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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

Do konca februára 2021 na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta prebieha
la súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu 
mesta Púchov.
Na začiatku marca 2021 sme priniesli foto-Na začiatku marca 2021 sme priniesli foto-
grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva 
poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, 
ale sú zaujímavé, dnes vyberáme fotogra-ale sú zaujímavé, dnes vyberáme fotogra-
fie autorov: Andrej Kozák (č.1), Jaroslava fie autorov: Andrej Kozák (č.1), Jaroslava 
Kamenová (č.2), Róbert Janík (č.3) a Miro-Kamenová (č.2), Róbert Janík (č.3) a Miro-
slav Mikáč (č.4).slav Mikáč (č.4).
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Slovami primátorky: Zem menom Láska
Dýchame už trošku voľnejšie. Teda, aspoň von-Dýchame už trošku voľnejšie. Teda, aspoň von-

ku a nad vodou nás všetkých drží prísľub ďalšieho ku a nad vodou nás všetkých drží prísľub ďalšieho 
uvoľňovania opatrení zo strany vlády i odborní-uvoľňovania opatrení zo strany vlády i odborní-
kov. Je to pre nás určite výdych, i keď stále musí-kov. Je to pre nás určite výdych, i keď stále musí-
me byť opatrní a k väčšine činností potrebujeme me byť opatrní a k väčšine činností potrebujeme 
test: do práce či do školy. A aj preto stále zabezpe-test: do práce či do školy. A aj preto stále zabezpe-
čujeme v meste testovanie a sledujeme priebežné čujeme v meste testovanie a sledujeme priebežné 
výsledky. Musím povedať, že oproti číslam zo zimy výsledky. Musím povedať, že oproti číslam zo zimy 
sa držíme veľmi dobre a hoci stále sa objavujú aj sa držíme veľmi dobre a hoci stále sa objavujú aj 
prípady pozitivity, nejde o príliš dramatické čísla prípady pozitivity, nejde o príliš dramatické čísla 
miery pozitivity. Podľa informácií z Únie miest Slo-miery pozitivity. Podľa informácií z Únie miest Slo-
venska, ktorej online zasadnutia máme na pravi-venska, ktorej online zasadnutia máme na pravi-
delnej báze, je isté, že sa na vládnej úrovni pripra-delnej báze, je isté, že sa na vládnej úrovni pripra-
vuje aktualizácia COVID automatu a tiež samotnej vuje aktualizácia COVID automatu a tiež samotnej 
testovacej stratégie, takže verím, že sa čoskoro testovacej stratégie, takže verím, že sa čoskoro 
dočkáme nielen postupných uvoľnení v športe  dočkáme nielen postupných uvoľnení v športe  
a v školstve, ale aj v oblasti tak chýbajúcej kultúry. a v školstve, ale aj v oblasti tak chýbajúcej kultúry. 

Minulý štvrtok sme si pripomenuli Deň Zeme, Minulý štvrtok sme si pripomenuli Deň Zeme, 
pričom sme aj v tejto súvislosti spustili výzvu pričom sme aj v tejto súvislosti spustili výzvu 
Spoločne za čistý Púchov. Cieľom výzvy je po-Spoločne za čistý Púchov. Cieľom výzvy je po-
môcť svojmu okoliu, a to či už jeho vyčistením, môcť svojmu okoliu, a to či už jeho vyčistením, 
alebo skrášlením novou výsadbou. Oslovení boli alebo skrášlením novou výsadbou. Oslovení boli 
poslanci z jednotlivých obvodov, ale aj konatelia poslanci z jednotlivých obvodov, ale aj konatelia 
mestských spoločností či samotní obyvatelia, kto-mestských spoločností či samotní obyvatelia, kto-
rí majú možnosť sa v priebehu mesiaca máj za-rí majú možnosť sa v priebehu mesiaca máj za-
pojiť do skrášlenia svojich príbytkov, či pracovísk.  pojiť do skrášlenia svojich príbytkov, či pracovísk.  
V prípade, ak sa zapojíte, milí Púchovčania, do tej-V prípade, ak sa zapojíte, milí Púchovčania, do tej-
to výzvy, neváhajte a pošlite nám fotky či videá. to výzvy, neváhajte a pošlite nám fotky či videá. 
Po skončení tejto akcie pristúpime k vyhodnote-Po skončení tejto akcie pristúpime k vyhodnote-
niu a určite odmeníme zaujímavým prekvapením niu a určite odmeníme zaujímavým prekvapením 
tých najkreatívnejších a najaktívnejších prispieva-tých najkreatívnejších a najaktívnejších prispieva-
teľov. Ďakujem už teraz vám všetkým, ktorí ste sa teľov. Ďakujem už teraz vám všetkým, ktorí ste sa 
zapojili a poslali nám fotografie alebo videá, ktoré zapojili a poslali nám fotografie alebo videá, ktoré 
zaznamenávajú vašu aktivitu smerujúcu k skráš-zaznamenávajú vašu aktivitu smerujúcu k skráš-
leniu nášho mesta. Poďakovanie patrí Podniku leniu nášho mesta. Poďakovanie patrí Podniku 
technických služieb, s.r.o., pracovníkom Púchov technických služieb, s.r.o., pracovníkom Púchov 
Servis, s.r.o., Mestského bytového podniku, s.r.o.  Servis, s.r.o., Mestského bytového podniku, s.r.o.  
i Mládežníckemu parlamentu z CVČ za ich nasade-i Mládežníckemu parlamentu z CVČ za ich nasade-
nie. Pridáte sa k ostatným aj vy? nie. Pridáte sa k ostatným aj vy? 

Tento týždeň prebieha festival Ekotopfilm / En-Tento týždeň prebieha festival Ekotopfilm / En-
virofilm, ktorý sa uskutočňuje zdarma v období virofilm, ktorý sa uskutočňuje zdarma v období 
od 26. apríla do 30. apríla a vzhľadom k aktuálnej od 26. apríla do 30. apríla a vzhľadom k aktuálnej 
dlhodobej situácii, keďže stretávanie je vo veľkej dlhodobej situácii, keďže stretávanie je vo veľkej 
miere obmedzené, iba v online prostredí. Jeho miere obmedzené, iba v online prostredí. Jeho 

cieľom je upozorniť na klimatické problémy či  cieľom je upozorniť na klimatické problémy či  
vymieranie hmyzu, pričom jeho súčasťou je už tra-vymieranie hmyzu, pričom jeho súčasťou je už tra-
dičné premietanie pre žiakov základných a stred-dičné premietanie pre žiakov základných a stred-
ných škôl. Ak máte záujem sledovať tento online ných škôl. Ak máte záujem sledovať tento online 
festival, máte možnosť prostredníctvom streamu festival, máte možnosť prostredníctvom streamu 
na Facebooku, pričom viac informácií nájdete aj na Facebooku, pričom viac informácií nájdete aj 
na facebookovej stránke mesta Mesto Púchov – na facebookovej stránke mesta Mesto Púchov – 
oficiálna stránka.oficiálna stránka.

V nasledujúcich dňoch nás čaká viacero udalos-V nasledujúcich dňoch nás čaká viacero udalos-
tí, ktoré sa viažu k životu v našom meste. V stredu tí, ktoré sa viažu k životu v našom meste. V stredu 
sa s poslancami stretneme na zasadnutí mestské-sa s poslancami stretneme na zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva, a to samozrejme za dodržania ho zastupiteľstva, a to samozrejme za dodržania 
všetkých epidemiologických opatrení. V piatok všetkých epidemiologických opatrení. V piatok 
si pripomenieme 76. výročie oslobodenia náš-si pripomenieme 76. výročie oslobodenia náš-
ho mesta, a to slávnostným kladením vencov na ho mesta, a to slávnostným kladením vencov na 
počesť hrdinov, ktorí sa pričinili k víťazstvu nad počesť hrdinov, ktorí sa pričinili k víťazstvu nad 
fašizmom aj v našom meste. Tradičnú Vatru Oslo-fašizmom aj v našom meste. Tradičnú Vatru Oslo-
bodenia musíme aj tento rok z dôvodu pandémie bodenia musíme aj tento rok z dôvodu pandémie 
oželieť, ale ponúkame alternatívu: novinkou spo-oželieť, ale ponúkame alternatívu: novinkou spo-
mienky na oslobodenie mesta bude prednáška mienky na oslobodenie mesta bude prednáška 
Mgr. Pavla Makynu, PhD. z Ústavu pamäti národa Mgr. Pavla Makynu, PhD. z Ústavu pamäti národa 

a člena OZ Puchovo dedičstvo, ktorá bude zame-a člena OZ Puchovo dedičstvo, ktorá bude zame-
raná na tieto významné udalosti nášho mesta. Tak raná na tieto významné udalosti nášho mesta. Tak 
neváhajte, nájdite si v piatok čas a o 19:00 hod. neváhajte, nájdite si v piatok čas a o 19:00 hod. 
sa pripojte na FB a sledujte na stránkach Podiv-sa pripojte na FB a sledujte na stránkach Podiv-
nybaron, Mesto Púchov – oficiálna stránka alebo nybaron, Mesto Púchov – oficiálna stránka alebo 
Divadlo Púchov.Divadlo Púchov.

1. máj – sobota a pre mňa trojitý význam: nostal-1. máj – sobota a pre mňa trojitý význam: nostal-
gická a už historická spomienka na májový sprie-gická a už historická spomienka na májový sprie-
vod pripomínajúci si Sviatok práce, ale i začiatok vod pripomínajúci si Sviatok práce, ale i začiatok 
najkrajšieho mesiaca v roku – Mesiaca lásky, me-najkrajšieho mesiaca v roku – Mesiaca lásky, me-
siaca, v ktorom si pripomíname Deň matiek či Deň siaca, v ktorom si pripomíname Deň matiek či Deň 
rodiny a v neposlednom rade deň, kedy budem rodiny a v neposlednom rade deň, kedy budem 
mať možnosť byť pri spečatení lásky dvoch snú-mať možnosť byť pri spečatení lásky dvoch snú-
beneckých párov, ktorým k láske bude znieť hrdli-beneckých párov, ktorým k láske bude znieť hrdli-
čí hlas a povedia si svoje „áno“.čí hlas a povedia si svoje „áno“.

Pri májových oslavách nesmiem zabudnúť na Pri májových oslavách nesmiem zabudnúť na 
ďalšie pre naše mesto typické momenty – stava-ďalšie pre naše mesto typické momenty – stava-
nie Mája, ktoré pripravujeme tento rok v netra-nie Mája, ktoré pripravujeme tento rok v netra-
dične tradičnej forme a tiež spustenie fontán, dične tradičnej forme a tiež spustenie fontán, 
takže sledujte oficiálnu FB stránku mesta a buďte takže sledujte oficiálnu FB stránku mesta a buďte 
priamo pri tom práve v piatok 30. apríla. Verím, že priamo pri tom práve v piatok 30. apríla. Verím, že 
nám vyjde aj ďalšie májové prekvapenie, ktoré pre nám vyjde aj ďalšie májové prekvapenie, ktoré pre 
vás chystáme. vás chystáme. 

Milí priatelia, naplňme slová piesne, ktorú na-Milí priatelia, naplňme slová piesne, ktorú na-
spievala skvelá Marika Gombitová a volajme spievala skvelá Marika Gombitová a volajme 
našu Zem menom Láska, všade. Život nás naučí, našu Zem menom Láska, všade. Život nás naučí, 
že šťastie je otázkou okamihov, a to či už malá že šťastie je otázkou okamihov, a to či už malá 
káva na terase s priateľmi, nečakaný bozk nielen káva na terase s priateľmi, nečakaný bozk nielen 
na prvého mája od milovanej osoby, nečakaná na prvého mája od milovanej osoby, nečakaná 
správa, ktorá vyčarí úsmev po mnohých zlých správa, ktorá vyčarí úsmev po mnohých zlých 
správach, obľúbená pieseň, ktorá zaznie v aute, správach, obľúbená pieseň, ktorá zaznie v aute, 
keď ideme do práce, prechádzka po zakvitnutom keď ideme do práce, prechádzka po zakvitnutom 
parku... Naučme sa, že šťastie je ukryté v tých naj-parku... Naučme sa, že šťastie je ukryté v tých naj-
menších veciach, ktoré dokážu náš život urobiť menších veciach, ktoré dokážu náš život urobiť 
krajším. krajším. 

„Láska je akt viery, a kto je slabý vo viere, je sla-„Láska je akt viery, a kto je slabý vo viere, je sla-
bý aj v láske.“ (Erich Fromm) Majte vieru, majte  bý aj v láske.“ (Erich Fromm) Majte vieru, majte  
v sebe lásku, pretože je zázračná a robí nás lep-v sebe lásku, pretože je zázračná a robí nás lep-
šími. A nezabudnite, že príroda nám tento rok šími. A nezabudnite, že príroda nám tento rok 
nahráva a zakvitnuté čerešne sú ako stvorené na nahráva a zakvitnuté čerešne sú ako stvorené na 
to, aby ste milovanej osobe pod ňou venovali  to, aby ste milovanej osobe pod ňou venovali  
prvomájový bozk. prvomájový bozk. 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Historicky prvé plne elektronické Sčí
tanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa 
dostáva do poslednej zberovej fázy. Asis
tované sčítanie je určené primárne pre 
digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí 
nevedia robiť s technológiami, nemajú 
prístup na internet alebo sa nemohli sčítať 
počas online samosčítania do konca marca 
2021. Asistované sčítanie bude prebiehať  
v súlade s COVID automatom a v súčinnosti  
s úradmi regionálneho zdravotníctva. 

V týchto dňoch sa začína príprava asistovaného 
sčítania v meste Púchov. Príprava znamená hlavne 
zriadenie kontaktného miesta a vyškolenie sčítacích 
asistentov. Predseda Štatistického úradu Slovenskej 
republiky vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí 
dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania 
pre SODB 2021. 

Asistované sčítanie sa bude realizovať 
na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. 
júna 2021.

V uvedenom termíne zabezpečí služby asistované-
ho sčítania mesto po dobu 6 týždňov. Rozhodnutie 
predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom 
Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Počas asistovaného sčítania, zameraného na digi-
tálne vylúčených, ktorí nemali možnosť sa sčítať sami 
elektronickou formou, budú môcť občania využiť 
kontaktné miesta, zriadené samosprávami, alebo 

Radnica začala s prípravou na asistované sčítanie

Primátorka mesta Katarína Heneková zvo
lala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa usku
toční v stredu 28. apríla 2021 od 9.00 hod.  
v Divadle Púchov s programom: 

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajú-

cich zasadnutí MsZ Púchov
3. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2020, 

hodnotiaca správa programového rozpočtu 
mesta Púchov za rok 2020, písomné stanovis-
ko HK k návrhu Záverečného účtu za rok 2020

4. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – apríl 2021
5. Návrh – VZN č. 2/2021 o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Púchov

6. Rokovací poriadok Mestského zastupi-
teľstva Púchov

7. Informácia o investičných akciách Mesta 
Púchov

8. Predaj, kúpa
9. Nájom
10. Správy o činnosti mestských spoločností, 

MsP a MsÚ
11. Rôzne
12. Interpelácie 

Zdroj: MsÚ Púchov

P r o g r a m 
rokovania 
mestského 
zastupiteľstva

prostredníctvom zverejnenej telefonickej linky vy-
užiť služby mobilných sčítacích asistentov, ktorí na 
základe dohody prídu za nimi domov. Nikto proak-
tívne nebude chodiť k obyvateľom, sčítací asistent 
príde až po predchádzajúcej dohode s občanom. Ve-
rifikovať ich bude možné prostredníctvom preukazu,  
v prípade pochybnosti sa občan takisto môže obrátiť 
priamo na mesto.

1. Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov? 
- Prostredníctvom stacionárneho asistenta, ktorý 

pôsobí na kontaktnom mieste – na mestskom úrade. 

- Prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý pô-
sobí v teréne a sčítanie vykonáva na mieste a termí-
ne, ktoré si s vami vopred dohodol.

Ak máte záujem o asistované sčítanie, 
môžete zavolať na t. č.: 042/ 46 508 22. 

2. Na čo si dať pozor pri telefonickom objednaní 
mobilného asistenta?

Overte si správnosť telefónneho čísla, na ktorom si 
môžete objednať službu mobilného asistenta. 

- Mobilného asistenta je potrebné kontaktovať  
z vlastnej iniciatívy. 

- Samotné sčítanie neprebieha formou telefonické-
ho rozhovoru. Telefonicky prebieha len objednanie 
služby mobilného asistenta: pri telefonickom rozho-
vore uvediete meno a priezvisko, ulicu, súpisné číslo 
a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je potreb-
né poskytnúť. Mobilný asistent vás bude kontaktovať 
za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mo-

bilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, 
adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť  
a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol  
s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

3. Ako prebieha samotné sčítanie? 
- Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta 

sčítania (môžete požiadať o jeho predloženie) a v prí-
pade, ak si nie ste istí, overte si totožnosť asistenta na 
kontaktnom mieste - na mestskom úrade. 

- Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej do-
mácnosti. 

- Pred príchodom mobilného asistenta majte pri-
pravené vaše rodné číslo.

- Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané 
na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku, 
zdraví a i. 

-  Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali 
a podpísali akékoľvek dokumenty. 

- Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvr-
denie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz. 

- Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hoto-
vosť, tieto služby sú poskytované bezplatne. 

- Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné 
opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu CO-
VID-19. 

Zuzana Brindzová, vedúca OOaVS, MsÚ 

V zmysle uvoľňovania mimoriadnej pandemic
kej situácie v SR, ako aj podľa záverov Krízového 
štábu mesta Púchov zo dňa 22.4.2021, bude od 
1.5.2021 až do odvolania premávať MAD Púchov:

Počas pracovných dní - v doterajšom obmedze-
nom prázdninovom režime, pridávajú sa spoje:

MAD 5, spoj č.1 s odchodom od Nást. Conti sever 
o 6:02

MAD 5š, spoj č.2 s odchodom z Hoštinej o 6:28
MAD 60, spoj č.7 s odchodom od Tesca o 17:00  

a vratný spoj č.8 s odchodom od Hydrocentrály  
o 17:31

V sobotu - premáva len upravená linka MAD 50. 
Počas nedele a sviatkov - premáva upravená linka 

MAD 50, pridávajú sa „kostolné“ spoje:
MAD 5, spoj č.5 s odchodom zo žel. stanice o 8:45  

a vratný spoj č.8 s odchodom z Hoštinej o 9:10
MAD 6, spoj č.4 s odchodom od Hydrocentrály  

o 7:40, spoj č.5 s odchodom od Tesca o 9:36 a vratný 
spoj č.8 s odchodom z Hydrocentrály o 10:10

Dočasne zrušené spoje:
MAD 1: spoje č.17 a 18,
MAD 2: spoje č. 5, 6 a 14 (cestujúci môžu použiť lin-

ku MAD 30 - upravený spoj č. 5),
MAD 3: spoj č.4 a 8,
MAD 30: spoj č.3,
MAD 31a:spoj č.9 (cestujúci môžu použiť linku MAD 

30 - upravený spoj č. 2),
MAD 31b:spoj č.7,
MAD 5: spoje č. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 

26, 30,

MAD 6: spoje č. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11,
MAD 60: spoje č. 9, 11, 12,
MAD 61: spoje č. 5, 6, 9, 10, 12.
Premávajú bez zmeny: MAD 4, MAD 4š, MAD 41, 

MAD 5š, MAD 51, MAD 51a
Čiastočne premáva: MAD 6š
Naďalej nepremávajú: MAD 71š, MAD 81š
Prosíme, v mimoriadnych prípadoch - pri návšteve 

lekára či úradov, využite možnosť dopravy prostred-
níctvom „Sociálneho taxíka“.

Jozef Daniž, Autobusová doprava Púchov, a.s. 

Zmena cestovných poriadkov 
MAD od 1. mája 2021
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Od pondelka 26. apríla nastalo v súvis
losti s priaznivým vývojom epidémie ko
ronavírusu uvoľňovanie vládnych opatre
ní.

Uvoľňujú sa: 
- terasy reštaurácií (podľa usmernenia hlavného 

hygienika)
- fitner centrá (max 6 osôb, 1 osoba na 15 metrov 

štvorcových + negatívny test)
Ako budú fungovať terasy? 
Vyhláška povoľuje prevádzku terás (exteriérových 

častí prevádzok verejného stravovania) za týchto 
podmienok:

- Stále platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v in-
teriéri.

- Jedlá a nápoje je možné podávať zabalené pre od-
ber so sebou alebo v exteriérovej časti prevádzky, za 
exteriér sa považuje priestor s otvoreným vchodom, 
ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými 
konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán.

- Medzi stolmi musí byť odstup najmenej 2 metre 
(tu neplatí podmienka jedna osoba na 15 štvorco-
vých metrov).

- Konzumovať jedlá alebo nápoje je možné len po-
sediačky, aby sa zabezpečil kontrolovaný rozostup 
ľudí.

- Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je na-
kladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje 
môže podávať len obsluhujúci personál.

- Príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov 
na stoloch, obsluha ho musí priniesť k jedlu zabalený 
do papierovej servítky.

- Stanovujú sa podmienky pre umývanie riadu: vy-
konávať sa musí podľa požiadaviek uvedených v § 9 
ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri 
ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča 
pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezin-
fekčný prostriedok.

- Po každom zákazníkovi je nutné vydezinfiko-
vať jedálny lístok, stoly a dotykové plochy vrátane 
úchopových častí stoličiek a kresiel.

- Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vy-
bavené tekutým mydlom a papierovými utierkami  
a každú hodinu sa musia dezinfikovať.

- Vo vyhláške nie je upravený počet ani zloženie 

osôb za stolom na terasách (spoločná domácnosť, 
mimo spoločnej domácnosti): pripomíname, že pri 
vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa 
vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako se-
dem dní, respektíve iný doklad o výnimkách, ktoré 
sú stanovené vo vyhláške ÚVZ SR (vstup do priesto-
rov prevádzok a zamestnávateľov). Vychádzalo sa zo 
skúseností z praxe: prevádzkovateľom sa minulý rok 
ťažko preverovalo, či za stolom na terasách skutočne 
sedia osoby zo spoločnej domácnosti a vznikali tak 
konfliktné situácie.

- Ak ide o povinnosť prekrytia horných dýchacích 
ciest: pri vstupe na terasu musia byť dýchacie ces-
ty prekryté, a takto si osoby sadajú aj za stôl. Rúško 
či respirátor si dávame z tváre dolu na čas, ktorý je 
nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, počas 
konverzácie má byť nasadené na tvári - počas rozprá-
vania vznikajú kvapôčky a aerosól.

Ako budú fungovať fitness centrá?
Vyhláška povoľuje prevádzku fitness centier za 

týchto podmienok:
- Maximálna kapacita 6 zákazníkov.

- Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vyba-
vené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

- Zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfek-
cie dotykových plôch, na dezinfekciu treba použiť 
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

- Pri športovej činnosti je možné uplatniť si výnim-
ku z prekrytia horných dýchacích ciest.

- Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania 
základných hygienických pravidiel (vetranie, dezin-
fekcia, rozostupy a pod.).

Ostáva zachované:
- Obchody a služby (1 osoba na 15 metrov štvorco-

vých + negatívny test)
- Pohyb v prírode (aj mimo okres s negatívnym tes-

tom)
- Bohoslužby (1 osoba na 15 metrov štvorcových)
- Šport (exteriér + negatívny test)
- ZOO, múzeá, botanické záhrady (1 osoba na 15 

metrov štvorcových + negatívny test)
- Knižnice (max 6 osôb + negatívny test)
- Hotely (bez reštaurácií)

ÚVZ SR

Zmeny v proticovidových opatreniach platné od 26.4.
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Mestská polícia

V marci odovzdali občania Slovenska na útvaroch 
Policajného zboru 327 nelegálne držaných strelných 
zbraní a 3589 kusov streliva. Štvrté kolo zbraňovej 
amnestie trvá do 30. apríla, dokedy môžu občania 
beztrestne odovzdať nelegálne držané 
strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľ-
vek útvare. 

Odovzdané zbrane a strelivo skúma-
jú priebežne balistici Kriminalistického  
a expertízneho ústavu Policajného zbo-
ru na troch pracoviskách Bratislava, 
Košice a Slovenská Ľupča. Aktuálne je 
spracovaných a preskúmaných cez 41 
percent prípadov. Doposiaľ nebola iden-
tifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola  
v minulosti použitá pri trestnej činnosti. 

Občania si môžu svoju zbraň zaevido-
vať

Podmienkou je, že ňou nebol spácha-
ný trestný čin a spĺňajú podmienky na 
držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne 
môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú 
osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neu-
robia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. 

Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich 
troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní obča-
nia prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať. 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

V marci v rámci zbraňovej amnestie odovzdali 
327 nelegálnych zbraní a 3589 kusov streliva

Dvojnásobný pád na hlavu nepre
žil

Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-
nické oznámenie od občana mesta Púchov, že 
na Höenningovom námestí pri fontáne sedí 
neznámy muž, ktorý dvakrát ťažko padol na 
hlavu. 

Okamžitým preverením oznámenia  bolo 
zistené, že na železnej lavičke pri fontáne sa 
nachádzal neznámy muž, ktorý mal krvavé 
zranenia v oblasti tváre a na podnety hliadky 
nereagoval. Hliadka mestskej polície okamžite 
privolala zdravotných záchranárov, ktorých ur-
govali pre slabo hmatateľný pulz – do príjazdu 
sanitky hliadka uložila muža do stabilizova-
nej polohy a riadila sa pokynmi operátorky. 
Po príjazde sanitky zdravotných záchranárov  
a  následnom pokuse o resuscitáciu osoby však 
lekár konštatoval smrť. O úmrtí bolo vyrozu-
mené Obvodné oddelenie Policajného zboru  
Púchov a hliadka na mieste zotrvala do prícho-
du ohliadajúceho lekára a príslušníka oddele-
nia skráteného vyšetrovania Policajného zboru 
SR.

Pokuta za zatúlaného psa
Na oddelenie mestskej polície priniesla 

Púchovčanka psa malého vzrastu hnedej farby, 
rasa yorkshire. Šetrením bolo zistené, že pes 
je začipovaný, kde v evidencii spoločenských 
zvierat bolo zistené, že psa začipovala miestna 
veterinárka. 

Mestskí policajti ju požiadali o spoluprácu pri 
zisťovaní majiteľa psa. Nakoľko sa kontakt zo-
hnať nepodarilo, pes bol umiestnený do koter-
ca Podniku technických služieb mesta Púchov. 
Nasledujúci deň bol pes vydaný chovateľke  
z Nimnice, priestupok mestskí policajti vyriešili 
v blokovom konaní.

Prišli o nelegálnu stavbu
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie občana mesta Púchov, že pri 
Váhu na mieste, kde bola odstránená nelegál-
na drevená stavba, malo dochádzať k narúša-
niu verejného poriadku osobami pod vplyvom 
alkoholu. 

Na mieste sa nachádzala skupinka piatich 
osôb z Púchova. Policajtom sa sťažovali na zlé 
sociálne podmienky vzniknuté odstránením 
ich nelegálneho príbytku a žiadali vyriešenie 
ich bývania. Hliadka osoby vyzvala na dodr-
žiavanie verejného poriadku a dodržiavanie 
nočného pokoja po 22.00 hod., protiprávne 
konanie a porušovanie všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Púchov na mieste zistené 
nebolo.

Kľúč našiel majiteľku
Na oddelenie mestskej polície v Púchove pri-

šiel muž, ktorý odovzdal nájdený kľúč od osob-
ného motorového vozidla, pravdepodobne 
značky Škoda. Ako informoval mestských poli-
cajtov, kľúč našla jeho matka na Ulici obrancov 
mieru v Púchove. 

Už o dve hodiny po prijatí nájdeného kľúča 
sa našla jeho majiteľka. Po tom, ako mestským 
policajtom kľúč opísala, ho následne aj spozna-
la a policajti jej ho vydali.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval ku 
koncu marca v Púchovskom okrese 1201 uchádza-
čov o zamestnanie. Priemerná evidovaná miera ne-
zamestnanosti klesla v marci v Púchovskom okrese 
o 0,14 percenta na úroveň 4,86 percenta. Medzime-
sačný pokles miery nezamestnanosti bol v marci  
v okrese Púchov najvyšší v Trenčianskom samospráv-
nom kraji. 

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 
v Púchovskom okrese 615 žien a 90 osôb so zdravot-
ným postihnutím. Medzi uchádzačmi o zamestnanie 
bolo tiež 53 absolventov škôl. Z nich bolo 48 absol-
ventov stredných škôl a päť absolventov vysokých 
škôl.

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo v okrese Púchov 
262 uchádzačov o zamestnanie mladších ako 30 ro-
kov, ich podiel na celkovej nezamestnanosti v okrese 
bol 21,8 percenta. V porovnaní s predchádzajúcimi 
mesiacmi sa podiel nezamestnaných do 30 rokov  
v okrese Púchov znižuje. Medzi uchádzačmi o za-
mestnanie bolo v marci tiež 269 osôb starších ako 55 

rokov. 
V marci klesla priemerná evidovaná miera ne-

zamestnanosti klesla v Trenčianskom kraji o 0,03 
percenta na úroveň 5,52 percenta. Miera nezamest-
nanosti v marci mierne klesla vo všetkých okresoch 
kraja s výnimkou okresov Bánovce nad Bebravou  
a Trenčín. 

Najvyššia nezamestnanosť v Trenčianskom kraji 
bola v marci v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 
7,40 percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica 
(6,68 percenta), Partizánske (5,77 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (5,53 percenta), Púchov (4,86 percen-
ta), Nové mesto nad Váhom (4,54 percenta), Myjava 
(4,41 percenta), Trenčín (4,31 percenta) a Ilava (4,24 
percenta). 

Na Slovensku stúpla v marci priemerná miera neza-
mestnanosti medzimesačne o 0,08 percenta na úro-
veň 7,98 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (21,00 percenta), najnižšia v okrese Bratislava 
V (4,10 percenta). 

