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PRIHLÁSIŤ SA DO 31.5.2021 MÔŽETE PROSTREDNÍCTVOM

Cena služby: pre občanov bezplatne

GOOGLE FORMULÁR: www.puchov.sk alebo
EMAILU: msu@puchov.sk alebo  alebo

TELEFÓNNEHO ČÍSLA: Ing. Zuzana Brindzová, PhD., +421 42 46 508 33, 
alebo +421 917 988 943 (volať len v čase úradných hodín)

Zároveň prosíme občanov, aby nám pri nahlasovaní poskytli nasledovné údaje: meno
a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, 

zdravotnú poisťovňu a meno všeobecného lekára.

PRIEBEH OČKOVANIA: 
• Výjazdovou jednotkou sanitným vozidlom plne vybavené 
  materiálno – technickým zabezpečením a personálom.
• Výjazdová jednotka zabezpečí potrebný počet vakcín – očkuje 
  sa očkovacou látkou PFIZER-BIONTECH pre obyvateľov16+.
• Požiadavka na očkovanie je spracovaná individuálne na základe   
  komunikácie s koordinátorom pre mobilné očkovanie.
• Podľa dohody s koordinátorom očkovania mesto zabezpečí 
  vyhovujúce priestory. 
• Mesto zabezpečuje asistenciu koordinátora na mieste očkovania 
  prostredníctvom svojich zamestnancov MsÚ Púchov. 
• Mesto ďalej zabezpečí odborný dohľad 1 – 2 všeobecných 
  lekárov, ktorí budú dohliadať na profesionálny priebeh očkovania. 
• Očkovanie bude realizované v spolupráci so Zdravotnou 
  záchrannou službou Slovenskej republiky („ZZSSR“).
• Na očkovanie si bude potrebné priniesť občiansky preukaz 
  a vyplnené nasledovné tlačivá: Dotazník - Anamnestické otázky, 
  Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa 
neváhajte obrátiť na kontaktnú 

osobu mesta Púchov 
Ing. Zuzanu Brindzovú, PhD.,
alebo email msu@puchov.sk.

O konkrétnom termíne očkovania 
Vás budeme informovať po 

ukončení prihlasovania, ktoré je 
možné do 31.5.2021. 

OČKOVANIE 
V MESTE
PÚCHOV

Spracúvanie osobných údajov žiadateľa v rozsahu  meno a 
priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné 
číslo, telefonický kontakt, zdravotnú poisťovňu a meno 
všeobecného lekára,  Mestom Púchov, Štefánikova 828/10, 
Púchov za účelom  zabezpečenia a realizácie očkovania 
obyvateľov proti ochoreniu COVID-19 mobilnou výjazdovou 
jednotkou je nevyhnutné na ochranu, života, zdravia alebo 
majetku žiadateľa a na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a zák. č. 355/2007 Z. z.. 
Všetky informácie, týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv 
dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností  
prevádzkovateľa sú zverejnené a aktualizované na webovom 
sídle www.puchov.sk sekcia Ochrana osobných údajov.

Mesto Púchov pripravuje pre občanov vo veku 16 + očkovanie v meste Púchov. Očkovanie 
bude zorganizované v priebehu mesiaca jún, pričom postupovať sa bude od najstaršej 

vekovej kategórie po najmladšiu vekovú kategóriu. Počet očkovacích miest bude závisieť 
od prejaveného záujmu zo strany občanov.
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Slovami primátorky: 
Vydržme, veď aj kvety viac kvitnú po daždi

Ťažké a prácou naplnené dni sú dôkazom toho, Ťažké a prácou naplnené dni sú dôkazom toho, 
že do nášho mesta sa vracia život. Hovorím teraz že do nášho mesta sa vracia život. Hovorím teraz 
aj o činnosti pracovníkov na mestskom úrade, aj o činnosti pracovníkov na mestskom úrade, 
pretože všetci majú plné ruky práce. Ekonomické pretože všetci majú plné ruky práce. Ekonomické 
oddelenie spolu s našim IT špecialistom pracujú oddelenie spolu s našim IT špecialistom pracujú 
na fyzickom i elektronickom vyhotovení každo-na fyzickom i elektronickom vyhotovení každo-
ročných platobných výmerov, čoho výsledkom ročných platobných výmerov, čoho výsledkom 
bude aj doručovanie pravidelných ročných roz-bude aj doručovanie pravidelných ročných roz-
hodnutí do Vašich domácnosti. Tí z vás, ktorí ne-hodnutí do Vašich domácnosti. Tí z vás, ktorí ne-
využijú preferovanú a odporúčanú elektronickú využijú preferovanú a odporúčanú elektronickú 
platbu, budú mať možnosť aj tento rok uhradiť platbu, budú mať možnosť aj tento rok uhradiť 
dane a poplatky za odpad priamo do pokladne dane a poplatky za odpad priamo do pokladne 
mesta, ktorú plánujeme aj tento rok, z dôvodu mesta, ktorú plánujeme aj tento rok, z dôvodu 
pretrvávajúcich epidemiologických opatrení, pretrvávajúcich epidemiologických opatrení, 
umiestniť pre tieto prípady do budovy Divadla umiestniť pre tieto prípady do budovy Divadla 
Púchov tak, ako tomu bolo aj minulý rok. O ak-Púchov tak, ako tomu bolo aj minulý rok. O ak-
tuálnom termíne Vás budeme informovať pro-tuálnom termíne Vás budeme informovať pro-
stredníctvom Púchovských novín a oficiálnych stredníctvom Púchovských novín a oficiálnych 
webových stránok mesta. webových stránok mesta. 

Pracovníci z Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Pracovníci z Oddelenia dopravy a služieb MsÚ 
Púchov sú pripravení zahájiť opravy vybraných Púchov sú pripravení zahájiť opravy vybraných 
komunikácií (Hoštínska, na Vieske a Moravská ul.) komunikácií (Hoštínska, na Vieske a Moravská ul.) 
a tiež začať obstarávať nové autobusové čakár-a tiež začať obstarávať nové autobusové čakár-
ne a detské ihriská. Oddelenie výstavby pracuje ne a detské ihriská. Oddelenie výstavby pracuje 
na investičných akciách, pričom niektoré z nich na investičných akciách, pričom niektoré z nich 
sú v dokončovacej fáze (napr. rekonštrukcia ZUŠ  sú v dokončovacej fáze (napr. rekonštrukcia ZUŠ  
a úprava verejného priestranstva) a iné v príprav-a úprava verejného priestranstva) a iné v príprav-
nej (napr. Dom smútku v Horných Kočkovciach, nej (napr. Dom smútku v Horných Kočkovciach, 
oprava strechy na hasičskej stanici DHZ Púchov  oprava strechy na hasičskej stanici DHZ Púchov  
a i.), kde v blízkom čase začne samotná reali-a i.), kde v blízkom čase začne samotná reali-
zácia, a ďalšie vo fáze pripraveného verejného zácia, a ďalšie vo fáze pripraveného verejného 
obstarávania (napr. realizácia piatich hniezd po-obstarávania (napr. realizácia piatich hniezd po-
lopodzemných kontajnerov, rekonštrukcia Ulice lopodzemných kontajnerov, rekonštrukcia Ulice 
Terézie Vansovej, Komenského ulice či realizácia Terézie Vansovej, Komenského ulice či realizácia 
parkovacích miest na Štefánikovej ulici). parkovacích miest na Štefánikovej ulici). 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí má mo-Oddelenie školstva a sociálnych vecí má mo-
mentálne plné ruky práce s ukončením škol-mentálne plné ruky práce s ukončením škol-
ského roka a prípravou legislatívy pre nastá-ského roka a prípravou legislatívy pre nastá-
vajúci školský rok a v neposlednom rade aj  vajúci školský rok a v neposlednom rade aj  

s prípravou akcie pre deti k pripomenutiu si Me-s prípravou akcie pre deti k pripomenutiu si Me-
dzinárodného dňa detí. V utorok nás čaká odo-dzinárodného dňa detí. V utorok nás čaká odo-
vzdávanie maturitných vysvedčení pre absol-vzdávanie maturitných vysvedčení pre absol-
ventov Gymnázia Púchov, na čo sa veľmi teším. ventov Gymnázia Púchov, na čo sa veľmi teším. 

Už vopred blahoželám úspešným študentom  Už vopred blahoželám úspešným študentom  
k zvládnutiu štúdia a prajem im do ďalšej etapy k zvládnutiu štúdia a prajem im do ďalšej etapy 
života hlavne veľa zdravia a entuziazmu s vie-života hlavne veľa zdravia a entuziazmu s vie-
rou, že budú túžiť poznávať a učiť sa, pretože rou, že budú túžiť poznávať a učiť sa, pretože 
sú nádejou nášho štátu, že vzdelanie, inteligen-sú nádejou nášho štátu, že vzdelanie, inteligen-
cia, talent a dodržiavanie základných pravidiel cia, talent a dodržiavanie základných pravidiel 
morálky a slušnosti sa opäť budú považovať morálky a slušnosti sa opäť budú považovať 
za dôležité hodnoty v živote každého človeka  za dôležité hodnoty v živote každého človeka  
i národa. i národa. 

Oddelenie organizačné a vnútornej správy in-Oddelenie organizačné a vnútornej správy in-
tenzívne pracuje na sčítaní obyvateľstva a tiež tenzívne pracuje na sčítaní obyvateľstva a tiež 

príprave očkovania v našom meste. Teší ma Váš príprave očkovania v našom meste. Teší ma Váš 
záujem o očkovanie. Len za 6 dní sa do našej záujem o očkovanie. Len za 6 dní sa do našej 
výzvy prihlásilo viac ako 1.200 záujemcov o oč-výzvy prihlásilo viac ako 1.200 záujemcov o oč-
kovanie v Púchove. Presné termíny a podmien-kovanie v Púchove. Presné termíny a podmien-
ky zatiaľ nevieme, hoci predbežne hovoríme  ky zatiaľ nevieme, hoci predbežne hovoríme  
o druhom júnovom víkende, kedy by sa očko-o druhom júnovom víkende, kedy by sa očko-
vanie zrealizovalo. Poskytovateľ tejto služby je  vanie zrealizovalo. Poskytovateľ tejto služby je  
v stálom kontakte s Ministerstvom zdravotníctva v stálom kontakte s Ministerstvom zdravotníctva 
SR, a tak sa určité podmienky kontinuálne upra-SR, a tak sa určité podmienky kontinuálne upra-
vujú. Očkovanie plánujeme zrealizovať v budove vujú. Očkovanie plánujeme zrealizovať v budove 
Divadla Púchov. Každopádne Vám odporúčame Divadla Púchov. Každopádne Vám odporúčame 
sledovať mestské médiá, prostredníctvom kto-sledovať mestské médiá, prostredníctvom kto-
rých Vás budeme i naďalej informovať. rých Vás budeme i naďalej informovať. 

V minulých dňoch sa spoločnosti MŠK Púchov, V minulých dňoch sa spoločnosti MŠK Púchov, 
s.r.o. podarilo obnoviť niektoré prvky v Skate par-s.r.o. podarilo obnoviť niektoré prvky v Skate par-
ku Púchov, a tak verím, že sme potešili mládež, ku Púchov, a tak verím, že sme potešili mládež, 
ktorá využíva tieto priestory na športovú činnosť. ktorá využíva tieto priestory na športovú činnosť. 
Vzhľadom na to, že toto priestranstvo prešlo aj Vzhľadom na to, že toto priestranstvo prešlo aj 
čistením a úpravou, prosím Vás, milí aktívni špor-čistením a úpravou, prosím Vás, milí aktívni špor-
tovci, aby ste zachovávali tento priestor v čistote. tovci, aby ste zachovávali tento priestor v čistote. 

Nedávno som čítala nádhernú myšlienku, ktorá Nedávno som čítala nádhernú myšlienku, ktorá 
je ako „šitá“ pre obdobie, ktorým momentálne je ako „šitá“ pre obdobie, ktorým momentálne 
prechádzam a ktoré bude určite pokračovať aj prechádzam a ktoré bude určite pokračovať aj 
nasledujúcich týždňoch a mesiacoch: nasledujúcich týždňoch a mesiacoch: „Nie si kaž-„Nie si kaž-
dého šálka kávy. Svet je plný ľudí, ktorí ťa nebudú dého šálka kávy. Svet je plný ľudí, ktorí ťa nebudú 
mať radi, nech robíš čokoľvek. Ale svet je tiež plný mať radi, nech robíš čokoľvek. Ale svet je tiež plný 
tých, ktorí ťa budú nekonečne milovať... Nemrhaj tých, ktorí ťa budú nekonečne milovať... Nemrhaj 
svojím časom, ani srdcom, aby si presviedčal o svo-svojím časom, ani srdcom, aby si presviedčal o svo-
jej hodnote tých, ktorí o to ani nestoja. Buď tým, jej hodnote tých, ktorí o to ani nestoja. Buď tým, 
kým si... a to, že nie si každému po chuti, je v po-kým si... a to, že nie si každému po chuti, je v po-
riadku...“ riadku...“ Možno ste si aj Vy v týchto riadkoch našli Možno ste si aj Vy v týchto riadkoch našli 
„to svoje“ a chcem Vás aj touto cestou podporiť, „to svoje“ a chcem Vás aj touto cestou podporiť, 
aby ste zostali vytrvalí a trpezliví pri napĺňaní aby ste zostali vytrvalí a trpezliví pri napĺňaní 
svojich čistých úmyslov, pretože „vytrvalosť je svojich čistých úmyslov, pretože „vytrvalosť je 
tajomstvom všetkých víťazstiev.“ A hoci nám nie-tajomstvom všetkých víťazstiev.“ A hoci nám nie-
ktoré veci zlomia srdce, je to v poriadku, pretože ktoré veci zlomia srdce, je to v poriadku, pretože 
na druhej strane nám otvoria oči. Prajem vám na druhej strane nám otvoria oči. Prajem vám 
krásny týždeň! krásny týždeň! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Objednanie očkovania cez www.korona.gov.sk
Okrem očkovania v meste Púchov je možné Okrem očkovania v meste Púchov je možné 

objednať sa aj v centrálnom štátnom objed-objednať sa aj v centrálnom štátnom objed-
návkovom sys    téme, kde sa na očkovanie môžu návkovom sys    téme, kde sa na očkovanie môžu 
registrovať všetci vo veku nad 16 rokov. Vakcí-registrovať všetci vo veku nad 16 rokov. Vakcí-
ny sú prideľované primárne podľa veku, pred-ny sú prideľované primárne podľa veku, pred-
nosť majú chronicky chorí pacienti.nosť majú chronicky chorí pacienti.

Do konca mája je na Slovensko plánovaná dodáv-Do konca mája je na Slovensko plánovaná dodáv-
ka vakcín v celkovom objeme 1.534.150. Najviac by ka vakcín v celkovom objeme 1.534.150. Najviac by 
ich malo byť od konzorcia Pfizer/BioNTech. Od tohto ich malo byť od konzorcia Pfizer/BioNTech. Od tohto 
výrobcu by malo byť dodaných 1.047.150 vakcín. Mi-výrobcu by malo byť dodaných 1.047.150 vakcín. Mi-
nisterstvo zdravotníctva preto umožnilo registráciu nisterstvo zdravotníctva preto umožnilo registráciu 
na mRNA vakcíny (Comirnaty a Moderna) všetkým na mRNA vakcíny (Comirnaty a Moderna) všetkým 
ľuďom nad 16 rokov (16 a 17-roční dostávajú iba vak-ľuďom nad 16 rokov (16 a 17-roční dostávajú iba vak-
cínu Comirnaty).cínu Comirnaty).

V týchto dňoch sa očkujú vakcínou Vaxzevria od V týchto dňoch sa očkujú vakcínou Vaxzevria od 
spoločnosti Astra Zeneca iba ľudia, ktorí čakajú na spoločnosti Astra Zeneca iba ľudia, ktorí čakajú na 
druhú dávku tejto očkovacej látky. Očkovanie vak-druhú dávku tejto očkovacej látky. Očkovanie vak-
cínou od tejto spoločnosti pre prvoočkovancov je cínou od tejto spoločnosti pre prvoočkovancov je 
pozastavené kvôli nedostatku vakcín.pozastavené kvôli nedostatku vakcín.

Aktuálne nie je možný výber vakcíny. Pripravuje sa Aktuálne nie je možný výber vakcíny. Pripravuje sa 
však možnosť voľného výberu vakcíny (vrátane ne-však možnosť voľného výberu vakcíny (vrátane ne-
registrovaných) pravdepodobne od 1. júna. Naďalej registrovaných) pravdepodobne od 1. júna. Naďalej 
platí, že čím viac okresov si vyberiete pri registrácii, platí, že čím viac okresov si vyberiete pri registrácii, 
tým rýchlejšie môžete dostať termín na očkovanie.tým rýchlejšie môžete dostať termín na očkovanie.

Prihlásiť sa na očkovanie môžete prostredníctvom Prihlásiť sa na očkovanie môžete prostredníctvom 
www.korona.gov.sk, prípadne telefonicky na infolin-www.korona.gov.sk, prípadne telefonicky na infolin-
ke Ministerstva zdravotníctva SR 0800 174 174 (zo za-ke Ministerstva zdravotníctva SR 0800 174 174 (zo za-
hraničia +421 270 074 174). Táto možnosť je prioritne hraničia +421 270 074 174). Táto možnosť je prioritne 
určená pre seniorov, ktorí nemajú prístup na internet určená pre seniorov, ktorí nemajú prístup na internet 
alebo im chýbajú dostatočné zručnosti.alebo im chýbajú dostatočné zručnosti.

