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Projekt „Pozor! Zebra na ceste“ a nové zastávky MHD
Projekt „Pozor! Zebra na ceste“ Projekt „Pozor! Zebra na ceste“ 
Cieľom projektu „Pozor! Zebra na Cieľom projektu „Pozor! Zebra na 

ceste“ z Grantu ČSOB, realizovaného ceste“ z Grantu ČSOB, realizovaného 
v období október - november 2021, je v období október - november 2021, je 
zvýšiť úroveň bezpečnosti a plynulos-zvýšiť úroveň bezpečnosti a plynulos-
ti cestnej premávky formou podfar-ti cestnej premávky formou podfar-
benia a dodatočným aktívnym signa-benia a dodatočným aktívnym signa-
lizačným zariadením priechodov pre lizačným zariadením priechodov pre 
chodcov v zmysle platnej legislatívy. chodcov v zmysle platnej legislatívy. 
Podfarbenie a dodatočné aktívne sig-Podfarbenie a dodatočné aktívne sig-
nalizačné zariadenie priechodov pre nalizačné zariadenie priechodov pre 
chodcov boli realizované v lokalite chodcov boli realizované v lokalite 
ulíc Hoštínska a Okružná. ulíc Hoštínska a Okružná. 

Nové prístrešky MHD v meste  Nové prístrešky MHD v meste  
a mestských častiacha mestských častiach

Pre mesto Púchov oddelenie do-Pre mesto Púchov oddelenie do-
pravy a služieb vysúťažilo deväť au-pravy a služieb vysúťažilo deväť au-
tobusových prístreškov. V uplynulých tobusových prístreškov. V uplynulých 
dňoch bola realizovaná ich výme-dňoch bola realizovaná ich výme-
na a doplnenie na ôsmich uliciach: na a doplnenie na ôsmich uliciach: 
Gorazdova - ZŠ, Hollého – Rybičky, Gorazdova - ZŠ, Hollého – Rybičky, 
Komenského - Mliekareň, Horné Koč-Komenského - Mliekareň, Horné Koč-
kovce - Hradisko, 2x Vsetínska - Mä-kovce - Hradisko, 2x Vsetínska - Mä-
sokombinát a 2x Nové Nosice. Jeden sokombinát a 2x Nové Nosice. Jeden 
prístrešok bol doplnený na Ulici Ho-prístrešok bol doplnený na Ulici Ho-
štínska - Penzión. Uvedené autobu-štínska - Penzión. Uvedené autobu-
sové prístrešky boli obstarané v sume sové prístrešky boli obstarané v sume 
26.847,60 € s DPH a financované  26.847,60 € s DPH a financované  
z rozpočtu mesta. Dodanie a montáž z rozpočtu mesta. Dodanie a montáž 
zabezpečila víťazná firma ABRIS – SK, zabezpečila víťazná firma ABRIS – SK, 
s.r.o. Michalovce.s.r.o. Michalovce.

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Zastávka na Vsetínskej ulici Zastávka na Vsetínskej ulici 
pred rekonštrukciou...pred rekonštrukciou...

Zastávka v Nových Nosiciach Zastávka v Nových Nosiciach 
pred rekonštrukciou...pred rekonštrukciou...

...a po rekonštrukcii....a po rekonštrukcii.

...a po rekonštrukcii....a po rekonštrukcii.
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Slovami primátorky: Úsmev
„...nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc, úsmev, skús „...nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc, úsmev, skús 

ho ďalej prihrať, oblúčikom do ulíc...“ ho ďalej prihrať, oblúčikom do ulíc...“ 
Slová tejto piesne, ktorej interpretom bol Miro Slová tejto piesne, ktorej interpretom bol Miro 

Žbirka s kapelou Modus, nám počas týchto dní čas-Žbirka s kapelou Modus, nám počas týchto dní čas-
tejšie znejú, keďže zo všetkých médií prichádzajú tejšie znejú, keďže zo všetkých médií prichádzajú 
hudobné i televízne spomienky na legendu sloven-hudobné i televízne spomienky na legendu sloven-
skej hudby. Miroslav Žbirka náhle odišiel minulý týž-skej hudby. Miroslav Žbirka náhle odišiel minulý týž-
deň. Česť jeho pamiatke.deň. Česť jeho pamiatke.

V utorok sme sa spolu s Mgr. Petrou Pobežalovou  V utorok sme sa spolu s Mgr. Petrou Pobežalovou  
z OZ Podivný barón a konateľom mestskej spoloč-z OZ Podivný barón a konateľom mestskej spoloč-
nosti Púchovská kultúra, s.r.o. Mgr. art. Pavlom Piv-nosti Púchovská kultúra, s.r.o. Mgr. art. Pavlom Piv-
kom stretli s vedúcim Múzea holokaustu v Seredi kom stretli s vedúcim Múzea holokaustu v Seredi 
PhDr. Martinom Korčokom, PhD., aby sme tak spo-PhDr. Martinom Korčokom, PhD., aby sme tak spo-
ločne prebrali tému vyhladzovania Židov pri príleži-ločne prebrali tému vyhladzovania Židov pri príleži-
tosti pripravovanej výstavy k Medzinárodnému dňu tosti pripravovanej výstavy k Medzinárodnému dňu 
pamiatky obetí holokaustu, ktorý v kalendári pripa-pamiatky obetí holokaustu, ktorý v kalendári pripa-
dá na 27. január. Výstava, ktorú plánujeme uskutoč-dá na 27. január. Výstava, ktorú plánujeme uskutoč-
niť v meste Púchov už v januári 2022, bude určená niť v meste Púchov už v januári 2022, bude určená 
pre dospelých a najmä študentov, ktorým sa tak pre dospelých a najmä študentov, ktorým sa tak 
môžu rozšíriť obzory z hodín dejepisu. Cieľom pri-môžu rozšíriť obzory z hodín dejepisu. Cieľom pri-
pravovaného projektu Mesta Púchov s OZ Podivný pravovaného projektu Mesta Púchov s OZ Podivný 
barón a Púchovskou kultúrou, s.r.o. je vytvoriť expo-barón a Púchovskou kultúrou, s.r.o. je vytvoriť expo-
zíciu, ktorá následne nájde svoje dlhodobé miesto zíciu, ktorá následne nájde svoje dlhodobé miesto 
v Múzeu púchovskej kultúry – v Župnom dome -  v Múzeu púchovskej kultúry – v Župnom dome -  
a bude slúžiť ako pripomienka nezmazateľnej his-a bude slúžiť ako pripomienka nezmazateľnej his-
torickej udalosti, ktorá zmenila už tak ťažký priebeh torickej udalosti, ktorá zmenila už tak ťažký priebeh 
druhej svetovej vojny. Podieľať sa na prípravách druhej svetovej vojny. Podieľať sa na prípravách 
budú i OZ Puchovo dedičstvo a miestny umelec Ja-budú i OZ Puchovo dedičstvo a miestny umelec Ja-
roslav Martiš. roslav Martiš. 

V súčasnom období okrem očkovania a nových V súčasnom období okrem očkovania a nových 
pravidiel, ktoré majú začať platiť, riešime najmä pravidiel, ktoré majú začať platiť, riešime najmä 
prípravu mestského rozpočtuprípravu mestského rozpočtu pre kalendárny rok  pre kalendárny rok 
2022. Prebehlo stretnutie s poslancami mestského 2022. Prebehlo stretnutie s poslancami mestského 
zastupiteľstva, na ktorom sme všetkých informovali zastupiteľstva, na ktorom sme všetkých informovali 
o aktuálnom stave kompletného balíka investičných o aktuálnom stave kompletného balíka investičných 
akcií, a zodpovedali otázky poslancov s tým súvi-akcií, a zodpovedali otázky poslancov s tým súvi-
siace. Následne sme si rozobrali návrh priorít pre siace. Následne sme si rozobrali návrh priorít pre 
budúci rok a uskutočnené i pripravované projekty. budúci rok a uskutočnené i pripravované projekty. 
Tento týždeň nás čaká zasadnutie mestskej rady, Tento týždeň nás čaká zasadnutie mestskej rady, 
ktorej predmetom rokovania budú aj aktualizácie ktorej predmetom rokovania budú aj aktualizácie 
viacerých všeobecne záväzných nariadení a zásad, viacerých všeobecne záväzných nariadení a zásad, 
ktorých prijatie ovplyvní aj tvorbu rozpočtu mesta ktorých prijatie ovplyvní aj tvorbu rozpočtu mesta 
pre nasledujúci rok, keďže majú napr. zvýhodniť ro-pre nasledujúci rok, keďže majú napr. zvýhodniť ro-
dičov, ktorým sa narodí „malý Púchovčan“, pričom sa dičov, ktorým sa narodí „malý Púchovčan“, pričom sa 
má opäť navýšiť podpora pri narodení dieťaťa, ale aj má opäť navýšiť podpora pri narodení dieťaťa, ale aj 
znížiť poplatok za psa – a to za účelom zvýšenia re-znížiť poplatok za psa – a to za účelom zvýšenia re-
gistrácie psov na území mesta Púchov. Je toho oveľa gistrácie psov na území mesta Púchov. Je toho oveľa 
viac a o konkrétnych návrhoch budeme informovať viac a o konkrétnych návrhoch budeme informovať 
po ich prijatí na mestskej rade v budúcom čísle Pú-po ich prijatí na mestskej rade v budúcom čísle Pú-
chovských novín. chovských novín. 

Náš okres je stále v čiernej farbe a musím pove-Náš okres je stále v čiernej farbe a musím pove-
dať, že situácia so šírením nákazy sa nezlepšuje, dať, že situácia so šírením nákazy sa nezlepšuje, 
skôr naopak. Myslím na všetkých, ktorí teraz ležia  skôr naopak. Myslím na všetkých, ktorí teraz ležia  
v nemocnici a potrebujú pľúcnu ventiláciu. Sú me-v nemocnici a potrebujú pľúcnu ventiláciu. Sú me-
dzi nimi aj moji priatelia, zamestnanci mesta a škol-dzi nimi aj moji priatelia, zamestnanci mesta a škol-
ských zariadení, a ja im prajem skoré uzdravenie. ských zariadení, a ja im prajem skoré uzdravenie. 
Platí množstvo obmedzení a vláda i parlament pri-Platí množstvo obmedzení a vláda i parlament pri-
jali ďalšie. Práve kvôli alarmujúcej epidemiologickej jali ďalšie. Práve kvôli alarmujúcej epidemiologickej 
situácii, ale aj vzhľadom na záujem o očkovanie proti situácii, ale aj vzhľadom na záujem o očkovanie proti 
COVID-19 sme opäť umožnili v našom meste počas COVID-19 sme opäť umožnili v našom meste počas 

víkendu očkovanie. V sobotu sa zaočkovalo 198 víkendu očkovanie. V sobotu sa zaočkovalo 198 
osôb a v nedeľu využilo možnosť zaočkovať sa jed-osôb a v nedeľu využilo možnosť zaočkovať sa jed-
nodávkovou vakcínou Johnson 171 občanov. Určite nodávkovou vakcínou Johnson 171 občanov. Určite 
budeme pokračovať v zabezpečení možnosti dať sa budeme pokračovať v zabezpečení možnosti dať sa 
zaočkovať v našom meste aj v ďalšom období, a tak, zaočkovať v našom meste aj v ďalšom období, a tak, 
prosím, sledujte oficiálne mestské médiá. Verím, že prosím, sledujte oficiálne mestské médiá. Verím, že 
spoločne sa nám podarí dostať do „lepšej, svetlejšej spoločne sa nám podarí dostať do „lepšej, svetlejšej 
farby“ v rámci COVID Automatu, čo nám umožní  farby“ v rámci COVID Automatu, čo nám umožní  
v meste organizovať predvianočné podujatia.v meste organizovať predvianočné podujatia.

Všetci veríme tejto myšlienke, a preto sa sústreďu-Všetci veríme tejto myšlienke, a preto sa sústreďu-
jeme aj na ďalšie činnosti. Pomáhame a zapájame sa jeme aj na ďalšie činnosti. Pomáhame a zapájame sa 
do pomoci stále: zabezpečovaním nákupov, posky-do pomoci stále: zabezpečovaním nákupov, posky-
tovaním príspevkov z transparentného účtu. Už rok tovaním príspevkov z transparentného účtu. Už rok 
a pol pomáhame finančne rodinám, ktoré sú zasiah-a pol pomáhame finančne rodinám, ktoré sú zasiah-
nuté pandémiou. Stále je množstvo spoluobčanov, nuté pandémiou. Stále je množstvo spoluobčanov, 
ktorí v súvislosti s pandémiou potrebujú našu po-ktorí v súvislosti s pandémiou potrebujú našu po-
moc, na potraviny, lieky, pomôcky pre deti, pohreb moc, na potraviny, lieky, pomôcky pre deti, pohreb 
blízkeho... Preto, ak máte možnosti a chuť pomôcť, blízkeho... Preto, ak máte možnosti a chuť pomôcť, 
môžete poskytnúť dobrovoľný príspevok na trans-môžete poskytnúť dobrovoľný príspevok na trans-
parentný účet mesta, ktorý je nižšie uvedený. Po-parentný účet mesta, ktorý je nižšie uvedený. Po-
skytnutie príspevku vždy prerokuje Komisia vzdelá-skytnutie príspevku vždy prerokuje Komisia vzdelá-
vania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže, vania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže, 
ktorá tým garantuje, že príspevok dostanú rodina ktorá tým garantuje, že príspevok dostanú rodina 
alebo občan, ktorí to skutočne potrebujú. alebo občan, ktorí to skutočne potrebujú. 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? To To 
je názov projektu, do ktorého sa opäť mesto Púchov je názov projektu, do ktorého sa opäť mesto Púchov 
zapája, a ak máte chuť pomáhať a urobiť na Vianoce zapája, a ak máte chuť pomáhať a urobiť na Vianoce 
radosť seniorom v sociálnych zariadeniach, máte je-radosť seniorom v sociálnych zariadeniach, máte je-
dinečnú možnosť. Viac o tomto projekte si prečítate dinečnú možnosť. Viac o tomto projekte si prečítate 
na strane 4 tohto vydania Púchovských novín. na strane 4 tohto vydania Púchovských novín. 

Tento týždeň nás čaká štátny sviatok, 17. novem-Tento týždeň nás čaká štátny sviatok, 17. novem-
ber, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu, ber, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu, 
no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzi-no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzi-
národným dňom študentstva. Deň je oslavou štu-národným dňom študentstva. Deň je oslavou štu-
dentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja dentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja 
spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti  spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti  
z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby 
protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reak-protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reak-

cia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. cia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. 
Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, 
zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1 200 štu-zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1 200 štu-
dentov bolo deportovaných do koncentračných dentov bolo deportovaných do koncentračných 
táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a de-táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a de-
monštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní. monštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní. 
Aj naše mesto myslí na úspešných študentov a preto Aj naše mesto myslí na úspešných študentov a preto 
im aj tento rok odovzdá im aj tento rok odovzdá mestské štipendiummestské štipendium, a to , a to 
dňa 18.11.2021. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí dňa 18.11.2021. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí 
finančne prispeli na tento účel. Vďaka Vám môžeme finančne prispeli na tento účel. Vďaka Vám môžeme 
finančne pomôcť 29 študentom. V tento deň bude-finančne pomôcť 29 študentom. V tento deň bude-
me pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva me pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva 
oceňovať aj úspešných študentov stredných škôl oceňovať aj úspešných študentov stredných škôl 
a gymnázia. Ocenenie si prevezme spolu 22 štu-a gymnázia. Ocenenie si prevezme spolu 22 štu-
dentov púchovských stredných škôl. Gratulujem! dentov púchovských stredných škôl. Gratulujem! 
Všetkým študentom aj touto cestou prajem okrem Všetkým študentom aj touto cestou prajem okrem 
zdravia tiež veľa trpezlivosti, chuti sa vzdelávať  zdravia tiež veľa trpezlivosti, chuti sa vzdelávať  
a množstvo úspechov pri ďalšom štúdiu. a množstvo úspechov pri ďalšom štúdiu. 

Albert Einstein povedal: Albert Einstein povedal: „Akonáhle sa prestanete „Akonáhle sa prestanete 
vzdelávať, je to momentom, kedy začnete umierať.“  vzdelávať, je to momentom, kedy začnete umierať.“  
Takže je to jasné... prosím, vzdelávajte sa neustále, Takže je to jasné... prosím, vzdelávajte sa neustále, 
ale nezabúdajte, že Vaše vzdelanie je potrebné aj ale nezabúdajte, že Vaše vzdelanie je potrebné aj 
správne použiť. Povedal to aj samotný Cicero:správne použiť. Povedal to aj samotný Cicero: „Múd- „Múd-
rosť neslobodno len získavať, ale treba ju aj využiť.“ rosť neslobodno len získavať, ale treba ju aj využiť.“ Viac  Viac  
o odovzdávaní štipendia a oceňovaní úspešných o odovzdávaní štipendia a oceňovaní úspešných 
študentov sa dočítate v ďalšom čísle Púchovských študentov sa dočítate v ďalšom čísle Púchovských 
novín. Tridsiate druhé výročie Nežnej revolúcie si novín. Tridsiate druhé výročie Nežnej revolúcie si 
tiež pripomíname 17. novembra ako Deň boja za tiež pripomíname 17. novembra ako Deň boja za 
slobodu a demokraciu. slobodu a demokraciu. Nežná revolúciaNežná revolúcia je označe- je označe-
nie pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo nie pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo 
odstránenie komunistického režimu v Českosloven-odstránenie komunistického režimu v Českosloven-
sku, pričom iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa sku, pričom iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa 
pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné 
skupiny obyvateľstva. Po brutálnom zásahu polície skupiny obyvateľstva. Po brutálnom zásahu polície 
proti študentom na pražskej Národnej triede, štu-proti študentom na pražskej Národnej triede, štu-
denti na všetkých vysokých školách od 21. novem-denti na všetkých vysokých školách od 21. novem-
bra štrajkovali. V nadväznosti na tieto dni 28. de-bra štrajkovali. V nadväznosti na tieto dni 28. de-
cembra 1989 si Federálne zhromaždenie zvolilo za cembra 1989 si Federálne zhromaždenie zvolilo za 
svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29.12.1989 svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29.12.1989 
bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé 
slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 
1990. Základné myšlienky slobody a demokracie 1990. Základné myšlienky slobody a demokracie 
však stále treba pripomínať. však stále treba pripomínať. 

