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Slovami primátorky: 
„Deti sú ruky, ktorými sa držíme neba.“ 

Epidemiologická situácia sa opäť zlepšila, opatre-Epidemiologická situácia sa opäť zlepšila, opatre-
nia sa pozvoľna uvoľnili a atmosféra v meste naberá nia sa pozvoľna uvoľnili a atmosféra v meste naberá 
na obrátkach. Od pondelka 31.5. sme sa ako okres na obrátkach. Od pondelka 31.5. sme sa ako okres 
zaradili podľa COVID Automatu do oranžovej farby. zaradili podľa COVID Automatu do oranžovej farby. 
Znamená to ďalšie zvoľnenie nielen pri organizova-Znamená to ďalšie zvoľnenie nielen pri organizova-
ní športových a kultúrnych podujatí, tréningových ní športových a kultúrnych podujatí, tréningových 
procesov, ale určite všetci z nás privítajú po dlhej procesov, ale určite všetci z nás privítajú po dlhej 
dobe možnosť navštíviť reštauráciu alebo kaviareň dobe možnosť navštíviť reštauráciu alebo kaviareň 
nielen na terasách, ale i v interiéroch. Vo vnútorných nielen na terasách, ale i v interiéroch. Vo vnútorných 
priestoroch už nemusíme mať respirátor, nakoľko priestoroch už nemusíme mať respirátor, nakoľko 
postačuje ochranné rúško. postačuje ochranné rúško. 

Napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácie v na-Napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácie v na-
šom meste, nezanedbávame prevenciu a osobne šom meste, nezanedbávame prevenciu a osobne 
ma veľmi potešil záujem o očkovanie v meste, ktoré ma veľmi potešil záujem o očkovanie v meste, ktoré 
organizujeme počas víkendu 12.6. - 13.6.2021 (dru-organizujeme počas víkendu 12.6. - 13.6.2021 (dru-
há dávka vakcíny bude podávaná cca o 28 dní, pri-há dávka vakcíny bude podávaná cca o 28 dní, pri-
čom o presnom termíne budú registrovaní občania čom o presnom termíne budú registrovaní občania 
informovaní). Z dôvodu, že kapacity poskytovateľa informovaní). Z dôvodu, že kapacity poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, ktorý bude v našom mes-zdravotnej starostlivosti, ktorý bude v našom mes-
te očkovať, boli počtom zaregistrovaných – takmer te očkovať, boli počtom zaregistrovaných – takmer 
1500 záujemcov - prekročené, museli sme registrá-1500 záujemcov - prekročené, museli sme registrá-
ciu tohto prvého kola očkovania pozastaviť. Dôležité ciu tohto prvého kola očkovania pozastaviť. Dôležité 
je uviesť, že všetkým zaregistrovaným záujemcom je uviesť, že všetkým zaregistrovaným záujemcom 
bude zaslaná SMS správa, v ktorej bude uvedený bude zaslaná SMS správa, v ktorej bude uvedený 
presný termín a čas, kedy bude konkrétny občan presný termín a čas, kedy bude konkrétny občan 
zaočkovaný. Očkovanie bude prebiehať v budove Di-zaočkovaný. Očkovanie bude prebiehať v budove Di-
vadla Púchov na dvoch miestach (javisko a hľadisko), vadla Púchov na dvoch miestach (javisko a hľadisko), 
podobne ako v čase, keď prebiehalo v Divadle tes-podobne ako v čase, keď prebiehalo v Divadle tes-
tovanie. Prosíme, dodržte určený čas očkovania, aby tovanie. Prosíme, dodržte určený čas očkovania, aby 
nevznikali zbytočné nedorozumenia a komplikácie.nevznikali zbytočné nedorozumenia a komplikácie.

A máme novinku! Očkovanie výjazdovou očko-A máme novinku! Očkovanie výjazdovou očko-
vacou jednotkou pre imobilných a občanov s ŤZP vacou jednotkou pre imobilných a občanov s ŤZP 
priamo v domácom prostredí! Mesto Púchov v spo-priamo v domácom prostredí! Mesto Púchov v spo-
lupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom práve lupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom práve 
dnes začal realizovať prieskum záujmu o očkovanie dnes začal realizovať prieskum záujmu o očkovanie 
imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravot-imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. V prípade, že ste imobilný a Váš ným postihnutím. V prípade, že ste imobilný a Váš 
zdravotný stav Vám neumožňuje dostaviť sa do vak-zdravotný stav Vám neumožňuje dostaviť sa do vak-
cinačného centra, a nie ste zaregistrovaný na testo-cinačného centra, a nie ste zaregistrovaný na testo-
vanie v meste Púchov, ktoré mesto organizuje 12.6. vanie v meste Púchov, ktoré mesto organizuje 12.6. 
– 13.6.2021, máte možnosť využiť službu výjazdovej – 13.6.2021, máte možnosť využiť službu výjazdovej 
očkovacej jednotky, ktorá zabezpečí zaočkovanie  očkovacej jednotky, ktorá zabezpečí zaočkovanie  
u Vás doma. V prípade, ak máte o túto službu záujem, u Vás doma. V prípade, ak máte o túto službu záujem, 
kontaktuje nás buď mailom na msu@puchov.sk, ale-kontaktuje nás buď mailom na msu@puchov.sk, ale-
bo telefonicky na 042/ 46 508 31, s termínom najne-bo telefonicky na 042/ 46 508 31, s termínom najne-
skôr do 3.6.2021 (štvrtok). Trenčiansky samosprávny skôr do 3.6.2021 (štvrtok). Trenčiansky samosprávny 
kraj následne zverejní ďalší postup a termín očkova-kraj následne zverejní ďalší postup a termín očkova-
nia výjazdovou očkovacou jednotkou.nia výjazdovou očkovacou jednotkou.

 A netočíme sa len okolo očkovania, pretože sa na- A netočíme sa len okolo očkovania, pretože sa na-
plno rozbehli práce s opravou cestných komunikácií, plno rozbehli práce s opravou cestných komunikácií, 

čo ste si už určite všimli, ak ste išli po Hoštínskej ulici čo ste si už určite všimli, ak ste išli po Hoštínskej ulici 
alebo na Vieske. V najbližších dňoch začnú práce aj alebo na Vieske. V najbližších dňoch začnú práce aj 
na Moravskej ulici. Spomeniem aj opravu ďalších 11 na Moravskej ulici. Spomeniem aj opravu ďalších 11 
vodovodných poklopov v meste: na Štefánikovej uli-vodovodných poklopov v meste: na Štefánikovej uli-
ci 2 ks, Obrancov mieru 2 ks, J. Kráľa 2 ks, Okružná, ci 2 ks, Obrancov mieru 2 ks, J. Kráľa 2 ks, Okružná, 
Chmelinec, Športovcov, Gorazdova, 1. mája, ktorú Chmelinec, Športovcov, Gorazdova, 1. mája, ktorú 
inováciu poklopov mesto pred pár týždňami inicio-inováciu poklopov mesto pred pár týždňami inicio-
valo a dohodlo u Považskej vodárenskej spoločnosti, valo a dohodlo u Považskej vodárenskej spoločnosti, 
s.r.o. A samozrejme, pokračujú aj ďalšie investičné s.r.o. A samozrejme, pokračujú aj ďalšie investičné 
akcie a prípravy na nové akcie, o čom Vás budeme akcie a prípravy na nové akcie, o čom Vás budeme 
priebežne informovať.priebežne informovať.

V priebehu tohto týždňa začnú naši kolegovia do-V priebehu tohto týždňa začnú naši kolegovia do-
ručovať do Vašich domácností platobné výmery na ručovať do Vašich domácností platobné výmery na 
úhradu miestnych daní a poplatkov za komunálny úhradu miestnych daní a poplatkov za komunálny 
odpad. Každý doručovateľ bude mať doklad, ktorým odpad. Každý doručovateľ bude mať doklad, ktorým 
sa u Vás preukáže pri doručení výmeru. Aj týmto sa u Vás preukáže pri doručení výmeru. Aj týmto 
spôsobom sa snažíme zabezpečiť, aby ste nemuseli spôsobom sa snažíme zabezpečiť, aby ste nemuseli 
ísť na poštu a čakať na prevzatie zásielky. Následne ísť na poštu a čakať na prevzatie zásielky. Následne 
od 7.6.2021 bude možné zaplatiť poplatky a dane, od 7.6.2021 bude možné zaplatiť poplatky a dane, 
pričom opäť v snahe vyhnúť sa dlhému čakaniu na pričom opäť v snahe vyhnúť sa dlhému čakaniu na 
pošte aj tento rok budú môcť občania miestne dane  pošte aj tento rok budú môcť občania miestne dane  
a poplatok za odpad uhradiť nasledovnými spôsob-a poplatok za odpad uhradiť nasledovnými spôsob-
mi: prevodom na účet (internetbanking), alebo ho-mi: prevodom na účet (internetbanking), alebo ho-
tovosťou v pokladni. Občania pri platbe v pokladni tovosťou v pokladni. Občania pri platbe v pokladni 
môžu taktiež využiť bezhotovostný styk pri platení – môžu taktiež využiť bezhotovostný styk pri platení – 
platiť platobnou kartou. Pre uhrádzanie jednotlivých platiť platobnou kartou. Pre uhrádzanie jednotlivých 
poplatkov zriadilo vedenie mesta vysunuté praco-poplatkov zriadilo vedenie mesta vysunuté praco-
visko mestského úradu – pokladne v učebni Divadla visko mestského úradu – pokladne v učebni Divadla 
Púchov, kde dve pracovníčky MsÚ Púchov budú tieto Púchov, kde dve pracovníčky MsÚ Púchov budú tieto 
platby od občanov prijímať. Viac sa dočítate aj v tom-platby od občanov prijímať. Viac sa dočítate aj v tom-
to vydaní PN.to vydaní PN.

Intenzívne pracujeme aj na sčítaní obyvateľstva, Intenzívne pracujeme aj na sčítaní obyvateľstva, 
ktoré prebieha prostredníctvom mobilných sčítacích ktoré prebieha prostredníctvom mobilných sčítacích 
asistentov. Požiadavky sú rozdelené medzi 9 asisten-asistentov. Požiadavky sú rozdelené medzi 9 asisten-
tov. Ešte stále môžete využiť služby a pomoc mest-tov. Ešte stále môžete využiť služby a pomoc mest-
ského úradu, ak ste sa doposiaľ nesčítali. Radi Vám  ského úradu, ak ste sa doposiaľ nesčítali. Radi Vám  
v priebehu nasledujúcich 14 dní (do 13.6.2021) po-v priebehu nasledujúcich 14 dní (do 13.6.2021) po-
môžeme, a tak len zavolajte. môžeme, a tak len zavolajte. 

Minulý týždeň sa konalo v priestoroch Divadla aj Minulý týždeň sa konalo v priestoroch Divadla aj 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Púchov, kto-zasadnutie Mestského zastupiteľstva Púchov, kto-
rého jedným zo základných bodov bolo ukončenie rého jedným zo základných bodov bolo ukončenie 
zmluvného vzťahu so spoločnosťou FIN.MOS, a.s. zmluvného vzťahu so spoločnosťou FIN.MOS, a.s. 
Výsledkom je, že Mesto Púchov sa stalo výlučným Výsledkom je, že Mesto Púchov sa stalo výlučným 
vlastníkom verejného osvetlenia. Je to určite skvelá vlastníkom verejného osvetlenia. Je to určite skvelá 
správa, ktorá nám umožní sa postupne v nadchá-správa, ktorá nám umožní sa postupne v nadchá-

dzajúcom období zaoberať inováciou v súčasnosti dzajúcom období zaoberať inováciou v súčasnosti 
často poruchovým verejným osvetlením s prihliad-často poruchovým verejným osvetlením s prihliad-
nutím na smart technológie. Zelenú dostal aj projekt nutím na smart technológie. Zelenú dostal aj projekt 
výstavby 36 nájomných bytov na Kolonke, keďže výstavby 36 nájomných bytov na Kolonke, keďže 
poslanci odsúhlasili návrh na spôsob financovania poslanci odsúhlasili návrh na spôsob financovania 
a zabezpečenia celej tejto dlho pripravovanej akcie. a zabezpečenia celej tejto dlho pripravovanej akcie. 
Viac o mestskom zastupiteľstve sa dočítate v týchto Viac o mestskom zastupiteľstve sa dočítate v týchto 
Púchovských novinách. Okrem toho si pripomenie-Púchovských novinách. Okrem toho si pripomenie-
me aj krásnu akciu z odovzdávania vysvedčení pre me aj krásnu akciu z odovzdávania vysvedčení pre 
absolventov Gymnázia v Púchove, ktorá prebiehala absolventov Gymnázia v Púchove, ktorá prebiehala 
minulý týždeň v mestskom divadle.minulý týždeň v mestskom divadle.

V pondelok sme ukončili dve vyhlásené súťaže  V pondelok sme ukončili dve vyhlásené súťaže  
a výzvy. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zapoji-a výzvy. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zapoji-
li do našej fotografickej súťaže o najromantickejšie li do našej fotografickej súťaže o najromantickejšie 
miesto v Púchove. Vaše fotografie sú dôkazom toho, miesto v Púchove. Vaše fotografie sú dôkazom toho, 
aké je naše mesto nádherné a na svoje si prídu aj aké je naše mesto nádherné a na svoje si prídu aj 
romantické duše. Veľmi ma potešilo aj zapojenie romantické duše. Veľmi ma potešilo aj zapojenie 
viacerých z vás do výzvy „Spoločne za čistý Púchov“. viacerých z vás do výzvy „Spoločne za čistý Púchov“. 
Ďakujem za vaše fotografie z činnosti, ktorej cieľom Ďakujem za vaše fotografie z činnosti, ktorej cieľom 
bolo urobiť naše okolie krajšie, čistejšie a „zelenšie“. bolo urobiť naše okolie krajšie, čistejšie a „zelenšie“. 
Budúci týždeň zverejníme ocenených. Ďakujem  Budúci týždeň zverejníme ocenených. Ďakujem  
a blahoželám Vám všetkým za účasť v našich súťa-a blahoželám Vám všetkým za účasť v našich súťa-
žiach a spoločných výzvach, ktorých cieľom je upria-žiach a spoločných výzvach, ktorých cieľom je upria-
miť pozornosť na Vás a Vaše vnímanie okolia a krásy miť pozornosť na Vás a Vaše vnímanie okolia a krásy 
nášho mesta.nášho mesta.

...a práve v túto chvíľu som pochopila, na čom  ...a práve v túto chvíľu som pochopila, na čom  
v živote najviac záleží! Viete, o čom hovorím? Mat-v živote najviac záleží! Viete, o čom hovorím? Mat-
ky určite áno. Keď som držala svoje dieťa po jeho ky určite áno. Keď som držala svoje dieťa po jeho 
narodení v náručí, bola to chvíľa, ktorá zmenila môj narodení v náručí, bola to chvíľa, ktorá zmenila môj 
život. A práve deťom bude venovaný utorok, kedy si život. A práve deťom bude venovaný utorok, kedy si 
pripomíname Medzinárodný deň detí. pripomíname Medzinárodný deň detí. „Aký strašný „Aký strašný 
by bol svet, keby sa ustavične nerodili deti prinášajúce by bol svet, keby sa ustavične nerodili deti prinášajúce 
so sebou nevinnosť a možnosť rozličnej dokonalosti“so sebou nevinnosť a možnosť rozličnej dokonalosti“    
(J. Ruskin). Deti sú svojou nevinnosťou dokonalé (J. Ruskin). Deti sú svojou nevinnosťou dokonalé 
stvorenia, a tak im venujme o trošku viac pozornosti stvorenia, a tak im venujme o trošku viac pozornosti 
ako obvykle. V utorok dopoludnia bude pre deti vy-ako obvykle. V utorok dopoludnia bude pre deti vy-
členený priestor v Europarku, kde môžete s deťmi členený priestor v Europarku, kde môžete s deťmi 
prísť a potešiť sa spoločne s nimi. Pre všetky deti je prísť a potešiť sa spoločne s nimi. Pre všetky deti je 
pripravený pestrý program aj popoludní pred budo-pripravený pestrý program aj popoludní pred budo-
vou Divadla. Sofoklés povedal, že vou Divadla. Sofoklés povedal, že „deti sú kotvy, ktoré „deti sú kotvy, ktoré 
držia matkin život“držia matkin život“, a tak buďme deťom tou loďou , a tak buďme deťom tou loďou 
opory a lásky, pretože v nich je naša nekonečnosť. opory a lásky, pretože v nich je naša nekonečnosť. 
Prajem Vám krásny, láskou a detským smiechom za-Prajem Vám krásny, láskou a detským smiechom za-
plavený týždeň! plavený týždeň! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Poslanci schválili ďalšie kroky smerujúce
Vo štvrtok 27. mája 2021 sa v hlavnej Vo štvrtok 27. mája 2021 sa v hlavnej 

sále Divadla Púchov stretli poslanci mest-sále Divadla Púchov stretli poslanci mest-
ského zastupiteľstva (MsZ) na svojom tre-ského zastupiteľstva (MsZ) na svojom tre-
ťom tohtoročnom zasadnutí.ťom tohtoročnom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedl-Rokovania sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedl-
nili sa poslanci Pavel Melišík, Marián Mišún a Roman nili sa poslanci Pavel Melišík, Marián Mišún a Roman 
Špaček. Špaček. 