Názvy vakcín, ktoré vám prídu v sms a emailom, Názvy vakcín, ktoré vám prídu v sms a emailom, 
keď dostanete termín na očkovanie:keď dostanete termín na očkovanie:

• Pfizer/BioNTech = Comirnaty• Pfizer/BioNTech = Comirnaty
• AstraZeneca = vakcína Vaxzevria• AstraZeneca = vakcína Vaxzevria
• Moderna = vakcína Moderna• Moderna = vakcína Moderna
• Johnson&Johson = vakcína Janssen• Johnson&Johson = vakcína Janssen

Sprievod babky či dedkaSprievod babky či dedka

Registračný systém umožňuje u skupiny nad 70 ro-Registračný systém umožňuje u skupiny nad 70 ro-
kov aj možnosť ísť so sprievodom, teda prihlásiť na kov aj možnosť ísť so sprievodom, teda prihlásiť na 
očkovanie spolu so seniorom aj sprievodcu. Mladí očkovanie spolu so seniorom aj sprievodcu. Mladí 
ľudia sa tak môžu dostať k vakcíne podstatne rých-ľudia sa tak môžu dostať k vakcíne podstatne rých-
lejšie. Pri registrácii seniora je možné zadať zároveň lejšie. Pri registrácii seniora je možné zadať zároveň 
rodné číslo sprievodu. Následne sa musí do 24 hod. rodné číslo sprievodu. Následne sa musí do 24 hod. 
klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je 
osoba, ktorá bude seniora sprevádzať, už zaregis-osoba, ktorá bude seniora sprevádzať, už zaregis-
trovaná, a ešte nemá pridelený termín očkovania, trovaná, a ešte nemá pridelený termín očkovania, 
systém automaticky obe registrácie spáruje. Platí, že systém automaticky obe registrácie spáruje. Platí, že 
sprievodca sa môže zaregistrovať v prípade, že sa se-sprievodca sa môže zaregistrovať v prípade, že sa se-
nior očkuje prvou dávkou.nior očkuje prvou dávkou.

Sprevádzajúca osoba musí byť vo veku od 18 rokov Sprevádzajúca osoba musí byť vo veku od 18 rokov 
a dostane rovnakú vakcínu ako senior, ktorého na oč-a dostane rovnakú vakcínu ako senior, ktorého na oč-
kovanie sprevádza. Očkovaní budú v rovnakom cen-kovanie sprevádza. Očkovaní budú v rovnakom cen-
tre a v rovnakom čase (automaticky im systém pridelí tre a v rovnakom čase (automaticky im systém pridelí 
po sebe nasledujúce termíny). Termín na očkovanie po sebe nasledujúce termíny). Termín na očkovanie 
druhou dávkou dostanú automaticky v rovnakom druhou dávkou dostanú automaticky v rovnakom 
režime (totožné miesto a po sebe nasledujúce termí-režime (totožné miesto a po sebe nasledujúce termí-
ny). O dátume, čase a mieste očkovania budú obaja ny). O dátume, čase a mieste očkovania budú obaja 
(senior aj sprievod) informovaní štandardným spôso-(senior aj sprievod) informovaní štandardným spôso-
bom. Teda dostanú informačnú SMS a email.bom. Teda dostanú informačnú SMS a email.

Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže 
upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod.upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod.

Ako môžem zrušiť termín na očkovanie?Ako môžem zrušiť termín na očkovanie?

Zmeniť alebo zrušiť termín očkovania môžete pria-Zmeniť alebo zrušiť termín očkovania môžete pria-
mo v rezervačnom systéme, prípadne telefonicky mo v rezervačnom systéme, prípadne telefonicky 
na čísle 02/32 35 30 30 (NCZI) alebo 0800 174 174, na čísle 02/32 35 30 30 (NCZI) alebo 0800 174 174, 
zo zahraničia +421 270 074 174 (MZ SR). Rovnakým zo zahraničia +421 270 074 174 (MZ SR). Rovnakým 
spôsobom je možné si po registrácii upraviť výber spôsobom je možné si po registrácii upraviť výber 
preferovaných okresov alebo krajov.preferovaných okresov alebo krajov.

Ak pôjdem na preočkovanie, pôjdem na rovna-Ak pôjdem na preočkovanie, pôjdem na rovna-
ké miesto ako som bol prvý krát?ké miesto ako som bol prvý krát?

Neplatí to vždy. Môže sa stať, že na preočkova-Neplatí to vždy. Môže sa stať, že na preočkova-
nie pôjdete na iné miesto ako pri prvej vakcinácii, nie pôjdete na iné miesto ako pri prvej vakcinácii, 
o mieste a termíne budete informovaný. Osoby na o mieste a termíne budete informovaný. Osoby na 
druhú dávku vakcíny nemusia byť znova zaregistro-druhú dávku vakcíny nemusia byť znova zaregistro-
vané. Kritériom je, že odo dňa podania prvej dávky vané. Kritériom je, že odo dňa podania prvej dávky 
očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní 
(v prípade vakcíny od spoločnosti AstraZeneca je to (v prípade vakcíny od spoločnosti AstraZeneca je to 
10 až 12 týždňov).10 až 12 týždňov).

Nedarí sa mi objednať sa na očkovanie, v čom je Nedarí sa mi objednať sa na očkovanie, v čom je 
problém?problém?

Najčastejším problémom pri registrácii na očkova-Najčastejším problémom pri registrácii na očkova-
nie býva, že sa pri prvej registrácii (napr. pri testova-nie býva, že sa pri prvej registrácii (napr. pri testova-
ní) dostali do systému chybné údaje. Teda napríklad ní) dostali do systému chybné údaje. Teda napríklad 
zlý tvar mena, priezviska, uvádzanie titulu. V takých-zlý tvar mena, priezviska, uvádzanie titulu. V takých-
to prípadoch systém vyhodnotí, že ide o inú osobu  to prípadoch systém vyhodnotí, že ide o inú osobu  
a registrácia na dané rodné číslo je neúspešná. a registrácia na dané rodné číslo je neúspešná. 
Žiadateľ si tieto údaje môže opraviť sám na webe  Žiadateľ si tieto údaje môže opraviť sám na webe  
korona.gov.sk, prípadne môže kontaktovať Call  korona.gov.sk, prípadne môže kontaktovať Call  
Centrum NCZI (02/32 35 30 30). Centrum NCZI (02/32 35 30 30). 

Národné centrum zdravotníckych informácií Národné centrum zdravotníckych informácií 

P O Z V Á N K AP O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

§ 13, ods. 4, písm. a/ z v o l á v a m § 13, ods. 4, písm. a/ z v o l á v a m 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, 
ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2021 (štvrtok) o 13.00 hod.  ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2021 (štvrtok) o 13.00 hod.  

v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála 

PROGRAM:PROGRAM:
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2. Správa č. 1/2021 z kontroly použitia finančných prostriedkov 2. Správa č. 1/2021 z kontroly použitia finančných prostriedkov 
rozpočtu v kapitole „údržba verejnej zelene“ za roky 2019 a 2020 rozpočtu v kapitole „údržba verejnej zelene“ za roky 2019 a 2020 

a z kontroly použitia finančných prostriedkov prijatých v roku a z kontroly použitia finančných prostriedkov prijatých v roku 
2020 na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci vrátane 2020 na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci vrátane 

kontroly stavu dlhu a dlhovej službykontroly stavu dlhu a dlhovej služby

3. Vysporiadanie zmluvného vzťahu so spoločnosťou FIN.M.O.S., 3. Vysporiadanie zmluvného vzťahu so spoločnosťou FIN.M.O.S., 
a.s., so sídlom: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094a.s., so sídlom: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094

4. Zámer a financovanie projektu „Prestavba a stavebné úpravy 4. Zámer a financovanie projektu „Prestavba a stavebné úpravy 
objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové 

domy“domy“

5. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – máj 20215. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – máj 2021

6. Dotácie6. Dotácie

7. Nájom7. Nájom

8. Rôzne8. Rôzne

9. Interpelácie9. Interpelácie

Katarína Heneková, primátorka mestaKatarína Heneková, primátorka mesta
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O finančné prostriedky Participatívneho-
-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samo-
správneho kraja sa uchádza 80 zaujímavých 
projektov. O tom, ktoré projekty v každom 
okrese sa napokon dočkajú realizácie, rozhod-
nú ľudia hlasovaním v termíne do 30. mája. 

Projekt Hravo a zdravo na detskom ihrisku 
Mesto Púchov poslalo na župný úrad projekt Hravo 

a zdravo na detskom ihrisku, ktorým plánuje zrevita-
lizovať detské ihrisko v miestnej časti Nové Nosice. 
Projekt má plánované celkové výdavky 5200 €. Mes-
to na projekte spolupracuje s Výborom miestnej časti 
Nosice a Podnikom technických služieb mesta, s.r.o. 

Cieľom projektu je zrevitalizovat‘ súčasné jediné ve-
rejne prístupné detské ihrisko v miestnej časti Nové 
Nosice. Hracie prvky sú pre hru detí v súčasných pod-
mienkach už nevyhovujúce. Výmenou pôvodných 
hracích prvkov sa zvýši bezpečnosť ihriska a vytvorí 
priestor pre stretávanie sa viacerých generácií. Výbe-
rom nových hracích prvkov na detské ihrisko projekt 
chce dosiahnuť, aby občania radi spolu trávili voľný 
čas na čerstvom vzduchu, aby mali miesto, kde môžu 
zrelaxovať‘, spoločne sa zahrať a zlepšiť si fyzickú 
kondíciu. 

Súčasné detské ihrisko je značne opotrebené  
a z dôvodu zvýšenia atraktívnosti daného miesta boli 
vybrané 3 nové hracie prvky určené do exteriéru, 
ktoré sú odolné voči vplyvom nepriaznivého počasia 
a zatraktívnia prostredie miestnej časti. Výber prvkov 
zabezpečí stretávanie sa viacerých generácií od tých 
najmladších po najstarších. Deti budú môcť rozvíjať 
svoje pohybové zručnosti, šikovnosť a kamarátske 
vzťahy v pieskovisku s krytom, čím sa zabezpečí, že 
hra v piesku bude zo zdravotného hľadiska bezpeč-
nejšia voči poveternostným podmienkam aj zviera-
cím návštevníkom. Ďalej cieľom projektu je obstarať 
viacúčelovú hernú zostavu, ktorá pozostáva z dvoch 
hojdačiek a šmykľavky a detské ihrisko bude doplne-
né aj o nový edukatívny herný prvok kresliacu tabuľu  
s počítadlom. 

Okrem odborných pracovníkov a firiem bude do 
revitalizácie detského ihriska zapojená aj verejnosť - 
obyvatelia miestnej časti Nové Nosice. Na dobrovoľ-
níckej báze obyvateľov budú ošetrené zostávajúce 

pôvodné hracie prvky a lavičky novými nátermi, far-
bami, ktoré sú určené do exteriéru pre detské hracie 
prvky. Zároveň obyvatelia Vlastnými silami preosejú 
a doplnia piesok do nového pieskoviska, vysadia si 
novú drobnú zeleň.

Všetky projekty za okres Púchov 
PU01. Zachráňme Magdalénku
PU02. Polytechnická stavebnica modelu auta pre 

automodelárske krúžky
PU03. Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným 

v domácom prostredí
PU04. Festival MINI Končiny 2021
PU05. Bedminton – vráťme sa k športu
PU06. Pravidelný športový proces pre pohybovo 

slabšie deti
PU07. Podpora a rozvoj talentovanej mládeže
PU08. Podpora zdravia seniorov
PU09. V novom – po novom
PU10. Futbalový turnaj predsedu TSK
PU11. EKO najkreatívnejší piknik v parku

PU12. Portál do minulosti
PU13. Hravo a zdravo na detskom ihrisku
PU14. Dostaňme deti a mládež od počítača
Hlasovať môžete na www.tsk.sk v časti Financie/

Participatívny komunitný rozpočet/Návrhy projektov 
na hlasovanie 2021:

1. Kliknutím na buton „Chcem hlasovať“ vybraného 
projektu.

2. Zadaním Vášho správneho telefónneho mobilné-
ho čísla (výsledný tvar je +4219XXXXXXXX - zadávate 
bez prvej 0 a bez medzier), na ktoré Vám príde do 
SMS (Upozorňujeme, že kým príde potvrdzovací kód 
do SMS neodchádzajte zo stránky!)

3. Potvrdením kódu z SMS TSK-PaKR, čím úspešne 
zahlasujete za vybraný projekt.

Z jedného mobilného telefónneho čísla bude plat-
ný iba jeden hlas, za textové správy neplatíte. Zreali-
zované budú iba tie projekty, ktoré získajú minimá-
lne 150 hlasov, celkové poradie určia doručené hlasy. 

Slavomír Flimmel

Hlasujte za „Hravo a zdravo na detskom ihrisku“

V priebehu tretieho týždňa asistovaného sčítania 
sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 
4 950 450 obyvateľov. Spolu sa od začiatku projektu 
asistovane sčítalo už 106 443 obyvateľov.

Tretí týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR
Medzi krajmi v počte asistovane sčítaných výraz-

né rozdiely pretrvávajú. Asistované sčítanie ďalej 
najlepšie pokračuje práve v tých krajoch, kde sa 
predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené 
skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske 
komunity a časť seniorov. Ide o Prešovský a Košický 
kraj. Asistované sčítanie sa oproti minulému týžd-
ňu uspokojivo rozbehlo aj v Banskobystrickom kraji  
a postupne nabieha aj v Nitrianskom kraji. V krajoch, 
kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenči-
ansky, Trnavský), sa tiež postupne začali obyvatelia 
sčítavať asistovane. Veľmi pomaly asistované sčítanie 
napreduje v Bratislavskom kraji.

Výzva obyvateľom
Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzý-

va obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu 
pri realizácii asistovaného sčítania. Obyvatelia môžu 
do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej 

obci/meste alebo si objednať k sebe domov mobil-
ného asistenta zavolaním na obec/mesto alebo na 
čísle call centra 02/20924919.

Pre koho je určené asistované sčítanie
Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním  

z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tab-
let alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdo-
bia online samosčítania.

Ako sa realizuje asistované sčítanie
Samospráva na území miest a obcí zriadila kontakt-

né miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika 
a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať 
pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacio-
nárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak 
sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase pre-
vádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať 
mobilného asistenta a to zavolaním na obec/mesto 
alebo na číslo call centra 02/20 924 919. Mobilný asi-
stent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a do-
hodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie  
u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj 
v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemic-
ké opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných 

prostriedkov). 
Asistované sčítanie v Púchove
Mestský úrad Púchov zriadil k 3. 5. 2021 kontaktné 

miesto pre občanov mesta k asistovanému sčítaniu, 
ktoré potrvá do 13. 6. 2021. 

Mesto Púchov zriadilo kontaktné miesto v budo-
ve mestského úradu na prízemí, v kanceláriách č. 9 
a č. 14. Tu bude k dispozícii technika a stacionárny 
asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od sta-
cionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent 
poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôžete 
dostaviť na kontaktné mieste v čase prevádzkových 
hodín, môžete si k sebe domov objednať mobilného 
asistenta a to zavolaním na číslo: 042/ 46 508 22, prí-
padne emailom: msu@puchov.sk. 

Adresa kontaktného miesta: Štefánikova 821/21, 
Púchov 020 18

Telefónne číslo kontaktného miesta: +421 42 46 
50 831

Kontaktná osoba mesto Púchov: Ing. Zuzana 
Brindzová, PhD., vedúca oddelenia organizačného  
a vnútornej správy, +421 917 988 943

Mestský úrad Púchov 

Pokračuje asistované sčítanie obyvateľstva
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Mestská polícia

Polícia informuje

V stredu dopoludnia došlo na ceste medzi Púcho-
vom a Považskou Bystricou k dopravnej nehode, pri 
ktorej sa zranila jedna osoba. Podľa doterajších zis-
tení, vodič osobného motorového vozidla 
jazdil v smere od Púchova na Považskú Bystri-
cu, kde medzi obcami Udiča a Považská Bys-
trica, časť Orlové začal predchádzať cestársky 
traktor kosiaci trávu popri ceste. Vodič osob-
ného vozidla zbadal oproti jazdiace vozidlo, 
strhol riadenie, v dôsledku čoho narazil do 
predchádzaného traktora. 

Z traktora bolo vplyvom nárazu uvoľnené 
zadné koleso, ktoré narazilo do protiidúceho 
vozidla. Dychové skúšky u vodičov boli nega-
tívne. Vodič, ktorý predchádzal traktor, bol pri 
dopravnej nehode zranený.

Počas dokumentovania a likvidácie násled-
kov dopravnej nehody bola cesta uzatvorená 

a premávku riadili policajti. Presnú príčinu a mieru 
zavinenia vyšetrujú považskobystrickí dopravní po-
licajti.                  KR PZ Trenčín

Po náraze osobného auta sa 
odtrhlo koleso z traktora

Náraz osobného auta odtrhol na traktore zadné koleso.                FOTO: KR PZ Trenčín

Nepustil ju do bytu
Na dispečing mestskej polície sa obrátili poli-

cajti Obvodného oddelenia Policajného zboru  
v Púchove s požiadavkou, aby preverili oznáme-
nie o incidente na Ulici obrancov mieru. Hliadka 
našla na mieste ženu, ktorú podľa jej slov odmi-
etal muž pustiť do bytu. Jej manžel je nedovolili 
vstúpiť do bytu ani po opakovaných žiadostiach  
a búchaní na vchodové dvere. Žena mestských 
policajtov informovala, že od manžela dostala 
facku, hliadka jej odporučila, aby išla na lekárske 
ošetrenie a s dokladom prišla prípad oznámiť na 
políciu. O postupe mestskí policajti informovali 
Obvodné oddelenie PZ v Púchove. 

Zložil ho alkohol
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia, podľa ktorého na 
Ulici na zábrehu leží na ceste mladý muž, ktorý 
sa nehýbe. Mestskí policajti zistili, že oznámenie 
je pravdivé, na mieste našli mladíka ležiaceho 
na ceste. Zistili, že je značne pod vplyvom alko-
holu. Muža sa im po prehliadke podarilo prebrať  
a následne zistili jeho totožnosť. Mladý Púchovčan 
musel za vzbudzovanie verejného pohoršenia za-
platiť desaťeurovú pokutu.  

Zabudol zavrieť
Na dispečing mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, že na Komenského ulici parkuje na 
malom parkovisku oproti bráne osobné motoro-
vé vozidlo, ktoré má otvorené zadné dvere. Hliad-
ka na mieste zistila, že v automobile nie sú žiadne 
osoby, zadné dvere boli otvorené, všetky ostatné 
zatvorené. Hliadka nezistila žiadne poškodenie 
dverí. Následne ich zavrela, čím sa aj zamkli. Ma-
jiteľa vozidla o otvorených dverách informovali. 