Viem, že je ťažká a smutná doba, kedy sú ľudia Viem, že je ťažká a smutná doba, kedy sú ľudia 
plní hnevu, zúfalstva a trochu aj beznádeje, či sa plní hnevu, zúfalstva a trochu aj beznádeje, či sa 
toto ťažké obdobie skončí. Ale nesmieme zabúdať toto ťažké obdobie skončí. Ale nesmieme zabúdať 
zostať človekom. Človekom, ktorý sa usmieva. Roz-zostať človekom. Človekom, ktorý sa usmieva. Roz-
lúčim sa dnes slovami, ktoré nadväzujú na úvod, na lúčim sa dnes slovami, ktoré nadväzujú na úvod, na 
pieseň, ktorú spieval zosnulý Miro Žbirka. Slovami, pieseň, ktorú spieval zosnulý Miro Žbirka. Slovami, 
ktoré som nedávno čítala a hovoria aj z mojej duše: ktoré som nedávno čítala a hovoria aj z mojej duše: 
„Usmievam sa, aj keď sa veci nedaria. Usmievam sa, „Usmievam sa, aj keď sa veci nedaria. Usmievam sa, 
pretože je to najlepší spôsob, ako ich začať meniť. pretože je to najlepší spôsob, ako ich začať meniť. 
Usmievam sa, pretože nechcem, aby ľudia, ktorí ma Usmievam sa, pretože nechcem, aby ľudia, ktorí ma 
milujú, mali o mňa strach. Usmievam sa, pretože ma milujú, mali o mňa strach. Usmievam sa, pretože ma 
to robí silnejšou. Usmievam sa, pretože milujem usmie-to robí silnejšou. Usmievam sa, pretože milujem usmie-
vavých ľudí. Usmievam sa, pretože ten, kto miluje život, vavých ľudí. Usmievam sa, pretože ten, kto miluje život, 
vždy má dôvod na úsmev...“vždy má dôvod na úsmev...“ Usmievam sa, pretože ve- Usmievam sa, pretože ve-
rím, že následne sa tiež niekto usmeje. rím, že následne sa tiež niekto usmeje. 

Pekný a úspešný týždeň, milí priatelia! Pekný a úspešný týždeň, milí priatelia! 
Katarína HenekováKatarína Heneková
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Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme 
vďaku, city či lásku. Potešme tieto Vianoce seniorov, 
ktorí nečakajú od nikoho darček, vyčarme tak úsmev 
a zahrejeme pri srdci nezištným činom. Naplňme 
spolu čo najviac darčekových krabíc aj tento rok!

V zariadeniach pre seniorov žije mnoho opuste-
ných starkých, pre ktorých je návšteva blízkych skôr 
raritou. Nehovoriac o súčasnej epidemiologickej si-
tuácii, ktorá ich v dôsledku ochrany zdravia izolovala 
od sveta ešte viac. Mnohí z nich na Vianoce nečakajú 
žiadne darčeky. A práve preto vznikla krabičková vý-
zva. 

Zbierať vianočné krabičky pre starkých žijúcich  
v domovoch dôchodcov budeme aj v našom mes-
te. Spoločne potešíme babičky a deduškov žijúcich  
v zariadeniach:

CSS Chmelinec, Domov sociálnych služieb Púchov 
– Nosice, ADOS, Pod Lachovcom, Púchov, Centrum 
sociálnych služieb Kolonka, Senior Klub, n.o., Za-
riadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej 
služby a HUBERTUS n.o. - zariadenie pre seniorov, 
Púchov.

Ako sa môžem zapojiť do výzvy?
Pokiaľ chcete potešiť na Vianoce starkých v zaria-

deniach sídliacich v našom meste, ozvite sa kon-
taktnej osobe, s ktorou sa dohodnete na odovzda-

ní krabičky. Mesto Púchov podalo pomocnú ruku  
a po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou 
bude možné krabičku odovzdať na Mestskom úrade  
v Púchove.

Spojiť sa s kontaktnou osobou pre mesto Púchov 
môžete prostredníctvom e-mailu: zuzana.brindzo-
va@puchov.sk, osobne na Mestskom úrade, prípad-
ne cez sociálne siete mesta Púchov.

Čo mám zabaliť do krabičky?
Podľa tipov uvedených na oficiálnej stránke pro-

jektu kolkolasky.sk je vhodné do krabičiek zabaliť 
napríklad:

• niečo teplé (čaj, káva, cappuccino, horúca čoko-
láda...),

• niečo sladké (keksík, perníčky, DIA keksy, ovocné 
detské taštičky, čokoládka, mäkké sušené ovocie, 
venčeky...),

• niečo slané (praclíky, chrumky, macesy...),
• niečo voňavé (sprchovací gél, telové mlieko, šam-

pón, tekuté mydlo, vlhčené obrúsky, zubná pasta, 
toaletná voda, parfum...),

• niečo na seba (teplé ponožky, rukavice, papučky, 
tielko, čiapka, malý uteráčik...),

• niečo na čítanie (krížovky, knihy s pozitívnou/du-
chovnou tematikou, vlastnoručný list...),

• a niečo pre potešenie (kresby od detí, drobná via-
nočná dekorácia, nevypísaná pohľadnica s nalepe-

nou známkou, náramok na ruku, šálka, hrebienok...).
Čo do krabičiek nebaliť?
Prosíme, aby ste do krabičiek nebalili: použité ale-

bo špinavé veci, otvorené 
potraviny alebo potraviny 
po záručnej dobe, čers-
tvé potraviny a ovocie, 
trvanlivé potraviny, veci 
do mikrovlnky, špecifický 
kus oblečenia (majte na 
pamäti, že nemusíte od-
hadnúť veľkosť), sviečky, 
zapaľovače, čistiace pro-
striedky, lieky, alkohol, šu-
mivé rozpustné tablety do 
vody, ostré predmety, zby-
točnosti, ktoré vám doma 
zavadzajú a potrebujete 
sa ich zbaviť.

Ako mám krabičku za-
baliť?

Pripravenú krabičku, 
prosíme, zabaľte tak, aby bola zvlášť obalená via-
nočným papierom vrchná časť a zvlášť spodná časť. 
Krabičky sa budú ešte otvárať a je možné, že pri ich 

kontrole ešte prebehne nepatrné presúvanie vecí  
z viac naplnenej krabičky do tej menej naplnenej.

Platia vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situ-
áciu nejaké špeciálne opatrenia, ktoré je potrebné pri 
balení dodržiavať?

Áno. Všetkých, ktorí plánujú potešiť seniorov kra-
bičkami, prosíme, aby si pred samotným balením 
riad ne umyli ruky, prípadne ich vydezinfikovali. Počas 
balenia dbajte na to, aby ste do krabičiek nekašľali  
a nekýchali. Krabičky podstúpia dvojstupňovú ka-
ranténu. Prvou karanténou prejdú u kontaktnej oso-
by, ktorá ich otvorí a skontroluje až po 72 hodinách 
od odovzdania. Druhá karanténa prebehne priamo  
v zariadeniach, kedy budú po dovezení ku vstup-
ným dverám krabičky uložené na izolovanom mieste  
7 dní.

V akom termíne môžem krabičku odovzdať kon-
taktnej osobe v našom meste?

Prosíme, aby ste náležite zabalené krabičky odo-
vzdali kontaktnej osobe v termíne od 19. novembra 
do 2. decembra 2021. Prosíme o dodržiavanie termí-
nov, aby mohla prebehnúť potrebná karanténa.

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zapoja do zbier-
ky a potešia seniorov.

Oddelenie organizačné a vnútorná správa MsÚ 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
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Od pondelka 15.11.2021 je na Slovensku 52 Od pondelka 15.11.2021 je na Slovensku 52 
okresov v čiernej fáze - najhoršom stupni ohroze-okresov v čiernej fáze - najhoršom stupni ohroze-
nia a ďalších 19 sa zafarbí na bordovo. V červenej nia a ďalších 19 sa zafarbí na bordovo. V červenej 
fáze bude 8 okresov. V čiernych okresoch je po-fáze bude 8 okresov. V čiernych okresoch je po-
vinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v ex-vinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v ex-
teriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 metre.teriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 metre.

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:
• deti do 6 rokov veku• deti do 6 rokov veku
• deti v materskej škole alebo v inom obdobnom • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom 

zariadení pre detizariadení pre deti
• žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl • žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl 

a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemroč-a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemroč-
ným vzdelávacím počas výučbyným vzdelávacím počas výučby

• osoby pri výkone športu• osoby pri výkone športu
• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre vý-• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre vý-

kon procesu fotografovaniakon procesu fotografovania
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši• osoby nevesty a ženícha pri sobáši
• výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu 

a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmua účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
• zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom 

pracovisku sámpracovisku sám
• osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, 

s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac 
ako 2 mako 2 m

• osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov • osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov 
a nápojov v zariadeniach spoločného stravovaniaa nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

• osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej • osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej 
časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské teločasti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

• osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, 
umelých kúpalísk vrátane akvaparkovumelých kúpalísk vrátane akvaparkov

Výnimky pri nosení respirátora tvoria: Výnimky pri nosení respirátora tvoria: 
• žiaci v škole alebo v školskom zariadení • žiaci v škole alebo v školskom zariadení 
• pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
• osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu • osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu 

odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte ur-odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte ur-
čenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody čenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody 

• zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri kto-• zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri kto-
rej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, rej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, 
zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie 

• zamestnanci s chronickými ochoreniami dýcha-• zamestnanci s chronickými ochoreniami dýcha-
cích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamest-cích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamest-
nanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by no-nanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by no-
senie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu senie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu 

• zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pra-• zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pra-
covnej zdravotnej služby alebo na základe dohody covnej zdravotnej služby alebo na základe dohody 
medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnan-medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnan-
cov pracovné podmienky alebo spôsob práce ne-cov pracovné podmienky alebo spôsob práce ne-
umožňujú nosenie respirátoraumožňujú nosenie respirátora

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne od-Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne od-
porúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch,  porúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch,  
v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch 
hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích 
ciest (nos a ústa).ciest (nos a ústa).

MZ SRMZ SR

Okres Púchov zostáva v COVID automate čierny

Dňa 9.11.2021 sa konalo pracovné stretnutie primá-Dňa 9.11.2021 sa konalo pracovné stretnutie primá-
torky mesta Púchov Kataríny Henekovej s Martinom torky mesta Púchov Kataríny Henekovej s Martinom 
Korčokom, vedúcim Múzea holokaustu v Seredi, sa Korčokom, vedúcim Múzea holokaustu v Seredi, sa 
nieslo v znamení konzultácie problematiky židovskej nieslo v znamení konzultácie problematiky židovskej 
otázky minulého storočia, s cieľom priblížiť tému aj otázky minulého storočia, s cieľom priblížiť tému aj 
občanom mesta Púchov na pripravovanej výstave, občanom mesta Púchov na pripravovanej výstave, 
ktorá sa uskutoční k Medzinárodnému dňu pamiat-ktorá sa uskutoční k Medzinárodnému dňu pamiat-
ky obetí holokaustu v januári 2022. Na príprave vý-ky obetí holokaustu v januári 2022. Na príprave vý-
stavy sa budú podieľať ďalší zúčastnení utorkového stavy sa budú podieľať ďalší zúčastnení utorkového 
stretnutia – OZ Podivný barón a mestská spoločnosť stretnutia – OZ Podivný barón a mestská spoločnosť 
Púchovská kultúra, s.r.o.Púchovská kultúra, s.r.o.

Múzeum holokaustu v Seredi, patriace pod Slo-Múzeum holokaustu v Seredi, patriace pod Slo-
venské národné múzeum, ponúka štyri budovy in-venské národné múzeum, ponúka štyri budovy in-
štalovaných stálych expozícií, mapujúcich riešenie štalovaných stálych expozícií, mapujúcich riešenie 
židovskej otázky, a to nielen na Slovensku, počas židovskej otázky, a to nielen na Slovensku, počas 
druhej svetovej vojny. Bývalé štyri baraky, v ktorých druhej svetovej vojny. Bývalé štyri baraky, v ktorých 
boli umiestnení pracujúci Židia (niektorí aj s celými boli umiestnení pracujúci Židia (niektorí aj s celými 
rodinami), čakajúci na prepravu do koncentračných rodinami), čakajúci na prepravu do koncentračných 
táborov, zachytávajú proces vyhladzovania „vyrade-táborov, zachytávajú proces vyhladzovania „vyrade-
ných ľudí“ od samého počiatku, propagandy šíriacej ných ľudí“ od samého počiatku, propagandy šíriacej 
sa v novinách či už nenávistnými a posmešnými člán-sa v novinách či už nenávistnými a posmešnými člán-
kami, alebo satirickými plagátmi a neúctivými nápis-kami, alebo satirickými plagátmi a neúctivými nápis-
mi, v štyroch tematických zameraniach. Stálu expozí-mi, v štyroch tematických zameraniach. Stálu expozí-
ciu dopĺňajú i vonkajšie plagáty týkajúce sa rómskej ciu dopĺňajú i vonkajšie plagáty týkajúce sa rómskej 
otázky – ich prenasledovania v období slovenského otázky – ich prenasledovania v období slovenského 
štátu či explicitná ukážka dobytčieho vagóna, v kto-štátu či explicitná ukážka dobytčieho vagóna, v kto-
rých boli Židia prevážaní do koncentračných táborov rých boli Židia prevážaní do koncentračných táborov 
na Slovensku či v Poľsku.na Slovensku či v Poľsku.

Primátorka mesta Katarína Heneková sa spolu  Primátorka mesta Katarína Heneková sa spolu  
s Petrou Pobežalovou z OZ Podivný barón a kona-s Petrou Pobežalovou z OZ Podivný barón a kona-
teľom mestskej spoločnosti Pavlom Pivkom stretli  teľom mestskej spoločnosti Pavlom Pivkom stretli  
s vedúcim Múzea holokaustu v Seredi Martinom s vedúcim Múzea holokaustu v Seredi Martinom 
Korčokom, aby tak spoločne prebrali tému vyhla-Korčokom, aby tak spoločne prebrali tému vyhla-
dzovania Židov pri príležitosti pripravovanej výstavy  dzovania Židov pri príležitosti pripravovanej výstavy  

k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu, k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu, 
ktorý v kalendári pripadá na 27. január. Výstava, ktorá ktorý v kalendári pripadá na 27. január. Výstava, ktorá 
sa uskutoční v meste Púchov už v januári 2022, bude sa uskutoční v meste Púchov už v januári 2022, bude 
určená pre dospelých a najmä študentov, ktorým sa určená pre dospelých a najmä študentov, ktorým sa 
tak môžu rozšíriť obzory z hodín dejepisu. Cieľom tak môžu rozšíriť obzory z hodín dejepisu. Cieľom 
pripravovaného projektu Mesta Púchov s OZ Podiv-pripravovaného projektu Mesta Púchov s OZ Podiv-
ný barón a Púchovskou kultúrou, s.r.o. je vytvoriť ex-ný barón a Púchovskou kultúrou, s.r.o. je vytvoriť ex-
pozíciu, ktorá následne nájde svoje dlhodobé miesto pozíciu, ktorá následne nájde svoje dlhodobé miesto 
v Múzeu púchovskej kultúry – v Župnom dome -  v Múzeu púchovskej kultúry – v Župnom dome -  
a bude slúžiť ako pripomienka nezmazateľnej his-a bude slúžiť ako pripomienka nezmazateľnej his-
torickej udalosti, ktorá zmenila už tak ťažký priebeh torickej udalosti, ktorá zmenila už tak ťažký priebeh 

druhej svetovej vojny. Podieľať sa na prípravách druhej svetovej vojny. Podieľať sa na prípravách 
budú i OZ Puchovo dedičstvo a púchovský umelec budú i OZ Puchovo dedičstvo a púchovský umelec 
Jaroslav Martiš. Jaroslav Martiš. 

Všetci zúčastnení absolvovali po rokovaní o spo-Všetci zúčastnení absolvovali po rokovaní o spo-
lupráci na príprave projektu tiež prehliadku stálej lupráci na príprave projektu tiež prehliadku stálej 
expozície s Matejom Beránkom, počas ktorej prešli expozície s Matejom Beránkom, počas ktorej prešli 
všetkými barakmi a exteriérom, kde mohli za plotom všetkými barakmi a exteriérom, kde mohli za plotom 
vidieť i tzv. „Appellplatz“, na ktorom sa obyvatelia vidieť i tzv. „Appellplatz“, na ktorom sa obyvatelia 
barakov zhromažďovali pred odchodom do koncen-barakov zhromažďovali pred odchodom do koncen-
tračných táborov. tračných táborov. 

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Primátorka mesta navštívila Múzeum holokaustu v Seredi 
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Mestská polícia
Na oddelenie mestskej polície telefonicky ozná-

mili, že na Ulici obrancov mieru vedľa nádob na 
separovaný zber a tuhý komunálny odpad ne-
známy muž už dlhšiu dobu ukladá nadrozmerný 
odpad, ktorý hádže a robí tým hluk. Preverením 
oznámenia hliadka na Ulici obrancov mieru pred 
bytovým domom 1093/37 zistila skládku objem-
ného odpadu, ktorá pozostávala z drevených ro-
zobratých postelí, preglejok, celého kočíka, roz-
bitých stoličiek, plastového odrážadla, rôzneho 
dreveného odpadu a matracov. Hliadka z miesta 
zhotovila fotodokumentáciu a vykonala šetre-
nie v bytovom dome č. 1092/ 35. Muž sa hliadke  
k vynášaniu objemného odpadu priznal a uvie-

dol, že je domovým dôverníkom a odpad vynie-
sol zo spoločných pivničných priestorov, pretože 
tam sa konala domová schôdza. Uviedol tiež, že 
odpad ku kontajnerom vyniesol na základe tele-
fonickej dohody s vedúcim Podniku technických 
služieb mesta Púchov. Ten tvrdenie domového 
domovníka poprel. Mužovi hliadka oznámila, že je 
podozrivý zo spáchania priestupku proti verejné-
mu poriadku a všeobecne záväzného nariadenia  
o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným 
odpadom na území mesta Púchov. Svoje konanie 
musí vysvetliť na oddelení mestskej polície tento 
týždeň. 

MsP Púchov

Smetisko pred bytovým domom
Spaľoval konáre
Hliadka mestskej polície zasahovala na Stre-

ženickej ceste, kde mal podľa telefonického 
oznámenia niekto spaľovať pneumatiky. Hliad-
ka našla na mieste muža z Lysej pod Makytou, 
ktorý na mieste spaľoval konáre. Porušil tým 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Púchov, 
mestskí policajti priestupok vyriešili desaťeu-
rovou pokutou. 

Nebezpečná omietka
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie muža z Púchova, ktorý infor-
moval, že na budove na Námestí slobody nad 
drevenou bránou opadáva omietka a hrozí 
poranenie okoloidúcich. Hliadka mestskej po-
lície vyhľadala majiteľa budovy, ktorý miesto 
zabezpečil paletami tak, aby sa nedalo popod 
poškodený roh budovy chodiť. Hliadka z mies-
ta vyhotovila fotodokumentáciu. 

