jasá - plesá
nádherná jarná noblesa.

Autor: Radko Kurej Autor: Radko Kurej 
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Aktuálne spod Lachovca: 
Prvé zasadnutie výboru mestskej časti v roku 2021

Predseda VMČ zvolal pozvánkou zo Predseda VMČ zvolal pozvánkou zo 
7.03.2021 riadne zasadnutie Výboru 7.03.2021 riadne zasadnutie Výboru 
mestskej časti č.1. Pod Lachovcom. mestskej časti č.1. Pod Lachovcom. 
Zasadnutie sa uskutočnilo formou „per Zasadnutie sa uskutočnilo formou „per 
rollam“ od 08. do 11.03.2021 formou rollam“ od 08. do 11.03.2021 formou 
obežníkovej mailovej a telefonickej obežníkovej mailovej a telefonickej 
komunikácie, vzhľadom na vyhlásený komunikácie, vzhľadom na vyhlásený 
núdzový stav a platné protiepidemio-núdzový stav a platné protiepidemio-
logické opatrenia. Po skončení zasad-logické opatrenia. Po skončení zasad-
nutia predseda konštatoval, že svoje nutia predseda konštatoval, že svoje 
stanoviská k predloženým materiálom stanoviská k predloženým materiálom 
jednoznačne vyjadrili 4 členovia VMČ jednoznačne vyjadrili 4 členovia VMČ 
z piatich, čím bolo zasadnutie uznáša-z piatich, čím bolo zasadnutie uznáša-
niaschopné.niaschopné.

Podľa schváleného programu bola Podľa schváleného programu bola 
ako prvá prerokovaná Výročná správa ako prvá prerokovaná Výročná správa 
za rok 2020, ktorú predložil predseda za rok 2020, ktorú predložil predseda 
VMČ. Výbor v minulom roku zasadal VMČ. Výbor v minulom roku zasadal 
4x, z toho 3x v režime “per rollam”. 4x, z toho 3x v režime “per rollam”. 
Riešených bolo celkom 30 podnetov Riešených bolo celkom 30 podnetov 
od občanov a riešili a uzavreli sme aj od občanov a riešili a uzavreli sme aj 
dve petície iniciované 100 obyvateľ-dve petície iniciované 100 obyvateľ-
mi. V správe sú rámcovo zhodnotené mi. V správe sú rámcovo zhodnotené 
aj rozvojové aktivity za rok 2020 a vý-aj rozvojové aktivity za rok 2020 a vý-
hľad na tento rok. Kriticky je hodno-hľad na tento rok. Kriticky je hodno-
tený prístup MsÚ pri práci so Zápismi  tený prístup MsÚ pri práci so Zápismi  
a Uzneseniami VMČ, čo sťažuje a brzdí a Uzneseniami VMČ, čo sťažuje a brzdí 
presadzovanie rozvojových zámerov  presadzovanie rozvojových zámerov  
v našej mestskej časti.v našej mestskej časti.

V druhej časti boli riešené personálne V druhej časti boli riešené personálne 
záležitosti, keď Ing. Melišík po piatich záležitosti, keď Ing. Melišík po piatich 
rokoch vo funkcii oznámil k 1.04.2021 rokoch vo funkcii oznámil k 1.04.2021 
rezignáciu na funkciu predsedu VMČ, rezignáciu na funkciu predsedu VMČ, 
čo výbor zobral na vedomie. Násled-čo výbor zobral na vedomie. Násled-

ne prebehla voľba nového predsedu  ne prebehla voľba nového predsedu  
v zmysle platných Zásad o činnosti v zmysle platných Zásad o činnosti 
VMČ časť 4. bod 1 („Na čele výboru VMČ časť 4. bod 1 („Na čele výboru 
je predseda, ktorým je vždy poslanec je predseda, ktorým je vždy poslanec 
MsZ zvolený výborom“), z čoho vy-MsZ zvolený výborom“), z čoho vy-
plynulo, že jediným kandidátom vo plynulo, že jediným kandidátom vo 
voľbách bol Ing. Daniel Lako, ktorý aj voľbách bol Ing. Daniel Lako, ktorý aj 
bol zvolený všetkými zúčastnenými bol zvolený všetkými zúčastnenými 
členmi VMČ č.1.členmi VMČ č.1.

V tretej časti Ing. Melišík podal infor-V tretej časti Ing. Melišík podal infor-
máciu o stave plnenia podnetov po-máciu o stave plnenia podnetov po-
daných na VMČ a informáciu o inves-daných na VMČ a informáciu o inves-
tičných akciách pripravovaných na rok tičných akciách pripravovaných na rok 
2021. Zoznam akcií pre rok 2021 bol 2021. Zoznam akcií pre rok 2021 bol 
schválený v decembrovom MsZ. Jedná schválený v decembrovom MsZ. Jedná 
sa v podstate o prvú etapu investícií. sa v podstate o prvú etapu investícií. 
Po spracovaní účtovnej závierky za rok Po spracovaní účtovnej závierky za rok 
2020 bude podľa výsledkov hospodá-2020 bude podľa výsledkov hospodá-
renia v prípade prebytku spracovaný renia v prípade prebytku spracovaný 
návrh na druhú etapu. Pri výbere akcií návrh na druhú etapu. Pri výbere akcií 
sa bude vychádzať z plánu investícií sa bude vychádzať z plánu investícií 
schválenom na ostatnom zasadnutí schválenom na ostatnom zasadnutí 
VMČ č.1 v roku 2020. VMČ č.1 v roku 2020. 