Zdroj: ÚPSVaR

Nezamestnanosť v okrese Púchov klesla 
v marci najviac v Trenčianskom kraji 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
stalo v 15. kalendárnom týždni iba 14 dopravných 
nehôd. Nikto pri nich nezomrel, jedna osoba utrpe-
la ťažké zranenie. Od začiatku roka sa na krajských 
cestách stalo 231 dopravných nehôd. O život pri 
nich prišli tri osoby, čo je o štyri menej, ako v rovna-
kom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 
na krajských cestách od začiatku roka desať osôb 
(medzi ročný pokles o osem). 

Na cestách Slovenskej republiky sa od začiatku roka 

stalo 2481 dopravných nehôd, čo je o 648 menej, ako 
v rovnakom období roku 2020. Zomrelo pri nich 45 
ľudí, čo je o 17 menej, ako v rovnakom období mi-
nulého roku. Ťažké zranenia utrpelo tento rok pri do-
pravných nehodách 121 osôb, čo je o 111 menej, ako 
v rovnakom období minulého roku.

Najviac obetí dopravných nehôd si tento rok vyžia-
dali cesty Nitrianskeho samosprávneho kraja (13), 
iba jedna osoba prišla o život na cestách Trnavského 
samosprávneho kraja.  Zdroj: Prezídium PZ

Cesty Trenčianskeho kraja majú menej 
nehôd, obetí i ťažko zranených 

Polícia informuje
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Príroda sa len pomaly prebúdza zo 
studenej zimy a chladnej jari k životu, 
ktorý ide neúprosne ďalej aj napriek 
pretrvávajúcej pandémii Covidu 19.

Za posledné dni sa v obvode č. 7 
zrealizovalo hneď zopár zaujímavých 
projektov či podnetov. Najväčšou ak-
ciou bola zrealizovaná oprava strechy 
vežičky bývalej požiarnej zbrojnice, 
ktorá ukončila celkovú opravu strechy 
a fasády s oknami tohto objektu, ktorý 
v súčasnosti slúži aktivitám príslušné-
ho výboru mestskej časti. Konštrukcia 
krovu bola vo vyhovujúcom stave, 
vymenilo sa latovanie krovu i jeho 
spodnej časti, krytina so strešnou oz-
dobou a bol odvedený zber dažďovej 
vody. Prácu realizovala firma Losstav 
zo Streženíc, ktorá vzišla z vyhlásené-
ho verejného obstarávania. Hodnota 
predmetného diela bola zazmluvnená 
v cene 3774 eur.

Táto budova stojí v blízkosti rímsko-

-katolíckeho kostola, a tak nezainte-
resovaní ľudia si ju mýlia s možnou 
kaplnkou, hlavne kvôli jej vzhľadu. 

Aktuality zo sedmičky (mestskej časti č. 7)

Realizované práce na streche ve-
žičky objektu v mestskej časti Horné 
Kočkovce, ukončili opravy strechy  
a fasády objektu slúžiaceho aktivitám 
príslušného výboru mestskej časti. Po 
zhodnotení a obhliadke stavu krovu  
i strešnej krytiny, poverení projektom 
a jeho realizáciou skonštatovali, že 
konštrukcia krovu je vo vyhovujúcom 
stave. Práce predstavovali výmenu la-
tovania krovu, výmenu krytiny a  od-
vedenie a zber dažďových vôd, opravu 

strešnej ozdoby a obnovu latovania  
v spodnej časti krovu.

Hodnota predmetného diela – ve-
žičky bola zazmluvnená v cene 3774 
eur, s dodávateľom prác LOSSTAV s.r.o. 
Streženice, ktorý vzišiel z vyhláseného 
verejného obstarávania. V súčasnosti 
je lešenie zdemontované a revitalizo-
vaný objekt môže opäť naplno slúžiť 
aktivitám výboru mestskej časti Horné 
Kočkovce.

Miroslav Svorada, MsÚ Púchov 

Nová veža hasičskej zbrojnice 
v Horných Kočkovciach

Bola postavená na prelome 30. a 40. 
rokov minulého storočia a bola baštou 
tunajšieho dobrovoľného hasičského 
zboru spolu s historickou ručnou strie-
kačkou a s ďalšou hasičskou technikou 
a výstrojom na dané obdobie. A tak 
obdobie svojej hasičskej slávy a funkč-
nosti má dávno za sebou.

S poslednými zvyškami snehu sa od-
kryl v plnej paráde neporiadok po ne-
prispôsobivých občanoch na kype pod 
privádzačom a v blízkom okolí. Vďaka 
rýchlemu konaniu konateľa PTSM 
bol problém odstránený s výsledkom 
niekoľkých vriec s vyzbieraným odpa-
dom.

Roky si pokojne rástli vedľa seba 
dreviny na okraji školského areálu, 
presnejšie za telocvičňou. Svojou 
výškou sa už dotýkali elektrického 
vedenia, a tak ohrozovali nielen zdra-
vie a životy ľudí, detí, ale pri silnejších 
búrkach boli výpadky elektrického 

prúdu. Svojím mohutným vzrastom 
začali tieniť obydliam, ktoré vyrástli  
v susedstve. Prirodzeným riešením bol 

ich orez, nakoľko výrub ne-
prichádzal do úvahy vzhľa-
dom k ich spoločenskej hod-
note. Orez realizoval PTSM.

Kto by nepoznal železnič-
ný podjazd zo Spojovejulice 
či už smer železničná stanica 
alebo Dolné Kočkovce? Kto 
pozná, vie, že je tam pro-
blém s odtokom dažďovej 
vody (okrem toho, že má iba 
jeden jazdný pruh). Pravide-
lne bol čistený a opravovaný 
kryt tohto odtoku, aktuá-
lne bol poškodený a hrozili 
tam pády na motocykloch, 
bicykloch a poškodenia ná-
prav motorových vozidiel. 
Zásluhou PTSM bol tento 
kryt teraz vymenený za nový  
a úplne iný, lepší, kvalitnejší.

S blížiacou sa rekonštruk-
ciou Ul. T. Vansovej (pri ob-
chode) sa ešte riešia detaily 
na projekte, a to aj v komuni-
kácii s dotknutými obyvateľ-
mi tejto cesty.

Dnešná doba prináša ťažké obdobie 
s dosahom existencie najmä na rodiny. 
Pojem sociálne slabšia rodina nie je 
len fráza, ale aj skutočnosť, s ktorou sa 
stretávame v celom Púchove. Aj preto 
VMČ č. 7 sa po zaoberaní problémov  
v takejto rodine rozhodol darovať star-
ší funkčný kombinovaný sporák do ku-

chyne a takto pomôcť rodine ukuchtiť 
si teplé jedlo. A aby si aj mohli kvalitne 
oprať oblečenie, zháňa sa práčka, naj-
lepšie klasická - Romo kombi. Touto 
cestou chceme osloviť čitateľov, ak 
majú takýto funkčný typ práčky a za-
vadzia im, kontaktujte MsÚ alebo VMČ 
č.7.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ 
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Zapojte sa do súťaže s Alexandrom Dubčekom!  
Predstaviť vlastný pohľad na významnú osobnosť 
moderných slovenských dejín, uznávanú na celom 
svete, môžu prostredníctvom ľubovoľného sloho-
vého útvaru žiaci základných a študenti stredných 
či vysokých škôl, a to do konca júna 2021.  
Celoslovenskú literárnu súťaž Mládež a odkaz 
Alexandra Dubčeka vyhlásil Trenčiansky samo-
správny kraj s obcou Uhrovec pri príležitosti 
100. výročia narodenia politika, veľkého de-
mokrata a Európana. Príspevky je potrebné zaslať  

v dvoch vyhotoveniach na adresu Obecného úradu  
v Uhrovci a zároveň emailom na projekty@uhro-
vec.sk. Autorské práce bude hodnotiť odborná 
porota zložená z vedeckých pracovníkov, noviná-
rov a pedagógov. Vyhodnotenie súťaže sa usku-
toční v novembri v rodnej obci Dubčeka ako súčasť  
vzdelávacieho seminára pre mládež, na ktorý budú 
pozvaní všetci prihlásení súťažiaci. Súťaž sa koná 
v rámci Roka Alexandra Dubčeka, ktorý vyhlásila 
Matica slovenská.                         - Barbora Jánošková - 

Dve krajské nemocnice v prvej päťke hodnotenia pacientov   
Zdravotná poisťovňa Dôvera zverejnila rebríček 
hodnotenia nemocníc podľa pacientov za uply-
nulý rok. Najväčším skokanom sa v kategórii  
všeobecných nemocníc stala Nemocnica s poli-
klinikou Myjava.
Tá obsadila v rebríčku krásne 4. miesto, keď sa  
z minuloročného 33. miesta prebojovala až do 
prvej päťky. Piate miesto obsadila v hodnotení 
považskobystrická nemocnica. „Veľmi si vážime 
prejavenú podporu a dôveru pacientov. Zároveň 
nás to zaväzuje k tomu, aby sme sa naďalej snažili 
poskytovať čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostli-
vosť a zaslúžili si takéto uznanie aj do budúcnosti,“ 
uviedla k hodnoteniu na svojej stránke Nemoc-
nica s poliklinikou Považská Bystrica. „Poďakova-
nie patrí všetkým zamestnancom, ktorí aj v tejto 

mimoriadnej dobe podávajú profesionálny výkon. 
Samozrejme, vnímame to aj ako záväzok urobiť 
všetko preto, aby sme na tejto pozícii zotrvali,“ do-
plnil riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Myjava 
Henrich Gašparík. Všetky tri župné nemocnice si 
pritom v rebríčku oproti roku 2019 polepšili, po-
važskobystrická sa posunula zo 14. na 5. miesto 
a bojnická nemocnica z 19. na 17. miesto. „Toto 
hodnotenie vnímame veľmi pozitívne, a to najmä  
z dôvodu, že župa do svojich nemocníc investu-
je každoročne niekoľko miliónov eur. Preto nás 
teší, že sa to odzrkadľuje aj na spokojnosti pa-
cientov,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. Viac informácií k rebríčku nájdete na  
www.dovera.sk.  

 - Barbora Jánošková -

Župa plánuje využívať 
moderné technológie 
v sociálnych službách    

V rámci projektu Podpora aktívneho asistovaného 
života (AAL) v podmienkach Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja (TSK) spustí župa prevádzku 
elektronického systému určeného na nepretržité 
monitorovanie klienta v domácom prostredí.
Služba bude doslova „šitá na mieru“ občanovi,  
v prípade náhleho zhoršenia jeho zdravotného 
stavu systém vyšle signál o možnom problé
me dohliadajúcej osobe, ktorú si klient určí 
sám. „Nová elektronická služba umožní znížiť zdra-
votné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov  
a zdravotne postihnutých ľudí a prinesie predĺženie 
samostatného a nezávislého života v prirodzenom 
domácom prostredí,“ povedala vedúca Oddelenia 
sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová. 
Samotnú prevádzku systému plánuje kraj spustiť  
v marci 2022.
Elektronický systém župa bezplatne ponúka  
k dispozícii mestám, obciam a poskytovateľom 

sociálnych služieb v Trenčianskom kraji. Tie môžu 
svoj predbežný záujem vyjadriť vyplnením 
dotazníka, ktorý spolu s ďalšími informáciami  
o projekte nájdu na webovom sídle župy v sekcii  

Sociálna pomoc/Nová elektronická služba pre 
podporu asistovaného života.           

- Matej Plánek - 

Trenčianska župa hľadá najlepších 
zdravotníkov v kraji 

Kraj plánuje oceniť 15 zamestnancov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach TSK, a to v 5-tich ka-
tegóriách. Vyberať z návrhov verejnosti bude komisia zostavená z odborníkov v oblasti zdravotníctva.
Už od začiatku minulého roka bojujú s nasadením vlastného života a zdravia v prvej línii neľahkého 
boja proti novému ochoreniu COVID – 19. Ako prejav vďaky a uznania za ich obetavú a náročnú prá-
cu v roku 2020 sa Trenčianska župa rozhodla oceniť tých najlepších zdravotníckych pracovníkov 
v kraji. „Svoje návrhy na ocenených môže verejnosť posielať emailom na adresu miroslava.sinkova@
tsk.sk alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi nominovanými môže byť 
jednotlivec, ale aj kolektív či celé oddelenie. Návrhy je možné posielať do 30. apríla 2021,“ poveda-
la vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na Úrade TSK Elena Štefíková. Viac informácií 
nájdete na webovom sídle župy v sekcii Zdravotníctvo/Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov  
a zamestnancov v zdravotníctve za rok 2020.                                                                           - Matej Plánek -   
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Pri príležitosti osláv Dňa Zeme 
(22.4.2021) si Spoločne za čistý 
Púchov pracovníci mestských spo-
ločností MSBP, s. r. o. a Púchov servis, 
s. r. o.  upratali areál a okolie Mest-
ského bytového podniku a vysadili 

kvitnúce rastliny, ktoré poslúžia ako 
pastva pre včely a v neposlednom 
rade skrášlia prostredie.

Zrevitalizovaná bikrosová dráha 
pre nadšených bikerov 

Bikrosová dráha pri Váhu prešla mi-
nulý týždeň čiastoč-
nou revitalizáciou, 
čo potešilo všet-
kých bikerov a BMX 
jazdcov. Pracovníci 
Podniku technic-
kých služieb mesta 
priestor na hrubo 
vyčisti l i  a znovu 
s p r í s t u p n i l i  p re 
športových nadšen-
cov. 

P T S M  v  j a r n e j 
akcii Spoločne za 
čistý Púchov pris-
pel ku skrášleniu 
areálu okolo ktoré-
ho sa Púchovčania 
radi prechádzajú.  
V  t o m t o  t ý ž d n i 
P TS M  p o k ra č u j e  
v odstraňovaní ná-
l e tov ýc h  d re v í n  
a ďalšom čistení 
areálu od nežiadu-
ceho odpadu.

MsÚ Púchov

Od vzniku nášho turistického klubu 
OZT Ostrá hora Horovce (prezývka 
„Bociani“) v roku 2016 čistíme pri príle-
žitosti Dňa Zeme každú jar okolie ciest 
Horovce - Kvašov, Horovce – Lednické 
Rovne, Horovce - Dulov. Tento rok sme 
pridali aj úsek Dulov - tuchynská kri-
žovatka, keďže vieme že je v hroznom 
stave. Množstvo odpadu však ešte pre-
konalo naše očakávania. S hrdosťou 
môžeme konštatovať, že sa nám poda-
rilo zlikvidovať dve nelegálne skládky. 
Z celkovej dĺžky ôsmich kilometrov sa 
nám popri cestách podarilo vyzbierať 
15 ks pneumatík, počítače, televízory, 
plechovky, plasty, skelety z chladiaren-

ských boxov, klávesy, tablet...
Odvoz nám zabezpečila firma MO-

NAD, ktorá svoju dodávku musela oto-
čiť štyrikrát, kým odviezla všetok odpad.  
S likvidáciou odpadu nám pomohli 
obce Horovce a Dulov. Hoci brigáda 
dala zabrať, zostal po nej dobrý pocit 
a najmä čistá príroda. Chceme poďa-
kovať všetkým zúčastneným, ktorých 
bolo 16 a hlavne poprosiť ľudí aby od-
pad dávali tam, kam naozaj patrí. Zber-
né dvory sa nachádzajú v každej obci 
a meste. Nikomu by sa nepáčilo, ak by 
mu niekto cudzí hodil odpad rovno do 
dvora. A nepáči sa to ani prírode.