Muža zvalili na zem a kopali ho do 
hlavy

Príslušníci mestskej polície zasahovali na 
základe telefonického oznámenia na Štefá-
nikovej ulici, kde pri dome kultúry mali pred 
pohostinstvom dvaja muži napádať ďalšieho 
muža. Po príchode hliadky na miesto už k na-
pádaniu nedochádzalo, na mieste však našli 
muža, ktorý mal krvavé poranenia na tvári. 
Na mieste tiež boli dvaja muži, ktorí mali po-
škodeného napadnúť. Podľa svedkov mali 
dvaja Púchovčania zvaliť poškodeného na zem 
a následne ho kopali do hlavy a celého tela. 
Poškodeného muža previezli zdravotní záchra-
nári na ošetrenie do považskobystrickej ne-
mocnice, prípad následne prevzalo Obvodné 
oddelenie Policajného zboru v Púchove. 

Niektorí vodiči si na parkovanie vyberajú naozaj 
originálne miesta...                           FOTO: MsP Púchov

V sobotu 13.11.2021 prebehlo ďalšie kolo očko-
vania v budove Divadla Púchov. Očkovanie pre-
biehalo v čase 9:00 – 14:00 hod., pričom fungo-
vali súbežne dva očkovacie tímy zo zdravotnej 
spoločnosti Váš Lekár, s.r.o. Očkovalo sa vakcínou 
Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, pre 
osoby staršie ako 12 rokov. Celkovo sa v sobotu 
prišlo zaočkovať 198 občanov z mesta Púchov  
a z okolitých obcí okresu Púchov.

V nedeľu 14.11.2021 prebehlo očkovanie prvý-
krát jednodávkovou vakcínou Janssen. Očkovacia 
látka Janssen od spoločnosti Johnson & John-
son je jednodávková a poskytuje ochranu proti 
ochoreniu už po 14 dňoch po aplikácii. Celkovo 
sa zaočkovalo počas nedeľného doobedia 171 
občanov.

Ďalšie hromadné očkovanie, ktoré môžu vyu-
žiť občania mesta Púchov ako i občania z celého 
okresu, momentálne pripravujeme. Presný termín 
oznámime v priebehu niekoľkých dní po dohod-
nutí všetkých organizačných detailov so zodpo-
vednými zdravotníckymi osobami. 

Oddelenie organizačné a vnútornej správy 
MsÚ Púchov 

Víkendové očkovanie proti COVID-19 
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Púchovčanka Renáta Mikulová sa už od roku 2014 
stará o ťažko zdravotne postihnutú vnučku Emku. 
V druhom mesiaci svojho života Emka utrpela úraz 
hlavy a jeho následkom má trvale poškodený mozog. 

V nemocnici bolo dievčatko po úraze takmer 5 me-
siacov, domov si ju starí rodičia vzali, pretože rodičom 
nemohla byť vrátená do starostlivosti. Pani Renáta 
Mikulová musela odísť z práce a zrušiť živnosť, aby 
sa mohla celodenne starať o svoju vnučku. Okrem 
vnučky vychováva aj dnes 12-ročnú dcéru Táňu. 
Keďže liečenie a rehabilitácia vnučky Emky sú veľmi 
finančne nákladné, boli odkázaní na pomoc druhých 
ľudí. Pri našej návšteve v domácnosti pani Renáty Mi-
kulovej nám odpovedala na niekoľko otázok.

Ako sa za 7 rokov vyvíjal zdravotný stav Emky  
a čo všetko ste spolu s ňou museli podstúpiť?

Vnučka Emka za sedem absolvovala približne 70 
liečení a rehabilitácii napr. v zariadeniach Centrum 
Svetielko Trenčín a v špecializovanej rehabilitačnej 
klinike ADELI Medical Center Piešťany. Vďaka tomu 
Emka viac vníma, je živšia a dokáže už aj sedieť (ale 
sama sa neposadí). Taktiež využívame všetky možné 
pomôcky na uľahčenie starostlivosti o ňu. Používame 
špeciálny detský kočík (3.000 eur), špeciálnu autose-
dačku (2.000 eur), prístroj vertikalizátor, ktorý umož-
ňuje Emke stáť (1.700 eur). Na tieto pomôcky často 
štátne príspevky nestačili a bolo potrebné získať fi-
nancie od darcov.

Zlepšili sa vzťahy vo vašej rodine k lepšiemu? 
Pomáhajú vám v súčasnosti rodičia malej Emky?

Moja dcéra, Emkina mama, po zverení Emky do 

mojej starostlivosti odišla do zahraničia a keď sa po 
čase vrátila aj s novým partnerom, prejavila záujem  
o dcérku Emku. Začali sme sa navštevovať a stretávať, 
taktiež mi ju občas zoberie a postráži a keď potrebu-
jem aj na niekoľko dní. Otec malej Emky neprejavuje 
žiadny záujem a nie sme v kontakte.

Kto všetko vám pomáhal a koľko finančných 
prostriedkov liečba a rehabilitácia doteraz stáli?

Na začiatku mi pomáhal môj bývalý manžel, ale 
teraz som už rozvedená. Po rozvode sme sa presťa-
hovali z Nimnice do Púchova a najviac mi pomáha 
moja 12-ročná dcéra Tatiana, ktorá ma dokáže plne 

nahradiť v starostlivosti o Emku. Taktiež nám veľmi 
pomáhajú jej krstní rodičia zo Šintavy. Emka už ab-
solvovala približne 70 liečení a doplácame za viaceré 

pomôcky nemalé sumy. Stálo nás to už za tie roky 
približne 200-tisíc eur, ktoré sme získali od darcov  
a dobročinných organizácií.

Ako ste s dcérou a vnučkou prežili kovidové ob-
dobie?

Covid sme mali všetky tri spoločne vo februári toh-
to roku. Deti mali len malé príznaky a ja som ostala 
v posteli päť dní, počas ktorých mi pomáhala moja 
dcéra Tatiana.

S akými problémami sa aktuálne trápite?
Odkedy mám vnučku Emku v starostlivosti, je stále 

problém zháňať financie na liečbu, rehabilitácie a po-

môcky pre Emku.
Ako vám a Emke môžu pomôcť dobrí ľudia?
Nebyť obmedzeniam kvôli epidémii COVID-19, 

plánovala som zorganizovať v Púchove benefičný 
koncert. Primátorka mesta Katarína Heneková mi 
prisľúbila pomoc so stánkom na tohtoročnom Mi-
kulášskom jarmoku, kde by som mohla predávať 
vianočné ozdoby, ktoré vyrábame s Emkinou ma-
mou a taktiež s kamarátkou Jankou, ktorá mi je tiež 
veľkou podporou. Bohužiaľ sa jarmok kvôli zhoršenej 
pandemickej situácii pravdepodobne nebude konať. 
Ešte máme nádej, že budeme môcť vianočné ozdoby 
predávať na pešej zóne počas Púchovských advent-
ných nedelí. Taktiež nám pani primátorka prisľúbila 
pomôcť s verejnou zbierkou pre Emku. Dobrí ľudia 
nám tiež môžu pomôcť tým, že prispejú na liečbu, re-
habilitácie a pomôcky pre Emku na číslo účtu: 
SK51 1100 0000 0080 1925 5851. 

Zhováral sa Slavomír Flimmel

Pomôžme zdravotne postihnutej Emke Sedmákovej
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Veľmi nás teší, že 25.10. – v Deň škol-
ských knižníc, sme nemali ani jednu 
triedu v karanténe a všetci žiaci sa tak 
mohli zúčastniť zážitkového vyučova-
nia. Vzhľadom na aktuálnu epidemio-
logickú situáciu sa aktivity podujatia 
realizovali v triedach, niektoré aktivity 
sa konali priamo v školskej knižnici, 
ďalšie v uliciach mesta. 

Po úvodnom oboznámení sa s té-
mou, cieľom a aktivitami sme žiakom 
prezentovali dejiny Veľkej Moravy, 
porozprávali im o panovníkoch danej 
doby a o historických súvislostiach. 
Pripomenuli sme si povesť O troch 
prútoch kráľa Svätopluka a obozná-
mili sme sa s literatúrou, ktorú máme 
dostupnú aj v školskej knižnici a ktorá 
sa venuje udalostiam doby 9. storočia.

Pre žiakov 1. a 2. ročníka si pani uči-
teľka so žiakmi z II. stupňa pripravila 
dramatizáciu povesti O troch prútoch 
kráľa Svätopluka. Žiaci oblečení v do-
bových kostýmoch sa vžili do úloh 
jednotlivých postáv a ukázali svoje 
herecké nadanie. Dramatickú chvíľu 
smrti kráľa Svätopluka a nasledovný 
boj o moc aj krajinu podčiarkla hra na 
husliach v podaní Beátky Kubiritovej. 
Žiaci 3. ročníka vyrábali leporelo s po-
stavami z obdobia Veľkej Moravy a žia-
ci 4. ročníka tvorili plagát k podujatiu 

Medzinárodný deň školských knižníc v ZŠ J. A. Komenského

Na začiatku školského roka sme plní 
elánu nastúpili do piateho ročníka, 
keďže sme sa stali už „veľkými“ žiakmi 
– boli sme na druhom stupni. Pribudli 
nám nové predmety a viac hodín an-
glického jazyka. Učenie anglického 
jazyka sme si uľahčovali precvičova-
ním slovíčok cez Wocabee, kde sme 
sa hrali a zároveň učili slovnú zásobu.  
V októbri sme sa zapojili do Jazyko-
vého WocaBee šampionátu v učení 
slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom 
medzi sebou súperia študenti všet-
kých cudzích jazykov od základných 

škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slo-
vensku, ale aj v susednej Českej repub-
like. Naozaj sme sa snažili a získali sme  
3. miesto v precvičovaní slovnej záso-
by v okresnom kole súťaže. Nebolo to 
jednoduché, pretože sme súťažili ako 
tím a nahrali sme denne 343 bodov na 
žiaka. 

Celkovo sa do súťaže na Slovensku 
zapojilo takmer 60.000 žiakov! Sme 
nadšení z úspechu a tešíme sa na ďalší 
šampionát. Vďaka patrí našej pani uči-
teľke angličtiny Gabike Klinovskej.             

Žiaci 5. BC 

“Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlap-
ci, za ním deti…“ 

Dňa 11. 11. 2021 zaleteli šarkany aj 
do materskej školy Slovanská. Vyrobili 
ich deti spolu s rodičmi, a tak sme ich 
spoločne odskúšali s našim kamará-
tom vetríkom. Každé dieťa predviedlo 
svojho originálneho šarkana, a celý 

školský dvor ožil zábavou a farbami. 
Ďalšou radosťou bolo preberanie 
odmien v podobe malej sladkosti, di-
plomu a medaile za najvtipnejšieho  
a najzábavnešieho šarkana.

Ďakujeme rodičom za spoluprácu  
s materskou školou.

MŠ Slovanská  

Žiaci ZŠ Gorazdova bronzoví 
na WocaBee šampionáte

Veľkomoravská ríša v uliciach Púchova. 
Žiaci sa tiež oboznámili s hlaholikou, 
s postavami Konštantína a Metoda  
a svoje poznatky využili vo svojej 
tvorbe. Inšpirovaní atmosférou doby  
9. storočia sa siedmaci a ôsmaci s chu-
ťou pustili do písania básní, ktoré i vý-
tvarne stvárnili, prepísali do hlaholiky 
a svoju tvorbu spísali do viacerých 
kníh. Okrem písania a modelovania 
svojho mena v hlaholike z plastelíny 
stihli piataci vytvoriť portréty panov-
níkov rôznymi výtvarnými technikami. 
Hravou, ale zároveň edukačnou for-
mou sa v medzipredmetových vzťa-
hoch oboznámili s novými pojmami, 
ako je asambláž, mixed media, pop-art 
alebo roláž. 

Šiestaci sa venovali povestiam, sied-
maci vyhľadávali na internete informá-
cie o minulosti a súčasnosti ulíc nášho 
mesta, ktoré sú pomenované po pa-
novníkoch Veľkej Moravy. Dozvedeli sa 
zaujímavé informácie o Svätoplukovej, 
Mojmírovej, Rastislavovej i Pribinovej 
ulici a žiaci svoje poznatky spracovali 
do prezentácie v PowerPointe. Ďalšia 
skupina žiakov robila maketu hra-
diska, obydlia charakteristického pre 
túto dobu, informačné tabule o pa-
novníkoch Veľkej Moravy. Recykláciou 
papiera, ale aj konštruovaním pries-

torových kompozícií (puzzle, kartóny, 
skartované noviny) vyrábali koruny 
kráľa Svätopluka a ďalších panovníkov 
Veľkej Moravy. Zároveň sa oboznámili 
s pojmom upcycling. V tejto akčnej 
tvorbe sa žiaci zúčastnili na vytváraní 
nových situácií, podieľali sa na interak-
cii všetkých účastníkov skupiny a tým 
z celého deja získavali intenzívnejší 
zážitok. Bola to jednoducho dobro-
družná cesta plná objavov a osobných 
zážitkov. 

Naši deviataci si v uliciach mesta 
pripravili anketu o uliciach pomeno-
vaných po panovníkoch Veľkej Mora-
vy v našom meste. Cieľom dotazníka 
bolo dozvedieť sa odpovede na krát-
ke otázky a zároveň skúsiť vžiť sa do 

roly reportéra, osloviť neznámych ľudí  
v meste s cieľom získať odpoveď. Na 
aktivitu sa, samozrejme, museli vopred 
dôsledne pripraviť. 

V odbornej literatúre si vyhľadali 
odpovede na otázky, ktoré mali pri-
pravené v ankete, aby v dialógu vedeli 
správne reagovať. Pre žiakov to bola 
nová skúsenosť, prekonali neistotu  
a nakoniec sa tešili, že to zvládli. 

Sme radi, že aj vďaka podujatiu, 
akým je Medzinárodný deň školských 
knižníc, sme mohli spoločnou prácou 
pedagógov a žiakov prispieť k zaujíma-
vým aktivitám. Zo všetkých výstupov, 
ktoré žiaci v tento deň uskutočnili, sme 
v školskej knižnici inštalovali výstavu. 

ZŠ J. A. Komenského

Šarkaniáda v MŠ Slovanská



spravodajstvospravodajstvo 99

V nadchádzajúcich riadkoch vám 
prinášam sumár akcií a investícií, ktoré 
boli alebo budú realizované vo voleb-
nom obvode ležiacom na druhej stra-
ne Váhu, v období od jari tohto roka 
až po dnes. Väčšina z nich už bola me-
dializovaná v predchádzajúcich číslach 
PN a na sociálnych sieťach.

Z času na čas medzi občanmi Púcho-
va počúvam, že sa tu nič nerobí, nein-
vestuje. Všetkých čo toto tvrdia, musím 
poopraviť. Robí sa! Dôkazom toho sú aj 
tieto nasledujúce informácie z obvodu 
č. 7 (Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok). 
Nie všetko je o mega investíciách, veľ-
mi potešia aj menšie, ktoré zlepšia ži-
vot občanom. Častokrát, takpove diac 
sú skryté „frfľajúcej“ verejnosti. Existuje 
príslovie, že malé veci robia veľké.

Asi žiadny obvod v našom mes-
te okrem tohto nemá dve ulice pod 
jedným názvom. Najväčšou zreali-
zovanou investíciou v obvode bola 
rekonštrukcia Ulice T. Vansovej 2. Pre 
niekoho nevýrazná ulica, aspoň tak to 
bolo prezentované v komentároch na 
sociálnych sieťach. Ale kto situáciu po-
zná, tak vie, že už bol najvyšší čas opra-
viť toto teleso cesty a zároveň zlepšiť 
životné podmienky ľuďom, ktorí tam 
majú adresy, alebo sa ešte len rozho-
dujú investovať do svojho obydlia. 

Medzi najväčšie investície v celom 
meste na sklonku volebného obdo-
bia určite patrí rekonštrukcia dvoch 
bytoviek na mestské nájomné byty  
v časti Kolonka. Všetkých záujemcov  
o tento spôsob bývania môžem pote-
šiť informáciou, že dňom 21. októbra 
bola oficiálne začatá táto prestavba  
a potrvá cca jeden rok. Vznikne nových 
36 bytov o rôznych výmerách.

Ďalšou schválenou investíciou je 
rekonštrukcia plochy pred budovou 
bývalej Požiarnej zbrojnice na Ul. Že-
lezničná, ktorá bude spočívať v ulože-
ní betónovej dlažby a zatrávňovačov. 
Prebehlo pripomienkovanie investície 
domácimi poslancami, verejné obsta-
rávanie sa presunulo do druhého kola, 
v prvom nikto neuspel s cenou, ktorá 
bola schválená MsZ. V čase rekonštruk-
cie poprosíme parkujúcich vodičov  
o tolerantnosť.

Roky pribúdajú nielen ľuďom, ale aj 
drevinám. Po dendrologickej kontrole 
stavu drevín je na jar potrebný výchov-
ný rez javorov na Ul. Továrenská, treba 
doplniť dreviny na ploche pri Conti 
bus, ale žiaľ, zrátané mal pagaštan 
konský vynímajúci sa desiatky rokov  
v parčíku pred kostolom. Bol zrealizo-
vaný jeho výrub a následne bude na-
hradený výsadbou podobnej dreviny.

Že divá zver patrí do lesa, to určito vie-
me všetci. Ale v posledných me siacoch 
možno pozorovať premnoženú divinu 
v blízkosti ľudských obydlí. Takúto ne-
čakanú návštevu rodinky divých prasi-
at sme mali viackrát na mestskom cin-
toríne v Horných Kočkovciach. Po ich 
návštevách to skutočne vyzeralo ako 

po vyorávaní zemiakov. Bolo netradič-
né a zaujímavé vidieť behať malé pra-
siatka po jeho areáli, no asi horšie by 
sa pred nimi utekalo. Následným šet-
rením sa zistil poškodený plot v starej 
spodnej časti cintorína, ktorý bol pro-
vizórne opravený. Je pravdepodobné, 
že v budúcnosti sa pristúpi k jeho kom-
plexnej oprave. 

Čiastočná oprava interiéru tunajšie-
ho domu smútku je vo finále. Vymenili 
sa niektoré vrchné okná, bola zmene-
ná výzdoba interiéru s vymaľovaním, 
bol potrebný nový elektrický rozvod  
s infrapanelmi. Táto akcia je realizova-
ná z eurofondov cez miestnu akčnú 
skupinu Naše Považie.