Vzhľadom na to, že v medzirezort-Vzhľadom na to, že v medzirezort-
nom pripomienkovom konaní je nom pripomienkovom konaní je 
vládny návrh Plánu obnovy z fondov vládny návrh Plánu obnovy z fondov 
EÚ navrhujeme aktualizovať PD na EÚ navrhujeme aktualizovať PD na 
zateplenie ŠJ a ŠKD na ZŠ J.A.Ko-zateplenie ŠJ a ŠKD na ZŠ J.A.Ko-
menského a pripraviť ho ako samo-menského a pripraviť ho ako samo-
statný projekt pre budúce výzvy  statný projekt pre budúce výzvy  
z pripravovaného Fondu obnovy (EÚ), z pripravovaného Fondu obnovy (EÚ), 
program 1. Zelená ekonomika. Pod-program 1. Zelená ekonomika. Pod-
ľa informácií z MsÚ sa aktualizuje PD ľa informácií z MsÚ sa aktualizuje PD 
chodníka a rekonštrukcie časti ulice chodníka a rekonštrukcie časti ulice 

Komenského v rozpore s pôvodnou Komenského v rozpore s pôvodnou 
PD a bez chodníka. Výbor akceptuje PD a bez chodníka. Výbor akceptuje 
rozšírenie rekonštrukcie cestného te-rozšírenie rekonštrukcie cestného te-
lesa v celej šírke vrátane spevnenia lesa v celej šírke vrátane spevnenia 
krajnice, požaduje však zachovať v PD krajnice, požaduje však zachovať v PD 
aj výstavbu prístupového chodníka  aj výstavbu prístupového chodníka  
k trom BD č.663, 664 a 665, niektorým k trom BD č.663, 664 a 665, niektorým 
RD a pre deti k ZŠ Gorazdova, na ktorý RD a pre deti k ZŠ Gorazdova, na ktorý 
sa akosi v minulosti „zabudlo“ a ktorý  sa akosi v minulosti „zabudlo“ a ktorý  
v tejto časti ulice dlhodobo chýba.v tejto časti ulice dlhodobo chýba.

Okrem týchto akcií výbor požadu-Okrem týchto akcií výbor požadu-
je urýchlene riešiť, opravy výtlkov po je urýchlene riešiť, opravy výtlkov po 
zime na všetkých uliciach, obnovu zime na všetkých uliciach, obnovu 

VDZ a začať s opravami kanalizačných VDZ a začať s opravami kanalizačných 
vpustí v celej MČ Pod Lachovcom. vpustí v celej MČ Pod Lachovcom. 
Požaduje tiež aktívnejšie pristúpiť  Požaduje tiež aktívnejšie pristúpiť  
v spolupráci s majiteľom NsP Zdravie v spolupráci s majiteľom NsP Zdravie 
k riešeniu parkoviska pri Zdraví pre k riešeniu parkoviska pri Zdraví pre 
zamestnancov, kde sa predpokladá zamestnancov, kde sa predpokladá 
prírastok 36 nových PM. prírastok 36 nových PM. 

Na záver Ing. Melišík poďakoval všet-Na záver Ing. Melišík poďakoval všet-
kým členom za doterajšiu spoluprácu kým členom za doterajšiu spoluprácu 
a novému predsedovi želá veľa úspe-a novému predsedovi želá veľa úspe-
chov v jeho práci v prospech občanov chov v jeho práci v prospech občanov 
našej mestskej časti Pod Lachovcom.našej mestskej časti Pod Lachovcom.

Pavel Melišík, poslanec MsZ Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Ve s m í r  p o d ľ a  J .  M .
Púchovské noviny postupne predsta-Púchovské noviny postupne predsta-

via súbor príbehov, ktoré reagujú na via súbor príbehov, ktoré reagujú na 
súčasnú dobu. Spôsob jej zobrazenia súčasnú dobu. Spôsob jej zobrazenia 
je odrazom vnútorného sveta sochára je odrazom vnútorného sveta sochára 
a básnika Jaroslava Martiša. Zastúpené a básnika Jaroslava Martiša. Zastúpené 
sú najmä hviezdy, mesiac, vesmírne sú najmä hviezdy, mesiac, vesmírne 
telesá, ktoré sú vytvorené z kameňa, telesá, ktoré sú vytvorené z kameňa, 
dreva a nerezu. dreva a nerezu. 

AndromedaAndromeda  

Sama, samučičká, zranená,Sama, samučičká, zranená,
do diaľav sa pozerá.do diaľav sa pozerá.

Prikovaná na spasenie čaká,Prikovaná na spasenie čaká,
ako všetci vo vesmíre nevinní,ako všetci vo vesmíre nevinní,

s osudom je vyrovnaná,s osudom je vyrovnaná,
možno v kúte duše ležia drobné  možno v kúte duše ležia drobné  

črepiny.črepiny.

Avšak v hĺbke srdca verí,Avšak v hĺbke srdca verí,
že je v strede cesty,že je v strede cesty,

šťastie že ju neopustí,šťastie že ju neopustí,
zachráni sa, kto je čestný.zachráni sa, kto je čestný.

Pozrite sa nahor, ak tam stále žiari,Pozrite sa nahor, ak tam stále žiari,
mala pravdu, treba veriť.mala pravdu, treba veriť.

