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Utorkové dopoludnie bolo v púchovských mater-
ských školách venované Medzinárodnému dňu detí, 
počas ktorého navštívila púchovské materské školy 
vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov. Všetkým deťom priniesla balíčky plné rados-
ti a od primátorky mesta Kataríny Henekovej pozdra-
vila oslávencov, ktorým patril tento významný deň. 

Významný deň, ktorý oslavujú deti po celom sve-
te už od roku 1952, si pripomenuli aj všetky mater-
ské školy na území mesta Púchov, ktoré navštívila  
v zastúpení primátorky vedúca Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí MsÚ Púchov Mgr. Daniela Gabrišo-
vá. Za svoju šikovnosť bolo 594 detí, ktoré aktuálne 
navštevujú materské školy v meste, obdarené sladký-
mi balíčkami, ktorých otvorenie na seba nenechalo 
dlho čakať. 

Materská škola Mládežnícka si pripravila veselý ta-
nec s bambuľkami a folklórnu pieseň, ktorú taktiež 
doplnili dievčatá a chlapci tancom. V materskej škole 
Chmelinec sa nebojácni chlapci a dievčatá predstavi-
li s obľúbenými básničkami, ktoré musí poznať snáď 
každé dieťa i dospelý. Folklórny žáner majú obľúbený 
aj v elokovanom pracovisku MŠ Požiarna 1292, kde 
okrem iného venovali deti báseň „Mama, mamka, 
mamička, Ty si moja zlatá hviezdička“ aj primátorke 
mesta, v MŠ Požiarna 1292 zase vedúca OŠaSV pri-
vítala s deťmi „Slnko zlaté“, ktoré už však nespalo 
 a pekný deň vytvorilo aj na MŠ Požiarna 1291, kde si 
deti z jednotlivých ročníkov pripravili takisto básne 
a piesne, podaktorí „malkáči“ si aj zavtipkovali a pri-
pomenuli tak všetkým dospelým, aké bezstarostné  
a dôležité obdobie je šťastné detstvo. Materská škola 
Lienka mala rovnako pripravený program podľa tried 
a prekvapením bola i kresba primátorky mesta, ktorú 
jej prostredníctvom vedúcej OŠaSV poslali na pami-
atku. V Nosiciach mali deti taktiež pripravený outdo-
orový program na dvore škôlky, kde spievali známu 
detskú pieseň o aktuálnom korona období, aby si 
tak i oni pripomenuli, že treba byť opatrní, láskaví  
a vďační. Potešené boli aj deti v MŠ Sv. Margity, ktorí 
zaspievali i zatancovali na pieseň „Čížiček, čížiček“  
a „veľkáči“ s láskou zaspievali o tom, aké dôležité je 
veriť a byť pokorný. Na dvore už netrpezlivo čakali 
návštevu deti MŠ Slovanská, dievčatá zatancovali 
bublinkový tanec a taktiež na slovenskú ľudovú nôtu 
„Po nábreží koník beží“. 

„Som veľmi rada, že so zlepšenou epidemiologic-
kou situáciou v meste, sme mohli osláviť Medziná-
rodný deň detí naplno, a to v súlade s pripravovaným 
programom. Už od skorého rána sme, pod taktovkou 
vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov, mohli odovzdať malé darčeky pre deti vo 
všetkých materských školách v našom meste. Hoci 
som sa nemohla osobne s deťmi stretnúť, bola som 
veľmi milo prekvapená z kresieb, ktoré mi deti poslali 
a z krásneho programu, ktorí si pripravili. Ďakujem 
touto cestou všetkým deťom a ich pedagógom za 
krásne pozdravy a pestrý program. Nezabudli sme 
ani na deti zo základných škôl, ktorým bol venovaný 
program v Europarku, kde sa im venovali zamest-
nanci Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Púchov  
a Mestskej knižnice Vladimíra Roya. To, že bol pro-
gram úspešný, potvrdzovali aj úsmevy a smiech detí, 
ktoré si mohli takto naplno po dlhej dobe vonku užiť 
pekné počasie a mohli sa nielen zabaviť, ale aj roz-
vinúť svoju kreativitu. Deň detí gradoval v popolud-
ňajších hodinách pred budovou Divadla Púchov, kde 
zúčastnené deti za dodržania epidemiologických 
opatrení strávili popoludnie v spoločnosti klaunov 
na chodúľoch a hviezd zo Superstar. Ďakujem za-
mestnancom, ktorí sa zapojili do organizácie pro-
gramu pre deti počas celého dňa a samozrejme aj 
všetkým deťom, za vytvorenie nádhernej atmosféry 

a verím, že sa už čoskoro stretneme na ďalších po-
dobných akciách,“ uviedla primátorka mesta Katarí-
na Heneková. 

Vskutku nezabudnuteľný program, plný lásky, smie-
chu, radosti a detskej bezprostrednosti mali možnosť 
zažiť i občania mesta prostredníctvom videí a foto-
grafií na sociálnych sieťach Mesta Púchov. Daniela 

Gabrišová z OŠaSV poďakovala všetkým riaditeľkám, 
učiteľkám a hlavne deťom za príjemne strávené do-
poludnie v ich spoločnosti. Mesto Púchov praje všet-
kým deťom ešte veľa krásnych dní a tým, ktorí už sú 
v predškolských triedach, praje veľa úspechov do no-
vého školského roka, aby zasadli do školských lavíc  
s úsmevom a chuťou učiť sa.               Laura Krošláková 

Medzinárodný deň detí v materských školách plný zábavy
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Slovami primátorky: O očkovaní v Púchove 
Skvelá správa! Opäť sme sa epidemiologicky ako Skvelá správa! Opäť sme sa epidemiologicky ako 

mesto i okres zlepšili a výsledkom je, že od pondelka mesto i okres zlepšili a výsledkom je, že od pondelka 
7.6. sme sa zaradili podľa COVID Automatu do žltej 7.6. sme sa zaradili podľa COVID Automatu do žltej 
farby. Znamená to ďalšie zvoľnenie, na ktoré sme tak farby. Znamená to ďalšie zvoľnenie, na ktoré sme tak 
túžobne čakali už niekoľko mesiacov. Prispôsobuje-túžobne čakali už niekoľko mesiacov. Prispôsobuje-
me tomu aj podujatia pre Vás, tak ako napríklad mi-me tomu aj podujatia pre Vás, tak ako napríklad mi-
nulotýždňové oslavy venované deťom, o ktorých sa nulotýždňové oslavy venované deťom, o ktorých sa 
dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. 

Pred nami je dôležitý víkend venovaný očkovaniu. Pred nami je dôležitý víkend venovaný očkovaniu. 
Všetci sme venovali veľké úsilie na prípravu a organi-Všetci sme venovali veľké úsilie na prípravu a organi-
záciu tejto akcie a osobne ma prekvapil veľký záujem záciu tejto akcie a osobne ma prekvapil veľký záujem 
zo strany občanov o očkovanie. Zaregistrovaní záu-zo strany občanov o očkovanie. Zaregistrovaní záu-
jemcovia o očkovanie v priebehu predchádzajúcich jemcovia o očkovanie v priebehu predchádzajúcich 
dní mali dostať SMS od Mestského úradu Púchov, dní mali dostať SMS od Mestského úradu Púchov, 
ktorej obsahom bol presný termín - čas a miesto ktorej obsahom bol presný termín - čas a miesto 
očkovania. Prosím vás, aj touto cestou, o dodržanie očkovania. Prosím vás, aj touto cestou, o dodržanie 
zaslaného termínu, aby sme predišli rôznym kompli-zaslaného termínu, aby sme predišli rôznym kompli-
káciám a časovým zdržaniam. Ďakujem touto cestou káciám a časovým zdržaniam. Ďakujem touto cestou 
všetkým kolegom z mestského úradu, ktorí trpezlivo všetkým kolegom z mestského úradu, ktorí trpezlivo 
pripravovali potrebné náležitosti a komunikovali so pripravovali potrebné náležitosti a komunikovali so 
všetkými 1 500 zaregistrovanými záujemcami. Požia-všetkými 1 500 zaregistrovanými záujemcami. Požia-
davky na očkovanie výjazdovou očkovacou jednot-davky na očkovanie výjazdovou očkovacou jednot-
kou pre imobilných a občanov s ŤZP priamo v domá-kou pre imobilných a občanov s ŤZP priamo v domá-
com prostredí sa tiež stretlo s veľkým záujmom. Ďalší com prostredí sa tiež stretlo s veľkým záujmom. Ďalší 
postup a termín očkovania výjazdovou očkovacou postup a termín očkovania výjazdovou očkovacou 
jednotkou zverejní v najbližších dňoch Trenčiansky jednotkou zverejní v najbližších dňoch Trenčiansky 
samosprávny kraj.samosprávny kraj.

V apríli pri príležitosti pripomienky Dňa boja proti V apríli pri príležitosti pripomienky Dňa boja proti 
rakovine som už písala o Dni narcisov, ktorý sa kvôli rakovine som už písala o Dni narcisov, ktorý sa kvôli 
pandémii nemohol konať v tradičnej forme, pričom pandémii nemohol konať v tradičnej forme, pričom 
náhradou mala byť pripravovaná akcia v júni. A už náhradou mala byť pripravovaná akcia v júni. A už 
je to tu. Obrátil sa na nás tím Ligy proti rakovine  je to tu. Obrátil sa na nás tím Ligy proti rakovine  
s prosbou o pomoc pri organizácii verejno-prospeš-s prosbou o pomoc pri organizácii verejno-prospeš-
nej zbierky Deň narcisov. Napriek mnohým uvoľne-nej zbierky Deň narcisov. Napriek mnohým uvoľne-
niam opatrení proti šíreniu Covid-19, sa jubilejný niam opatrení proti šíreniu Covid-19, sa jubilejný 
- 25. ročník Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných - 25. ročník Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných 
dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska. dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska. 
Vzhľadom na fakt, že rakovina je choroba, ktorá je Vzhľadom na fakt, že rakovina je choroba, ktorá je 
v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si 
prestávku, nemôže mať prestávku ani podpora on-prestávku, nemôže mať prestávku ani podpora on-
kologických pacientov a ani samotná zbierka Dňa kologických pacientov a ani samotná zbierka Dňa 
narcisov. Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná narcisov. Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná 
pre svoj priebeh, ale napriek tomu podpora Dňa nar-pre svoj priebeh, ale napriek tomu podpora Dňa nar-
cisov bude možná. V niektorých mestách a obciach cisov bude možná. V niektorých mestách a obciach 
Slovenska nájdu ľudia vo svojich schránkach obálku  Slovenska nájdu ľudia vo svojich schránkach obálku  
s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako môžu s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako môžu 
tento projekt podporiť. Od 7. 6. do 20. 6. je možné tento projekt podporiť. Od 7. 6. do 20. 6. je možné 
zaslať SMS na skrátené číslo 848 (SMS v hodnote  zaslať SMS na skrátené číslo 848 (SMS v hodnote  

3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne 
podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode 
Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupó-Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupó-
nu pri pokladni. Pokiaľ ste pravidelným podporova-nu pri pokladni. Pokiaľ ste pravidelným podporova-
teľom tejto verejnoprospešnej zbierky, alebo máte teľom tejto verejnoprospešnej zbierky, alebo máte 
záujem pomôcť Lige proti rakovine pri ich činnosti, záujem pomôcť Lige proti rakovine pri ich činnosti, 
môžete využiť tieto nadchádzajúce dni na konkrétnu môžete využiť tieto nadchádzajúce dni na konkrétnu 
pomoc.pomoc.

Ďakujem Vám všetkým, ktorí sa stále zapájate do Ďakujem Vám všetkým, ktorí sa stále zapájate do 
pomoci iným, Vám, ktorí zabezpečujete nákupy pre pomoci iným, Vám, ktorí zabezpečujete nákupy pre 
druhých, Vám, ktorí prispievate na transparentný druhých, Vám, ktorí prispievate na transparentný 
účet, Vám, ktorí prispievate svojimi nákupmi v Lidli účet, Vám, ktorí prispievate svojimi nákupmi v Lidli 
k dopĺňaniu potravinového koša v rámci pravidelnej k dopĺňaniu potravinového koša v rámci pravidelnej 
týždňovej potravinovej pomoci tým, ktorí túto po-týždňovej potravinovej pomoci tým, ktorí túto po-
moc potrebujú.moc potrebujú.

Členovia Mládežníckeho parlamentu v Púchove ro-Členovia Mládežníckeho parlamentu v Púchove ro-
bia skvelú prácu a v posledných dňoch sa zapojili aj bia skvelú prácu a v posledných dňoch sa zapojili aj 
do projektu „Zaži čisté rieky Púchov“, v rámci ktorej do projektu „Zaži čisté rieky Púchov“, v rámci ktorej 
akcie vyzbierali 10 vriec odpadu. Klobúk dolu, milí akcie vyzbierali 10 vriec odpadu. Klobúk dolu, milí 
priatelia, a ďakujem za vaše nasadenie.priatelia, a ďakujem za vaše nasadenie.

V meste je tiež rušno, nakoľko sa ukončujú opra-V meste je tiež rušno, nakoľko sa ukončujú opra-
vy miestnych komunikácií na Hoštínskej, Moravskej  vy miestnych komunikácií na Hoštínskej, Moravskej  
a na Vieske. Úpravou prechádza aj strecha hasičskej a na Vieske. Úpravou prechádza aj strecha hasičskej 
stanice DHZ Púchov, hasičská stanica Ihrište a nie-stanice DHZ Púchov, hasičská stanica Ihrište a nie-
ktoré priestory Domu kultúry v Hoštine. Prebieha ktoré priestory Domu kultúry v Hoštine. Prebieha 
verejné obstarávanie na doplnenia žalúzií v budove verejné obstarávanie na doplnenia žalúzií v budove 

Divadla, na obnovu detských prvkov a ihrísk i na Divadla, na obnovu detských prvkov a ihrísk i na 
polopodzemné kontajnery v meste. O niekoľko dní polopodzemné kontajnery v meste. O niekoľko dní 
začnú realizačné práce na rekonštrukcii Domu smút-začnú realizačné práce na rekonštrukcii Domu smút-
ku v Horných Kočkovciach. Intenzívne sa pracuje aj ku v Horných Kočkovciach. Intenzívne sa pracuje aj 
na príprave projektov na vybudovanie vodovodov  na príprave projektov na vybudovanie vodovodov  
a kanalizácií na Samotách, Potôčkoch a na Vieske.a kanalizácií na Samotách, Potôčkoch a na Vieske.

Cez víkend som navštívila nádhernú výstavu aka-Cez víkend som navštívila nádhernú výstavu aka-
demickej maliarky Zuzany Vaverčákovej, o ktorej sa demickej maliarky Zuzany Vaverčákovej, o ktorej sa 
dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. Mu-dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. Mu-
sím povedať, že jej vystavené obrazy zanechali vo sím povedať, že jej vystavené obrazy zanechali vo 
mne hlboké dojmy plné krásy, pretože sú nádher-mne hlboké dojmy plné krásy, pretože sú nádher-
ným zrkadlom okúzľujúcej prírody z nášho okolia. ným zrkadlom okúzľujúcej prírody z nášho okolia. 
„Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden „Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden 
je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázra-je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázra-
kom bolo všetko.“kom bolo všetko.“ (A. Einstein)  (A. Einstein) 

Zrejme v najbližších dňoch dostanete platobné Zrejme v najbližších dňoch dostanete platobné 
výmery na úhradu miestnych daní a poplatkov za výmery na úhradu miestnych daní a poplatkov za 
komunálny odpad. Následne od 7. 6. 2021 je možné komunálny odpad. Následne od 7. 6. 2021 je možné 
zaplatiť poplatky a dane, nielen prevodom na účet zaplatiť poplatky a dane, nielen prevodom na účet 
(internetbanking), ale i hotovosťou v pokladni. Ob-(internetbanking), ale i hotovosťou v pokladni. Ob-
čania pri platbe v pokladni môžu taktiež využiť plate-čania pri platbe v pokladni môžu taktiež využiť plate-
nie platobnou kartou. Na tento účel zriadilo vedenie nie platobnou kartou. Na tento účel zriadilo vedenie 
mesta vysunuté pracovisko mestského úradu – pok-mesta vysunuté pracovisko mestského úradu – pok-
ladne v učebni Divadla Púchov, kde dve pracovníčky ladne v učebni Divadla Púchov, kde dve pracovníčky 
MsÚ Púchov budú tieto platby od občanov prijímať. MsÚ Púchov budú tieto platby od občanov prijímať. 