Kopali do steny...
Nahradenie spôsobenej škody čaká na zákon-

ných zástupcov troch chlapcov z Nosíc. Na fut-
balovom ihrisku v Nosiciach preliezli oplotenie  
a kopali do fasády budovy. Na mieste ich pristih-
la hliadka mestskej polície a napriek tomu, že sa 
pokúsili utiecť cez oplotenie, skončili napokon  
v rukách mestských policajtov. Mladíci informo-
vali, že v areáli ihriska kopali do fasády. Vo výške 
asi dva metre spôsobili poškodenie fasády na 
bočnej stene budovy. Narobili diery s priemerom 
šesť až osem centimetrov hlboké jeden až dva 
centimetre. Ďalšie poškodenie budovy sa zistilo 
na jej priečelí, rovnako bolo poškodené oplotenie 
areálu, kadiaľ chlapci unikali pred mestskými po-
licajtmi. Mladíkov hliadka prehľadala a odviezla 
na oddelenie mestskej polície, aby sa zistila ich 
totožnosť a aby vysvetlili svoje protiprávne kona-
nie. Celkovú výšku škody na majetku zistí Mestský 
športový klub Púchov, o spôsobe jej nahradenia 
už budú rokovať so zákonnými zástupcami chlap-
cov. Hliadka mestskej polície poškodené steny 
fotograficky zdokumentovala. Za prvé štyri mesiace tohto roka sa na cestách 

Púchovského okresu stalo 19 dopravných nehôd, čo 
je o jednu menej, ako v rovnakom období minulého 
roka. Nikto pri nich neprišiel o život, ťažké zranenia 
utrpeli štyri osoby, ľahko sa zranil rovnako štyria ľu-
dia. 

Od začiatku roka do konca apríla zistili policajti 
požitie alkoholických nápojov iba u dvoch vinníkov 
dopravných nehôd. V rovnakom období minulého 
roku ich bolo sedem. 

Za obdobie od 1. januára 2021 do 30.  apríla 2021 
došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 257 doprav-
ným nehodám, čo je o 65 menej, ako v rovnakom 
období roku 2020.Z toho s následkom na zdraví bolo 
76 dopravných nehôd (medziročný pokles o 36). Pri 

dopravných nehodách boli tri osoby usmrtené (med-
ziročne o štyri menej), 10 osôb bolo ťažko zranených 
(-10) a 78 osôb ľahko zranených (-34). Všetky tri toho-
ročné obete dopravných nehôd v Trenčianskom kraji 
boli vodiči osobných motorových vozidiel. 

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných ne-
hôd zistené v 35 prípadoch (-10). Pri týchto doprav-
ných nehodách bola jedna osoba usmrtená, jedna 
osoba bola ťažko zranená (-4) a deväť osôb bolo ľah-
ko zranených (-4).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom 
alkoholu 34 dopravných nehôd (-5), vodiči nemoto-
rového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu jednu 
dopravnú nehodu (-3) a chodci tri dopravné nehody 
(-1).                  KR PZ Trenčín

Na cestách okresu Púchov bola od začiatku roka 
priaznivá bilancia dopravnej nehodovosti
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Miestny umelec Jozef Duháček, ktorého široká ve-
rejnosť môže poznať aj vďaka neobvyklým umelec-
kým vyobrazeniam pred bytovkou na ulici Obrancov 
mieru v Púchove, venoval po komunikácii s primátor-
kou mesta Katarínou Henekovou do Múzea Púchov-
skej kultúry makety Gymnázia Púchov a Židovskej 
synagógy, aby tak občanom i návštevníkom z okolia 
priblížil históriu mesta v jej zmenšenej forme. V pia-
tok (14. 5. 2021) dopoludnia umiestnili tieto makety 
do Slovenskej izby v múzeu, kde už teraz čakajú na 
svojich obdivovateľov. A ako potvrdil, pri týchto ma-
ketách so svojou prácou na historickom zachytení 
miestnych pamiatok nekončí. 

V roku 2018 venoval miestny amatérsky umelec Jo-
zef Duháček do Múzea Púchovskej kultúry dve ma-
kety, znázorňujúce hradisko našich predkov, kde boli 
nájdené predmety vojenského charakteru. O tri roky 
neskôr, v piatok 14. 5. 2021, tak k dvom maketám, 
približujúcim život v okolí Púchovskej skaly, pribudli 
ďalšie dve makety znázorňujúce nie tak dávnu histó-
riu. Prvou je maketa Židovskej synagógy, postavenej 
v roku 1776, ktorej existencia siahala do roku 1988, 
kedy už po druhej svetovej vojne bola využívaná ako 
sklad či predajňa kobercov a nábytku, v súčasnos-
ti tak jej podobu môžu vidieť občania i návštevníci  
z okolia nielen na Pešej zóne v Púchove – na pamät-
nej tabuli vsadenej do dlažby, ale i v Slovenskej izbe 
Múzea Púchovskej kultúry. Hneď vedľa nej možno 
obdivovať ďalšiu z budov, ktorá v meste stojí už dlhé 
roky, a to maketu Gymnázia Púchov.

„Rozhodol som sa vytvoriť maketu Gymnázia  
v Púchove práve preto, že veľa občanov mesta túto 
školu navštevovalo, a aby bola na to nejaká pamiat-
ka. Zároveň som sa rozhodol vytvoriť Židovskú syna-
gógu, ktorá v Púchove stála. V minulosti som vytvoril 
už dve makety pre múzeum v Púchove, preto sa teraz 
budem snažiť do budúcna vytvoriť ďalšie,“ uviedol 
Jozef Duháček. Umeleckej činnosti vytvárania maki-
et sa venuje päť rokov, je to jeho koníček. „Som veľmi 
rád, že môžem pre mesto Púchov niečo spraviť. Teraz 
som priniesol tieto dve makety, aby som obohatil 
múzeum o ďalšie expozície a aby aj mladé generá-
cie videli, ako vyzerala Židovská synagóga v našom 
meste a taktiež určite každého študenta gymnázia 
poteší, keď tu uvidí jeho maketu,“ pokračuje Jozef 
Duháček. Výroba jednej makety – pri práci v exte-
riéri, trvá približne šesť týždňov, pri práci v interiéri 
je to asi mesiac, záleží však od typu stavby. Pri otázke  

z akého materiálu pripravuje makety, odpovedá, 
že i tieto dve najnovšie sú vytvorené z polystyrénu, 
PVC, problematickejšie boli na najnovších maketách 
okná. Keď sa vytvorí „hrubá stavba“, dotvárajú sa de-
taily a okolie. „K výrobe je potrebné veľa obrázkov, 
pozerať sa na to. Všetko je vytvárané z ekologických 
materiálov, teda nie je tam nič, čo by škodilo životné-
mu prostrediu,“ dodáva Duháček.

Makety, ktoré vyrába Jozef Duháček do prírodnej 
galérie na Ulici Obrancov mieru, sú vytvárané tak, 
aby vydržali poveternostné podmienky, keďže nie sú 
ničím kryté. Preto je výroba zložitejšia, podobajúca 
sa reálnej stavbe. Po zhotovení korpusu vytvorí omi-
etku, sieťku, na ktorú nabíja obkladačky a špáruje, čo 
zaberie oveľa viac času.

Odovzdania makiet do Múzea Púchovskej kultúry 

sa zúčastnila i primátorka mesta JUDr. Katarína He-
neková: „Ja som veľmi rada, že pán Duháček myslí na 
naše mesto a teda hlavne na občanov nášho mesta 
tým, že sa snaží priblížiť históriu Púchova, ktorú si 
veľa obyvateľov, hlavne detí a mládeže, nepamätá 
a teda ukázať im objekty, ktoré sa spájajú s mestom 
Púchov. Keď prišiel za mnou s ponukou spolupráce, 
venovania makiet do múzea, pre občanov i turistov 
skrsol vo mne i nový nápad, súvisiaci s aktuálnou 
rekonštrukciou základnej umeleckej školy, kedy 
sa inovuje jej vzhľad a dohodli sme sa, že pripraví 
maketu veľkej budovy i s jej menšou súčasťou. Teší 
ma, že máme v meste takúto osobnosť, ktorej nie 
je ľahostajná história ani budúcnosť nášho mesta. 
Pripomínať si veci, ktoré súviseli s našim mestom či 
regiónom, bude dôležité aj pre našich mladých, tak-
že pokiaľ máme Múzeum Púchovskej kultúry, treba 
to využiť, aj na edukačnú činnosť pre našich žiakov  
a študentov a vrátiť späť svieži vietor do múzea.“

V súčasnosti má Jozef Duháček rozpracovaný ďalší 
projekt, v spolupráci s primátorkou mesta JUDr. Ka-
tarínou Henekovou a vedúcou Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí MsÚ Púchov Mgr. Danielou Gabri-
šovou sa dohodli na vytvorení makety budovy Zá-
kladnej umeleckej školy v Púchove, ku ktorej neod-
mysliteľne patrí i Dom hudobníkov, hotová by mala 
byť k dátumu oficiálneho otvorenia zrekonštruova-
nej budovy ZUŠ v priebehu mesiaca jún.

Novým prírastkom sa teší i správkyňa (povere-
ná Púchovskou kultúrou, s.r.o., pozn. red.) Múzea 
Púchovskej kultúry Mgr. Petra Pobežalová: „Rozšírila 
sa nám ponuka, popri základnej expozícii keltských 
vykopávok, Hradu Lednica, Slovenskej izby a histórii 
bábkového súboru D121, nám pribudlo zase niečo 
historické z nášho mesta, pričom si môžu pozrieť 
niečo, čo ešte je viditeľné i v meste, a niečo, čo už tu 
dávno nie je.“

Múzeum Púchovskej kultúry je otvorené v utorok 
a štvrtok v čase 14:00 – 18:00 hod. a v nedeľu v čase 
16:00 – 18:00 hod.         Laura Krošláková

Múzeum Púchovskej kultúry obohatil Jozef Duháček 
o makety Gymnázia Púchov a Židovskej synagógy 



oznamyoznamy88

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.

SPOLOČNE ZA ČISTÝ PÚCHOV

Z čistenia a skrášľovania mesta nám následne môžete fotogra�e či videá 
zasielať na email fotosutaz@puchov.sk alebo do správ na FB Mesta Púchov.

Možno práve Vás odmeníme „eco-friendly“* darčekom. 

Spoločne si Púchov vyčistime do 31.5.2021. Odmeňovanie zapojených do 
súťaže, ktorí nám pošlú fotogra�e či videá z čistenia a skrášľovania mesta 

Púchov, sa uskutoční v prvý júnový týždeň a výhercovia budú kontaktovaní 
prostredníctvom emailu. 

*(„Eco-Friendly“ – ekologicky šetrné)

Milí Púchovčania, pridajte sa k nám a spoločne si upracme a skrášlime 
mesto Púchov. Zapojte sa do jarnej brigády Mesta Púchov pre Vás, 

občanov, pri príležitosti ktorej si nielen uctíme Deň Zeme a odľahčíme 
ju od nežiaduceho odpadu, ale zároveň si zveľadíme mesto a 

nadýchame sa čerstvého vzduchu. 

Pozývame i Vás, milí poslanci, 
za jednotlivé výbory miestnych 
častí, ako aj konateľov mestských 
spoločností, k zapojeniu sa do 
jarnej brigády pre čistý Púchov, 
po trase znečisteného 
prostredia mesta či príslušnej 
miestnej alebo mestskej 
časti. 

Deň Zeme si pripomenieme až v máji 
(po uvoľnení opatrení) a za dodržiavania 

aktuálne nariadených epidemiologických 
opatrení, kedy sa aj v menších skupinkách 
(max. 6 osôb) vyberieme vyčistiť si mesto. 
V pracovnom oblečení, s pevnou obuvou 

a rukavicami na rukách si spestríme mesiac 
máj a vyzbierame nevhodný odpad, škodiaci 

zdravému životnému štýlu v našom meste. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť len deti s trvalým bydliskom v Púchove. 

Ak máš na vysvedčení v druhom polroku 
samé jednotky, pošli nám do 2.7.2021 
na email kino.kurzy@puchovskakultura.sk - 
meno, priezvisko, názov školy, triedu
a telefonický kontakt.

A pre všetky deti vystúpi 
hudobná skupina AYA

letné tábory, permanentky na kúpalisko, do kina, 
poukážky na zmrzlinu, vecné ceny

Byť šikovným 
v Púchove sa oplatí!

Cukráreň 
pred oponou

A PRÍĎ na pešiu zónu 
4.7. 2021 o 18.30 h 

 na otvorenie Púchovského kultúrneho leta, 
kde vyžrebujeme víťazov skvelých cien 

Ceny pre víťazov:

Ak vyhráš, preukážeš sa VYSVEDČENÍM a VÝHRA je TVOJA !
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Platí, že aj malými krokmi sa posúvame dopredu  
a toto pravidlo platí aj pre rozvojové aktivity Pod La-
chovcom. Výbor mestskej časti č.1. odovzdal na MsÚ 
22.08.2017 požiadavky na opravy všetkých miest-
nych komunikácii Pod Lachovcom. Cieľom komplex-
ného dokumentu bolo hlavne s nízkymi nákladmi 
výrazne zlepšiť technický stav komunikácií. Dňa 
19.10.2017 som inicioval rokovanie s technickým ria-
diteľom PVS, a.s., na ktorom sme sa dohodli na postu-
pe opráv s tým, že upadnuté ventily opravili praktic-
ky okamžite a väčšinu kanalizačných poklopov v ich 
vlastníctve v roku 2018.

Kanalizačné vpuste sú vo vlastníctve mesta, a tak 
sme v uzneseniach zo zasadnutí VMČ pravidelne 
urgovali zahájenie aspoň tých evidentne nebezpeč-
ných vpustí, až sme sa konečne dočkali. V 19. týždni 
pracovníci známej externej firmy VINKstav, s.r.o. Po-
važská Bystrica (realizovali aj vyššie uvedené opravy 

poklopov pre PVS v roku 2018), na vysokej profesi-
onálnej úrovni za plnej cestnej prevádzky vrátane 
premávky MAD, len s krátkodobým technologicky 
nevyhnutným obmedzením premávky do jedného 
pruhu, sa pustili do práce. V I. etape opravili Pod La-
chovcom „len“ dva vpusty na Ulici J. Kráľa, ale ako ma 
ubezpečila vedúca oddelenia DSaBP Ing. Mikušcová 
ešte v tomto roku bude nasledovať aj ďalšia etapa.

Tá veta z úvodu platí aj pre túto mini investíciu, 
pretože po Ulici J. Kráľa premáva prakticky väčšina 
okružných liniek MAD a hlboko prepadnuté kana-
lizačné vpuste dávali a ešte niektoré stále dávajú 
zabrať hnacím systémom „našich“ autobusov, ale aj 
ostatným motorovým vozidlám, čo zvyšuje náklady 
na údržbu aj prevádzku a samozrejme aj nebezpe-
čenstvo vzniku dopravných nehôd. Preto je prisľú-
bená druhá etapa viac ako akútna a jej spustenie je 
potrebné čím skôr.         Pavel Melišík, poslanec MsZ

Český portál Zdopravy.cz zverejnil správu, 
podľa ktorej Zlínsky kraj prejavil záujem o ob-
novu osobných vlakov Púchov - Horní Lideč. Zo 
slovenskej strany by teda vlaky nemali končiť  
v Strelenke, ako je to teraz, ale mali by opäť jazdiť 
až do Česka.

Na jeseň roku 2020 prebehli v Česku krajské voľby  
a po nich sa zmenilo aj vedenie Zlínskeho kraja, skon-
čil hajtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) a nahradil ho Radim 
Holiš (ANO). Nové vedenie kraja schválilo nový plán 
dopravnej obslužnosti, kde je deklarované, že Zlínsky 
kraj má záujem o obnovu cezhraničného spojenia do 
Púchova. Avšak vzhľadom k pandémii 
koronavírusu zatiaľ neprebehli žiadne 
rokovania medzi objednávateľom, tj. 
Zlínskym krajom a slovenským Minister-
stvom dopravy a výstavby (MDV SR). Pre-
to nie je jasné, či a kedy sa tento zámer 
podarí zrealizovať.

V kapitole „Spojení se Slovenskou re-
publikou“ nového Plánu dopravnej ob-
služnosti Zlínského kraje sa píše: „Cílem 
dopravy je spojovat, nikoli rozdělovat. 
Krátkodobým cílem Zlínského kraje je 
proto obnovit regionální vlakové spo-
jení Horní Lideč – Púchov ve dvouho-
dinovém intervalu. Z důvodu časových 
požadavků na obsluhu zaměstnání  
v zastávce Púchov závody lze připustit  
v případě potřeby i hodinový interval. 

Vlaky by měly navazovat na další spoje v uzlech Hor-
ní Lideč i Púchov. Měla by být nasazena jednotka 
dostačující kapacity pro standardní poptávku během 
dne a na špičkové zaměstnanecké spoje buď posíle-
na, nebo nasazena jiná jednotka s odpovídající kapa-
citou. Dopravce může být jak z ČR, tak ze SR.“

Podľa serveru Zdopravy.cz Slovensko sa na plány 
pozerá skepticky. Ivan Rudolf zo slovenského minis-
terstva dopravy hovorí, že zatiaľ k žiadnym rokova-
niam nedošlo. Pripomenul, že bol to Zlínsky kraj, kto-
rý v minulosti svojim rozhodnutím prevádzku linky  
z Púchova do Horního Lidče zrušil.            SF, foto: ŽSR

Sú rôzne kritéria hodnotenia ľudí. Niekomu 
postačí oblečenie a už si vás zaškatuľkuje vo 
svojej hlave. Iný zas hodnotí podľa krásy, a tak 
tí, čo im „Pánboh veľa nedoprial“ v jeho očiach 
automaticky klesnú až na samé dno. Vzdelaní 
ľudia sa často vyvyšujú nad tými s nižším, alebo 
iba základným vzdelaním a nadradenosť medzi 
vyššie postavenými smerom k svojim podria-
deným, tiež nie je nič nové. No a v poslednej 
dobe sa čoraz viac začína objavovať hodnote-
nie podľa majetku, ktorý daný jedinec získal. Na 
internetovej stránke „Púchov – informácie bez 
cenzúry“ (zakladateľ stránky sa asi nevie orien-
tovať v pojmoch, keď dal takýto názov, lebo ne-
pohodlné príspevky potenciálnych prispieva-
teľov sú systematicky vymazávané) ma zaujal 
článok so zverejnením majetku manželov He-
nekových. Nejdem sa vyjadrovať k údajom 
uvedeným v tomto článku, pretože nepoznám 
podmienky za akých došlo k nadobudnutiu ne-
hnuteľností a na „špekulovanie“ tu máme iných 
odborníkov. To, ku čomu, resp. komu by som 
sa vo svojom príspevku rada vyjadrila je osoba 
Rastislava Heneka. Človeka, o ktorom som ani 
nevedela že existuje, kým nevyhral voľby a na-
opak o ktorom dnes počujem skoro denne... 