Autor: Jaroslav Martiš Autor: Jaroslav Martiš 
Foto: Peter OndrušFoto: Peter Ondruš
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Profesor Dušan Kuzma patrí k najvýznamnejším 
slovenským osobnostiam umenia a architektúry 
20. storočia, napriek tomu je v svojom rodnom 
regióne len málo známy. Týmto príspevkom chce-
me priblížiť osobu, ktorá je autorom Pamätníka  
a múzea SNP v Banskej Bystrici, Novej budovy 
Matice slovenskej v Martine, ale i o zakladateľom 
Katedry architektúry na Vysokej škole výtvar-
ných umení.

Dušan Kuzma sa narodil 17. marca 1927 v obci 
Mestečko pri Púchove. Jeho otcom bol Michal Kuz-
ma - ria diteľ tamojšej školy. Matka Elena sa venova-
la najmä prácam okolo domácnosti. Detstvo prežil  
v období dovtedy nevídaného rozmachu slovenskej 
kultúry. Vplyvom rozhľadeného otca sa mu dostalo 
vynikajúceho vzdelania so schopnosťou kriticky my-
slieť, matka bola nesporným hodnotovým prístavom 
malého Dušana. Ľudovú školu navštevoval vo svo-
jom rodisku, následne Gymnázium v Banskej Štiav-
nici.

Pri štúdiu architektúry na Fakulte architektúry Slo-
venskej vysokej školy technickej (FA SVŠT) v Brati-
slave, ale i v ďalšom profesijnom pôsobení, dokázal 
využiť pôsobenie významných osobností slovenskej 
architektúry. 

Z množstva pedagógov spomenieme napr. prof. 
Eugena Kramára (Divadlo P. O. Hviezdoslava v Bra-
tislave, Administratívna budova spojov v Bratislave, 
Lyžiarsky areál a Hotel FIS na Štrbskom Plese a i.), 
ďalej prof. Emila Belluša (Kolonádový most v Piešťa-
noch, Národná banka – dnes Generálna prokuratúra 
v Bratislave, Študentský domov Mladá garda v Bra-
tislave a i.) i prof. Vladimíra Karfíka (Administratívna 
17-poschodová budova firmy Baťa a ďalšie budovy 
v Zlíne, Kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizán-
skom, Generálny plán Matador v Púchove a i.). Du-
šan Kuzma ukončil vysokoškolské štúdium v roku 
1952, no už v roku 1947 praxoval u významného 
francúzskeho „železobetónového“ architekta Augu-
sta Perreta (Divadlo Champs-Élysées v Paríži, Kostol 
Notre-Dame v Le Raincy, prestavby vojnou zničené-
ho centra Le Havre, Amiense, Marseille a i.). Do roku 
1954 pôsobil Dušan Kuzma ako asistent prof. Belluša 
na FA SVŠT, ďalšie dva roky bol vedúcim Odboru ar-
chitektúry na Povereníctve kultúry, následne do roku 

1960 pracoval ako vedúci odboru Slovenského výbo-
ru pre výstavbu. V tomto roku sa mu podarilo založiť 
Katedru architektúry na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave a rovno sa stal jej vedúcim (do r. 
1990). Práve tu sa mu darilo ďalej rozvíjať inšpirácie 
od svojich učiteľov.

Počas svojho života uskutočnil D. Kuzma množstvo 
zahraničných ciest. Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpal 
i z rodného kraja, Kysúc, Oravy a Liptova. Prejavova-
lo sa to napr. v jeho výtvarnom vyjadrení s motívom 
učupených dreveníc vsadených do horskej krajiny.  
V roku 1963 sa stal docentom a v roku 1978 bol me-
novaný za profesora. Okrem svojej tvorby dohliadal 
na výstavbu a rekonštrukciu množstva významných 
diel ako člen rôznych expertíznych skupín (napr. pre 
Pražský hrad (1961 - 1969), pre TANAP (1969 - 1973), 
pre Mohylu generála M. R. Štefánika v Brezovej pod 
Bradlom (1992 - 1995) a i.). Veľakrát svoje diela verej-
ne vystavoval. V rokoch 1959 - 1964 viedol časopis 
PROJEKT, do ktorého prispieval odbornými článkami 
a štúdiami. D. Kuzma založil v r. 1990 skupinu SYNTÉ-
ZA 90, ktorá združovala tvorivých ľudí v oblasti vedy 
a umenia a do ktorej patrili napr. Milan Ferko, Vin-
cent Hložník, Ladislav Chudík, Ilja Zeljenka a i. Počas 
svojho života získal množstvo ocenení (napr. Cenu 
Dušana Jurkoviča (1970), Národnú cenu SSR (1975), 
získal titul zaslúžilý umelec (1984), Cenu Emila Bellu-
ša (2000)). Zomrel 17. júna 2008 v Bratislave vo veku 
81 rokov, kde je aj pochovaný.

Kuzmove dielo je rozsiahle a o kvalite jeho prá-
ce svedčí aj množstvo víťazných návrhov v archi-
tektonických súťažiach v zahraničí i doma. Azda 
najznámejším dielom Dušana Kuzmu je Pamätník  
a múzeum SNP v Banskej Bystrici. Kým sa však začal 
realizovať v podobe, akej ho poznáme dnes, prešli 
návrhy prof. Kuzmu tŕnistou cestou. Na uvedené 
dielo boli vypísané najskôr 3 celoštátne súťaže, pri-
čom prvé dve neuspokojili zadávateľa. V tretej súťaži 
v r. 1959 získal návrh D. Kuzmu v spolupráci s prof. 
Emanuelom Hruškom najvyššiu cenu. Tento návrh 
mal podobu hmoty s pôdorysom štvorca s átriom, na 
troch stranách bola budova lemovaná stĺporadím. 