Správy hlavnej kontrolórky mestaSprávy hlavnej kontrolórky mesta
Primátorka mesta Katarína Heneková po úvod-Primátorka mesta Katarína Heneková po úvod-

ných slovách udelila slovo hlavnej kontrolórke mesta ných slovách udelila slovo hlavnej kontrolórke mesta 
Marte Kaveckej, ktorá predložila poslancom správu  Marte Kaveckej, ktorá predložila poslancom správu  
o kontrole použitia finančných prostriedkov rozpoč-o kontrole použitia finančných prostriedkov rozpoč-
tu v kapitole „údržba verejnej zelene“ za roky 2019 tu v kapitole „údržba verejnej zelene“ za roky 2019 
a 2020 a z kontroly použitia finančných prostriedkov a 2020 a z kontroly použitia finančných prostriedkov 
prijatých v roku 2020 na základe Zmluvy o návrat-prijatých v roku 2020 na základe Zmluvy o návrat-
nej finančnej výpomoci vrátane kontroly stavu dlhu  nej finančnej výpomoci vrátane kontroly stavu dlhu  
a dlhovej služby. a dlhovej služby. 

V dňoch 25. 1. až 3. 5. 2021 hlavná kontrolórka mes-V dňoch 25. 1. až 3. 5. 2021 hlavná kontrolórka mes-
ta vykonala kontrolu, ktorej predmetom bolo preve-ta vykonala kontrolu, ktorej predmetom bolo preve-
riť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, transpa-riť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, transpa-
rentnosti a príslušných legislatívnych predpisov: pri rentnosti a príslušných legislatívnych predpisov: pri 
použití prijatej návratnej finančnej výpomoci v roku použití prijatej návratnej finančnej výpomoci v roku 
2020, vrátane dopadu na stav dlhu a pri obstaraných 2020, vrátane dopadu na stav dlhu a pri obstaraných 
tovaroch a službách v oblasti životného prostredia tovaroch a službách v oblasti životného prostredia 
za roky 2019 a 2020. Kontrola bola vykonaná podľa za roky 2019 a 2020. Kontrola bola vykonaná podľa 
schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2021 s cieľom odstrániť prípadné nedostatky zistené 2021 s cieľom odstrániť prípadné nedostatky zistené 
v hospodárení s rozpočtovými prostriedkami. v hospodárení s rozpočtovými prostriedkami. 

Vysporiadanie zmluvného vzťahu so spoločnos-Vysporiadanie zmluvného vzťahu so spoločnos-
ťou FIN.M.O.S.ťou FIN.M.O.S.

Jedným z hlavných bodov rokovania zastupiteľstva Jedným z hlavných bodov rokovania zastupiteľstva 
bol bod, v ktorom poslanci prerokovali a schválili bol bod, v ktorom poslanci prerokovali a schválili 
vysporiadanie zmluvného vzťahu so spoločnosťou vysporiadanie zmluvného vzťahu so spoločnosťou 
FIN.M.O.S., a.s., s ktorou Mesto Púchov uzatvorilo  FIN.M.O.S., a.s., s ktorou Mesto Púchov uzatvorilo  
v roku 2007 Zmluvu o zabezpečení verejného osvet-v roku 2007 Zmluvu o zabezpečení verejného osvet-
lenia s touto spoločnosťou, podľa ktorej sa spoloč-lenia s touto spoločnosťou, podľa ktorej sa spoloč-
nosť FIN.M.O.S. stala vlastníkom investície (rekon-nosť FIN.M.O.S. stala vlastníkom investície (rekon-
štrukcie verejného osvetlenia). V tom istom roku štrukcie verejného osvetlenia). V tom istom roku 
Mesto Púchov uzatvorilo Zmluvu o prevode akcií so Mesto Púchov uzatvorilo Zmluvu o prevode akcií so 
spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s., vrátane via-spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s., vrátane via-
cerých dodatkov.cerých dodatkov.

Zastupiteľstvo schválilo ukončenie zmluvných Zastupiteľstvo schválilo ukončenie zmluvných 
vzťahov so spoločnosťou FIN.M.O.S. Dohodou  vzťahov so spoločnosťou FIN.M.O.S. Dohodou  
o ukončení Zmluvy o zabezpečení verejného osvet-o ukončení Zmluvy o zabezpečení verejného osvet-

lenia, s ktorou sa mala zároveň uzatvárať Zmluva  lenia, s ktorou sa mala zároveň uzatvárať Zmluva  
o kúpe akcií a Dohoda o započítaní vzájomných po-o kúpe akcií a Dohoda o započítaní vzájomných po-
hľadávok so spoločnosťou 1. slovenská úsporová za hľadávok so spoločnosťou 1. slovenská úsporová za 
účelom urovnania vzájomných zmluvných vzťahov. účelom urovnania vzájomných zmluvných vzťahov. 

Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo vykazo-Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo vykazo-
vala stratu a nevyplácala žiadne podiely na zisku, vala stratu a nevyplácala žiadne podiely na zisku, 
Mesto Púchov nemohlo očakávať z vlastníctva akcií Mesto Púchov nemohlo očakávať z vlastníctva akcií 
žiaden príjem vo forme dividend. Odplata za akcie žiaden príjem vo forme dividend. Odplata za akcie 

nadväzuje na výšku zostatkovej hodnoty investície nadväzuje na výšku zostatkovej hodnoty investície 
(rekonštrukcie verejného osvetlenia) a bola určená  (rekonštrukcie verejného osvetlenia) a bola určená  
s cieľom, aby bolo možné vysporiadanie kúpnej ceny s cieľom, aby bolo možné vysporiadanie kúpnej ceny 
za zariadenie verejného osvetlenia formou započíta-za zariadenie verejného osvetlenia formou započíta-
nia s kúpnou cenou za akcie.nia s kúpnou cenou za akcie.

Pozitívom tohoto riešenia má byť nový právny stav, Pozitívom tohoto riešenia má byť nový právny stav, 
na základe ktorého sa mesto stane výlučným vlastní-na základe ktorého sa mesto stane výlučným vlastní-
kom verejného osvetlenia v meste Púchov a zároveň kom verejného osvetlenia v meste Púchov a zároveň 
na základe zmluvy s 1. slovenskou úsporovou zanik-na základe zmluvy s 1. slovenskou úsporovou zanik-
ne majetková účasť mesta v spoločnosti FIN.M.O.S., ne majetková účasť mesta v spoločnosti FIN.M.O.S., 
čím zanikne aj prípadná zodpovednosť mesta za čím zanikne aj prípadná zodpovednosť mesta za 
hospodárenie tejto spoločnosti. hospodárenie tejto spoločnosti. 

Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu so spoloč-Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu so spoloč-
nosťou FIN.M.O.S. je okrem nadobudnutia vlastníc-nosťou FIN.M.O.S. je okrem nadobudnutia vlastníc-
tva zariadení verejného osvetlenia Mestom Púchov tva zariadení verejného osvetlenia Mestom Púchov 
aj nevýhodnosť ceny za dodávku elektrickej energie aj nevýhodnosť ceny za dodávku elektrickej energie 

do sústavy verejného osvetlenia zo strany FIN.M.O.S. do sústavy verejného osvetlenia zo strany FIN.M.O.S. 
Ukončením zmluvného vzťahu s FIN.M.O.S. sa záro-Ukončením zmluvného vzťahu s FIN.M.O.S. sa záro-
veň mestu otvára možnosť uzavrieť novú zmluvu  veň mestu otvára možnosť uzavrieť novú zmluvu  
o dodávke elektrickej energie pre verejné osvetlenie o dodávke elektrickej energie pre verejné osvetlenie 
s novým dodávateľom. s novým dodávateľom. 

Ďalším výrazným benefitom je, že údržbu verej-Ďalším výrazným benefitom je, že údržbu verej-
ného osvetlenia bude vykonávať priamo mestská ného osvetlenia bude vykonávať priamo mestská 
spoločnosť Podnik technických služieb mesta, s.r.o.  spoločnosť Podnik technických služieb mesta, s.r.o.  
a teda mesto uhradí len skutočne vynaložené nákla-a teda mesto uhradí len skutočne vynaložené nákla-
dy na údržbu verejného osvetlenia. Doterajší stav bol dy na údržbu verejného osvetlenia. Doterajší stav bol 
taký, že údržbu verejného osvetlenia síce vykonával taký, že údržbu verejného osvetlenia síce vykonával 
Podnik technických služieb mesta, avšak túto službu Podnik technických služieb mesta, avšak túto službu 
vykonávala pre spoločnosť FIN.M.O.S., ktorá násled-vykonávala pre spoločnosť FIN.M.O.S., ktorá násled-
ne vykonanú údržbu refakturovala mestu, v súčas-ne vykonanú údržbu refakturovala mestu, v súčas-
nosti oproti pôvodnému zneniu zmluvy s takmer nosti oproti pôvodnému zneniu zmluvy s takmer 
100% navýšením. Veľkým prínosom pre mesto ne-100% navýšením. Veľkým prínosom pre mesto ne-
sporne bude možnosť efektívnych inovácií verejné-sporne bude možnosť efektívnych inovácií verejné-
ho osvetlenia s cieľom ďalších úspor elektrickej ener-ho osvetlenia s cieľom ďalších úspor elektrickej ener-
gie v tomto segmente. gie v tomto segmente. 

Prítomní poslanci po vysvetlení podrobností tohto Prítomní poslanci po vysvetlení podrobností tohto 
problému JUDr. Antonom Školekom a krátkej disku-problému JUDr. Antonom Školekom a krátkej disku-
sii návrh uznesenia schválili jednomyseľne. Poslanci sii návrh uznesenia schválili jednomyseľne. Poslanci 
poďakovali právnemu zástupcovi mesta JUDr. Škole-poďakovali právnemu zástupcovi mesta JUDr. Škole-
kovi za jeho nasadenie a ocenili jeho prácu pri dorie-kovi za jeho nasadenie a ocenili jeho prácu pri dorie-
šení ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťou šení ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťou 
FIN.M.O.S.FIN.M.O.S.

Odsúhlasenie prestavby objektov na Kolonke Odsúhlasenie prestavby objektov na Kolonke 
na bytové domyna bytové domy

Zámer a financovanie projektu „Prestavba a staveb-Zámer a financovanie projektu „Prestavba a staveb-
né úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou úče-né úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou úče-
lu užívania na bytové domy“ predstavila mestskému lu užívania na bytové domy“ predstavila mestskému 
zastupiteľstvu jeho predkladateľka prednostka mest-zastupiteľstvu jeho predkladateľka prednostka mest-
ského úradu Iveta Brindzová.ského úradu Iveta Brindzová.

Mesto Púchov nadobudlo v roku 2019 v mestskej Mesto Púchov nadobudlo v roku 2019 v mestskej 
časti Kolonka do vlastníctva dva objekty slúžiace časti Kolonka do vlastníctva dva objekty slúžiace 
ako učebne, ktoré boli súčasťou areálu strednej ško-ako učebne, ktoré boli súčasťou areálu strednej ško-
ly so zámerom zrekonštruovať ich na bytové domy. ly so zámerom zrekonštruovať ich na bytové domy. 
Objekty v danej lokalite sú vhodné na výstavbu ná-Objekty v danej lokalite sú vhodné na výstavbu ná-
jomných bytových domov z pohľadu svojej veľkosti jomných bytových domov z pohľadu svojej veľkosti 
a ich pôvodného charakteru, ktorým boli v minulosti a ich pôvodného charakteru, ktorým boli v minulosti 
(bytovky), z pohľadu ich umiestnenia v už existujúcej (bytovky), z pohľadu ich umiestnenia v už existujúcej 
bytovej zástavbe, aj z pohľadu svojho umiestnenia bytovej zástavbe, aj z pohľadu svojho umiestnenia 
v blízkosti priemyselného areálu spoločnosti Conti-v blízkosti priemyselného areálu spoločnosti Conti-
nental, ktorá je najväčším zamestnávateľom v regió-nental, ktorá je najväčším zamestnávateľom v regió-
ne. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza stredná  ne. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza stredná  
a vysoká škola, neďaleko aj materská škola so základ-a vysoká škola, neďaleko aj materská škola so základ-
nou školou. Lokalita je dopravne prístupná, zastávka nou školou. Lokalita je dopravne prístupná, zastávka 
autobusu je hneď vedľa areálu. Areál sa nachádza  autobusu je hneď vedľa areálu. Areál sa nachádza  
v relatívne pokojnej časti mesta. Zámer realizácie v relatívne pokojnej časti mesta. Zámer realizácie 
investície výstavby 36 nájomných bytov na Kolonke investície výstavby 36 nájomných bytov na Kolonke 
bol odsúhlasený na minuloročnom zasadnutí Mest-bol odsúhlasený na minuloročnom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva Púchov. ského zastupiteľstva Púchov. 

Vzhľadom na umiestnenie vhodné pre mladých Vzhľadom na umiestnenie vhodné pre mladých 
ľudí, na začiatku svojho produktívneho veku, ale aj ľudí, na začiatku svojho produktívneho veku, ale aj 
pre tých, ktorý sú na sklonku svojho pracovného za-pre tých, ktorý sú na sklonku svojho pracovného za-
radenia, projektanti prispôsobili skladbu bytov tým-radenia, projektanti prispôsobili skladbu bytov tým-
to požiadavkám. Malé byty s malou výmerou sú cel-to požiadavkám. Malé byty s malou výmerou sú cel-
kovo veľmi žiadané aj medzi záujemcami o nájomné kovo veľmi žiadané aj medzi záujemcami o nájomné 
bývanie, ale túto preferenciu je možné konštatovať bývanie, ale túto preferenciu je možné konštatovať 
ako všeobecný trend. V každom z dvoch objektov je ako všeobecný trend. V každom z dvoch objektov je 
18 bytov. Prevládajú menšie byty, v každom z objek-18 bytov. Prevládajú menšie byty, v každom z objek-
tov bude deväť 1-izbových bytov, šesť 2-izbových tov bude deväť 1-izbových bytov, šesť 2-izbových 
bytov a tri 3-izbové byty. Práve preferencia na byty bytov a tri 3-izbové byty. Práve preferencia na byty 
s nižšou výmerou pomáha tým, ktorí bývajú sami, s nižšou výmerou pomáha tým, ktorí bývajú sami, 
alebo z akéhokoľvek dôvodu si nemôžu dovoliť platiť alebo z akéhokoľvek dôvodu si nemôžu dovoliť platiť 
vyššie nájomné. Teda mladým rodinám, osamelým aj vyššie nájomné. Teda mladým rodinám, osamelým aj 
sociálne slabším. Obstarávacie náklady rozpočítané sociálne slabším. Obstarávacie náklady rozpočítané 
na dobu nájmu sú kompenzované nižšou výmerou, na dobu nájmu sú kompenzované nižšou výmerou, 
ktorá zabezpečí primeranú výšku nájomného. ktorá zabezpečí primeranú výšku nájomného. 

Projektovú dokumentáciu pripravili Bellušove ate-Projektovú dokumentáciu pripravili Bellušove ate-
liéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. liéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. 
Zhotoviteľom diela je na základe výsledkov verejné-Zhotoviteľom diela je na základe výsledkov verejné-
ho obstarávania spoločnosť STROJSTAV, s.r.o. s hod-ho obstarávania spoločnosť STROJSTAV, s.r.o. s hod-
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k výstavbe nájomných bytov na Kolonke
notou vysúťaženej zákazky- cenou diela vo výške notou vysúťaženej zákazky- cenou diela vo výške 
1.850.336 €. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 1.850.336 €. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
s úrokovou sadzbou 1% ročne so splatnosťou 30 ro-s úrokovou sadzbou 1% ročne so splatnosťou 30 ro-
kov pri bytovom dome a 20 rokov pri technickej vy-kov pri bytovom dome a 20 rokov pri technickej vy-
bavenosti bude vo výške 60% z celkovej ceny, pričom bavenosti bude vo výške 60% z celkovej ceny, pričom 
dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR bude vo dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR bude vo 
výške 40%. výške 40%. 

V čase pred podaním žiadosti nie je možné predpo-V čase pred podaním žiadosti nie je možné predpo-
kladať, koľko subjektov podá žiadosť o poskytnutie kladať, koľko subjektov podá žiadosť o poskytnutie 
dotácie z MDV SR, na ktorú nevzniká právny nárok dotácie z MDV SR, na ktorú nevzniká právny nárok 
podaním žiadosti. Pre prípad neposkytnutia dotá-podaním žiadosti. Pre prípad neposkytnutia dotá-
cie z MDV SR sa alternatívne prijímalo uznesenie na cie z MDV SR sa alternatívne prijímalo uznesenie na 
schválenie financovania výstavby 100% úverom zo schválenie financovania výstavby 100% úverom zo 
ŠFRB v kombinácii s vlastnými finančnými prostried-ŠFRB v kombinácii s vlastnými finančnými prostried-
kami mesta. Úver poskytnutý ŠFRB bude zabezpe-kami mesta. Úver poskytnutý ŠFRB bude zabezpe-
čený záložným právom na nehnuteľnosti dotknuté čený záložným právom na nehnuteľnosti dotknuté 
prestavbou (stavby a priľahlé pozemky) a bankovou prestavbou (stavby a priľahlé pozemky) a bankovou 
zárukou poskytnutou ČSOB, a.s. zárukou poskytnutou ČSOB, a.s. 