Mám synovca, ktorý trpí neznámou neurolo-
gickou chorobou, ktorá spôsobila, že zo zdra-
vého mladého muža je ležiak s dvoma vývod-
mi, umiestnený DSS Chmelinec a odkázaný na 
pomoc iných. V čase, keď bol pán Henek ešte 
primátor, sa na púchovskom jarmoku konala 
akcia na predaj polievky, ktorú poslanci vlast-
noručne uvarili a výťažok z predaja bol určený 
práve môjmu synovcovi na zakúpenie invalid-
ného vozíka. Dar mu bol vtedy osobne zaniesť 
pán primátor a z dovtedy neznámych ľudí sa 
stali priatelia. Bol to pán Henek, ktorý ho pravi-
delne chodil „venčiť“, keď si z bývalých priateľov 
„ ako tradične“ nikto nenašiel čas. Bol to on, čo 
ho „dokopal“ do toho, aby si kúpil elektrický 
vozík a opäť on, ktorý ho s obrovskou dávkou 
trpezlivosti učil krok po kroku, ako ho ovládať. 
On, ktorý obetoval svoj osobný čas a spolu so 
svojím synom ho zobral na pivo, doniesol ko-
láč, ktorý upiekla manželka alebo na Štedrý deň 
vianočnú kapustnicu... Niekto možno povie, „je 
tam toho“, ale pre človeka ktorý viac ako 10 ro-
kov leží na posteli je to akoby dar z neba. Kto 
nezažil, nepochopí...

A prečo to píšem? Skúsme hodnotiť ľudí oko-
lo seba nie podľa krásy, nie podľa vzdelania, po-
stavenia, či majetku, skúsme ich hodnotiť podľa 
skutkov. Podľa toho, čo urobili a stále robia pre 
svojich spoluobčanov. Nie je priateľ ten, čo vám 
lajkne príspevok na FB, ale ten čo nezištne obe-
tuje svoj čas, aby sa venoval neznámemu člo-
veku a urobil mu tým život aspoň trochu znesi-
teľnejší a krajší. Taký je Rastislav Henek. Človek 
s veľkým Č a s veľkým srdcom. A i keď som sa  
s ním nikdy osobne nestretla, chcela by som 
mu aspoň touto cestou odovzdať moje veľké 
ĎAKUJEM!!!

Jana Pavelková 

Píšete nám 

Aký je 
Rastislav Henek?

Aktuálne spod Lachovca

Obnoví sa vlakové spojenie s Moravou?
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Župa investuje ďalších 3,6 mil. eur do  
považskobystrickej nemocnice
Rozsiahla investícia do modernizácie 
elektroinštalácie bude financovaná z rozpočtu 
Trenčianskej župy. Vďaka jej realizácii sa 
nemocnica môže aj naďalej rozvíjať a výraznou 
mierou skvalitňovať poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti. 
Neustály trend vo vývoji medicínskych prístro-
jov, zariadení, ako aj samotných postupov pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú dôvo-
dom, prečo sa Trenčiansky samosprávny kraj 
(TSK) pustil do rekonštrukcie elektroinštalácie  
v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. 

 „Modernizácia zahŕňa opravu rozvodov vysokého 
a nízkeho napätia, výmenu rozvádzačov, rekon-
štrukciu diesel agregátu, vybudovanie dispečingu  
s nepretržitou prevádzkou, nových rozvádzačov 
a technológií UPS. Práce so stavebnými úprava-
mi potrvajú približne 5 mesiacov,“ povedala Be-
áta Tichá, poverená riadením Odboru investícií  
a vnútornej prevádzky Úradu TSK. Náklady na 
modernizáciu sú vo výške približne 3,6 mil. eur. 
V súčasnosti župa v považskobystrickej nemoc-
nici buduje aj moderné Centrum diagnostiky 
za ďalších 1,8 mil. eur.                   - Matej Plánek -

Trenčiansky hrad  
ponúka nové výhľady 
i novosprístupnené 
zákutia 
Vďaka Trenčianskej župe ako vlastníkovi 
Trenčianskeho hradu, ktorý do krajskej 
dominanty pravidelne investuje financie  
z vlastného rozpočtu i európskych zdrojov, sa 
podaril nádherný projekt. 
V rámci cezhraničného projektu TreBuChET – 
Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tra-
dície, financovaného z Programu spolupráce  
Interreg V-A SK-CZ 2014-2020, sa zrekonštruovalo  
a obnovilo až 9 objektov unikátneho južného 
opevnenia. Návštevníci sa k nim pohodlne do-
stanú cez novú pokladňu z Čerešňového sadu 
v Lesoparku Brezina. Po ukončení projektu láka 
Trenčiansky hrad na návštevu doposiaľ nepre-
bádaných častí a zákutí hradného areálu. Do 
sprístupnenia ďalších 7000 m2 krajskej dominan-
ty investovala Trenčianska župa viac ako 2 mil. 
eur, z toho 1,5 mil. eur získala ako finančný prí-
spevok z eurofondov. Na českej strane sa zrevita-
lizoval 10 hektárový Lesopark Kalvárie s priľahlým 
Hradiskom.

Malý prehliadkový okruh (bez sprievodcu) bol 
rozšírený aj o prehliadku južného opevnenia. 
Hrad je pre návštevníkov otvorený každý deň,  
v čase od 9.00 h do 19.00 h. Posledná možnosť za-
kúpenia si vstupenky v hlavnej pokladni od mesta 
je o 18.45 h.  V novej pokladni na zrekonštruova-
nom južnom opevnení sa dajú vstupenky zakúpiť 
denne od 11.00 h do 18.00 h. Brána na južnom 

opevnení sa zatvára o 18.00 h. Vstup do objektov 
a pohyb v interiéroch a exteriéroch je možný len  
s prekrytými hornými dýchacími cestami a s dokla-
dom o negatívnom výsledku testu na COVID - 19.  
O všetkých prípadných zmenách budú návštev-
níci informovaní na internetovej stránke a sociál-
nych sieťach Trenčianskeho múzea. 
                       - Barbora Jánošková, Lenka Kukučková -

Ďalšie župné zariadenie 
sociálnych služieb má 
zmodernizovaný výťah 
Trenčianska župa pokračuje v debarierizácii za-
riadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. 
Viac ako 145 tisíc eur investovala do prístavby 
s výťahom v Centre sociálnych služieb (CSS)  
v Lednických Rovniach.
Nový výťah uľahčí najmä presun imobilných  
a ležiacich klientov medzi poschodiami. Umie-
stnený je v átriovej časti zariadenia, zmestí sa 
do neho aj užšie prevozné lôžko a obsluhuje 3  
poschodia. „Základovú konštrukciu tvorí železo-
betónová doska na zhutnenom podklade a obvo-
dové múry prístavby sú z tehlového akustického 
muriva. Prístavba má pultovú strechu, tá je napoje-
ná na strechu zariadenia. Výťah je v plnej prevádzke  
a využívajú ho klienti i personál zariadenia,“ priblí-
žila Beáta Tichá, poverená riadením Odboru in-
vestícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK. „Neu-
stále pribúda prijímateľov, ktorí sú imobilní. Vďaka 
novému výťahu sa zlepší ich pohyb po areáli a zvýši 
bezpečnosť v zariadení,“ povedala riaditeľka CSS – 
Lednické Rovne Janka Ježová.           - Matej Plánek -

Hľadáme laureátov najvyššieho 
ocenenia Trenčianskeho kraja! 
Trenčianska župa otvorila piatu výzvu na no-
mináciu výnimočných osobností, ktoré svo-
jim životným príbehom a skutkami pomohli 
rozvoju a dôstojnej reprezentácii kraja aj za 
jeho hranicami.  
Štatút TSK umožňuje každoročne oceniť mi-
moriadnych ľudí a ich životné dielo Cenou 
TSK a Cenou predsedu TSK. Nominovať budú-
cich laureátov najvyššieho ocenenia môže ve-
rejnosť, a to do konca 30. septembra 2021. 
„Už piatym rokom chceme poprosiť verejnosť, 
aby nám pomohla nájsť jednotlivcov a kolektívy 
s výnimočnými zásluhami,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. Svoje tipy nám môžete 
posielať poštou na adresu župného úradu 
v Trenčíne, e-mailom na info@tsk.sk alebo 
osobne doručiť na podateľňu úradu. V návr-
hu nezabudnite okrem titulu, mena, priezviska, 
dátumu a miesta narodenia uviesť aj zdôvod-
nenie nominácie. V prípade kolektívu je potreb-
né napísať jeho celý názov a sídlo. Všetky dôle-

žité informácie sú dostupné na webovom sídle 
župy www.tsk.sk, v sekcii Samospráva/Verejné 
uznania.                                   - Barbora Jánošková -



spravodajstvospravodajstvo 1111

Máj je nielen mesiacom lásky, ale je taktiež ve-
novaný zvyšovaniu povedomia o hypertenzii. 

Aj lekári a odborníci na Slovensku sa pravidelne 
snažia zvyšovať povedomie hypertonikov, a rovna-
ko širokej verejnosti, nielen o samotnom ochorení, 
ale aj o prevencii, liečbe, vysvetľujú, aký dôležitý je 
súlad medzi lekárom a pacientom. Pacientska orga-
nizácia Únia pre zdravšie srdce spoločne s ďalšími 
odbornými spoločnosťami a partnermi, začala tento 
rok úvodnou kampaňou s názvom Svetový deň gau-
ča – Môj gauč prostredníctvom sociálnej siete Face-
book. Cieľom Svetového dňa gauča však nemalo byť 
ležanie či vysedávanie doma, ale snaha urobiť niečo 
pre svoje zdravie. Povzbudiť ľudí, aby si počas nasle-
dujúcich dní (minimálne tri, ideálne však sedem dní) 
správne monitorovali svoj tlak krvi (TK), zapisovali si 
zistené hodnoty a následne tieto zistené údaje riešili 
so svojím obvodným lekárom v rámci preventívnej 
prehliadky.

Zistiť relevantné hodnoty svojho tlaku krvi nie je 
až také jednoduché, nestačí jedno meranie u lekára. 
Mnohí pacienti napríklad počas prehliadky u leká-
ra majú hodnoty tlaku krvi v poriadku a pri opako-
vanom meraní doma sa výrazne líšia. A aký je teda 
zdravý krvný tlak? Ideál je 120/80 mm Hg. Ak jeho 
hodnota dlhodobo prekračuje hodnotu 140/90 mm 
Hg, tento stav sa nazýva hypertenzia.

Ako si merať tlak?
Hypertenzia postihuje 40 až 50 % dospelých osôb 

vo veku nad 18 rokov. Jediný spôsob, ako sa dozve-
dieť, či ňou trpíte, je si správne odmerať svoj krvný 
tlak. Aby boli merania čo najsprávnejšie, dodržte ti-
eto zásady:

• Aspoň hodinu pred meraním nepite alkohol, čier-
nu kávu, nefajčite.

• Pred každým meraním treba sedieť aspoň päť 
minút v pokoji, nerozprávať.

• Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti 
vonkajších rušivých vplyvov.

• Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby 
bola niekoľko centimetrov nad lakťom – vo výške 

srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť 
mierne zohnutý.

• Počas celého merania ruku nedvíhajte, opierajte 
dolné končatiny o zem, nestláčajte brucho a neroz-
právajte.

• Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v odstupe  
1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hodnota, ktorá je 
prie merom z posledných dvoch meraní alebo najniž-
šie nameraná hodnota (zvyčajne je to posledná).

Vysoký TK nebolí, ale...
Objavuje sa aj u mladších ľudí, dokonca sa vysky-

tuje u dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia bežne 
príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, jeho 
zvýšené hodnoty ignorujú a pripisujú ich stresu  
a iným problémom. Ak si ho aj zmerajú a zistia vyššiu 
hodnotu, považujú ju za náhodu, reakciu na záťaž  
a stres, a neuvažujú o tom, že ide o ochorenie.

Prečo je sledovanie tlaku krvi také dôležité? Ka-
ždoročne stúpa počet pacientov, ktorých trápia 
kardiovaskulárne problémy. Len na Slovensku sa 
srdcovocievne ochorenia podieľajú približne na 50 
percentách všetkých úmrtí. Kardiovaskulárne ocho-
renia patria celosvetovo na prvé miesto príčin úmrtí.

Pri hypertenzii musí srdce pacienta vynakladať viac 
úsilia, aby zabezpečilo prísun kyslíka a živín do celé-
ho tela. Vysoký tlak pôsobí na vnútornú stranu tepny, 
čím môže dôjsť k narušeniu alebo poškodeniu tepien 
a tu už hrozí rozvoj tzv. aterosklerózy, čiže kôrnatenia 
tepien. V tom najhoršom prípade potom dochádza 
k prasknutiu tepny, krvácaniu – cievnej mozgovej 
príhode alebo k srdcovému infarktu. Bez správnej  
a systematickej liečby sa hodnoty tlaku krvi neupra-
via samé od seba, práve naopak, stúpajú. Časom ten-
to stav spôsobuje funkčné zmeny na srdci a cievach, 
čo spôsobuje ďalšie problémy aj v iných orgánových 
sústavách: poškodenia mozgu, ochorenia srdca, zly-
hanie obličiek, poškodenie zraku, ateroskleróza, väč-
šie riziko rozvoja cukrovky.

A čo liečba?
Aj keď sa hypertenzia nedá celkom vyliečiť a väčši-

nu ľudí trápi celý život, vhodnou a včasnou liečbou je 

možné maximálne znížiť celkové riziko kardiovasku-
lárnej chorobnosti a úmrtnosti. Liečba má dve podo-
by. Prvá je nefarmakologická – tá spočíva v režimo-
vých opatreniach a zmenách životného štýlu, vďaka 
ktorým sa znižuje riziko vysokého TK. Veľmi potreb-
ná je pravidelná kontrola TK a taktiež spolupráca  
s lekárom. Dôležité je nefajčiť, strážiť si svoju telesnú 
hmotnosť, športovať, znížiť príjem soli a doplniť do 
jedálnička stravu bohatú na vitamíny. Rizikom je aj 
užívanie mnohých liekov, ktoré zadržiavajú vodu  
v tele, ale aj nadmerná konzumácia alkoholu.

Druhou zložkou liečby je farmakologická liečba po-
mocou liekov na znižovanie krvného tlaku. Rozlišuje 
sa liečba podľa mechanizmu účinku jednotlivých lie-
čiv, ale aj podľa toho, či pacient užíva iba jednu alebo 
viacero účinných látok súčasne. U väčšiny pacientov 
s hypertenziou jeden liek nestačí a na dobrú kontro-
lu tlaku ich je potrebných viac. Pacienti tak užívajú 
kombináciu dvoch až troch účinných látok, čo sa do 
veľkej miery podpisuje na disciplíne dodržiavania 
liečby. Poctivejší prístup pacienta vidno vtedy, ak sa 
mu predpíše len jeden viaczložkový liek. 

Hypertenzia sa nedá úplne vyliečiť, dá sa len kont-
rolovať. Treba si uvedomiť, že liečba tohto ochorenia 
je dlhodobá, väčšinou celoživotná. Keď pacient do-
siahne úpravu hodnôt krvného tlaku na cieľové hod-
noty, je to znak účinnosti liečby, ale v žiadnom prí-
pade to neznamená, že by sa mal prestať liečiť. Inak 
sa krvný tlak vráti na pôvodné hodnoty, prípadne 
stúpne ešte viac. Aj jednorazové vynechanie dávky 
môže spôsobiť veľké výkyvy a viesť ku komplikáciám. 
Naopak, poctivý prístup k liečbe znižuje riziko úmrtí 
o viac než 40 percent.

Hypertenzia je nielen slovenský, ale aj celosvetový 
problém, ktorý denne spôsobuje viac ako 20-tisíc 
úmrtí. Na Slovensku je hypertenzia spolu s inými 
kardiovaskulárnymi ochoreniami dlhodobo dôvo-
dom najväčšieho počtu hospitalizácií (viac ako 15 %)  
a úmrtí (viac ako 48 %), a preto je nedodržiavanie 
liečby nebezpečné a môže mať vážne dôsledky. 

 Národné centrum zdravotníckych informácií 

Hypertenzia: Tiché ochorenie, ktoré si nevyberá vek

Rodák z Trenčianskeho kraja, osobnosť slovenskej 
histórie 20. storočia, významný politik, vizionár, re-
formátor a Európan. Taký bol Alexander Dubček, kto-
rého odkaz ožíva v súťaži vyhlásenej Trenčianskym 
samosprávnym krajom a obcou Uhrovec.

Ak ste sa ešte nezapojili do súťaže s výstižným ná-
zvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, môžete 
tak urobiť do konca júna tohto roku, v ktorom si pri-
pomíname sté výročie narodenia osobnosti z obce 
Uhrovec. Ak je vaše pero dravé a myšlienky hravé, 
ste pravdepodobne aj ašpirantom na víťaza. Cieľom  
súťaže  je totiž získať  od  mladých  ľudí  stanoviská  
a pohľady  na  osobnosť  Alexandra Dubčeka, jeho 
život a charakteristické črty, a tiež pripomenúť si vý-
znam tejto osobnosti moderných dejín  Slovenska  
dodnes  uznávanej aj na  celom svete. 

Súťaž je rozdelená do 2 kategórií: 1. kategória - 
žia ci od 13 – 15 rokov (základné školy a osemročné 
gymnáziá), 2. kategória študenti stredných a vyso-
kých škôl. Maximálny rozsah prác: 3 strany, formát 
A4, jednoduché riadkovanie, typ písma Times New 
Roman, veľkosť 12. Termín doručenia práce: naj-
neskôr do 30. 6. 2021. Práce je potrebné zaslať poš-
tou v dvoch vyhotoveniach na adresu:

Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, obálku 
označiť: „MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA“ 
a zároveň e-mailom na adresu: projekty@uhrovec.sk.

TSK

Osobnosť A. Dubčeka ožíva v celoslovenskej súťaži
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Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo za 
prvé tri mesiace tohto roka viac ľudí, ako na tra-
dične najčastejšiu príčinu úmrtí – choroby obe-
hovej sústavy. Takmer štyri pätiny zomretých na 
koronavírus boli seniori nad 65 rokov. Nová in-
fekcia súčasne v porovnaní s päťročným prieme-
rom pokryla takmer celú nadúmrtnosť.