Dušan Kuzma začal po výhre v súťaži rozpracová-
vať konečnú podobu svojho návrhu, no kvôli sporu 
o význame SNP medzi pražskými politikmi na čele  
s Antonínom Novotným a bratislavskými politický-
mi reprezentantmi dostal projekt stopku. Menovaný 
prezident navrhoval inštaláciu múzea SNP vo Zvo-
lenskom zámku a nestavať pamätník SNP.

Na začiatku 60. rokov sa politická situácia uvoľni-
la a znova ožil zámer realizovať projekt Pamätníka  
a Múzea SNP. D. Kuzma začal v priebehu času uva-
žovať o zmene prístupu k uvedenému dielu. Podob-
ne, ako v iných prípadoch, v ktorých spolupracoval  
s tvorcami skulptúr, i tu si prizval k spolupráci sochá-
ra Jozefa Jankoviča. D. Kuzma predložil Zväzu slo-
venských architektov (ZSA) svoje nové myšlienky. Po 
výstavách s návrhmi a verejnej diskusii mu predsed-
níctvo ZSA vďaka víťazstvu v predchádzajúcej súťaži 
umožnilo predložiť prepracovaný návrh. 

D. Kuzma vytvoril dielo modernej architektúry, 
kde má „rozpoltená hmota evokovať zásadný spolo-
čenský čin a rozhodnutie spoločnosti povstať proti 
nemeckým nacistom.“ Sám autor návrhu označil 
stavbu za „pokus vyjadriť hrdinský čin národa“ a od-
mietol tým interpretácie svojho diela ako „bačovský 
klobúk“ či „puknuté srdce“. Nebol to ale koniec peri-
petií Kuzmovho návrhu. Aj tento projekt mal množ-
stvo odporcov. Pri príležitosti 20. výročia SNP mal 
byť odhalený základný kameň budúceho pamätníka  
a múzea. Prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný zvolal  
v Prahe zasadnutie predsedníctva s jediným bodom, 
a tým bolo posúdenie návrhu Pamätníka s múze-
um SNP v Banskej Bystrici. D. Kuzma naložil výkresy 
a model do lietadla a previezol ich do Prahy. Nad 
výstavbou pamätníka prevzal patronát Alexander 
Dubček. Dobrá prezentácia D. Kuzmu pred člen-
mi predsedníctva ÚV KSČ priniesla ovocie, pričom  
A. Novotný sa mal vyjadriť: „Mně se to líbí.“ Projekt  
D. Kuzmu s centrálne umiestnenou plastikou sochára 
Jankoviča s názvom „Obete varujú“ sa začal realizo-
vať a v r. 1969 bol Pamätník s múzeom SNP v Banskej 
Bystrici slávnostne odhalený.

Pavol Makyna, OZ Puchovo dedičstvo

Dušan Kuzma – expresívny architekt z Mestečka

Pamätník a múzeum SNP v Banskej Bystrici v súčasnosti.

Prof. Ing. arch. Dušan Kuzma
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Marián Pišoja v nominácii slovenskej reprezentácie 
do 21 rokov na turnaj Antalya Cup v Turecku 

Výborné výkony obrancu MŠK Púchov Mariána 
Pišoju neunikli ani kormidelníkovi slovenskej re-

prezentácie do 21 rokov Jaroslavovi Kentošovi. 
Marián je jedným zo 16 nováčikov reprezentá-
cie U21, ktorých Kentoš nominoval na prestíž-
ny medzinárodný turnaj Antalya Cup v Turecku. 
Slovenská reprezentácia sa na turnaji stretne  
v troch prípravných zápasoch postupne s výbermi 
Uzbekistanu do 23 rokov a rovesníkmi zo Sever-
ného Macedónska a Ukrajiny.    

V nominácii sa nachádza 10 hráčov, ktorí už 
majú skúsenosti s reprezentáciou do 21 rokov 
(Ivan Krajčírik, Gergely Tumma, Matúš Vojtko, Ti-
motej Múdry, Peter Pokorný, Miroslav Gono, Ján 
Bernát, Jakub Kadák, Matúš Kmeť a Matej Trusa - 
pozn.) a 16 nováčikov. 

„Tento zraz bude aj o spoznávaní sa, ale keďže 
sme nemohli pre zlú pandemickú situáciu ab-
solvovať januárový kemp, tak nás čakajú počas 
marcového zrazu viaceré úlohy. Budeme budo-

vať tímovú chémiu či základnú hernú koncepciu. 
Verím, že sa nám to podarí naplniť,“ konštatoval 
tréner Kentoš.