Po kolaudácii objektov na bytové domy a po zvý-Po kolaudácii objektov na bytové domy a po zvý-
šení ich všeobecnej hodnoty dôjde k zmene zabez-šení ich všeobecnej hodnoty dôjde k zmene zabez-
pečenia úveru vo forme záložného práva na zrekon-pečenia úveru vo forme záložného práva na zrekon-
štruované objekty a byty. Pri bytoch postavených  štruované objekty a byty. Pri bytoch postavených  
z dotácie MDV SR a úveru ŠFRB musí byť po celú z dotácie MDV SR a úveru ŠFRB musí byť po celú 
dobu ich životnosti zachovaný ich charakter nájom-dobu ich životnosti zachovaný ich charakter nájom-
ných bytov. Pri udeľovaní bytov do nájmu musia byť ných bytov. Pri udeľovaní bytov do nájmu musia byť 
dodržiavané podmienky a rozsah poskytovania so-dodržiavané podmienky a rozsah poskytovania so-
ciálneho bývania v byte stanovené osobitným pred-ciálneho bývania v byte stanovené osobitným pred-
pisom.pisom.

Keďže žiadostí o nájomné byty, ktoré mesto pre ne-Keďže žiadostí o nájomné byty, ktoré mesto pre ne-
dostatok bytov nedokáže uspokojiť je celkom 69, je dostatok bytov nedokáže uspokojiť je celkom 69, je 
predpoklad, že záujem o nové nájomné byty bude predpoklad, že záujem o nové nájomné byty bude 
vysoký. Z uvedeného dôvodu je výstavba nájomných vysoký. Z uvedeného dôvodu je výstavba nájomných 
bytov nevyhnutná a zástupcovia mestského úradu bytov nevyhnutná a zástupcovia mestského úradu 
ako aj poslanci, ktorí sú členmi „bytovej“ komisie pre-ako aj poslanci, ktorí sú členmi „bytovej“ komisie pre-

zentovali jednoznačnú podporu budovania nových zentovali jednoznačnú podporu budovania nových 
nájomných bytov. Zastupiteľstvo po diskusii navrho-nájomných bytov. Zastupiteľstvo po diskusii navrho-
vané uznesenie jednomyseľne schválilo.vané uznesenie jednomyseľne schválilo.

Schválenie mestských dotáciíSchválenie mestských dotácií
Poslanci tiež schválili dotácie mestským subjektom: Poslanci tiež schválili dotácie mestským subjektom: 

1. VK Púchov (9.500 €), Klub hokejbalu a florbalu 1. VK Púchov (9.500 €), Klub hokejbalu a florbalu 
Púchov (5.000 €), Krasoklub Púchov (1.000 €), Bed-Púchov (5.000 €), Krasoklub Púchov (1.000 €), Bed-
mintonový klub RACQUETS (3.500 €), Plavecký klub mintonový klub RACQUETS (3.500 €), Plavecký klub 

Matador Púchov (12.000 €), Športový klub Púchov Matador Púchov (12.000 €), Športový klub Púchov 
(1.000 €), OZ ŠK ODEMA – Tenis (700 €), Stredisko (1.000 €), OZ ŠK ODEMA – Tenis (700 €), Stredisko 
Evanjelickej diakonie v Púchove (1.000 €), Denný Evanjelickej diakonie v Púchove (1.000 €), Denný 
stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím Aliis  stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím Aliis  
(1.500 €).(1.500 €).

Mestské zastupiteľstvo bude najbližšie rokovať dňa Mestské zastupiteľstvo bude najbližšie rokovať dňa 
23. júna 2021.23. júna 2021.

Text a foto: Slavomír FlimmelText a foto: Slavomír Flimmel

OČKOVANIE VÝJAZDOVOU OČKOVACOU JEDNOTKOU 
PRE IMOBILNÝCH A OBČANOV S ŤZP PRIAMO 

V DOMÁCOM PROSTREDÍ!

Mesto Púchov v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym 
krajom realizuje prieskum záujmu o očkovanie imobilných 
občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. 
V prípade, že ste imobilný a Váš zdravotný stav Vám 
neumožňuje dostaviť sa do vakcinačného centra a nie ste 
zaregistrovaný na testovanie v meste Púchov, ktoré mesto 
organizuje 12. – 13.6.2021, máte možnosť využiť službu 
výjazdovej očkovacej jednotky, ktorá zabezpečí zaočko-
vanie u Vás doma. V prípade ak máte o túto službu záujem, 
kontaktuje nás buď mailom na msu@puchov.sk alebo telefo-
nicky na 042/ 46 508 31, s termínom najneskôr do 3.6.2021 
/štvrtok/. Trenčiansky samosprávny kraj následne zverejní ďalší 
postup a termín očkovania výjazdovou očkovacou jednotkou. 
Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca P�zer 
BioNTech.

O
ZN

A
MPLATBY MIESTNYCH DANÍ 

A POPLATKOV ZA ODPAD

Pokladňu v Divadle Púchov budú mať občania k dispozícii 
OD PONDELKA – 7.6.2021 DO PIATKA – 25. 6. 2021,v nasledovných časoch:

OD 7. 6. 2021 V DIVADLE PÚCHOV
Mesto Púchov pristúpilo opätovne k zriadeniu vysunutého pracoviska pre 
platenie daní a komunálneho odpadu v Divadle Púchov, ktoré budú môcť 
občania využiť už od pondelka 7. 6. 2021 až do piatka 25. 6. 2021. Doručovanie 
rozhodnutí ako aj zriadenie vysunutého pracoviska MsÚ Púchov boli v tomto 
roku z dôvodu elektronizácie a legislatívnych zmien časovo posunuté. 
Mesto Púchov začne doručovať rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti a taktiež 
rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do jednot-
livých domácností od utorka, 1.6.2021. Aj tento rok budú môcť občania miestne 
dane a poplatok za odpad uhradiť nasledovnými spôsobmi: prevodom na účet 
(internetbanking), bez poplatku v ČSOB a Rai�eisen banke alebo hotovosťou 
v pokladni. Občania pri platbe v pokladni môžu taktiež využiť bezhotovostný styk 
pri platení – platiť platobnou kartou.

Pre uhrádzanie jednotlivých poplatkov zriadilo vedenie mesta vysunuté pracovisko 
mestského úradu – pokladne v učebni Divadla Púchov, kde dve pracovníčky MsÚ Púchov 
budú tieto platby od občanov prijímať. Priestory v Divadle sú zabezpečené hygienickými 
a ochrannými prostriedkami i hliadkou mestskej polície.

Pri čakaní na zaplatenie prosíme, aby ste dodržiavali odstupy a ostatné platné epidemiologické opatrenia  Od 28.6.2021 
budú môcť občania miestne dane a poplatky uhrádzať v hotovostných platbách do pokladne na MsÚ Púchov. 

Pracovné dni 7.6.-11.6.2021 14.6.-25.6.2021
Pondelok   8:00 – 12:00

13:00 – 15:00
8:00 – 12:00

Utorok   8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

8:00 – 12:00

Streda   8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

12:00 – 16:00

Štvrtok   8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

8:00 – 12:00

Piatok   8:00 – 12:00 8:00 – 12:00

Radnica súčasne vyzýva a prosí občanov aby na úhradu za daň z nehnuteľnosti 
alebo poplatku za odpad využívali prioritne bankový prevod. 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Policajná vyšetrovateľka Odboru kriminálnej po-
lície z Považskej Bystrice obvinila z pokračovacie-
ho zločinu podvodu 44-ročného Púchovčana.

Obvinený pod rôznymi zámienkami vykonania 
práce postupne od 9 ľudí podvodne vylákal viac 
ako 5000 €.

Niekoľko ľudí podviedol tak, že ich oslovil na 
rôznych cintorínoch v okr. Považská Bystrica. 
Prihovoril sa im, zoznámil a sľuboval im vykona-
nie rôznych prác na miestach 
posledného odpočinku ich blíz-
kych. Ponúkal napr. vyhotovenie 
kamenných tabúľ z vápenco-
vého kameňa s menami zosnu-
lých, že za lepšiu cenu zabez-
pečí žulové dosky, vyhotovenie 
náhrobných kameňov a obrúb 
okolo hrobu.

Od poškodených vylákal pe-
niaze, aj keď vedel, že dielo ne-
spraví a peniaze použije na svoje 
dlhy a exekúcie.

Jeho fantázia pracovala na plné 
obrátky a okrem cintorínov, kde 
oslovoval starších ľudí, prevažne 
v dôchodkovom veku, oslovil aj 
ďalšie dve osoby s prísľubom 
zabezpečenia zľavovej tankova-

cej karty. Aj toto bol výmysel a tankovaciu kartu 
nezabezpečil. Poškodení však nevideli ani kartu 
a ani peniaze, ktoré obvinenému v dobrej viere 
odovzdali.

Nakoľko podvodného konania sa mal obvine-
ný dopúšťať aj na chránených osobách, osobách 
vyššieho veku, v prípade dokázania viny mu hrozí 
trest odňatia slobody na tri až desať rokov.                

KR PZ Trenčín 

Podvodník z Púchova vylákal 
peniaze od dôverčivých ľudí

Príslušníci Policajného zboru v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji stále pokračujú v preventívnej  
kampani  Auto nie je výklad. Cieľom je upozorniť vo-
dičov, aby si neponechávali žiadne veci na sedadlách 

vozidiel. Zlodeji totiž vedia rýchlo využiť moment, 
keď je vozidlo bez dozoru a hneď môžete prísť napr. 
o notebook, či iné osobné veci, ktoré si zabudnete vo 
vozidle.                     KR PZ Trenčín 

Polícia pokračuje v kampani Auto nie je výklad

Vrak na tráve
Hliadka mestskej polície riešila oznámenie 

občana mesta Púchov, že na Okružnej ulici za 
bytovým podnikom parkuje  osobné motoro-
vé vozidlo na trávniku.  Po príchode na mies-
to  hliadka zistila, že na uvedenom mieste je 
odstavené dodávkové vozidlo šedej farby. Na 
vozidle sa nenachádzali evidenčné čísla a z vo-
zidla bola demontovaná predná časť. Hliadka 
zistila majiteľa vozidla, ktorý sľúbil, že vozidlo  
v krátkom čase odstráni. Priestupok riešený na-
pomenutím.

Vyhrážal sa samovraždou
Na žiadosť Obvodného oddelenia Policajné-

ho zboru Púchov zasahovala hliadka mestskej 
polície na Ulici J. Smreka, odkiaľ vyvolával muž 
na číslo 158 s tým, že chce spáchať samovraž-
du. Po príchode hliadky na miesto bolo ziste-
né, že ide o muža z Horných Kočkoviec, ktorý je 
pod vplyvom alkoholu bez viditeľných vonkaj-
ších zranení. Uviedol, že preto vyvolal 158, lebo 
sa pohádal s priateľkou  a nezvláda to. Muž bol 
prevezený do miesta trvalého bydliska, kde si 
ho matka prevzala a išiel sa vyspať. 

Poškodili oplotenie kríža
Na oddelenie mestskej polície nahlásili prie-

stupok proti majetku na Komenského ulici. Na 
odbočke do chatovej oblasti pri mliekarňach, 
poškodila betónpumpa súkromnej spoločnos-
ti z Beluše oplotenie kríža. Hliadka oznámenie 
preverila a zistila, že došlo k priestupku. Vedúci 
strediska súkromnej spoločnosti o prípade už 
vedel, informoval ho vodič betónpumpy. Firma 
sa zaviazala napraviť škodu v čo najkratšom 
čase. Priestupok je v riešení a zapísaný v knihe 
priestupkov.                  

Poškodený kryt lampy
Hliadka mestskej polície zistila na Ulici obran-

cov mieru poškodený kryt na pouličnom 
osvetlení. Mestskí policajti kryt provizórne 
opáskovali, aby  nedošlo k zásahu elektrickým 
prúdom. Z miesta zhotovili fotodokumentáciu 
a vec oznámili zamestnancovi Podniku tech-
nických služieb mesta Púchov.           MsP Púchov
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V stredu 26. 5. 2021 začali opravy cestných komunikácií v meste na Hoštíns-
kej ulici. Súbežne sa v krátkom čase opravil aj úsek komunikácie v mestskej časti  
Vieska - Bezdedov. Ďakujeme, že ste ohľaduplní voči práve prebiehajúcim prácam 
na ceste.                MsÚ

Opravy ciest na Hoštínskej ul. a vo Vieske

Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy na 
dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o och-
rane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení 
neskorších predpisov.

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené 
funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je neza-
stupiteľnou zložkou životného prostredia:

-§ 3 ods.1 písm.b) zákona č. 220/2004 Z.z.  
v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, 
nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy 
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na 
neobrábaných pozemkoch.

Týmto Mesto Púchov žiada vlastníkov, nájomcov 
(užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohos-
podárskych pozemkov na dodržiavanie citované-
ho zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení 
proti rozširovaniu burín, upozorňuje na povin-
nosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch 

ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej  
2 x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín 
a škodcov.

Mesto Púchov zároveň upozorňuje na skutoč-
nosť, že zo strany Okresného úradu Považská Bys-
trica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané 
previerky plnenia citovaných zákonných ustano-
vení.

Podľa § 25 ods.1 písm.a),b) zákona sa priestupku 
na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy do-
pustí ten, kto:

– nezabezpečí základnú starostlivosť o poľno-
hospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie 

– spôsobil svojou činnosťou zaburinenie poľno-
hospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospo-
dárskeho pozemku.

V prípade zistenia porušenia zákona budú ude-
lené finančné sankcie až do výšky 330 eur.

Podľa § 26 ods.2 zákona právnickej osobe ale-
bo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán 
ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166  
eur do 33 200 eur za každý hektár poľnohospo-
dárskej pôdy, ak sa ňom dopúšťa správneho delik-
tu podľa § 26 ods.1 zákona.

V zastavanom území mesta rieši vec príslušný 
mestský úrad. V prípade potreby bude vec rieše-
ná okresným úradom, ako príslušným orgánom 
ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak pôjde  
o sústavné obťažovanie z pozemku trvale zamore-
ného burinami, vec bude riešená súdnou cestou. 

Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, 
pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané pre-
vierky plnenia citovaných zákonných ustanovení 
v čase od júna 2021.

Katarína Heneková
primátorka mesta 

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín
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Utorkové dopoludnie (25. 5. 2021) sa v Divadle 
Púchov nieslo v slávnostnom duchu odovzdávania 
maturitných vysvedčení študentom, teraz už absol-
ventom Gymnázia v Púchove, ktorí si za posledný 
rok a pol zažili, čo je to nevyspytateľnosť života a čo 
je v ňom najcennejšie. Pozvanie na program, ktorý 
si organizovalo gymnázium vo vlastnej réžii, prijali 
i primátorka mesta Katarína Heneková, ktorá pred-
stúpila pred mladých dospelých i s príhovorom, a tiež 
prednostka MsÚ Púchov, Iveta Brindzová. Celkom 73 
študentov štvrtých ročníkov sa rozlúčilo so svojimi 
triednymi učiteľmi, na ceste za ďalšími míľnikmi.

Slávnostným programom sprevádzal moderátor-
ský tandem Lenka Klinovská a Andrej Pajtáš, rovnako 
študenti Gymnázia v Púchove. Už na úvod ukázali, 
že sú zohratí a dosky javiska, ktoré znamenajú svet, 
im nie sú cudzie, ba naopak. Niekoľko zamyslení na 
začiatok programu povedali svojim starším kolegom, 
tohtoročným absolventom štvrtých ročníkov, ktorí 
si postupne (za dodržania všetkých epidemiologic-
kých opatrení) prichádzali v menších skupinkách 
na javisko, kde im vysvedčenia s pamätnými listami, 
odznakmi Mesta Púchov a s kvetinami odovzdávali 
primátorka Katarína Heneková, riaditeľ Gymnázia  
v Púchove Miroslav Kubičár a triedne učiteľky Dag-
mar Balalová, Alena Sůrová a Miroslava Zbínová.  
O pestrý kultúrny program sa postarali žiaci Základ-
nej umeleckej školy v Púchove, ktorým týmto patrí 
poďakovanie za príjemné doplnenie slávnostného 
dopoludnia. Naviac, dve žiačky ZUŠ a zároveň aj 
absolventky gymnázia, Kristína Potáčová a Gabriela 
Paganíková, si pripravili úvodné a záverečné vystú-
penie ako srdečnú rozlúčku so svojou alma mater.