V tomto týždni si pripomíname aj niekoľko medzi-V tomto týždni si pripomíname aj niekoľko medzi-
národných sviatkov. Vedeli ste, že 8. jún patrí naj-národných sviatkov. Vedeli ste, že 8. jún patrí naj-
lepším priateľom? Deň najlepších priateľov je dňom lepším priateľom? Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Honoré De Balzac pove-oslavy pravého priateľstva. Honoré De Balzac pove-
dal, že dal, že „nešťastia majú pozitívne stránky: dodávajú „nešťastia majú pozitívne stránky: dodávajú 
nám spoznať skutočných priateľov.“nám spoznať skutočných priateľov.“

Darcom krvi je zase venovaný deň 14. 6., pripomína Darcom krvi je zase venovaný deň 14. 6., pripomína 
sa od roku 2004. V tento deň v roku 1968 sa narodil sa od roku 2004. V tento deň v roku 1968 sa narodil 
Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom No-Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom No-
belovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie sys-belovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie sys-
tému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení tému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení 
Rh faktora. Aj tento deň je príležitosťou poďakovať Rh faktora. Aj tento deň je príležitosťou poďakovať 
dobrovoľným darcom krvi, ktorí to robia pre nás všet-dobrovoľným darcom krvi, ktorí to robia pre nás všet-
kých z celého svojho srdca.kých z celého svojho srdca.

A na záver len prosba: nezabudnite, prosím, na ví-A na záver len prosba: nezabudnite, prosím, na ví-
kendové očkovanie a pokiaľ ste zaregistrovaní, príď-kendové očkovanie a pokiaľ ste zaregistrovaní, príď-
te v stanovený čas do budovy Divadla Púchov, pre-te v stanovený čas do budovy Divadla Púchov, pre-
tože len spoločne môžeme nad pandémiou zlomiť tože len spoločne môžeme nad pandémiou zlomiť 
palicu. A prosím, aj keď vás život donúti vyroniť veľa palicu. A prosím, aj keď vás život donúti vyroniť veľa 
sĺz, nemôže vám vziať úsmev a nádej. Preto vykročte sĺz, nemôže vám vziať úsmev a nádej. Preto vykročte 
s nádejou a úsmevom do ďalších dní, milí priatelia!s nádejou a úsmevom do ďalších dní, milí priatelia!

Katarína HenekováKatarína Heneková

POĎAKOVANIE

Mesto Púchov srdečne ďakuje dlhoročnému
zamestnancovi mesta, pánovi Miroslavovi Svoradovi, 
za jeho obetavú a záslužnú prácu pre Mesto Púchov. 

 
Do nového životného obdobia mu prajeme veľa rodinnej

pohody, zdravia a krásne roky oddychu i ďalších
životných zážitkov. 

 
VĎAČNE A S ÚCTOU MESTO PÚCHOV

 
 
 



spravodajstvo / oznamyspravodajstvo / oznamy44

Najčastejšie hoaxy o očkovaní proti COVID-19
Často dostávame otázky ohľadne hoaxov či ne-Často dostávame otázky ohľadne hoaxov či ne-

podložených informácií o vakcínach na prevenciu podložených informácií o vakcínach na prevenciu 
COVID-19. Sme veľmi radi, že informácie z inter-COVID-19. Sme veľmi radi, že informácie z inter-
netu si u nás overujete. Zozbierali sme niekoľko netu si u nás overujete. Zozbierali sme niekoľko 
najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú 
dezinformácií o vakcínach proti COVID-19.dezinformácií o vakcínach proti COVID-19.

HOAX: Udelenie podmienečného povolenia EÚ HOAX: Udelenie podmienečného povolenia EÚ 
pre uvedenie vakcín proti COVID-19 na trh je via-pre uvedenie vakcín proti COVID-19 na trh je via-
zané na vyhlásenie núdzového stavu v konkrét-zané na vyhlásenie núdzového stavu v konkrét-
nych štátoch EÚ.nych štátoch EÚ.

Skutočnosť: Výnimočný stav si každá krajina vyhla-Skutočnosť: Výnimočný stav si každá krajina vyhla-
suje a ruší sama, pričom registrácia vakcín proti CO-suje a ruší sama, pričom registrácia vakcín proti CO-
VID-19 je platná pre celú EÚ. Na Slovensku sa očkuje VID-19 je platná pre celú EÚ. Na Slovensku sa očkuje 
aj po zrušení núdzového stavu. Podmienečná regis-aj po zrušení núdzového stavu. Podmienečná regis-
trácia je nástrojom na zrýchlené uvedenie vakcín na trácia je nástrojom na zrýchlené uvedenie vakcín na 
trh. Pri všetkých vakcínach však musí byť preukáza-trh. Pri všetkých vakcínach však musí byť preukáza-
né, že ich prínos prevažuje nad prípadnými rizikami. né, že ich prínos prevažuje nad prípadnými rizikami. 
Takto registrované vakcíny podliehajú prísnejšiemu Takto registrované vakcíny podliehajú prísnejšiemu 
dohľadu aj po uvedení na trh.dohľadu aj po uvedení na trh.

HOAX: Občania Slovenska sa nedobrovoľne sa HOAX: Občania Slovenska sa nedobrovoľne sa 
zúčastňujú testovania vakcín a niektorí dostáva-zúčastňujú testovania vakcín a niektorí dostáva-

jú placebo.jú placebo.
Skutočnosť: Na Slovensku momentálne nepre-Skutočnosť: Na Slovensku momentálne nepre-

bieha žiadna klinická štúdia týkajúca sa vakcín na bieha žiadna klinická štúdia týkajúca sa vakcín na 
prevenciu COVID-19. Na Slovensku prebieha riadne prevenciu COVID-19. Na Slovensku prebieha riadne 
očkovanie. Všetci zaočkovaní dostávajú certifikát,  očkovanie. Všetci zaočkovaní dostávajú certifikát,  
v ktorom je uvedený názov vakcíny a výrobná šarža. v ktorom je uvedený názov vakcíny a výrobná šarža. 
Klinické štúdie prebiehajú za prísne kontrolovaných Klinické štúdie prebiehajú za prísne kontrolovaných 

podmienok a každý, kto sa ich zúčastňuje, musí byť  podmienok a každý, kto sa ich zúčastňuje, musí byť  
o priebehu a podmienkach klinickej štúdie informo-o priebehu a podmienkach klinickej štúdie informo-
vaný a podpísať informovaný súhlas.vaný a podpísať informovaný súhlas.

�HOAX: Vakcína od spoločnosti Moderna obsa-�HOAX: Vakcína od spoločnosti Moderna obsa-
huje horľavú a toxickú látku SM-102huje horľavú a toxickú látku SM-102

Skutočnosť: Vakcína látku SM-102 skutočne ob-Skutočnosť: Vakcína látku SM-102 skutočne ob-
sahuje, je to jeden zo štyroch lipidov, ktoré obaľujú  sahuje, je to jeden zo štyroch lipidov, ktoré obaľujú  
a chránia mRNA. SM-102 však nie je horľavá a toxic-a chránia mRNA. SM-102 však nie je horľavá a toxic-
ká látka. Stáva sa ňou vtedy, ak sa na jej rozpustenie ká látka. Stáva sa ňou vtedy, ak sa na jej rozpustenie 
použije napr. chloroform, pretože ten je horľavý a to-použije napr. chloroform, pretože ten je horľavý a to-
xický. V prípade vakcíny COVID-19 od Moderny nebol xický. V prípade vakcíny COVID-19 od Moderny nebol 
použitý chloroform a ani žiadne iné rozpúšťadlo. Ide použitý chloroform a ani žiadne iné rozpúšťadlo. Ide 
o čistý lipid.o čistý lipid.

Na internete nájdete obrovské množstvo informácií Na internete nájdete obrovské množstvo informácií 
o vakcínach a často je zložité rozlíšiť, kedy ide o hoax. o vakcínach a často je zložité rozlíšiť, kedy ide o hoax. 
Odporúčame sledovať overené zdroje, ktoré prináša-Odporúčame sledovať overené zdroje, ktoré prináša-
jú podložené informácie o očkovaní, ako napríklad jú podložené informácie o očkovaní, ako napríklad 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Slo-Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Slo-
venská akadémia vied, Vedátor_sk, Vaxinátor, Očami venská akadémia vied, Vedátor_sk, Vaxinátor, Očami 
farmácie, Hoaxy a podvody - Polícia SR a podobne. farmácie, Hoaxy a podvody - Polícia SR a podobne. 

Štátny ústav pre kontrolu liečivŠtátny ústav pre kontrolu liečiv

Ku dňu 7. 6. 2021 bolo na Slovensku  Ku dňu 7. 6. 2021 bolo na Slovensku  
1 821 058 zaočkovaných osôb prvou dávkou 1 821 058 zaočkovaných osôb prvou dávkou 
a 952 236 zaočkovaných osôb druhou dáv-a 952 236 zaočkovaných osôb druhou dáv-
kou vakcíny proti COVID-19. kou vakcíny proti COVID-19. 

Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete 
zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Ter-zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Ter-
míny budú priraďované prioritne podľa veku. míny budú priraďované prioritne podľa veku. 
Okrem veku sa v Čakárni prioritizujú (majú Okrem veku sa v Čakárni prioritizujú (majú 
prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko zá-prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko zá-
važnými chorobami. Aktuálne je prístupná re-važnými chorobami. Aktuálne je prístupná re-
gistrácia pre osoby s vekom od 16 rokov.gistrácia pre osoby s vekom od 16 rokov.

Schválené vakcíny:Schválené vakcíny:

– – PfizerPfizer - pre obyvateľov nad 16 rokov, - pre obyvateľov nad 16 rokov,

– – ModernaModerna - pre obyvateľov nad 18 rokov, - pre obyvateľov nad 18 rokov,

– – AstraZenecaAstraZeneca - pre obyvateľov od 18 rokov, - pre obyvateľov od 18 rokov,

– – Sputnik VSputnik V - pre obyvateľov od 18 do 60 ro- - pre obyvateľov od 18 do 60 ro-
kov.kov.

Na Slovensku zatiaľ nie je dovolená kombiná-Na Slovensku zatiaľ nie je dovolená kombiná-
cia vakcín. Ak záujemcovi, príde omylom SMS cia vakcín. Ak záujemcovi, príde omylom SMS 
na inú vakcínu ako pri prvej dávke, je potrebné na inú vakcínu ako pri prvej dávke, je potrebné 
počkať na druhú SMS.počkať na druhú SMS.



spravodajstvo / oznamspravodajstvo / oznam 55

Situácia na Slovensku sa naďalej zlepšuje, od  
7. júna sú dva okresy už v zelenej farbe, 39 
okresov bude žltých a 29 okresov bude v oran-
žovej farbe. V ružovej fáze bude 6 okresov, tri 
okresy budú červené a žiadny okres naďalej 
nie je bordový. Okres Púchov sa od pondelka 
7. júna zaradil do žltej farby v COVID automa-
te. Čo to pre Púchov znamená? 

RÚŠKA A RESPIRÁTORY
V interiéroch je povolené nosiť namiesto respi-

rátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál 
alebo šatku. 

SVADOBNÉ HOSTINY, kary, oslavy, večierky  
a podobné podujatia v prevádzkach spoločného 
stravovania

- interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.

REŠTAURÁCIE A KAVIARNE
- povolené interiérové sedenie a konzumácia,
- obsadenie jedného stolu najviac 6 osôb, alebo 

osoby z jednej domácnosti,
- odstup 2 metre medzi stolmi,
- povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak 

zákazníci práve nekonzumujú.

FITNESS CENTRÁ
- 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m².

UMELÉ KÚPALISKÁ
- 50% kapacity.

WELLNES (sauny, vírivky, kúpele, zábaly)
- maximálne 50% kapacity sektoru alebo maxi-

málny počet zákazníkov 500.

DIVADELNÉ, HUDOBNÉ, FILMOVÉ A INÉ ume-
lecké prevádzky

- pre sedenie v interiéri max. 50 % kapacity, ale 
najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % 
kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie max. 100 
osôb v interiéri a 250 v exteriéri konzumácia aj  
v interiéri - max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej 
domácnosti (žlté okresy).

GALÉRIE, MÚZEÁ, VÝSTAVY
- hromadné prehliadky v skupinách najviac do 

30 osôb.

Divadelné, hudobné, filmové a iné UMELEC-
KÉ HROMADNÉ PODUJATIA

- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický 

alebo emailový kontakt na každého účastníka,
- maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov 

v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov,
- v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zá-

kazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v inte-
riéri,

- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,
- státie zákazníkov, maximálna kapacita do 100 

osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
- konzumácia v kinosálach je povolená - rúško/

respirátor si možno zložiť iba na čas nevyhnutný 
na konzumáciu pokrmov či nápojov.

- konzumácia jedla a nápojov v iných priesto-
roch - max 6 osôb pri stole, rozstupy 2 m.

MZ SR 

Púchov je podľa COVID automatu od pondelka žltý

O
Z

N
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 Raiffeisen 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

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ  
v Považskej Bystrici vzniesol obvinenie 66 ročné-
mu mužovi z Púchova za zločin týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby.

 Obvinený muž mal pod vplyvom alkoholu od 
novembra 2019 v mieste spoločného bydliska so 
svojou manželkou túto týrať tým spôsobom, že 
jej mal opakovane vulgárne nadávať, ponižovať 
ju, vyhrážať sa jej ublížením na zdraví i smrťou. 
Manželku mal bezdôvodne obmedzovať v užívaní 

niektorých častí spoločného bytu. Svojím kona-
ním mal manželke vyvolávaním stresu a strachu 
spôsobovať psychické utrpenie.

V prípade preukázania viny hrozí obvinenému 
trest odňatia slobody až na 8 rokov. 

Mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol 
umiestnený do cely policajného zaistenia. Záro-
veň vyšetrovateľ podal podnet na podanie návrhu 
na vzatie do väzby. 

KR PZ Trenčín

Dôchodcovi z Púchova hrozí za týranie 
svojej manželky osemročné väzenie

V priebehu mesiaca máj 2021 uskutočni-
li prís lušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčian skom kraji celkom 223 výjazdov. Z toh-
to počtu bolo najviac (78) technických zásahov. 
Nasledovalo 66 výjazdov k požia-
rom, 57 zásahov pri dopravných 
nehodách a 12 ekologických zása-
hov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali deväť 
požiarno-previerkových cvičení  
a jeden výjazd k udalosti, pri ktorej 
napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto 
udalostí boli za mesiac máj vy-
číslené na viac ako 128.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zá-
sahovej činnosti príslušníkov Hasič-

ského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji 
predstavovali v sledovanom období hodnotu viac 
ako 616.000 eur. 