Program zápasov Slovenska do 21 rokov na 
Antalya Cupe 2021

25.3.2021 o 15.00: Uzbekistan U23 – Slovensko 
U21, Lara

27.3.2021 o 15.00: Severné Macedónsko U21 – 
Slovensko U21, Lara

29.3.2021 o 17.00: Ukrajina U21 – Slovensko 
U21, Belek

NOMINÁCIA
BRANKÁRI: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Ri-

chard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Ľubomír 
Belko (MŠK Žilina)

OBRANCOVIA: Peter Kováčik (FK Železiarne 
Podbrezová), Samuel Suľa (MŠK Žilina), Kristián 

Mihálek (FC Petržalka), Gergely Tumma (FC Spar-
tak Trnava), Marián Pišoja (MŠK Púchov), To-
máš Nemčík (MŠK Žilina), Matúš Malý (FK Senica), 
Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce), Vladimír 
Barbora (FK Železiarne Podbrezová)

STREDOPOLIARI: Timotej Múdry (MFK Ružom-
berok), Peter Pokorný (SKN St. Pölten), Sebastián 
Nebyla (FK DAC 1904 Dunajská Streda), Miroslav 
Gono (MŠK Žilina), Denis Potoma (ŠKF Sereď), Ján 
Bernát (MŠK Žilina), Jakub Kadák (AS Trenčín), 
Matúš Kmeť (AS Trenčín), Adam Goljan (MŠK Žili-
na), Patrik Iľko (MŠK Žilina), Roland Galčík (FK Že-
leziarne Podbrezová)

ÚTOČNÍCI: Roland Gerebenits (FK Železiarne 
Podbrezová), Matej Trusa (MFK Zemplín Micha-
lovce), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)

Zdroj: SFZ

V budúcu sobotu nevybehne v drese futbalistov 
MŠK Púchov na vynovené Tehelné pole obranca 

Marián Pišoja. Trénerovi Kaplanovi bude opora 
zadných radov Púchova chýbať v majstrovskom 

stretnutí s rezervou 
Slovana Bratislava. 
Dôvodom neúčasti 
Mariána nebude ani 
zranenie, ani karty, 
ale oveľa radostnej-
šie. Marián dostal 
pozvánku do repre-
zentácie Slovenska 
do 21 rokov. S dvoj-
krížom na hrudi bude 
reprezentovať v troch 
prípravných stretnu-
tiach v Turecku. 

„V prvom rade som 
veľmi vďačný, že mám 
tú česť reprezentovať 
Slovensko v kategórii 
do 21 rokov. Na Slo-

vane síce budem chýbať, ale s trénerom som sa o 
tom  rozprával, uvoľnil ma bez problémov a rov-
nako bol rád, že ma povolali do reprezentácie. Bol 
som už v reprezentačných výberoch do 17, 18 i 19 
rokov, ale predsa len, reprezentácia do 21 rokov 
je už predsa len bližšie k tomu veľkému futbalu, 
som veľmi rád,“ povedal po víťaznom stretnutí  
s Petržalkou Marián Pišoja. 

Väčšinu členov reprezentácie do 21 rokov pozná 
z mladších vekových kategórií. Kým jeho klubo-
ví spoluhráči sa budú pripravovať na stretnutie 
s rezervou bratislavského Slovana, Marián už  
v nedeľu odcestoval do Bratislavy na reprezen-
tačný zraz a v pondelok sa spolu s reprezentáciou 
presunul do Turecka. Tam ho čakajú tri zápasy –  
s Uzbekistanom, Severným Macedónskom a Ukra-
jinou. V púchovskom drese by sa mal predstaviť 
už v ďalšom domácom stretnutí 3. apríla, kedy  
v oblastnom derby privítajú futbalisti MŠK Púchov 
na domácom trávniku Dubnicu nad Váhom. 

(pok)  

M. Pišoja: Dvadsaťjednotka je už bližšie k veľkému futbalu
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2. liga muži - 21. kolo

Púchovčania (v červenom) po víťazstve v Komárne potvrdili dobrú formu aj v domácom stretnutí s Petržalkou.  
K víťazstvu prispel niekoľkými excelentnými zákrokmi aj brankár Pilný.         FOTO: Milan Podmaník

MŠK Púchov – Petržalka 3:1 (2:0)
Góly: 50. Krčula (pk), 58. Rypák, 67. Vlastný 

(Schevchuk) – 87. Vondryska
ŽK: Farkaš (Petržalka), rozhodovali Marsal – Želez-

ňák, Čajka, bez divákov
V stretnutí tabuľkových susedov chceli Púchovča-

nia odčiniť smoliarsku prehru v Petržalke v jesennej 
časti, hostia zase prišli pod Lachovec s úmyslom 
bodovať naplno. Prvý polčas bol vyrovnaný, obe 
mužstvá si vypracovali niekoľko strelecký príležitostí, 
no buď boli na mieste obaja gólmani alebo nemali 
strelci presnú mušku. V závere prvého polčasu pre-
vzali iniciatívu hostia, Pilný v bránke Púchova však 
loptu za svoj chrbát nepustil.  Po bezgólovom pol-
čase Púchovčania na svojho súpera vybehli a už po 
necelých piatich minútach sa dočkali vedúceho gólu. 
V strede ihriska sa pekne uvoľnil Michlík, krásnou 
kolmicou našiel na hranici pokutového územia Kr-
čulu, ktorého v šestnástke zastavil hosťujúci Farkaš 
nedovolene. Farkaš videl žltú kartu (jedinú v zápa-
se) a sám faulovaný Krčula z penalty chladnokrvne 
prekonal hosťujúceho gólmana – 1:0. V 58. minúte 
zahral Michlík rohový kop na bližšiu tyč, Pavlovič 
loptu hlavou len „pohladkal“, no Rypák ju zblízka 
zasunul do siete – 2:0. V tejto fáze stretnutia hrali 
Púchovčania výborne. Napádali súpera hlboko na 
jeho polovici a podnikali rýchle brejky do otvorenej 
obrany Petržalky. V 68. minúte viedli Púchovčania 
už trojgólovým rozdielom. Štefanec preniesol loptu 
na ľavé krídlo, Krčula zadovkou elegantne posunul 
Loduhovi, ktorého center chcel brankár Schvechuk 
vyraziť jednou rukou. Lopte však nechtiac udelil „pin-
gpongovú“ rotáciu a tá po dopade na zem zarotova-
la do bránky – 3:0. Desať minút pred koncom Pilný 
zneškodnil tutovku hostí. V 86.minúty podnikli hos-
tia rýchly protiútok a prízemný center z pravej strany 
zasunul elegantne do domácej siete Vondryska – 3:1. 
Dve minúty pred koncom mohol výsledok prikrášliť 
striedajúci Mráz. Ten pozorne sledoval hru, zachytil 