Infekcia COVID-19 spôsobila na Slovensku v prvom 
štvrťroku tohto roka úmrtie 9,4 tisíca ľudí, čo pred-
stavovalo 39 % percent z celkového počtu úmrtí za-
znamenaných v krajine (zomrelo vyše 24-tisíc osôb). 
Znamená to, že štyri z desiatich úmrtí na Slovensku 
spôsobil koronavírus. Nová infekcia bola súčasne 
najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi všetkých prí-
čin a predbehla aj choroby obehového systému či 
nádory, ktoré patria dlhodobo k dvom najčastejším 
príčinám úmrtí na Slovensku. Vyplýva to z predbež-
ných údajov o príčinách úmrtí za 1. štvrťrok 2021, 
ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR.

Spolu s minuloročnými 4-tisíc obeťami pandé-
mie tak koronavírus ku koncu marca 2021 spôsobil  
v súhrne na Slovensku úmrtie takmer 13,4 tisíca 
osôb. „COVID-19 bol najčastejšou príčinou úmrtí  
v každom z prvých troch mesiacov roka 2021, je to 
nový fenomén. Počas posledných mesiacov roka 
2020 bol ešte na druhom mieste za chorobami obe-
hového systému. Tie na Slovensku dlhodobo domi-
nujú príčinám úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanic-
ká, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. 
Najviac úmrtí v absolútnej hodnote spôsobil koro-
navírus v januári, keď mu podľahlo 3,4 tisíca osôb.  
V dvoch nasledujúcich mesiacoch počet obetí klesal. 

Koronavírus pokryl celú nadúmrtnosť 
Záujem o príčiny úmrtí je spojený aj s hľadaním 

odpovedí na otázky, ako pandémia celkovo zmenila 
úmrtnosť v SR, najmä akú časť nadúmrtnosti pokryl 
koronavírus, respektíve či sa nadúmrtnosť prejavila 
aj pri iných, tradičných príčinách úmrtí. Porovnanie 
počtu úmrtí s priemerom prvého štvrťroka predo-
šlých piatich rokov potvrdilo nadúmrtnosť na úrovni 
9 380 osôb (nárast o 63 %). Počet zomretých na CO-
VID-19 (9 355 osôb) v prvom štvrťroku je tak takmer 
identický s hodnotou nadúmrtnosti.

Vývoj počas jednotlivých mesiacov však nebol 
rovnomerný. V januári úmrtia spôsobené infekciou 
COVID-19 pokrývali nadúmrtnosť na 88 % a zvyšná 
časť nadúmrtnosti patrila iným príčinám. Išlo najmä 
o choroby obehovej či dýchacej sústavy. Vo febru-
ári a v marci koronavírus dokonca prevyšoval celú 
hodnotu nadúmrtnosti: vo februári len nepatrne o 

0,4 %, ale v marci až o 18 %. „Znamená to, že počty 
úmrtí spôsobené inými významnejšími príčinami v 
porovnaní s priemerom predošlých rokov poklesli,“ 
doplnila Z. Podmanická. V marci bol zaznamenaný 
znížený počet úmrtí na choroby obehovej i dýchacej 
sústavy a tiež výraznejší pokles počtu zomretých na 
nádory, ktorý je však evidentný už od začiatku roka.

Ďalšie príčiny úmrtí a úmrtia podľa vekových 
skupín

Druhou najčastejšou príčinou úmrtí v prvom 
štvrťroku boli choroby obehovej sústavy, podieľali 
sa na 33 % úmrtí, nasledovali nádory (13 %), choro-
by dýchacej sústavy (6 %) a choroby tráviacej sústa-
vy (3 %). Týchto päť najčastejších príčin spôsobilo 
spolu 93 % úmrtí.

Zaujímavé je tiež porovnanie úmrtí na konkrétne 
príčiny v porovnaní s vývojom v predošlých rokoch. 
Počet úmrtí na tradične najčastejšiu príčinu – cho-
roby obehovej sústavy (kardiovaskulárne choroby) 
– bol výrazne vyšší (o 23 %) ako v predošlých rokoch 

najmä v januári 2021. Vo februári bol tiež vyšší, ale 
len o 7 % a v marci už zaznamenal pokles o 2 %. 
Podobne na choroby dýchacej sústavy sa zomiera-
lo viac ako v minulosti, najmä v januári a februári  
(o vyše 20 %). V marci už nastal pokles voči priemeru 
o 7 %.

Pozitívny trend zaznamenal počet zomretých na 
nádory, ich počet sa počas prvých troch mesiacov 
v porovnaní s priemerom znížil o 10 až 17 %, naj-
viac vo februári. Pokles zaznamenali tiež vonkajšie 

príčiny smrti (šiesta najčastejšia príčina), kam patria 
napríklad úmrtia na následky havárií či úrazov, ktoré 
v spomínaných mesiacoch klesli od 13 % do 24 %, 
najvýznamnejšie v marci.

Z hľadiska jednotlivých vekových kategórií zomre-
lo v 1. štvrťroku na následky ochorenia COVID-19 
najviac ľudí vo veku nad 65 rokov. „Seniori v popro-
duktívnom veku predstavovali takmer osem z desia-
tich obetí infekcie COVID-19. Najvýraznejší podiel na 
celkovom počte obetí vírusu mali starší seniori nad 
75 rokov (49 %), nasledovali mladší seniori (30 %),“ 
zdôraznila Z. Podmanická. Ľudia v produktívnom 
veku predstavovali 21 % obetí tohto ochorenia. Ná-
sledkom koronavírusu podľahli aj 4 deti vo veku do 
14 rokov.

Posuny nastali aj pri ostatných príčinách. Nárast 
počtu zomretých na kardiovaskulárne choroby sa 
prejavil u ľudí v produktívnom i v poproduktívnom 
veku. Najvýraznejšie v podskupine mladších senio-
rov od 65 do 74 rokov, kde zvýšenie voči predošlým 
rokom dosiahlo 22 %. Pri nádoroch došlo k zníženiu 
počtu úmrtí v oboch vekových skupinách. Zaují-
mavosťou tiež je, že v skupine ľudí v produktívnom 
veku tento pokles predstavoval až štvrtinu z hodnôt 
predošlých rokov.

Najhoršie dopadol Nitriansky kraj, najlepšie Ži-
linský kraj

Z regionálneho hľadiska sú vhodné porovnania 
cez relatívne ukazovatele, napríklad počet zomre-
tých na 100-tisíc obyvateľov, ktoré zohľadňujú rôznu 
veľkosť populácie v jednotlivých regiónoch.

Koronavírus najvýznamnejšie zmenil štatistiky 
úmrtnosti v 1. štvrťroku v Nitrianskom kraji. Násled-
kom tejto choroby podľahlo až 950 osôb na 100-ti-
síc obyvateľov kraja. Prvenstvo má tento región aj  
v absolútnom počte úmrtí na COVID-19 s takmer 1,6 
tisíca obeťami. Vývoj počas jednotlivých mesiacov 
mal tento kraj značne nevyrovnaný. Kým v januári 
spôsobil COVID-19 úmrtie 1,7 tisíca osôb na 100-ti-
síc obyvateľov, v marci to bolo už len 323 úmrtí na 
100-tisíc obyvateľov. 

Naopak, najpozitívnejší vývoj zaznamenal Žilinský 
kraj s mierou úmrtnosti na koronavírus v 1. štvrťroku 
469 osôb na 100-tisíc obyvateľov, čo je menej ako 
polovičná hodnota najhoršieho regiónu. „Žilinský 
kraj bol zároveň jediným z ôsmich slovenských regi-
ónov, v ktorom počas prvého štvrťroka zomrelo viac 
ľudí na choroby obehovej sústavy, ako  na následky 
ochorenia COVID-19,“ podotkla Z. Podmanická.

Štatistický úrad SR

Najčastejšou príčinou úmrtí v SR bol v prvom štvrťroku COVID-19
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KURZ BODY BALL od 18.00 do 19.00 h

KURZ BODY BALL od 18.30 do 19.30 h

Pondelok: 31.5.2021

Štvrtok: 27.5.2021
KURZ KALANETIKA od 17.00 do 18.00 h

ZAČ ÍNAME

1 vstup / 3 €, so sebou si prineste karimatku. 
Pri vstupe je potrebné sa preukázať dokladom o platnom negatívnom teste !

Na každú hodinu cvičenia kurzu BODY BALL je NUTNÉ sa PRIHLÁSIŤ 
emailom na kino.kurzy@puchovskakultura.sk  najneskôr deň vopred, vzhľadom na 

obmedzený počet účastníkov max 6 osôb! 
    „Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte s tým čo máte.“

DIVADLO Púchov
prízemie učebňa č.1

KURZY ŠITIA
KURZ ŠITIA pre začiatočníkov

I. skupina
utorok o 16.00 h 
18.5. / 25.5.2021 
 II. skupina
utorok o 16.00 h 
1.6. / 8.6.2021 
 

2 x po 4 hodiny, kurzový poplatok spolu 34 €

KURZ ŠITIA pre mamičky utorok 18.5.2021 
o 9.00 h

1 x 4 hodiny, kurzový poplatok 17 €

na materskej dovolenke 

V prípade záujmu o kurz je nutné sa prihlásiť do do 14.5. pre I.skupinu, 
do 28.5. pre II. skupinu na email kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 

Info 0908 718 662, www.kultura.puchov.sk

DIVADLO PÚCHOV
PRÍZEMIE
UČEBŇA Č. 1

Kurzu sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb, pri vstupe je potrebné sa preukázať 
dokladom o platnom negatívnom teste a mať so sebou respirátor. Kurz bude 

v zmysle platných opatrení ÚVZ SR.

HURÁÁÁ
ZAČÍNAME
HURÁÁÁ

ZAČÍNAME
HURÁÁÁ

ZAČÍNAME
HURÁÁÁ

ZAČÍNAME
Začíname premietať od 6.6.2021 

prvý krát.
Každý divák pri vstupe dostane darček.

Kapacita obmedzená. Do kina bude vstup v zmysle 
platných opatrení ÚVZ SR. info 0905 428 290 alebo 

na referent@puchovskakultura.sk
Sledujte našu webovú stránku 

www.kino.puchov.sk alebo www.kultuta.puchov.sk

HURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁHURÁÁÁ

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: 25.5. 
Polievka: Karfiolová s cestovinou 
1. Maďarský guláš, kysnutá knedľa
2. Prírodný bravčový rezeň, volské oko, 
ryža/ hranolky, obedový šalát
Streda: 26.5.
Polievka: Kapustová s klobáskou a 
zemiakmi 
1. Bravčové karé na dolniacky spôsob, 
štuchané zemiaky
2. Rizoto s kuracím mäsom, zeleninou  
a syrom, kyslá uhorka
Štvrtok:27.5.
Polievka: Krúpková s údeným mäsom 
1. Domáca zabíjačka, (jaternica+ klobás-
ka), kapusta, zemiaky
2.Kurací rezeň s hermelínom a ovocím, 
dusená ryža 
Piatok:28.5. 
Polievka: Demikát 
1.Hovädzia roštenka „Esterházy“, ryža 
2.Údená krkovička, zemiakový šalát  
s majonézou

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 25. 5. 
Polievka: Zeleninová s domácimi  
fliačkami, chlieb
1. Segedínsky bravčový guláš, kysnutá 
knedľa
2. Langoše s cesnakom, kečupom  
a syrom 
Streda: 26. 5. 
Polievka: Kurací vývar s cestovinou  
a pečeňovými haluškami 
1. Vyprážaný bravčový rezeň, pečené 

zemiaky, kyslá uhorka
2. Zemiakovo bryndzové pirohy so 
slaninkou a cibuľkou
Štvrtok: 27. 5. 
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát
2. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Piatok: 28. 5. 
Polievka: Hubová so strúhaním, chlieb 
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový  
šalát s majonézou
2. Čevabčiči so zemiakovým pyré  
s horčicou a cibuľkou

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami  
4. Ľahký šalát s pečeným kačacím mäsom 
a horčicovo-medovým dresingom
Utorok: 25.5. 
Polievka:  Frankfurtská s párkom   
1. Brnenský brav. rezeň, štuchané zemi-
aky s cibuľkou, zeleninový šalát
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót  
3. Grilované  bataty s cviklou a kuskusom   
Streda: 26.5. 
Polievka: Hustá polievka s údeným mäsom
1. Mexický hovädzí guláš s dusenou 
ryžou, hráškom a syrom, kyslá uhorka  
2. Kuracie plátky s cuketou a paprikou, 
pečené zemiakové kocky   
3. Tvarohová žemľovka s jablkami  
a ovocnou polevou  
Štvrtok: 27.5. 
Polievka: Šošovicová so smotanou, klobásou
1. Kuracie prsia na pikantnom baklažáne, 
dusená ryža

2. Pečené bravčové plece, dusená  
kapusta, kysnuté knedle  
3. Vyprážané syrové duo (eidam,  
oštiepok), var. zemiaky, tatárska omáčka  
Piatok: 28.5. 
Polievka : Zemiakový krém s karfiolom  
 a kurkumou 
1. Grilovaný losos so švédskou omáčkou, 
baby zemiaky s pažítkou  
2. Diabolská pochúťka (brav., kuracie 
mäso) s chlebom vo vajci/dus. ryža (výber)  
3. Špenátové rizoto s údeným tofu  
a cherry paradajkami  

SPORT AQUA HOTEL ****
Obslúžime Vás na terase vo 
Veronika Caffé, menu od 4,90€
Utorok: 25.5.
Hrachová s párkom, chlieb 
Hovädzia sviečková na smotane, knedľa, 
brusnice  
Tibet:Kuracie mäsko s chili a cesnakom, 
vajíčková ryža basmati
Streda: 26.5.
Hovädzí vývar RISI-BISI  
Pappardelle s kuracím mäskom  
a šampiňónmi, parmezán 
India: Bravčové CHANGEZEY s MISSI ROTI 
chlebové placky, zeleninový šalát 
Štvrtok: 27.5.
Paradajková polievka s cestovinkou 
Burger s morčacieho mäska, hranolky, 
tatárska omáčka  
Tibet: Kuracie mäsko s chili a oyster 
omáčkou, zeleninová pražená ryža 
basmati 
Piatok: 28.5.
Šošovicová s mrkvou  
Viedenský bravčový rezeň, zemiakové 
pyré, cvikla 
India: Kuracie mäsko TIKKA MASALA, 
maslový chlieb NAAN, zeleninový šalát 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Menu od 5,30 €,  aj rozvoz
Utorok: 15.5.
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb  
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami  
1. Morčací vyprážaný rezeň, varené 
zemiaky, čalamáda    
2. Bravčový plátok na dijónskej omáčke, 
dusená ryža   
3. Dukátové buchtičky, vanilkový krém   
Streda: 26.5.
Polievka: Minestrone so syrom, chlieb    
Slepačí vývar, celestínske rezance  
1. Kuracie prsia caprese, dusená ryža, zel. 
obloženie   
2. Hovädzí stroganov, maslové halušky  
3. Penne Al Arrabiata (paradajka, slanina, 
cesnak)
Štvrtok:  27.5.
Polievka: Hrachová s párkom, chlieb  
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
1. Kurací steak s anglickou zeleninou, 
dusená ryža     
2. Bravčové kocky na rasci, varené 
zemiaky
3. Zeleninový šalát s tuniakom, pečivo  
Piatok: 28.5.
Polievka: Karfiolový krém, krutóny  
Slepačí vývar s rezancami  
1. Morčací plátok so sušenou paradajk-
ou, dusená ryža, zel. obloženie  
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
parená knedľa
3. Fliačky s kapustou a slaninou   
Špeciálne vegánske menu  po celý 
týždeň
1. Lievance s domácim džemom
Špeciálne menu po celý týždeň
Pizza podľa ponuky

MESTO Púchov a Púchovská kultúra s.r.o., organizuje Deň Detí v Púchove 

MILÉ DETI POZÝ VAME VÁS PRI PRÍLEŽITOSTI MDD

Čaká Vás: Kamarátsky a veselý rozprávkový MASKOT, 
prinesieme a darujeme Vám i krásne pestré BALÓNY, 
rozveselíme Vás  „maľovaním na tvár“, budeme mať  

ČÍTANIE pre deti „Harry Potter“, chrumkavé 
PUKANCE, určite Vás zaujme i retro HASIČSKÉ AUTO 

– veterán DHZ Púchov a nebude chýbať ani „Deň 
otvorených dverí v MÚZEU“ (skupinky 6 detí).

MAĽOVANIE na chodník a za Vašu šikovnosť 
darček - ZMRZLINA 
SKÁKACÍ HRAD s kĺzačkou Dinosaury
KLAUN na chodúliach
16.00 h: GIOVANINI RICCI - �nalista 
SUPERSTAR a Martina KONIARIKOVÁ, 
autogramiáda, fotenie
Sprievodné: hry, súťaže s DDS Ochotníček, 
cukrová vata. 

V prípade zmeny počasia alebo prijatia nových opatrení z ÚVZ SR 
môže dôjsť k zrušeniu podujatia alebo k zmene programu.

DEŇ DETÍ V PÚCHOVE

EUROPARK
ŽUPNÝ DOM
9.00 12.00 H

DIVADLO PÚCHOV
AREÁL PRED DIVADLOM
15.00 18.00 H

MESTO Púchov a Púchovská kultúra s.r.o., organizuje Deň Detí v Púchove 

DEŇ DETÍ V PÚCHOVEDEŇ DETÍ V PÚCHOVE 1.6.
2021 

ŽUPNÝ DOM

Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

MÁJ 2021

26. 17/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v podkroví ŽD)

KREATÍVNY WORKSHOP
- BALZAMY A LESKY NA PERYst

re
da

Pozývame vás na workshop plný zdravia a vôní! Vyro-
bíte si hydratačné, zdravé a jednoduché balzamy a les-
ky na pery z dostupných prírodných ingrediencií bez 
zbytočnej chémie. Workshopom vás bude sprevádzať 
bylinkárka Lenka Prešnajderová. 

Vstupné: 8 €.

Vstupné: 3 € za dieťa.

23. 16/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v podkroví ŽD)

DOSKY: TRI KOCKY DROŽDIA
/ DIVADIELKO PRE DETIne

de
ľa

Čert Kolofón je späť! Tentokrát sa bude 
musieť popasovať s čarodejníkom Koro-
ňákom, ktorý sa pohybuje nebadane, 
prináša choroby a ekonomickú depresiu. 
Pozývame vás na nezabudnuteľné 
bábkové predstavenie.