V letných mesiacoch došla v poš-
te na mestský úrad petícia občanov  
o spolunažívaní na Kolonke, zameraná 
hlavne na Rómsku komunitu. K tomu 
bola mestským zastupiteľstvom vyme-
novaná a schválená komisia, ktorá hľa-
dá riešenia vyplývajúce z petície. Tak-
tiež bola na úrad doručená sťažnosť na 
obťažujúci hluk šíriaci sa do blízkeho 

zastavaného okolia z prevádzky býva-
lého železničného depa, kde dnes sídli 
firma, zaoberajúca sa opravou náklad-
ných železničných vozňov. Sťažnosť 
je stále v riešení. O výsledku riešenia 
bude dotknutá verejnosť informovaná, 
podobne ako aj o petícii.

O tom, že obvod č. 7 je veľký a bohatý 
na infraštruktúru svedčia aj zápisnice  
z dopravnej komisie. Za zmienku stoja 
nové zrealizované vodorovné doprav-
né značenia na výjazde zo železničné-
ho podjazdu na Ul. Spojová a opačne, 
schválené zvislé dopravné značenia pri 
zubnej ambulancii Cíger a na Ul. Štúra 
– značenia budú čoskoro osadené.

Vďaka firme GOMS pribudli na cin-
toríne k pietnym miestam s krížom dva 
nové maxi svietniky, ktoré boli otesto-
vané v nedávnych sviatočných dňoch.

Nielen šaty robia človeka, ale aj pek-
ný, novými farbami hrajúci náter plota 
a vnútorných exteriérových plôch robí 
krajšiu školu. Vďaka vedeniu ZŠ s MŠ 
Slovanská, sponzorom a rodičom detí 
sa stal sen skutočnosťou. Opätovne 

sa pracuje na výzvach z grantových 
fondov na zateplení školy, oprave stre-
chy telocvične a projekte mestských 
detských jaslí, ktoré by vznikli prestav-
bou budovy B. Uvidíme, či budeme 
úspešní.

Modernizácia zastávok MHD ne-
obišla ani trasovanie spojov po našich 
cestách. Bol osadený nový presklený 
prístrešok na zastávke Továrenská, 
smer mesto.

Už nejaký čas je nefunkčná vetva 
obecného rozhlasu smer Kolonka  
a „dolný koniec“. Dobrou správou je, že 
plánovanie opravy napreduje. Treba 
osadiť dva kovové stĺpy, naťahať pár 
desiatok metrov drôtov a k tomu všet-
kému správny čas a chuť na realizáciu.

Mrzí ma zatiaľ nezrealizované zaplá-
tanie dier pri vodovodných ventiloch 
zo strany vodárskej spoločnosti. Na-
priek sľubu, podľa ktorého to malo byť 
opravené asfaltom v mesiaci septem-
ber. A tak pri jazde bicyklom alebo ko-
lobežkou si dávajte veľký pozor, najmä 
na hlavnom ťahu do Continentalu, na 
Ul. Vajanského a T. Vansovej. Verím, že 
do prvého snehu to ešte stihnú opra-
viť.

Snáď sa mi „neveriacich Tomášov“  
z úvodu článku podarilo aspoň z časti 
presvedčiť, že to tu žije. Bolo by fajn 
nájsť si čas na jesennú prechádzku, 
alebo cyklojazdu mestom či mestskou 
časťou a máte možnosť okrem uro-
benia niečoho prospešného pre svo-
je zdravie aj uskutočnenia previerky 
týchto informácií.

Záverom sa chcem poďakovať mest-
skému úradu, Podniku technických 
služieb mesta Púchov, mestskému 
zastupiteľstvu a všetkým občanom, 
sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom a svojimi činmi prispejú ku zveľa-
deniu a zlepšeniu svojho okolia a mes-
ta nevynímajúc.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Aktuality z obvodu č. 7 - H. Kočkovce, Kolonka, Vŕšok
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Krásu čičmianskeho ducha naprieč 
Slovenskom si môžu cestujúci Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) 
vychutnávať už plnohodnotne. Kom-
pletne nového interiéru sa dočkali 
posledné dva kusy z celkovo 51 ks 
modernizovaných osobných vozňov 2. 
triedy určených pre diaľkovú dopravu. 

Národný dopravca sa rozhodol in-
vestovať do modernizácie, ktorá ces-
tujúcim diaľkovými vlakmi mnohoná-
sobne zvýši komfort. Na modernizáciu 
boli použité financie z vlastných zdro-
jov spoločnosti. Prvý modernizovaný 
vozeň sa dostal do prevádzky v máji 
2018, posledný po jazdných skúškach 

v novembri 2021. Nové 
modernizované vozne 
môžu jazdiť rýchlosťou až 
160 km/h.

„Nový interiér vlakov 
v sebe spája moderné  
i tradičné prvky, funkčné 
prostredie i príjemnú at-
mosféru a cestujúci majú 
zasa o dôvod viac dať pred-
nosť ekologickej doprave. 
Hlavným cieľom je predo-
všetkým zvýšenie kvality 
cestovania, ale nezane-
dbateľným je aj posilnenie 

pozitívneho vnímania značky národné-
ho dopravcu,“ povedal Roman Koreň, 
predseda predstavenstva ZSSK.

V rámci modernizácie vozňov 
sa národný dopravca inšpiro-
val bohatou kultúrou, históriou  
a prírodným dedičstvom Slovenska. 
Ľudový motív čičmianskeho vzoru re-
prezentujú poťahy sedadiel. Z materi-
álov, ktoré nebolo možné doteraz vo 
vlakoch ZSSK bežne vidieť, sme vsadili 
na drevený dekor. 

Prínosom v technickej špe-
cifikácii, v porovnaní so starými 
vozňami, je úprava hrubej stavby 
skrine a spodku pre zvýšenie pev-
nosti, výmena vypruženia, úprava 
tlmenia a brzdových jednotiek pod-
vozkov,  doplnenie záchrannej brzdy  
o záklopky v nástupných priestoroch  
a doplnenie optickej a zvukovej signali-
zácie zatiahnutia záchrannej brzdy pre 
cestujúcich pri každej záklopke v od-

dieloch, chodbe a nástupnom priestore  
a ďalšie.

Inováciou prešiel aj interiér – osade-
né boli protišmykové podlahy, skle-
nené výplne dverí, batožinové police 
či stolíky, pod sedadlá boli doplnené 
ďalšie zásuvky (230 V) s USB portom  
a vymenené boli aj osvetlenia (do-
sadenie nového LED vnútorného  
a koncového osvetlenia) či nové váku-
ové toalety. Výhodami inovovaných 
vozňov je aj klimatizácia s reguláciou 
výkonu a systémom sledovania CO2 
v priestore pre cestujúcich v závislosti 
od obsadenia vozňa, wi-fi pripojenie 
na internet, systém detekcie požiaru či 
elektronický rezervačný systém.  Nové 
vozne typu kupé premávajú na med-
zinárodnej trase Žilina – Praha, ako aj 
na tratiach „šesťstovkových“ a „sedem-
stovkových“ rýchlikov (Bratislava – Žili-
na – Košice).

Železničná spoločnosť Slovensko

Diaľkové vlaky zdobí 51 nových vozňov s čičmianskym vzorom

Združenie miest a obcí Slovenska 
principiálne odmieta koncept da-
ňovej revolúcie predstavený minis-
trom financií Igorom Matovičom. 

Podľa najreprezentatívnejšieho zdru-
ženia samospráv, ktorého členom je 
takmer 96 % všetkých samospráv 
navrhované financovanie riešení mi-
moriadne ublíži ekonomike samo-
správ a negatívne sa prejaví na kvalite  
a rozsahu služieb, ich dostupnosti  
a obslužnosti územia. ZMOS konštatu-
je, že samosprávy najlepšie rozumejú 
potrebám ľudí a územia, a preto, pre 
skvalitnenie života rodín a detí, navr-
huje opatrenia, ktoré zo strany štátu 
môžu účinnejšie pomôcť.  

Nápady štátu má zatiahnuť samo-
správa 

Napriek tomu, že minister financií 
avizuje predstavovanie ďalších častí 
tzv. Daňovej revolúcie na najbližšie 
dni, už teraz je zrejmé, že návrhy na 
pomoc rodinám a deťom sú nápady, 
ktorých autor sa spolieha na financo-
vanie spôsobom, že to zaplatí niekto 
iný. Napríklad mestá a obce by mali 
mať ukrátené svoje príjmy o 200 mili-
ónov eur, čo sa mimoriadne negatívne 

dotkne plnenia mnohých ich základ-
ných funkcií a úloh. A tiež to výrazne 
obmedzí rozsah sociálnej politiky, 
podpory kultúry, regionálneho škol-

stva a rozvoja lokálnej hospodárskej 
politiky. Teda inými slovami, štát tým-
to rozhodnutím spôsobí viac škody, 
ako úžitku. Netreba pritom zabúdať, 
že zákonnou povinnosťou samospráv 
je zabezpečovať všestranný rozvoj 
územia a prihliadať pritom na potreby 
obyvateľov, ale krátením príjmov sa to 
nepodarí.

Poznáme lepšie riešenia 
Združenie miest a obcí Slovenska  

v tejto súvislosti konštatuje, že ak má 
štát úprimný záujem podporovať ro-
diny a deti, nech napríklad navýši do-
táciu na výstavbu nájomných bytov, 
ktorá napriek deklarácii vlády podpo-
rovať nájomné bývanie je v návrhu 
štátneho rozpočtu na nedostatočných 
20 miliónoch eur. Pomôže tak rodinám 
v drahých podnájmoch, ale aj mladým 
ľuďom, ktorí vo veku 30 rokov žijú  
u svojich rodičov, lebo ich sociálna 
situácia im nedovolí drahú hypoté-
ku. Združenie miest a obcí Slovenska 
pripomína, že podpora rodín a detí 
je možná skvalitňovaním verejných 
služieb a to formou využitia euro-
fondov. Napríklad pre skvalitňovanie 
škôl, rozvoj sociálnych služieb, pre od-
kanalizovanie mnohých miest a obcí, 
na opatrenia sledujúce riešenie ne-
gatívnych dopadov klímy, vyriešenie 
dostupnosti potravín vo viac ako 102 
potravinových púšťach a podobne. 
Sme však svedkami toho, ako má Slo-
vensko necelých dvadsať mesiacov pre 
ukončením aktuálneho  programové-
ho obdobia eurofondov nedočerpanú 

viac ako polovicu z celkového finanč-
ného balíka. Združenie miest a obcí 
Slovenska zároveň pripomína, že už 11 
mesiac by sme mohli čerpať Európske 
investičné a štrukturálne fondy z nové-
ho programového obdobia, avšak Slo-
vensko stále nemá v Európskej komisii 
schválený Operačný program.

Ekonomická a legislatívna stabili-
ta  

Združenie miest a obcí Slovenska 
je presvedčené, že v čase príprav roz-
počtov miest a obcí na budúci rok  
a v turbulentnom období, ktoré aktuá-
lne žijeme nie sú prezentované úvahy 
o financovaní vybraných častí verej-
ných politík vhodné, ani správne. Preto 
apeluje na prijatie opatrení, ktorými 
samosprávy získajú ekonomickú a le-
gislatívnu stabilitu, pretože ich obrov-
ská miera dôveryhodnosti v porovnaní 
so štátom dokazuje, že komunál vie 
mimoriadne efektívne a vhodne riešiť 
mnohé životné situácie každej zo sku-
pín obyvateľov. Podľa ZMOSu preto 
avizovaná daňová revolúcia menej po-
môže rodinám, ale viac ublíži mestám 
a obciam.    ZMOS 

ZMOS: Daňová revolúcia menej pomôže a viac ublíži
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Ako rodič zistí, že má jeho dieťa problém s očami  
a potrebuje okuliare? Môže zrak zhoršiť časté sledo-
vanie televízie či používanie tabletu? Na tieto a ďalšie 
otázky rodičov odpovedá očná lekárka MUDr. Petra 
Senešiová.

Ako zistím, že má dieťa má problém so zrakom?
U starších detí je pomerne jednoduché zistiť, že 

niečo nie je v poriadku. Dieťa buď vie pomenovať, 
že zle vidí, alebo si všimnete príznaky ako problémy 
pri písaní a čítaní, časté bolesti hlavy, žmúrenie. Deti  

v predškolskom veku si dávajú predmety bližšie  
k tvári, alebo sedia bližšie pri televízore, zakopáva-
jú či škúlia. U najmenších detí do troch rokov, môže 
ísť aj o vrodené chyby, ktoré sa diagnostikujú buď  
v pôrodnici, alebo v prvých mesiacoch života, keď 
si rodičia všimnú, že dieťa nereaguje na podnety, 
nesle duje hračku, reaguje hlavne na hlas alebo dotyk 
a bojí sa samo v neznámom prostredí.

Je nevyhnutné navštíviť s dieťaťom očného le-
kára alebo postačí návšteva optometristu?

Optometrista môže len mierne upraviť dioptrie  
u väčších detí, avšak nemôže deťom aplikovať po-
trebné kvapky, vyšetriť dieťa v cykloplegii alebo vy-
šetriť očné pozadie. Po rozkvapkaní očí vieme deťom 
presne namerať dioptrie, v opačnom prípade môže 
byť odchýlka aj niekoľko dioptrií.

Ako prebiehajú vyšetrenia u detí?
Deti, ktoré vedia čítať a písať, podstúpia v zásade 

veľmi podobné vyšetrenie ako v prípade dospelých 
pacientov. Pokiaľ dieťa ešte nevie čítať, podstúpi vy-
šetrenie na prístrojoch, následne číta obrázky a po-
mocou skúšobných skiel sa oční lekári snažia vykori-
govať zrakovú chybu. U detí je dôležité podať kvapky 
na rozšírenie zreničiek, ktoré oslabia zaostrovanie, 
pretože malé deti vedia zaostriť aj 5 až 6 dioptrií  
a meranie so zúženou zrenicou je tak nepresné. Di-
optrie sa následne merajú pomocou prístrojov.

Rodičia nás v detstve často vystríhali, aby sme 
nesedeli blízko pri televízore, lebo si pokazíme 
zrak. Je to pravda?

Áno, aj nie. Keď dieťa sleduje televízor zo vzdiale-
nosti menšej ako pol metra, určite to môže mať škod-
livé následky. Avšak bežné alebo časté sledovanie  
z primeranej vzdialenosti neškodí zraku tak, aby deti 
potrebovali okuliare. Väčší negatívny dopad na zrak 
majú tablety a telefóny, ktoré deti držia blízko pri 
tvári.

Môže sa detským pacientom časom upraviť 
zrak?

Možné to je predovšetkým u detí, ktoré majú men-

šie plusové dioptrie a rovnako aj u detí, ktoré škúlia 
a sú tupozraké. Je však nevyhnutné, aby dodržiavali 
liečebný postup a aj tu platí, že u každého dieťaťa je 
to individuálne.

Potrebujú deti častejšie okuliare do diaľky, ale-
bo do blízka? 

Závisí to od veku detí. U tých menších ide najčastej-
šie o ďalekozrakosť, kedy vidia blízke predmety roz-
mazane a dobre vidia do diaľky. U detí okolo 7 – 8 
rokov sa stretávame častejšie s krátkozrakosťou, to 

znamená, že po-
trebujú mínusové 
dioptrie do diaľky.

Na čo sa zame-
rať pri výbere oku-
liarov pre deti? 

Dioptrie vám 
v optike vyrobia 
presne podľa 
p r e d p í s a n é h o 
receptu, výber 
správneho rámu 
je však na vás. Ak 
je dieťa veľmi živé 
a hrozí väčšie ri-
ziko poškodenia 
okuliarov, vybe-
rajte rámy z ace-
tátu, ocele alebo 
kovu s ohybnými 
stránicami. Pre 
najmenšie deti sú 

v optikách v ponuke rámy aj s gumičkami, aby ne-
padali z tváre. Takisto vyberajte odľahčené rámy, aby 
dobre sedeli a netlačili.

Najčastejšie poruchy
Amblyopia (tupozrakosť)
Tupozrakosť nepatrí medzi refrakčné chyby, ide  

o funkčnú poruchu, ktorú možno definovať ako 
pokles zrakovej ostrosti na podklade abnormálnej 
alebo zníženej zrakovej stimulácie, čím dochádza  
k potláčaniu menej kvalitného vnemu v horšie vidi-
acom oku. Deti sú na vznik tupozrakosti citlivé do 
veku maximálne 7 rokov. Táto porucha je často pod-
mienená kombináciou dvoch alebo viacerých príčin, 
najčastejšie škúlením a ďalekozrakosťou, prípadne 
rozdielom dioptrickej chyby. Môže nastať pri rôznych 
ochoreniach v skorom detskom veku, ako napríklad 
pri katarakte (šedý zákal) alebo zákaloch rohovky  
z rôznych príčin.

Problém sa nemusí dlhodobo prejaviť. Charakte-
ristickými znakmi tupozrakosti sú problémy s prie-
storovým videním a zlý odhad vzdialenosti, preto  
k prejavom tupozrakosti patrí nemotornosť dieťaťa, 
časté zakopávanie, vrážanie do vecí, vyhýbanie sa 
niektorým hrám a podobne. U tupozrakého dieťaťa 
možno pozorovať časté skláňanie hlavy do strany, 
privieranie jedného oka a podobne. Ak si tieto alebo 
podobné príznaky všimnete, neváhajte a navštívte 
lekára. Na zachovanie dobrého zraku je nevyhnutné, 
aby bola chyba rozpoznaná včas a s liečbou sa začalo 
čo najskôr. Liečba tupozrakosti najčastejšie prebieha 
kombináciou nasledujúcich opatrení: okuliarová ko-
rekcia: dieťa dostane dioptrické okuliare za účelom 
správnej a presnej korekcie dioptrickej chyby, pleop-
tická liečba – prekrývanie zdravého oka, aby postih-
nuté oko bolo nútené pracovať.

Ďalekozrakosť (hypermetropia, hyperopia)
Ide o refrakčnú chybu, kedy je oko príliš krátke ale-

bo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná, preto 
sa svetelné lúče zbiehajú za sietnicou a na sietnici 
vzniká rozmazaný, zahmlený obraz. Väčšinou sa ob-

javí už pri narodení a je dedičná. V detskom veku 
sa môže prejaviť škúlením a tupozrakosťou, preto 
je nutné ju v určitých prípadoch korigovať. Mnoho 
mladých ľudí však nemusí vedieť, že túto refrakčnú 
chybu má, pretože ich schopnosť akomodácie (pris-
pôsobenia oka) je veľmi silná. S pribúdajúcim vekom 
sa však táto schopnosť znižuje. Závisia od veku a výš-
ky dioptrickej chyby. Deti vidia relatívne dobre do 
diaľky, ale môžu mať problém s videním do blízka. 
Môžu pociťovať bolesti hlavy a únavu očí po dlhšej 
zrakovej práci do blízka (čítaní, písaní a kreslení). 
Komplikáciou ďalekozrakosti je vznik škúlenia a tu-
pozrakosť.