na hranici pokutového územia hosťujúcu rozohráv-
ku, blafákom si položil brankára, no ceste lopty do 
prázdnej bránky zabránil sklzom obranca Petržalky. 
Víťazstvo Púchova je zaslúžené.          

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Loduha, Pišoja, 
Pavlovič, Martinček, Varga (83. Lacko), Kapusniak, 
Michlík, Štefanec (73. Mráz), Krčula (87. Kopiš), Rypák 
(83. D. Pilný), tréner Lukáš Kaplan

Zostava FC Petržalka: Schevchuk – Mihálek, Far-
kaš, Filipiak, Mihál (85. Kozlovský), Jedinák (65. Von-
dryska), Obročník (81. Horvát), Kudlička (65. Gem-
bický), Sliacky (81. Jendrek), Gašparovič, Matallana, 
tréner Ladislav Pecko

Ostatné výsledky 21. kola:
Liptovský Mikuláš – Slovan Bratislava B 5:2, Podbre-

zová – Skalica 3:1, Poprad – Dubnica nad Váhom 0:2, 
Košice – Šamorín 2:1, Žilina – Banská Bystrica 3:2, Bar-
dejov – Trebišov – odložené na 7. 4. 

Program 22. kola:
Slovan Bratislava B – MŠK Púchov (27. 3.  

o 10.30), Skalica – Žilina, Komárno – Košice, Dubnica 
nad Váhom – Liptovský Mikuláš, Trebišov – Podbre-
zová, Šamorín – Bardejov, Banská Bystrica - Poprad   

Púchovčania potvrdili výbornú 
fazónu, zdolali aj Petržalku  
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Oblastný futbalový zväz pre okresy Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava opäť zmenil sídlo. Od 
1.marca sa presťahoval z útrob považskobys-
trického futbalového štadióna len o niekoľko 
desiatok metrov ďalej do budovy Steiger na 
Ulici športovcov. Adresa oblastného futbalové-
ho zväzu sa tak zmenila z doterajšej Športov-
cov 2115/51 na adresu Športovcov 340. 

Zmenu sídla a adresy Oblastného futbalové-
ho zväzu schválil Výkonný výbor ObFZ per ro-
llam.               Zdroj: ObFZ 

Oblastný futbalový zväz 
v nových priestoroch

Pozornosti zostavovateľov ideálnych jedenástok 
kola v 2. futbalovej lige neušiel výborný výkon futba-
listov MŠK Púchov v 20. kole v Komárne. Do ideálnej 
jedenástky kola sa dostali hneď traja futbalisti MŠK 

Púchov – brankár Peter Pilný a hráči Šimon Štefa-
nec a Patrik Krčula. Za zmienku stojí skutočnosť, že  
v ideá lnej jedenástke 20. kola mal troch zástupcov 
len Slovan Bratislava B a MŠK Púchov... 

V jedenástke kola traja Púchovčania

Futbalový klub Beluša oslávi v tomto roku 
okrúhle 70. výročie svojho vzniku. Pri príleži-
tosti osláv pripravil klub výtvarnú súťaž pre 
deti do 12 rokov.

„Pošlite nám kresbu alebo maľbu s temati-
kou Futbal v Beluši oslavuje 70 rokov. Všetky 
práce budú zverejnené na našom webe a so-
ciálnych sieťach. Rovnako si ich verejnosť bude 
môcť pozrieť v rámci klubovej výstavy, ktorá sa 
uskutoční v lete. Svoje práce môžete posielať 
na mailovú adresu: fkbelusask@gmail.com 
ideálne vo forme skenu, prípadne fotografie. 
Práce tiež môžete odovzdať osobne trénerke 
mládeže FK Beluša Kristíne Šulíkovej. Tri najlep-
šie práce získajú hodnotné ceny. Každý, kto sa 
zapojí do súťaže bude odmenený,“ informuje 
FK Beluša na svojej webovej stránke. 

Uzávierka súťaže je do 30. mája tohto roku. (r)

Výtvarná súťaž k 70. 
výročiu FK Beluša

 Prestupový termín pre amatérskych futbalistov 
sa možno predĺži do konca apríla 2021. Informo-
val o tom Slovenský futbalový zväz na svojej web-
stránke. Návrh musí odobriť výkonný výbor.

Týkať sa to má zimného registračného obdobia 
s obmedzením a zimného registračného obdobia 
zo zahraničia. Zmenu navrhla v stredu 15-člen-
ná pracovná skupina, ktorej úlohou je príprava 
zmien a doplnení Registračného a prestupového 
poriadku Slovenského futbalového zväzu. 

„Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na 
potrebe predĺženia prestupového termínu pre 
amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časové-
ho priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením 
predĺženia prestupového termínu zimného regis-
tračného obdobia s obmedzením a zimného re-
gistračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021,“ 
informuje Slovenský futbalový zväz.