Bociani z Horoviec

Horovčania čistili okolie ciest

Spoločne za čistý Púchov v mestských spoločnostiach
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Mesto Púchov, na základe Výzvy na vykonanie ce-
loplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov 
Považská Bystrica, Ilava Púchov – jar 2021, vydaného 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so 
sídlom v Považskej Bystrici, vyzýva na vykonanie ce-
loplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) 
na území mesta Púchov v termíne od 15.4.2021 do 
15.5.2021 a nariaďuje vykonať potrebné opatrenia:

1. fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám podľa § 52 ods.1 písm. j) zákona č.355/2007 
Z.z. – v objektoch určených na podnikanie – v ich ale-
bo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch. 
Deratizácia môže byť vykonávaná prostredníctvom 
osôb, ktoré vykonávajú regulácie živočíšnych škod-
cov ako profesionálnu činnosť.

2. fyzickým osobám – občanom podľa § 51 ods.1 
písm. a) zákona č.355/2007 Z.z. v pivničných pries-
toroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodin-
ných a bytových domoch. Občania môžu deratizáciu 
vykonať aj svojpomocne, biocídnymi prípravkami na 
to určenými, dostupnými v obchodnej sieti.

Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie ulo-
ženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe 
prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý  
a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesi-
acov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariade-
ného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti 
prostredníctvom subjektu oprávneného na profesi-
onálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povin-
nosti fyzická osoba preukáže potvrdením o profesio-

nálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt 
vystaví.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia 
si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre 
účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opa-
trenia po dobu 3 mesiacov. Zber, transport a likvi-
dáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť 
fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto 
činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej 
správy. 

Mesto zároveň upozorňuje občanov, že v mesia-
coch apríl 2021 a máj 2021 bude prostredníctvom 
odbornej firmy realizovať deratizáciu plôch verejnej 
zelene a stojísk smetných nádob.

Martina Knížatová, MsÚ Púchov

Výzva na vykonanie celoplošnej deratizácie

Pri príležitosti Dňa Zeme uve
rejňujú Mladí reportéri výsledky 
súťaže, ktorou každoročne vrcho
lia ich projekty zamerané na rieše
nie lokálnych problémov životné
ho prostredia. 

Aj napriek dlhému obdobiu za-
tvorených škôl prihlásili do súťaže 
63 článkov, fotografií a videí. Najvi-
ac reportáží venovali problematike 
odpadu a životu počas pandémie. 
Do súťaže sa zapojili tímy reporté-
rov zo 14 škôl. O prekvapenie roka 
sa postaral tím reportérov Základnej 
školy Karola Kuffnera zo Sládkovičo-
va, ktorý ako nováčik získal až šesť 
ocenení. Porota ocenila prvým mie-
stom foto-príbeh Zmysluplná ener-
gia, ktorý predstavuje život rodiny 
v čase lockdownu venovaný hrám, 
koníčkom a rodinným aktivitám. 

Tradične silní boli reportéri a repor-
térky zo Súkromnej základnej školy 
v Novej Dubnici. Štrnásťročná Radka 
Lamačková zvíťazila s odpadovým 
článkom Čo nám pribalila pandé-
mia. Rovnako prvé miesto získala aj 
12-ročná Hanka Zubová, ktorá zaži-
arila s videom Dlhovekí spoločníci 
o ovocných stromoch v Bielych Kar-
patoch. Ella Radimská a Júlia Noščá-

ková z Waldorfskej školy v Bratislave 
zvíťazili s reportážou Vtáčí obyvate-
lia sídlisk. Predstavili v nej príčiny, 
prečo vtáctvo z miest ubúda, ale aj 
projekt obnovenia sídliskovej bio-
diverzity a kroky, akými sa podarilo 
pozvať vtáky späť. 

Medzi úspešnými bola aj Nina 
Justusová z Púchova

Veľmi úspešné boli v súťaži aj už 
skúsené reportérky Ľudmila Slivová 
zo Spišskej Novej Vsi a Mária Jánoší-
ková z Novej Dubnice, ktoré získali 
viacero ocenení. Dvojnásobnou ví-
ťazkou za reportážnu aj kampaňo-
vú fotografiu sa stala aj talentovaná 
12-ročná Nina Justusová zo ZŠ Mlá-
dežnícka Púchov. Získala aj špeciál-
nu cenu „Fotím ako pán“ od Radova-
na Stoklasu.

Porota zložená z odborníkov v ob-
lasti ochrany životného prostredia  
a médií vyjadrila rešpekt reportérom 
aj pedagógom, ktorí sa do súťaže  
v „dobe kovidovej“ zapojili. „Vieme, že 
nebolo ľahké spracovať ich v situácii, 
kedy bolo zakázané stretávať sa. Na-
priek tomu, sa mnohí z vás tejto úlo-
hy zhostili na jednotku. Objavili opäť 
množstvo nových tém alebo už ove-

rené obohatili o nový “pandemický” 
rozmer,“ hovorí dlhoročný porotca  
a fotograf Radovan Stoklasa. Naj-
lepšie práce budú reprezentovať 
Slovensko v med-
zinárodnej súťaži 
Mladých reportérov 
pre životné prostre-
die (YRE Internatio-
nal Competition).

Autori a autor-
ky príspevkov na 
prvých troch mie-
stach v národnom 
kole budú (v prí-
pade priaznivej 
COVID-19 situácie) 
ocenení pozvánkou 
na tradičný júnový 
terénny workshop, 
kde budú pracovať 
pod vedením od-
borníkov z oblasti 
ochrany životného 
prostredia a médií. 
„Ak mali nováčiko-
via pocit, že bojova-
li s množstvom pre 
nich neznámych 
úloh, nech nezúfa-
jú. Na workshope 
ich zasvätíme do 
“tajov našej kuchy-
ne” a naučíme, ako “uvariť” víťaznú 
reportáž. Do skorého varenia, vlast-
ne videnia,“ odkazuje Radovan Sto-
klasa. 

Víťazné práce z národného kola 
postupujú do medzinárodnej 
súťaže

Mladí reportéri pre životné prostre-
die je certifikovaný vzdelávací pro-
gram medzinárodnej Nadácie pre 
environmentálne vzdelávanie, ur-
čený mladým ľuďom vo veku 11-25 
rokov. Do programu je zapojených 
viac ako 275.000 reportérov zo 42 
krajín z celého sveta. Víťazné práce  
z národného kola postupujú do me-
dzinárodnej súťaže, kde naši repor-

téri získali v posledných rokoch naj-
vyššie ocenenia a Slovensko patrilo  
k najúspešnejším krajinám.

Program YRE rozvíja environmen-

tálne povedomie žiakov, mediálne 
zručnosti a aktívne občianstvo. Štu-
denti skúmajú environmentálne 
témy vo svojom regióne v spolu-
práci so samosprávou, odborníkmi 
a dotknutou verejnosťou. Zistenia 
a vlastné návrhy riešení prezentujú 
širokej verejnosti novinárskou for-
mou. 

Na Slovensku program koordinuje 
trenčianske Centrum environmen-
tálnych aktivít, garantom je sieť 
environmentálne - výchovných or-
ganizácií Špirála, ktorá združuje ne-
ziskové mimovládne organizácie.

Zdroj: mladireporteri.sk 
Foto:  Nina Justusová

Nina Justusová zvíťazila v súťaži Mladých reportérov
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Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozícieMesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE FINANCOVANIE ŠKOLSTVA REFERENT PRE FINANCOVANIE ŠKOLSTVA 
na Oddelení školstva a sociálnych vecína Oddelení školstva a sociálnych vecí

Náplň (druh) práce: Náplň (druh) práce: Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpe-Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpe-
čením úloh na úseku financovania školstva.čením úloh na úseku financovania školstva.

Požiadavky na zamestnanca: Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie v odbore ekonomiky, účtovníctva, vzdelanie v odbore ekonomiky, účtovníctva, 
rozpočtovníctva alebo v odbore školstva, úplné stredné odborné vzdelanie rozpočtovníctva alebo v odbore školstva, úplné stredné odborné vzdelanie 
alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, príp. druhého stupňa výho-alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, príp. druhého stupňa výho-
dou, prax vo verejnej správe a/alebo v oblasti školstva výhodou, znalosti z ob-dou, prax vo verejnej správe a/alebo v oblasti školstva výhodou, znalosti z ob-
lasti ekonomiky a účtovníctva výhodou, komunikatívnosť, schopnosť rýchlo lasti ekonomiky a účtovníctva výhodou, komunikatívnosť, schopnosť rýchlo 
sa učiť nové veci, schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie, sa učiť nové veci, schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie, 
odolnosť voči stresu. odolnosť voči stresu. 

Vyžaduje sa znalosť:Vyžaduje sa znalosť: zákona č. 311/2001 Z. z., č. 552/2003 Z. z., č. 553/2003  zákona č. 311/2001 Z. z., č. 552/2003 Z. z., č. 553/2003 
Z. z., č. 663/2007 Z. z., č. 138/2019 Z. z., vyhláška č.1/2020 Z. z., vodičské opráv-Z. z., č. 663/2007 Z. z., č. 138/2019 Z. z., vyhláška č.1/2020 Z. z., vodičské opráv-
nenie: Skupina B, počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – po-nenie: Skupina B, počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – po-
kročilá.kročilá.

Zoznam požadovaných dokladov: Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť, profesijný štruktúro-písomná žiadosť, profesijný štruktúro-
vaný životopis, motivačný list a fotokópia dokladu o vzdelaní, čestné vyhláse-vaný životopis, motivačný list a fotokópia dokladu o vzdelaní, čestné vyhláse-
nie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, súhlas uchá-nie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, súhlas uchá-
dzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane dzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.osobných údajov v znení neskorších predpisov.

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

Predpokladaný termín nástupu: Predpokladaný termín nástupu: dohodou dohodou 
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadova-Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadova-

nými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Obsadenie pracovnej pozície nými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Obsadenie pracovnej pozície 
Referent pre financovanie školstva na Oddelení školstva a sociálnych vecí  - Referent pre financovanie školstva na Oddelení školstva a sociálnych vecí  - 
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 
alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchovalebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov

najneskôr do 05.05.2021 do 16:00 hod.najneskôr do 05.05.2021 do 16:00 hod.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili pod-Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili pod-

mienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo mienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo 
neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie 
uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom  uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom  
a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného 
pohovoru budú uchádzači písomne informovaní. pohovoru budú uchádzači písomne informovaní. 

Mesto Púchov v zmysle § 4 záko-
na č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve  
a zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č.596/2003 Z.z.“) a § 5 záko-
na č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie 

miesta riaditeľa/riaditeľky Základ
nej školy „Jana Amosa Komenské
ho“, Komenského 652/50, Púchov 

Druh pracovného pomeru: hlavný 
pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 1.8.2021
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zá-

kona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a ostat
né požiadavky:

1. odborná a pedagogická spôso-
bilosť požadovaná na príslušný druh 
a typ školy podľa zákona č.138/2019 
o pedagogických zamestnancoch  
a odborných zamestnancoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a v zmy-
sle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o 
kvalifikačných predpokladoch peda-
gogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej 

činnosti ku dňu uskutočnenia výbero-
vého konania v zmysle § 3 ods.5 záko-
na č.596/2003 Z.z.,

3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifi-
kačnej skúšky alebo jej náhrady),

4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť,
6. ovládanie štátneho jazyka,
7. znalosť všeobecne záväzných práv-

nych predpisov pre oblasť školstva,
8. osobnostné a morálne predpokla-

dy,
9. riadiace, komunikačné a organi-

začné schopnosti. 
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do vý-

berového konania,
- úradne overené kópie dokladov  

o dosiahnutom vzdelaní a o absolvo-
vaní 1. atestácie,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke výkonu pracov-

nej činnosti,
- návrh koncepcie rozvoja základnej 

školy v písomnej forme,
- lekárske potvrdenie o telesnej a du-

ševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 
činnosti riaditeľa/riaditeľky školy, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti 

všetkých údajov uvádzaných v pí-
somnej žiadosti a požadovaných do-
kladoch,

- písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov na účely výberového 
konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadosti:
- písomnú žiadosť o zaradenie do 

výberového konania so všetkými po-
žadovanými dokladmi doručte v zale-
penej obálke osobne, alebo poštou na 
adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 

821/21, 020 01 Púchov,
 termín podania: do 14.05.2021 do 

12:00 hod.,
- obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – riaditeľ Základ-

nej školy J.A.Komenského -neotvárať!“
Termín a miesto výberového ko

nania:
- uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné 

predpoklady a ostatné požiadavky, 
budú pozvaní na výberové konanie 
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Púchove 22. apríla 2021
JUDr. Katarína HENEKOVÁ, 

primátorka mesta 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania



púchovská kultúrapúchovská kultúra 1313

Text pošlite do 29.4.2021 do 14.00 hod. 
na e-mail: reklama@puchovskakultura.sk

Nezabudnite napísať Vaše meno a telefónne číslo, 
aby sme Vás mohli v prípade výhry kontaktovať.

Poďakovania vyjdú v utorok 4.5.2021 v Púchovských novinách.

Redakcia si vyhradzuje právo v prípade veľkého počtu 
alebo nevhodného obsahu tieto neuverejniť.

Potešte svoju mamu poďakovaním 
v Púchovských novinách 

a vyhrajte!

&
VÝTVARNÉ PRÁCE DETÍ PÚCHOVSKÝCH ZŠ, ZUŠ A CVČ

VÝSTAVA POTRVÁ 
OD 30.4. DO 31.5.2021
NA BUDOVE DIVADLA PÚCHOV 

A NA HOENNINGOVOM NÁM.