Krátkozrakosť (myopia)
Krátkozrakosť je refrakčná chyba, pri ktorej oko 

je príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je 
väčšia. Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto 
zbiehajú už pred sietnicou a nie v bode najostrejšie-
ho videnia, čím vznikne rozmazaný obraz na sietni-
ci. Vznik krátkozrakosti je často geneticky podmi-
enený. Vyvíja sa v detstve alebo počas dospievania.  
V dospelom veku sa väčšinou nezhoršuje. Postihuje 
asi jednu tretinu populácie nezávisle od pohlavia. 
Dieťa vidí vzdialené objekty nejasne, rozmazane, ak 
chce vidieť vzdialený predmet jasnejšie, prižmuruje 
oči. Môže pozerať na televízor alebo na tabuľu veľ-
mi zblízka. Môže tiež pôsobiť dojmom, že si nevšíma 
vzdialené predmety.

Astigmatizmus
Ide o nepravidelné zakrivenie rohovky, ktorá nemá 

pravidelný pologuľovitý tvar, ale jej povrch je v jednej 
rovine viac zakrivený ako v druhej. Časť svetelných 
lúčov sa preto zbieha mimo miesta najostrejšieho vi-
denia a na sietnici vzniká deformovaný, neostrý ob-
raz. Prejavuje sa nejasným a deformovaným videním 
na všetky vzdialenosti. Skreslené videnie sa môže 
prejaviť tak na dlhé vzdialenosti – napríklad pri pozo-
rovaní dopravných značiek za volantom – ako aj pri 
pohľade nablízko pri čítaní, ručných prácach, písaní. 
Astigmatizmus možno riešiť okuliarmi a kontaktnými 
šošovkami. V súčasnosti sa dá odstrániť pomocou la-
serových a vnútroočných zákrokov.

Strabizmus (škúlenie)
Škúlenie je porucha paralelného postavenia oč-

ných gúľ. Nesymetrické postavenie očí znemožňuje 
ich správnu spoluprácu. U škúliaceho oka sa obraz 
vytvára na inom mieste, obraz je menej kvalitný, čím 
škúliace oko zaostáva vo vývoji a vzniká tupozrakosť 
(amblyopia). Škúlenie sa môže prejaviť v ktorom-
koľvek období detského veku. Občasné zabiehanie 
očí hneď po narodení až do šiesteho mesiaca živo-
ta môže byť fyziologické, keďže v tomto veku u detí 
neexistuje ešte žiadna spolupráca očí. Tá sa vyvíja od 
šiesteho mesiaca života až do 5. roku života dieťaťa. 
Ak rodič zistí u dieťaťa akúkoľvek odchýlku od normy 
v očných prejavoch, odporúča sa čo najskôr vyhľadať 
očného lekára.

Je dôležité začať s liečbou už v útlom veku a zistiť 
príčinu škúlenia čo najskôr. Dobrá správa je, že každý 
typ škúlenia sa dá liečiť. Niekedy pomôžu obyčajné 
dioptrické okuliare a špeciálne cviky zamerané na 
zlepšenie spolupráce oboch očí a ich správne posta-
venie. Cieľom je upraviť svalovú koordináciu postih-
nutého oka a pleoptickými cvičeniami (zakrývaním 
zdravého oka) zabrániť „lenivosti“ škúliaceho oka. 
Čím častejšie a intenzívnejšie je škúliace oko namá-
hané, tým je väčší predpoklad zníženia alebo odstrá-
nenia strabizmu. Jedným z riešení je aj operácia. Pris-
tupuje sa k nej, keď žiadna iná z metód nemá výrazný 
účinok alebo keď je odchýlka oka priveľká.

Národné centrum 
zdravotníckych informácií

Odpovede na otázky o poruchách zraku u detí
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KURZY 
Streda  24.11.    tanečná sála   18.30 h 
Pondelok  22.11., 29.11.   tanečná sála   18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime  
KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ! 1 vstup 3 €

Pondelok  22.11., 29.11.  veľká sála   18.30 h
MODERNÁ KALANETIKA
„Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte  
s tým čo máte“ (Callan Pinckney). Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej 
postavy. Hodina kalanetiky je výdatná ako 20 hodín aerobiku. Dá Vám do poriad-
ku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 
Lektorka kurzu Lenka Dašková.1 lekcia 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime KOMPLETNE 
ZAOČKOVANÍ!.

KULTÚRA
Utorok 16.11.   veľká sála   19.00 h 
LUČNICA – SLOVENSKÝ TRIPTYCH 
Vystúpenie sa presúva na 10.6. o 19:00 hod.

Pondelok 22.11.   veľká sála   19.00 h
KVARTETO
Predstavenie sa presúva na 17.1.2022 o 19.00 h. Zakúpené vstupenky ostávajú 
v platnosti.

KINO
Premietanie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ! 

Piatok 19.11.  20:00 h   ETERNALS
Marvel Studios uvádzajú Eternals, dvadsiaty piaty film z filmového univerza Marvelu 
(MCU), v ktorom prinášajú nový príbeh a desať superhrdinov, ktorý sme doteraz na 
plátne nevideli. Film sleduje skupinu hrdinov z vesmíru, ktorí chránia Zem od úsvitu 
ľudskej civilizácie. Keď sa záhadne vrátia obludné tvory Devianti, ktorí boli považovaní 
za dávno vyhynuté, Eternals sa musia znova zjednotiť a chrániť pred nimi ľudstvo. MP 
od 12 rokov – Cinemart – 157 min. – USA – Fantastický – Akčný - Titulky. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Nedeľa 21.11.. 18:00 h   STRATENÍ V RAJI
Evžen sa síce narodil a vyrástol vo Švajčiarsku, ale pretože bol vždy tak trochu 
bohém, rozhodol sa opustiť tamojší buržoáznej svet, kam príliš nezapadal. Po 
tridsiatke sa presťahoval do Prahy, odkiaľ jeho otec naopak v roku 1968 emigrov-
al a už sa tam potom nikdy nevrátil. Evžen sa aj napriek dospelému veku nie je 
schopný postaviť svojmu dominantnému otcovi, pre ktorého je Česko a Praha 
dávno zabudnutá minulosť. Jediné, na čom mu záleží, je dobrá povesť a slušne 
zarábajúci súkromná zubárska prax vo švajčiarskom Berne. Evžen naopak v Pra-
he prevádzkuje vysnívaný hudobný klub, zažíva tu osudovú lásku, ale aj osudové 
nešťastie. Nakoniec to vyzerá, že sa bude musieť do Švajčiarska predsa len na ch-
víľu vrátiť. MP od 12 rokov – Cinemart – 75 min. – CH – Komédia - Titulky. Vstupné 
5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Pondelok 22.11.   ZÁTOPEK  - KINO ZA BABKU!
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, ktorý je venovaný nielen športovému, ale aj 
životnému príbehu jedného z najväčších atlétov všetkých čias, štvornásobného olym-
pijského víťaza Emila Zátopka. Snímka rozpráva príbeh o víťazstvách v láske aj v športe, 
ktoré si vyžadujú predovšetkým veľké srdce. MP od 12 rokov – Bontonfilm - 130 min. 
– ČR, SR– Životopisný - Originál verzia. Vstupné 2 €. 

Streda 24.11.  10:00 h    SNÚBENEC ALEBO MILENEC 
KINO PRE SENIOROV
Tridsiatnička Dora (Vica Kerekes) zažila lásku ako z rozprávky, no potom prišiel 
tvrdý pád. Muž jej života (Miklós Bányai) ju náhle opustil a ako keby to nestači-

lo, zasnúbil sa s inou. No aj nenaplnená láska môže byť sladká, a tak si Dora 
otvorí cukráreň, v ktorej ponúka koláčiky pomenované po nešťastných ľúbost-
ných pároch z filmovej histórie...MP od 12 rokov – Bontonfilm – 90 min. – HU – 
Komédia - Slovenský dabing. Vstupné 2 €.

Piatok 26.11. 17:30 h    Nedeľa 28.11..15:30 h   
ENCANTO: Čarovný svet 
Encanto: Čarovný svet rozpráva o neobyčajnej rodine Madrigalovcov, ktorí žijú 
ukrytí v kolumbijskom pohorí v zázračnom dome na kraji živého mestečka, na 
úžasnom, čarovnom mieste zvanom Encanto. Kúzlo Encanta obdarovalo každé 
dieťa v rodine jedinečnou schopnosť od supersily po moc uzdravovať – každé 
okrem Mirabel. No keď Mirabel zistí, že kúzlo Encanta je v ohrození, povie si, že 
ona, jediná obyčajná Madrigalová, je azda poslednou nádejou pre svoju výni-
močnú rodinu. MP – Cinemart - 103 minút+7 minút krátky film – USA – Animo-
vaný - Slovenský dabing. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, 
vstupné 4 €. 

Piatok 26.11.. 19:45 h    
KING RICHARD
King Richard je životopisná dráma, natočená podľa skutočného príbehu, ktorý 
inšpiruje celý svet. Príbeh Richarda Williamsa (Will Smith), trénera a otca svetovo 
preslávených tenistiek Venus a Sereny, ktorý má geniálny plán ako dostať svoje 
dcéry z ulíc Comptonu v Kalifornii na svetovú tenisovú scénu. Hlboko dojemný 
príbeh ukazuje silu rodiny, vytrvalosť a nezlomnú vieru ako prostriedok k dosi-
ahnutiu nemožného.MP od 12 rokov – Continentalfilm – 138 min. – USA – Živo-
topisný – Dráma – Titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, 
vstupné 4 €. 
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NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK   0915 378 744                  WWW.DROPTIC.SK   

ZĽAVA
AŽ 70%

LEN U NÁS
MORAVSKÁ 11, PÚCHOV

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 16.11.
Polievka: Hrachová s párkom 
1. Bravčové stehno, šípková omáčka, 
knedľa
2. Bolognese lasagne so syrom - 
bravčové
Streda: 17.11. 
ZATVORENÉ - Sviatok
Štvrtok: 18.11.
Polievka: Bavorská s údeným kolenom 
1. Hovädzie mäso na šampiňónoch, 
tarhoňa
2. Grilované kuracie prsia, ½ ryža,  
½ dusená zelenina
Piatok: 19.11. 
Polievka: Brokolicová s karotkou 
1. Vyprážané kuracie prsia v karotkovom 
cestíčku, zemiaková kaša
2. Bravčové karé na zelenom korení, ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 16. 11. 
Polievka: Pórová so zemiakmi a vajíč-
kom, chlieb
1. Hovädzí tokáň, dusená ryža, kyslá 
uhorka 
2. Kuracie nugetky, pučené zemiaky, zel. 
obloženie 
3. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 17.11. 
ZATVORENÉ - Sviatok
Štvrtok: 18. 11. 
Polievka: Hrachová s údeným mäsom, 
chlieb 
1. Bravčový černohorský rezeň, var. 

zemiaky, kapust.šalát 
2. Kuracie nugetky, pučené zemiaky, zel. 
obloženie 
3. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 19. 11. 
Polievka: Cesnaková “Richtárska”, chlieb 
1. Pečená krkovička, dus. smotanová 
hlávková kapusta, kysnutá knedľa 
2. Kuracie nugetky, pučené zemiaky, zel. 
obloženie 
3. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 16.11.
Tekvicový krém s opraženými tekvi-
covými semienkami  
Hamburger s morčacím mäskom, 
hranolky, tatárska omáčka 
India: Kuracie mäsko Curry, ryža basmati, 
zeleninový šalát 
Streda: 17.11.
len jedlá na objednávku z jedálneho 
lístka
Štvrtok: 18.11.
Hovädzí vývar RISI-BISI  
Bravčový nakladaný rezeň s volským 
okom, opekané zemiaky, červená repa
India: Kuracie mäsko Curry, ryža basmati, 
zeleninový šalát 
Piatok: 19.11.
Kulajda, chlieb
Kurací černohorský rezeň, zemiakové 
pyré, kyslé pochutiny
India: Kuracie mäsko Curry, chlieb Naan, 
zeleninový šalát  

“Prajeme dobrú chuť.”
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Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom 
prúde a ako každý rok, tak aj v tomto roku zna-
mená jej príchod aj zhoršenie kvality ovzdušia. 
Ako je tomu naozaj? Aké nástrahy so sebou pri-
náša pre domácnosti a ich obyvateľov? 

Zimné obdobie je charakteristické nízkymi teplota-
mi, častým bezvetrím alebo inverziami, čo prispieva 
k nárastu koncentrácií rôznych znečisťujúcich látok  
v ovzduší nad bezpečné limity. Hoci sa kvalita ovzdu-
šia naprieč Európou za posledné desaťročia zlep-
šila, problémy s vysokými hodnotami koncentrácií 
najmä prachových častíc PM stále pretrvávajú. Inak 
tomu nie je ani u nás na Slovensku. Zhoršenie kvality 
ovzdušia dosiahlo u nás takú mieru, že na začiatku 
tohto roka Európska komisia postúpila Súdnemu 
dvoru EÚ prípad Slovenska práve z dôvodu nedo-
držiavania limitných hodnôt pre tuhé častice PM10. 
Na Slovensku je ich najvýznamnejším zdrojom na-
jmä vykurovanie domácností tuhým palivom. Takýto 
spôsob vykurovania využíva približne 350.000 slo-
venských domácností. 

Vykurovanie domácností tuhým palivom zne-
čisťuje ovzdušie

Kotly, krby a kachle patria k tzv. malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia,  
v našom prípade domácnosti a malí podnikatelia, sú 
podľa zákona o ovzduší povinní dodržiavať ustano-
vené technické požiadavky a podmienky ich prevád-
zkovania. Súhlas na umiestnenie, stavbu a užívanie 
týchto zariadení udeľuje obec ako miestny orgán 
ochrany ovzdušia. Domácnosti majú teda povinnos-
ti pri inštalácii a uvedení vykurovacích zariadení do 

prevádzky, ale aj pri ich samotnom prevádzkovaní - 
výbere a používaní správneho paliva, kontrole a čis-
tení technického stavu týchto zariadení a komínov. 
Toto v praxi bohužiaľ veľmi nefunguje. Dôvodom 
môže byť jednak neznalosť zákona, pohodlnosť ako 
aj názor, že miestny orgán ochrany ovzdušia, teda 
obec tieto povinnosti nekontroluje a neudeľuje ani 
sankcie za ich porušenie. Ale ak napríklad namiesto 
predpísaného paliva spaľujeme komunálny odpad, 
mohli by sme na pokute za porušenie § 13 zákona  

o odpadoch prísť aj  
o 1.500 €. Dodržiavaním 
zákonných požiadaviek 
šetríme nielen svoje pe-
niaze, ale chránime aj naše 
zdravie a zdravie nášho 
okolia. Používaním zasta-
raných kotlov, krbov, či 
kachlí, nevhodných palív 
ale aj nesprávnou techni-
kou vykurovania a nedo-
statočnou starostlivosťou 
o zariadenia vypúšťame 
do ovzdušia množstvo 
znečisťujúcich látok, ktoré 
spôsobujú zhoršenie re-
spiračných a srdcovociev-
nych ochorení, prípadne 
zvyšujú riziko vzniku ná-
dorových ochorení. 

Zvýšené riziko vzniku 
požiarov v domácnos-
tiach

Čo je však nemenej 
dôležité,  nesprávnym 
prístupom k vykurova-
niu zvyšujeme aj riziko 
vzniku požiarov v domác-
nostiach. Podľa štatistiky 
Ministerstva vnútra SR 
(MV SR) patrí za obdobie 
rokov 2010 až 2020 vy-
horenie sadzí s takmer 66 
percentami (4.726 poži-
arov z celkového počtu 
7.176 požiarov, ktorých 
príčinou bola porucha  
a nevyhovujúci stav 
vykurovacích telies, 
dymovodov a komínov) 

medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov súvi-
siacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi.  
K zvýšenej tvorbe sadzí a dechtu v komíne dochádza 
predovšetkým pri spaľovaní tuhých palív najmä po-
užívaním nevhodného paliva, ako aj z dôvodu ob-
medzeného prívodu vzduchu či veľkým priemerom 
komína bez vyvložkovania. K ďalším príčinám vzni-
ku požiarov v rodinných domoch patrí opotrebe-
nie dymovodu, zamurovaná hrada v komíne, špára  
v komíne, úlet iskier z komína, technická porucha vy-
kurovacieho spotrebiča, či nedodržanie bezpečných 
vzdialeností horľavých materiálov od konštrukcií vy-
kurovacích telies, resp. komínov a dymovodov. 

Povinnosť pravidelnej kontroly a údržby vyku-
rovacích zariadení

Mnohým nešťastiam by sa dalo zabrániť jednodu-
cho - pravidelnými kontrolami, údržbou a čistením 
vykurovacích zariadení a spalinovodov. Z vyhlášky 
MV SR č. 401/2007 Z. z vyplýva povinnosť čistiť a kon-
trolovať komín počas prevádzky najmenej v týchto 
lehotách: 

• 1 x za 4 mesiace - komín s pripojenými spotrebič-
mi do 50kW na tuhé alebo kvapalné palivá,

• 1 x za 6 mesiacov - komín s pripojenými spotrebič-
mi do 50 kW na plynné palivá bez vložky,

• 1 x za 12 mesiacov - komín s pripojenými spotre-
bičmi do 50 kW na plynné palivá s vložkou.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho 
výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto le-
hota nie je v dokumentácii určená alebo taká doku-
mentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených 
vyššie. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa 
spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia rovna-
ké povinnosti.

Naviac je potrebné pripomenúť, že v prípade ak 
máte uzatvorené poistenie domácnosti a/alebo ne-
hnuteľnosti proti požiaru, môže pri plnení poistnej 
udalosti poisťovňa pristúpiť ku kráteniu alebo nevy-
plateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a reví-
zie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovo-
dov aj komínov. 