Podklad bude predložený na schválenie členom 
Výkonného výboru Slovenského futbalového 
zväzu. Pracovná skupina priebežne pripravuje aj 
komplexný návrh na zmenu a doplnenie regis-
tračného a prestupového poriadku.        

  Zdroj: SFZ

SFZ plánuje zmeny, 
amatérom asi schvália 
prestupy do 30. apríla

Kormidelník Púchovčanov Lukáš Kaplan (na 
snímke)  neskrýval po víťaznom stretnutí s Petr-
žalkou spokojnosť. „Stretnutie sa mi nehodnotí 
zle, pretože sme vyhrali. Myslím si, že sme vyhrali 
zaslúžene. Okrem troch gólov sme si vypracova-
li aj ďalšie príležitosti, po ktorých mohla skončiť 
lopta v bránke súpera. Mrzí ma gól do našej siete 

za stavu 3:0, pretože sme podcenili jednoduchú 
situáciu. Škoda toho inkasovaného gólu, pokojne 
to mohlo skončiť 4:0. Tri body sú však vynikajúce, 
dostali sme sa na tridsaťbodovú hranicu. Som rád 
aj za celú kabínu, že dnešný zápas sme zvládli,“ 
povedal bezprostredne po stretnutí Kaplan. 

O týždeň v sobotu vycestujú Púchovčania na 
stretnutie do Bratislavy, kde sa na ikonickom Ná-
rodnom futbalovom štadióne predstavia proti 
rezerve Slovana. Dá sa očakávať, že zachraňujúci 
Slovan Bratislava B nastúpi aj s niekoľkými posila-
mi z áčka, to má totiž na budúci týždeň voľno. 

„Uvidím, koľkých áčkarov postavia, ja osobne 
si myslím, že ich tam bude dosť. Ale jednoducho 
ideme hrať na Tehelné pole, kde nie každé mužs-
tvo môže hrať. My si to ideme do Bratislavy užiť  
a pevne verím, že každý chalan odovzdá maxi-
mum. Myslím si, že tam môžeme odohrať dobrý 
zápas a aj uhrať dobrý výsledok,“ zdôraznil tréner. 

V zostave Púchova bude chýbať Pišoja, ktorý 
si bude plniť reprezentačné povinnosti. „Mari-
án nám bude chýbať, ale máme ďalších hráčov, 
ktorí sú pripravení naskočiť do základnej zostavy  
a pevne verím, že sa toho so cťou zhostia,“ uzavrel 
Kaplan.                (pok)

Lukáš Kaplan: S výkonom proti Petržalke 
som spokojný, tešíme sa na Tehelné pole
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SPOMIENKA
Dňa 19.3.2021 uplynulo 10 a  9 rokov, čo nás 
navždy opustili naši drahí rodičia a  starí ro-
dičia Marián a Margita Prokopovci. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú spomien-
ku. S  láskou  spomínajú synovia s  rodinami.

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále spo-
míname na našu milo-
vanú maminu a babku 
Danielu Útlu. Dňa 28.3. 
uplynie 1 rok, čo si ju Pán 
povolal do večnosti. Spo-
meňte si s nami na ňu v 
modlitbách. Synovia Jaro-
slav a Rastislav s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 25. marca to budú 
dva roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá man-
želka, mama a babka pani 
Anna Počarovská. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
celá rodina. 

SPOMIENKA
Kto ho poznal, spomenie 
si. Kto ho mal rád, neza-
budne. Dňa 22.3.2021 
sme si pripomenuli  
1. smutné výročie, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a  dedko  
Ladislav Rosina. S láskou 
a vďakou v modlitbe na 
neho spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Nič sa už nevráti, všetko 
vzal čas, smútok i radosti, 
spomienky v  nás. Úsmev 
sa vytratil, stuhla mi tvár, 
do očí vliezol mi kamenný 
žiaľ. Plameňom sviece, čo 
sprevádza krok, slovíč-
kom duše, čo trhá mi srd-
ce a hoci už plní sa bolesti 
rok, spomienka ostáva.“ Dňa 28. marca 2021 si pri-
pomíname 7. výročie, čo nás navždy opustila naša 
manželka, mama Agnesa Bičianíková z Púchova 
– Horných Kočkoviec. S  láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
zostávajú.“ Dňa 22. marca 
uplynie 11 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milo-
vaný Miroslav Sapák.  
S láskou, vďakou a úctou 
spomínajú manželka  
a deti s rodinami a celá 
rodina.

SPOMIENKA
Dna 28. marca 2021 si 
pripomíname  nedožité 
60. narodeniny nášho 
syna, otca a brata Milana  
Panáča, ktorý nás opustil 
pred 16 rokmi. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca ro-
dina, mama, brat a deti. SPOMIENKA

„Len krásne spomienky 
nám ostali na Teba, my 
tiché modlitby posie-
lame do neba. V srdci 
Ťa stále máme a s lás-
kou spomíname.“ Dňa 
21.3.2021 si pripomína-
me nedožité 100. vý-
ročie narodenia  Pavla 
Medňanského zo Streženíc.