“ ROZKVITNUTÉ DIVADLO” 
“MÁJ LÁSKY ČAS”

A KLUBOV NAŠICH DÔCHODCOV 

PÚCHOVSKÁ KULTÚRA S.R.O. V PÚCHOVE PRIPRAVUJE

v ŽUPNOM DOME od 8.00 do 15.00 h
PÚCHOVSKÉ SRDCOVKY 
OD JARI DO ZIMY
PÚCHOVSKÉ SRDCOVKY 
ČARO (NE)OBYČAJNEJ PÚCHOVSKEJ PRÍRODY 

19.7. – 23.7. 2021

16.8.– 20.8.2021
SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY - TVORIVÝ TÁBOR

SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY - DIVADELNÝ TÁBOR
23.8.– 27.8.2021

26.7. – 30.7. 2021

Prihlásiť sa môžete od 3.5.2021 emailom na kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 
informovať telefonicky na t.č. 0905 807 292. Poplatok: 65 €/1 tábor/1 dieťa. V cene táborov: 

celotýždňový program, obed, pitný réžim, táborové fotky a veľa prekvapení...
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 27.4. 
Polievka: Gulášová 
1.Špikované bravčové karé v kôprovej 
omáčke, kysnutá knedľa 
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, kyslá  uhorka
Streda: 28.4.
Polievka: Kulajda 
1. „Hrbatý bravčový rezeň“, dusená ryža, 
obedový šalát
2. Francúzske zemiaky s údeninou, kyslá 
uhorka
Štvrtok:29.4.
Polievka: Slepačí vývar s rezancami 
1. Vyprážaný kurací „Gordon-Blue“, 
zemiaky, hlávkový šalát
2. Údená krkovička, hrachová kaša 
s cibuľkou, chlieb
Piatok: 30.4.
Polievka:  Strúčková na kyslo 
1. „Americké kurča“, volské oko, ½ ryža/
americké zemiaky
2. Hovädzie mäso v keli, varené zemiaky, 
červená repa

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Ponuka týždňa: 
3. Pizza
Utorok: 27.4. 
Polievka:Kapustnica s klobáskou, chlieb
1.Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
kysnutá knedľa
2.Francúzske zemiaky s údeným mäsom, 
sterilizovaná cvikla
Streda: 28.4. 
Polievka: Slepačia s pečeňovými 
haluškami, chlieb

1.Kuracie stehno pečené, plnka, ryža, 
kompót
2.Penne so smotanovo-brokolicovou 
omáčkou
Štvrtok:29.4. 
Polievka:Šošovicová na kyslo 
so zemiakmi, chlieb
1.Diabolská bravčová pochúťka 
v zemiakovej placke
2.Krémové rizoto s medvedím cesnakom 
a kuracím mäsom, parmezán
Piatok:30 4. 
Polievka: Šampiňónová polievka, chlieb
1.Vyprážané rybie filé, zemiakový 
šalát s majonézou
2.Vyprážané šišky s džemom

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäso. knedličkami  
4. Cézar šalát s parmezánom a resto-
vaným kur. mäsom/bez (výber) 
Utorok: 27.4. 
Polievka:  Čínska ostro-kyslá s kuracím 
mäsom
1. Bravčová krkovička na strapačkách 
s kyslou kapustou a pečenou klobásou
2. Makaróny ,,Perugia,, (kuracie mäso, 
špenát, šampiňóny, niva) 
3. Vyprážaný zeler v sezamovom 
kabátiku, var. zemiaky, bylinkový dresing  
Streda: 28.4. 
Polievka:  Polievka z hlávkovej kapusty 
a s klobásou  
1. Sviečková na smotane s brusnicami, 
kysnuté knedle  
2. Kur. plátky so slaninou a cesnakovým 
dresingom, ½ dus. ryža, ½ amer. zemiaky
3. Zapečené palacinky so snehom,
 tvarohovým krémom a karamelom
Štvrtok: 29.4. 

Polievka: Hráškový krém s opečeným 
chlebom  
1. Pikantná bravčová zmes v zemiakovej 
placke so syrom a kapustovým šalátom
2. Kurací perkelt s maslovými haluškami  
3. Pestré zeleninové rizoto so syrom 
a mrkvovým šalátom  
Piatok: 30.4. 
Polievka : Hubová kyslá s kôprom  
1. Bravčový steak na zelenom korení 
s volským okom, dusená ryža  
2. Rybacie fašírky so syrom, zemiaková 
kaša, paradajkový šalát  
3. Ryžové rezance s údeným tofu

SPORT AQUA HOTEL ****
Obslúžime Vás na terase vo 
Veronika Caffé, menu od 4,90€
Utorok: 27.4
Zeleninová s rajbaničkou 
Strapačky s kyslou kapustou, pečená 
slaninka
Bravčový obrátený rezeň, varené zemi-
aky, červená repa
Streda: 28.4.
Fazuľová nakyslo so sušenými slivkami 
Cestovinový šalát so zeleninou a kúska-
mi kuracieho mäska 
India: Kuracia TIKKA MASALA, ryža bas-
mati s kukuricou, zeleninový šalát 
Štvrtok: 29.4
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny 
Lekvárové pirohy s makom a maslom
Mexický hovädzí guláš, hrášková ryža, 
strúhaný syr
Piatok: 30.4
Hrachová s párkom, chlieb  
Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
omáčka 
Tibet: Kuracie mäsko SWEET & SOUR, 
zeleninové HAKKA špagety 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Menu od 5,30 €,  aj rozvoz
Utorok: 27.4.
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kuracie prsia v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky s cibuľou, čalamáda
2. Stroganov z bravčového mäsa  
a šampiňónmi, varené zemiaky   
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka    
Streda: 28.4.
Polievka: Cviklová krémová polievka, 
chlebové krutóny  
Slepačí vývar so zeleninou a cestovinou
1. Kuracie soté na anglickej zelenine, 
dusená ryža
2. Bratislavské bravčové stehno, mrkvové 
halušky   
3. Hubové rizoto s kúskami kuracieho 
mäsa, strúhaný syr 
Štvrtok: 29.4.
Polievka: Hŕstková polievka, chlieb   
Zverinový vývar so špenátovými haluškami 
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
2. Mexický divinový guláš, hráškový ryža, 
strúhaný syr
3. Žemľovka s tvarohom a jablkami
Piatok: 30.4.
Polievka: Zeleninová polievka „Mrvenička“   
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou
1. Kurací filet s údeným mäsom a pro-
sciuttom, zeleninové obloženie, dusená 
ryža  
2. Šťavnatý bravčový rezeň, dusená ryža, 
americké zemiaky 
3. Vyprážaný kapor, varené zemiaky, 
zeleninový šalát
Špeciálne menu po celý týždeň
Pizza podľa ponuky

Prajeme dobrú chuť.

MÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJ

fotosutaz@puchov.sk

Fotosúťaž 
„Najromantickejšie
 miesto v Púchove“
od 1. 5. do 31. 5. 2021

MÁJ

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Originálne fotogra�e z miest, ktoré sú pre Vás ľúbivé, vyvolávajú 

vo Vás krásne spomienky alebo ich považujete za najromantickejšie 
v Púchove, zasielajte emailom na: 

foto: Jaroslava Kamenová

Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.
Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú “lajky” na fotkách 

umiestnených  v špeciálne zriadenom fotoalbume.

Vyhlasovateľ: Mesto Púchov
Autor zaslaním fotografií udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok.

Tešíme sa na vaše diela, pretože váš talent je našou inšpiráciou.
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21. ročník projektu Detský čin roka 2021 prebieha 
pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zu-
zany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Náročné obdobie spojené s pandémiou vystavilo 
svet mnohých skúškam. Viac, ako inokedy, sú dôle-
žité posolstvá a akty zamerané na hodnotu ľudského 
života, pomoc ľuďom a ochranu prírody. Hodnoty 
ako zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupa-
tričnosť by mali byť piliermi každodennosti. Žijeme 
však krízu hodnôt, chýbajú pozitívne modely a hr-
dinovia, s ktorými sa môžu deti identifikovať. V pro-
jekte Detský čin roka sa deti učia o živote cez reálne 
príbehy iných detí, môžu sa stotožniť s ich príbehmi, 
inšpirovať sa, uvedomiť si svoje vlastné možnosti. 
Občianske združenie Detský čin roka preto považuje 
za dôležité v projekte pokračovať a otvára výzvu:

„Skúsenosti posledného roka nás presvedčili, že 
projekt ma nezastupiteľné miesto pri výuke etickej 
výchovy a má tiež veľký potenciál na podporu digi-
tálnych zručností. Unikátna forma učenia cez reálne 
príbehy iných deti je v súčasnosti mimoriadne oce-
ňovaná forma v rôznych motivačných technikách. 
Sústredenie sa na bezpečný internet a digitálna 
gramotnosť mimo-riadne rezonujú v našej aktuálnej 
každodennosti spojenej s pandémiou. Okrem reali-
zácie základného modelu projektu sa preto v roku 
2021 chceme sústrediť aj na digitálne možnosti on-
line sveta ako dôležitého nástroja na pomoc, komu-
nikáciu a podporu tam, kde je to potrebné“, uviedla  
k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broad-
hurst-Petrovická.

Počas apríla zasielame do škôl výzvu, aby sa deti 
zapojili do projektu Detský čin roka 2021. Pisatelia 

môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich 
kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc 
rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý 
nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a no-
vej kategórie – Dobrý čin na nete.

Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za 
ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana 
života, ale i každodenné drobné skutky vykonané  
s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, pod-
poriť. Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré 
si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité 
sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spo-
ločne dohodnú a zrealizujú. Dobré skutky detí do 15 
rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostat-
ní dospelí. Správu o dobrých skutkoch detí je možné 
zasielať do 30. júna 2021 

poštou na adresu: OZ Detský čin roka, Ševčenkova 

21, 851 01 Bratislava, alebo prostredníctvom web-
stránky www.detskycin.sk

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl peda-
gogický materiál s 40 nomináciami, ktoré vyberie zo 
všetkých skutkov výberová komisia. Deti a pedagó-
govia budú pracovať s pedagogickým materiálom 
na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka 
či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať sa  
o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Zároveň deti 
v triedach majú právo dať hlas tým skutkom, ktoré 
považujú za najcennejšie v každej kategórii.

Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem 
skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2021. Deti, 
ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu Det-
skej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhod-
notení projektu v decembri 2021.

Zdroj: detskycin.sk 

Detský čin roka 2021: Hľadáme deti, ktoré pomáhajú
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Púchov a okolie na konci 2. svetovej vojny
V piatok 30. apríla si pripomenieme V piatok 30. apríla si pripomenieme 

76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny  76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny  
v púchovskom regióne. Aké boli pov púchovskom regióne. Aké boli po
sledné vojnové a prvé povojnové dni  sledné vojnové a prvé povojnové dni  
v okresnom mestečku a blízkom okolí?v okresnom mestečku a blízkom okolí?

Od januára 1945 sa situácia v Púchove neustále Od januára 1945 sa situácia v Púchove neustále 
vyhrocovala. Dovtedy prichádzali nacistické voj-vyhrocovala. Dovtedy prichádzali nacistické voj-
ská z Protektorátu cez Púchovskú dolinu a mesto ská z Protektorátu cez Púchovskú dolinu a mesto 
smerom na východ, od začiatku roku 1945 sa táto smerom na východ, od začiatku roku 1945 sa táto 
armáda začala sťahovať opačným smerom – na armáda začala sťahovať opačným smerom – na 
Moravu. Obyvatelia sa často utekali skryť do piv-Moravu. Obyvatelia sa často utekali skryť do piv-
níc pred náletmi a poplachmi. Sovietske lietadlá níc pred náletmi a poplachmi. Sovietske lietadlá 
častokrát bombardovali komunikačné spojenia. častokrát bombardovali komunikačné spojenia. 
Takýmto spôsobom 16. apríla 1945 zasiahla bom-Takýmto spôsobom 16. apríla 1945 zasiahla bom-
ba aj sad v Streženiciach v blízkosti dnešnej školy, ba aj sad v Streženiciach v blízkosti dnešnej školy, 
kde zahynuli dvaja civilisti, a to 21-ročný Augustín kde zahynuli dvaja civilisti, a to 21-ročný Augustín 
Paliesek a 15-ročný František Novosád. Pri postup-Paliesek a 15-ročný František Novosád. Pri postup-
nom ústupe a sťahovaní nemeckých vojsk z územia nom ústupe a sťahovaní nemeckých vojsk z územia 
Slovenska cez tento región bol gazdom zhabaný Slovenska cez tento región bol gazdom zhabaný 
veľký počet kusov dobytka a koní. S blížiacim sa veľký počet kusov dobytka a koní. S blížiacim sa 
frontom bol čoraz väčší nedostatok tovarov v ob-frontom bol čoraz väčší nedostatok tovarov v ob-
chodoch, z tohto dôvodu sa darilo čiernemu trhu. chodoch, z tohto dôvodu sa darilo čiernemu trhu. 
Ceny niektorých základných potravín vystúpali do Ceny niektorých základných potravín vystúpali do 
vysokých čísiel. Pracovná morálka pri kopaní záko-vysokých čísiel. Pracovná morálka pri kopaní záko-
pov pri železničnej stanici upadala a Nemci strašili pov pri železničnej stanici upadala a Nemci strašili 
miestnych obyvateľov rozprávaním rôznych príhod miestnych obyvateľov rozprávaním rôznych príhod 
o zverstvách, ktoré páchajú prichádzajúce soviet-o zverstvách, ktoré páchajú prichádzajúce soviet-
ske vojská.ske vojská.

8. apríla 1945 vyhodila nemecká armáda do vzdu-8. apríla 1945 vyhodila nemecká armáda do vzdu-
chu stavidlá na dolnokočkovskom vodnom diele, chu stavidlá na dolnokočkovskom vodnom diele, 
aby zabránila postupu partizánov, a tým sa začala aby zabránila postupu partizánov, a tým sa začala 
séria výbuchov, ktoré poškodzovali všetky mosty  séria výbuchov, ktoré poškodzovali všetky mosty  
v regióne. Maďarské vojská, ktoré boli tiež v meste v regióne. Maďarské vojská, ktoré boli tiež v meste 
prítomné, postavili na poliach v blízkosti Štefáni-prítomné, postavili na poliach v blízkosti Štefáni-
kovej ulice protilietadlové delá, ktorými sa snažili kovej ulice protilietadlové delá, ktorými sa snažili 
ostreľovať spojenecké lietadlá. Predposledný aprí-ostreľovať spojenecké lietadlá. Predposledný aprí-
lový deň roku 1945 sa z Púchova a okolia začali lový deň roku 1945 sa z Púchova a okolia začali 
sťahovať všetci vojaci. Ako poslední odchádzali tí, sťahovať všetci vojaci. Ako poslední odchádzali tí, 
ktorí mali zničiť posledné komunikačné spojenia. ktorí mali zničiť posledné komunikačné spojenia. 
Pomocou železničných vagónov sa Nemci pokúšali Pomocou železničných vagónov sa Nemci pokúšali 
odviezť strojné zariadenie zbrojárskych závodov odviezť strojné zariadenie zbrojárskych závodov 
z Považskej Bystrice. Vyhodili za sebou železničný z Považskej Bystrice. Vyhodili za sebou železničný 
most pri Milochove a Nosiciach. V tom čase naria-most pri Milochove a Nosiciach. V tom čase naria-
dila maďarským vojakom podmínovať a zničiť že-dila maďarským vojakom podmínovať a zničiť že-
lezničné mostné polia vedúce cez Púchovskú do-lezničné mostné polia vedúce cez Púchovskú do-
linu. Miestnym obyvateľom sa ich podarilo uplatiť linu. Miestnym obyvateľom sa ich podarilo uplatiť 
a zničené boli len „na oko“. Pri obhliadke to Nemci a zničené boli len „na oko“. Pri obhliadke to Nemci 
zistili a podmínovanie a vyhodenie do vzduchu zistili a podmínovanie a vyhodenie do vzduchu 
dokončili sami. Na železničnej trati generála M. R. dokončili sami. Na železničnej trati generála M. R. 
Štefánika v úseku Púchov - Horného Lideč bol zni-Štefánika v úseku Púchov - Horného Lideč bol zni-
čený most cez Váh a mosty pri Záriečí, v Lúkach i na čený most cez Váh a mosty pri Záriečí, v Lúkach i na 
Morave. Nemci pri ústupe za sebou ničili aj ďalšie Morave. Nemci pri ústupe za sebou ničili aj ďalšie 
strojné zariadenia železnice a telegrafné spojenie. strojné zariadenia železnice a telegrafné spojenie. 
Spomínané vybavenie zbrojovky sa im nepodarilo Spomínané vybavenie zbrojovky sa im nepodarilo 
odviesť, a tak ho pri obci Dohňany zapálili.odviesť, a tak ho pri obci Dohňany zapálili.