Ako prvá vystúpila na pódiu primátorka Katarína 
Heneková, ktorá svojimi povzbudivými slovami vlo-
žila do absolventov nádej, vieru a elán: „Hovorí sa, že 
len keď je človek k človeku absolútne pravdivý a ot-
vorený, ľudia sa naozaj poznávajú. Ale bez lásky niet 
pravdy, bez pravdy a bez lásky nemôže človek spo-
znať človeka. Verím, že ste si za tie štyri roky štúdia 
vytvorili silné priateľstvá a Gymnázium v Púchove si 
nebudete pamätať len ako budovu v meste, ktorú ste 
počas stredoškolského štúdia navštevovali a môžete 
si jej maketu pozrieť v mestskom múzeu, ale že ste 
získali aj oveľa, oveľa viac. Pretože vzdelanosť nie je 
len ten objem informácií, ktoré v škole nazbierate, ale 
je to i schopnosť porozumieť iným. Preberáte opraty 
svojho osudu, a tak majte na pamäti, že len na tom 
poli sa obilie rodí, po ktorom vlastný hospodár za 
pluhom chodí (T. Baťa). Zachovajte si pevnú vôľu, 
svoje JA, ktoré je súčasťou rozmanitej spoločnosti. 
Rozšírte si svoje obzory a nezabudnite na nadhľad, 
ktorý keď spojíte s vtipom, život bude ihneď o 21 gra-
mov ľahší, toľko vraj váži ľudská duša.“

Napriek tomu, že posledný rok a pol mali títo štu-
denti gymnázia neľahkú úlohu – zvládnuť vyučova-
nie online a čakať na verdikt, či budú, alebo nebudú 
maturity, čo s prijímačkami na vysokú školu, objavili 
sa medzi študentmi aj tí, ktorí nezaháľali a zo svojich 
ambícií neupustili. Okrem knižných odmien a po-
chváľ študentov, ktorí sa postavili na javisko medzi 
tých najlepších, sa študentkou roka 2021 stala Na-
tália Smatanová, a to za výborné výsledky každo-
ročne počas štúdia na olympiádach v anglickom ja-
zyku, aktívne prispievala do študentského časopisu 
Gympsy – istý čas aj ako šéfredaktorka, zároveň svoje 
schopnosti rozvíjala v Medzinárodnej cene vojvodu  
z Edinburghu, a mnoho ďalších úspechov a partici-
pácií, ktoré počas štúdia dosahovala a prejavovala.

Zopár vtipných príhod počas vyučovania v troch ak-

Odkaz absolventom Gymnázia Púchov:  

(Pokračovanie na 9. strane)
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Nikdy len tak neutekajte z vysokej školy 
tuálne končiacich triedach študentov, spomenul vo 
svojom príhovore riaditeľ gymnázia Miroslav Kubičár. 
Zároveň dodal pár múdrych rád, ktoré považuje za 
veľmi dôležité poznať: „Chcel by som Vám odovzdať 
radu, ktorú nám ako maturantom dala pred mnohý-
mi rokmi pani učiteľka Vlasta Jančiová: Nikdy sa na 
vysokej škole nevzdávajte, neurážajte sa, neutekajte 
z vysokej školy. Ak by vás zo skúšky vyhodili dverami, 
vráťte sa oknom, ak oknom, hľadajte, kde je výťah.  
Z vysokej školy sa odchádza až vtedy, keď vám dekan 
fakulty osobne odnesie kufre na stanicu. A ešte jedna 
rada: nie je hanba, ak počas štúdia zmeníte vysokú 
školu, ktorá vám nesadla. Chybou je, ak na to neprí-
dete a budete sa tam trápiť. Buďte na seba nároční. 
Dnes máte všetko v živote pred sebou, štúdium, prá-
cu, lásku, rodinu. Nemotajte sa v priemernosti. My-
slite, hľadajte, meňte a tvorte svet, robte ho lepším. 
Bite sa za svoje názory, ale pracujte i na tom, aby ste 

boli vnútorne šťastní a pestujte si veselú myseľ. Ďa-
kujeme i vám, milí rodičia, za niekoľkoročnú spolu-
prácu a podporu školy. Vychovali ste týchto skvelých 
mladých ľudí a my sme mali chvíľu tú česť byť ich vy-
chovávateľmi, podporovateľmi. Milí maturanti, dnes 
ste dali definitívnu bodku za gymnaziálnym životom. 
Ctite si svojich rodičov, že vás vychovali a dali vám 
lásku, ctite svojich učiteľov, lebo vám otvorili brány 
k poznávaniu a pomohli vám orientovať sa v živote, 
ctite si svojich priateľov, lebo bez ľudí toho človek 
sám málo dokáže. Choďte a robte s vašim životom 
radosť svojim rodičom, učiteľom, sebe.“

Na záver programu sa slova ujal i absolvent Adam 
Krško, ktorý sa za všetkých odchádzajúcich šťastných 
študentov, ako sám povedal, a poďakoval tým, ktorí 
ich formovali: „Presunuli sme sa do online priestoru, 
a až na pár týždňov, kedy sme sa vrátili do reality, 
sme strávili dni pred počítačom. Aj napriek snahe 
na oboch stranách, nie vždy sme to zvládli pochopiť 
tak ako v škole. Za štyri roky sa našlo veľa úsmevných 

momentov a začalo mnoho priateľstiev, ale ako to už 
v kolektívoch býva, objavili sa aj konflikty. Verím, že 
keď sa o pár rokov stretneme, schuti sa na tom za-
smejeme. Dovoľte mi Vám v mene všetkých absol-
ventov poďakovať a povedať, že sme naozaj vďační 
za všetko, čo ste pre nás urobili. Príprava na ďalšie 
štúdium je to, čo na gymnáziu ide a nemenej dôle-
žitá je aj príprava do života. Myslím si, že učitelia na 
gymnáziu dokázali skombinovať oba aspekty vzdela-
nia, čo nie je vždy štandardom nášho vzdelávacieho 
systému. Prajem každému z nás, či už je to pedagóg, 
alebo rodič, či žiak, aby nikdy neprestal vo svojom ži-
vote hľadať pravdu, pretože tá je spolu so vzdelaním 
to, čo dokáže poraziť nástrahy modernej doby ako 
hoaxy, populizmus, nenávisť.“

Všetkým tohtoročným absolventom gratulujeme  
a prajeme veľa úspechov, ktoré potešia a posunú ich 
vpred, bližšie k splneným snom.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel 

(Pokračovanie zo strany 8)

Ľudstvo žije na ekologický dlh. 
Tento rok prišiel Earth Overshoot 
Day, ktorý je ilustratívnym dá-
tumom, v ktorom spotreba zdrojov 
ľudstva v danom roku presahuje 
kapacitu Zeme, dokonca skôr ako 
vlani! Na Slovensku žijeme na eko-
logický dlh už od 13. mája. 

Environmentalisti dlhodobo pou-
kazujú na to, že musíme kompletne 
zmeniť spôsob života, no zatiaľ sa 
zmeny dejú len veľmi pomaly. K naj-
väčším problémom patrí vytváranie 
odpadov, ktorých produkcia z roka na 
rok rastie.

„Sme presvedčení, že začať treba 
od škôl a vzdelávať deti tak, aby pre 
ne bolo samozrejmé odpad buď mi-
nimalizovať alebo aspoň správne 
triediť,“ vraví koordinátorka projektu 
Eko Alarm Centra environmentálnej  
a etickej výchovy Živica Katarína Le-
pešková. 

V Európskej únii vyprodukuje jeden 
občan priemerne okolo 500 kilogra-
mov odpadu ročne. Únia preto hľadá 
spôsoby, ako odpad minimalizovať, 
prípadne ho využiť ako zdroj mate-
riálov a šetriť tým zdroje. Je to téma, 
ktorou spoločenstvo žije dlhodobo, 
stanovuje si ambiciózne ciele a štáty 
musia napĺňať stále prísnejšie krité-
ria. V jednotlivých krajinách sú však 
v prístupe k týmto témam výrazne 
rozdiely. Slovensko nepatrí k najžiari-

vejším príkladom, produkcia odpadu 
u nás rastie najrýchlejšie z celej EÚ,  
v roku 2019 to bolo 435 kilogramov na 
osobu ročne. Aj preto, aby sa to zme-
nilo, spúšťa organizácia Živica vďaka 
Nadácii Ekopolis projekt vzdelávania  
o odpade Eko Alarm.

„Produkcia, množstvo a nakladanie 
s odpadmi má veľký vplyv na životné 
prostredie a klimatické zmeny. Odpa-
dy sú často zdrojom materiálov, ktoré 
by sme mohli znovu použiť a ušetriť 
životné prostredie od ich náročného 
získavania. Najdôležitejším krokom 
v hospodárení s odpadom je pred-
chádzanie jeho vzniku,“ dodáva Ka-
tarína Lepešková.

A práve to je jedným z hlavným 
cieľov projektu Eko Alarm, ktorý pri-
náša Centrum environmentálnej  
a etickej výchovy Živica do 380 škôl 
po celom Slovensku. Školy budú mať 
príležitosť získať know-how ako vytvá-
raniu odpadov predchádzať, prípadne 
skvalitniť alebo zaviesť triedenie od-
padu na svojej škole. 

„Vybraným školám budú doručené 
koše z recyklovaného materiálu na 
trojzložkový separovaný zber (papier, 
plasty, bio/zmiešaný odpad) pre kaž-
dú triedu. Vyše 70 z nich okrem toho 
dostane aj lektorovanie, mentorova-
nie, metodické materiály a podobne,“ 
dodáva koordinátorka.

Školy sa aktuálne môžu hlásiť do 
projektu. Účastníkov vyberú zástup-
covia CEEV Živica na základe údajov 
uvedených v registračnom formulári 
v priebehu júla 2021. Vybrané školy 
budú potom kontaktované prostred-
níctvom emailu na adresu riaditeľa/ 
riaditeľky a osoby zodpovednej za 
projekt do 15. augusta 2021.

„Pedagógovi zo spomínaných 70 
škôl zodpovednému za projekt budú 
poskytnuté aj dva trojdňové kurzy vo 
Vzdelávacom centre v Zaježovej na 

tému odpadov a rovesníckeho vzde-
lávania,“ uzatvára Katarína Lepešková.

Eko Alarm je príležitosťou pre ško-
ly byť skvelým príkladom pre žiakov, 
ale aj pre celý región. Pilotný ročník 
prebiehal v januári až novembri 2018  
a stretol sa vtedy s veľkým úspechom. 
Hlavným partnerom prvého ročníka 

bol CURADEN Slovakia, ktorý je u nás 
výhradným dovozcom značky ústnej 
hygieny CURAPROX.

Projekt je finančne podporený  
z Európskych a štrukturálnych a inves-
tičných fondov. Výška nenávratného 
finačného príspevku je 197.144 €.

CEEV Živica

Projekt Eko Alarm učí obmedzovať produkciu odpadu
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Dňa 20. 5. sa konala celosvetová akcia deň vyučo-
vania vonku. V tento deň sa deti na celom svete, 
zapojené do akcie učili  vonku. Učenie deti vonku 
prináša množstvo benefitov vo všetkých oblastiach 
vývoja detí. Predškoláci so svojimi učiteľkami čerpali 
inšpirácie v tvorivých zošitoch stromáčik a uskutoč-
nili niekoľko zaujímavých edukačných aktivít.

Dvojice detí začali  pobyt vonku vyrábaním hote-
la pre hmyz. Materiál zbierali deň vopred pri pobyte 
vonku na školskom dvore. Poukladali do rúriek koná-
riky, šišky, ihličie, suchú trávu. Hotové domčeky pre 
hmyz zavesila  pani učiteľka na konáre stromu.

Zahrali sa hru na Opeľovačov. Masky v tvare hmyzu 
včely, lienky, motýľa si nasadili na tvár a lietali z kve-
tu na kvet a slamkami napodobňovali pitie sladkého 
nektáru z kvetov na školskom dvore. Po hre deti hľa-
dali lišajníky na stromoch. Určovali druhy lišajníkov 
pomocou kľúča a zaznamenali do tabuľky aké sa na 
stromoch nachádzajú. 

Ďalšia zaujímavá úloha ich čakala pri rozdelení do 
štyroch skupín farebnými stuhami a spočítali všetky 
stromy, ktoré sú na školskom dvore. Zaviazali stuhy 
okolo každého kmeňa a zistili počet 33 stromov. Boli 
samé prekvapené, že až tak veľa stromov narátali. Na 
záver odmenili deti medailou Svetový deň učenia 
vonku.      MŠ Lienka 

Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“ pre-
veruje znalosti mladých nadšencov astronómie  
v tejto oblasti. Jedným z nich je aj žiak našej školy 
ZŠ Gorazdova, Púchov Šimon Janovec z 5.B. 

V súťaži, ktorá sa aj tento rok konala on-line, náš 
„znalec hviezd“, Šimon, zabodoval. V krajskom kole 
organizovanom Hvezdárňou v Partizánskom sa 
umiestnil na 1. mieste vo svojej kategórii a postúpil 
do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo  
6. 5. 2021, kde obsadil v konkurencii 86 súťažiacich 
vynikajúce 4. miesto. Vo výsledkovej listine postúpil  
o 23 priečok vyššie ako v minulom roku. Oslovila som 
Šimona, aby nám o svojej záľube niečo porozprával.

Ako si sa dostal k astronomickému krúžku?
O astronómiu som sa začal zaujímať, keď som mal 

asi päť rokov. Kreslil som si rôzne obrázky planét  
a potom ma mama prihlásila do „Astronomického tá-
bora“. Tam sa mi veľmi páčilo a organizátor tábora ma 
pozval do Astronomického krúžku.

Čo ťa na astronómii najviac fascinuje? Čo je pre 
teba najzaujímavejšie?

Všetko. Veľmi zaujímavé sú hmloviny. Sú to farebné 

plyny, ktoré pripomínajú rôzne tvary. Tiež ma zau-
jímajú planéty, ale zo všetkého najviac lety do ves-
míru, družice, celý proces prípravy na let a práca na 
vesmírnych staniciach. Veľmi zaujímavá je aj história 
astronómie. 

Máš nejaký vzor medzi astronómami na Sloven-
sku alebo v zahraničí?

Áno, Jakuba Kapuša, ktorý sa venuje vesmírnemu 
výskumu.

Chcel by si sa venovať astronómii aj v dospelos-
ti? Máš aj predstavu, čomu by si sa venoval?

Asi áno, ale presnú predstavu ešte nemám.
Bol si úspešný v astronomických súťažiach. 

Prihlásil si sa sám alebo ťa niekto motivoval?
Pán M. Rečičár sa ma spýtal, či nechcem ísť na súťaž. 

Najskôr som sa zúčastnil nesúťažne. Veľmi sa mi súťaž 
páčila, tak som začal súťažiť.

Ako dlho si sa pripravoval na súťaž?
Ani neviem, čítal som si materiály, ktoré som dostal 

a to bolo všetko.
Máš ambície zúčastniť sa medzinárodnej súťaže?
Áno, ak taká je.           Silvia Rišková, ZŠ Gorazdova

V dňoch 17. mája a 24. mája 2021 sa uskutočnil 
zápis detí do materských škôl v našom meste, s ná-
stupom k 1. 9. 2021. Každoročne sa žiadosti rodičov 
v predpísaných termínoch doručujú riaditeľkám 
jednotlivých materských škôl, ktoré v zmysle svojich 
kompetencií musia do 15.6. rozhodnúť o prijatí či ne-
prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Dôležité 
je, aby v prvom rade prijali deti, ktoré dovŕšia vek 
päť rokov k 31. 8. 2021, pretože tieto deti v školskom 
roku 2021/2022 začínajú plniť zákonom stanovené 
„povinné predprimárne vzdelávanie“.

K uvedenej problematike a prvotnému vyhodno-
teniu ukazovateľov zápisu sa riaditeľky materských 
škôl operatívne zišli v zasadačke MsÚ Púchov na pra-
covnom stretnutí dňa 25.05.2021, z ktorého možno 
konštatovať:

1. V materských školách evidujeme 255 žiadostí  
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,  

z toho počtu sme zaznamenali približne 34% žia-
dostí, ktoré sa opakujú pre to isté dieťa, 15% žiadostí 
pre deti mladšie ako 3 roky a 12% žiadostí pre deti  
z iných obcí.

2. V evidencii mesta máme 153 detí s trvalým poby-
tom v Púchove, ktoré majú od 1. septembra 2021 na-
stúpiť v materských školách na povinné predprimár-
ne vzdelávanie, z toho o 17. deťoch nemáme žiadne 
informácie, ostatné deti už sú zaradené v materských 
školách v minulých rokoch, a to nielen v Púchove, ale 
aj v iných obciach a mestách či v zahraničí.

3. V školskom roku 2020/2021 evidujeme 203 pred-
školákov, z ktorých do 

1. ročníka základnej školy odchádza 81% detí, 17% 
bude pokračovať v materských školách v povinnom 
predprimárnom vzdelávaní a 2% detí ešte čaká na 
odborné odporúčania k príslušnému zaradeniu. 

4. Pri porovnaní počtu súčasných „predškolákov“  

a počtu detí zaradených na povinné predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole k 1. 9. 2021, evidujeme 
zníženie tohto počtu o 21 detí. Je však otázne, ktorí 
rodičia 

17. nezaevidovaných detí zareaguje na výzvu do-
datočného zápisu.

5. Overovaním využitia spádových materských 
škôl od 1. 9. 2021, pri zaradení dieťaťa na povinné 
predprimárne vzdelávanie v porovnaní s platným 
VZN č.2/2021, môžeme konštatovať, že 51% detí je 
zaradených osobným výberom materskej školy ro-
dičmi. Ostatné deti sú zaradené v súlade so spádo-
vou materskou školou. Z iných obcí máme do našich 
spádových materských škôl zaradených na povinné 
predprimárne vzdelávanie 14% detí. 

O administratívne spracovaných výsledkoch zápisu 
detí do materských škôl k 1. 9. 2021 budeme verej-
nosť informovať po 15. 6. 2021.                 MsÚ Púchov

Informácie o zápise detí do materských škôl

Svetový deň vyučovania vonku v Materskej škole Lienka

Talentovaný znalec hviezd Šimon Janovec
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Každé jarné obdobie prináša prebúdzanie sa príro-
dy, živočíchov, ale aj zvierat a človeka nevynímajúc. 
Je radosť vidieť prvé jarné kvety, rast listov a tvorbu 
kvetov na stromoch, ich kvitnutie so širokou škálou 
farieb, rast mladej trávy a všetkých poľných kvetín, 
ale aj oživenie záhradiek a kvetinových záhonov pri 
rodinnom dome, v mestských záhradách a všade 
naokolo pri panelákoch, popri cestách, turistických  
a lesných chodníčkoch. 