22. 14/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v interiéri ŽD)

EKOFASHION LETO 2021

so
bo

ta

Obľúbený SWAP oblečenia je späť! Oblečenie do „swa-
pu“ môžete nosiť od pondelka 10. 5. do štvrtku 20. 5. 
2021 do jazykovej školy LAMA School v doobedňajších 
hodinách, do knižnej kaviarne Podivný barón poobede. 
Bližšie informácie o SWAP-e nájdete vo FB udalosti.

Vstupné pre návštevníkov swapu bez odovzdaného oblečenia: 3 €.

UPOZORNENIE: Prosíme všetkých návštevníkov o zodpovedný prístup a dodr-
žiavanie aktuálne platných protipandemických opatrení v súvislosti s preven-

ciou proti ochoreniu Covid-19. Ďakujeme a tešíme sa na vás. 
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ZOO patrí k najobľúbenejším turistickým atrak-
ciám a návštevníckym bodom pre veľkých i ma-
lých nielen v Trenčianskom kraji. O jej histórii, 
súčasnosti, pripravovaných akciách i zaujímavos-
tiach nám v rozhovore porozpráva Pavel Procner, 

hovorca Národnej ZOO Bojnice.
Na začiatku nám priblížte históriu tohto miesta
Národná ZOO Bojnice po prvý raz otvorila svoje 

brány 1. apríla 1955. Ide o prvú zoologickú záhradu 
na Slovensku. Hneď v prvom roku existencie ju na-
vštívilo 45.000 návštevníkov. V roku 1956 to už bolo 
110.000 návštevníkov, v roku 1957 sa vyšplhalo toto 
číslo na 141.886 návštevníkov. Z roka na rok návštev-
nosť stúpala. Najvyššia dosiahnutá návštevnosť sa 
datuje v roku 1986. Do Národnej ZOO Bojnice si vte-
dy našlo cestu 520.729 návštevníkov. Pokiaľ ide o na-
jvyššiu mesačnú návštevnosť, tak tá bola dosiahnutá 
v júli 1977, kedy bránami záhrady prešlo 185.887. 
Prívlastok „Národná“ získala 1. júla 2017.

Čím sa ZOO Bojnice podľa vás najvýraznejšie líši od 
iných ZOO, prečo by ľudia mali navštíviť práve vás?

Národnú zoologickú záhradu Bojnice obklopuje 
historické prostredie. Nachádza sa v bezprostred-
nej blízkosti jedného z najkrajších zámkov v Európe  
a v rekreačnom prostredí kúpeľného mesta Bojni-
ce. Práve rozprávkové prostredie je veľmi obľúbené 
miesto návštevníkov všetkých vekových kategórií. 
Jej súčasná rozloha je 41 hektárov, z čoho viac ako 
polovicu tvorí expozičná časť. Národná ZOO Bojnice 
je jedinou štátnou zoologickou záhradou v Slovens-
kej republike, jej zriaďovateľom je Ministerstvo život-
ného prostredia Slovenskej republiky.

V rámci svojich aktivít vystavuje živé exponáty, 
chová ohrozené druhy zvierat, výchovne a edukač-
ne vplýva na verejnosť v oblasti životného prostredia 
a ochrany biodiverzity, spravuje národné záchytné 
centrum pre zhabané a zaistené živočíchy. Odborní 
pracovníci aktívne spolupracujú s orgánmi CITES či 
Štátnou ochranou prírody. Zabezpečujeme trvalú 
starostlivosť o hendikepované živočíchy, v rámci 
prevádzky rehabilitačnej stanice pre zranené vzácne 
živočíchy z prírody a v neposlednom rade poskytuje 
návštevníkom relax a oddych.

Národná ZOO Bojnice prezentuje jedinečnú kolek-
ciu zvierat z celého sveta vo viac ako 360 druhoch  
s celkovým počtom viac ako 2.700 exemplárov. Je to 
najväčšia kolekcia zo všetkých slovenských zoolo-
gických záhrad. Približne 280 druhov z tejto kolekcie 

vystavuje ako jediná ZOO na Slovensku, napr. slony 
africké či antilopy bongo. 

Aké novinky ste priniesli tento rok návštevní-
kom a aké v tomto roku ešte len plánujete?

Čo sa týka aktuálnych noviniek v našej ZOO,  
môžeme pochváliť 
novými prírastkami 
antilopy jeleňovitej, 
kôz kamerúnskych 
a oviec ovesant-
ských. V súvislosti  
s technickým za-
bezpečením sa 
nám podarilo osa-
diť nové edukačné 
a informačné pane-
ly a fotostenu pred 
výbehom Aslana 
– leva Berberského, 
kde si návštevníci 
ZOO môžu vyhoto-
viť fotografiu. Aktív-
ne sa zapájame  
i do záchranných 
programov. Veľmi 
úspešnými sú pro-
jekty „LIFE Lynx“  
a „LIFE Luch.“ Ide  
v nich o vytvá-

ranie novej časti populácie rysov na nemecko-
-francúzskej hranici a záchranu populácie rysa  
v Dinárskom pohorí, či v juhovýchodných Alpách.

Národná zoologická záhrada je známa i svojimi or-
nitologickými aktivitami. Ide o starostlivosť o osirelé, 
či zranené vtáky. Práve z dôvodu rôznych hendike-
pov nie sú schopné ďalej prežívať vo voľnej prírode  
a väčšine z nich hrozí úhyn. Národná zoologická zá-
hrada Bojnice prijíma ročne desiatky zvierat, o ktoré 
sa následne stará a pokiaľ je to možné, pripravuje ich 
na návrat do ich prirodzeného prostredia.

Prvý májový týždeň sa v našej ZOO niesol v zname-
ní slobody. Na šíre nebo sme vypustili zrehabilitova-
né trio bocianov, ktoré sa podarilo zachrániť. Vlani sa 
ich v zlom stave ujala práve Národná zoologická zá-
hrada Bojnice, ktorá ich prijala do rehabilitačnej sta-
nice. Tam si vyslúžili originálne mená: „Snoty, Solim 
a Rufaro.“ Jednalo sa o veľmi vážne zranenia, akými 
boli napríklad trojnásobná zlomenina krídla, či ne-
bezpečné parazity.

Disponuje ZOO nejakým nezvyčajným druhom 
zvieratka? Akým?

Srdcovou záležitosťou našich návštevníkov je 
Dik Dik Kirkov, ktorého si aj v tomto období v ZOO 
Bojnice môžu naši návštevníci pozrieť. Ide o malý  
a veľmi milý druh antilopy. Vyhľadávané sú aj suri-
katy. Národná ZOO Bojnice ako jediná na Slovensku 
disponuje slonmi africkými. Samice „Maja a Gula“ 
sú pre mnohých našich návštevníkov najväčším lá-
kadlom. V súčasnosti si obe zvykajú na prostredie  
v novovytvorenej africkej faune. Nový pavilón slonov 
ešte nie je návštevníkom sprístupnený a čakajú ho 
kolaudačné úkony. Veríme, že už čoskoro sa ale „slo-
nie slečny“ verejnosti ukážu.

Ako ste prežili mesiace poznačené COVID-19? 
Predsa len, hoci brány boli pre verejnosť zatvore-
né, zvieratká jesť museli...

Ako všade, tak aj v našej ZOO sú finančné prost-
riedky získavané zo vstupného veľmi dôležitým uka-
zovateľom. Každé euro, ktoré od svojich návštevní-
kov zinkasujeme, je najmä z pohľadu komfortného 
života zvierat nesmierne dôležité. Aj Národnej ZOO 
v Bojniciach sa preto táto nelichotivá situácia do veľ-

kej miery negatívne dotkla. Len keď sa pozrieme na 
faktografický údaj, že našu ZOO v uplynulom kalen-
dárnom roku navštívilo 278.219 návštevníkov je jas-
né, že viac ako dvojmesačná výluka bola pre jej chod 
citeľná.

Naše zvieratá sú na pohyb ľudí vo svojom okolí 
zvyknuté a je isté, že obdobie výluky bolo pre nich 
niečím nezvyčajným. Zo dňa na deň zavládlo v prie-
storoch bojnickej ZOO ticho a tento fakt bol pre zvi-
eratá niečím novým. Túto zmenu určite registrovali. 
Život v ZOO ale musel pokračovať štandardným spô-
sobom a ich životospráva musela zostať nenarušená. 
Hneď po znovuotvorení vyliezali zo svojich príbytkov 
a boli zvedavé na dianie okolo seba.

Na čo všetko sa môžu návštevníci tešiť?
Okrem štandardnej prehliadky má naša ZOO spus-

tených i niekoľko projektov, do ktorých sa môže ve-
rejnosť zapojiť. Veľmi populárnou je adopcia zvierat, 
ktorej pointou je, že záujemca si môže vybrať ľubo-
voľné zviera žijúce v ZOO a obdarovať ho finančnou 
čiastkou. Podrobnosti o tejto adopcii sú zverejnené 
na webovej stránke Národnej ZOO Bojnice. Ďal-
šou zaujímavosťou je projekt pod názvom „Mikiny 
a tričká, ktoré majú zmysel.“ Tu si môžu návštevníci 
zakúpiť tričká a mikiny s grafikou slonov afrických  
a týmto projektom sa zapájame do záchranných pro-
gramov pre zvieratá žijúce vo voľnej prírode, v tomto 
prípade ide o slony africké.

Mnohí sú presvedčení o tom, že práca v ZOO 
musí byť azda tá najkrajšia. Vnímate to tak aj vy? 
Je to takzvaný „dream job“?

Práca v ZOO je zároveň i poslaním. Naši chovate-
lia, ošetrovatelia, či zoológovia musia do nej vkladať 
omnoho viac, ako v ktoromkoľvek inom zamestnaní. 
So zvieratami sú v každodennom kontakte a majú  
k nim vybudované veľmi silné citové puto. Prostre-
die, v ktorom pracujeme je naozaj rozprávkové a pre-
to chodíme do práce s radosťou. Určite sa dá hovoriť  
o práci snov, pretože za to čo iní platia, my zažívame 
každý jeden deň.

Určite oplývate mnohými zaujímavými a vtip-
nými príbehmi, podelíte sa s nami o jednu, ktorá 
vo vás najviac zarezonovala?

Samozrejme, že tak ako v každom zamestnaní, aj  
v tom našom sa často zasmejeme a zažijeme humor-
né situácie. Je ich neúrekom a vybrať tú najlepšiu 
by bolo asi veľmi náročné. Preto by som chcel skôr 
poukázať situácie, kedy sa všetci tešíme z dobre 
odvedenej práce. Posledným príkladom je správa  
z Holandska, kam ešte v uplynulom roku putoval do 
zoologickej záhrady DierenPark Amersfoort, päťroč-
ný samec leva berberského Ramzes. Bol to prvý lev 
berberský, ktorý sa narodil v Národnej ZOO Bojnice.

Po niekoľkých mesiacoch jeho pobytu v novom do-
move sme prijali radostnú správu, že Ramzes sa stal 
hrdým otcom a so svojou družkou Sabi splodili dve 
levíčatá, ktoré dostali mená Zuna a Sifra. Jeho trans-
port sa tak ukázal ako úspešný a naša snaha tak pad-
la na úrodnú pôdu. Keďže ide o vyhynuté plemeno 
leva, určite je táto udalosť radostná nie len pre nás, 
ale i pre všetkých milovníkov zvierat.

Čo by ste radi odkázali potenciálnym návštevní-
kom a vašim priaznivcom?

Veľmi si vážime pomoc každého jedného návštev-
níka. Za pomoc považujeme aj samotný vstup, 
ktorým sa podporuje chod ZOO. Sme nesmierne radi, 
že sa široká verejnosť zapája i do vyššie spomínaných 
projektov, ktorými prispieva ku kvalite života našich 
zvierat. Tešíme sa z každého jedného návštevníka, 
ktorý prejde našimi bránami a veríme, že od nás od-
chádzajú všetci s nezabudnuteľnými zážitkami. 

KOCR Trenčín región

Novinky pre návštevníkov ZOO v Bojniciach
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NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVA
AŽ 70%

• NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA
• NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM

• VHODNÉ AJ PRE SKÚSENÝCH A NÁROČNÝCH NOSITEĽOV

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11 (PAMÄTNÁ FARA)

PÚCHOV
PUCHOV@DROPTIC.SK   0915 378 744
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Medzinárodný deň detí so špeciálnym 
programom v mestskej knižnici

Medzinárodný deň detí je dátumom, kedy osla-Medzinárodný deň detí je dátumom, kedy osla-
vujú nielen všetky deti sveta, ale aj Mestská kniž-vujú nielen všetky deti sveta, ale aj Mestská kniž-
nica Vladimíra Roya, ktorá bola práve v tento deň nica Vladimíra Roya, ktorá bola práve v tento deň 
pred šestnástimi rokmi presťahovaná do priesto-pred šestnástimi rokmi presťahovaná do priesto-
rov Župného domu. rov Župného domu. 

Pri tejto špeciálnej príležitosti sme si pre všetkých Pri tejto špeciálnej príležitosti sme si pre všetkých 
našich čitateľov pripravili pestrý program. Otvoríme našich čitateľov pripravili pestrý program. Otvoríme 
dvere knižnice dokorán a aspoň nachvíľku sa každé dvere knižnice dokorán a aspoň nachvíľku sa každé 
dieťa bude môcť premeniť na knihovníčku či kni-dieťa bude môcť premeniť na knihovníčku či kni-
hovníka a zapojiť sa do interaktívneho literárneho hovníka a zapojiť sa do interaktívneho literárneho 
posedenia v Europarku s čarodejníckymi postavami. posedenia v Europarku s čarodejníckymi postavami. 
Počas týždňa Počas týždňa od pondelka 31.5.2021 do piatka od pondelka 31.5.2021 do piatka 
4.6.2021 budú mať navyše všetci noví čitatelia 4.6.2021 budú mať navyše všetci noví čitatelia 
registráciu v mestskej knižnici zdarma, pri príle-registráciu v mestskej knižnici zdarma, pri príle-
žitosti MDD.žitosti MDD.  

Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove fun-Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove fun-
guje pri aktuálnych epidemiologických opatreniach guje pri aktuálnych epidemiologických opatreniach 
vv bežnom výpožičnom režime, a teda každý pra- bežnom výpožičnom režime, a teda každý pra-
covný deň, od 8:00 hod. do 16:00 hod. covný deň, od 8:00 hod. do 16:00 hod. Na čitateľov Na čitateľov 
čakajú nové knižné tituly, ktoré neustále dopĺňame čakajú nové knižné tituly, ktoré neustále dopĺňame 
vďaka Fondu na podporu umenia. Vybrať si môžete vďaka Fondu na podporu umenia. Vybrať si môžete 

zo širokej škály rôznych žánrov. Inšpiráciu nájdete zo širokej škály rôznych žánrov. Inšpiráciu nájdete 
na našej facebookovej stránke, kde každý mesiac na našej facebookovej stránke, kde každý mesiac 
zverejňujeme recenzie precízne vyberaných titulov. zverejňujeme recenzie precízne vyberaných titulov. 
Po obnovení osobného vypožičiavania sa prišlo zare-Po obnovení osobného vypožičiavania sa prišlo zare-
gistrovať trinásť nových čitateľov a pribudla takmer gistrovať trinásť nových čitateľov a pribudla takmer 
stovka nových knižných titulov. stovka nových knižných titulov. 

S blížiacim sa letom ďalej pripravujeme zaujímavé S blížiacim sa letom ďalej pripravujeme zaujímavé 
a neotrelé aktivity, ale zostávame verní aj osvedčenej a neotrelé aktivity, ale zostávame verní aj osvedčenej 
klasike – inšpiratívnym posedeniam s malými kniho-klasike – inšpiratívnym posedeniam s malými kniho-
moľmi v detskom oddelení knižnice. Môžete sa tak moľmi v detskom oddelení knižnice. Môžete sa tak 
tešiť na zaujímavé besedy s regionálnymi autormi či tešiť na zaujímavé besedy s regionálnymi autormi či 
obľúbené literárne čítačky v príjemnom prostredí. obľúbené literárne čítačky v príjemnom prostredí. 
Knižný fond budeme naďalej obohacovať o nové, ak-Knižný fond budeme naďalej obohacovať o nové, ak-
tuálne tituly aj počas najbližších mesiacov. Veríme, že tuálne tituly aj počas najbližších mesiacov. Veríme, že 
pandemická situácia bude priaznivá a neskomplikuje pandemická situácia bude priaznivá a neskomplikuje 
obvyklý režim fungovania knižnice. Dúfame tiež, že obvyklý režim fungovania knižnice. Dúfame tiež, že 
výberom knižných noviniek potešíme každého lite-výberom knižných noviniek potešíme každého lite-
rárneho nadšenca. rárneho nadšenca. 

Barbora Krchňavá, Daniela Gabrišová Barbora Krchňavá, Daniela Gabrišová 

Vesmír 
p o dľa J.  M.

Kde odišli staré časy, Kde odišli staré časy, 
kde stratil sa svet a jeho krásy,kde stratil sa svet a jeho krásy,
kde ukryl sa satyr, jeho nymfy,kde ukryl sa satyr, jeho nymfy,

ktoré v slabej chvíliktoré v slabej chvíli
Janka Smreka očarili.Janka Smreka očarili.

Celý život prešiel,Celý život prešiel,
kým na dne srdca som ho našiel,kým na dne srdca som ho našiel,

poskytol mu chrám, on mne kaštieľ.poskytol mu chrám, on mne kaštieľ.

Ukázal mi cestu,Ukázal mi cestu,
ja na oplátku,ja na oplátku,

dcéru sľúbil som mu za nevestu.dcéru sľúbil som mu za nevestu.

Odvtedy, čo povedala áno,Odvtedy, čo povedala áno,
teším sa na každé ráno,teším sa na každé ráno,

teším sa na vás,teším sa na vás,
lesy, lúky, Slatiny,lesy, lúky, Slatiny,

netúžim už hľadať svet iný.netúžim už hľadať svet iný.

Autor: Jaroslav Martiš, foto: Peter Ondruš Autor: Jaroslav Martiš, foto: Peter Ondruš 

Satyr a nymfy 

V rodinnom V rodinnom 
chrámechráme

Ide o to,Ide o to,
aby malaaby mala

vždy najsilnejšievždy najsilnejšie
harmonické puto.harmonické puto.