Pre Púchov bolo najväčšou stratou zničenie cest-Pre Púchov bolo najväčšou stratou zničenie cest-
ného mostu. Obyvatelia vedeli o pripravovanej ného mostu. Obyvatelia vedeli o pripravovanej 
akcii Nemcov, a tak tí, ktorí bývali v jeho blízkosti, akcii Nemcov, a tak tí, ktorí bývali v jeho blízkosti, 
ešte večer 29. apríla 1945 pootvárali okná na do-ešte večer 29. apríla 1945 pootvárali okná na do-
moch, aby neboli poškodené. Následne sa scho-moch, aby neboli poškodené. Následne sa scho-
vali do pivníc alebo odišli k rodinám a známym vali do pivníc alebo odišli k rodinám a známym 
mimo mestečka. Všetkých 5 dvojitých železných mimo mestečka. Všetkých 5 dvojitých železných 
oblúkov mosta bolo vyhodených do povetria na-oblúkov mosta bolo vyhodených do povetria na-
sledujúci deň o 5,45 hod. Veľká explózia poškodila sledujúci deň o 5,45 hod. Veľká explózia poškodila 
viaceré budovy, ako napr. Hotel Kanada na ľavom viaceré budovy, ako napr. Hotel Kanada na ľavom 
brehu Váhu alebo evanjelický kostol na Moravskej brehu Váhu alebo evanjelický kostol na Moravskej 
ulici. Nemcom sa podarilo ustúpiť bez jediného ulici. Nemcom sa podarilo ustúpiť bez jediného 
výstrelu. Ráno po explózií si zničený most prišlo výstrelu. Ráno po explózií si zničený most prišlo 
obzrieť množstvo obyvateľov, ktorí boli svedkami  obzrieť množstvo obyvateľov, ktorí boli svedkami  
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príchodu vojakov rumunskej a sovietskej armády  príchodu vojakov rumunskej a sovietskej armády  
z druhého brehu Váhu. Rieka bola pomerne roz-z druhého brehu Váhu. Rieka bola pomerne roz-
vodnená a Púchovčania vlastniaci lode pomáhali vodnená a Púchovčania vlastniaci lode pomáhali 
prepraviť prvých vojakov do mestečka. prepraviť prvých vojakov do mestečka. 

Ešte v ten deň využili situáciu obyvatelia mest-Ešte v ten deň využili situáciu obyvatelia mest-
skej časti Horné Kočkovce a vyrabovali v tehelni skej časti Horné Kočkovce a vyrabovali v tehelni 
tajný sklad veľkoobchodníka Alexandra Bezáka. tajný sklad veľkoobchodníka Alexandra Bezáka. 
Rovnako aj obyvatelia mestskej časti Hrabovka  Rovnako aj obyvatelia mestskej časti Hrabovka  
a obce Streženice rabovali a ničili drevené baraky, a obce Streženice rabovali a ničili drevené baraky, 
v ktorých pred tým bývali Nemci. Aby výrobné v ktorých pred tým bývali Nemci. Aby výrobné 
mechanizmy v odevnom závode Rolný neskončili mechanizmy v odevnom závode Rolný neskončili 
podobne, ako zariadenie zbrojovky v Považskej podobne, ako zariadenie zbrojovky v Považskej 
Bystrici, podarilo sa ich pred ustupujúcimi nemec-Bystrici, podarilo sa ich pred ustupujúcimi nemec-
kými vojakmi ukryť. Rovnako sa zamestnancom kými vojakmi ukryť. Rovnako sa zamestnancom 
azbestovo-cementových závodov a železničiarom azbestovo-cementových závodov a železničiarom 
podarilo ukryť niekoľko vagónov pšenice, ktoré sa podarilo ukryť niekoľko vagónov pšenice, ktoré sa 
obyvateľov Púchova stali základom obživy v nasle-obyvateľov Púchova stali základom obživy v nasle-
dujúcom období.dujúcom období.

Púchovom prechádzali ďalšie vojská smerom na Púchovom prechádzali ďalšie vojská smerom na 
Moravu, okrem spomínaných sovietskych a rumun-Moravu, okrem spomínaných sovietskych a rumun-
ských vojakov prišla v noci na 1. mája do mestečka ských vojakov prišla v noci na 1. mája do mestečka 
aj brigáda československej armády, ktorá sa dlho aj brigáda československej armády, ktorá sa dlho 
nezdržala, ale pokračovala vo vytláčaní nacistickej nezdržala, ale pokračovala vo vytláčaní nacistickej 
armády z územia Československa. Význam mosta armády z územia Československa. Význam mosta 
pre Púchov a Púchovskú dolinu si uvedomovali pre Púchov a Púchovskú dolinu si uvedomovali 
azda všetci, pretože bez neho sa vojnou poničený azda všetci, pretože bez neho sa vojnou poničený 
región mohol obnoviť len veľmi pomaly. Červe-región mohol obnoviť len veľmi pomaly. Červe-
ná armáda postavila cez Váh dočasný pontónový ná armáda postavila cez Váh dočasný pontónový 
most, ktorý niekoľkokrát museli opravovať. Dňa most, ktorý niekoľkokrát museli opravovať. Dňa 
14. mája 1945 sa začalo s budovaním provizórneho 14. mája 1945 sa začalo s budovaním provizórneho 
dreveného mosta, na ktorom sa podieľali spomí-dreveného mosta, na ktorom sa podieľali spomí-
nané armády a tzv. politickí zaistenci, no určitý čas nané armády a tzv. politickí zaistenci, no určitý čas 
tu museli odpracovať aj ostatní obyvatelia mesta. tu museli odpracovať aj ostatní obyvatelia mesta. 
Oba brehy boli z časti podmínované a pri stavbe Oba brehy boli z časti podmínované a pri stavbe 
nového mosta vybuchla jedna z mín, ktorá zabila nového mosta vybuchla jedna z mín, ktorá zabila 
robotníka. Provizórny drevený most bol dokonče-robotníka. Provizórny drevený most bol dokonče-
ný o 9 dní neskôr, ale úrady v Púchove videli v často ný o 9 dní neskôr, ale úrady v Púchove videli v často 
rozvodnených vodách Váhu veľkú hrozbu, a preto rozvodnených vodách Váhu veľkú hrozbu, a preto 
požadovali skoré vybudovanie železného mosta. požadovali skoré vybudovanie železného mosta. 
Obavy sa naplnili ešte vo februári 1946, kedy po-Obavy sa naplnili ešte vo februári 1946, kedy po-
vodeň zničila nový most, ale ešte v tom roku bol vodeň zničila nový most, ale ešte v tom roku bol 
postavený nový železný most, ktorý v Púchove stojí postavený nový železný most, ktorý v Púchove stojí 

dodnes.dodnes.
Rovnako, ako aj v iných obciach, odkiaľ bola vytla-Rovnako, ako aj v iných obciach, odkiaľ bola vytla-

čená nemecká armáda sovietskymi a inými vojak-čená nemecká armáda sovietskymi a inými vojak-
mi, vznikla aj v Púchove Miestna národná rada, kto-mi, vznikla aj v Púchove Miestna národná rada, kto-
rú zakrátko vystriedal Miestny a Okresný národný rú zakrátko vystriedal Miestny a Okresný národný 
výbor. Bol vypracovaný tzv. zoznam Nemcov, Ma-výbor. Bol vypracovaný tzv. zoznam Nemcov, Ma-
ďarov a kolaborantov. Z mestečka bolo odsunutých ďarov a kolaborantov. Z mestečka bolo odsunutých 
15 Nemcov, ďalších 35 Nemcov s 3 Maďarmi dostali 15 Nemcov, ďalších 35 Nemcov s 3 Maďarmi dostali 
povolenie zostať, pretože podľa vyšetrovateľov povolenie zostať, pretože podľa vyšetrovateľov 
preukázali lojalitu k ČSR. 24 osobám, označeným preukázali lojalitu k ČSR. 24 osobám, označeným 
za kolaborantov a zradcov bol zhabaný majetok  za kolaborantov a zradcov bol zhabaný majetok  
a začalo sa s previerkami verejných zamestnancov. a začalo sa s previerkami verejných zamestnancov. 
Celkové škody v Púchove boli vyčíslené na viac ako Celkové škody v Púchove boli vyčíslené na viac ako 
2,5 milióna Kčs. Vojnové napätie sa darilo znižovať 2,5 milióna Kčs. Vojnové napätie sa darilo znižovať 
najmä vďaka odstraňovaniu škôd na majetku oby-najmä vďaka odstraňovaniu škôd na majetku oby-
vateľov mesta, no politické napätie práve naopak vateľov mesta, no politické napätie práve naopak 
vzrastalo. Ale tým začína ďalšia kapitola nielen re-vzrastalo. Ale tým začína ďalšia kapitola nielen re-
gionálnych dejín mestečka Púchov.gionálnych dejín mestečka Púchov.

Ilustračné fotografie:Ilustračné fotografie:
Foto na str.1: Sovietske bombardéry Petlyakov zha-Foto na str.1: Sovietske bombardéry Petlyakov zha-

dzovali výbušné nálože aj v našom regióne, pričom  dzovali výbušné nálože aj v našom regióne, pričom  
v Streženiciach zabili dvoch mladých chlapcov. v Streženiciach zabili dvoch mladých chlapcov. 

Fotografie na str.16: Fotografie na str.16: 

Jediný cestný most cez Váh v Púchove podmínova-Jediný cestný most cez Váh v Púchove podmínova-
li a vyhodili do vzduchu nacistické vojská 30. apríla li a vyhodili do vzduchu nacistické vojská 30. apríla 
1945.1945.

Príchod rumunských vojakov do Púchova. Príchod rumunských vojakov do Púchova. 

Na výstavbe provizórneho mosta v Púchove sa po-Na výstavbe provizórneho mosta v Púchove sa po-
dieľali rumunskí a sovietski vojaci i domáci obyvate-dieľali rumunskí a sovietski vojaci i domáci obyvate-
lia.lia.

Foto na str.17: Nacistické vojská zapálili v noci z 19. Foto na str.17: Nacistické vojská zapálili v noci z 19. 
na 20. apríla 1945 aj synagógu v Lúkach.na 20. apríla 1945 aj synagógu v Lúkach.

Pavol Makyna  Pavol Makyna  
OZ Puchovo dedičstvoOZ Puchovo dedičstvo

Vesmír 
p o dľa J.  M.

Na vrchole Egoizmus stojí pýcha,Na vrchole Egoizmus stojí pýcha,
kúsok od nej mozog leží,kúsok od nej mozog leží,

dávno nie je svieži,dávno nie je svieži,
ledva dýcha.ledva dýcha.

  
Skloň sa pýcha, prosím,Skloň sa pýcha, prosím,

zober si ma do hrsti!zober si ma do hrsti!
  

Uhni z cesty ovca,Uhni z cesty ovca,
nebudem liezť do kapustynebudem liezť do kapusty

... skromnosti!... skromnosti!

Autor: Jaroslav Martiš Autor: Jaroslav Martiš 
Foto: Peter Ondruš Foto: Peter Ondruš 

P ýcha

Púchov a okolie na konci 2. svetovej vojny



športšport1818

2. liga muži  26. kolo

Podbrezová – MŠK Púchov 4:2 (1:0)
Góly: 39. Paraj, 50. Pavúk, 57. Godál, 86. Grendel – 

74. Krčula, 83. Pilný
Žlté karty : 48. Grendel, 89. Paraj – 39. Lacko, 45+3. 

Mráz, 55. Varga
Rozhodovali: Micheľ – Ádám, Špivák
V piatej minúte prišla prvá veľká šanca, keď prudký 

priamy kop Galčíka vypadol hosťujúcemu brankárovi 
Strelčíkovi z rúk, no z následnej dorážky nemierili Že-
leziari presne. V 10. minúte si na rohový kop najlepšie 
vyskočil Pavúk, jeho hlavička však nemierila medzi tri 
žrde. V 26. minúte sa v dobrej streleckej pozícií ocitol 
Paraj, jeho pokus ale hosťujúca obrana zablokovala.  
V 29. minúte to z diaľky vyskúšal hosťujúci Rypák, 
jeho strela opečiatkovala spojnicu Ludhovej brány. 
V 37. minúte zahodili Železiari obrovskú šancu, keď 
Pavúkovu hlavičku tečoval do brány Godál, no lop-
ta skončila na tyči Strelčíkovej brány. V 39. minúte to 
domácim vyšlo, keď sa po rohovom kope presadil 
dôrazný Paraj – 1:0. Do kabín tak Podbrezová od-
chádzala s jednogólovým náskokom. Úvod druhého 
polčasu vyšiel domácim výborne, keď už po piatich 
minútach druhého polčasu zvýšil ich vedenie Pavúk, 
keď na dvakrát prekonal hosťujúceho brankára. V 57. 
minúte to už bolo o tri góly, keď sa po rohovom kope 
presadil Boris Godál – 3:0.  V 74. minúte sa prvýkrát 
v zápase presadili hostia, keď Krčula dokázal obísť 
Ludhu a nemal už problém znížiť – 3:1. V 83. minúte 
sa hosťom podarilo streliť aj druhý gól. V pokutovom 
území sa najlepšie zorientoval Pilný  a znížil na roz-
diel jedného gólu – 3:2. V 86. minúte zahrávali Žele-
ziari priamy kop z hranice pokutového územia, loptu 
si postavil Erik Grendel a krásnou strelou ponad múr 
zvýšil domáce vedenie – 4:2.  Do konca stretnutia sa 
už nič podstatné neudialo, a tak si domáci zakniho-
vali na svoje konto dôležité víťazstvo.

Zostava FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Ku-

koľ, Godál, Pajer, Grešák- Ďatko (80. Gerebenits), 
Grendel (88. Bartoš), Paraj, Galčík, Špyrka – Pavúk (60. 
Breznanik), tréner Mikuláš Radványi

Zostava MŠK Púchov: Strelčík (44. Pilný) – Lacko 
(67. Kopiš), Riška, Pavlovič, Martinček – Varga, Štefa-
nec (67. D. Pilný), Kapusniak – Krčula, Mráz (67. Lo-
duha), Rypák, tréner Lukáš Kaplan 

Ohlasy po zápase: 
Mikuláš Radványi: Do zápasu sme vstúpili dobre. 