Keď ma koncom marca 2021 oslovil poslanec Emil 
Filo s prosbou o pomoc pre zveľadenie okolia na ná-
mestíčku „U Srnčeka“ (pred pizzeriou Pizza Pub N. 
Nosice), ale aj neďalekého detského ihriska a svahu 
pod novootvorenými stavebninami Sestav (pries-
tor bývalého Zväzarmu), neváhal som ani na chvíľu  
a spoločnými silami sme postupne vysadili 37 ks krí-
kov a stromov na spomínaných úsekoch (marec – ap-
ríl). Pomohla aj jeho manželka Janka a Michal Bizoň. 
Výsadba sa ujala a aktuálne je v jarnom vegetačnom 
období. Pán Filo vlastnoručne zhotovil „knižnú búd-
ku“ (viď foto), ktorá je umiestnená na námestíčku pri 
Srnčekovi a v blízkosti lavičiek na posedenie. Dnes 
26.5.2021 som tam napočítal 23 kníh a 3 časopisy, čo 
ma veľmi potešilo, že ľudia si aj takýmto spôsobom 
vymieňajú knihy a nevyhadzujú ich do kontajnera  

a do zberu papiera. 
A čo sme vysadili? Stromy Sakury na detskom 

ihrisku, kríky Vajgélie s rôznymi farebnými kvetmi, 
biela, ružová, fialková (Weigela Candidata, Alexan-
dra, Suzanne), Tavoľník japonský s bielymi drobnými 
kvetmi v súkvetí (Spiraea nipponica „Snowmound“). 
Námestíčko je prikrášlené kvetináčmi (muškáty)  
a trojnožkou zhotovenou z konárov drevín s tzv. 
bocianím hniezdom (vyrobené našim poslancom) 
do ktorého boli osadené jarné kvety, sirôtky, sed-
mokrásky a muškáty. Pod svahom stavebnín Sestav 
bol umiestnený galuskový retro bicykel so smerovou 
šípkou na Nové Nosice. Alebo inak povedané, je to 
na svahu chodníka, ktorý slúži pre peších a cyklistov 
so začiatkom nad železničným mostom. Ten bicykel 
akoby naznačoval začiatok a smer náučného chod-
níka, ktorý si viem predstaviť a pokračoval by až na 
vrchol Hradiska. 

Aj keď sme jeden deň zmokli, inokedy nás zase 
prevetral studený vietor, ale pocit z dobre vykonanej 
práce zveľadenia a skrášlenia okolia v spomínaných 
lokalitách Nových Nosíc stojí za to.

Poďakovanie patrí pani Mgr. Martine Knížatovej  
z MsÚ Púchov a Michalovi Bizoňovi za dodávky sade-
níc spomínaných drevín. Vedeniu spoločnosti Sestav 
za ochotu poskytnúť nám nekomplikovaný prístup 
ku svahu, vysadiť stromčeky a kríky, ale aj za vodu, 
ktorou sme poliali sadenice. Technickým službám za 
technickú pomoc, úpravu terénu, natretie lavičiek  
a pokosenie trávnatého porastu. Manželom Janke  
a Emilovi Filovým za ich myšlienku a realizáciu zveľa-
denia a skrášlenia vstupnej brány do Nových Nosíc 
(od betónového chodníka ponad železnicu až po ná-
mestíčko U Srnčeka). 

Marián Prekop, člen VMČ č. 8, 
časť Nové Nosice, Záskalie 

Jar v Nových Nosiciach – aktuálna informácia z VMČ č. 8

Nie v špine, ale v čistej prírode túži žiť väčšina z nás, 
obyvateľov mesta Púchov. A práve z tohto dôvodu 
sa opätovne našli dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli, že 
v sobotu 22. 5. 2021 podporia reálnymi činmi výzvu 
Mesta Púchov „Spoločne za čistý Púchov“. 

Napriek nepriaznivému daždivému počasiu nemali 
záujem sedieť doma, naopak chceli konať. V úprimnej 
túžbe pomôcť vytvárať krajšie mesto Púchov, vyzbie-
rali viacero plných vriec odpadkov, ktoré popri rieke 
Váh zanechali neznámi pohodlní občania. Uvedení 

„pohodári“ sú zrejme natoľko v pohode, že pravide-
lne nevedia a možno aj nechcú odniesť a odhodiť 
odpadky do najbližších smetných nádob.

Vážení Púchovčania, keďže si plne uvedomujem, 
že tak ako každého z nás v živote stretávajú mnohé 
radosti, dobre viem, že mnohí máte aj iné závažné 
trápenia a starosti. Práve preto chcem aspoň touto 
cestou poďakovať všetkým z vás, ktorí ste sa kedy-
koľvek v minulosti do čistenia a skrášľovania nášho 
mesta zapojili.

Rovnako tak ale považujem za dôležité, všetkým 
tým nezodpovedným „pohodárom“ z nášho povo-
dia Váhu odkázať, aby sa uvedomili, aby neboli viac 
rozsievačmi odpadkov. Prosím, uvažujte, pokiaľ ste 
natoľko pohodlní, že nedokážete odniesť a odhodiť 
tých pár vlastných odpadkov do smetného koša, ne-
hádžte ich aspoň do kríkov. Pokiaľ je to ale nad vaše 
sily, tak uvedené odpadky môžete radšej nechať 
položené aj priamo na chodníku, aspoň sa niekedy  
v budúcnosti budú dať ľahšie zbierať.

Na záver špeciálne vyjadrujem veľkú vďaku aj vám, 
priatelia, ktorí ste v sobotu so mnou mokli a zbierali. 
Ďakujem vám Lukáš Garaj, Andrej Garaj a Daniel Kriš-
tof, boli ste super. 

Marián Mišún, poslanec MsZ 

Spoločne za čistý Púchov podporili ďalší dobrovoľníci
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Svetový deň sklerózy multiplex bol vyhlá-
sený Medzinárodnou federáciou sklerózy 
multiplex na poslednú májovú stredu. Týmto 
celoživotným chronickým ochorením trpí ce-
losvetovo 2,8 milióna ľudí, na Slovensku sa ich 
lieči takmer 20-tisíc.

Podľa poslednej štatistiky Národného centra 
zdravotníckych informácií bolo na Slovensku po-
čas roka 2019 novodiagnostikovaných 1.821 pa-
cientov s roztrúsenou sklerózou, z toho bolo až 
1.242 žien. Celkový počet pacientov evidovaných 
s touto diagnózou bol 19.360.

Skleróza multiplex (SM) nie je typicky dedičné 
ochorenie. Rozvinie sa obyčajne v mladom do-
spelom veku z plného zdravia. Príčinou je abnor-
málna imunitná reakcia organizmu vyvolávajúca 
zápal a poškodenie mozgu a niektorých častí 
miechy, teda centrálneho nervového systému. 
Obyčajne sa začína objavovať medzi 18. až 40. ro-
kom života, postihuje viac ženy ako mužov. „Pres-
ná príčina ochorenia nie je stále známa, predpo-
kladá sa, že v určitom momente sa spustí zápalový 
proces, v ktorom majú dôležitú úlohu bunky imu-

nitného systému. Tieto útočia a poškodzujú telu 
vlastné štruktúry v mozgu a mieche,“ hovorí doc. 
MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. z Neurologickej kli-
niky UPJŠ LF a UNLP Košice, predsedníčka Sekcie 
sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spo-
ločnosti. U každého človeka ide o súhru viacerých 
faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorenia, 
ako sú ženské pohlavie, rasové faktory, určité 
genetické predispozície na imunitné ochorenia, 
častejšie vírusové infekcie, slaná strava, obezita, 
fajčenie, nedostatok slnka a vitamínov.

Moderná liečba aj pre slovenských pacientov
Liečba SM (nazývaná DMT liečba) je farmakolo-

gická, celoživotná a má za cieľ zastaviť zápalový, 
imunitne podmienený proces v centrálnej ner-
vovej sústave a navodiť obnovu poškodených 
štruktúr mozgu a miechy. Ide o imunomodulačnú 
a imunosupresívnu liečbu, ktorá zasahuje imunit-
né procesy na rôznej úrovni. „Liečbou zastavíme 
aktivitu, teda počet atakov a tvorbu nových ložísk 
v centrálnej nervovej sústave, ako aj progresiu 
ochorenia, t. j. nárast trvalého funkčného zne-
schopnenia,“ približuje docentka Szilasiová.

Ak sa ochorenie nelieči, možno očakávať trva-
lé zhoršovanie, kedy prechádza z fázy zápalu do 
fázy trvalej nezvratnej progresie (zhoršovania). 
Táto fáza neurodegenerácie sa už farmakologicky 

nedá ovplyvniť, preto je dôležitá včasná diagnos-
tika a liečba ochorenia. Navyše DMT má vyšší úči-
nok, ak sa začne v čo najskoršej fáze ochorenia,  
t. j. po prvom prejave (ataku). Pacient tak zotrváva 
dlhšie v zamestnaní, je ekonomicky sebestačný 
a spoločensky aktívny. „Na Slovensku majú paci-
enti s SM prístup k najmodernejším liekom DMT, 
ktorých účinok na priebeh ochorenia bol vedecky 
dokázaný a schválený na úrovni európskej lieko-
vej legislatívy, čo je veľkou výhodou oproti niek-
torým okolitým krajinám, ktoré nemajú dostupné 
niektoré najmodernejšie lieky pre všetkých paci-
entov. Navyše, liečba je plne hradená zdravotnými 
poisťovňami,“ dodáva neurologička.

SM výraznou mierou zasahuje do autonómie 
človeka, pre jednotlivca je preto veľmi náročné sa 
vysporiadať s obmedzením vlastnej schopnosti 
postarať sa sám o seba a rozhodovať o sebe. Po 
oznámení nevyliečiteľnej diagnózy sa u všetkých 
ľudí v rozličnej miere objavia znaky stresovej 
poruchy. „Väčšina ľudí sa viac či menej dokáže 
vysporiadať s informáciou o ochorení sama, no 
čím viac choroba napreduje, tým viac potrebuje 

každý človek so SM psycho-
logickú podporu a pomoc,“ 
hovorí psychológ PhDr. Ján 
Grossmann z Neurologickej 
kliniky Univerzitnej nemoc-
nice Martin. „Je nesmierne 
dôležité, aby takáto pomoc 
bola dostupná v centrách 
SM na celom Slovensku tak, 
ako to je už pomerne bežné 
v krajinách Európskej únie. 
Dostupná a účinná psycho-
logická pomoc zmierňuje 
sociálne a finančné zaťaže-
nie ľudí s SM, ako aj ich rodín 
a blízkych,“ dodáva Gross-
mann.

COVID-19 a SM
Dôležité je neprerušovať liečbu a pravidelne 

navštevovať svojho neurológa. V prípade prízna-
kov ochorenia COVID-19 je potrebné sa s ním čo 
najskôr skontaktovať, aby mohol prípadne pre-
hodnotiť nastavenú liečbu. „S imunomodulačnou 
liečbou sa v takomto prípade pokračuje naďalej, 
liečba sa však prerušuje v prípade, ak nastáva 
závažný priebeh ochorenia COVID-19. Pri imuno-
supresívnej liečbe je potrebné zvážiť individuálny 
priebeh liečby,“ radí MUDr. Darina Slezáková, PhD. 
z II. neurologickej kliniky LF UK Univerzitnej ne-
mocnice Bratislava. Potrebný je individualizovaný 
prístup neurológa ku každému pacientovi, keďže 
je veľmi dôležité vyhnúť sa reaktivácii ochorenia 
pri prerušení liečby.

Do rizikovej skupiny SM pacientov patria na-
jmä tí nad 65 rokov (špeciálne s pridruženými 
ochoreniami), pacienti s deficitom vitamínu D, so 
závažnejším postihnutím, pacienti, ktorí v bez-
prostrednom období absolvovali intravenóznu 
kúru kortikoidmi a v určitých prípadoch aj tí, ktorí 
práve začali novú biologickú liečbu. Čo sa týka 
pridružených ochorení SM, najviac rizikovými sú 
obezita, pľúcne ochorenia, fajčenie, vysoký krvný 
tlak a iné kardiovaskulárne ochorenia.

Ako prevencia pôsobí stredomorská diéta boha-
tá na vitamíny, pravidelný pobyt na slnku ideálne 

spojený s nejakou formou aktívneho cvičenia, ako 
napr. beh, prechádzka, bicyklovanie alebo ľahké 
silové cvičenia. Dôležitá je podpora imunitného 
systému, z potrebných vitamínov najmä vitamíny 
D, A, betaglukán, zinok a omega 3 mastné kyseli-
ny. Dôraz je potrebné dať aj na starostlivosť o psy-
chické zdravie a dostatok spánku.

Skrýva sa za vašimi problémami SM?
Neexistuje test, ktorý by dokázal spoľahlivo ur-

čiť príznaky SM. Prvé problémy sa zvyknú často 
zamieňať za ťažkosti s chrbticou, preťaženie zra-
ku, pracovnú vyčerpanosť či urologické infekcie. 
Prejavy ochorenia sú rôznorodé a spočiatku býva-
jú nenápadné:

Poruchy zraku
Častým prvým prejavom býva zápal zrakového 

nervu. Mali by ste spozornieť, ak vidíte rozmaza-
ne, prípadne dvojmo. Tiež vtedy, ak vám občas 
vypadne časť zrakového poľa, ak zrazu vidíte far-
by vyblednuto alebo ste na chvíľu prestali vidieť. 
Zápal môžu sprevádzať aj bolesti oka.

Poruchy citlivosti
Ďalším signálom sú poruchy citlivosti – neprí-

jemné brnenie, pálenie či strata citlivosti v niek-
torej časti tela. Najčastejšie býva postihnutá tvár, 
ruky, nohy a tiež prsty na rukách a nohách. Cit 
môžete stratiť len v časti končatiny.

Bolesť a svalové kŕče
Nepríjemné kŕče vo svaloch a dlhodobá bolesť 

môžu tiež poukazovať na sklerózu. Môžete mať 
stuhnuté svaly a kĺby. Najviac postihnuté bývajú 
dolné končatiny. Môžete mať aj pocity pripomína-
júce výboj elektrického prúdu, ktoré sa pohybujú 
pozdĺž chrbtice a vystreľujú do končatín.

Únava a slabosť
Môžu byť dlho prvým a jediným príznakom 

ochorenia. Únava postihuje až 60 % pacientov 
a mnohí ju opisujú ako najobťažujúcejší prejav 
ochorenia. Pacienti nedokážu robiť bežné činnos-
ti, únava ich obmedzuje v práci či v štúdiu, nieke-
dy majú problém vstať ráno z postele.

Problémy s rovnováhou
Závraty pri vstávaní, malátnosť, zlá orientácia  

v priestore či dokonca pády sú tiež jedným  
z prejavov SM.

Problémy s močením a sexuálne dysfunkcie
Časté a silné nutkanie na močenie alebo aj ne-

schopnosť udržať moč. Niektorí ľudia majú pro-
blémy s vylučovaním stolice, bežné sú ťažkosti so 
sexuálnymi funkciami. Nedostatočná erekcia či 
strata sexuálnej túžby postihuje počas vývoja SM 
asi 60 % mužov.

Ťažkosti s pamäťou a nesústredenosť
Mentálne poruchy môžu tiež patriť k prvým 

príznakom. Človek nedokáže dlhšie udržať pozor-
nosť a vníma, že sa nevie sústrediť. Niektorí ľudia 
majú problém s rečou, zrazu sa im ťažšie hľadajú 
a vyslovujú slová.

Depresia, úzkosť, poruchy spánku
Hoci tieto problémy bývajú často pripisova-

né stresu, sú spôsobené aj samotnými zmenami  
v nervovej sústave, ku ktorým počas SM do-
chádza. Depresia sa u pacientov so SM objavuje 3 
až 5-krát častejšie ako u bežnej populácie. Úzkosť 
je typická skôr pre skoré štádiá ochorenia, pričom 
viac postihnuté sú ženy. 

Národné centrum zdravotníckych informácií 
Foto: pixabay 

Skleróza multiplex prichádza bez varovania
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    „Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. 
Pracujte s tým čo máte.“

Púchovská kultúra s.r.o. , Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov

KURZ BODY BALL od 18.30 do 19.30 h

KURZ BODY BALL od 18.00 do 19.00 h
Pondelok: 7.6./14.6./21.6./28.6.2021

Štvrtok: 3.6./10.6./17.6./24.6.2021

Štvrtok: 3.6./10.6./17.6./24.6.2021
KURZ KALANETIKA od 17.00 do 18.00 h

1 vstup / 3 €, so sebou si prineste karimatku. 

Kurz bude v zmysle platných opatrení ÚVZ SR.

DIVADLO Púchov

POK RAČUJEME

I.poschodie tanečná sála

I.poschodie tanečná sála

Veľká sála – hlavný vchod

KURZY ŠITIA

KURZ ŠITIA pre začiatočníkov
2 x po 4 hodiny, 
kurzový poplatok spolu 34 €

V prípade záujmu o kurz je nutné sa prihlásiť do 18.6.2021 na email 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 

Info 0908 718 662
www.kultura.puchov.sk

DIVADLO PÚCHOV
PRÍZEMIE
UČEBŇA Č. 1

Kurz bude v zmysle platných opatrení ÚVZ SR.