  
Lebo onaLebo ona
je chrám,je chrám,

kde súkde sú
otvorené srdciaotvorené srdcia

dokorán otcov i mám.dokorán otcov i mám.
  

Ako z lúčovAko z lúčov
slnečných sálaslnečných sála
teplo taktiežteplo taktiež

z ich dlaní spoločných.z ich dlaní spoločných.
  

Rodina tvoríRodina tvorí
pri spoločnom žitípri spoločnom žití

základný pilier dôležitý základný pilier dôležitý 
v našej spoločnosti.v našej spoločnosti.

  
Sú toSú to

naozaj dobrenaozaj dobre
overene faktyoverene fakty
a skutočnosti.a skutočnosti.

  
Otec nechOtec nech

je tedaje teda
stále v každejstále v každej

chvíli na blízkuchvíli na blízku
deťom i mamedeťom i mame

v tom lásky plnom v tom lásky plnom 
rodinnom chráme.rodinnom chráme.

Radoslav KurejRadoslav Kurej
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2. liga muži - 30. kolo

Trebišov – MŠK Púchov 2:2 (1:2)
Góly: 25. Kanu, 90+ Kanu (pk) – 30. Varga, 45. 

Michlík
ŽK: Kanu, Vilkovský, Katunský – Martinček, Lo-

duha, P. Pilný, D. Pilný
Rozhodcovia: Bednárik – Michalík, Bobko
V záverečnom kole tohtoročnej druholigovej 

edície cestovali Púchovčania na východ Sloven-
ska. Futbalisti MŠK mali pred domácimi v tabuľke 
trojbodový náskok a po domácom víťazstve v je-
sennej časti súťaže prišli aj na východ po nejaký 
ten bod. Domáci síce začali aktívne, no od úvodu 
stretnutia im robilo problémy aktívne napáda-
nie Púchovčanov už na vlastnej polovici. Hostia 
niekoľkokrát vybojovali loptu už pri rozohrávke  
a pripravovali domácej obrane horúce chvíľky. 
V 18. minúte sa však mohli ujať vedenia domá-
ci, po rohovom kope však mieril Polaščík iba do 
brvna Pilného bránky. V 26. minúte sa však už 
Trebišovčania tešili. Po rýchlej krídelnej akcii do-
stal prihrávku pred pokutové územie Kanu, pek-
ne si obhodil Pišoju a poslal loptu do siete – 1:0. 
Púchovčania zvýšili obrátky a už o štyri minúty sa 
dočkali vyrovnania. Patrik Mráz poslal z priameho 
kopu loptu do šestnástky, hlavička Daniela Pilné-
ho mierila len do žrde, no skúsený Varga dôsledne 
sledoval loptu a dorazil ju do siete – 1:1.  

Po vyrovnávajúcom góle Púchovčania pokračo-
vali v aktívnej hre, vytvorili si ešte niekoľko gólo-
vých príležitostí a na strane domácich stála šťaste-
na v prípade hlavičky Pilného a prízemnej dorážke 
Mráza. Väčšia aktivita sa hosťom napokon predsa 
len vyplatila. V záverečnej minúte prvého polčasu 
sa odrazená lopta po rohovom kope Púchovčanov 
dostala k Michlíkovi. Ten poslal center do pokuto-
vého územia, dvaja hráči Púchova na loptu hlava-
mi nedočiahli. Pomýlili však domáceho gólmana 

natoľko, že lopta doskackala do bránky bez toho, 
aby sa jej ktokoľvek dotkol – 1:2. Polčasové vede-
nie bolo zaslúžené, Púchovčania boli aktívnejší  
a aj futbalovejší.  

V druhom polčase bola badateľná snaha do-
mácich o vyrovnanie, ani Púchovčania sa však 
nestiah li do defenzívny, a tak sa hral zaujímavý 
kombinačný futbal. Trebišovčania mali predsa 
len viac z hry, no obrana Púchova bola pozorná. 
Púchovčanom však napokon tri body súdené ne-
boli. Keď sa už zdalo, že všetky tri body pocestujú 
pod Lachovec, domáci útočník v nadstavenom 
čase vystrúhal v pokutovom území figúru, za ktorú 

by sa nemuseli hanbiť ani sólisti baletu v ktorom-
koľvek národnom divadle. Hlavný rozhodca hrá-
čovi Trebišova divadelný kúsok „spapal“ a ukázal 
na biely bod. Márne boli protesty Púchovčanov. 
Naopak, Kanu sa z pokutového kopu nemýlil. 
Domáci tak odchádzali z trávnika s „dobrým“ po-
citom šťastne získaného bodu, Púchovčania s po-
citom krivdy...

Zostava Slavoj Trebišov:
Repiský - Šimko, Katunský, Kanu, Begala, Orság 

(46. Sitarčík), Polaščík (76. Jinjolava), Kovalčík, Ba-
voľár (46. Vilkovský), Pálfi (61. Kulich), Bajtoš, tré-
ner Ondrej Deiatnik

Zostava MŠK Púchov:
P. Pilný – Pišoja, Pavlovič, Lacko, Varga, Loduha, 

Mráz (79. Riška), Martinček, D. Pilný (79. Krčula), 
Michlík (89. Rypák), Štefanec (71. Kopiš), tréner 
Lukáš Kaplan 
1. L. Mikuláš 28 18 6 4 55:26 60
2. B. Bystrica 28 17 5 6 70:38 56
3. Skalica 28 16 7 5 55:32 55
4. Podbrezová 28 16 6 6 57:25 54
5. Košice 28 15 4 9 40:27 49
6. Šamorín 28 12 5 11 41:34 41
7. MŠK Púchov 28 11 5 12 40:45 38
8. Komárno 28 11 5 12 31:42 38
9. Petržalka 28 10 7 11 37:41 37
10. Trebišov 28 9 8 11 47:48 35
11. Dubnica 28 8 9 11 28:37 33
12. Žilina B 27 8 6 13 53:47 30
13. Bardejov 27 6 10 11 27:38 28
14. Slovan B 28 7 0 21 32:70 21
15. Poprad 28 3 1 24 25:88 4

Ostatné výsledky 30. kola:
Podbrezová – Šamorín 1:1, Dubnica nad Váhom 

– Slovan Bratislava B 1:0, Banská Bystrica – Petržal-
ka 1:2, Skalica – Komárno 3:2, Poprad – Košice 1:1

Púchovčanov obrala v Trebišove o tri body 
sporná penalta v nadstavenom čase

Debaty z rozhodcom väčšinou nemajú zmysel. Nech je rozhodnutie akékoľvek - napríklad ako to o penalte v nad-
stavenom čase v Trebišove...                    Ilustračné foto: Milan Podmaník
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Uplynulý víkend sa mali hrať dohrávky v krajských 
súťažiach Západoslovenského futbalového zväzu, no 
zatiaľ boli odložené. Tretia, štvrté a piate ligy by sa 
však už o týždeň mali rozbehnúť.

„Zatiaľ je také uznesenie, že ideme dohrávať sezó-
nu. V predstihu nechceme urobiť žiadne unáhlené 
opatrenia,“ zdôraznil Ladislav Gádoši, predseda ZSFZ.

Váhajú aj ďalší
Naopak, na oblastnej úrovni už väčšina zväzov  

v tomto regióne rozhodla o osude súťaží. Osem  
z dvanástich ObFZ na západe súťaže mužov už anu-
lovalo - Trnava, Trenčín, Dunajská Streda, Galanta, 
Levice, Nitra i Topoľčany. Otázka mládeže ostáva ešte 
otvorená v ObFZ Galanta a Topoľčany. Neisté je aj 
dohratie súťaží ObFZ Nové Zámky, Komárno i Senica.

Mnohých odrádzajú prísne opatrenia, ktoré ukla-
dajú za povinnosť mať negatívny antigénový test nie 
starší ako 24 hodín pre všetkých účastníkov športo-
vého podujatia (výnimky sa vzťahujú na očkovaných 
a tých, čo prekonali covid).

Chcú hrať, tak sa prispôsobia
Na Oblastnom futbalovom zväze Považská Bystri-

ca, ktorý zastrešuje okresy Považská Bystrica, Púchov  
a Ilava naopak majú jasno, že jesennú časť chcú do-
končiť, aj keď opatrenia zostávajú v platnosti.

„Výkonný výbor rozhodol, že súťažný ročník dospe-
lých dohráme. Máme len dve kolá, takže nás to až 
tak veľmi netlačí. O mládeži sme sa zatiaľ nedohodli,“ 
uviedol predseda ObFZ Považská Bystrica Ján Panák. 
Povinné testovanie im nevadí.

„Hráči sú aj tak už dlhé mesiace týždeň čo týždeň 

testovaní a nerobí im to žiadne problémy. Keď chce-
me hrať, musíme rešpektovať nariadenia. Je jasné, že 
nám nedovolia súťaže bez nejakých podmienok a hy-

gienických zásad. Čakať na to, že všetky okresy budú 
v jednej farbe je scestné,“ vyhlásil Panák. 

Zdroj: Futbalnet.sk, Titanilla Bőd

Sezónu anulovalo už osem oblastných zväzov, 
považskobystrický chce súťaže dospelých hrať

Oblastné zväzy reagujú na chaotické rozhodnutia hygienikov rôzne

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava rozhodol o tom, že 
zostávajúce dve kolá oblastných futbalových súťaží dospelých sa dohrajú.          Ilustračné foto: Milan Podmaník

Slovenský 
f u t b a l o v ý 
zväz zrušil 
minulý týž-
deň súťaže 
m l á d e ž e  
a žien. Rov-
naký krok 
s veľkou 
p r a v d e p o -
dobnosťou 

spraví tiež Západoslovenský a Stredoslovenský 
futbalový zväz.

„Keďže SFZ súťaže anuloval, nemá zmysel, aby 
kraje pokračovali. Nikto nemôže postúpiť a boli by 
to zbytočné výdavky. Súťaže dospelých sa budú 
normálne hrať, začíname v posledný májový ví-
kend,“ potvrdil predseda SsFZ Jozef Paršo.

Gádoši: Podmienky sú náročné
Stopku tak na západe a strede dostanú tretie, 

štvrté a piate ligy dorastu, druhé a tretie ligy žia-
kov či súťaže prípraviek. Hrať nebudú ani žiačky.

„V utorok máme výkonný výbor. V nadväznosti 
na rozhodnutie SFZ, ktorý zrušil súťaže mládeže, 
pôjde návrh zo strany športovo-technickej komi-
sie, aby sme zrušili mládež aj u nás. Rozhodnutie 

musí spraviť výkonný výbor.
Súčasné podmienky sú veľmi náročné a ťažko 

splniteľné. Opatrenia sú protichodné, to čo platí 
v školách, neplatí v exteriéri na ihriskách pre deti,“ 
informoval predseda Západoslovenského futba-
lového zväzu Ladislav Gádoši.

„Samozrejme chceme dostať deti na ihriská, ale 
musíme rešpektovať aj tých, ktorí nie sú v stave 
splniť náročné opatrenia,“ dodal Gádoši.

Hrať sa bude len na východe
V Bratislave už bol osud mládežníckych súťa-

ží spečatený skôr, teraz sa k nej pridávajú západ  
a stred.

Chuť súťažných zápasov si tak po dlhej prestáv-
ke okúsia na jar len deti z východu Slovenska.

„Nevidím dôvod v tom, aby sme nehrali. Roz-
hodol tak aj výkonný výbor,“ potvrdil predseda 
Východoslovenského futbalového zväzu Richard 
Havrila.

„Chápeme okolnosti, aké nastali, ale nebráňme 
tým, čo hrať chcú. Nebuďme farizeji, že keď niekto 
iný zrušil súťaže, tak my nemôžeme dohrať,“ do-
dal.

Keďže SFZ svoje súťaže ukončil, najlepšie tímy  
z východu nedostanú možnosť dostať sa do vyššej 
súťaže.

„Tu nejde o postupy a zostupy. Ale, aby sme ko-
nečne hrali. Mesiace sa apelovalo na príslušné or-
gány, aby uvoľnili súťaže. A keď teraz tak spravili, 
my ich zrušíme?

Áno, je tam zatiaľ tá podmienka testu, ale keď 
človek chce hrať futbal, všetko sa dá. Zatiaľ nám 
žiadny klub nepovedal, že sa nemá ako otestovať. 
A ak sa to stane, my mu pomôžeme,“ uviedol.

Hráči zleniveli, hľadajú výhovorky
Najvyšší muž futbalu na východe nesúhlasí  

s ukončením súťaží SFZ.
„Musíme začať čím skôr, pretože ten návrat na 

ihriská bude potom ešte ťažší. Keď deti chcú hrať, 
nechajme ich. Veď čo si aj oni povedia? Aha, na 
futbale sa stále niečo ruší, idem radšej na florbal. 
Touto pandémiou sme mohli ľudí získať, no my ich 
zatiaľ strácame.“

Na východe Slovenska sa budú hrať aj zápasy 
mužov.

„Ak sa stane, že tím nenastúpi a bude mať na 
to objektívne dôvody, nikoho nevyhodíme. Chá-
pem, že niektorí hráči nie sú dostatočne priprave-
ní a hľadajú si preto teraz výhovorky. Nebráňme 
však prosím tým, čo trénovali a chcú hrať. A na 
východe je väčšina takých,“ uzavrel Havrila. 

Zdroj: SFZ

Slovenský futbalový zväz zrušil súťaže mládeže a žien, 
rovnako asi urobia aj regionálne zväzy okrem východu
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Púchovčan Filip Gavenda začal s vo-
lejbalom v trinástich rokoch. Vtedy ho 
ani nenapadlo, že by sa mohol niekedy 
volejbalu venovať profesionálne. Na 
Základnej škole Gorazdova v Púcho-
ve bola v tom čase ponuka športov  
v športových triedach špecializova-
ná na plávanie a volejbal. Ešte ako 
desaťročný prišiel s otcom na výber 
do športovej triedy a Pavol Valach, 
ktorý robil výber žiakov, si nemohol 
nevšimnúť vysokého Filipa, ktorý svo-
jich rovesníkov prevyšoval o hlavu. 
Okamžite si ho vedel predstaviť pod 
vysokou sieťou. Filip však volejbalovú 
triedu odmietol a rozhodol sa pre plá-
vanie. Valach mu vtedy povedal, že sa 
ešte k volejbalu dostane. „Nebral som 
to vážne. No plávanie mi vydržalo ne-
celé dva roky. Povedal som si, že plá-
vanie nie je šport pre mňa, že je to taký 
stereotyp a v podstate strašná nuda. 
Rozhodol som sa preto, že predsa len 
idem vyskúšať ten volejbal,“ spomína 
na začiatky Filip. 

Jeho prvým trénerom bol dnes 
už nebohý František Jurovčík. I keď  
o volejbale nevedel Filip v podstate 
nič, tréner Jurovčík bol rád, že prišiel. 
Filip bol totiž najvyšší z triedy. A za tri 

dni už hral na svojom prvom turnaji. 
„Mal som nejaké športové zručnos-
ti, hrával som predtým aj futbal, no  
v podstate som nevedel, o čom vo-
lejbal je. Takže nečudo, že na prvom 
turnaji išla za loptou inštinktívne naj-
skôr noha namiesto ruky. Bol to tur-
naj púchovských škôl, na ktorom už 
za iné školy hrali aj chalani, ktorí boli 
vo volejbalovom klube. Tí už vedeli aj 
smečovať a povedal som si, že predsa 
len ten volejbal vyskúšam. Postupne 
ma volejbal tak opantal, že som mu 
venoval každú voľnú chvíľu. Býval som 
vedľa volejbalovej haly, takže na tré-
ningy som chodil v šľapkách,“ priblížil.

Jeho denný režim potom vyzeral 
tak, že po príchode zo školy putovala 
školská taška za dvere a Filip zamieril 
na tréning mladších žiakov. Po ňom si 

odskočil domov, najedol sa a vrátil sa 
na tréning starších žiakov. Večer prišiel 
domov „vyžmýkaný“, no ešte sa musel 
učiť do školy. S odstupom niekoľkých 
rokov však Filip hovorí, že to stálo za to. 
Jeho trénermi v Púchove boli ešte Da-
libor Čelko, Libor Hupka a do veľkého 
juniorského a mužského volejbalu ho 
posunula trénerská legenda Púchova 
Ivan Štefko. 

V kadetskej kategórii už výkony 
Filipa Gavendu nemohli uniknúť 
pozornosti odborníkov. Púchovča-
nom sa vtedy nepodarilo postúpiť 
na majstrovstvá Slovenska, Filip však 
bol na hosťovaní v Nitre a výkony 
vekom ešte kadeta Filipa Gavendu 
upútali tren čianskeho trénera Hia-
dlovského. Ponuka na štúdium v špor-
tových stredných školách sa začali 
hrnúť zo všetkých kú tov Slovenska. 
Filipovi rodičia však trvali na tom, že 
prvoradé je vzdelanie, a tak nastúpil 
na elektrotechnickú priemyslovku 
v Dubnici nad Váhom. „Po pol roku 
som vedel, že tadiaľto moja cesta ne-
vedie. Keď som tam prišiel, tak všetci 
moji spolužiaci už vedeli aspoň čosi  
o elektrotechnike. Ja som však o tom 
nemal ani šajn. A tak som sa s rodič-

mi dohodol, že pôjdem na športové 
gymnázium do Trenčína a skúsim ten 
volejbal. V Trenčíne som strávil štyri 
roky, mali sme tam dvojfázové trénin-
gy, ubytovanie a stravu hradené fede-
ráciou. V podstate pôsobenie v Trenčí-
ne bolo akousi štartovacou dráhou do 
veľkého volejbalu,“ pripomenul Filip. 

Filip sa postupne začal objavovať  
v kadetských a juniorských repre-
zentáciách Slovenska, kde jeho vý-
kony na kvalifikačnom turnaji v Nitre 
upútali hráčskych agentov. Filipa oslo-
vil Ta lian Leo Caponi, ktorý mu otvoril 
dvere do volejbalovej Európy. Caponi 
je jeho agentom dodnes... 

Prvé zahraničné angažmán nebo-
lo pre Filipa Gavendu jednoduché.  
V Taliansku bol najmladším v tíme, čo 
mu v kabíne dávali pocítiť, navyše neo-

vládal jazyk. Bolo to podľa neho ťažké 
obdobie, na izbe osamotený preplakal 
nejednu noc a rozmýšľal o tom, že sa 
vráti na Slovensko. Podľa vlastných 
slov však práve takéto momenty for-
mujú aj športový charakter. Z krízy sa 
pozviechal, vydržal a odštartoval výni-
močnú športovú kariéru.  