ROZLÚČKA
S hlbokým zármut-
kom oznamujeme, že 
zomrela naša dlho-
ročná kolegyňa, pani 
učiteľka Mgr. Marta 
Kubišová. Ako jedna  
z mála z nás sa narodila 
v Púchove 22.8.1954, ale 
srdcom bola celý život 
Streženičanka. Základ-
nú školu i gymnázium absolvovala v Púchove. 
Promovala na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v roku 1978 v apro-
bácii učiteľstvo občianskej náuky a dejepisu. 
Učiteľský chlebík začala okusovať v SOU strojár-
skom v Považskej Bystrici v 1978 až 1993, potom  
v DOŠ Považská Bystrica v 1993 až 1998 a 1 rok  
na ZŠ v Považskej Bystrici. Na pol roka si vyskúša-
la organizátorsko-politickú pozíciu ako zástup-
kyňa prednostu Okresného úradu v Púchove. 
Čo našťastie zavčas prehodnotila a naše gymna-
ziálne rady posilnila v roku 1999 na rovných 20 
rokov do júna 2019. Vtedy ju zákerná choroba 
prinútila ukončiť svoju učiteľskú dráhu. Pani Ku-
bišová zasvätila svoj život škole, žiakom, vzde-
lávaniu a kultivácii mladých ľudí. Prežila šťastný 
život aktívnej pani učiteľky, obklopená svojimi 
žiakmi, knihami a kvetmi vo svojej záhrade.  
Česť jej pamiatke. Za kolektív učiteľov Miroslav 
Kubičár.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa dňa 9.3.2021 prišli 
rozlúčiť s našou dra-
hou mamou, babkou a 
prababkou Melániou 
Zbýňovcovou, ktorá 
nás opustila vo veku 90 
rokov. Poďakovanie patrí 
aj pohrebnej službe Ad-
vent a pánovi kaplánovi. Smútiaca rodina.

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

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. 2021. Renovácia starých 
dverí, zárubní, vstavaných skríň a kuchynských 
liniek. Tel. 0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911 937 319
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia starého 
nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
• Maliarske a stavebné práce, zváranie železa. 
0902356631



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

REŠTAURÁCIA THEATRO 

V DIVADLE PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

• Potrebujete podať daňové priznanie-študenti, 
zamestnanci, dôchodcovia a živnostníci s paušálnymi 
výdavkami ? Tel. 0908768862

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600
• Hľadám na kúpu 3-i zbový byt s balkónom v PU. Tel. 
0911 929 300

PREDAJ
• Na predaj zariadený 3-izbový byt s balkónom po 
rekonštrukcii s bezbariérovým vstupom do domu  
v PU. Tel.: 0911 929 300
• Vymením 2 2-izbové byty v Púchove za dom v 
Púchove. +421908081845

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu zariadenú manzardku (garsónku) 
s príslušenstvom a internetom na vlastnom poschodí 
RD s balkónom. Pre 1 osobu. Tel.: 0914 120 216
• Prenajmem zariadenú garsónku od 1.4. Tel.: 0915 
724 777
• Prenajmem garáž pri Makyte. Tel.: 0905 499 702

PRÁCA
• Hľadám prácu ako upratovačka alebo stráženie detí 
na 2- 4 hod. denne. 0944 341 880

Naša najstaršia členka p. Naša najstaršia členka p. Mária HUDECOVÁMária HUDECOVÁ sa dožíva 22.3.2021  sa dožíva 22.3.2021 
životného jubilea 90 rokov. Pri tejto príležitosti jej v mene celej ZO životného jubilea 90 rokov. Pri tejto príležitosti jej v mene celej ZO 
SZZP Púchov predseda Ján Petro zaželal veľa zdravia a poďakoval SZZP Púchov predseda Ján Petro zaželal veľa zdravia a poďakoval 

za jej dlhoročnú činnosť od r. 1998.za jej dlhoročnú činnosť od r. 1998.

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

Otváracie hodiny:
 Tel. č.: 0908 783 176

Púchovské informačné centrum



PÔVODNÁ CENA 40,70 €

AKCIOVÁ CENA 30,70 €

Tráva WEMBLEYKA 
ihrisková 
5 kg

POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.sk

Akcia trvá od 23.3. - 5.4.2021

Hnojivo NPK
25 kg / 15-15-15

Kompletná kŕmna 
zmes pre NOSNICE 
20 kg / granulovaná

Substrát na OVOCNÉ 
stromy a kríky 
50 l / WOKAS

CD BEEF & RICE
super prémiové krmivo
NAJVYŠŠEJ kvality
15 kg

+ 2kg GRÁTIS

PÔVODNÁ CENA 6,20 €

AKCIOVÁ CENA 5,29 €

PÔVODNÁ CENA 27,75 € / 1,85€/kg

AKCIOVÁ CENA 22,50 € / 1,50 €/kg

PÔVODNÁ CENA 16,10 €

AKCIOVÁ CENA 13,69 €

viac živín za rovnakú cenu 
ako NPK 15-10-10
(v 100 kg je o 10 kg živín viac)

PÔVODNÁ CENA 18,30 €

AKCIOVÁ CENA 17,20 €

AKCIOVÁ CENA 12,30 €

Profi náradie ERMET
rýľ špicatý
fínska oceľ

ZAHÁJENÝ 
PREDAJ 
OVOCNÝCH 
STROMOV 
A KRÍKOV

Najväčšia regionálna predajňa 
záhradkárskych, chovateľských potrieb 

a záhradnej techniky v Púchove
OKRUŽNÁ UL. 2080 (NAD TESCOM)

Akcia platí od 23.3. do 5.4.2021 alebo do vypredania zásob

AKCIA PLATÍ IBA V PREDAJNI POĽNOPOTREBY SALAJ V PÚCHOVE

Obsahuje Omega3 a Omega6, vitamíny A, D3, E, C, probiotiká

inzerciainzercia