Ďalšie informácie o tom ako správne vykurovať, 
vrátane legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa vy-
kurovania v domácnostiach sa dozviete na: http://
vykurovanie.enviroportal.sk/. Článok bol priprave-
ný v rámci aktivít projektu LIFE IP - Zlepšenie kvali-
ty ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci 
programu LIFE. Viac informácií sa dozviete na: www.
populair.sk 

Petra Baďurová Renčová, Katarína Mičáková

Nástrahy zimnej vykurovacej sezóny
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www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov

PONUKA ADVENTNÝCH ZÁJAZDOV 2021
Cena: 33 €26.11. (piatok) Adventná VIEDEŇ + Schönbrunn + Čokoládovňa Hauswirth
Cena: 32 €Adventný KRAKOW + Soľná baňa Wieliczka27.11. (sobota)

28.11. (nedeľa) Adventné WACHAU (Zámok Schallaburg a Melk) Cena: 39 €

Cena: 152 €Adventná PRAHA3.-5.12 (piatok-nedeľa) 3-dňový zájazd!
Cena: 35 €10.12. (piatok) Adventná BUDAPEŠŤ + Oceanarium+Tropicarium
Cena: 39 €11.12. (sobota) Adventné WACHAU (Göttweig, Krems an der Donau, Dürnstein)
Cena: 32 €12.12. (nedeľa) Adventné BRNO a Zámok Lednice
Cena: 33 €17.12. (piatok) Adventná VIEDEŇ + Mariahilfer Strasse + Čokoládovňa Hauswirth
Cena: 32 €18.12. (sobota) Adventný KRAKOW + Soľná baňa Wieliczka
Cena: 35 €19.12. (nedeľa) Adventná BUDAPEŠŤ + Oceanarium+Tropicarium

S Marcelou Gardoňovou sa môžete najčastejšie S Marcelou Gardoňovou sa môžete najčastejšie 
stretnúť pri trénovaní detí alebo iných pohybových stretnúť pri trénovaní detí alebo iných pohybových 
aktivitách. Dennodenne sa s úsmevom stará o de-aktivitách. Dennodenne sa s úsmevom stará o de-
tičky z Materskej školy sv. Margity v Púchove. Len tičky z Materskej školy sv. Margity v Púchove. Len 
málo ľudí vie, že táto milá a nenápadná púchovská málo ľudí vie, že táto milá a nenápadná púchovská 
rodáčka sa už tretí rok súťažne venuje najprestížnej-rodáčka sa už tretí rok súťažne venuje najprestížnej-
ším prekážkovým behom Spartan Race. A nejedná ším prekážkovým behom Spartan Race. A nejedná 
sa len tak o bežný beh ako ho väčšina z nás pozná. sa len tak o bežný beh ako ho väčšina z nás pozná. 
Blato, voda, ťažký horský terén, množstvo silových Blato, voda, ťažký horský terén, množstvo silových 
prekážok a v neposlednom rade počasie, ktoré vie prekážok a v neposlednom rade počasie, ktoré vie 
dosť potrápiť. dosť potrápiť. 

V rokoch 2019-2021 sme sa zúčastnili súťaží Spar-V rokoch 2019-2021 sme sa zúčastnili súťaží Spar-
tan Race prevažne vo vekových kategóriách do 30  tan Race prevažne vo vekových kategóriách do 30  
a nad 30 rokov. Máme za sebou 11 pretekov s krás-a nad 30 rokov. Máme za sebou 11 pretekov s krás-
nou štatistikou umiestnení: SK preteky – 3x 1.miesto, nou štatistikou umiestnení: SK preteky – 3x 1.miesto, 
2x 2.miesto, ČR preteky – 5x 1.miesto, HU preteky – 2x 2.miesto, ČR preteky – 5x 1.miesto, HU preteky – 
1x 3.miesto.1x 3.miesto.

Jeden zo zaujímavých atypických pretekov bol Br-Jeden zo zaujímavých atypických pretekov bol Br-
nenský zimný Spartan, na ktorom sme zvíťazili na nenský zimný Spartan, na ktorom sme zvíťazili na 
6km trati s 20 prekážkami zatiaľ najtesnejším roz-6km trati s 20 prekážkami zatiaľ najtesnejším roz-
dielom 18 sekúnd. Macke sa podarilo v roku 2021 dielom 18 sekúnd. Macke sa podarilo v roku 2021 
absolvovať a vyhrať aj tretiu najťažšiu úroveň pre-absolvovať a vyhrať aj tretiu najťažšiu úroveň pre-
tekov Spartan, na trati dlhej 22km s 33 prekážkami. tekov Spartan, na trati dlhej 22km s 33 prekážkami. 
Za zmienku stojí aj zatiaľ fyzicky najťažšie preteky  Za zmienku stojí aj zatiaľ fyzicky najťažšie preteky  
v krásnom prostredí Kubínskej Hole, kde na ňu čaka-v krásnom prostredí Kubínskej Hole, kde na ňu čaka-
lo množstvo kopcovitého terénu, ľadové horské ja-lo množstvo kopcovitého terénu, ľadové horské ja-
zero a nepriateľské počasie. Doteraz najväčší úspech zero a nepriateľské počasie. Doteraz najväčší úspech 
sme si priviezli z Maďarska a to v podobe 3.miesta sme si priviezli z Maďarska a to v podobe 3.miesta 

v Elite žien. Boli to preteky, ktorý sme absolvovali v Elite žien. Boli to preteky, ktorý sme absolvovali 
v tomto roku po výdatnej príprave, posilnení a od-v tomto roku po výdatnej príprave, posilnení a od-
hodlaní minulými úspechmi. V súboji sme narazili na hodlaní minulými úspechmi. V súboji sme narazili na 
kvalitné ženské obsadenie, kde nechýbala majsterka kvalitné ženské obsadenie, kde nechýbala majsterka 
Európy a ďalšie popredné účastníčky najmä z Českej Európy a ďalšie popredné účastníčky najmä z Českej 
Republiky. Rok 2021 sme ukončili double víťazstvom Republiky. Rok 2021 sme ukončili double víťazstvom 
v Českej republike, kde sme si v predstihu zasúťažili v Českej republike, kde sme si v predstihu zasúťažili 
s perinbabou v krásnom horskom prostredí Dolnej s perinbabou v krásnom horskom prostredí Dolnej 
Moravy. Moravy. 

Celé doterajšie vystupovanie sme si od začiatku na-Celé doterajšie vystupovanie sme si od začiatku na-
stavili skromne a nenápadne. Držali sme sa skôr pri stavili skromne a nenápadne. Držali sme sa skôr pri 
zemi a s pokorou pristupovali ku každým pretekom. zemi a s pokorou pristupovali ku každým pretekom. 
Som nesmierne rád, že s dostatočnou dávkou pre-Som nesmierne rád, že s dostatočnou dávkou pre-
cíznej, cielenej a prísnej prípravy sa úspech dostavil. cíznej, cielenej a prísnej prípravy sa úspech dostavil. 
Macka ako športovec má silnú vnútornú motiváciu, Macka ako športovec má silnú vnútornú motiváciu, 
koncentráciu a dokáže sa sústrediť v správny čas iba koncentráciu a dokáže sa sústrediť v správny čas iba 
na podstatné veci. V pretekoch ako je Spartan Race je na podstatné veci. V pretekoch ako je Spartan Race je 
to veľmi dôležité, keďže sa jedná o všestrannú špor-to veľmi dôležité, keďže sa jedná o všestrannú špor-
tovú disciplínu. Pretekár si potrebuje osvojiť a rozvi-tovú disciplínu. Pretekár si potrebuje osvojiť a rozvi-
núť nielen rýchlosť, vytrvalosť, ale i silu, dynamiku, núť nielen rýchlosť, vytrvalosť, ale i silu, dynamiku, 
obratnosť a koordináciu. obratnosť a koordináciu. 

Macka je žena, ktorá stelesňuje silnú osobnosť  Macka je žena, ktorá stelesňuje silnú osobnosť  
s krásnym vnútorným úsmevom. Jej životný prínos s krásnym vnútorným úsmevom. Jej životný prínos 
nie je len pre náš športový klub, ale i škôlku, v kto-nie je len pre náš športový klub, ale i škôlku, v kto-
rej pracuje. Denne motivuje svoje okolie pozitívnym rej pracuje. Denne motivuje svoje okolie pozitívnym 
prístupom, zdravým životným štýlom a neúnavnou prístupom, zdravým životným štýlom a neúnavnou 
dávkou trpezlivosti pri výchove a vzdelávaní detičiek. dávkou trpezlivosti pri výchove a vzdelávaní detičiek. 

Tomáš Drinka, trénerTomáš Drinka, tréner

Sparťanka z Materskej školy sv. Margity v Púchove

Druhý LIDL
Na otázku Púchovských novín, či sú pravdivé fámy, 

že spoločnosť LIDL chce v Púchove postaviť svoju 
druhú predajňu na mieste bývalej panelárne, hovor-
ca spoločnosti odpovedal: „Spoločnosť Lidl má záu-
jem vybudovať svoju druhú predajňu potravín v meste 
Púchov. Poskytnúť ďalšie informácie v tejto súvislosti, 
vrátane predpokladaného otvorenia novej predajne, 
by však v tomto mo-mente bolo predčasné.“

Prvú predajňu pri Makyte spoločnosť LIDL v augus-
te 2016 zbúrala, aby ju mohla v januári 2017 nano-
vopostavenú slávnostne otvoriť. Ak bude výstavba 
druhej predajne trvať podobne dlho, najneskôr na 
jar sa môžu Púchovčania dočkať ďalšej veľkopredaj-
ne LIDL. 

SF
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Medzinárodný plavecký Medzinárodný plavecký 
míting Slovakia Swim-míting Slovakia Swim-
ming Cup 2021ming Cup 2021

V asi najkrajšom a najlepšie vyba-V asi najkrajšom a najlepšie vyba-
venom slovenskom plaveckom areáli  venom slovenskom plaveckom areáli  
v X-Bionics centre pri Šamoríne, sa ko-v X-Bionics centre pri Šamoríne, sa ko-
nal tradičný medzinárodný plavecký nal tradičný medzinárodný plavecký 
míting Slovakia Swimming Cup 2021. míting Slovakia Swimming Cup 2021. 
Tento plavecký míting je spolu s prete-Tento plavecký míting je spolu s prete-
kom Orca Cup  čo do počtu účasti štá-kom Orca Cup  čo do počtu účasti štá-
tov, klubov, ako aj množstva a kvality tov, klubov, ako aj množstva a kvality 
medzinárodných, ako aj slovenských medzinárodných, ako aj slovenských 
špičkových plavcov suverénne naj-špičkových plavcov suverénne naj-
významnejší v Slovenskej republike. významnejší v Slovenskej republike. 
Súťaž je realizovaná spôsobom postu-Súťaž je realizovaná spôsobom postu-
pu do finále, takže pretekári, ktorí sa pu do finále, takže pretekári, ktorí sa 
umiestnili v doobedňajších rozplav-umiestnili v doobedňajších rozplav-
bách, postúpili do večerného finále  bách, postúpili do večerného finále  
(v 50m šprintoch najskôr do semifi-(v 50m šprintoch najskôr do semifi-
nále, z ktorej vzišlo 8-členné finále). nále, z ktorej vzišlo 8-členné finále). 
Výbornou novinkou bolo, že v týchto Výbornou novinkou bolo, že v týchto 
pandemických časoch, kedy sa divá-pandemických časoch, kedy sa divá-
ci nemôžu pozerať na bazénoch, bol ci nemôžu pozerať na bazénoch, bol 

sprostredkovaný live internetový stre-sprostredkovaný live internetový stre-
am nielen z finále, ale aj z doobedňaj-am nielen z finále, ale aj z doobedňaj-
ších rozplávb, čo umožnilo rodičom  ších rozplávb, čo umožnilo rodičom  
a priateľom pretekárov povzbudzova-a priateľom pretekárov povzbudzova-
nie na diaľku. A že sa bolo na čo dívať, nie na diaľku. A že sa bolo na čo dívať, 
potvrdzujú nielen skvelé výkony za-potvrdzujú nielen skvelé výkony za-
hraničných hviezd, ale aj výborné vý-hraničných hviezd, ale aj výborné vý-
kony púchovských plavcov. kony púchovských plavcov. 

Pri účasti 5 štátov Európy, 45 klu-Pri účasti 5 štátov Európy, 45 klu-
boch sa púchovská dievčenská vý-boch sa púchovská dievčenská vý-
prava rozhodne nestratila. Dokonca  prava rozhodne nestratila. Dokonca  
3 naše pretekárky postúpili vo svojich 3 naše pretekárky postúpili vo svojich 
špecializovaných disciplínach do ve-špecializovaných disciplínach do ve-
černého finále, kde sme mali niekedy černého finále, kde sme mali niekedy 
aj 3-násobné finálové miestenky, čo aj 3-násobné finálové miestenky, čo 
znamená, že v 8-miestnom výbere znamená, že v 8-miestnom výbere 
tých najlepších mal Púchov 3 miesta! tých najlepších mal Púchov 3 miesta! 
A že ich forma mala gradujúcu ten-A že ich forma mala gradujúcu ten-
denciu svedčí aj lineárne zlepšovanie denciu svedčí aj lineárne zlepšovanie 
osobných rekordov, pričom Karin Šmi-osobných rekordov, pričom Karin Šmi-
gurovej sa podarilo nielen posunúť gurovej sa podarilo nielen posunúť 
svoje osobné rekordy, ale aj prekonať svoje osobné rekordy, ale aj prekonať 
púchovské historické rekordy vo všet-púchovské historické rekordy vo všet-
kých prsiarskych disciplínach – na 50P, kých prsiarskych disciplínach – na 50P, 

100P aj 200P. 100P aj 200P. 
Samozrejme, darilo sa aj jej klubovým Samozrejme, darilo sa aj jej klubovým 

spolubojovníčkam Simone Ciesarovej, spolubojovníčkam Simone Ciesarovej, 
Natálii Strašíkovej, Adriane Cenigovej Natálii Strašíkovej, Adriane Cenigovej 
a benjamínkovi na tomto vrcholnom a benjamínkovi na tomto vrcholnom 
podujatí Kláre Labudíkovej. Potvrdzu-podujatí Kláre Labudíkovej. Potvrdzu-
je to aj fakt, že z celkových 39 indivi-je to aj fakt, že z celkových 39 indivi-
duálnych výsledkov bolo prekonaných duálnych výsledkov bolo prekonaných 
34 osobných rekordov, 3 púchovské 34 osobných rekordov, 3 púchovské 
historické rekordy a priemerný výkon historické rekordy a priemerný výkon 
plavkýň dosiahol hodnotu 104,7%. plavkýň dosiahol hodnotu 104,7%. 
Tieto ukazovatele nám predikujú, že Tieto ukazovatele nám predikujú, že 
príprava plavcov ide stúpajúcou ten-príprava plavcov ide stúpajúcou ten-
denciou s vrcholom na seniorských denciou s vrcholom na seniorských 
majstrovstvách Slovenska začiatkom majstrovstvách Slovenska začiatkom 
decembra. decembra. 

Krajské majstrovstvá  Krajské majstrovstvá  
dlhých tratí v plávanídlhých tratí v plávaní

V sobotu 6.11.2021 sa trio plavcov V sobotu 6.11.2021 sa trio plavcov 
Plaveckého klubu MATADOR Púchov Plaveckého klubu MATADOR Púchov 
zúčastnilo pretekov Krajské majstrov-zúčastnilo pretekov Krajské majstrov-
stvá žiakov – preteky dlhých tratí  stvá žiakov – preteky dlhých tratí  
v Senici, pričom pod tento pojem sa v Senici, pričom pod tento pojem sa 
skrývajú najdlhšie olympijské trate  skrývajú najdlhšie olympijské trate  

v bazénovom plávaní a to vo vzdia-v bazénovom plávaní a to vo vzdia-
lenostiach 1500 VS, 800 VS a 400 VS. lenostiach 1500 VS, 800 VS a 400 VS. 
Vzhľadom na to, že nás už tvrdo za-Vzhľadom na to, že nás už tvrdo za-
sahuje pandémia, preteky sa išli v ob-sahuje pandémia, preteky sa išli v ob-
medzenom režime 75 pretekárov na medzenom režime 75 pretekárov na 
bazéne v dvoch poldňoch.bazéne v dvoch poldňoch.

Naši borci opäť preukázali, že svojím Naši borci opäť preukázali, že svojím 
tréningovým úsilím a pretekárskym tréningovým úsilím a pretekárskym 
nasadením patria aj pri dlhých tra-nasadením patria aj pri dlhých tra-
tiach k tým najlepším, keď titul Maj-tiach k tým najlepším, keď titul Maj-
ster Stredoslovenskej Oblasti získala  ster Stredoslovenskej Oblasti získala  
v disciplíne 400 VS Karin Šmigurová, v disciplíne 400 VS Karin Šmigurová, 
ktorá sa umiestnila aj na druhom mies-ktorá sa umiestnila aj na druhom mies-
te v disciplíne 800 VS. Dve druhé mies-te v disciplíne 800 VS. Dve druhé mies-
ta vo svojej vekovej kategórii v týchto ta vo svojej vekovej kategórii v týchto 
disciplínach získala aj Klára Labudíko-disciplínach získala aj Klára Labudíko-
vá a o výborné zlepšenie svojho osob-vá a o výborné zlepšenie svojho osob-
ného rekordu na 400 VS – 6. miesto  ného rekordu na 400 VS – 6. miesto  
a úplne prvého súťažného pretekania a úplne prvého súťažného pretekania 
na 800m trati, v ktorej pri premiére ob-na 800m trati, v ktorej pri premiére ob-
sadil 5. miesto, sa zaslúžil Marek Han-sadil 5. miesto, sa zaslúžil Marek Han-
ták. Skvelým ukazovateľom je aj fakt, ták. Skvelým ukazovateľom je aj fakt, 
že každý náš štart bol pretavený do že každý náš štart bol pretavený do 
osobného rekordu.osobného rekordu.

Peter Bílik, trénerPeter Bílik, tréner

PK MATADOR: Rekordy sú na to, aby sa prekonávali
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Futbal - 2. liga muži

3. liga muži

17. kolo: 

Bardejov - MŠK Púchov 2:0 (1:0) 
Góly: 26. Lelič, 80. Horváth, 
Rozhodovali: Somoláni, Jekkel, Roszbeck
ŽK: Veličković, Horváth, Salisu – Strelčík, Holiš, 

Kapusniak, Šimáček, Pilný, 100 divákov 
Obe mužstvá sa pohybujú v pásme zostupu,  

a tak body potrebovali ako soľ. Šťastnejší a aj lepší 
boli tentoraz domáci. Už v úvode zápasu si dob-
re nabehol na výbornú prihrávku Stachura a sám 
sa rútil na Strelčíka v bráne hostí. Ten nevidel inú 
možnosť a domáceho útočníka fauloval. Nasledo-
val pokutový kop. Loptu si postavil Župa, ale už 
tradične dal gólmanovi hostí šancu na napravenie 
svojej chyby. Skóre sa teda nemenilo. Nepreme-
nený pokutový kop Partizánov nepoložil. Po záva-
re pred púchovskou bránkou sa v 26. minúte naj-
lepšie zorientoval Lelič. Delovkou prestrelil klbko 
brániacich hráčov a poslal Partizán do vedenia. Až 
do polčasu domáci kontrolovali hru, a tak sa skóre 

už nemenilo. 
Aj v druhej časti hry domáci viac chceli a boli 

lepším mužstvom To prinieslo aj šance. Salisu sa 
šikovne prekľučkoval obranou hostí. Jeho strela 
skončila na žrdi. O chvíľu neskôr stopér Kalawole 
v poslednej chvíli vyhlavičkoval loptu z bránkovej 
čiary. Výsledok poistil v 80. minúte Horváth. Po 
štandardke vyskočil najvyššie a hlavou zazname-
nal druhý úspech domácich. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Ozimý (76. D. Pilný), Pavlovič (85. Lud-

ha), Afolabi, Kopiš, Krčula, Kapusniak, Holáň (46. 
A. Chupáň), Loduha, Ullman (56. R. Chupáň), Holiš

Ostatné výsledky 17. kola:
Rohožník – Podbrezová 1:1, Námestovo – Trebi-

šov 1:1, Dubnica nad Váhom – Petržalka 1:2, Žilina 
B – Komárno 1:1, Slovan Bratislava B – Šamorín 
3:1.                   