Zdroj: HaZZ

Hasiči z Trenčianskeho kraja zachránili 
v máji majetok za 616.000 eur

Hasičský a záchranný zbor

Kuriózna dopravná nehoda medzi Považskou Bystricou a Púchovom koncom mája. Náraz auta do traktora 
kosia ceho krajnicu bol taký silný, že mu odtrhol zadné koleso.           FOTO: KR HaZZ Trenčín

Mama ho vymkla...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na Ulici za cin-
torínom za garážami oproti vchodu na cintorín 
leží na trávniku neznámy muž. Hliadka mest-
skej polície našla na mieste muža z Púchova, 
ktorý bol evidentne pod vplyvom alkoholu. Po-
licajtov informoval, že ho matka nechce pustiť 
domov. Keďže muž nebol schopný samostat-
nej chôdze, mestskí policajti mu pomohli po-
sadiť sa na neďalekú lavičku. Priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta vy-
riešili napomenutím. Muž si však s alkoholom 
pokoj nedal, a tak ho o niekoľko hodín neskôr  
s krvnou podliatinou na tvári odviezli zdravot-
ní záchranári na ošetrenie do považskobystric-
kej nemocnice. 

Mŕtvy jeleň v Streženiciach
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, že pod železničným mostom 
pri rieke Váh je uhynutý jeleň. Hliadka po prí-
chode na miesto zistila, že mŕtvy jeleň ležal na 
brehu zo strany obce Streženice. Keďže toto 
územie nepatrí do katastra Púchova, odporu-
čili mestskí policajti oznamovateľovi, aby kon-
taktoval príslušníkov Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove.  

Neporiadok za CVČ
Hliadka mestskej polície kontrolovala na zá-

klade telefonického oznámenia priestranstvo 
za Centrom voľného času Včielka pri Odhán-
kach. Dôvodom boli opakujúce sa prípady 
neporiadku v tomto priestore. Ľudia, ktorí tam 
konzumujú alkoholické nápoje a jedlo po sebe 
nechávajú plastové i sklenené fľaše, vrecká 
a rôzny iný odpad. Hliadka mestskej polície 
pries transtvo fotograficky zdokumentovala  
a odporučila riaditeľke CVČ, aby problém pred-
niesla na mestské zastupiteľstvo. Hliadka o prí-
pade informovala nadriadených. 

Pražák odmietol spolupracovať...
Hodinu pred polnocou zistila hliadka mest-

skej polície priestupok proti bezpečnosti  
a plynulosti cestnej premávky na Požiarnej uli-
ci. Muž z Prahy odstavil úžitkové vozidlo znač-
ky Mercedes Sprinter na mieste, kde je zákaz 
zastavenia. Vodič odmietol priestupok riešiť na 
mieste. Hliadka spísala záznam o priestupku  
v doprave, ktorý vodič odmietol podpísať a ani 
sa nechcel k prípadu vyjadriť. Mestskí policajti 
vyhotovili z miesta fotodokumentáciu, priestu-
pok je v riešení.                     Zdroj: MsP Púchov
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MDD v Europarku a pred Divadlom Púchov
Mesto Púchov a Púchovská kultúra, s.r.o. vďa-Mesto Púchov a Púchovská kultúra, s.r.o. vďa-

ka uvoľneným protipandemickým opatreniam ka uvoľneným protipandemickým opatreniam 
mohli zorganizovať 1. júna tradičnú oslavu mohli zorganizovať 1. júna tradičnú oslavu 
MDD.MDD.

Od rána sa v Europarku pri Župnom dome strie-Od rána sa v Europarku pri Župnom dome strie-
dali deti z púchovských materských škôl pri atrak-dali deti z púchovských materských škôl pri atrak-
ciách, ktoré pripravila radnica. Sprevádzal ich ciách, ktoré pripravila radnica. Sprevádzal ich 
kamarátsky a veselý rozprávkový maskot, deti do-kamarátsky a veselý rozprávkový maskot, deti do-
stali sladkosti, kukuričné pukance a pestré balóny. stali sladkosti, kukuričné pukance a pestré balóny. 
Niektoré si nechali vymaľovať na tvár, iné sa radi Niektoré si nechali vymaľovať na tvár, iné sa radi 
odfotili s maskotom alebo šašom. Skupinky detí si odfotili s maskotom alebo šašom. Skupinky detí si 
vypočuli čítanie z knihy  „Harry Potter“ a chlapcov vypočuli čítanie z knihy  „Harry Potter“ a chlapcov 
určite zaujalo najmä pristavené hasičské auto DHZ určite zaujalo najmä pristavené hasičské auto DHZ 
Púchov.Púchov.

Oslavy MDD pokračovali popoludní pred Divad-Oslavy MDD pokračovali popoludní pred Divad-
lom Púchov, kde sa pri krásnom slnečnom počasí lom Púchov, kde sa pri krásnom slnečnom počasí 
zišlo veľké množstvo rodičov s deťmi, aby sa zahrali zišlo veľké množstvo rodičov s deťmi, aby sa zahrali 
(maľovanie kriedami na chodník a farbičkami na (maľovanie kriedami na chodník a farbičkami na 
omaľovávanky, hry a súťaže s DDS Ochotníček). omaľovávanky, hry a súťaže s DDS Ochotníček). 
Mohli si dať cukrovú vatu alebo zmrzlinu, vyskúšať Mohli si dať cukrovú vatu alebo zmrzlinu, vyskúšať 
skákací hrad s kĺzačkou alebo sa odfotiť s dvojicou skákací hrad s kĺzačkou alebo sa odfotiť s dvojicou 
klaunov na chodúľoch. Hlavným bodom programu klaunov na chodúľoch. Hlavným bodom programu 
bolo vystúpenie speváckej dvojice súťažiacich zo bolo vystúpenie speváckej dvojice súťažiacich zo 
SUPERSTAR Giovanini Ricci a Martiny Koniarikovej.SUPERSTAR Giovanini Ricci a Martiny Koniarikovej.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Svetový deň hier 
„Hra je fenomén. Bez hry si život 

len ťažko predstaviť. A ak sa málo 
hráte, pridajte a váš život bude kra-
jší, šťastnejší... a určite kvalitnejší.“ 
(Slovenský výbor OMEP)

Hra patrí medzi základné ľudské 
činnosti už od narodenia. U detí 
predškolského veku má nezastupi-
teľné miesto. Prostredníctvom nej 
deti nadobúdajú nové skúsenosti, 
vedomosti, zručnosti a cielene sa 
rozvíja celá ich osobnosť. 

OMEP – Svetová organizácia pre 
predškolskú výchovu vyhlásila 28. 
máj za Svetový deň hier. Materská 
škola v ZŠ s MŠ Slovanská sa zapo-
jila do tohto podujatia s cieľom pod-
poriť význam hry. Celý deň sa niesol 
v duchu známych, obľúbených, ale 
aj nových hier. Pani učiteľky deťom 
priblížili hry z ich detstva, ktoré boli 
pre mnohé deti doposiaľ neznáme. 
Spolu sme strávili krásne dopolud-
nie a deti si z MŠ odnášali veľa vese-
lých a nezabudnuteľných zážitkov.

Medzinárodný deň detí 
Prvý jún je deň, ktorý patrí deťom.  

V tento deň sa snažíme, aby bol pre 
ne výnimočný. Kolektív materskej 
školy na Slovanskej ulici pripravil pre 
svoje deti deň plný zábavy, hudby  
a prekvapení. Deti si prostredníc-
tvom rôznych disciplín, súťaží a úloh 
preverili svoju šikovnosť, odvahu, ale 
aj vedomosti. Po splnení všetkých 
podmienok na nich čakala - odmena 
v podobe hračiek a sladkostí. 

Navštívila nás aj vedúca oddelenia 
školstva Daniela Gabrišová a prinie-
sla deťom pozdrav od pani primá-
torky Kataríny Henekovej v podobe 
sladkých balíkov. Nezabudla na nás 
ani riaditeľka našej školy PaedDr. Mi-
chaela Váňová. Deti sa hosťom poďa-
kovali a predviedli krátky program. 
Spolu sme si zatancovali, zaspievali  
a všetci sme domov odchádzali  
s dobrou náladou a úsmevom na 
tvári.                             ZŠ s MŠ Slovanská 

Oslavy Dňa hier a MDD v Materskej škole Slovanská

Modelársky klub Púchov organi-
zoval v nedeľu 30. 5. 2021 preteky 
pre deti a rodičov na autodráhe. 
Členovia klubu predstavili deťom 
a rodičom svoju prácu v automo-
delárskych krúžkoch, ako aj ukáž-
ku modelov, ktoré si vyrobili pre 
seriál pretekov PMP - Pohár mieru 
a priateľstva s autíčkami, ktoré sú 
veľmi dobre známe hlavne rodičom  
a starým rodičom ako Škoda, Lada, 
Trabant, Moskvič a podobne a zor-
ganizovali pre návštevníkov klubu 

atraktívne preteky s autíčkami, ktoré 
si deti vlastnoručne vyrobili v mi-
nulých krúžkoch. Záujem bol veľký  
a veríme, že sa všetci dobre zabavili. 

Pozývame vás na preteky PMP - 
Pohár mieru a priateľstva, ktoré sa 
uskutočnia 26. 6. 2021 na autodráhe 
v Púchove. Budú to 3 samostatné 
preteky. 2 preteky cestovných áut  
a 1 preteky Formule. V cestovných 
autách sa jazdia 2 kategórie súčasne 
– Open alebo Klasik.

Modelársky klub Púchov

Deň detí oslavovali aj modelári na autodráhe



zdraviezdravie1010

Alergická astma zvyčajne začína už v detstve, 
no nie je len chorobou detí a už vôbec nie je in-
fekčná. Vďaka dobre nastavenej modernej lieč-
be sa s ňou dá žiť normálny a plnohodnotný ži-
vot, dokonca bez prejavov ochorenia.

Celosvetovo trpí astmou približne 390 miliónov 
ľudí. Vyznačuje sa prítomnosťou zníženej priechod-
nosti dýchacích ciest. Typické príznaky sú dýcha-
vica, suchý dráždivý kašeľ či tieseň na hrudníku. 
Príznaky sa môžu objaviť aj po tom, ako je pacient 
vystavený alergénu. Astmu sprevádza zápal, avšak 
tento zápal nie je infekčný. Infekcie sa môžu po-
dieľať na vzniku astmy ako takej alebo na ťažkom 
priebehu či akútnych a náhlych zhoršeniach ocho-
renia. „Pokiaľ astmatik nie je dobre kontrolovaný liek-
mi, z dlhodobého hľadiska stráca pľúcne funkcie rých-
lejšie ako zdravý človek. Ak do toho napríklad ešte aj 
fajčí, obštrukcia alebo nepriechodnosť dýchacích ciest 
sa postupne fixuje a nie je možné ju zvrátiť, ochorenie 
môže prerásť napríklad až do chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc, čo má výrazný dopad na kvalitu života 
pacienta,“ vysvetľuje Štefan Laššán, klinický pneu-
mológ a ftizeológ.

Astma vzniká ako súhra viacerých faktorov. Ide  
o vplyv genetiky, prostredia, ale mnohé respiračné 
ochorenia sa začínajú ešte predtým, ako sa dieťa na-
rodí. „Zdravie dieťaťa môže byť ovplyvnené fajčením 
matky a celkovou životosprávou ešte počas tehoten-
stva. Na astmu či alergické ochorenia sú náchylnejšie 
aj deti s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 2,5 kg, ale 
dieťa môže byť ovplyvnené aj vírusovými infekciami či 
liekmi, ktoré matka užíva v čase dojčenia,“ hovorí kli-
nický imunológ a alergológ Radovan Košturiak. 

U detí je typickým varovným príznakom astmy du-
sivý kašeľ po určitej fyzickej aktivite. V mnohých prí-
padoch sa však prvýkrát vyskytne až v dospelosti. 
Pri diagnostike ochorenia je najdôležitejšia anam-
néza. „Lekár zisťuje, aké má pacient ťažkosti, kedy 
sa objavujú a aký majú charakter. A v neposlednom 
rade je významná aj rodinná predispozícia. Astmu 
diagnostikujeme na základe viacerých dostupných 
vyšetrení, jedným z nich je napríklad spirometria 
– funkčné vyšetrenie pľúc,“ uvádza doktor Štefan 
Laššán.

Neliečte sa v lekárni
Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej 

Sukeľ upozorňuje, že po vypuknutí pandémie pa-
cienti prestali navštevovať lekárov. Namiesto toho 
začali chodiť do lekární a ochorenia si diagnos-
tikovali sami. „Dnes sú bez lekárskeho predpisu  
k dispozícii napríklad nazálne kortikoidy a pacient si 
ich indikuje, kedy chce. Na čas sa mu síce uľaví, ale 
odďaľuje samotnú diagnostiku a ochorenie sa mu 
naďalej rozvíja,“ vysvetľuje doktor Sukeľ. Lekárnik 
by mal podľa neho pacienta upozorniť a odporučiť 
mu návštevu lekára, pretože aj alergická nádcha 
môže súvisieť priamo s astmou. Takýchto prípadov 
je až 20 %. Podľa MUDr. Košturiaka sú v otázke aler-
gickej nádchy problematické skôr voľnopredajné 
preparáty, ktoré fungujú ako uvoľňovače. Tie sa po 
niekoľkých dňoch stávajú pre nosovú sliznicu toxic-
ké a poškodzujú ju.

Napriek tomu, že vírusové infekcie sú najčastejším 
spúšťačom zhoršených stavov bronchiálnej astmy, 
dobre liečení pacienti po príchode pandémie ohro-
zení neboli. Inhalačné kortikoidy totiž tlmia zápal, 
znižujú množenie vírusu v dýchacích cestách a tí 
pacienti, ktorí covid dostali, väčšinou nemali pro-
blematický priebeh ochorenia. Doktor Laššán dodá-
va, že sa celkovo znížil výskyt zhoršených stavov pa-
cientov s respiračnými ochoreniami vďaka zníženej 
mobilite, izolácii, dezinfekcii a rúškam.

Jedným z častých problémov, ktoré sa liečby 
astmy týkajú, je strach z užívania kortikoidov.  
V prípade inhalačných kortikoidov ide v súčasnosti  
o modernú a vysoko efektívnu liečbu, ktorá sa pova-
žuje za prelom v liečbe astmy. „O systémovej liečbe 
kortikoidmi sa vytvoril obraz, že je spojená s množ-
stvom nežiaducich účinkov. Súčasný prístup k lieč-
be astmy je však založený na najnižších účinných 
dávkach, ktoré pacient prijíma väčšinou inhalačne. 
Takáto dlhodobá liečba nízkymi dávkami nemá sys-
témový účinok. Môže sa vyskytnúť, ak pacient užíva 
inú liečbu, ktorá ovplyvňuje metabolizmus korti-
koidov. Pacienti si okrem toho myslia, že astma sa 
lieči len vtedy, keď majú ťažkosti. Úspešnosť liečby 
ochorenia spočíva však práve v dlhodobom a pravi-
delnom užívaní nízkych dávok lieku,“ hovorí Ondrej 
Sukeľ. Klinický imunológ MUDr. Košturiak zároveň 
dodáva, že súčasná moderná liečba astmy dokáže 
pacientovi prinavrátiť takú kvalitu života, akoby ast-
mu ani nemal.