Filip je súčasťou reprezentačného 
výberu Slovenska, ktorý sa až do kon-
ca mája aktuálne v Púchove pripravuje  
v omladenom zložení na ďalšie volej-
balistov s dvojkrížom na hrudi. Nasle-
dovať bude príprava na Zlatú Európsku 
ligu, ktorá bude na Ukrajine. „Starší, 
skúsení chalani dostali po úspešnej 
kvalifikácii na majstrovstvá Európy voľ-
no, tréneri dali priestor mladším chala-
nom, ktorí sa k nám pripojili. I keď sa 
s nimi poznáme už dlhšie, musíme sa 
zohrať. Nie je to žiadny relax, ako by si 
niekto po kvalifikácii na majstrovstvá 

Európy myslel. Tréningy sú tvrdé, aby 
sme boli čo najlepšie pripravený na 
boje na Ukrajine,“ povedal Filip. 

Tohtoročnú reprezentačnú sezónu 
zatiaľ hodnotí pozitívne. Nečudo, hlav-
ný cieľ volejbalovej federácie – postup 
na majstrovstvá Európy sa slovenským 
reprezentantom splniť podarilo. Po 
minulom roku, kedy v podstate všet-
ky reprezentačné akcie dostali pre 
pandémiu červenú, sa všetci hráči na 
tohtoročný kvalifikačný máj tešili. Sep-
tembrové majstrovstvá Európy budú 
pre Filipa už druhým vystúpením na 
vrcholnom európskom reprezentač-
nom fóre. Premiéru na európskom 
šampionáte mal pred dvomi rokmi.

„Pred majstrovstvami Európy v roku 
2019 som si myslel, že nebudem mať 
nejakú trému alebo že to pre mňa ne-
bude nejaký príliš iný pocit. Pamätám 

Púchovčan Filip Gavenda mení dres,

(Pokračovanie na 21. strane)
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si však, že keď sme prišli na hotel  
a uvideli sme tam všetkých európskych 
TOP hráčov, tak sme si uvedomili,  
v akej spoločnosti sme sa vlastne ocitli. 
Buďme realisti, dostať sa na olympijské 
hry alebo na majstrovstvá sveta je pre 
slovenskú volejbalovú reprezentáciu 
mimoriadne ťažké, takže pre nás bola 
účasť na takomto podujatí akýsi vr-
chol. Ale v podstate som si to užil, bolo 
perfektné sa konfrontovať s absolút-
nou európskou špičkou,“ spomína Fi-
lip na premiérovú časť na európskom 
šampionáte. 

I keď má Filip Gavenda iba 25 ro-
kov, reprezentačnú premiéru medzi 
mužmi mal už pred ôsmimi rokmi.  
V „dospeláckom“ reprezentačnom dre-
se debutoval ešte ako 17-ročný junior, 
príležitosť mu dal v zápase Európskej 

ligy v Belgicku vtedajší tréner Štefan 
Chrtianský. „Spomínam si na to, akoby 
to bolo včera. Dovtedy som o vrcho-
lovom volejbale iba tak sníval a zrazu 
som túto možnosť dostal. Pamätám 
si, že keď som sa dostal na ihrisko, tak 
som sa triasol, mal som obrovskú tré-
mu. Ale zvládol som to a moja volejba-
lová kariéra tak dostala nový impulz. 
Naštartovalo ma to k tomu, aby som na 

sebe ešte viac pracoval a bol súčasťou 
reprezentácie Slovenska ako jej stabil-
ný hráč,“ doplnil Filip.

Napriek relatívne nízkemu veku 
môžeme už dnes označiť Filipa Ga-
vendu za volejbalového svetobežní-
ka. Profesionálnu kariéru odštartoval  
v podstate ešte ako junior. Po pôsobení  
v Nitre, Bratislave a Trenčíne zamieril 
na svoje prvé zahraničné pôsobisko 
do Talianska. Dvojmetrový univerzál 
pôsobil v talianskych kluboch v Lati-
ne a v Miláne, vyskúšal si pôsobenie aj  
v nemeckom Netzhopperse, posledné 
dve sezóny strávil v španielskom klube 
CV Teruel. Práve pôsobenie v Španiel-
sku považuje Filip za doteraz najkrajšie 
a najúspešnejšie dva volejbalové roky.   

„Pôsobenie v Španielsku bolo pre 
mňa niečo úplne nové. Dovtedy som 
pôsobil v kluboch, ktoré boli niekde  

v polovici tabuľky, maximálnym cieľom 
bolo postúpiť do play-off a tam uhrať 
nejaký výsledok. Španielsky Teruel bol 
v tom iný, že je to jeden z najúspešnej-
ších klubov v Španielsku. V prvom roku 
môjho pôsobenia v Španielsku sme 
vyhrali Superpohár i kráľovský pohár. 
Chceli sme sezónu vyšperkovať víťaz-
stvom v lige, v ktorej sme boli lídrom. 
Bohužiaľ, zabránila tomu pandémia, 

súťaž sa nedohrala. V Španielsku som 
strávil dva krásne roky, darilo sa mi 
herne, vyhýbali sa mi zdravotné pro-
blémy. Mám na to krásne spomienky  
a bolo mi smutno, že odtiaľ od-
chádzam,“ hodnotí pôsobenie na Py-
renejskom poloostrove Filip Gavenda. 

Teruel bol s jeho službami spokojný, 
rád by si ho udržal aj pre ďalšiu sezónu. 
Prišla však ponuka, ktorá sa neodmie-
ta. Filipove výkony neunikli pozornosti 
špičkového belgického Knack Volley 
Roeselare. Dlhoročný majster Belgic-
ka a pravidelný účastník Ligy majstrov 
sa od novej sezóny stane Filipovým 
novým pôsobiskom. „Odmalička som 
sledoval najlepšie volejbalové kluby  
a Knack Volley Roeselare patril med-
zi ne. Keď mi manažér zatelefonoval  
a povedal, že o mňa má záujem Roe-
selare, tak mi spadla sánka. Nebral 
som to však ešte vážne, pretože som 
nemal nič na papieri. Po druhom te-
lefonáte manažéra a informácii, že ma 
chcú podpísať na dva roky, som to už 
musel začať brať vážne. Keď som mal  
o nejaký čas pred sebou na stole zmlu-
vu na podpis, prebehli mi hlavou všet-
ky tie roky driny, ktoré som volejbalu 
venoval. Splnil sa mi detský sen. Tá tvr-
dá práca a tréningové hodiny navyše 
asi fakt stáli za to. Veľmi sa tam teším, 
budem mať perfektných spoluhráčov 
a budeme hrať ligu majstrov,“ vyznal 
pocity po prestupe do elitného klubu. 

Ako dodal, i keď pôsobenie v Roese-
lare bude určite doterajší vrchol jeho 
kariéry, stále má nejaké méty posúvať 
sa vyššie. „Mám stále iba 25 rokov, 
hovorí sa, že najlepší volejbalový vek 
je 28 až 30 rokov, takže pevne verím, 
že ak mi vydrží zdravie, ešte by som si 
chcel zahrať v nejakej špičkovej lige – 
v talianskej, poľskej alebo v ruskej. Ak 
by bola taká možnosť. Ale za tým je 
strašne veľa roboty, ktorú väčšina ľudí 
nevidí. Každý človek musí mať nejaké 
svoje sny. Tým mojim je hrať v špičko-
vom klube, v špičkovej lige ako prvý 
univerzál a byť členom základnej zo-
stavy,“ doplnil. 

Filip Gavenda je mimoriadne obľú-

bený aj medzi fanúšikmi. Pocítil to  
nielen počas pôsobenia v zahranič-
ných kluboch, ale aj v pomerne novej 
ankete Cena fanúšika, ktorá je posled-
né tri roky súčasťou vyhlasovania naj-
lepších volejbalistov Slovenska. V dru-
hom ročníku (Cena diváka za rok 2019) 
Filip triumfoval a svoje prvenstvo 
obhájil aj v ankete za minulý rok. Jej 
výsledky vyhlásili len pred niekoľkými 
týždňami. 

„Viem, že fanúšikovské ankety fungu-
jú aj v iných športoch. V minulom roku 
som bol zaradený medzi šesticu naj-
lepších volejbalistov Slovenska, čo ma 
veľmi prekvapilo. S tým, že fanúšikovia 
mi dajú takúto priazeň, som vôbec 
nerátal. Predsa len, boli tam dlhoroč-
ní reprezentanti hrajúci vo výborných 
kluboch. Skrátka ma to prekvapilo. 
Rovnako ako to, že po roku som fanú-
šikovskú cenu získal opäť. Vo všetkých 
kluboch, v ktorých som bol, som mal 
veľmi dobré vzťahy s fanúšikmi, ale 
aj s funkcionármi. Takže v tej anke-
te mi zrejme pomohli aj oni, pretože 
nie ktoré hlasy prišli aj zo zahraničia,“ 
skonštatoval Filip Gavenda. 

Milan Podmaník
Foto: Archív Filipa Gavendu

odchádza zo Španielska do Belgicka
(Pokračovanie z 20. strany)
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SPOMIENKA
Dňa 25. mája uplynul rok 
od úmrtia nášho drahé-
ho otca a dedka Antona 
Zborana. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomí-
na dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 29.5.2021 si pripo-
míname nedožitých 95. 
rokov našej mamy, bab-
ky a prababky Márie  
Tarabovej, rod. Novosá-
dovej z  Horných Kočko-
viec. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s  nami 
tichú spomienku. S  lás-
kou spomína dcéra Eva a syn Vladimír s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
na drahého človeka stále 
zostávajú a tí, čo Ťa mali 
radi, neustále spomí-
najú.“ Dňa 26.5.2021 si 
pripomíname 1. smutné 
výročie, keď nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, dobrý otec a láskavý 
dedko Jozef Kmošena. S  obrovskou láskou 
a úctou si naňho spomína manželka, dcéra a sy-
novia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie 
si medzi nami. No v  na-
šich srdciach žiješ stále 
s  nami.“ Dňa 23.5.2021 
uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil náš syn, 
brat, otec a dedko Jozef 
Strnad. S  láskou spomí-
najú rodičia, dcéry, syno-
via a vnučky Alžbetka a Veronika.

SPOMIENKA
Dňa 29.5.2021 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko 
a pradedko Štefan 
Puškár. Za tichú spo-
mienku ďakujeme všet-
kým, ktorí ho poznali  
a spomínajú s nami.  
S úctou a láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život 
a všetkých nás. Odišla si 
navždy, túžila si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musela si nás tak nečaka-
ne a navždy opustiť. Hoci 
si odišla a niet ťa  medzi 
nami, v našich srdciach 
zostaneš stále s nami.“ Dňa 27.5. uplynie 17 ro-
kov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, 
sestra, švagriná Soňa Hurtoňová. S láskou  
a úctou spomína celá rodina.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ROZLÚČKA
Ďakujem všetkým pria-
teľom, susedom, zná-
mym a  rodine, ktorí sa 
prišli 15. mája 2021 roz-
lúčiť s našou drahou zo-
snulou Zuzanou Šestá-
kovou. Ďakujem za 
slová súcitu a kvetinové 
dary, ktoré ste priniesli 
na znak Vašej úcty a  lásky k  Zuzane. Manžel 
s rodinou.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a 
známym, ktorí sa prišli 
dňa 14.5.2021 rozlúčiť 
s naším drahým zo-
snulým manželom, ot-
com a dedkom Jánom  
Ďurechom z Nosíc, kto-
rý nás náhle opustil po tragickej dopravnej ne-
hode. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary. Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe 
Advent a pánovi farárovi za dôstojnú rozlúčku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL opr. Bille-obliečky, paplóny, 
matrace, plachty, deky, dekoračky. Výroba byt. textilu 
na mieru. Overená kvalita
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• Maľovanie, natieranie 0902 356 631
• Stavebné práce 0902 356 631
• 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
• Ponúkame pomocné práce pri údržbe rodinných 

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, aby som sa Vám srdečne a úprim-
ne poďakoval za veľmi profesionálny a  dôs-
tojný pohreb mojej manželky Zuzany, ktorý 
ste zorganizovali 15. mája 2021 v Udiči. Veľmi 
si vážim Váš prístup, profesionalitu a  úroveň, 
s ktorou Vaša pohrebná služba Advent pristu-
povala pri poslednej rozlúčke. Miroslav Šesták.

POĎAKOVANIE
Ďakujem veľmi pekne  DHZ NOSICE  a poslan-
covi Mgr. Romanovi Špačkovi za rýchlu pomoc 
a ochotu pri zatápaní okolia bývalej železnič-
nej vlakovej zástavky v  Nosiciach,  v  blízkos-
ti  môjho bytu, v dôsledku nepriaznivého daž-
divého počasia. Božena Vráblová.

POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem vysloviť veľké poďakova-
nie pani Marte z opatrovateľskej služby Ados 
za jej obetavé a láskyplné ošetrovanie môjho 
manžela Miroslava. Manželka.

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná 

kancelária Púchovskej kultúry bude od  
6.5.2021 OTVORENÁ

KAŽDÝ ŠTVRTOK
Od 8.00 -11.30 - 12.00 -16.00 h.

Inzerciu a spomienky počas ostatných dní 
vybavíte emailom alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia zaslaná emailom je bezplatná. 

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO UČITEĽA  
PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Základná škola Mládežnícka
Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických zamestnancova 
odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie 
do zamestnania, profesijný životopis, kópia - do-
klad o vzdelaní, podpísaný súhlas na spracovanie 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona 
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné 
zaslať niektorým z týchto spôsobov: poštou na ad-
resu: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 
02001 alebo e-mailom na adresu: skola@zsmlapv.
edu.sk.Tel. kontakt: 0905830798

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

Cena: 185 €

Cena: 168 €
Cena: 178 €

Urobte si NEZÁVÄZNÚ REZERVÁCIU pred letom! Ubytovanie v 3 a 4-hviezdičkových hoteloch.
www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov

LEGENDÁRNE SLAPY
A KŘIVOKLÁTSKO

15. - 18. júl 2021 (štvrtok-nedeľa)

Najčistejšia príroda, malebné pohoria, kultúrne 
krásy na severe Čiech v secesnom grandhoteli!

8.- 11. júl 2021 (štvrtok-nedeľa) Cena: 178 €

JIZERSKÉ HORY A FRÝDLANTSKO
4-dňový zájazd

5. - 8. august 2021 (štvrtok-nedeľa)

KARLOVARSKO
A SVATOŠSKÉ SKALY
Atraktívne prostredie Karlových Varov a ich okolia.
Architektonický kúpeľný skvost, nepoznané zámky, 
turistika v skalnom meste a oveľa viac...

Čarovné zákutia horného toku Vltavy, hrady, 
zámky, ľahká turistika k jazerám Křivoklátska.

4-dňový zájazd 4-dňový zájazd

14. - 17. august 2021 (sobota-utorok)

Poďťe s nami po stopách �lmu Jak dostat tatínka
do polepšovny!  Spoznajte jednu  z najatraktívnej-
ších lokalít ČR. 

ČESKÝ RAJ A OKOLIE III.
Ostrov KORZIKA (Francúzsko) 22.-31.7., TOSKÁNSKO (Taliansko) 19.-23.8.

4-dňový zájazd

PONUKA PRÁCE
Prijmeme na TPP pracovníčku do prevádzky 
lahôdok s  miestom výkonu práce v  Púchove. 
Pracuje sa  od Pondelka do Piatka, víkendy voľné. 
Miesto vhodné aj pre osoby v  dôchodkovom 
veku. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu nás 
kontaktujte na č.t.: 0917/107 895

domov, kosenie trávy, orez stromov. t.č. 0903697247

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim 2 alebo 1-izbový byt v blízkosti Zdravia   
0915679770
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519.

PREDAJ
• Predám cinkulár cena 100 €. 0914 120 216

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu garáž na Gorazdovej ulici v PU, 
cena 50 € mesačne
• Vezmem do prenájmu chatku so záhradkou alebo 
ponúkam starostlivosť o  dom, chatku, vilku v  čase 
neprítomnosti majiteľa. Prípadne kúpim chatku so 
záhradkou v záhradkárskej oblasti. 0905527890

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
• Prijmem dôchodcov na upratovanie žel. stanice  
a obsluhu WC zariadenia v železničnej stanici Púchov, 
minimálna mzda.Info: 0918 531 503
• ADET, s.r.o, hľadá brigádničku dôchodkyňu na 
občasnú výpomoc do predajne v Púchove. Mzda 
3,58 € / h brutto. Info: 0905 620  715, alebo priamo 
v predajni

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  HAFKÁČIHAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com      hafkacipb@gmail.com      facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983
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258 € / 1 ks.

Výkonná Kosačka benzínová
2,5 kW, záber 51 cm, s pojazdom koš 65 L    

obj. kód: 111253 14,99 € / 1 ks.

Postrekovač Goodfarm 
12 lit. chrbtový    

obj. kód: 256012

3,50 € / 1 ks.

Zábrana proti vtákom 
48 hrotov, L-50 cm, nerez    
obj. kód: 2170900

14,99 € / 1 ks.

Stojan kôš separácia 
odpadu Duo 
pre 2 vrecia na odpad 1set     
obj. kód: 2211492

Bio prípravky na ochranu rastlín, stromov  
široký výber na rôzne použite 0,1L     
obj. kód: 128806

17,90 € / bal.

Silon žilka na kosenie 
2,4 mm, hranatý, kotúč 223 m      
obj. kód: 111960

Nutrimix minerálne 
krmivo s vitamínom 
pre NOSNICE 
1 kg    
obj. kód: 360500

0,99 € / 1 ks.

Kompletné krmivo 
pre psov konzerva  
1240 g    
obj. kód: 65454

Akcia platí od 25.5.21 do 12.6.21 alebo do vypredania zásob.
Platí len pre Kinekus 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

cena za 1kg 0,80 € 

1,99 € / 1 ks.
cena za 1kg 1,99 € 

cena za 1bm 0,08 € 

9,90 € / bal.

Kompletná kŕmna zmes 
pre králiky s liečivom 
granula 25 kg balenie     
obj. kód: 520015

cena za 1kg 0,40 € 

od 1,99 € / 0,1l
cena za 1 L 19,99 € 

14,49 € / 1 ks.

Vozík Keter® 
záhradný  50 L, 51x56x84 cm, mix color      
obj. kód: 212313