Zdroj: Facebook Partizán Bardejov

1. Podbrezová 16 12 1 3 36:14 37
2. Komárno 17 11 4 2 32:15 37
3. Skalica 16 11 2 3 23:8 35
4. Humenné 15 10 4 1 19:6 34
5. B. Bystrica 14 10 3 1 28:9 33
6. Košice 16 9 2 5 36:20 29
7. Petržalka 17 8 4 5 33:18 28
8. Šamorín 17 8 1 8 31:29 25
9. Žilina N 17 6 4 7 32:30 22
10. Trebišov 17 6 4 7 14:24 22
11. Rohožník 16 5 3 8 17:28 18
12. Dubnica 17 4 3 10 24:32 15
13. Bardejov 17 2 5 10 13:26 11
14. Slovan B 17 3 2 12 12:36 11
15. MŠK Púchov 17 2 4 11 18:28 10
16. Námestovo 16 0 2 14 8:53 2

Po prehre v Bardejove prezimuje 
Púchov na predposlednej priečke

Futbalisti MŠK Púchov (v čierno-červenom) podľahli v záverečnom tohtoročnom zápase druhej ligy v Bardejove 
0:2. Prezimujú na predposlednej priečke.      FOTO: Facebook - Ahoj TV

15. kolo: 
Šaľa – Beluša 1:0, Považská Bystrica – Imeľ 6:0, Nitra 

– Marcelová 1:0, Nové Zámky – Častkovce 3:2, Galan-
ta –Malženice 0:3, Levice – Lednické Rovne 2:0
1. P. Bystrica 16 14 2 0 35:5 44
2. Beluša 16 10 3 3 27:13 33
3. Malženice 17 9 5 3 35:18 32
4. Šaľa 17 9 4 4 35:15 31
5. Myjava 16 9 4 3 27:13 31
6. Kalná 16 8 6 2 25:18 30
7. Častkovce 17 7 2 8 28:21 23
8. N. Zámky 16 7 2 7 25:21 23
9. Galanta 17 6 4 7 21:27 22
10. Nové Mesto 16 6 2 8 23:20 20
11. Marcelová 17 5 5 7 18:16 20
12. Nitra 15 6 0 9 17:26 18
13. V. Ludince 15 4 4 7 19:24 16
14. Imeľ 15 3 5 7 11:23 14
15. Z. Moravce B 16 4 2 10 17:41 14
16. L. Rovne 17 4 1 12 7:22 13
17. Partizánske 15 2 5 8 12:29 11
18. Levice 16 2 4 10 10:40 10
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

I. liga starší žiaci - U15 I. liga mladší žiaci - U13

Starší dorastenci MŠK Púchov v priamom súboji 
o tretiu priečku dokázali naplno bodovať v Ko-
márne a preskočili ho v tabuľke. Mladí Púchovča-
nia tak prezimujú na peknom treťom mieste so 
šesťbodovou stratou na lídra súťaže zo Zlatých 
Moraviec.

Dohrávky: 
12. kolo: 
Komárno – MŠK Púchov 1:2 (0:0), Kele – 

Chupáň, Valík
Zostava MŠK Púchov: Cingel – Klúčik, Obšivan, 

Haviar, Porubčan, Valík, Šeroň, Bologa (Baláž), 
Chupáň, Lacko, Hudek, tréner Peter Mičic    

13. kolo: 
Šamorín – Dubnica nad Váhom 0:2, Partizánske 

– Inter Bratislava 2:0
15. kolo: 
Skalica – Čermáňský FK Nitra 2:1

1. Zl. Moravce 15 11 2 2 44:14 35
2. Skalica 15 10 1 4 32:23 31
3. MŠK Púchov 15 9 2 4 33:21 29
4. Komárno 15 8 4 3 32:19 28
5. Inter 15 8 3 4 22:15 27
6. Dubnica 14 8 2 4 26:17 26
7. Nitra 15 7 3 5 33:21 24
8. Karlova Ves 15 7 3 5 23:25 24
9. Myjava 15 5 2 8 22:24 17
10. Partizánske 14 5 2 7 20:29 17
11. Domino 14 3 6 5 20:21 15
12. Trnava 14 4 3 7 13:18 15
13. Šamorín 14 3 4 7 27:35 13
14. Senec 14 2 5 7 12:23 11
15. Piešťany 15 3 1 11 13:42 10
16. Krakovany 15 1 3 11 4:29 6

Dohrávky: 
12. kolo: 
Komárno – MŠK Púchov 3:0 (2:0)
13. kolo: 
Šamorín – Dubnica nad Váhom 0:2, Partizánske 

– Inter Bratislava 0:1
15. kolo: 
Skalica – Čermáňský FK Nitra 0:2

1. Inter 15 12 1 2 41:13 37
2. Zl. Moravce 15 10 4 1 29:7 34
3. Komárno 15 10 3 2 40:13 33
4. Karlova Ves 15 10 2 3 40:18 32
5. Dubnica 14 9 3 2 34:16 30
6. Trnava 14 8 2 4 33:16 26
7. Šamorín 14 7 2 5 20:18 23
8. Domino 14 5 5 4 24:18 20
9. Nitra 15 5 3 7 17:29 18
10. MŠK Púchov 15 4 5 6 19:26 17
11. Piešťany 15 5 2 8 22:33 17
12. Senec 14 3 4 7 13:17 13
13. Skalica 15 2 4 9 11:27 10
14. Myjava 15 3 1 11 20:38 10
15. Krakovany 15 2 2 11 12:42 8
16. Partizánske 14 0 1 13 10:54 1

11. kolo:  MŠK Púchov – D. Streda 0:3 (0:1), 
Voška 2, Csonka, Inter – Nitra 0:9, Prievidza – Ska-
lica 3:0, Slovan – Levice 9:0, Domino – Trnava 2:4

Dohrávka 8. kola: MFK Skalica – MŠK Púchov 
1:2 (1:1), Valica, Ročiak
1. Trnava 10 9 0 1 54:11 27
2. D. Streda 10 8 0 2 45:6 24
3. Trenčín 9 7 2 0 35:11 23
4. Prievidza 11 7 1 3 34:19 22
5. Slovan 9 7 0 2 50:7 21
6. MŠK Púchov 11 6 1 4 20:21 19
7. Karlova Ves 9 5 2 2 28:10 17
8. Dubnica 9 5 0 4 19:17 15
9. Senica 10 4 1 5 22:14 13
10. Nitra 10 4 1 5 26:20 13
11. Petržalka 10 4 1 5 23:20 13
12. Domino 11 4 0 7 19:38 12
13. Inter 11 3 2 6 12:38 11
14. Skalica 11 1 0 10 7:57 3
15. Levice 11 1 0 10 4:69 3
16. Zl. Moravce 10 0 1 9 6:46 1

I. liga starší žiaci - U14

10. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 4:4 (2:2), Vri-

čan, Beláčik, Prekop, Václavík – Škrabák 2, Hipki, 
Kostolný, Dubnica nad Váhom – Nitra 5:1, Senica 
– Levice 2:1, Domino – Karlova Ves Bratislava 1:4, 
Inter Bratislava – Skalica 8:0
1. Dubnica 10 9 0 1 69:15 27
2. Slovan 9 8 0 1 68:13 24
3. Trnava 8 7 1 0 70:6 22
4. Trenčín 10 7 1 2 60:17 22
5. D. Streda 9 6 2 1 59:11 20
6. MŠK Púchov 10 5 1 4 33:32 16
7. Petržalka 9 4 2 3 33:26 14
8. Karlova Ves 11 4 2 5 33:42 14
9. Levice 10 4 1 5 28:40 13
10. Inter 10 4 0 6 29:23 12
11. Nitra 10 3 1 6 24:38 10
12. Senica 10 3 1 6 14:39 10
13. Domino 10 2 2 6 27:40 8
14. Zl. Moravce 9 2 2 5 12:45 8
15. Prievidza 9 1 0 8 19:37 3
16. Skalica 10 0 0 10 1:155 0

I. liga mladší žiaci - U12
10. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 1:6 (0:4), Bělej 

– Ivan 3, Kráľovič, Palaj, Major, Inter Bratislava – 
Skalica 16:6, Domino – Karlova Ves Bratislava 0:0, 
Dubnica nad Váhom – Nitra 1:9, Senica – Levice 
10:2
1. Slovan 9 8 1 0 136:51 25
2. Trnava 8 8 0 0 179:34 24
3. Trenčín 10 8 0 2 120:47 24
4. Nitra 9 7 0 2 155:60 21
5. Inter 9 7 0 2 92:64 21
6. D. Streda 9 6 0 3 135:73 18
7. Dubnica 9 6 0 3 86:39 18
8. Senica 9 4 0 5 86:104 12
9. Domino 9 3 1 5 68:96 10
10. Zl. Moravce 9 3 1 5 45:80 10
11. Petržalka 8 3 0 5 81:89 9
12. MŠK Púchov 9 3 0 6 34:92 9
13. Prievidza 9 2 1 6 54:128 7
14. Karlova Ves 10 2 0 8 53:141 6
15. Skalica 9 0 0 9 40:131 0
16. Levice 9 0 0 9 24:159 0

Športovotechnická komisia Oblastného fut-
balového zväzu pre okresy Považská Bystrica, 
Púchov a Ilava žiada všetky futbalové oddiely, 
kluby a telovýchovné jednoty,  aby zodpovedne 
sledovali uznesenia v Informačnom systéme slo-
venského futbalu (ISSF), prípadné nezrovnalosti 
treba hlásiť správcovi súťaže Jaroslavovi Gašpá-
rekovi -   predsedovi ŠTK. 

ŠTK upozorňuje všetky oddiely a kluby, že  
v zmysle rozpisu súťaže je potrebné všetky 
požia davky na zmenu termínu, (okrem dlhodo-
bých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jese-
nnej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať 

na ŠTK prostredníctvom elektronickej  podateľ-
ne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potreb-
nej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní 
pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné 
podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu/
hracej plochy stretnutia“ v ISSF.

ŠTK žiada odiely, aby svoje podania na komisiu 
posielali cez ISSF vždy do utorka do 18.00 hod. 
predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK . Po-
danie podané po tomto termíne budú preroko-
vané až na nasledujúcom zasadnutí. Zasadnutie 
ŠTK býva spravidla každú stredu.

ŠTK ObFZ Považská Bystrica

Požiadavky na zmenu termínu 
zápasu treba podať elektronicky 

11. kolo: MŠK Púchov – FK DAC Dunajská 
Streda 0:5 (0:3), Fehér 2, Fialek, Magyarics, Med-
ňanský (vlastný), Inter – Nitra 2:2, Prievidza – Ska-
lica 4:0, Domino – Trnava 1:2, Slovan – Levice 11:0

Dohrávka 8. kola: MFK Skalica – MŠK Púchov 
2:2 (0:1), Masaryk, Mihalovič – Dubový, Medňan-
ský
1. D. Streda 10 9 0 1 78:6 27
2. Trnava 10 9 0 1 45:9 27
3. Trenčín 9 8 0 1 56:7 24
4. Slovan 9 8 0 1 52:3 24
5. Karlova Ves 9 6 0 3 21:13 18
6. Domino 11 5 3 3 24:23 18
7. Nitra 10 5 2 3 24:19 17
8. Dubnica 9 5 1 3 24:12 16
9. Inter 11 4 3 4 19:24 15
10. Prievidza 11 4 2 5 14:24 14
11. MŠK Púchov 11 3 2 6 11:24 11
12. Petržalka 10 3 1 6 34:35 10
13. Senica 10 2 1 7 5:28 7
14. Zl. Moravce 10 1 1 8 3:43 4
15. Skalica 11 0 1 10 5:69 1
16. Levice 11 0 1 10 1:77 1
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Hokej - 2. liga muži

Podpoľancov zlomili Púchovčania v závere
7. kolo: 
HC 07 Detva – MŠK Púchov 3:6 (1:1, 1:2, 1:3), 

18. Halama (Pulščák, Adamko), 25. Sivok (Blahovský, 
Paška), 58. Magdolen (Halama, Miškuf ) – 19. Zúbek 
(Minárik, Brňák), 29. Zúbek (Minárik, Brňák), 34. Brňák 
(Hudík), 57. Kanaet (Kvocera), 59. Zúbek (Zemko, Mi-
nárik), 59. Húska (Ladecký)

Strely: 36/32, presilovky: 7/0 – 7/3, zákroky bran-
károv: 26/6 – 33/3, rozhodcovia: Ivan – Farkaš, Hu-

menaj   
V šlágri kola rozhodli Púchovčania o definitívnom 

víťazstve nad druhou Detvou až v samotnom záve-
re stretnutia. V úvodnej tretine sa síce hokejisti MŠK 
ujali vedenia gólom Zúbeka, domáci však kontrovali 
už o necelú pol minútu vyrovnávajúcim gólom Hala-
mu – 1:1. V druhej tretine sa Detvanci dostali do ve-
denia gólom Sivoka, Púchovčania však otočili gólmi 
Zúbeka a Brňáka. Keď necelé tri minúty pred koncom 

poslal Púchovčanov Kanaet do dvojgólového vede-
nia, zdalo sa byť rozhodnuté. Domáci však o necelú 
minútu skorigovali gólom Magdolena na 3:4 a zdalo 
sa, že sa schyľuje k dráme. Tú však Púchovčania nepri-
pustili. Dve minúty pred koncom zvýšil na 3:5 Zúbek 
a o necelých 30 sekúnd Húska na 3:6. Pod priebeh 
stretnutia sa podpísala aj efektivita Púchovčanov vo 
využívaní presiloviek. Kým domáci zo siedmich ne-
využili ani jednu, Púchovčania pri rovnakom počte 
početnej výhody skórovali až trikrát. 

Zostava MŠK Púchov: 
Kubiridžák – Brňák, Božik, Zúbek, Minárik – Kvocera, 

Hudík, Šedivý, Kanaet – Krajčoviech, Húska, Ladecký, 
Zemko – Urban, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 7. kola:
Dolný Kubín – Lučenec 10:1, Hamuliakovo – Parti-

zánske 2:5, Piešťany – Senica 3:2
1. MŠK Púchov 7 6 1 0 0 48:10 20
2. Piešťany 6 3 2 1 0 32:20 14
3. Partizánske 7 4 0 1 2 29:25 13
4. Detva 6 3 1 0 2 41:23 11
5. Hamuliakovo 7 3 0 2 2 47:44 11
6. Dolný Kubín 7 3 0 0 4 29:26 9
7. Senica 7 1 0 0 6 24:41 3
8. Lučenec 7 0 0 0 7 12:73 0

Program 8. kola:
Lučenec – MŠK Púchov (17. 11. o 17.00), Detva 

– Senica, Piešťany – Partizánske, Dolný Kubín – Ha-
muliakovo

Program 9. kola:
MŠK Púchov – Senica (20. 11. o 18.00), Hamulia-

kovo – Lučenec, Dolný Kubín – Piešťany, Partizánske 
– DetvaStretnutie s Piešťanmi rozhodol v predĺžení Damián Hudík. V Detve drámu nepripustili.       FOTO: Miroslav Mikáč

Správna rada Fondu na podporu športu (FnPŠ) na 
stredajšom zasadnutí v Bratislave rozhodla o preroz-
delení finančných prostriedkov určených na mimo-
riadnu podporu profesionálnym športovým klubom 
v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Úhrnom skoro 10 miliónov eur poputuje spolu do 
78 profesionálnych klubov, ktoré sa zapojili do výzvy 
na predkladanie žiadostí vypísanej ešte koncom au-
gusta tohto roku.

FnPŠ touto mimoriadnou podporou nadviazal na 
už poskytnutú pomoc z konca marca 2021, keď 31 
profesionálnym športovým klubom pôsobiacim 
v najvyšších súťažiach vo futbale, ľadovom hokeji, 
volejbale, hádzanej a basketbale mužov i žien posky-
tol dohromady vyše 3,4 milióna eur.

Podporu dostane 78 klubov
Po skúsenostiach z jari sa FnPŠ rozhodol upraviť 

podmienky uvedené vo výzve na predkladanie žia-
dostí tak, aby bolo možné finančné prostriedky ad-
resovať vyššiemu počtu profesionálnych športových 
klubov.

Po náročných rokovaniach s Protimonopolným úra-
dom SR a Európskou komisiou, ktoré boli úspešne 
zavŕšené novými schémami pomoci, tak pri súčasnej 
výzve už oprávnenými žiadateľmi neboli len tie pro-
fesionálne kluby, ktoré vykázali účtovnú stratu.

Výsledkom je, že 78 profesionálnym klubom bude 
vyplatených dohromady 9,623.724,14 eura, ktoré 
predstavujú personálne náklady na ich športovcov 

a športových odborníkov do výšky 1650 eur na jednu 
osobu za jeden mesiac v oprávnenom období kalen-
dárnych mesiacov január až jún 2021.

„Sme veľmi radi, že sa naše očakávania naplnili 
a podarilo sa nám v rámci tejto výzvy poskytnúť mi-
moriadnu podporu väčšiemu spektru profesionál-
nych športových klubov, obzvlášť 21 klubom ľado-
vého hokeja v sume skoro 3,4 milióna eur,“ uviedol 
v tlačovej správe pre TASR predseda správnej rady 
Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

„V tejto súvislosti patrí veľká vďaka všetkým zainte-
resovaným subjektom na čele s Ministerstvom finan-
cií Slovenskej republiky, ktoré na tento účel vyčlenilo 
v lete 2021 oproti pôvodne disponibilnej sume do-
datočné zdroje vo výške 3 milióny eur.

Osobitne sa chcem poďakovať aj Slovenskej ino-
vačnej a energetickej agentúre, ktorá bola vykonáva-
teľom tejto výzvy, Ministerstvu školstva, vedy výsku-
mu a športu Slovenskej republiky a najmä kolegom 
z kancelárie fondu a členom odbornej komisie Pro-
fesionálny šport.