Ako problematické sa javí aj samotné užívanie 
inhalačných liekov u astmatikov. Lieky si nespráv-
ne aplikujú napríklad starší pacienti, ktorí dokonca 
kapsule do „prepichovacích“ aplikátorov prehĺtajú  
a z aplikátora vdychujú naprázdno. Lekári teda  
s pacientmi absolvujú aj nácvik inhalačnej techniky 
a inhalačný systém sa snažia vyberať tak, aby s ním 
bol pacient absolútne stotožnený. Aj od toho totiž 
závisí úspešnosť liečby. Doktor Sukeľ dodáva, že  
v súčasnosti existujú moderné systémy, ktoré po-
trebnú dávku pre astmatika uvoľnia úplne presne. 
Ani dieťa teda nemusí vyvíjať mimoriadnu námahu 
pri inhalovaní. MUDr. Laššán v súvislosti s inhalá-
tormi upozorňuje aj na zle nastavený úhradový 
systém. Moderné inhalačné systémy zabezpečujú, 
že pacient nemusí vdychovať veľké množstvo lieči-
va, aby bolo v dýchacích cestách efektívne využité. 
Naopak, v starších či lacnejších inhalačných systé-
moch je na dosiahnutie rovnakého efektu potrebná 
dvojitá dávka. Nemalé doplatky za niektoré formy 
inhalačnej liečby sú často dôvodom nedodržiava-
nia liečby pacientom.

Aj „neastmatici“ môžu inhalovať
Súčasťou imunitného systému sú aj sliznice – 

čreva, dýchacích ciest a nosa, ktoré zabezpečujú 
obranyschopnosť organizmu. Podporiť odolnosť 
proti vírusom a baktériám a ľahšie prežiť peľovú 
sezónu sa dá aj vďaka pravidelnému inhalova-
niu aerosólneho roztoku alebo liečivej minerálnej 
vody určenej na inhalovanie. Myslí si to i pedia-
trička MUDr. Marta Špániková, ktorá sa vo svojej 
ambulancii denne stretáva s deťmi, ktoré trápia 
typické prejavy oslabenej slizničnej imunity, ako sú 
časté infekcie a zápaly ústnej dutiny, hrdla, dýcha-
cích ciest a v týchto dňoch aj alergie. „Inhalovanie  
a vyplachovanie nosa fyziologickým roztokom či 
minerálnou vodou určenou na inhalovanie by malo 
patriť k základnej hygiene rovnako ako každodenné 
umývanie zubov. Pri peľových alergiách a alergiách 
na roztoče inhalácia pomáha udržať si fyziologic-
kú čistiacu schopnosť nosovej sliznice a umožňuje 
optimálne fungovanie tzv. slizničnej imunity,“ radí 
lekárka. Inhalovať preventívne stačí raz denne,  
v prípade zhoršenia zdravotného stavu, či akútnej 
choroby a alergie trikrát denne.

Národné centrum zdravotníckych informácií 

Astma je zápalové ochorenie, no nedá sa ňou nakaziť

Čerstvé ovocie a zelenina zohráva-
jú významnú rolu v jedálničku kaž-
dého človeka a majú veľký vplyv na 
vývoj detského organizmu. Zabez-
pečiť ich pravidelný prísun však ne-
musí byť pre každého rodiča jedno-
duché. Kaufland sa preto rozhodol 
pomôcť a v roku 2018 spustil prvý 
ročník projektu Čerstvé hlavičky, 
vďaka ktorému môžu základné školy 
na Slovensku získať týždenný prísun 
kvalitného a čerstvého ovocia alebo 
zeleniny. A tento rok spúšťa už jeho 
tretí ročník. 

Do projektu sa tento rok prihlásilo 
až 258 základných škôl, ktoré zabo-

jujú o zdravý balíček pre každého 
žiaka na celý školský rok 2021/2022. 
O tom, ktoré školy získajú ovocie  
a zeleninu rozhodujú ľudia hlasova-
ním. Hlasujte za vašu školu v termíne 
od 13. 5. do 23. 6. 2021 na webovej 
stránke www.cerstvehlavicky.sk. Ka-
ždý deň môžete vybranej škole odo-
vzdať jeden hlas.

Z Púchova sa projektu zúčastňu-
jú školy:
1. Základná škola s MŠ Slovanská 
2. Základná škola J. A. Komenského 
3. Špeciálna základná škola Spojená 
4. Základná škola Gorazdova 

cerstvehlavicky.sk

Čerstvé hlavičky na 
púchovských školách
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ŽUPNÝ DOM

Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

11.
-12.

Europark pri Župnom dome

YES 2 JAZZ FEST 2021

p
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to
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o

b
o

ta Pozývame vás na púchovské džezové dni! Predstavia
sa Daniel Caccia & Gabriel Jonáš trio - najvýznamnejší 
súčasný talent vokálneho džezu, Kristína Mihaľová & 
Jakub Šedivý - čerství držitelia ceny Debut roka 2020... 

Vstupné: predpredaj na dva dni 17€ (na mieste 20€), na jeden deň 10€ (na mieste 13€).

Vstupné: 3€.

16. 19/00 h, Čitáreň Župného domu a online

NACESTE: NA POTULKÁCH 

SVETOM S PAVLOM BARIČÁKOM st
re

d
a

Cestovateľ, fotograf a spisovateľ Pavel "Hirax" Baričák 
sa s nami podelí o tie najväčšie cestovateľské pikošky. 

8. 19/00 h, Čitáreň Župného domu a online

MYŠLIENKOVO: PRÍČINY

SPOLOČENSKÉHO KOLAPSU V MINULOSTI
Existovali spoločnosti, ktoré prežili vlastný kolaps? Čo 
a kto kolabuje teraz?” na tieto a ďalšie otázky odpovie 
historik a archeológ Mgr. Branislav Kovár, PhD.

Vstupné: dobrovoľné.

u
to

ro
k

25.
-26.

20/00 h, Čitáreň Župného domu

III. ROČNÍK FESTIVALU POÉZIE
Pozývame vás na III. ročník Festivalu poézie pri príle-
žitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. V sobotu 
večer sa môžete tešiť aj na koncert rapera Čavalenkiho. 

Vstupné: 7€ (dva dni), 5€ (jeden deň).

JÚN 2021

p
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Vstupné: 4€.

30. 17/00 h, Europark pri Župnom dome

KREATÍVNY WORKSHOP:

ČISTIACE TABLETYst
re

d
a

Bylinkárka Lenka Prešnajderová vás naučí vyrobiť si
eko, lacné ale účinné tablety do umývačky riadu či WC...

Deň narcisov nemôže mať v roku 2021 pauzu
Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronaví-Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronaví-

rusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nut-rusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nut-
né venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. né venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. 
Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je  Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je  
v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si 
prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôso-prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôso-
bí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozor-bí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozor-
nosť na fakt, že verejnoprospešná zbierka Deň nosť na fakt, že verejnoprospešná zbierka Deň 
narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým 
uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. 
ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľní-ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľní-
kov v uliciach. kov v uliciach. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci  „Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci  
a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a potre-a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a potre-
bujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, bujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizo-ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizo-
vaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. vaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. 
Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu 
na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles 
výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase 
pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, 
rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani 
naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme 
finančného príspevku pauzu mať nebude.“ finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti ra-Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti ra-
kovine.kovine.

Ako môžete tento rok prispieť?Ako môžete tento rok prispieť?

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤNARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10. 6. do 12. 6.: exkluzívne v obchodoch Tes-Od 10. 6. do 12. 6.: exkluzívne v obchodoch Tes-
co - prispením do pokladničky alebo prispením cez co - prispením do pokladničky alebo prispením cez 
kupóny priamo pri pokladnikupóny priamo pri pokladni

Od 7. 6.: 300 000 náhodne vybraných domácností Od 7. 6.: 300 000 náhodne vybraných domácností 
na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informá-na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informá-
ciami o možnostiach prispeniaciami o možnostiach prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKAONLINE A SMS ZBIERKA
Od 7. 6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia pro-Od 7. 6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia pro-

stredníctvom: stredníctvom: 
- SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €) - SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €) 
- účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 - účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 
- QR kódu - QR kódu 
- virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na - virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na 

www.dennarcisov.skwww.dennarcisov.sk

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA OSTATNÉ FORMY PRISPENIA 
- prispieť môžete v sieti bankomatov a vkladoma-- prispieť môžete v sieti bankomatov a vkladoma-

tov Slovenskej sporiteľne cez tlačítko Deň narcisovtov Slovenskej sporiteľne cez tlačítko Deň narcisov
- virtuálny narcis môžete získať na www.zlavadna.- virtuálny narcis môžete získať na www.zlavadna.

sk, www.pilulka.sksk, www.pilulka.sk
- prispieť môžete kúpou limitovanej edície po-- prispieť môžete kúpou limitovanej edície po-

nožiek Fusakle a limitovanej edície zubných kefiek nožiek Fusakle a limitovanej edície zubných kefiek 
CURAPROXCURAPROX

Viac informácii o zbierke: www.dennarcisov.skViac informácii o zbierke: www.dennarcisov.sk

Ako pomáhala LPR od poslednej zbierky Deň Ako pomáhala LPR od poslednej zbierky Deň 
narcisov?narcisov?

Nepretržite, aj počas pandémie, aj vďaka Dňu narci-Nepretržite, aj počas pandémie, aj vďaka Dňu narci-
sov, Liga proti rakovine zabezpečovala ľuďom s rako-sov, Liga proti rakovine zabezpečovala ľuďom s rako-
vinou a ich blízkym BEZPLATNÉ projekty:vinou a ich blízkym BEZPLATNÉ projekty:

• Onkoporadňa• Onkoporadňa
3 126 emailových otázok a 3 069 hodín odborných 3 126 emailových otázok a 3 069 hodín odborných 

konzultácií cez telefónkonzultácií cez telefón
Poradenstvo poskytovalo: 17 lekárov, 5 sociálno-Poradenstvo poskytovalo: 17 lekárov, 5 sociálno-

právnych odborníkov, 2 výživoví poradcovia a 6 on-právnych odborníkov, 2 výživoví poradcovia a 6 on-
kopsychológov – 7 dní v týždni včítane sviatkovkopsychológov – 7 dní v týždni včítane sviatkov

• Finančný príspevok v hmotnej núdzi• Finančný príspevok v hmotnej núdzi

126 vybavených žiadostí o peňažnú pomoc126 vybavených žiadostí o peňažnú pomoc
• Sieť onkopsychológov• Sieť onkopsychológov
2 353 hodín psychologickej pomoci v 18 mestách 2 353 hodín psychologickej pomoci v 18 mestách 

SlovenskaSlovenska
poskytovaných našimi 20 onkopsychológmiposkytovaných našimi 20 onkopsychológmi
• Náhradný domov• Náhradný domov
1 128 osobonocí v Náhradnom domove pre rodi-1 128 osobonocí v Náhradnom domove pre rodi-

čov hospitalizovaných detských onkologických pa-čov hospitalizovaných detských onkologických pa-
cientovcientov

• Rodinné a Relaxačné týždňovky• Rodinné a Relaxačné týždňovky
81 pacientov s rakovinou na Relaxačnej týždňovke81 pacientov s rakovinou na Relaxačnej týždňovke
26 rodín, kde jeden z rodičov je onkologický pa-26 rodín, kde jeden z rodičov je onkologický pa-

cient, na Rodinnej týždňovke s poskytnutou odbor-cient, na Rodinnej týždňovke s poskytnutou odbor-
nou starostlivosťounou starostlivosťou

• „Vystrihaj sa Slovensko!“• „Vystrihaj sa Slovensko!“
56 parochní poskytnutých onkologickým pacient-56 parochní poskytnutých onkologickým pacient-

kamkam
(Uvedené údaje sú za obdobie august 2020 až ma-(Uvedené údaje sú za obdobie august 2020 až ma-

rec 2021 – projekty spolufinancované zo Dňa narci-rec 2021 – projekty spolufinancované zo Dňa narci-
sov 2020.)sov 2020.)

Všetky celoročne poskytované programy Ligy proti Všetky celoročne poskytované programy Ligy proti 
rakovine nájdete na www.lpr.sk. rakovine nájdete na www.lpr.sk. 

„Uvedomujeme si, že prevažná väčšina z nás musela „Uvedomujeme si, že prevažná väčšina z nás musela 
a musí za ostatný rok riešiť problémy, aké sme nepo-a musí za ostatný rok riešiť problémy, aké sme nepo-
znali. Veľa z nás pocítilo dopad pandémie na zdraví, na znali. Veľa z nás pocítilo dopad pandémie na zdraví, na 
vlastnej ekonomickej situácii. Uvedomili sme si, že zdra-vlastnej ekonomickej situácii. Uvedomili sme si, že zdra-
vie je nezaplatiteľná hodnota. My si uvedomujeme, že vie je nezaplatiteľná hodnota. My si uvedomujeme, že 
akákoľvek pomoc je vzácna a užitočná. Veríme, že kto akákoľvek pomoc je vzácna a užitočná. Veríme, že kto 
môže, preukáže podporu a pomoc ľuďom, ktorí o svoje môže, preukáže podporu a pomoc ľuďom, ktorí o svoje 
zdravie zvádzajú boj s rakovinou bez ohľadu na pandé-zdravie zvádzajú boj s rakovinou bez ohľadu na pandé-
miu. Ďakujeme predovšetkým v ich mene.“ miu. Ďakujeme predovšetkým v ich mene.“ ďakuje Eva ďakuje Eva 
Kováčová v mene Ligy proti rakovine.Kováčová v mene Ligy proti rakovine.

Liga proti rakovineLiga proti rakovine
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www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk

Zahájenie kurzu a zároveň prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, 
zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. 2x v mesiaci po 4 hodiny. 
Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, alebo 0908 718 662. Kurzový poplatok na mesiac jún je 34 €. Kurz bude 
v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KINO
Piatok  11.6.  19:45 h TICHÉ MIESTO: ČASŤ II.
Prežijete, len keď budete potichu. Vďaka tomu, že Abbottovci rešpektovali jed-
noduché, ale veľmi dôležité pravidlo, dokázali /teda skoro všetci/ prežiť Tiché miesto 
I. Pokračovanie úspešného hororu im však do cesty postaví nové, oveľa náročnejšie 
výzvy. Nevie sa, odkiaľ prišli, ale okamžite po invázií na našu planétu sa postavili na vr-
chol potravinového reťazca. Reagovali na ľubovoľný zvuk a jeho pôvodcu bleskurýchle 
zlikvidovali. Evelyn je jasné, že zostať nažive dokáže len s pomocou ostatných, ktorí 
prežili. A práve tu sa začína dej 2. časti Tichého miesta.  „Odpovieme aj na všetky otázky, 
ktoré nám diváci kladú v súvislosti s prvým dňom invázie, konečne odhalíme ako to 
všetko začalo,“ naznačuje režisér John Krasinski a dodáva, že Tiché miesto II sa bude 
čiastočne odohrávať aj pred udalosťami prvého dielu. MP 12 rokov – USA – Cinemart 
– 97 min. – Thriller, horor. Titulky. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, 
vstupné 4 €.