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM 
PRIDÁVAME 3. SKUPINU

stredy 
23.6.2021 
30.6.2021 

16.00 h

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 !

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...



púchovská kultúrapúchovská kultúra1414

6. 6.  NEDEĽA     TOM A JERRY                        15:30 h

6. 6.  NEDEĽA     NIGHTLIFE                        17:45 h

POKLADŇA OTVORENÁ v deň premietania
hodinu pred začiatkom premietania.
Zatvára sa 30 minút po začatí posledného premietania. 

Pre priaznivcov nášho KINA...

- animovaný, komédia, rodinný, 101 min. MP, USA
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

- komédia, romantický. 111 min. MP 12 rokov, NEM.
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

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 

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 

PRÍČINY

SPOLOČENSKÉHO

KOLAPSU V

MINULOSTI

8. Jún 2021

19:00 hod.

Župný dom Púchov

Pozývame na diskusný

večer Myšlienkovo

Mgr. Branislav Kovár, PhD. -

historik, archeológ, historyweb.sk

Bližšie informácie:

www.facebook.com/podivnybaron
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok:1.6. 
Polievka: Strúčková na kyslo 
1.Hovädzie varené, rajčinová omáčka, 
knedľa 
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky
Streda: 2.6.
Polievka: Držková 
1. Hrbatý kurací rezeň, dusená ryža, 
obedový šalát
2. Čevabčiči, horčica+ cibuľa, varené 
zemiaky
Štvrtok:3.6.
Polievka: Kelová s klobásou 
1. Labužnícky bravčový závitok, dusená 
ryža, zeleninová obloha
2. Cestoviny penne s kuracím mäsom  
a brokolicou
Piatok: 4.6.
Polievka: Cícerová so zeleninou  
a mrveničkou 
1. Dargovská hovädzia roštenka,  
dusená ryža
2.Vyprážaný syr, varené zemiaky,  
tatarská omáčka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 1. 6. 
Polievka: Šampiňónová sedliacka, chlieb
1. Námornícke mäso, dusená tarhoňa, 
kyslá uhorka

2. Špenátové halušky s nivovou  
omáčkou a opraženou slaninkou
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Streda: 2. 6. 
Polievka: Francúzska vývarová s mäsom 
1. Vyprážaný bravč. rezeň v pivnom 
cestíčku, pučené zemiaky s bylinkami, 
uhork. šalát
2. Kuracie rizoto so zeleninou, strúhaný 
syr, sterilizovaná kukurička 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Štvrtok: 3. 6. 
Polievka: Zemiaková na kyslo, chlieb
1. Kurací závitok so šunkou a syrom, 
ajvarová ryža, mrkvové obloženie
2. Plnené palacinky na slano  
(syr, zelenina), šalát 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Piatok: 4. 6. 
Polievka: Cuketová s opekaným  
chlebom, chlieb 
1. Morčacie soté na zelenine, ryža
2. Vyprážané šišky s džemom 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Jarný zel. šalát s restovaným kur. 
mäsom (reďkovka, uhorka, zeler,  
paradajka, toast)

Utorok:  1. 6.  
Polievka:  Hŕstková / Cesnaková  
s korbáčikom a krutónmi  
1. Granadiersky pochod s pečenou 
krkovičkou a šalátom zo steril. uhoriek
2. Mexické kuracie soté, dusená ryža 
3. Tekvicový prívarok s volským okom, 
varené zemiaky
Streda:  2. 6.  
Polievka:  Boršč / Zeleninová polievka  
s haluškami  
1. Brav. panenka obalená v slaninke na 
omáčke z červeného vína, zem. dukátiky 
na rozmaríne
2. Kuracie medailónky s grilovaným 
ananásom, dusená ryža  
3. Americké palacinky so zmrzlinou,  
jablkom, karamelom a šľahačkou  
Štvrtok:  3. 6.  
Polievka: Oravská kapustnica / Zeleni-
nová s ružičkovým kelom a cestovinou 
1. Černohorský kurací rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát  
2. Bravčové plece na hubách, tarhoňa/
dusená ryža (výber), kyslá uhorka  
3. Pestré zeleninové rizoto so syrovým 
krémom
Piatok:  4. 6.  
Polievka : Richtárska polievka / 
Dubáková krémová  
1. Bravčový rezeň,, Kastelán,, (šunka, 
vajce, cibuľa, kápia), ½ dus. ryža,  
½zem. hranolčeky
2. Kuracie kúsky so smotanovými  
cestovinami a slaninou
3. Karfiolovo – syrové fašírky, varené 
zemiaky, jogurtový dresing  

SPORT AQUA HOTEL ****
Obslúžime Vás na terase vo 
Veronika Caffé, menu od 4,90€
Utorok: 1.6.
Fazuľová so slivkami, chlieb
Sedliacka krkovička, pučené zemiaky  
s cibuľkou 
Tibet: Kuracie mäso v hubovej omáčke, 
chilli – cesnakové smažené rezance 
Streda: 2.6
Brokolicový krém, chlebové krutóny 
Miešaný zeleninový šalát s grilovaným 
hermelínom, dresing, pečivo 
ndia:  Kuracie BHINDALU, cesnakový 
chlieb NAAN, zeleninový šalát 

Štvrtok: 3.6.
Gulášová, chlieb 
Tagliatelle s bylinkovým pestom  
a kúskami grilovaného lososa  
Tibet: Bravčové mäso v sladko – kyslej 
omáčke, rezance 
Piatok: 4.6.
Kurací vývar s rezancami, zeleninou  
a mäsom  
Mletý rezeň so syrom , zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 
India: THAI RED CURRY, basmati ryža 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Menu od 5,30 €,  aj rozvoz
Utorok: 1.6.
Polievka: Fazuľová na kyslo, chlieb  
Hovädzí vývar, špenátové halušky  
1. Kurací plátok „Melba“, dusená ryža, 
zeleninové obloženie    
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa 
3. Šunkovo-syrový špíz, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
Streda: 2.6.
Polievka: Zemiakový krém so slaninkou, 
chlebové krutóny    
Slepačí vývar s cestovinou 
1. Kurací steak „Rossini“, dusená ryža   
2. Bravčový rezeň, zemiaková kaša, kyslá 
uhorka  
3. Parené buchty s čučoriedkami
Štvrtok:  3.6.
Polievka: Boršč, chlieb  
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami 
1. Kuracia diabolská pochúťka v zemiak-
ovej placke     
2. Divinový mexický guláš, dusená ryža
3. Lasagne Bolognese  
Piatok: 4.6
Polievka: Rajčinová so syrom 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami  
1. Kuracia rolka na prírodno so šunkou a 
syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Mletý bravčový rezeň so syrom, zemia-
ková kaša, čalamáda
3. Cestovinový šalát so zeleninou a 
kuracím mäsom   
Špeciálne vegánske menu - celý týždeň
1. Brokolicové fašírky s tofu syrom, 
varené zemiaky, paradajkový šalát 

Prajeme dobrú chuť!Prajeme dobrú chuť!

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
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WWW.DROPTIC.SK   PUCHOV@DROPTIC.SK   0915 378 744

MERANIE ZRAKU OČNÝM ŠPECIALISTOM 

ZADARMO*
* ZÁZNAM Z VYŠETRENIA PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV.

OČNÁ OPTIKA 
DOCTOR OPTIC

MORAVSKÁ 11, PÚCHOV 
 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK

• ZĽAVA AŽ 70% NA MULTIFOKÁLNE SKLÁ

• SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE ZA 69 EUR

• SAMOZAFARBOVACIE OKULIAROVÉ SKLÁ SO ZĽAVOU 40%

• OBJEDNAJTE SA ONLINE ALEBO TELEFONICKY
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Káčer na bicykli tentoraz spojí charitu 
s propagáciou krás Slovenska

Nadácia TA3 v týchto týždňoch intenzívne pri-Nadácia TA3 v týchto týždňoch intenzívne pri-
pravuje – vlastne už finalizuje – svoje tradičné pravuje – vlastne už finalizuje – svoje tradičné 
charitatívne podujatie Káčer na bicykli. Opäť, už charitatívne podujatie Káčer na bicykli. Opäť, už 
ôsmy rok po sebe, pôjde jej správca Peter Káčer ôsmy rok po sebe, pôjde jej správca Peter Káčer 
na špeciálne upravenom trojkolesovom bicykli na špeciálne upravenom trojkolesovom bicykli 
po Slovensku, aby šíril myšlienky solidarity s cho-po Slovensku, aby šíril myšlienky solidarity s cho-
rými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a svo-rými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a svo-
jou vytrvalosťou a odhodlaním inšpiroval zdra-jou vytrvalosťou a odhodlaním inšpiroval zdra-
vých k pomoci a empatii.vých k pomoci a empatii.

Počas predchádzajúcich siedmych ročníkov už Počas predchádzajúcich siedmych ročníkov už 
navštívil desiatky obcí a miest, v ktorých - v súčinnos-navštívil desiatky obcí a miest, v ktorých - v súčinnos-
ti so samosprávou – zmierňoval problémy zdravotne ti so samosprávou – zmierňoval problémy zdravotne 
či sociálne znevýhodnených. Princíp a podstata cha-či sociálne znevýhodnených. Princíp a podstata cha-
ritatívneho každoročného bicyklovania Petra Káčera ritatívneho každoročného bicyklovania Petra Káčera 
sa tak postupne dostala do povedomia širokej verej-sa tak postupne dostala do povedomia širokej verej-
nosti. V súčasnosti – ako potvrdzujú aj nedávne po-nosti. V súčasnosti – ako potvrdzujú aj nedávne po-
zitívne skúsenosti zástupcov Nadácie TA3 s predsta-zitívne skúsenosti zástupcov Nadácie TA3 s predsta-
viteľmi samospráv – je Káčer na bicykli vnímaný ako viteľmi samospráv – je Káčer na bicykli vnímaný ako 
synonymum pre ľudskosť, húževnatosť a odhodlanie synonymum pre ľudskosť, húževnatosť a odhodlanie 
pomáhať za každých okolností.pomáhať za každých okolností.

Rok 2020 bol pre Káčera na bicykli prelomový – nie-Rok 2020 bol pre Káčera na bicykli prelomový – nie-
len preto, že správca Nadácie TA3 siahol doslova na len preto, že správca Nadácie TA3 siahol doslova na 
dno svojich síl, aby dodržal sľuby, ku ktorým sa zavia-dno svojich síl, aby dodržal sľuby, ku ktorým sa zavia-
zal, ale aj pre mimoriadne zložité organizačné pod-zal, ale aj pre mimoriadne zložité organizačné pod-
mienky v období vrcholiacej pandémie. Po tom, ako mienky v období vrcholiacej pandémie. Po tom, ako 
minulý rok zvládol subjektívne zdravotné obmedze-minulý rok zvládol subjektívne zdravotné obmedze-
nia a objektívne prísne protipandemické opatrenia, nia a objektívne prísne protipandemické opatrenia, 
bol plán na ďalší – aktuálny – ročník nielen výzvou, bol plán na ďalší – aktuálny – ročník nielen výzvou, 
ale doslova povinnosťou.ale doslova povinnosťou.

Peter Káčer bude teda opäť bicyklovať pre rodiny Peter Káčer bude teda opäť bicyklovať pre rodiny 
či jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc: najčastej-či jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc: najčastej-
šie sú to rehabilitácie a drahé zdravotné pomôcky. šie sú to rehabilitácie a drahé zdravotné pomôcky. 
Štartuje 20. júna v Radošine, kde mu samospráva  Štartuje 20. júna v Radošine, kde mu samospráva  
a lokálpatrioti prisľúbili zážitkové bicyklovanie. Na-a lokálpatrioti prisľúbili zážitkové bicyklovanie. Na-
sledujúci deň bude v Bojniciach – hoci sa zdá, že sledujúci deň bude v Bojniciach – hoci sa zdá, že 
verejnosti tento tradičný cieľ rodinných aj školských verejnosti tento tradičný cieľ rodinných aj školských 
výletov netreba zvlášť predstavovať, Káčer na bicykli výletov netreba zvlášť predstavovať, Káčer na bicykli 
chce ponúknuť aj iný pohľad – okrem iného z vtáčej chce ponúknuť aj iný pohľad – okrem iného z vtáčej 
perspektívy. Tretí a štvrtý deň bicyklovania bude po perspektívy. Tretí a štvrtý deň bicyklovania bude po 
okolí Kremnice a Banskej Bystrice, kam sa opäť rád okolí Kremnice a Banskej Bystrice, kam sa opäť rád 
vráti po predchádzajúcich skvelých skúsenostiach  vráti po predchádzajúcich skvelých skúsenostiach  
a zážitkoch z minulých ročníkov. Z obce Šumiac sa a zážitkoch z minulých ročníkov. Z obce Šumiac sa 
vyberie na Kráľovu hoľu – piaty deň bicyklovania vyberie na Kráľovu hoľu – piaty deň bicyklovania 
bude skutočná výzva, psychická aj fyzická. Potom bude skutočná výzva, psychická aj fyzická. Potom 
zavíta do Liptovského Mikuláša, ktorého samospráva zavíta do Liptovského Mikuláša, ktorého samospráva 
sľubuje atraktívnu trasu aj po okolí mesta. Záver cha-sľubuje atraktívnu trasu aj po okolí mesta. Záver cha-
ritatívnej tour bude v Bešeňovej, čoraz populárnejšej ritatívnej tour bude v Bešeňovej, čoraz populárnejšej 
dovolenkovej destinácii domácich aj zahraničných dovolenkovej destinácii domácich aj zahraničných 
turistov. Okrem šírenia myšlienok charity je motívom turistov. Okrem šírenia myšlienok charity je motívom 
aktuálneho 8.ročníka Káčera na bicykli aj propagá-aktuálneho 8.ročníka Káčera na bicykli aj propagá-
cia krás Slovenska a domáceho cestovného ruchu, cia krás Slovenska a domáceho cestovného ruchu, 
ovplyvneného pandémiou.ovplyvneného pandémiou.

Predchádzajúce ročníky Káčera na bicykli boli po-Predchádzajúce ročníky Káčera na bicykli boli po-
stavené na princípe týždeň trvajúceho bicyklovania stavené na princípe týždeň trvajúceho bicyklovania 
po Slovensku: sedem dní = sedem vybraných rodín či po Slovensku: sedem dní = sedem vybraných rodín či 
jednotlivcov, pre ktorých správca Nadácie TA3 zbie-jednotlivcov, pre ktorých správca Nadácie TA3 zbie-
ral peniaze. Tento rok sa však rozhodol bicyklovať až ral peniaze. Tento rok sa však rozhodol bicyklovať až 
pre desiatich. Vychádzajúc z toho, že Nadácia TA3 už pre desiatich. Vychádzajúc z toho, že Nadácia TA3 už 
10 rokov poskytuje pomoc v sociálnej a zdravotnej 10 rokov poskytuje pomoc v sociálnej a zdravotnej 
oblasti, ako aj pri podpore kultúry a umenia, zvolil oblasti, ako aj pri podpore kultúry a umenia, zvolil 
dekádu pomoci ako symboliku aktuálnej charitatív-dekádu pomoci ako symboliku aktuálnej charitatív-
nej tour.nej tour.

Do miest a obcí, ktoré navštívi, neprichádza  Do miest a obcí, ktoré navštívi, neprichádza  
s prázdnymi rukami – do rúk predstaviteľov samo-s prázdnymi rukami – do rúk predstaviteľov samo-
správy odovzdá vždy pri štarte šek v hodnote 1.000 správy odovzdá vždy pri štarte šek v hodnote 1.000 
eur, ktorý podľa svojho uváženia môžu primátori  eur, ktorý podľa svojho uváženia môžu primátori  
a starostovia venovať rodine so sociálnym znevýhod-a starostovia venovať rodine so sociálnym znevýhod-
ním, jednotlivcovi so zdravotným hendikepom, či or-ním, jednotlivcovi so zdravotným hendikepom, či or-
ganizácii s humanitným alebo charitatívnym zamera-ganizácii s humanitným alebo charitatívnym zamera-
ním. Adresát nemusí byť jeden, peniaze od Nadácie ním. Adresát nemusí byť jeden, peniaze od Nadácie 
TA3 môžu samosprávy rozdeliť aj medzi viacerých.TA3 môžu samosprávy rozdeliť aj medzi viacerých.

Príbehy 10 vybraných ľudí, pre ktorých bude Peter Príbehy 10 vybraných ľudí, pre ktorých bude Peter 
Káčer od 20.6. do 26.6. bicyklovať, budú tak, ako kaž-Káčer od 20.6. do 26.6. bicyklovať, budú tak, ako kaž-
dý rok, vo vysielaní Televízie TA3 a na jej web stránke dý rok, vo vysielaní Televízie TA3 a na jej web stránke 
(https://www.ta3.com/nadacia-ta3.html). Podporiť (https://www.ta3.com/nadacia-ta3.html). Podporiť 
ich – a tým symbolicky oceniť aj myšlienku Káčera na ich – a tým symbolicky oceniť aj myšlienku Káčera na 
bicykli – bude opäť možné zaslaním 1 eurovej smsky bicykli – bude opäť možné zaslaním 1 eurovej smsky 
na číslo 832 alebo príspevkom na účet Nadácie TA3.na číslo 832 alebo príspevkom na účet Nadácie TA3.