Súpera sme prvých 20 minút do ničoho nepustili. Na 
druhej strane sme si vypracovali dve - tri vyložené 
šance, ktoré sme však nepremenili. Súper postup-

ne hru vyrovnal, nastrelil 
aj konštrukciu brány. My 
sme potom hrozili najmä 
po štandardných situáci-
ách. Dano Pavúk nastrelil 
žrď, ale našťastie Renému 
Parajovi sa podarilo skó-
rovať. Cez polčas sme si 
povedali, že chceme hrať 
naďalej aktívne, útočne. 
Podarilo sa nám zvýšiť už 
na 3:0 a vyzeralo to tak, že 
to už v pokoji dohráme. 
Urobili sme však dve chy-
by, ktoré súper dokázal 
potrestať a zdramatizoval 
tak stretnutie. Našťastie 
Erik Grendel strelil krásny 
gól a potvrdil naše zaslú-
žené víťazstvo. Očakával 
som náročný zápas, pre-
tože Púchov má solídne 
druholigové mužstvo, čo 
aj dnes potvrdil. Myslím 
si však, že kvalita bola na 
našej strane a zaslúžene 
sme získali veľmi dôležité 

tri body.
Lukáš Kaplan: Myslím si, že z oboch strán to bol 

dnes dobrý zápas. Boli tam niektoré príležitosti, ktoré 
nedotiahli domáci a boli aj šance, ktoré sme my nevy-
užili. Zápas ovplyvnili určité situácie, ktoré si musíme 
pozrieť na videu a zanalyzovať. Domácim gratulujem 
k víťazstvu. Za stavu 3:2 sme ešte verili, že môžeme 
niečo s výsledkom urobiť, no domáci sa opäť posadili 
na koňa štvrtým gólom. Potom sa už len veľmi ťažko 
dalo niečo so zápasom urobiť. Domáci majú na kaž-
dom poste obrovskú kvalitu, ale moji hráči sa dnes 
nemajú začo hanbiť.“ 

Zdroj: FK Železiarne Podbrezová
Ostatné výsledky 26. kola: 
Dubnica nad Váhom – Bardejov 2:2, Banská Bystrica 

– Košice 2:0, Žilina B – Liptovský Mikuláš 1:1, Trebišov 
– Poprad 3:0, Slovan Bratislava B – Šamorín 0:1, Petr-
žalka – Komárno 1:3
1. B. Bystrica 24 17 3 4 66:31 54
2. L. Mikuláš 25 15 6 4 49:26 51
3. Podbrezová 25 15 4 6 55:24 49
4. Skalica 24 13 7 4 49:28 46
5. Košice 24 13 2 9 37:26 41
6. Šamorín 24 11 3 10 35:30 36
7. Komárno 24 10 4 10 25:33 34
8. Petržalka 24 9 6 9 33:34 33
9. Trebišov 24 8 7 9 41:42 31
10. MŠK Púchov 24 9 4 11 32:38 31
11. Žilina B 25 8 6 11 53:45 30
12. Dubnica 24 6 8 10 23:33 26
13. Bardejov 24 5 10 9 24:35 25
14. Slovan B 24 5 0 19 26:64 15
15. Poprad 25 3 0 22 21:80 3

Program 27. kola: 
MŠK Púchov – MŠK Žilina B (1. 5. o 17.00), Lip-

tovský Mikuláš – Poprad, Košice – Skalica, Komárno 
– Slovan Bratislava B, Šamorín – Dubnica nad Váhom, 
Petržalka – Trebišov, Bardejov – Banská Bystrica   

Púchovčania siahali na Horehroní na bod, 
zabrzdil ich exportný gól v závere

Dvakrát sa futbalisti MŠK Púchov tešili z gólu v Podbrezovej. Ani mohutný finiš však na body nestačil. 
Ilustračné foto: Milan Podmaník 

Tréner MŠK Púchov Lukáš Kaplan svojich zverencov napriek prehre za výkon  
v Podbrezovej pochválil.                Ilustračné foto: Milan Podmaník 
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TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVA
NIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov Slovenské-
ho futbalového zväzu podliehajú nariadeniam 
Úradu verejného zdravotníctva, vlády Slovenskej 
republiky a vedenia Slovenského futbalového 
zväzu. Na základe týchto nariadení sú kontaktné 
formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa 
podávajú výhradne cez Informačný systém slo-
venského futbalu (ISSF) – Konto trénera/Elektro-
nická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej 
licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený 
na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ/Tréneri/Do-
kumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požia-

daviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr 
mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:
Podrobné informácie ohľadom organizácie ško-

lení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú 
zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ/
Tréneri/Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie  
v Nitre, v termíne 8. 5. – 3. 8. 2021. 

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie  
v Trnave, v termíne 13. 5. – 7. 8. 2021. Prihlásiť sa 
na školenie je možné do 1. 5. 2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDE
LÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu  

a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej for-
my „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. 
predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie 
podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou 
formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé tréner-
ské licencie a podrobné informácie sú na webo-
vom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje termín jarných fyzických previerok 

rozhodcov SFZ a žien FIFA (FIFA test 75-25 m, 
umelá tráva, bez projektu Šanca):

27.4.2021 od 10:00 v Dubnici n. Váhom (BFZ/
ZsFZ);

4.5.2021 od 11:00 v Tatranskej Lomnici (SsFZ/
VsFZ). 

Do pozornosti futbalovým trénerom

Minulý pondelok sa po zlepšujúcej sa epide-
miologickej situácii na Slovensku dočkali prvého 
uvoľnenia opatrení aj amatérsky športovci. Mno-
hí z nich zostali sklamaní, opatrenia sa neuvoľnili 
tak, ako očakávali. Odborníci neodporučili masív-
ne športovanie, vyčkávajú aj s reštartom amatér-
skych, najmä futbalových súťaží, o návrate divá-
kov na tribúny športovísk ani nehovoriac. A zostať 
to tak má minimálne najbližšie týždne. 

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Iva-
na Husára  rozhodla pandemická komisia o uvoľ-
ňovaní  opatrení v športe jednoznačne. „Budeme 
sa riadiť podľa pokynov odborníkov, ktorí tvrdia, 
že by sme mali ten prechod do normálu držať na 
uzde. Máme podľa nich skúsenosti z Poľska, Česka 
a Maďarska, že keď sa to príliš rýchlo otvorí, tak sa 
vraciame naspäť,“ povedal Husár v reportáži tele-
vízie TA3.

Trénovať sa tak môže len v zmysle vládnych 
usmernení, aj vrcholiace boje o majstra Slovenska 
v povolených druhoch športov, ale aj druholigové 
futbalové stretnutia tak budú bez divákov mini-
málne v najbližších týždňoch. Porovnávanie špor-
tuchtivých fanúšikov o otvorení kostolov a zatvo-
rení športovísk sú podľa Husára neadekvátne. 

„Nemôžeme porovnávať neporovnateľné. Do 
kostolov vpustia 20 – 25 ľudí, tí ľudia tam v tichos-
ti prídu, majú rukavice, rúška, majú svoj spevník, 
sedia štyri metre od seba, hostiu dostávajú do 
ruky. Pred kostolom sa rozpŕchnu a nedebatujú, 
ako počas bežných nedieľ. Ten istý počet ľudí na-
príklad v športovej hale cvičí, behá, dýcha, takže  
z pohľadu odborníkov na šírenie vírusov sú to veci 
neporovnateľné,“ zdôraznil štátny tajomník Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky. .

Ako dodal, od odborníkov má prísľub, že od  
1. mája by sa mohli reštartovať aj nižšie futbalové 
súťaže. „Bol by som veľmi šťastný, pretože ak sa 
súťaže nespustia na začiatku mája, tak je definitív-
ne po sezóne,“ uzavrel Husár.

Možnosti a obmedzenia tréningovej činnosti pre 
jednotlivé okresy a druhy športov je možné nájsť 
na webovej stránke www.covidsport.sk. Po zadaní 
okresu a druhu športu nájdu záujemcovia presné 
pokyny, ako má prebiehať tréningový proces. 

pok

Na reštart amatérskych súťaží sa stále čaká
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Nadácia Slovenského futbalového 
zväzu podporila v prvom štvrťroku 
2021 žiacke družstvá, futbalové prí
pravky, základné školy, Klub ligových 
kanonierov a ďalšie subjekty športo
vým výstrojom, vecnými darmi a fi
nančnými darmi v celkovej hodnote 
22.360 eur.

Nadácii SFZ daroval pán Roderik Valko sadu dre-
sov pre deti, o ktorú súťažili na facebookovom 
konte SFZ futbalové kluby so žiackymi družstva-
mi, ktoré mali o tieto dresy záujem. Súťaž sa tešila 
vysokému záujmu. Najviac hlasov (lajkov) získal 
klub 1. FC Tatran Prešov (WU9), len tesne zaostali 
na 2.- 5. mieste FK Krompachy-prípravka, FC Ro-
hožník, MFK Snina a FC Slovan Galanta. Aj preto sa 
Správna rada Nadácie SFZ rozhodla odmeniť vec-
nými darmi športového charakteru aj tieto kluby. 
Celkovo tak darovala Nadácia Slovenského futba-
lového zväzu žiackym družstvám dresy v hodnote 
800 eur. 

Nadácia sa zaslúžila tiež o rozvoj futbalu v Štr-
be. Podtatranská obec je každoročným organizá-
torom populárneho turnaj detí z Centier pre deti  
a rodiny, Pohára Karola Poláka. Nadácia SFZ pod-
porila mládežníkov klubu vecnými darmi športo-
vého charakteru v sume 1010 eur.

Dvadsať futbalových družstiev prípraviek a 15 
základných škôl, ktoré v školskom roku 2019/2020 

vykonali najviac futbalových aktivít v rámci pro-
jektu „Dajme spolu gól“, sa tešilo v nedávnych 
dňoch z darov zo strany Nadácie SFZ. Družstvá 
prípraviek boli vybrané na základe najvyššie-
ho počtu strelených gólov v súťažnom ročníku 
2019/2020, pričom do poradia družstiev prípra-
viek neboli zahrnuté kluby so štatútom FA a ÚTM 

a kluby hrajúce 1. ligu prípraviek SFZ U11.
Darované predmety majú motivačný charakter 

pre deti, ktoré sa po dlhej časovej odmlke spôso-
benej pandémiou Covid-19, budú môcť opäť vrá-
tiť na ihriská. Nadácia SFZ tak deťom základných 
škôl a družstiev prípraviek, ktoré sa zapájali do 
projektu „Dajme spolu gól“ a futbalových súťaží 
po období športovej nečinnosti na klubových, či 
školských úrovniach, uľahčila a spríjemnila ich ná-
vrat k futbalu, celkovo obdarovala deti spomien-
kovými a športovými predmetmi v hodnote 13 
750 eur.

Zoznam futbalových družstiev prípra
viek:

FK GALAKTIK, FKP Bratislava, SSC FÉNIX Nové 
Zámky, FC Slovan Galanta, ŠK Svätý Jur, Mestský 
futbalový klub Nová Baňa, TJ Chvojničan Rado-
šovce, FK Melčice – Lieskové, NŠK 1922 Bratislava, 
FC Cabaj-Čápor, FK Marcelová, FA Benecol Košice, 

MŠK Spišské Podhradie, MŠO Štúrovo, TJ Nafta 
Gbely, TJ Družstevník Trstice, Mestský športový 
klub Moldava nad Bodvou, PŠC Pezinok,TJ Slovan 
Šaštín-Stráže, SFC Kalinkovo

Zoznam základných škôl:
ZŠ Klokočova 741, 981 01 Hnúšťa, Spojená škola 

Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno, Spojená 
škola Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves, 
ZŠ Andyho 6, 943 01 Štúrovo, ZŠ Vŕšok 489/20, 
900 67 Láb, ZŠ Študentská 1446/9 , 069 01 Snina, 
ZŠ Školská 492/12, 972 26 Nitrianske Rudno, ZŠ 
s MŠ Kliňanská cesta122/4, 029 41 Klin, ZŠ s MŠ 
Nová 525, 972 41 Koš, ZŠ s MŠ Ulica Ľ. Štúra, 972 
23 Dolné Vestenice, ZŠ s MŠ Višňové 446, 013 23 
Višňové, ZŠ s MŠ Ružová 304, 076 32 Borša, ZŠ sv. 
Alžbety Školská 15, 968 01 Nová Baňa, ZŠ Ul. ener-
getikov 242/39, 971 01 Prievidza, ZŠ s MŠ Grófske 
nádvorie 209/2, 082 16 Fintice

Nadácia SFZ sa ešte v minulom roku zapojila do 
organizácie podujatia Gala Grassroots 2019 spolu 
so SFZ a v rámci kategórie Grassroots – sociálny 
projekt roku 2019, sa finančne zaviazala oceniť 
víťaza tejto kategórie. Za víťazný projekt bol vy-
hlásený „Futbal nepočujúcej mládeže“, ktorý bol 
realizovaný Deaflympijským výborom Slovenska 
(DVS), do ktorého sa v roku 2019 zapojilo 150 
chlapcov a dievčat po celom Slovensku, pričom 
DVS organizoval priateľské zápasy školských 
družstiev a futbalových klubov, a družstvo „Hviez-
dy DVS“ sa zapojilo v roku 2019 do Bratislavskej 
futsalovej ligy, v rámci ktorej sa pripravovalo 
na kvalifikáciu na ME nepočujúcich vo futbale  
v roku 2022. Nadácia podarovala víťazovi kategó-
rie Grassroots – sociálny projekt roku 2019, šek  
v hodnote 300 eur.

Do pozornosti fanúšikov dávame iniciatívu Klu-
bu ligových kanonierov, ktorej výsledkom je prí-
prava knižnej publikácie mapujúcej najúspešnej-
ších slovenských strelcov a osobnosti slovenského 
futbalu. Vydanie knižnej publikácie podporila Na-
dácia SFZ sumou v hodnote 1 500 eur, celkovo tak 
prerozdelila Nadácia SFZ v prvom štvrťroku 2021 
sumu vo výške 22360 eur. 

Zdroj: SFZ

Nadácia Slovenského futbalového zväzu podporila v prvom 
štvrťroku žiacke tímy, futbalové prípravky i základné školy



športšport 2121

Podľa prieskumu Medzinárodnej florbalovej fede-
rácie klesol počet registrovaných florbalistov medzi 
rokmi 2019 a 2020 o sedem percent. V súčasnosti je  

v 68 členských asociáciách IFF 350.688 licencova-
ných hráčov a z nich je v top 30 členských asociáci-
ách registrovaných 335.711 hráčov.

Pandémia Covid-19 
podľa očakávaní ovplyv-
nila štatistiku členských 
asociácií IFF a znížila 
celkový počet registro-
vaných hráčov florbalu 
o sedem percent. Spo-
medzi TOP 10 zarade-
ných krajín bol najväčší 
pokles zaznamenaný vo 
Fínsku, kde počet vy-
kázal pokles až o 20%  
v porovnaní s rokom 
2019.

Napriek všeobecnému 
poklesu licencovaných 
hráčov zaznamenali 
niektoré krajiny rast. Ka-
nada, Ukrajina, Thajsko, 
Slovensko, Singapur, 
Nórsko, Nový Zéland, 
Belgicko, Pobrežie Slo-

noviny a Nemecko zaznamenali nárast počtu regis-
trovaných florbalistov. Zatiaľ čo Pobrežie Slonoviny 
zaznamenalo najväčší nárast, v roku 2019 malo 200 
registrovaných hráčov a v roku 2020 až 600.