Piatok 11.6.  17.30 h PODFUK ZA VŠETKY PRACHY
Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones pripravujú v novej komédii 
jeden dokonalý podfuk za všetky prachy. Filmový producent v nej chce počas natáča-
nia zabiť svoju najväčšiu hereckú hviezdu, aby zhrabol tučný balík peňazí z poistky  
a zaplatil dlh mafii. Lenže večne opitý herec akoby mal deväť životov, zo všetkých smr-
tiacich nástrah odchádza bez zranenia a s gráciou si ide po ďalšiu fľašu... MP 12 rokov 
– USA – Bontonfilm - 104 min. – komédia. Titulky.  Vstupné 5€. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  13.6.  15:30 h DUŠA
Čo robí človeka… človekom? Pixar Animation Studios tvorcovia obľúbených an-
imákov Coco a V Hlave uvedú nový celovečerný animovaný film „Duša“, v ktorom 
stredoškolský učiteľ hudobnej výchovy Joe Gardner (v pôvodnom znení Jamie 
Foxx, v slovenskom znení Marián Miezga) dostane životnú šancu zahrať si s hviezd-
nou džezovou saxafonistkou v prestížnom jazzovom klube. Jeden chybný krok ho 
však prenesie z ulíc New Yorku do „Veľkého Neznáma“, čo je fantastické miesto, kde 
čerstvo narodené duše získavajú pred vstupom na Zem vlastnosti, návyky, talent 
ale aj svoje zlozvyky. Joe sa však svojho života nechce len tak vzdať a spojí svoje 
sily s dušou číslo 22, ktorá však vôbec nechápe, čím je práve ľudský život tak výni-
močný. A ako sa Joe zúfalo snaží duši číslo 22 vysvetliť, čo je na živote také skvelé, 
postupne získava odpovede na otázky, ktoré si sám veľa krát kládol a nevedel na 
ne odpovedať.  MP 7 rokov – USA – Cinemart – 100 min. – animovaný, komédia. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Nedeľa  13.6.  17:45 h GODZILLA vs. KONG
Legendy sa stretnú vo filme GODZILLA VS. KONG a osud sveta bude visieť na vlásku. 
King Kong sa svojimi ochrancami vydá na nebezpečnú cestu, aby našiel skutočný 
domov. Neočakávane sa však ocitnú v ceste rozzúrenej Godzille, ktorá ničí planétu. 
Epický stret medzi dvomi titánmi, vyvolaný akýmisi neznámymi silami, pomôže 
odhaliť tajomstvo, ktoré leží hlboko v útrobách Zeme. MP 15 rokov – USA – Con-
tinental – 113 min. – Akčný, dobrodružný. Titulky.  Vstup 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstup 4 €.

KULTÚRA
Nedeľa  20.6.  Divadlo Púchov  14.00 - 18.00 h  
OTVÁRAME !!!  
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DIVADLE

Púchovská kultúra s.r.o. pripravila pre všetkých priaznivcov „Deň otvorených 
dverí“ po prvý krát od otvorenia nového DIVADLA v Púchove. O 14:00 h budete 
môcť nahliadnuť do zákutí nášho divadla, kam sa bežne divák len tak nedostane. 
Taktiež sme pre Vás pripravili program, pri ktorom sa nebudú nudiť malí ani veľkí 
návštevníci. O 15.30 h uvidíte vo veľkej sále „LÍŠKANIE ALEBO PODVODY KMOT-
RY LÍŠKY“ – premiéra bábkarského súboru D 121. Od 16.30 h vernisáž folklórnej 
výstavy, prezentácia našich divadelných súborov DDS Trpaslíci, bábkarsky súbor 
D 121, DIVADLO MAKYTA, DIVADLO M, DDS OCHOTNÍČEK, folklórnych súborov 
FS VÁH s ĽH VÁH, DFS BIELA VODA, prípravka pre DFS PÚCHOVČEK s DĽH LA-
CHOVČEK. A nebude chýbať ani expozícia divadelných kostýmov. „Deň otvore-
ných dverí je pre naše divadlo výnimočná udalosť a veríme, že si jeho atmosféru 
užijú aj naši diváci, na ktorých sa nesmierne tešíme,“ Sprievodne: súťaž pre deti 
a nebude chýbať i darček pre každého. Vstup voľný. Podujatie bude v zmysle 
platných opatrení ÚVZ SR.

Sobota 26.6.  veľká sála 16.30 h, 19.30. h 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: MUŽSKÉ ODDELENIE 

V Mužskom oddelení autor s jeho typickým humorným pohľadom nám predsta-
vuje pestré osudy skupiny pacientov v súčasnej nemocnici, tentoraz na mužskom 
oddelení. V inscenácii diváci iste spoznajú všetky typické poznávacie znaky autora 
a poetiky RND, známe herecké tváre (Maruška Nedomová, Stanislav Štepka atď.), 
ale hlavne typický humor, vôňu človečiny a poetické piesne, tentoraz v interpretá-
cii tzv. javiskových nemocničných Červených nosov. Komédiu Mužské oddelenie 
súbor RND pripravujeme s režisérom Jurajom Nvotom, hudobným skladateľom 
Jurajom Haškom a dramaturgičkou Mirkou Čibenkovou. Vstupné 17 €, prísta-
vok, balkón 16 €. Zakúpené vstupenky v roku 2020 ostávajú v platnosti.

KURZY 

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Štvrtok 10.6., 17.6., 24.6. 2021   tanečná sála  18.30 h
Pondelok  21.6., 28.6.2021   tanečná sála  18.00 h
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako 
klasické lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, 
je vhodná na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň 
aspoň chvíľku len pre seba... 1 lekcia 3 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR

ORIENTÁLNY TANEC 
Streda 9.6., 16.6.2021  tanečná sála  17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 2401. Kurz bude  
v zmysle opatrení ÚVZ SR

KALANETIKA 
Štvrtok 10.6., 17.6., 24.6. 2021  veľká sála  17.00 h
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej a pevnej postavy. Dá Vám do poriadku 
chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 1 lekcia  
3 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV  
Streda 23.6. zasadacia miestnosť 16.00 h /3.skupina/
Streda 30.6. zasadacia miestnosť 16.00 h

Chceš tancovať vo folklórnom súbore?
Tak neváhaj a príď medzi nás. Dňa 21.6. 2021 sa na Námestí slobody v čase 

od 16:00 do 18:00 hod. uskutoční zápis nových členov detských folklórnych 

súborov - záujemcov vo veku 5- 12 rokov.

Na všetkých nádejných tanečníkov sa veľmi tešíme.
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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...

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ 2021v Divadle

NEDEĽA 20 JÚN    14.00-18.00    DIVADLO PÚCHOV

14.00 h
Deň otvorených dverí

15.30 h
        „Líškanie alebo podvody  
kmotry líšky“ – premiéra D 121

16.30 h
vernisáž folklórnej výstavy, 
pr�entácia súborov PK

Sprievodne: súťaž pre deti, darček pre každého

Vstup voľný. Podujatie bude v zmysle platných opatrení ÚVZ SR

PÚCHOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2021
NEDEĽA 4.7. | PEŠIA ZÓNA  | 18.30 H  

NEDEĽA 4.7. | PEŠIA ZÓNA | 19.30 H  

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA
spojené s vyžrebovaním víťazov „ZA SAMÉ JEDNOTKY 
LETO NA JEDNOTKU“ 

SOBOTA 28.8. | PEŠIA ZÓNA  | 19.30 H  

TRAKY koncert úsmevno-zábavnej kapely. 
Vstup voľný. 

NED 21.8. | AREÁL PRI VÁHU HOR. KOČK. | 14.00 -18.00 H  

PÚCHOVSKÉ KOČKOVINY  V HORNÝCH 
KOČKOVCIACH PRE DETI A RODIČOV. Vstup voľný.

NEDEĽA 15.8. | PEŠIA ZÓNA  | 17.00 H  

MORAVANKA JÁNA SLABÁKA
Koncertné vystúpenie Moravanky Jana Slabáka pre Vás 
i v Púchove. Vstup voľný.

PON - PIA. 23.8 - 27.8. | PEŠIA ZÓNA | 20.30 H  

BAŽANT KINEMATOGRAF 2021

AYA - Koncert slovenskej rockovej kapely. 
               Vstup voľný.

UTOROK 6.7. / 13.7. | TANEČNÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H

BODY BALL - 1 vstup 3 €.

UTOROK 3.8. / 10.8. | TANEČNÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H

BODY BALL - 1 vstup 3 €.

PONDELOK 2.8. / 9.8. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H

Leto s jogou - 1 vstup 3 €.

LETNÝ PILATES - 1 vstup 4 €.

UTOROK 6.7. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

LETNÝ PILATES - 1 vstup 4 €.

UTOROK 3.8. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

PONDELOK 12.7. / 19.7. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

LETO S JOGOU - 1 vstup 3 €.

PON 19.7. / STR 21.7. | UČEBŇA Č.1 DIVADLO | 16.00-20.00 H

KURZ ŠITIA - Dve stretnutia po 4 hodiny, 
poplatok 34 € spolu. Info www.kultura.puchov.sk.

PON 16.8. / STR 18.8. | UČEBŇA Č.1 DIVADLO | 16.00-20.00 H

KURZ ŠITIA - Dve stretnutia po 4 hodiny, 
poplatok 34 € spolu. Info www.kultura.puchov.sk.

19.7 - 30.7. | ŽUPNÝ DOM | 8.00-15.00 H

LETNÉ TÁBORY - PÚCHOVSKÉ 
SRDCOVKY:
19.7. – 23.7. „ OD JARI DO ZIMY“
26.7. – 30.7. „ČARO (NE)OBYČAJNEJ            

                             PÚCHOVSKEJ PRÍRODY”

16.8 - 27.8. | ŽUPNÝ DOM | 8.00-15.00 H

LETNÉ TÁBORY - 
SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY:
16.8.-20.8. TVORIVÝ TÁBOR

23.8.-27.8. DIVADELNÝ TÁBOR

V prípade zmeny počasia alebo prijatia nových opatrení 
z ÚVZ SR môže dôjsť k zrušeniu podujatia alebo k zmene 
programu. Aktuálne informácie www.kultura.puchov.sk
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk

Utorok: 8.6.

Polievka: Gulášová 
1.Novohradská bravčová krkovička, 
opekané zemiaky 
2. Kurací rezeň s hruškou, šunkou  
a syrom, dusená ryža

Streda: 9.6.

Polievka: Pórková s opekaným chlebom 
1. Obrátený hovädzí rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka
2.Americké kurča, volské oko so slanink-
ou ,americké zemiaky/ryža

Štvrtok:10.6.

Polievka: Drožďová 
1. Gazdovské kuracie stehno pečené na 
kapuste, zemiaky
2.Námornícke hovädzie mäso s vajíč-
kom, tarhoňa 

Piatok: 11.6.

Polievka: Fazuľová s párkom 
1. Kuracie prsia záhradnícke, dusená 
ryža, obedový šalát
2.Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €

Utorok: 8. 6. 

Polievka: Kelová s paprikou a domácimi 
haluškami, chlieb 

1. Sviečková na smotane, kysnutá knedľa
2. Špagety s tuniakom a paradajkami
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety

Streda: 9. 6. 

Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  
a cestovinou
1. Vyprážaný černohorský rezeň,  
zemiaková kaša, kyslá uhorka
2. Hlivový paprikáš, maslové halušky
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety  

Štvrtok: 10. 6. 

Polievka: Hrachová s klobásou, chlieb
1. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnakový dresing
2. Francúzske zemiaky s údeným 
mäsom, sterilizovaná cvikla 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 

Piatok: 11. 6. 

Polievka: Cesnaková „Richtárska“, chlieb
1. Srbské bravčové rebierko, pečené 
zemiaky
2. Tvarohový koláč s posýpkou, čaj
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 

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

Ponuka týždňa: 

4. Šalát s grilovaným kur. mäsom, ruko-
lou, broskyňami a gorgonzolou, toast

Utorok: 8.6. 

Polievka: Zemiaková so šunkou  
a mandľovým pestom  / Hrášková  
s krupicovými haluškami 
1. Bravčová roláda pečená s horčicou, 
tymianová ryža 
2. Chrumkavé kuracie rezníky, zemia-
kové pyré, paradajkový šalát 
3. Špagety s tuniakovou omáčkou 
(cesnak, bazalka, paradajky, parmezán) 

Streda: 9.6. 

Polievka: Fazuľová s údeným mäsom  
a suš. slivkami / Brokolicová so zemiakmi 
a syrom 
1. Hovädzí stroganov, ½ dusená ryža,  
½ americké zemiaky 
2. Kuracie mäsko s rozmarínom a čili 
omáčkou, dusená ryža 
3. Zapekané palacinky s tvarohom  
a malinami 

Štvrtok: 10.6. 

Polievka: Sýta polievka s morčacími 
knedličkami / Bryndzová so zemiakmi 
1. Bravčový steak s prosciuttom a grilo-
vanou kukuricou, opekané zemiaky
2. Dusená kuracinka s cuketou  
na smotane, cestoviny 
3. Rizoto z lesných húb s parmezánom  
a šalátom 3g

Piatok: 11.6. 

Polievka : Slepačia s mäsom a rezancami 
 / Šampiňónová s krutónmi 
1. Pečený losos s batatmi, ľadový šalát so 
cherry paradajkami a byl. dresing
2. Cigánska brav. krkovička s cibuľkou,  
½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky
3. Kráľovská zeleninová zmes  
s bulgurom a syrom, mrkvový šalát 

SPORT AQUA HOTEL ****
Obslúžime Vás na terase vo 
Veronika Caffé, menu od 4,90€
Utorok: 8.6.

Rajčinová s mušličkami 
Hovädzia roštenka na šampiňónoch, 
ryža, uhorkový šalát 
Tibet: Cesnakové kuracie krídielka s chili, 
vajíčková ryža basmati

Streda: 9.6.

Slepačí vývar so zeleninkou a rezancami 
Marinovaný kurací steak, ½ ryža, ope-
kané zemiaky, coleslaw šalát
India:  Kuracie mäsko na masle  

a cesnaku, chlieb Naan, zeleninový šalát

Štvrtok: 10.6.

Hŕstková so zeleninou   
Pečené kuracie stehno, ½  ryža,  
½ hranolky, ovocný kompót
Tibet: Bravčové mäsko s prírodnou 
omáčkou, kukuricová ryža basmati

Piatok: 11.6

Zeleninová s krupicovými haluškami   
Vyprážaný kurací rezník so sezamom, 
varené zemiaky, paradajkový šalát  
s cibuľkou
India:Bravčové KATHI rolky so zeleni-
novým šalátom a mätovým chutney 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Menu od 5,30 €,  aj rozvoz
Utorok: 8.6.

Polievka: Demikát, chlieb  
Hovädzí vývar, špenátové halušky  
1. Kurací Gyros v tortile, zemiakové 
hranolky. Zeleninové obloženie    
2. Pečený bravčový bôčik, dusená 
hlávková kapusta, domáca knedľa 
3. Cestoviny so špenátom a smotanou  

Streda: 9.6.

Polievka: Fazuľová s klobásou, chlieb    
Slepačí vývar s cestovinou 
1. Kuracie stehno s dubákovou plnkou, 
dusená ryža, kompót   
2. Bravčový steak Pfefer, opekané  
zemiaky, zeleninový šalát  
3. Granadiersky pochod, kyslá uhorka

Štvrtok: 10.6.

Polievka: Dubákový krém, krutóny  
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami 
1. Kurací steak zapekaný so šunkou, 
syrom a brokolicou, zemiakové hranolky     
2. Divinová sekaná, zemiaky na kyslo
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka  

Piatok: 11.6

Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami  
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku,  
zemiakové pyré, čalamáda  
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
domáca knedľa
3. Zeleninový šalát s grilovaným  
Argusom, cesnakový dresing, pečivo   
Špeciálne vegánske menu  po celý 
týždeň - Cuketové placky, zeleninový 
šalát 

Cena: 25 €

Cena: 24 €

Cena: 24 €

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Cena: 23 €

TO NAJKRAJŠIE Z LIPTOVA

26. jún 2021 (sobota)

Premiéra prechodu roklinou Sokolia dolina 
(nejde o roklinu Veľký Sokol, ktorú sme už 
v minulosti absolvovali). Sústava veľkých rebríkov, 
70 metrový Závojový vodopád a oveľa viac!

20. jún 2021 (nedeľa) 

Divoká príroda!

Demänovská jaskyňa Slobody, templársky poklad 
v Ludrovej a jedno z TOP múzeí na Slovensku 
v Liptovskom Mikuláši!