Každoročne sa takouto formou podarí vyzbierať Každoročne sa takouto formou podarí vyzbierať 
viac peňazí, ako je potrebné na pokrytie potrieb vy-viac peňazí, ako je potrebné na pokrytie potrieb vy-
braných žiadateľov – aj tohtoročných 10 príbehov je braných žiadateľov – aj tohtoročných 10 príbehov je 
iba vzorkou problémov v spoločnosti. Každé jedno iba vzorkou problémov v spoločnosti. Každé jedno 
euro navyše však pomáha pomáhať tým ostatným...euro navyše však pomáha pomáhať tým ostatným...

zmos.sk zmos.sk 

Vesmír 
p o dľa J.  M.

Nad vrátami do doliny bralo,Nad vrátami do doliny bralo,
akoby sa niečo stalo,akoby sa niečo stalo,

jeho vyčítavá tvár,jeho vyčítavá tvár,
slov zakričať chce pár.slov zakričať chce pár.

Prestaňte byť krutí,Prestaňte byť krutí,
nestŕhajte zo mňa šaty,nestŕhajte zo mňa šaty,

ešte včera vtákov spevom znelo,ešte včera vtákov spevom znelo,
dnes už skaličené moje telo.dnes už skaličené moje telo.

Rozdrvili ste mi pľúca,Rozdrvili ste mi pľúca,
do žíl sypete mi plasty,do žíl sypete mi plasty,
mraky plačú od ľútosti,mraky plačú od ľútosti,

svet sa vo mne rúca.svet sa vo mne rúca.

Netúžim byť chvíle svedkom,Netúžim byť chvíle svedkom,
keď do tmy ponorí sa všetko,keď do tmy ponorí sa všetko,
smiech, slzy, život, nádej, sny,smiech, slzy, život, nádej, sny,
šťastie neskúšajte premárniť.šťastie neskúšajte premárniť.

Milión rokov vládnem v tomto svete,Milión rokov vládnem v tomto svete,
kto však túži po odvete, kto však túži po odvete, 
odpoveď mám jedinú.odpoveď mám jedinú.

Si tu iba hosť,Si tu iba hosť,
v mojich silách povedať je dosť,v mojich silách povedať je dosť,

prosím, nedávaj mi príčinu !!!prosím, nedávaj mi príčinu !!!

Autor: Jaroslav MartišAutor: Jaroslav Martiš
Foto: Lukáš Fialka Foto: Lukáš Fialka 

Hradisko

Spoločnosť GOMS, spol. s r. o. prijme do zamestnania pracovníkov na pozície: 

konštruktér - prax v SOLIDWORKS, AUTOCAD, mzda 1 200,- €/mesiac
nastavovač CNC - sústruh PUMA DOOSAN 800LY, program FANUC, mzda 6,50 €/hod; 
zámočník-zvárač - prax v profesii zvárač nástupný plat pracovná zmluva od 6,00 - 8,00 €/hod  
(v prípade SZČO 8,00 - 10,00 €/hod); 
maliar-lakýrnik - striekacia kabína USI Italia, mzda od 5,50 €/hod.
zámočník - prax v odbore, oprávnenie VZV W2 je výhodou, mzda od 5,50 - 7,50  
(v prípade SZČO 8,00 - 12,00 €/hod);
Skutočné mzdové ohodnotenie nezávisí od nástupného platu uvedeného v inzercii. Mzdové ohodnotenie 
závisí od skúseností, znalostí, šikovnosti a ochoty každého konkrétneho uchádzača. Ranná pracovná zme-
na od 6,15 - 14,15 hod., stravovanie vo vlastnom stravacom zariadení, blízkosť železničnej a autobusovej 
stanice, nadšandardné úrazové poistenie denne počas 24 hodín v pracovnom čase aj mimo pracovného 
času, dovolenkový a vianočný príplatok. Len seriózni záujemci.
Kontakt počas pracovných dní: 042/4450936; 0905 444 642, 
žiadosti zasielať na: goms@goms.sk
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Futbalové súťaže riadené ZsFZ

Výhry sklárov a Belušanov po reštarte

Komisia delegátov Slovenského fut-
balového zväzu usporiada licenčné 
semináre pre získanie, resp. predĺženie 
licencie A (delegát zväzu). K dispozícii 
budú nasledovné termíny:

24. 7. v Košiciach (VsFZ, Alejová 2)
31. 7. v Nitre (Agroinštitút)
Oznam o konaní seminárov bude od 

zajtra pravidelne vychádzať v ÚS SFZ,  
v sekcii Komisia delegátov.

 Pre rok 2021 sú to jediné semináre, 
ktoré sa budú konať. V prípade otázok 
alebo nejasností sa obráťte na mňa 
alebo priamo na predsedu KD SFZ  
p. Košičára.

Oddelenie vzdelávania trénerov 
Všetky aktivity vzdelávania trénerov 

SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlá-
dy SR a vedenia SFZ. Na základe týchto 
nariadení sú kontaktné formy vzdelá-
vania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licen-

cie sa od 1. 6. 2020 podávajú výhradne 
cez ISSF – Konto trénera/Elektronická 
podateľňa/Žiadosť o predĺženie tré-
nerskej licencie. Podrobný popis po-
stupu je zverejnený na webovom sídle 
SFZ, v sekcii SFZ /Tréneri/Dokumenty. 
Žiadosti sa podávajú po splnení požia-
daviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, 
najskôr mesiac pred vypršaním jej 
platnosti. 

Uznané aktivity vzdelávania 
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú 

situáciu a platné obmedzenia týkajúce 
sa kontaktnej formy „Kontinuálneho 
vzdelávania trénerov” (tzv. predlžova-
nie trénerských licencií), pre splnenie 
podmienok sú uznávané aj webináre 
dištančnou formou. Aktuálny zoznam 
pre jednotlivé trénerské licencie a po-
drobné informácie sú na webovom 
sídle SFZ, v časti SFZ/Tréneri/Vzdelá-
vanie. 

Do pozornosti futbalovým 
trénerom a delegátom

Rodinu športovcov v Púchovskom, Považ-
skobystrickom i Ilavskom okrese, no i na celom 
Slovensku, zasiahla minulý týždeň smutná správa. 
Navždy ju opustil dlhoročný športový funkcionár, 
predtým aktívny športovec, no v prvom rade vý-
borný človek – Ing. Ľubomír Mikula (na snímke 
vľavo počas odovzdávania ocenenia olympijské-
mu víťazovi Jankovi Zacharovi).  

Rodák z malebnej dedinky Červený Kameň 
v Ilavskom okrese sa aktívne angažoval aj  
v púchovskom volejbale. Viac ako 35 rokov pra-
coval ako predseda Okresného zväzu volejbalu 
Považská Bystrica. Bol tajomníkom TJ Gumárne 
Púchov, konateľom Športového klubu volejbalu 
1970 v Púchove, ktorého družstvo úspešne účin-
kovalo v najvyššej súťaži. Rovnako bol členom 
orgánov Slovenskej volejbalovej federácie, Asoci-
ácie telovýchovných jednôt a klubov Slovenska, 
kde zastupovať športové kluby z okresov Púchov, 
Považská Bystrica a Ilava. Rovnako bol organi-
zátorom vyhlásení najúspešnejších športovcov 
okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava a mno-
hých športových podujatí.  V osobe Ľubomíra Mi-
kulu stráca športové hnutie významnú osobnosť.  

Česť jeho pamiatke!

Po dlhej prestávke nastúpili počas víkendu na 
zelené trávniky aj účastníci regionálnych futbalo-
vých súťaží. V západnej skupine tretej ligy sa tešili 
všetci traja účastníci z našej oblasti, z toho dvaja 
triumfovali na trávnikoch súperov. Výrazné víťaz-
stvo zaznamenali v Nových Zámkoch Belušania. 
Sklári z Lednických Rovní zaujali dokonalým ob-
ratom, keď na Pohroní prehrávali po polčase 0:2, 
napokon si však domov viezli všetky body. 

Výsledky 11. kola: 
Nové Zámky – Beluša 1:5 (0:1)
Góly: 66. Obert (vlastný), 79. Kádar – 13. Hrenák, 

49. Cisár, 52. Gáborík, 60. Gáborík
Kalná nad Hronom – Lednické Rovne 2:3 (2:0)
Góly: 11. Nascimento, 24. Vida – 61. Chmelík, 81. 

Púček, 82. Poláček
Považská Bystrica – Veľké Ludince 3:0, Malženice 

– Myjava 2:2, Galanta – Nové mesto nad Váhom 
0:3, Častkovce – Marcelová 1:2, Nitra B – Zlaté Mo-
ravce B 0:1, Šaľa – Imeľ 2:1
1. Zl. Moravce B 11 8 2 1 17:6 26
2. Beluša 11 7 3 1 27:11 24
3. Myjava 11 7 3 1 20:9 24
4. Malženice 11 6 4 1 27:14 22
5. Marcelová 10 5 2 3 16:14 17
6. P. Bystrica 10 4 4 2 21:12 16
7. N. Mesto 11 5 1 5 15:15 16
8. Šaľa 11 5 0 6 18:15 15
9. Častkovce 10 4 2 4 11:13 14
10. L. Rovne 11 4 2 5 13:18 14
11. Kalná 11 2 4 5 13:18 10
12. Imeľ 11 2 4 5 8:14 10
13. Nitra B 11 2 3 6 18:24 9
14. V. Ludince 11 2 3 6 6:14 9
15. Galanta 11 2 1 8 10:20 7
16. N. Zámky 10 2 0 8 8:31 6

III. liga Západ
Program 12. kola: 
Beluša – Malženice (6. 6. o 17.00), Lednické Rov-
ne – Považská Bystrica (6. 6. o 17.00), Nové Mesto 
nad Váhom – Zlaté Moravce B, Marcelová – Kalná 
nad Hronom, Myjava – Šaľa, Imeľ – Nitra B, Veľké 
Ludince – Nové Zámky, Galanta – Častkovce

IV. liga SZ
11. kolo:
Bánovce nad Bebravou – Kvašov 0:3 (0:3)
Góly: 29. Strapko, 37. Amrich, 42. Remšík
Dolné Vestenice – Radimov 2:3, Prečín – Trebati-

ce 1:1, Lehota pod Vtáčnikom – ŠK Blava 1:0, Hlo-
hovec – Vrbové 1:1, Partizánske – Domaniža 3:1
1. Partizánske 11 8 1 2 28:15 25
2. Lehota 11 7 3 1 23:7 24
3. ŠK Blava 11 7 2 2 20:11 23
4. Radimov 9 7 1 1 27:14 22
5. Domaniža 11 6 1 4 21:19 19
6. Gbely 10 4 4 2 16:14 16
7. Boleráz 9 4 2 3 17:9 14
8. T. Stankovce 9 3 3 3 14:15 12
9. Trebatice 11 3 3 5 18:23 12
10. Prievidza 10 4 0 6 13:19 12
11. Prečín 11 3 3 5 10:16 12
12. Kvašov 11 3 2 6 14:24 11
13. Hlohovec 10 2 3 5 10:22 9
14. Vrbovéí 9 1 5 3 10:11 8
15. D. Vestenice 11 2 0 9 18:30 6
16. Bánovce 10 1 1 8 8:18 4

Program 12. kola: 
Kvašov – Lehota pod Vtáčnikom, Vrbové – Prievi-
dza, Trenčianske Stankovce – Partizánske, Trebati-
ce – Boleráz, Domaniža – Prečín, ŠK Blava – Gbely, 
Radimov – Bánovce, Hlohovec – D. Vestenice

www.futbalnet.sk
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Výkonný výbor ZsFZ sa venoval reštartu futbalových súťaží

Predseda Západoslovenského futbalového zväzu 
(ZsFZ) zreferoval najdôležitejšie informácie zo zasad-
nutia Výkonného výboru (VV) ZsFZ. 

Minulý utorok v poobedňajších hodinách zasadali 
členovia Výkonného výboru Západoslovenského fut-
balového zväzu, pričom nosnou témou bolo dorieše-
nie spôsobu a detailov dohratia všetkých súťaží. 

„Výkonný výbor rozhodol už v apríli o dohratí súťa-
ží, pričom členovia exekutívy sa zhodli na reštarte 
a termínovej listine mládežníckych i dospelých líg. 
Následne sme sledovali nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva a Výkonný výbor ZsFZ jednohlasne vy-
niesol verdikt o reštarte sezóny dospelých cez víkend 
29. 5. – 30. 5. 2021. Rešpektovali sme aj názory zopár 
klubov, ktoré nemali záujem o reštart, avšak predme-
tom ich nevôle dohrať sezónu bol najmä nedostatok 
hráčov a prísne nariadenia ÚVZ,“ vysvetľuje predseda 
ZsFZ Ladislav Gádoši. 

Teda začne sa hrať aj za súčasných platných opat-
rení, podľa ktorých majú mať všetci účastníci športo-
vého podujatia testy nie staršie ako 24 hodín. Testo-
vanie sa netýka tých, ktorí prekonali covid alebo sú 
očkovaní. Mládež zatiaľ na svoju príležitosť ešte musí 
počkať, pretože ŠTK odkladá na neurčito všetky maj-
strovské stretnutia v kategórii mládeže naplánované 
na 26. až 30. 5. 2021. 

„V prípade, že sa kluby dohodnú na odohratí mlá-
dežníckych zápasov naplánovaných na 26. až 30. 5. 
2021 pri dodržaní všetkých opatrení, je takúto doho-

du potrebné zaregistrovať cez ISSF do 28. 
5. 2021 (piatok) do 12.00 hod. Pre zväzo-
vých funkcionárov, ako i trénerov a rodičov 
je priam nepochopiteľné, že deti môžu do 
školy chodiť bez testov, absolvovať hodi-
ny telesnej výchovy a na futbalový zápas 
môžu ísť len s platným AG testom. Tu by 
som rád opätovne apeloval na povolané 
orgány, aby sa nad touto anomáliou zamy-
sleli, inak úbytok detí bude pomerne mar-
kantný,“ dodáva Gádoši.

Výkonný výbor mimochodom rozhodol 
aj o preplatení finančných nákladov za 
delegované osoby. V prípade mládeže do-
teraz SFZ prispieval na delegované osoby 
čiastkou 50 % a na včerajšom zasadnu-
tí VV ZsFZ sa vedenie zaviazalo doplatiť 
zvyšných 50 % nákladov za zápasy, ktoré 
sa do konca júna odohrajú. V kategórii do-
spelých podá ZsFZ taktiež pomocnú ruku, 
keďže v konečnom dôsledku uhradí 50 % 
nákladov na delegované osoby. 

„Chcem ešte uviesť, že pri schvaľovaní rozpočtu 
sme vyčlenili nemalé finančné prostriedky, ktoré 
budú z pandemického fondu poskytnuté jednotli-
vým oblastiam,“ pokračuje predseda ZsFZ. Ďalším 
motívom dohrať ligy je fakt, že víťazi budú mať šancu 
postúpiť, no zároveň nikto nevypadne. Každý klub sa 
bude môcť v novom ročníku 2021/22 prihlásiť do tej 

súťaže, v ktorej pôsobil aj v tomto súťažnom ročníku. 
„Hlavným dôvodom, prečo sme boli ochotní všet-
ko vyššie uvedené podstúpiť, je to, že futbal ľuďom 
chýba. Žijeme vo veľmi náročnej dobe, no pevne 
verím, že zásadné rozhodnutia sme nateraz urobili  
v prospech futbalu a samotných klubov. Kto chce 
hrať, hľadá spôsob, kto nechce hrať, hľadá dôvod,“ 
uzatvára predseda ZsFZ.                     Zdroj: ZsFZ

Ladislav Gádoši: Amatérsky futbal je späť!

Poď na
HOKEJ!

Suché tréningy
pre deti zdarma

pre deti ročník 2013 a mladší

Každý pondelok 16 -17h. 

Každý štvrtok 17 -18h. 
(telocvična ZŠ Komenského)

Bližšie informácie: 0905 763 160, 0905 475 374

hokej.mskpuchov.sk

(ihriská pri zimáku)
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Púchovčan Ivan Štefko je zakladateľom orga-
nizovaného volejbalu v meste pod Lachovcom, 
ani on si však nepamätá takú situáciu v športe, 
akú spôsobila pandémia nového koronavíru-
su. Tá na niekoľko mesiacov ochromila svetový  
i slovenský šport a návrat do normálu bude vy-
žadovať obrovské úsilie trénerov, funkcionárov 
i samotných športovcov. Mládežnícky šport 
podľa neho dostal tvrdú ranu. 

„Najskôr sa to prejavilo v školách. Vypadli hodi-
ny telesnej výchovy, i keď ja telesné výchovy ne-
pokladám za nejaké smerodajné v prípade orga-
nizovaného športového procesu. Pre volejbal to 
však bolo o to horšie, že vypadli aj športové triedy.  
A v prípade Púchove je 60 až 70 percent detí, ktoré 
sú zapojené do chlapčenského mládežníckeho 

volejbalu, aj v športových triedach. 
Znamená to, že tieto deti trénujú 
popoludní v hale a dvakrát do týž-
dňa trénujú v škole počas vyučova-
cieho procesu. To je sedem trénin-
gov do týždňa, čiže akoby trénovali 
každý deň celý týždeň. To sú veľké 
objemy, ktorých výpadok mladí vo-
lejbalisti úžasne pocítili,“ skonštato-
val nestor púchovského volejbalu. 