Tá bola vytvorená zo zástupcov dotknutého sekto-
ra po prvej výzve práve za účelom ich participácie na 
príprave detailov nových pravidiel pre prvý polrok 
2021 s cieľom pomôcť čo najväčšiemu počtu klubov,“ 
dodal.

Prišli o príjmy zo vstupeniek
Schválenie mimoriadnej pomoci správnou radou 

ako najvyšším orgánom FnPŠ predstavuje najdôle-

žitejší medzikrok v procese, na konci ktorého budú 
finančné prostriedky v dispozícii profesionálnych 
športových klubov.

„Už od štvrtka 11. novembra sú peniaze poukazo-
vané na účty úspešných žiadateľov, ktorí by ich tak 
mali mať k dispozícii do pár dní,“ špecifikoval Križan.

Spokojnosť po zasadnutí správnej rady FnPŠ vy-
jadril aj jej člen Ľudovít Jurinyi, ktorý je súčasne pred-
sedom odbornej komisie fondu Profesionálny šport.

„Pandémia ochorenia COVID-19 zásadným spôso-
bom zasiahla do života profesionálnych športových 
klubov, čo môžem potvrdiť aj zo svojej pozície pred-
staviteľa hokejového klubu HK Poprad.

Profesionálne športové kluby totiž v priebehu pr-
vého polroka 2021 fungovali nepretržite v štandard-
nom súťažnom režime, no bez prítomnosti divákov 
na tribúnach.

To znamená, že súťaže aj naďalej prebiehali, hrali 
sa ligové zápasy, družstvá trénovali, no v dôsledku 
epidemických opatrení kluby prišli o významné príj-
my zo vstupného od fanúšikov, obzvlášť v ľadovom 
hokeji.

Pomoc poskytnutá Fondom na podporu športu tak 
predstavuje veľmi dôležitú finančnú injekciu pre pro-
fesionálny šport na Slovensku, ktorá prichádza prá-
ve v čase, keď sú mnohé okresy opäť v čiernej farbe. 
Verím, že finančné prostriedky pomôžu klubom pre-
klenúť aktuálne náročné obdobie,“ prezradil Jurinyi. 

Zdroj: Futbalnet - TASR

Kluby dostanú na účty takmer 10 miliónov eur
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Po súťaži starších žiačok a junioriek, ktoré sa roz-
behli začiatkom októbra, sa prvým turnajom zača-
la aj súťaž SPORIKA midi-liga Západ mladších žia-
čok v 4-kovom volejbale. Tento upravený variant 
volejbalu hrajú iba štyri hráčky na zmenšenom 
ihrisku 7 x 7 metrov. Hrá sa podľa pravidiel štan-
dardného 6-tkového volejbalu, s dvoma zmenami 
v pravidlách. Podávajúca hráčka môže za sebou 
podávať maximálne tri podania, a ak družstvo vy-
hrá aj štvrtú rozohru za sebou, družstvo sa „točí“  
a ide podávať ďalšia hráčka v poradí. Druhou zme-
nou je zákaz priameho odbitia podania naspäť na 
ihrisko podávajúceho družstva. (Aby sa mladé 
hráčky „nútene“ cvičili v príjme podania.)

V Púchove aktuálne platné hygienické opatrenia 
tento týždeň neumožnili Púchovčankám ani len 
trénovať, dokonca z 11-člennej zostavy družstva 
postupne pre zdravotné problémy a karanténne 
opatrenia vypadli všetky staršie hráčky (ročník 
nar. 2009, aj jedna mladšia hráčka). Ostalo iba 
päť najmladších hráčok, ročník narodenia 2011  
a jedna dokonca 2012. Napriek týmto nepriazni-
vým  okolnostiam sa dievčatá rozhodli neodložiť 
svoju životnú premiéru. Išlo o ich samotný prvý 
majstrovský a oficiálny zápas, riadený Slovenskou 
volejbalovou federáciou a iba pre registrované 
hráčky. V skutočnosti to bol aj ich prvý zápas ako 
taký, pretože aj jediný plánovaný prípravný turnaj 
musel byť pre hygienické opatrenia zrušený.

 Tieto naše volejbalové nádeje sa v sobotu 13. 11. 
2021 v Skalici postavili proti svojmu prvému súpe-
rovi, družstvu VKM Piešťany. Púchovčanky nemali 
žiadnu predstavu ani cieľ, išli si len naostro vyskú-
šať atmosféru skutočného zápasu. Súperky staršie 
o dva roky, a aj o dve hlavy vyššie, síce na začiatku 
zápasu vyvolali zbytočný rešpekt v púchovskom 
tíme, ktorý priniesol Piešťanom postupne vedenie 
v sete 12:7, neskôr 18:10 a potom 22:17. Od tohto 
stavu sa však začali diať na ihrisku nevídané veci: 
kapitánka Sofia Madarová dala esom 18. bod,  po-
dala aj ďalšie dve podania, ktoré súperky nedoká-
zali vrátiť. Súperky ostali zjavne zaskočené a zner-
vózneli. Po troch podaniach za stavu 22:20 pre 
Piešťany išla na podanie Alžbeta Valachová, ktorá 
zopakovala výkon svojej kapitánky, Dvakrát poda-
la a výmeny sme dokázali vyhrať a tretie podanie 
bolo opäť eso. Púchov otočil z 22:17 na 22:23. Na 
podanie išla ďalšia Púchovčanka v poradí Ema Zá-

gorová. Evidentne zaskočené Piešťany inkasovali 
tretie eso a Púchov mal prvý setbal. Tréma však 
preskočila na obe družstvá, naše pokazené poda-
nie znamenalo zníženie na 23:24. Podanie získali 
Piešťany a aj nasledujúcu výmenu. Za stavu 24:24 
nervozita dosiahla maximum a nasledujúce tri po-
dania skončili v aute. Za stavu 25:26 pre Púchov 
kapitánka Sofia Madarová esom získala 27. bod  
a Púchov vyhral prvý set v pomere 25:27.

Od tohto momentu dianie na ihrisku kontrolova-
li dievčatá 1. VK Púchov. Pozornou hrou vychytali 
lopty súpera a s minimom chýb boli jasne úspeš-
né aj v ďalších dvoch setoch, ktoré vyhrali 17:25  
a 15:25. Svoj prvý štart na palubovke pod vysokou 
sieťou zaslúžene premenili aj vo svoje prvé víťaz-
stvo. Po krátkej prestávke nastúpil Púchov proti 
domácemu družstvu VK Skalica, ktoré v prvom 
zápase turnaja podľahli Piešťanom hladko 3:0. 
Zápas sme začali nesústredene, emócie z prvého 
víťazstva boli príliš silné. Veľa podaní sme pokazili 
a v polovici prvého setu bol stav vyrovnaný 11:11. 
Púchovčanky sa po oddychovom čase ukľudnili  
a znížili nevynútené chyby na minimum, čo pri-
nieslo jasný výsledok. Púchov porazil aj Skalicu 
3:0, po setoch 25:15, 25:6 a 25:13. 

Po prvom turnaji základnej skupine sme  tak na 
čele tabuľky s dvomi výhrami, nasledujúci turnaj 
by mal byť 12. 12. v Púchove a zápasy v základ-
nej skupine ukončí turnaj 23. 1. v Piešťanoch. Celá 
súťaž má 3 základné skupiny po tri družstvá, po 
základných skupinách sú naplánované semifiná-
lové skupiny a následne finálové skupiny, kde z fi-
nálovej skupiny o 1. - 3. miesto prvé dve družstvá 
postúpia na celoslovenský finálový turnaj.

Zostava 1. VK Púchov: Sofia Madarová (kapi-
tánka), Alžbeta Valachová, Ema Zágorová, Micha-
ela Valachová, striedala : Michaela Zugová. 

Michal Suchánek, tréner

Fantastický štart dievčat 1. VK Púchov 

Hore zľava: Michaela Zugová, Ema Zágorová, Michaela Valachová, dole zľava: Alžbeta Valachová, Sofia 
Madarová.               FOTO: 1. VK Púchov
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s  naším drahým 
Miroslavom Soškom dňa 
4. novembra na cintoríne 
v  Púchove. Ďakujeme za 
prejavy úcty k zosnulému 
a sústrasti pozostalým i za 
kvetinové dary. Naše poďa-
kovanie patrí aj pohrebnej službe Advent za dôstoj-
ný priebeh obradu. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom, spolupracovní-
kom, známym a všetkým ostatným, ktorí sa dňa 
5.11.2021 prišli navždy rozlúčiť s Ing. Ladislavom 
Kožíkom. Poďakovanie patrí aj firme Advent a p. 
Irenke Kováčikovej, ktorí sa zaslúžili o dôstojný prie-
beh celého obradu. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 11.11.2021 by sa bola dožila 100 rokov láska-
vá mama Irena Capáková a starostlivý otec Ján  
Capák by 21.11.2021 oslávil 112. narodeniny. 

SPOMIENKA
Dňa 17.11.2021 sme si 
pripomenuli 20. výročie 
od smrti nášho drahé-
ho manžela, otca, ded-
ka a  pradedka Imricha  
Bednárika z  Púchova. 
„Ten, kto ťa poznal, si spo-
menie a ten, čo ťa mal rád, 
nikdy nezabudne.“ S  lás-
kou a úctou spomína celá 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 18.11.2021 si pripomí-
name smutné 20. výročie, 
čo nás opustil otec, dedko, 
pradedko a  kamarát Ján 
Močko z  Vydrnej. Ďaku-
jeme za tichú spomienku 
všetkým, ktorí na neho ne-
zabudli. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Spi sladko svoj večný 
sen, v  spomienkach sme 
s  Tebou každý deň.“ Dňa 
26.9.2021 si pripomenu-
li 6. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mama a babka  
Veronika Činčalová. 
S láskou spomínajú dcéra, 
vnuk, vnučka a zať.

SPOMIENKA
Dňa 17.11.2021 si pripo-
míname nedožité 100. 
narodeniny našej drahej 
mamičky, babičky a praba-
bičky Márie Valáškovej  
zo Záriečia. S láskou spo-
mína dcéra Danka s rodi-
nou.

SPOMIENKA
„Kto stratil lásku matki-
nu, ten často na ňu v bôli 
spomína, veď bola to lás-
ka najdrahšia, ktorú k nám 
mala len mamička jediná.“ 
Dňa 12.11. si pripomína-
me prvý rok úmrtia našej 
mamičky, babičky a pra-
babičky Emilie Uhlířovej  
z Vydrnej. S bolesťou  
v srdci spomína celá rodina.“

SPOMIENKA
Dňa 20.11.2021 si pripomí-
name 11. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mi-
lovaná manželka, matka, 
dcéra, nevesta a švagriná 
Ing. Dana Crkoňová, ro-
dená Fronková. S láskou, 
vďakou a úctou si na ňu 
spomína celá rodina. 

POĎAKOVANIE
„Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na Teba s láskou 
spomíname, len na krátky 
lúčime sa čas, vo večnosti 
zídeme sa zas.“ Dňa 31. 
októbra nás vo veku 71 
rokov opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko Jo-
zef Pavlech. Úprimne ďa-
kujeme všetkým príbuz-
ným, známym, priateľom za účasť na poslednej 
rozlúčke ako i za kvetinové dary a prejavy sústras-
ti v našom hlbokom žiali. Zároveň ďakujeme poh-
rebníctvu Advent za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca 
rodina Pavlechová.

SPOMIENKA
„Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a  žiaľ.“ Dňa 14.11.2021 
uplynulo 11 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
otec, dedko a  pradedko 
Miloslav Doležel. S  úc-
tou a láskou spomína celá 
rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku.

Inzertná kancelária 
Púchovskej kultúry

OTVORENÁ 
KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30
12:00 -16:00 hod.

inzerciu a spomienky 
počas ostatných dní 

vybavíte emailom alebo 
telefonicky na:  

reklama@puchovska-
kultura.sk  

0905 750 121 

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL REHÁK oproti Bille - matrace, 
paplóny, aj ovčie a perové, prikrývky, deky, obliečky, 
nepriepustné plachty, tkané koberce, angín aj ušitý, 
koženky, molitany, papuče, sedáky, utierky...

• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302

• Akcia -20 % do 31.12.2021. 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 

WWW.LAVADO.SK
Hliník 143
BYTČA

Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 20.12.2021

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SLUŽIEB

POVAŽSKÁ BYSTRICA
MORAVSKÁ 

PÚCHOV



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

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

Mesto Púchov
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov s použitím ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž 
na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy, predmetnom ktorej je nájom 
nasledujúcich nehnuteľností: 

nebytové priestory o celkovej rozlohe 251,25 m²
nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží v budove Kultúrno vzdelávacieho centra, 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov, zapísaného na LV č. 4446, v k.ú. Púchov, súp. č. 
2002 na pozemku registra „C“, parc. č. 1345/12.

Účel nájmu (využitie priestorov): 
prevádzkovanie reštaurácie.

Znenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových prie-
storov, vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne 
náležitosti platného návrhu zmluvy a kontakty k získaniu informácií o pred-
mete nájmu, sú k dispozícii na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Púchov  
www.puchov.sk 
Lehota na predkladanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy končí dňa 30.11.2021 
o 10:00 hod.

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

• Maľovanie, natieranie 0902 356 631

• Stavebné práce 0902 356 631

• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky,omietky,sadrokartóny, fasády 0911689723

• Prístrešky, altánky 0911 937 319
KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937

• Kúpim 2i alebo 3i v Púchove a okolí do 100000€  
v hotovosti. Tel. č. 0951 676 236

• Kúpim 3-izbový byt, t.č. 0905 979 142

• Kúpim 1-izbový, alebo 2-izbový byt v Púchove. Tel.: 
0908 718 662

• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. 0902 711 161

• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. 0911 672 573

• Kúpim staršie peterky 0949 082 135
RÔZNE

• Zápis do nových kurzov AJ. Info a prihláška na 
lamaschool.sk

• Z rodinných dôvodov darujeme dobrému človeku 
mačku. Naučená na wc, škrabadlo, zaočkovaná, 
odčervená. 0949 082 135, elof@centrum.sk

• Ponúkam do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt  
s balkónom na ul. Moravskej o výmere 57 m2, 
kompletne zariadený, slnečný, nad Regnumom,  
s výťahom na 2. poschodí. Možnosť parkovania s garážou 
aj zvlášť. Samostatná spálňa, kuchyňa s obývačkou, 
odkiaľ je výhľad na Moravskú ulicu. S meračmi energií.  
K dispozícii satelit, myčka, práčka, vírivka, blízko Kauflandu  
a Zdravia. Stačí zobrať veci a bývať. Už voľný. RK nevolať.
Max. 2 dospelé osoby. 0903 422 011

PREDAJ

• Predám 2-izbový byt s balkónom na Pribinovej ul. 
o  výmere 62 m2, na 1. poschodí, po rekonštrukcii. 
Cena dohodou. Poprosím len seriózny záujem. 
Kontakt iba cez SMS: 0905 711 122

• Predám garsónku na ul. Obrancov mieru, na prízemí 
o  výmere 21 m2, po rekonštrukcii. Cena dohodou. 
Poprosím len seriózny záujem. Kontakt iba cez SMS: 
0905 711 122

• Predám záhradu 2608 m2 v  obci Vieska. Možná 
stavba RD. Cena 35 € /m2. 0903 451 253.

• Predám rodinný dom Streženice ul. Záhradná č. 50. 
Pozemok 2644 m2. Info na: 0902 882 183

• Predám starší šporák na pevné palivo. 0949 279 882

• Predám šedý, veľmi pevný rozložený stôl v 100 
% stave v tvare písmena ,,L”. 2,4 m x 1,8 m vhodný 
na rôzne účely. Do kancelárie, dielne, detskej izby.  
K stolu darujem 2 ks zásteny, 2 m dlhé a 60 cm široké  
s ledpásikom a pripojením do elektriky. Vhodné okolo 
postele. Cena dohodou. /150,-eur/. 0903 422 011

• Na predaj pozemok pre RD v Nosiciach. Tel.: 0911 
929 300.
PRÁCA

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku v Púchove. Ide o prácu 
počas prac. týždňa v dopoludňajších hodinách v čase 
od 9:00 - 15:00 hod. a podľa potreby aj v sobotu. 
Náplň práce: pomoc v domácnosti, pri hygiene, 
obliekaní, varení, nakupovaní, cvičení a sprevádzaní 
pri voľnočasových aktivitách. Veľkou výhodou je VP. 
Najlepšie priamo z Púchova. Mzda od 700 do 900 €  
v čistom mesačne. Kontakt 0940 713 746

• Hľadám ľudí na sezónne lesné práce. 0903948047

• Stála česká firma, ktorá rozširuje svoju výrobu 
v  Púchove, hľadá šikovné šičky. Bližšie info:  
+ 420 724 876 668

• Stála česká firma, ktorá rozširuje svoju výrobu 
v  Púchove, hľadá mechanika šijacích strojov. Bližšie 
info: + 420 724 876 668

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? 
Oznámte nám to!

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA
 hláste na adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk



inzerciainzercia

od 0,59 € / 1 ks.

KONZERVA+VIEČKO  
rôzne druhy 0,3kg/0,5kg/1kg
obj. kód: 3023

Akcia platí od 2.11. do 20.11.21 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
INFO.PU@KINEKUS.SK

MLYNČEK NA MÄSO 
22 PORKERT     
obj. kód: 6800022

109,99 € / 1 ks.

KOTLINA
500 mm, plech, na 60 l kotol
obj. kód: 4091500

90,99 € / 1 ks.

SADPAL
Slúži na vypaľovanie sadzí a 
smolových usadenín v krboch 
a komínovom potrubí. 1kg
obj. kód: 95209

6,99 € / 1 ks.

VYSÁVAČ NA POPOL
ELEKTRICKÝ KL1101 800 W 
NEREZ PROKIN  
obj. kód: 15903115

39,99 € / 1 ks.

ČISTIČ KRBOVÝCH 
SKIEL A KACHLÍ  
PEPO 0,5L 
obj. kód: 952060 

3,99 € / 1 ks.

SIEŤKA
TAŠKA vhodná 
NA VARENIE jaterníc v kotly  
obj. kód: 63356073

6,99 € / 1 ks.

PLNICKA PORKING 
NA KLOBÁSY A JATERNICE
horizontálna, 4 kg, ručná
obj. kód: 2211065

47,99 € / 1 ks.

PONÚKAME ŠIROKÝ 
SORTIMENT OVOCNÝCH 
STROMOV A DROBNÉHO 

OVOCIA
jablone, hrušky, slivky,

čerešne, orechy, oskoruse,
marhule, broskyne, 

moruse, ríbezle, egreše, 
josty, maliny, rakytniky, 

čučoriedky