SLOVENSKÝ RAJ - Sokolia dolina

12. jún 2021 (sobota)

LEGENDÁRNY VEĽKÝ CHOČ
Turistika na jeden z najkrajších vrchov Slovenska
s úžasným kruhovým výhľadom. Trasa Valaská 
Dubová - Choč - Kúpele Lúčky.

TOP zážitok!

13. jún 2021 (nedeľa)

Poďte s nami na nezvyčajný Sandberg, 
veľkomoravský Devín, navštívte
bratislavskú ZOO a botanickú záhradu!

TOP ATRAKCIE BRATISLAVY
Pohodová nedeľa

* 1611 m Výlet na nedeľu

        Křivoklátsko a Slapy 8.-11.júl                     Jizerské hory a Frýdlantsko 15.-18. júl                 Korzika 22.-31.júl    
      Karlovarsko a Svatošské skaly 5.-8. august            Český raj 14.-17. august              Toskánsko 19.-23. august
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Tento titulok článku ma napadol pri opakovane 
neúspešnom projekte amfiteátra na Ilonke prihlá-
seného v minulých rokoch do výziev Interreg na 
cezhraničnú spoluprácu medzi SR a ČR a tak tento 
rok začneme sami z vlastných zdrojov prístupovými 
schodmi k „amfiteátru“ zo západnej strany, rekon-
štrukciou samotnej cesty a vyhliadkou z projektu 
„pamäť lesa” spolufinancovanú MAS. Tieto investič-
né aktivity sú už súčasťou infraštruktúry budúceho 
mestského lesoparku. 

Zmysel a názov článku má však aj prozaickejší 
rozmer. Mestské časti (MČ) majú tiež svoje územné 
hranice a takou je aj Hoštínska ulica medzi MČ Pod 
Lachovcom a MČ Sedlište. Práve do asfaltového zvrš-
ku tejto hraničnej ulice v úseku medzi „kruháčmi“ pri 
cintoríne a pri NsP Zdravie sa “zahryzli” predminulý 
týždeň cestárske mechanizmy, aby pripravili tento 
ucelený úsek zbernej miestnej komunikácie na kom-
plexnú obnovu zvršku cestného telesa a v rýchlom 
slede sa obnovili aj kanalizačné vpuste, poklopy 
šácht a položili asfaltový koberec. 

Pokračuje tak niečo systémovo nové, niečo ako 
etapovitá obnova celej kolektorovej komunikácie  
(v roku 2019 úsek Námestie slobody – „kruháč“ pri 
cintoríne, v roku 2020 Mudroňova - Námestie slobo-
dy) v rámci mestskej „cezhraničnej” spolupráce VMČ 
č.1. a VMČ č.2.

Podobný režim cezhraničnej spolupráce medzi 
MČ č.1. a MČ č.4. funguje aj na zbernej komunikácii 
Komenského, kde sa vlani obnovil úsek medzi kri-
žovatkami s Kuzmányho a Štefánikovou a v tomto 

roku je v príprave realizácia úseku od Kuzmányho 
po Gorazdovu, na ktorý sa desiatky rokov zabúdalo...  
a samostatne križovatka Staré pumpy, ktorá je tiež 
už dlhodobo v zúfalom technickom stave. Takáto ko-
operácia je dôkazom toho, že bilaterálna neformál-

na „cezhraničná” spolupráca niektorých poslancov 
aj Výborov MČ v Púchove funguje a všetky takéto 
„spoločné” investície sú tu pre občana bez ohľadu na 
miesto jeho trvalého bydliska.

Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca - Cezhraničná spolupráca

V 8. ročníku národnej kampane Do 
práce na bicykli (DPNB) je zaregistro-
vaných 10 tímov z Úradu Trenčians-
keho samosprávneho kraja. Šliapať do 
pedálov bude počas celého júna 40 
jazdcov na čele s trenčianskym župa-
nom. 

„Keď sme sa v roku 2014 prvýkrát 
zapojili do tejto kampane, boli sme 
asi štyria cyklisti. Teší ma veľký záujem 
ľudí, ktorí chcú zdravo žiť, urobiť niečo 
viac pre seba, ale aj pre životné pro-
stredie. Zároveň ďakujem národnému 
cyklokoordinátorovi Petrovi Klučko-
vi, že každoročne u nás na župe túto 
kampaň odštartuje,“ povedal trenčian-

sky župan Jaroslav Baška. „Trenčiansky 
samosprávny kraj plní svoje sľuby, aj 
preto sem veľmi rád chodievam. Župe 
sa darí plniť dva, budovanie cyklot-
rás a zároveň zvyšovanie povedomia  
o výhodách bicykla ako štandardného 
dopravného prostriedku v meste, do 
práce, za povinnosťami, ale aj vo voľ-
nom čase,“ povedal národný cykloko-
ordinátor Peter Klučka. 

Mesiac v znamení cyklistiky v Tren-
čianskej župe vyvrcholí 28. júna sláv-
nostným otvorením v poradí tretie-
ho úseku Vážskej cyklomagistrály so 
štartom v Novom Meste nad Váhom  
a cieľom v Trenčíne.                   Zdroj: TSK 

Do práce na bicykli bude za 
TSK jazdiť 40 zamestnancov

Fotosúťaž Nadácie Ekopolis „Do prá-
ce na bicykli“ Bratislava – 2. júna 2021 
- Nadácie Ekopolis realizuje fotosúťaž  
v rámci najväčšej kampane podporuj-
úcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slo-
vensku Do práce na bicykli.

Prvý júnový deň sa do štartu kam-
pane zapojilo viac než 8.000 cyklo-
nadšencov, chodcov a cestujúcich 
verejnou dopravou, ktorí budú upo-
zorňovať na potrebu zlepšenia pod-
mienok pre nemotorovú dopravu  
a súťažiť za svoje mestá. Oproti minu-
lým ročníkom sa celá kampaň z tradič-
ného mája presunula na jún.

Zapojiť sa svojou fotografiou do 

súťaže je možné prostredníctvom zve-
rejnenia v aplikácii Instagram, kedy 
súťažiaci označí fotografiu na svojom 
profile hashtagom „#dopracenabicyk-
li“, alebo ju zašle jednoducho na e-mail 
nadaciaekopolis@gmail.com, násled-
ne bude zverejnená vo fotoalbume 
na Facebooku Nadácie Ekopolis, kde 
bude prebiehať verejné hlasovanie.

Všetky podmienky súťaže nájdete na 
www.dopracenabicykli.eu

Kontaktná osoba: 
Martina Ragalová Hromadová, 
ragalova@ekopolis.sk, 
tel.: 0908 371 289

ZMOS

Fotosúťaž Nadácie Ekopolis 
„Do práce na bicykli“ 
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Od apríla 2021 sa opäť sprístupnilo viacero obľú-
bených zariadení v Trenčianskom kraji, medzi ktorý-
mi nechýbali ani hrady, múzeá, galérie či obľúbený 
a navštevovaný Bojnický zámok. Ten, za dodržania 
všetkých aktuálnych opatrení, si môžu prejsť všetci 
návštevníci vo vlastnom tempe a vybrať si tak jeden 
z dvoch ponúkaných okruhov. Nová sezóna prinies-
la zároveň aj novinky, ktoré nám v rozhovore bližšie 
predstavila kultúrno-propagačná manažérka múzea 
sídliaceho v Bojnickom zámku Petra Gordíková.

Na začiatok nám môžete zhrnúť všetky dôleži-
té a najčastejšie pýtané informácie v súvislosti  
s prehliadkami na Bojnickom zámku v tomto ob-
dobí.

Múzeum otvorilo bránu Bojnického zámku pre 
verejnosť opätovne v utorok 20. apríla 2021. Vstupy 
na prehliadkovú trasu sú regulované aktuálne plat-
nými protipandemickými opatreniami. Momentálne 
sú prehliadky ešte stále bez lektorského výkladu. 
Návštevníci prechádzajú expozíciou individuálne za 
pomoci sprievodných textov. Túto skutočnosť vítajú 
hlavne návštevníci, ktorí si zámocké priestory chcú 
pozrieť vlastným tempom. Častokrát, hlavne počas 
pracovného týždňa, si ho prechádzajú takmer úp-
lne bez iných návštevníkov. Zaujímavé, ba priam až 
fascinujúce, je aj unikátne ticho, ktoré teraz na preh-
liadkových trasách vládne. Prehliadka zámku v tom-
to období môže byť skutočne kultúrnym zážitkom  
v tajomnej komornej atmosfére.

Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov 
majú hostia ideálnu príležitosť dozvedieť sa o zámku 
množstvo zaujímavých informácií. Na prehliadkovej 
trase zámku sú k dispozícii zamestnanci múzea, ktorí 
nielen pomáhajú návštevníkom s orientáciou v pries-
tore rozľahlého zámku, ale zároveň sú pripravení fun-
dovane odpovedať aj na otázky návštevníkov.Vstupy 
do expozície sú regulované tak, aby nedochádzalo  
k nadmernému stretávaniu sa návštevníkov. Pred 
vstupom na prehliadku nie je potrebná predchádza-
júca rezervácia.

Aké prehliadkové okruhy ponúkate? Nachádza-
jú sa tam aj nejaké novinky?

Po znovuotvorení sprístupnilo múzeum oba preh-
liadkové okruhy Bojnického zámku. V každom z nich 
môžu návštevníci nájsť niečo nové a zaujímavé. Gale-
rijný okruh je už dlhšiu dobu obohatený o dotykové 
monitory, prostredníctvom ktorých sa návštevníci 
môžu takpovediac dotknúť histórie.

Zámocký okruh bol po znovuotvorení múzea dop-
lnený o interaktívnu prezentáciu pod názvom Zámok 
včera a dnes. Na základe porovnávania starých foto-
grafií zámku a súčasných panoramatických záberov 
prináša prezentácia pohľad na to, ako sa v priebehu 
rokov menil Bojnický zámok a jeho okolie. Je to vlast-
ne taký pohľad na Bojnice v zrkadle času.

Aké podujatia plánujete tento rok uskutočniť  
a aké viete už teraz povedať, že nebudú, no patria 
k tým tradičnejším?

Vzhľadom na platné obmedzenia muselo múze-
um zrušiť tradičné júnové podujatie Rozprávkový 
zámok, ktoré sa už roky teší veľkej obľube prevažne 
detských návštevníkov. Prípadný náhradný termín 
tohto podujatia je ešte predmetom rokovaní.

Vedenie múzea verí, že aj napriek platným obmed-
zeniam si návštevníci zámku budú môcť vychutnať 
aspoň podujatia menšieho charakteru. Už v utorok  
1. júna 2021 oslávime spoločne s detskými návštev-

níkmi Medzinárodný deň 
detí ako z rozprávky. 

Aké zmeny za ten čas, 
čo Bojnický zámok bol 
zatvorený, nastali?

Napriek tomu, že Boj-
nický zámok bol pre ve-
rejnosť uzatvorený, život 
v ňom pokračoval ďalej. 
Zamestnanci sa okrem 
iného venovali vedecko-
-výskumnej práci, reštau-
rovaniu zbierkových 
predmetov či príprave 
multimediálnej prezentá-
cie Zámok včera a dnes. 
V období pandémie vznik-
la v spolupráci s pani 
Luciou Vráblicovou aj za-
ujímavá audionahrávka 
starej hradnej povesti, 
ktorú si poslucháči môžu 
vypočuť na webovej 
stránke múzea www.boj-

nicecastle.sk. Veľká časť komunikácie s návštevníkmi 
bola presmerovaná na sociálne siete, na pravidelnej 
báze sme pre fanúšikov múzea pripravovali zaujíma-
vé kvízy, príspevky a rozhovory. 

Uskutočnili sa alebo v blízkej dobe plánujete re-
konštrukcie Bojnického zámku?

Múzeum pred krátkym časom ukončilo rekon-
štrukciu západného krídla Bojnického zámku, kde 
postupne vznikne nová expozícia zbraní a zbroje.  
V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na te-
rase Stredného hradu, kde sa pripravuje rozšírenie 
prehliadkovej trasy. Rekonštruovať sa bude aj spo-
jovacie krídlo medzi kaplnkou a Huňadyho sálou,  
v ktorom prebiehajú odvlhčovacie práce.

Umožňujete v súčasnosti už usporadúvanie aj 
svadobných obradov, hostín či iných osláv? Ak 
nie, kedy predpokladáte, že tieto služby budú 
opäť k dispozícii?

Na Bojnickom zámku sa svadobné obrady konajú 
v romantickej Zlatej sále pod nádherným anjelským 
stropom. V prípade dodržania aktuálne platných 
vyhlášok a opatrení je možné sobáše realizovať aj  
v tejto chvíli.Svadobné hostiny sa v minulosti orga-
nizovali predovšetkým v priestore Huňadyho sály. Tá 
bola medzičasom obohatená o cenné a zaujímavé 
obrazy a bola začlenená spoločne s okolitými mie-
stnosťami do Galerijného prehliadkového okruhu. 
Miesto, ktoré v minulosti slúžilo predovšetkým kul-
túrno-spoločenským stretnutiam, je dnes miestom 
stretnutí s umením.

Čo by ste radi odkázali potenciálnym návštevní-
kom Bojnického zámku?

Návštevníkov srdečne pozývam na Bojnický zámok 
a teším sa na osobné stretnutia. Prehliadky zámku 
umožňujú návštevníkom nazrieť do množstva nád-
herných a fascinujúcich priestorov. V rámci prehliad-
kových okruhov sú zahrnuté aj priestory zámockej 
kaplnky, bývalého ministerského apartmánu, rodi-
nnej hrobky aj prírodnej travertínovej jaskyne na-
chádzajúcej sa priamo pod romantickým zámkom. 
Bojnický zámok je jednoducho nádherné miesto, kde 
na každom kroku môžete spoznávať čaro minulosti.

Trenčín región, foto: Slavomír Flimmel

Bojnický zámok láka na tajomné ticho
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Vesmír 
p o dľa J.  M.

Ak sa po oblohe so mnou zvezieš, Ak sa po oblohe so mnou zvezieš, 
od radosti zažiarim,od radosti zažiarim,

zoberiem ťa nahor k sebe,zoberiem ťa nahor k sebe,
na hviezdu ťa premením.na hviezdu ťa premením.

Usteliem ti biely oblak,Usteliem ti biely oblak,
uložím ťa v jeho strede,uložím ťa v jeho strede,

v mokrú vločku premením sa,v mokrú vločku premením sa,
patriť budem iba tebe.patriť budem iba tebe.

Chvíľu budem poletovaťChvíľu budem poletovať
len tak ľahko v povetrí,len tak ľahko v povetrí,

vysaješ ma smädným telom,vysaješ ma smädným telom,
ja to tvoje roztopím.ja to tvoje roztopím.

Ukryjem sa pod viečkamiUkryjem sa pod viečkami
premením na drobné slzy,premením na drobné slzy,
každý večer zalesknú sa,každý večer zalesknú sa,
tam kde ležia oba vozy.tam kde ležia oba vozy.

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

Tam, kde ležia oba vozy 

Púchovčan René Gonzalez a Yes 2 Púchovčan René Gonzalez a Yes 2 
Jazz organizujú v dňoch 11. - 12. 6.  Jazz organizujú v dňoch 11. - 12. 6.  
2021 džezový festival, ktorý sa usku-2021 džezový festival, ktorý sa usku-
toční v areáli Europarku v Púchove.toční v areáli Europarku v Púchove.