Ženský florbal
V súčasnosti je v členských asociáciách IFF registro-

vaných 74 330 hráčok v 74 krajinách sveta, kde je re-
gistrovaných 69.237 hráčok v 30 najlepších krajinách 
zoradených podľa rebríčka IFF. Avšak 80 percent 
(55.535) z týchto hráčok je zo Švédska, Fínska, Švaj-
čiarska a Českej republiky.

 Trendy a príležitosti
Spomedzi TOP 30 krajín tvorí z registrácie žien 22,25 

percenta starších hráčok. Medzi 44 ďalšími členskými 
krajinami IFF toto percento stúpa na 37,71.

Nemecko má najnižší pomer registrácií žien (7,33 
%) medzi krajinami so ženskými tímami, ktoré sú  
v súčasnosti zaradené do TOP 10 IFF. Estónsko  
a Švédsko sú na čele tohto zoznamu s 37,67 %, re-
spektíve 30,56 %.

Počet florbalových klubov hlásených členský-
mi asociáciami IFF klesol na 4785, zatiaľ čo v roku 
2019 to bolo 4803 klubov. Na celom svete je zhruba 
2.231.000 rekreačných florbalistov.

Zdroj: Slovenský zväz florbalu

Pandémia znížila počet licencovaných florbalistov

Florbal sa opäť postupnými krokmi o niečo po
súva vpred. Nové možnosti v oblasti zabezpeče
nia športovej prípravy žiakov Strednej športovej 
školy v Trenčíne umožní Memorandum o spolu
práci medzi Trenčianskym samosprávnym kra
jom, Slovenským zväzom florbalu a spomínanou 
školou.

Podpis memoranda odštartoval pilotný projekt 
florbalovej akadémie na Slovensku, v ktorej môžu 
vyrásť kvalitní reprezentanti. Trenčianska župa dlhé 
roky podporuje šport, a to nielen prostredníctvom 
dotácií na organizáciu športových podujatí, ale naj-
mä cez Strednú športovú školu, do ktorej investuje 
nemalé financie. 

„Chceme zo školy urobiť krásny stánok, ktorý bude 
nielen poskytovať športové zázemie, ale v prvom 
rade vychová zo športovcov komplexných ľudí,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že 
škola vie okrem zázemia ponúknuť aj kvalitných vy-
učujúcich. 

„Od spolupráce očakávame, že poskytne lepšie 
podmienky pre rast športovej prípravy mladých 
športovcov – florbalistov a talentovanej mládeže, 
čo sa odzrkadlí v rozvoji florbalu v regióne,“ uviedol 
Oto Divinský, prezident Slovenského zväzu florbalu 
a dodal: „Slovenský zväz florbalu s veľkou radosťou 
víta záujem o spoluprácu zo strany Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a predsedu Ing. Jaroslava Baš-
ku, Strednej športovej školy v Trenčíne, Slovenského 
zväzu florbalu a Športového klubu 1. FBC Trenčín na 
pilotnom projekte vzniku a otvorenia flobalovej aka-
démie od školského roku 2021/22. Spojenie školy so 
športom prináša lepšie podmienky pre progresívny 
rast športovej prípravy talentovanej mládeže a preto 
sme presvedčení, že takáto spolupráca bude veľkým 
prínosom pre rozvoj florbalu v trenčianskom regió-
ne. Veríme, že i zapojenie florbalového Športového 
klubu 1. FBC Florbal Trenčín, ktorý patrí medzi vlajko-
vé lode slovenského florbalu, prispeje k systémové-

mu rozvoju florbalu v regióne a že bude mentorom 
a koordinátorom pri spolupráci s ostatnými florbalo-
vými klubmi i voľnočasovými aktivitami v trenčian-
skom regióne.“

Kluby z Trenčianskeho kraja sa pravidelne stávajú 
majstrami Slovenska, zväz má v súčasnosti okolo 10 
tisíc členov. Koordinátorom športovej prípravy regio-
nálnej florbalovej akadémie Trenčín bude Športový 
klub 1. FBC Trenčín. „Našou úlohou bude zabezpe-
čovať všetky činnosti týkajúce sa Regionálnej flor-
balovej akadémie v Trenčíne, po športovej stránke 
a v spolupráci so Športovou školou a Slovenským 
zväzom florbalu. Budeme zabezpečovať tréningový 
proces študentov v kvalitných podmienkach mest-
skej športovej haly. Prioritou bude, aby náš klub 
informoval potenciálnych záujemcov o možnosti si 

podať prihlášku a ísť študovať na Strednú športovú 
školu od školského roku 2022/2023. Oslovíme budú-
coročných stredoškolákov, ich kluby, rodičov a hrá-
čov, ktorí by mali záujem ísť študovať na športovú 
školu. Ponúkneme študentom kvalitné, profesionál-
ne podmienky a zázemie pre ich florbalový rozvoj 
popri štúdiu. V pláne máme na jeseň zorganizovať 
stretnutie rodičov a hráčov, návštevu školy, interná-
tu, kde ich budeme oficiálne informovať o aktivitách 
akadémie. Vážime si podporu predsedu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, preziden-
ta Slovenského florbalového zväzu Ota Divinského  
a riaditeľky Strednej športovej školy Ivety Rosinovej,“ 
prezradil Miroslav Sága, koordinátor Regionálnej 
florbalovej akadémie.

Zdroj: Slovenský zväz florbalu

V Strednej športovej škole v Trenčíne 
vzniká pilotná florbalová akadémia
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SPOMIENKA
„Spi sladko svoj večný 
sen, v spomienkach 
sme s Tebou každý deň.“ 
Dňa 24.4. uplynulo 15 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
Ing. Ladislav Rosina  
z Dolných Kočkoviec. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú 
dcéra Lenka a syn Lacko s rodinami.

SPOMIENKA
„Osud je občas krutý, už 
nevráti, čo vzal, zostanú 
iba spomienky a v srd-
ciach žiaľ.“ 19. apríla 2021 
si pripomíname smutné 
ôsme výročie úmrtia, 
čo nás opustila Emília  
Čimborová z Hoštinej. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku v modlitbách. S láskou  
a úctou spomína  celá  rodina, navždy ostaneš  
v našich srdciach.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce láskavé, 
prestali sa ústa smiať, bu-
deme na teba, mamička 
drahá, s úctou spomínať.“ 
Dňa 29.4.2021 uplynú 
2 roky, odkedy nás na-
vždy opustila Helena  
Faktorová, rod. Pajerská. 
Venujte jej tichú spomien-
ku spolu s  nami. Dcéry Ivana a Erika, vnuk Bra-
nislav a sestry s rodinami. 

SPOMIENKA
„Odišiel si od nás, aj to 
ešte mladý, zaplakali 
srdcia, zaplakali bôľom, 
nedal si nám zbohom. 
Iba ten pochopí, čo je 
žiaľ, kto do hrobu svo-
je dieťa dal. Čas nehojí 
bolesť ani rany, len nás 
učí žiť bez tých, ktorých 
sme milovali.“ Dňa 2. mája uplynie 28 ro-
kov od tragického úmrtia syna a  brata Ivana  
Čvirika z Púchova vo veku nedožitých 21 rokov. 
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra Táňa  
s rodinou, brat Marian s priateľkou Jankou a celá 
rodina. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa 
prišli dňa 15.4.2021 rozlúčiť 
s našou drahou mamič-
kou a babičkou Boženou  
Dulovcovou. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary. Poďakovanie patrí 
aj pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku. 
Smútiaca rodina.

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL – oproti Bille. Šijeme papuče, 
sedáky, matrace, záhradné striešky a iné bytové 
doplnky. 0911 299 366.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411.
• Ponúkame elektroinštalačné práce T.č 0905 764 884
• Akcia 20 % do 30.6. 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 kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia starého 
nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937.
• Hľadám na kúpu 3i alebo 4i byt, ideálne ul. Okružná, 
Komenského a Za cintorínom. Tel.: 0911 929 300
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519.
• Hľadám na kúpu 2i byt v Púchove. Najlepšie  
k rekonštrukcii. Tel. 0911 929 300.

PREDAJ
• Predám 11 ks 5 l demižónov 6 €/ ks. 0905 899.
• Predám alebo dám do prenájmu včelín v obci Lúky. 
0905 899 060.
• Predám podzemnú garáž pri Bille 17 m2 - cena 
dohodou. 0903 550187.

PRENÁJOM
• Na prenájom nebytový priestor s výlohou v prízemí 
na ul. Dvory, celkom 48 m2 so zázemím. Tel.: 0911 929 
300.

PRÁCA
• 50-ročný telesne postihnutý muž na vozíku 
hľadá osobnú asistentku na pomoc v  domácnosti. 
Podmienkou vodičský preukaz. Len z Púchova. Práca 
počas pracovného týždňa. Kontakt: 0940 713 746.
• Hľadám prácu vhodnú pre muža v poobedňajších 
hodinách 0949 494 511.
• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 až 2 hod. 
denne. 0944 341 880

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

PonúkamePonúkame PRÁCU AUTOMECHANIKA PRÁCU AUTOMECHANIKA    
v Dolnej Breznici. Info:  0903 746 212, alebo v Dolnej Breznici. Info:  0903 746 212, alebo 

profesia.skprofesia.sk

Poľnohospodárske družstvo Mestečko príjme Poľnohospodárske družstvo Mestečko príjme 
do zamestnania pracovníkov na gumovýrobu do zamestnania pracovníkov na gumovýrobu 

do trojzmennej prevádzky. Nástupný plat 700 €. do trojzmennej prevádzky. Nástupný plat 700 €. 
Kontakt: Ing. Húževková, 0907 962 014, email: Kontakt: Ing. Húževková, 0907 962 014, email: 

pv@pdmestecko.sk pv@pdmestecko.sk 

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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CHRÁŇTE SI SVOJE OČI 

PRED MODRÝM SVETLOM 

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK   

WWW.DROPTIC.SK   0915 378 744

• ZNIŽUJE ÚNAVU OČÍ   

• ZNIŽUJ BOLESŤ HLAVY PRI PRÁCI S PC 

• ZLEPŠUJE SPÁNOK

1+1AKCIA  ZADARMO

NA OKULIAROVÉ SKLÁ

AKCIA PLATÍ LEN DO 31. 4. 2021  
NA VYBRANÉ ŠOŠOVKY ČESKEJ VÝROBY 

OZNAM
ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že plánuje zájazd na Husacie hody 

do Slovenského Grobu 25 septembra 2021.
Kto má záujem môže sa prihlásiť a zaplatiť 33,00 €, v tejto sume je ¼ husy, kapusta, 
lokše, doprava. Prihlásiť sa môžete u Jána Petra v kancelárií ZO SZZP /bývalý katas-

ter/. V prípade, že by sa zájazd konať nemohol, peniaze sa každému vrátia.

DETSKÝ 
KLUB PRE 

ŠKOLÁKOV 
A PRED-

ŠKOLÁKOV

PRÍPRAVA NA 
VYUČOVANIE

JAZYKOVÉ 
KURZY 

AJ, NJ, RJ

DOUČOVANIE 
A ŠPECIÁLNA 

PRÍPRAVA
DETÍ

Čoskoro pre Vás otvárame 
jedinečný klub Sabiduria, 

ktorý pomôže Vašim deťom 
získať po koronakríze znova 

chuť do učenia.

KLUB
MIMOŠKOLSKÉHO
VZDELÁVANIA SABIDURIA

PÚCHOV
nová budova

ROŽÁK

Odbremeníme Vás od hodín strávených nad domácimi úlohami, prebudíme 
v deťoch kreatívneho ducha, ukážeme im čaro kníh a vzdelávania, 
poskytneme im príjemný a bezpečný priestor na oddych a zábavu.

Otvorený od 12.00 - 19.00 h
0903 214 290 a 0910 944 100

sabiduriaklub@gmail.comSabiduria

• otvorený denne od 12.00 do 19.00 h,
• relaxačné, športové a tvorivé aktivity pod odborným dohľadom,
• herňa, čitateľský kútik, mimoškolské vzdelávanie,
• vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi,
• opatera detí (pravidelné aj jednorazové vstupy)
• príjemné prostredie motivujúce k vzdelávaniu.

• každodenná komplexná príprava dieťaťa na školské vyučovanie,
• vypracovanie si domácich úloh pod pedagogickým dohľadom.

• individuálne a skupinové (max. 5 detí) kurzy pre deti s lektormi,
• individuálne a skupinové (max. 5 osôb) kurzy pre dospelých s lektormi,
• pre všetky úrovne znalosti jazyka.

• doučovanie všetkých školských predmetov zamerané na 
dobehnutie učiva, vysvetlenie problematických úloh, 

• vytváranie pozitívneho vzťahu k školským povinnostiam a 
nadobudnutie sebavedomia v predmete,

• doučovanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (poruchy učenia, poruchy sústredenia).

ÚTULOK ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

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

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 PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:155

Mestská knižnica Vladimíra Roya Púchov
je od pondelka 26.4.2021 opäť otvorená.

Pre vstup do knižnice je potrebné
dodržiavať epidemiologické opatrenia.
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FÚRIK DETSKÝ UH   
80 cm
obj. kód: 723130 11,99 €

Krmivo hydina 
Nosnica 
mletá alebo granula 25 kg mletá alebo granula 25 kg 

Krmivo granule 
pre psa Propesko  
10 +1 kg 
obj. kód: 65005

8,50  € / 1 bal.

5,49 € / 1 ks.

FÚRIK STAVEBNÝ 
O 400 BANTAM   
obj. kód: 4035400 

39,99 €

KRMÍTKO HYDINOVÉ
70 cm WW    
obj. kód: 4044031 

47,99 €

KOTLINA PLECHOVÁ     
Ø 39 cm 16-20 l 
kotlík čierna G7 
obj. kód: 124030 

pre psa Propesko  

ROZPRAŠOVACIA 
PRUD. SÚPRAVA   
obj. kód: 40345180

1,99 € / 1 sada

HADICA ZÁHRADNÁ 
1/2" CARIBIC    
12/18 mm
Bal. 25 m
obj. kód: 5006212

PLETIVO HEX 
20x20 oko/0.7x1000 ZN      
obj. kód: 40342157

KRHLA 
10 l UH zelená   
obj. kód: 36819200

3,99 € / 1 ks.

8,90 € / 1 bal.

0,89 € / 1 m

0,55 € / 1 m

Akcia platí od 27.4. do 11.5.2021alebo do vypredania zásob.
Platí len pre predajňu Púchov, Okružná 146/7, 020 01.

NAJVÄČŠIE DOMÁCE A ZÁHRADKÁRSKE 
POTREBY V OKRESE. VIAC AKO 20 000
PRODUKTOV PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ, 
ZÁHRADU A DIELŇU.

PO-PIA 7.00 - 18. 00 H.  |  SOBOTA 8.00 - 12.00 H.  |  NE - ZATVORENÉ INFO: 042/4710303