Ako dodal, keď sa prijali mimori-
adne opatrenia, museli tréningový 
proces zrušiť a pripraviť pre volej-
balistov individuálne tréningové 
plány. V prípade starších vekových 
kategórií (kadeti, starší žiaci). V prí-
pade mladších kategórií sa podľa 
neho dá len veľmi ťažko hovoriť  
o nejakom individuálnom cvičení 
alebo posilňovaní. Epidémia prinie-
sla pre šport mnoho negatívneho. 

„Veľa detí si, bohužiaľ, zvyklo na 
to, že sú celý deň v pyžame, čo mi 
potvrdzovali aj rodičia. Nie je to nič 
zvláštne. Niektoré deti však začali 
robiť športy, ktoré neboli zakáza-
né. Dominujúcim faktorom bolo, že 
mali zakázanú telocvične, tak začali 
napríklad chodiť na rôzne prekáž-
kové dráhy, kde nadviazali nové 
priateľstvá, ale aj „čaro“ neorga-
nizovanej telesnej výchovy. Čiže 
prišli kedy chceli, odišli kedy chce-
li. Takže žiadna disciplína, žiadny 
systém. Do niektorých chlapcov to 
preniklo dosť do hĺbky. Stretli sme sa aj my s taký-
mito chlapcami, nebolo ich veľa, no boli to aj takí,  
u ktorých by sme to nepredpokladali. Ale napokon 
sme sa dohodli a pokračujú vo volejbale. Je to len 
otázka času, kedy si zvyknú na tréningový proces,“ 
doplnil Štefko. 

Keďže na uplynulú sezónu naplánované volej-
balové súťaže sa zrušili, mladé volejbalové talenty 

prišli v podstate o celý jeden rok. A keďže Púchov 
je baštou slovenského mládežníckeho volejbalu, 
prišli mladí Púchovčania aj o účasť na mládežníc-
kych majstrovstvách Slovenska vo všetkých veko-
vých kategóriách s výnimkou juniorov. A pri kvalite 
súčasných kádrov volejbalového klubu v Púchove 
to znamená, že prišli aj o niekoľko majstrovských 
titulov, ktoré po prechode do vyššej vekovej ka-
tegórie deťom už nikto nevráti. Napríklad po pre-
chode juniorov do kategórie dospelých je mimo-
riadne ťažké presadiť sa vo veľkom volejbale už za 
normálnych okolností. Ochudobnením juniorov  
o celú jednu sezónu bude situácia ešte horšia...

„Navrhoval som kompetentným, aby sa celý 
uplynulý rok zmrazil čo sa týka prechodu do vyš-
ších vekových kategórií. Aby neprišli o jeden celý 
rok. Prišli o celý jeden rok súťaženia, čo je v prí-
pade mládežníckych kategórii mimoriadne zlé.  
V kategórii dospelých môžu hrať aj tridsať rokov, no  
u mládeže je to limitované. Môj návrh však v našej 
západoslovenskej oblasti neprešiel. Vysvetlenie 
som  žiadne nedostal, ale aspoň jeden dôvod, pre-
čo to zamietli, mohli uviesť,“ pripomenul Štefko.

Ivan Štefko podľa vlastných slov odporúčal po 
čiastočnom uvoľnení opatrení, aby sa čo najskôr 
čo najviac hralo. Aby deti zo súťažného volejbalu 
nevypadli. Prídu prázdniny a v mnohých kluboch 
sa cez prázdniny netrénuje, dlhodobé súťaže sa 
nehrajú. Púchov je v tomto prípade výnimka, 
Púchovčania trénujú dvanásť mesiacov v roku. 
Štefko to považuje za najlepší systém ku výkon-
nostnému rastu volejbalistov a výsledky v posled-

I. Štefko: Namiesto čerešničky na tortu

Nestor púchovského volejbalu vo vsojej pracovni vo volejbalovej hale 
MŠK Púchov. Stále v nej má pracpovný stôl s telefónom po svojom otcovi.

Na snímke Ivan Štefko (vpravo) so slovenským volejbalistom dvadsiateho storočia Bohumilom Golianom. Dvoj-
násobný majster sveta a dvojnásobný olympijský medailista bol legendou slovenského volejbalu. 

Ivan Štefko (na snímke vpravo) preberá so železnou 
pravidelnosťou ocenenia pre volejbalový klub na Plese 
športovcov, kde oceňujú najlepších športovcov troch 
okresov . Na snímke vľavo predseda OZTK Ľubomír Mi-
kula, ktorý nás navždy opustil minulý týždeň.

(Pokračovanie na 21. strane)
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ných rokoch mu dávajú za pravdu. 
„My prázdniny nemáme. Máme to urobené tak, 

že trénerov platíme dvanásť mesiacov do roka  
a oni dvanásť mesiacov robia. Cez prázdniny sa sa-
mozrejme tie deti prestriedajú, jeden ide na dovo-
lenku, druhý inokedy. To vôbec nevadí. Netrénuje 
ich naraz toľko, ale tí čo sú doma, sú v tréningovom 
procese. V minulosti sa to robilo tak, že prišlo leto, 
prišli prázdniny a sa to vypustilo. My to tak nerobí-
me. Napokon, deti idú v lete možno na dva týždne 
k babke alebo na dva týždne k moru, ale potom sú 
doma. Tréningový proces aj počas letných prázd-
nin je dvojnásobne dôležitý v súčasnej situácii, keď 
deti v podstate pol roka stáli,“ zdôraznil Štefko. 

Volejbalový klub v Púchove má aj tú výhodu, 
že má k dispozícii mestskú volejbalovú halu. Do 
tréningového procesu tak mohli Púchovčania na-
stúpiť v podstate hneď, ako sa uvoľnili opatrenia 
a umožnilo sa trénovať v šesťčlenných skupinách. 
Podstatne horšie na tom boli volejbalisti vo väčši-
ne slovenských miest, kde sa trénuje v školských 
telocvičniach. Tie zostali zatvorené ešte niekoľko 
týždňov po  tom, ako sa umožnil tréningový proces 
v halách. Momentálne tréningový proces v mest-
skej volejbalovej hale prebieha denne od 15.30 do 
20.00 hodiny. Podľa Štefka je obrovskou výhodou, 
že v hale trénuje na troch ihriskách niekoľko veko-
vých kategórií naraz, tréneri tak majú dokonalý 
prehľad o svojich zverencoch, ale aj o volejbalo-
vých talentoch v nižších vekových kategóriách. 

Ďalšou veľkou devízou púchovského chlapčen-
ského mládežníckeho volejbalu je skutočnosť, že 
Ivan Štefko má ako šéftréner k dispozícii sedem 
kvalifikovaných trénerov. Okrem adekvátneho 
trénerského vzdelania je obrovským prínosom aj 
to, že všetci hrávali volejbal na vrcholovej úrovni, 
nechýba medzi nimi dokonca ani víťaz volejbalo-

vej Ligy majstrov a dlhoročný reprezentant Róbert 
Hupka. Trénerský „materiál“ v Púchove je tiež jed-
ným z rozhodujúcich faktorov, že mládežnícky vo-
lejbal je pod Lachovcom na takej úrovni, na akej je. 

Púchovský volejbal oslávil v minulom roku 50. 

výročie svojej organizovanej podoby. Spolu s par-
tiou nadšencov v Púchove založil volejbalový klub 
práve Ivan Štefko. K okrúhlemu výročiu chceli „ve-
novať“ oslávencovi nejaké mládežnícke slovenské 
tituly. O to viac Ivana Štefka mrzelo, že im to pre-
kazila pandémia. Namiesto čerešničky na tortu ju-
bilanta však dostali nechcený darček – COVID-19.  
V Púchove však nelamentujú, okamžite, ako to si-
tuácia dovolila, sa pustili do prípravy. 

„Je to síce všetko šité horúcou ihlou. Ale my 
máme skúsenosti, nezačíname ani prvú, ani de-

siatu či dvadsiatu sezónu. Okamžite sa ideme pre-
orientovať na vekové kategórie, ktoré budú platné 
v budúcej sezóne. Chlapci teda už nebudú tré-
novať v skupinách, ktoré mali dohrávať uplynulú 
sezónu, ale prechádzajú k tým trénerom, ktorým 
budú patriť v budúcom súťažnom ročníku. Trošku 

tak predĺžime to prípravné obdobie a v podstate 
aspoň čiastočne nahradíme výpadok spôsobený 
pandémiou,“ uviedol púchovský šéftréner. 

Ako dodal, celá príprava bude prebiehať v do-
mácich podmienkach. Výnimkou je len najstaršia 
kategória, ktorá každoročne chodí na týždňové 
kondičné sústredenie do Vysokých Tatier. „Mnoho 
športových družstiev robí veľkú chybu, že trénin-
gový cyklus začínajú kondičnou prípravou. V na-
šom prípade to tak nie je. Je nezmysel začať s kon-
dičnou prípravou. Na úvod prípravy by po troch 
dňoch všetci dostali „svalovicu“ a potom samot-
né kondičné sústredenie stráca zmysel. V našom 
prípade je kondičná príprava v Tatrách formou 
celodennej turistiky, je to výborné na okysličenie 
organizmu. Nie je to len jedna veková kategória. 
Do Tatier pôjdu v podstate hráči, ktorí v minulých 
sezónach najviac ťahali,“ pripomenul Štefko. 

V čase keď sa rodil tento článok, nebolo ešte jas-
né, v akej podobe budú vypísané volejbalové súťa-
že pre nasledujúci súťažný ročník. V Púchove boli 
doteraz najstaršou vekovou kategóriou kadeti, 
ktorí bez toho, aby mohli potvrdiť svoju dominan-
ciu majstrovským titulom, prechádzajú medzi ju-
niorov. Štefko však nevie, koľko juniorskych tímov 
sa do súťaže prihlási. Ak by boli napríklad iba štyri, 
stratila by pre nich súťaž význam. 

Púchovský volejbalový klub by v prípade štartu 
juniorov bol jedným z mála na Slovensku, ktorý by 
obsadil komplet mládežnícke kategórie – juniori, 
kadeti, starší žiaci (A aj B-družstvo), mladší žiaci 
(šestkový volejbal), mladší žiaci (štvorkový volejbal 
A aj B-družstvo) a trojkový volejbal mladších žia-
kov, kde má Púchov dokonca tri družstvá. Okrem 
toho fungujú v Púchove aj prípravky a dve špor-
tové triedy na základných školách Komenského  
a Gorazdova. 

Ivan Štefko si pochvaľuje podporu, ktorú volejba-
lu venuje prostredníctvbom MŠK mesto Púchov. 
Neoceniteľnou je najmä špecializovaná hala, ktorej 
prevádzku financuje mesto.          Milan Podmaník 

k výročiu volejbalu sme dostali COVID

Rok 1970. Ivan Štefko spolu s partiou volejbalových nadšencov zakladajú prvý volejbalový klub v Púchove. Po 
polstoročí má za sebou púchovský volejbal desať seniorskych majstrovských titulov, mládežnícke medaily zo slo-
venských šampionátov sa ani porátať nedajú...                               FOTO: Archív Ivan Štefko  

Interiér pracovne šéftrénera púchovských volejbalistov Ivana Štefka pripomína sieň slávy. Desiatky trofejí pripo-
mínajú najväčšie úspechy volejbalu pod Lachovcom...         FOTO: Milan Podmaník

(Pokračovanie zo strany 20.)
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SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 
5.6.2021 pripomenieme 
2. výročie úmrtia Viliama  
Malovca. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s  ro-
dinami. 

SPOMIENKA
Dňa 6.6.2021 si pripome-
nieme 1. smutné výročie 
úmrtia Oľgy Zrínyovej, 
rodenej Krajčovičovej z 
Púchova. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou spomína 
dcéra Daniela, syn Jaro-
slav s rodinami a Zdenko.

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále 
spomíname na našu mi-
lovanú manželku, ma-
minu, babku a prababku 
Helenku Loduhovú. 1. 
júna uplynie 5 rokov, čo si 
ju Pán povolal do večnos-
ti. Spomeňte si s nami na 
ňu v modlitbách.  Manžel 
Rudolf  a deti Janka, Tibor a Monika s rodinami.

SPOMIENKA
„Spi sladko svoj večný 
sen, v  spomienkach sme 
s Tebou každý deň.“ Dňa 
31.5.2021 uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný Vladimír 
Podymák. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spo-
mínajú sestra s rodinou, deti Sonička, Barborka 
a Tomáš s rodinou.

SPOMIENKA
„Odišla potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. My 
ju však v srdciach stále 
máme, s láskou a úctou 
na ňu spomíname.“ Dňa 
28.5. uplynulo 6 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná manžel-
ka a mama Mgr. Anna  
Pantúčková. S láskou a úctou spomínajú man-
žel a syn s rodinou a ostatná rodina..

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňa-
jú, spomienky na teba 
zostávajú.“ Dňa 1. 6. 2021 
uplynuli 4 roky, čo nás 
opustila drahá mamič-
ka, babička a  prababička  
Terézia Fialková. S  úc-
tou a láskou spomína syn 
Július s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 30. mája 2021 uply-
nulo 25 rokov od od-
chodu nášho dobrého a 
starostlivého otca Jána 
Capáka k nebeskému 
Otcovi. Spomeňte si na 
neho v modlitbe spolu 
s nami. Dcéra Mária, syn 
Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na teba zo-
stávajú.“ Dňa 29.5.2021 si 
pripomíname 2. výročie 
úmrtia Jarky Poliachovej 
z Púchova. S láskou spo-
mínajú dcéry Silvia, Dan-
ka a Mirka s rodinami.

SPOMIENKA
S bolesťou v srdci si do-
voľujeme pripomenúť, že  
30. mája 2021 uplynu-
li 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, 
manžel, otec a dedko Ra-
dovan Húževka. Navždy 
zostane v našich srd-
ciach. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manžel-
ka Jana s rodinou.
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oznamy a nevyžiadané príspevky je oznamy a nevyžiadané príspevky je vo štvrtok  vo štvrtok  
do 14:00 hod.do 14:00 hod.

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
„Prestalo srdiečko tĺcť, 
prestali ústa sa smiať, bu-
deme, manžel a otecko 
drahý, stále na Teba spo-
mínať. Od života pre seba 
nič si nežiadal, všetko 
len pre svoje deti a rodi-
nu, svoje zlaté srdce celé 
si nám dal, večný kľud 
nech dá boh Ti za odmenu.“ Z úprimného srdca 
ďakujeme  blízkej rodine, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším ockom a manželom  
Bohuslavom Rezákom. Ďakujeme za slová súci-
tu a kvetinové dary na znak úcty a lásky k blízke-
mu. Naše veľké ďakujem patrí pohrebnej službe 
Advent a evanjelickému farárovi z Púchova za 
dôstojnú rozlúčku. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. ,,Úsmev si mal na perách, 
dobrotu v srdci, lásku v duši.“

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 20.5.2021 
rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým Jozefom  
Galánkom. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Poďakovanie 
patrí aj pohrebnej službe Advent a pánovi fa-
rárovi za dôstojnú rozlúčku. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná 

kancelária Púchovskej kultúry je

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. 



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

Mestská knižnica  
Vladimíra Roya Púchov 

je opäť otvorená.
Pre vstup do knižnice je potrebné dodržiavať 

epidemiologické opatrenia.

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

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30
ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Otváracie hodiny: Obed. prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

 Tel. č.: 0908 783 176
Púchovské informačné centrum

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 
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
• Kúpim Suzuki jimny 3-dverové alebo niečo 
podobné, aj dovoz. 0905527890
PREDAJ
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600
PRENÁJOM
• 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

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

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
• 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

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

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

Cena za 1 vydanie Cena za 1 vydanie 
pred zľavoupred zľavou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cena za Cena za 
1 vydanie1 vydanie

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

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

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

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

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

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

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



POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ Akcia trvá od 1. 6.- 14.6.2021

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.skAkcia platí od 1.6. do 14.6.2021 alebo do vypredania zásob, len v predajni Púchov.

16,60 €

1,50 €

HADICA
20 m 1/2''
neprekrúcajúca sa

KRISTALON
PLOD + KVET 
500 g 3,90 €

BIO PROTECT
ochrana proti 
škodcom 
100 ml

cena za 1 m - 0,83 € 
NEMECKÁ KOSAČKA 
WOLF LYCOS 40/340 M
akumulátor: sériovo 40 V, 
5 Ah LI-ION,180 WH,
motor: bezuhlíkový, 35 l kôš, 
záber: 34 cm, 6x,
centrálne, 25-75 mm, mulčovanie, 
nabíjačka sériovo

PÔVODNÁ CENA 379,90 €

AKCIOVÁ CENA 299,90 €

Najširší sortiment kŕmnych zmesí pre 
hospodárske zvieratá, najvyššej kvality 

od belgickej �rmy Versele Laga

ZAHAJUJEME PREDAJ KRMÍV NEMECKEJ ZNAČKY

TERAZ 20 KG BALENIE V AKCII

PRÍPRAVKY PROTI SLIZNIAKOM

ZĽAVA VO VÝŠKE DPH

ZĽAVA VO VÝŠKE DPH

cena za 1 kg - 7,80 € 

cena od

KRMIVO PRE 
PSOV DAX 
10 kg 6,90 €
cena za 1 kg - 0,69 € 

OPORNÁ SIEŤ NA UHORKY
2 x 5 m 2,00 €

cena za bm - 0,40 € Akumulátor 5,0 Ah
a nabíjačka v cene

Druhý akumulátor 2,5 Ah
zdarma

inzerciainzercia