PIATOKPIATOK
20.00 Trio komorního jazzu20.00 Trio komorního jazzu

21.30 Daniel Caccia & Gabriel Jonáš trio21.30 Daniel Caccia & Gabriel Jonáš trio

23.00 Grand buffet feat. Svetlana Ryma-23.00 Grand buffet feat. Svetlana Ryma-
renko renko 

SOBOTASOBOTA
16.00 J Funk vinil selector16.00 J Funk vinil selector

18.00 David Szabo trio - krst CD Medová 18.00 David Szabo trio - krst CD Medová 
ZemZem

19.30 Ludo Kotlár trio19.30 Ludo Kotlár trio

21.00 Kristina Mihaľová & Jakub Šedivý21.00 Kristina Mihaľová & Jakub Šedivý

22.30 HipZZ feat. Stevie 22.30 HipZZ feat. Stevie 

24.00 Funkadelic Brothers & special guest 24.00 Funkadelic Brothers & special guest 
King IvanKing Ivan

Cena v predpredaji jednodňového vstup-Cena v predpredaji jednodňového vstup-
ného je 10€ (na mieste 13€), vstup na celý ného je 10€ (na mieste 13€), vstup na celý 
festival stojí 17€ (na mieste 20€). Deti do 12 festival stojí 17€ (na mieste 20€). Deti do 12 
rokov a ZŤP majú vstup zadarmo. Seniori rokov a ZŤP majú vstup zadarmo. Seniori 
nad 65 rokov zľava 50% zo vstupného. Vstu-nad 65 rokov zľava 50% zo vstupného. Vstu-
penky môžete zakúpiť priamo na mieste penky môžete zakúpiť priamo na mieste 
alebo v predpredaji v kaviarni Podivný ba-alebo v predpredaji v kaviarni Podivný ba-
rón v Púchove alebo prostredníctvom in-rón v Púchove alebo prostredníctvom in-
ternetového portálu tootoot.fm. ternetového portálu tootoot.fm. 

Púchovské jazzové dni 2021

Výstava Zuzany Vaverčákovej
Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková opäť vy-
stavuje svoje olejomaľby vo vestibule Balnea Grande 
v Kúpeľoch Nimnica. Zuzana Vaverčáková žije v  Nim-Zuzana Vaverčáková žije v  Nim-

nici. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, nici. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, 
portrétu, reklame, nástennej maľbe a fotografii.portrétu, reklame, nástennej maľbe a fotografii.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Krajské a oblastné futbalové súťaže

III. liga Západ

IV. liga SZ

Belušania sa po jednogólovom vedení nestiahli do obrany. Naopak, permanentne ohrozovali brankára Malženíc 
aj v druhom polčase. Prekonať sa im ho už nepodarilo, napriek tomu sa vyšvihli do čela tabuľky tretej ligy. 

FOTO: Milan Podmaník 

Futbalisti FK Beluša sú po tesnej výhre 
nad Malženicami na čele tretej ligy

12. kolo

FK Beluša – Malženice 1:0 (1:0)
Gól: 11. A. Gáborík
ŽK: 67. Beňo, 90. Gašpar (obaja Beluša), rozhodovali 

Fehér – Tokoš, Juhos, 300 divákov
Po dlhom diváckom pôste sa tribúna belušského 

futbalového areálu zaplnila slušnou diváckou kuli-
sou. Po hladkej výhre minulý týždeň diváci očakávali, 
či sa Belušanom podarí prepracovať do čela tabuľky. 
Ich očakávania sa začali napĺňať už v 11. minúte, kedy 
Adam Gáborík prekonal hosťujúceho gólmana – 1:0. 
Malženice sú však kvalitné mužstvo, pred zápasom 
strácali na Belušanov iba dva body. Svoje kvality po-
tvrdzovali aj na trávniku, domáca obrana však bola 
kompaktná. Domáci neboli s jednogólový náskokom 
spokojní, vytvárali si šance, no buď ich trestuhodne 
zahadzovali, ale zasahoval výborný brankár hostí. 
Aj v druhom polčase mali Belušania hernú prevahu, 
hostia skúšali prekvapiť domácu obranu dlhými na-
kopávanými loptami, no belušskí zadáci ich spoľahli-
vo likvidovali. Aj v druhom polčase nepremenili Belu-
šania tri štyri tutovky, a tak sa zrodilo síce chudobné, 
ale úplne zaslúžené víťazstvo. Beluša sa tak vyhupla 
do čela treťoligového pelotónu. 

Zostava FK Beluša: 
Ciesar – Derka, Jánošík, Schiszler, Beňo, Gašpar, 

Cisár, Hrenák, Gáborík, Mišutka, Gorelka (58. Ďuriš), 
tréner Dušan Kramlík

L. Rovne – P. Bystrica 1:4 (0:1)
Góly: 88. Vala (vlastný) – 30. Boris, 60. Zuziak, 70. 

Gamboš, 72. Zuziak
Bez kariet, rozhodovali Šima – Hôrik, Turba
Považskobystričania potvrdili úlohu favorita a zví-

ťazili rozdielom triedy. Sklári gól nestrelili, tešili sa až 
dve minúty pred koncom po vlastnom góle Vala. 

Zostava Lednických Rovní: Bačík – Kollár, Chme-
lík, Husár (68. Svorada), Lipták, Svorada, Radič, Púček 
(87. Ambrož), Červený, Poláček (76. Strapko), Buček 
(76. Pišta), tréner Stanislav Detko  

Ostatné výsledky 12. kola: V. Ludince – N. Zámky 
2:2, Galanta – Častkovce 0:3, Myjava – Šaľa 0:1, Nové 
Mesto nad Váhom – Zlaté Moravce B 2:1, Marcelová – 
Kalná nad Hronom 0:1, Imel – FC Nitra B 3:1

1. Beluša 12 8 3 1 28:11 27
2. Zl. Moravce B 12 8 2 2 18:8 26
3. Myjava 12 7 3 2 20:10 24
4. Malženice 12 6 4 2 27:15 22
5. Marcelová 12 6 2 4 18:16 20
6. P. Bystrica 11 5 4 2 25:13 19
7. Nové Mesto 12 6 1 5 17:16 19
8. Šaľa 12 6 0 6 19:15 18
9. Častkovce 12 5 2 5 15:15 17
10. L. Rovne 12 4 2 6 14:22 14
11. Kalná 12 3 4 5 14:18 13
12. Imeľ 11 2 4 5 8:14 10
13. V. Ludince 12 2 4 6 8:16 10
14. Nitra B 11 2 3 6 18:24 9
15. Galanta 12 2 1 9 10:23 7
16. N. Zámky 11 2 1 8 10:33 7

Program 13. kola: Šaľa – Beluša, Nové Zámky – 
Lednické Rovne, Častkovce – Nové Mesto nad Vá-
hom, Kalná nad Hronom – Galanta, Považská Bystri-
ca – Marcelová, Nitra B – Myjava, Malženice – Veľké 
Ludince, Zlaté Moravce/Vráble B - Imeľ  

12. kolo: T. Stankovce – Partizánske 0:1, Kvašov – 
Lehota pod Vtáčnikom 0:2, Trebatice – Boleráz 2:2, 
Domaniža – Prečín 2:1, Radimov – Bánovce 3:1, Hlo-
hovec – D. Vestenice 2:1, Vrbové – Prievidza 2:4

1. Partizánske 12 9 1 2 29:15 28
2. Lehota 12 8 3 1 25:7 27

VI. liga
Dohrávky 10. kola: 
Streženice – Dohňany 5:0 (2:0)
Góly: 20. Petrušek, 40. Suder, 46., 60., 88. Pastorek
Papradno – Bolešov 0:2

1. Bolešov 10 6 4 0 27:7 22
2. Streženice 10 6 3 1 28:14 21
3. Lysá 10 5 3 2 23:17 18
4. Tuchyňa 9 4 4 1 20:10 16
5. Udiča 9 4 3 2 22:13 15
6. Papradno 10 4 3 3 18:15 15
7. Visolaje 10 4 2 4 14:19 14
8. Sverepec 10 4 2 4 13:20 14
9. K. Podhradie 10 4 2 4 18:26 14
10. Šebešťanová 9 2 4 3 19:19 10
11. D. Kočkovce 9 3 1 5 11:12 10
12. Jasenica 10 2 3 5 16:25 9
13. Mikušovce 10 1 1 8 8:23 4
14. Dohňany 10 1 1 8 16:33 4

3. Radimov 10 8 1 1 30:15 25
4. ŠK Blava 11 7 2 2 20:11 23
5. Domaniža 12 7 1 4 23:20 22
6. Boleráz 11 5 3 3 22:11 18
7. Gbely 11 4 4 3 16:15 16
8. T. Stankovce 11 4 3 4 15:16 15
9. Prievidza 12 5 0 7 17:24 15
10. Trebatice 12 3 4 5 20:25 13
11. Prečín 12 3 3 6 11:18 12
12. Hlohovec 11 3 3 5 12:23 12
13. Kvašov 12 3 2 7 14:26 11
14. Vrbové 10 1 5 4 12:15 8
15. D. Vestenice 12 2 0 10 19:32 6
16. Bánovce 11 1 1 9 9:21 4
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Slovenskí fut-
baloví repre-
zentanti do 21 
rokov prehrali 
v piatkovom 
p r í p r a v n o m 
zápase v Ritzin-
gu s domácim 
Rakúskom 1:2. 
Pre zverencov 
trénera Jarosla-

va Kentoša to bol úvodný prípravný duel počas 
júnového asociačného termínu. 

Rakúsko 21 – SLOVENSKO 21 2:1 (1:0)
Góly: 27. Schmid, 66. Junior – 90. Nebyla. Roz-

hodovali: Pajac – Durak, Mihalj (Slovinsko), ŽK: 33. 
Greiml

Rakúsko: Lawal (46. Hedl) – Greiml (46. Prass), 
Nemeth (58. Klarer), Daniliuc (82. Jukic) – Junior 
(70. Wimmer), Schmid (82. Geyrhofer), Seiwald, 
Demir (59. Ballo) – Sulzbacher, Auer, Taferner (59. 
Demaku). Tréner: Werner Gregoritsch

SLOVENSKO: Krajčírik – Kováčik (60. Suľa), Pišoja 
(70. Kóša), Nemčík (Obert), Javorček (46. Vojtko) – 
Myslovič (46. Nebyla), Gono (46. Lichý), Šviderský 
(60. Bernát) – Slebodník (60. Kaprálik), Kadák (46. 
Trusa), Goljan (46. Galčík). Tréner: Jaroslav Kentoš

V aktuálnom výbere trénera Jaroslava Kentoša 
odohral v stretnutí s Rakúskom 70. minút obranca 
MŠK Púchov aj niekdajší kapitán výberov Sloven-
ska do 17 a 19 rokov Marián Pišoja (na snímke  
v druholigovom stretnutí s Liptovským Mikulá-
šom v strede). „Rakúšania budú hrať moderný 
futbal, rakúska liga má vysokú úroveň, hrá v nej 
veľa mladých hráčov z tímu súpera a ďalší hrajú 
v zahraničí. Bude to veľmi náročný zápas, navyše 

trošku tuším, čo nás čaká, keďže proti Rakúšanom 
som hral už v mládežníckych kategóriách. My sa 
však budeme pozerať na nás, aby sme plnili po-
kyny od trénerov, podali dobrý výkon a ako v ka-
ždom zápase šli za víťazstvom,“ skonštatoval pred 
zápasom s Rakúskom Pišoja.

Niekdajší stopér AS Trenčín je na zraze reprezen-
tácie do 21 rokov druhýkrát. „V marci som presne 
nevedel, čo ma čaká, ako to tu chodí. Teraz som 
už vedel, do čoho idem. Som namotivovaný opäť 
sa ukázať. Chcem ukázať, že viem hrať futbal, že 

moja nominácia nie je náhoda.“
Ďalší prípravný zápas počas tohto aktuálneho 

asociačného termínu, ktorý sokolíci odohrajú, je 
8. júna proti Fínsku v Nitre. 

„Fíni sú možno skôr hokejová krajina, ale aj fut-
bal je u nich na vzostupe. Veď ich A-tím postúpil 
na Euro. Každý medzištátny zápas je náročný, my 
sa budeme musieť naň pripraviť dobre v hlave, 
aby sme ich nepodcenili,“ konštatoval Pišoja.

   Zdroj: SFZ

Slovenskej „dvadsaťjednotke“ úvodný zápas proti 
Rakúsku nevyšiel, reparát ich čaká v utorok

Komisia riadenia súťaží Slovenského futba-
lového zväzu oznamuje všetkým oddielom  

a klubom, že termín podania prihlášok do II. 
ligy mužov stanovila na 20. 6. 2021 do 23.59 

hodiny.  
Akceptované budú prihlášky družstiev umiest-

nených v súťažnom ročníku 2020/2021 na 2. až 
12. mieste. Podmienečne zaradené budú družstvá 
klubov FC Košice, KFC Komárno a FK Dubnica, 
ktorým vyplýva povinnosť uložená POLK. Ostatné 
družstvá budú zaraďované po skončení III. líg jed-
notlivých RFZ. Všetky FK sú povinné prihlásiť sa aj 
do Slovnaft Cupu 2021/2022 (okrem Žiliny B).

Žrebovacie čísla: 
1. Banská Bystrica, 2. Skalica, 3. Podbrezová,  

4. Košice, 5. Šamorín, 6. MŠK Púchov, 7. Komárno, 
8. Petržalka, 9. Trebišov, 10. Dubnica nad Váhom, 
11. Žilina B.

V prípade, že nedôjde ku zmene žrebovacích čí-
sel, futbalisti MŠK Púchov odštartujú nový ročník 
druhej ligy domácim stretnutím s rezervou Žiliny. 

Športovotechnická komisia Slovenského futba-
lového zväzu oznamuje, že rovnako termín po-
dania prihlášok do všetkých súťaží riadených ŠTK 
SFZ je do 20. 6. 2021 do 23.59 hod. (Slovnaft Cup, 
U19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, prípravky).    Zdroj: SFZ

Futbalisti MŠK Púchov odštartujú nový ročník 
druhej ligy pravdepodobne doma so Žilinou
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Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravot-
níctva upozorňuje športovotechnická komisia 
Oblastného futbalového zväzu pre okresy Považ-
ská Bystrica, Púchov a Ilava na jej dodržiavanie. 
Stretnutia sa dajú odohrávať za podmienok vy-
plývajúcich z regionálneho Covid automatu na-
sledovne:

1. Stretnutia v bordových okresoch sú zakázané.
2. Stretnutia v okresoch II. stupňa varovania sa 

hrajú bez divákov, Prítomnosť obecenstva je mož-
ná v okresoch 1. stupňa varovania, II. a I. stupňa

ostražitosti, kde je povinný negatívny test nie 
starší ako 72 hodín (RT – PCR) alebo 24-hodino-
vý antigénový test (test je potrebný pre divákov, 
hráčov, delegované osoby a technický personál).

Organizátor je povinný uchovať telefonický ale-
bo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch 
týždňov od ukončenia podujatia, po uplynutí uve-
denej doby je povinný tieto osobné údaje zničiť. 

Organizátor je povinný zakázať a kontrolovať 
dodržanie zákazu konzumácie pokrmov a nápo-
jov na hromadnom podujatí. 

3. Ak vyhláška uvádza podmienku negatívneho 
výsledku antigénového testu na ochorenie CO-
VID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o na-
sledovných skutočnostiach:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA 
vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto uda-
losti uplynulo viac ako 14 dní,

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vekto-
rovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto 
udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania 
proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektoro-
vou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania po-
daná v intervale do 180 dní od prekonania ocho-
renia COVID-19, 

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v obdo-

bí pred nie viac ako 180 dňami, e) ide o osobu do 
10 rokov veku.

(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor 
hromadného podujatia je oprávnený požadovať 
od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo von-
kajších priestorov hromadného podujatia pred-
loženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje 
niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto 
dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo or-
ganizátor hromadného podujatia oprávnený na-
hliadnuť.

ŠTK žiada kluby o dôkladné preštudovanie Vy-
hlášky č. 208 zo dňa 14.5.2021.

ŠTK dáva do pozornosti aj aktualizované usmer-
nenie vydané SFZ účinné od 15. mája 2021, ktoré 
je uverejnenie na stránke futbalsfz.sk.

www.futbalnet.sk

Športovotechnická komisia Oblastného futba-
lového zväzu v Považskej Bystrici predložila a Vý-
konný výbor ObFZ následne schválil dohrávanie 
oblastných futbalových súťaží. Dohrávky 9. a 10. 
kola 6. ligy mužov sa odohrali už počas uplynu-
lého víkendu (píšeme o tom na inom mieste), tri 
kompletné kolá dohrávok jesennej časti sa budú 
hrať 13., 20. a 27. júna vždy o 17.30.   

Dohrávky 6. a 7. kola oboch skupín 7. ligy boli 
rovnako na programe uplynulú nedeľu. Po odo-
hratí dohrávok stretnutí jesennej časti bude  
v siedmej lige nasledovať nadstavbová časť, v kto-
rej budú mužstvá bojovať o postup do 6. SPOR-
TIKA ligy, ale aj o konečné umiestnenie v súťaži.   

Nadstavba o postup do 6. ligy a poradie  
7. ligy dospelých

Do nadstavby o postup postupujú mužstvá 
umiestnené na 1. a 2. mieste v skupine

JUH a SEVER (4 družstvá), ktoré sa stretnú systé-
mom semifinále doma/vonku a stretnutia

o umiestnenie - víťazi semifinále o 1. miesto, 
porazení o 3. miesto rovnako systémom doma/
vonku.  Ostatné mužstvá odohrajú stretnutia  
o umiestnenie v skupinách o 5. - 8. miesto, 9. - 12. 
miesto, 13. -15. miesto.       

V prípade rovnosti bodov v skupinách JUH/SE-
VER bude rozhodovať najskôr vzájomný zápas až 
potom skóre.

V semifinále a stretnutiach o umiestnenie bude 
pri rovnosti bodov po odohraní obidvoch  stret-
nutí rozhodovať väčší počet vsietených gólov  na 
ihrisku súpera,  ak aj to bude rovnaké po odohra-
ní obidvoch stretnutí,  budú nasledovať strely zo 
značky pokutového kopu. 

Semifinálové stretnutia sú na programe 13. a 20. 
júna, finálové zápasy a zápasy o tretie miesto sa 

odohrajú 27. júna a 4. júla. 
Ak futbalový klub nahlási najneskôr v piatok 

pred stretnutím do 12,00 hod. neúčasť na maj-
strovskom futbalovom stretnutí na športovotech-
nickú komisiu a sekretariát Oblastného futbalové-
ho zväzu, stretnutie prehrá kontumačne 3:0 bez 
ďalších disciplinárnych opatrení.

Zo 6. ligy v súťažnom ročníku 2020/2021 ne-
vypadne žiadne družstvo a ani žiadne nebude 
zo súťaže vylúčené.

Informácie: tel.: 0903 202 861 a jgasparek@azet.
sk, sekretar@obfzpb.sk

Štartovné do nového súťažného ročníka 
2021/2022 bude nasledovné:

- pre družstvá, ktoré súťaž riadne odohrajú s 50% 
zľavou;

- pre družstvá, ktoré súťaž nedohrajú z vlastnej 
vôle zaplatia štartovný vklad 100% ceny;

SÚŤAŽE MLÁDEŽE SA NEBUDÚ DOHRÁVAŤ 
A BUDÚ ANULOVANÉ. 

Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica

Reštartovali oblastné súťaže dospelých, 
deti a mládež zostali na druhej koľaji

Organizačné zabezpečenia futbalových stretnutí na 
základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

Ilustračné foto: Slovenský futbalový zväz
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Volejbal

Slovenským volejbalistom sa nepodarilo spl-
niť cieľ a postúpiť do Final Four Zlatej európ-
skej ligy. A to ani napriek tomu, že Púchovčan 
Filip Gavenda na turnaji v ukrajinskom Zá-
poroží bol ústrednou postavou slovenského 
tímu. 

Slováci po výhre 3:2 v tajbrejku v úvodnom stret-
nutí nad Rumunskom podľahli v ďalších dvoch 
stretnutiach Ukrajine a aj Rumunsku, keď nedo-
kázali zopakovať výkon z úvodného stretnutia. 
Už istým postupujúcim do Final Four v belgic-
kom Kortrijku (19. - 20. 6.) si vybojovali suverénni 
Ukrajinci. Iskierka nádeje tlela ešte aj prípadnému 
postupu z druhého miesta, ktoré by bolo realitou 
v prípade, že by do Final Four postúpili vo svojej 
skupine z prvého miesta Belgičania. 

Záverečné stretnutie turnaja s Ukrajinou sa 
skončilo po uzávierke dnešného čísla Púchov-
ských novín. 

V úvodnom stretnutí s Ukrajinou exceloval 
púchovský univerzál Filip Gavenda, ktorý v útoku 
prispel k víťazstvu Slovákov 29 bodmi. Po hlad-

kej prehre s Ukrajinou v druhom stretnutí Slováci 
nezopakovali výborný výkon v druhom stretnutí 
s Rumunskom a podľahli mu 1:3. Aj v tomto zá-
pase bol najviac bodujúcim hráčom slovenského 
výberu Filip Gavenda, na svoje konto si pripísal 21 
bodov. Na víťazstvo to však nestačilo.  

Zlatá európska liga 2021 mužov - B-skupina - 
Záporožie (Ukrajina)

RUMUNSKO - SLOVENSKO 2:3 (27, -21, 22, 
-24, -12) 

Rozhodovali: Taran (Mold.) a Akdemir (Tur.), 105 
divákov 

Rumunsko: Dumitru 2, Aciobanitei 9, Mocanu 6, 
Balean 29, Mihalescu 12, Magdas 4, libero Diaco-
nescu (Suson 5, B. Bartha 3, Peta 0, Constantin 0, 
Chitigoi 1). Tréner: S. Stancu. 

Slovensko: Ihnát 14, Kyjanica 6, Gavenda 29, Fir-
kaľ 1, M. Zeman 12, F. Palgut 3, libero Turis (Poko-
pec 14, Lamanec 1, Goč 0, J. Kováč 0, Jendrejčák 1, 
M. Petráš 1). Tréner: M. Kardoš. 

UKRAJINA - SLOVENSKO 3:0 (21, 8, 21) 

Rozhodovali: Akdemir (Tur.) a Michlicová (Poľ.), 
2017 divákov 

Ukrajina: Jereščenko 5, Semeniuk 5, Didenko 
3, Plotnickij 19, Drozd 12, Vijeckij 10, libero Fomin 
(Tupčij 3, Kovalov 0). Tréner: U. Krastiňš. 

Slovensko: Ihnát 8, Kyjanica 3, Lamanec 7, Po-
kopec 4, M. Zeman 1, Goč 0, liberá Turis a M. Vitko 
(F. Palgut 0, Gavenda 0, M. Petráš 0, J. Kováč 0, Fir-
kaľ 0). Tréner: M. Kardoš. 

RUMUNSKO - SLOVENSKO 3:1 (-21, 20, 22, 19) 
Rozhodovali: Michlicová (Poľ.) a Akdemir (Tur.), 

210 divákov

Rumunsko: Magdas 12, Dumitru 3, Aciobanitei 
2, F. Bartha 8, Balean 17, Mihalescu 12, libero Dia-
conescu (Peta 15, Constantin 1, Chitigoi 0). Tréner: 
S. Stancu. 

Slovensko: Ihnát 7, Kyjanica 9, Gavenda 21, Po-
kopec 10, M. Zeman 7, F. Palgut 2, liberá Turis a M. 
Vitko (J. Kováč 0, Firkaľ 6, M. Petráš 0). Tréner: M. 
Kardoš.

1. Ukrajina 3 3 0 9:2 9 
2. Rumunsko 4 1 3 7:10 4
3. Slovensko 3 1 2 4:8 2

Zdroj: SVF

Radosť slovenských volejbalistov po výhre v prvom zápase Zlatej európskej ligy.                             FOTO: Jozef Chudý

Napriek skvelému Filipovi Gavendovi si slovenskí 
volejbalisti postup do Final Four nevybojovali



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

spomienky / inzerciaspomienky / inzercia2222

SPOMIENKA

„Pri plamienku svieč-
ky sa za Teba mod-
líme, s tichou spo-
mienkou k  Tvojmu 
hrobu chodíme.“ Dňa 
11.6.2021 si pripomína-
me prvé smutné výro-
čie úmrtia Vladimíra  
Gašpárka. Venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

„Odišiel potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. My 
ho však v  srdciach stále 
máme, s  láskou a  úctou 
naňho spomíname. Iba 
ten pochopí, čo je žiaľ, 
kto do hrobu svoje die-
ťa dal.“ Dňa 6.6.2021 
uplynulo 9 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý a milovaný syn-
ček a vnúčik Rudko Slabý zo Zubáka. S láskou 
a úctou spomínajú rodičia a starý rodiča. „Rud-
ko, chýbaš nám.“

SPOMIENKA

„Zostali spomienky a od-
kaz jediný, tak veľmi chý-
baš nám v kruhu rodiny.“ 
Dňa 8.6.2021 uplynuli 
4 roky, čo nás navždy 
opustil Ján Babiš. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
s  nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

SPOMIENKA

„Aj keď nie si medzi 
nami, v  našich srdciach 
žiješ stále s  nami.“ Dňa 
6.6.2021 uplynie smut-
ných 40 rokov, keď nás 
tragicky opustil náš mi-
lovaný syn a brat Rudko 
Pecho z  Nimnice. S  lás-
kou a  úctou spomínajú 
mama, sestra a brat s rodinami.

SPOMIENKA

„Odišla si tíško, už nie 
si medzi nami, no v  na-
šich srdciach žiješ stále 
s nami.“ Dňa 10.6.2021 si 
pripomíname 3. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama a  babka Ivana  
Jurovčíková. S láskou 
a úctou na ňu spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

„Utíchlo srdce. Utíchol hlas. Mal si rád život 
a  všetkých nás. Sú vety, ktoré Ti už nepovie-
me, sú chvíle, na ktoré stále spomíname.“ Dňa 
9.6.2021 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opus-
til milovaný, otec a  starý otec Vladimír Benko 
z Lazov pod Makytou. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úc-
tou spomína manželka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Nič viac jej už nemôže-
me dať, len kyticu kvetov 
na hrob a tíško na ňu v 
modlitbách spomínať. 
Dňa 23.6.2021, by sa 
dožila 100 rokov, Mária  
Gabčová z Horných Koč-
koviec. S láskou spomí-
najú deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 11.6.2021 si pripo-
menieme 1. smutné vý-
ročie úmrtia Ladislava 
Kudleja z Nosíc. Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S láskou 
spomína manželka, syn a 
dcéra s rodinami.
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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. 

SLUŽBY

• 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

• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519

PREDAJ

Predám plechové disky s letnými pneumatikami vo Predám plechové disky s letnými pneumatikami vo 
veľmi dobrom stave - 185/65 R15 88H ; 5,5Jx15 ET47 veľmi dobrom stave - 185/65 R15 88H ; 5,5Jx15 ET47 
- disky sú z HYUNDAIu i30, cena 30€/ks, prípadne - disky sú z HYUNDAIu i30, cena 30€/ks, prípadne 
dohodou. Tel. 0905794509, mail: jamiel@centrum.skdohodou. Tel. 0905794509, mail: jamiel@centrum.sk

0905 706 650

0903 532 867

Istota v neistom svete!



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

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)

BLAHOŽELANIE

Dňa 11. 6. 2021 sa doží-
va krásnych 93 rokov p. 
Mária Boďová z  Nosíc. 
Všetko najlepšie, hlavne 
zdravie a šťastie, praje syn 
Jozef s  priateľkou Ankou, 
sestra Veronika Balážová 
a  ostatná rodina. Ďaku-
jeme za vzornú opateru 
celému personálu Ados v  Zdraví, p. riaditeľke 
Horváthovej, p. Hanuliakovej a p. Límovej.

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

ÚTULOK ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI

hafkacipb@gmail.com     hafkacipb@gmail.com     

facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

PONUKA PRÁCE

„Prijmeme na TPP údržbára s  miestom výkonu 
práce v Púchove. Pracuje sa  od pondelka do piat-
ka, víkendy voľné. Miesto vhodné aj pre aktívne-
ho dôchodcu. Nástup možný ihneď. V  prípade 
záujmu nás kontaktujte na č.t.: 0907/284 402.“

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 ná-
stupného platu uvedeného v inzercii. Mzdové 
ohodnotenie závisí od skúseností, znalostí, šikov-
nosti a ochoty každého konkrétneho uchádzača. 
Ranná pracovná zmena od 6,15 - 14,15 hod., stra-
vovanie vo vlastnom stravacom zariadení, blízkosť 
železničnej a autobusovej stanice, nadšandardné 
úrazové poistenie denne počas 24 hodín v pracov-
nom 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

AKCIA PLATÍ LEN DO 30.6.2021 NA VYBRANÉ OKULIAROVÉ SKLÁ.

NAJRÝCHLEJŠIE 
SAMOZAFARBOVACIE 

SKLÁ  NA SVETE

SO ZĽAVOU AŽ 40%

  OPTIKADROPTIK      DR.OPTIK_SK            

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC

MORAVSKÁ 11 (PAMÄTNÁ FARA)

PÚCHOV

PUCHOV@DROPTIC.SK   0915 378 744
VYŠETRENIE ZRAKU

ZADARMO 
NA WWW.DROPTIC.SK

PONUKA PRÁCE

Podnik technických služieb mesta, s.r.o., pri-
jme do zamestnania pracovníka na obsluhu mo-
torovej kosačky pri údržbe verejnej zelene. Požia-
davky: fyzická zdatnosť, vodičský preukaz sk. B. 
Predpokladaný termín nástupu: jún 2021. 

Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na adre-
su spoločnosti: 

Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Špor-
tovcov 890, 020 01 Púchov alebo na e-mail:  
ptsmpu@ptsmpu.sk.
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258 € / 1 ks.

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

obj. kód: 111253 14,99 € / 1 ks.

Postrekovač Goodfarm 
12 lit. chrbtový    

obj. kód: 256012

3,50 € / 1 ks.

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

14,99 € / 1 ks.

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

Bio prípravky na ochranu rastlín, stromov  
široký výber na rôzne použite 0,1L     

obj. kód: 128806

17,90 € / bal.

Silon žilka na kosenie 
2,4 mm, hranatý, kotúč 223 m      

obj. kód: 111960

Nutrimix minerálne 
krmivo s vitamínom 
pre NOSNICE 
1 kg    

obj. kód: 360500

0,99 € / 1 ks.

Kompletné krmivo 
pre psov konzerva  
1240 g    

obj. kód: 65454

Akcia platí od 25.5.21 do 12.6.21 alebo do vypredania zásob.
Platí len pre Kinekus Púchov, Okružná 146/7, 020 01.

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

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

cena za 1kg 0,80 € 

1,99 € / 1 ks.
cena za 1kg 1,99 € 

cena za 1bm 0,08 € 

9,90 € / bal.

Kompletná kŕmna zmes 
pre králiky s liečivom 
granula 25 kg balenie     

obj. kód: 520015

cena za 1kg 0,40 € 

1,99 € / 0,1 l
cena za 1 L 19,99 € 

14,49 € / 1 ks.

Vozík Keter® 
záhradný  50 L, 51x56x84 cm, mix color      

obj. kód: 212313


