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NOVÁ DETSKÁ ZÓNA V MESTSKOM EUROPARKUNOVÁ DETSKÁ ZÓNA V MESTSKOM EUROPARKU

V priebehu júna a júla tohto roka mali občania mes-V priebehu júna a júla tohto roka mali občania mes-
ta možnosť hlasovať za projekt „Detská zóna v mest-ta možnosť hlasovať za projekt „Detská zóna v mest-
skom Europarku“ v púchovskej predajni Tesco, ktorý skom Europarku“ v púchovskej predajni Tesco, ktorý 
bol zaradený do už 9. ročníka grantového programu bol zaradený do už 9. ročníka grantového programu 
spoločnosti Tesco Stores s.r.o. VY ROZHODUJETE, MY spoločnosti Tesco Stores s.r.o. VY ROZHODUJETE, MY 
POMÁHAME. Vízia vytvoriť v Europarku novú zónu POMÁHAME. Vízia vytvoriť v Europarku novú zónu 
pre deti a ich rodičov sa tak vďaka Vašim hlasom,  pre deti a ich rodičov sa tak vďaka Vašim hlasom,  
a umiestnením projektu na 2. mieste a získaním finanč-a umiestnením projektu na 2. mieste a získaním finanč-
nej podpory 600 eur, naplnila a už od 23.11. môžete  nej podpory 600 eur, naplnila a už od 23.11. môžete  
v Europarku vyskúšať pohodlie nového dreveného v Europarku vyskúšať pohodlie nového dreveného 
domčeka, posedieť pri piknikovom stole, na lavič-domčeka, posedieť pri piknikovom stole, na lavič-
ke okolo stromu či nechať Vaše deti kresliť na ta-ke okolo stromu či nechať Vaše deti kresliť na ta-
buľu, v príjemnom prostredí pri dažďovej oáze (tá buľu, v príjemnom prostredí pri dažďovej oáze (tá 
vznikla v rámci iného úspešného projektu v roku vznikla v rámci iného úspešného projektu v roku 
2020, pozn.). Drevené hracie prvky boli vyrobené  2020, pozn.). Drevené hracie prvky boli vyrobené  
z odolného agátového dreva, spoločnosťou Preliez-z odolného agátového dreva, spoločnosťou Preliez-
ky Trubíni s.r.o. Naším cieľom bolo vytvoriť v parku ky Trubíni s.r.o. Naším cieľom bolo vytvoriť v parku 
miesto pre stretávanie sa rodín a širokej verejnosti  miesto pre stretávanie sa rodín a širokej verejnosti  
v pokojnom prostredí Europarku, ktorému bol výber v pokojnom prostredí Europarku, ktorému bol výber 
dizajnu hracích prvkov prispôsobený, a to aj vďaka dizajnu hracích prvkov prispôsobený, a to aj vďaka 
súčinnosti oddelení – dopravy a služieb, a školstva  súčinnosti oddelení – dopravy a služieb, a školstva  
a sociálnych vecí. Veríme, že náš zámer sa podaril. a sociálnych vecí. Veríme, že náš zámer sa podaril. 

V uplynulom období boli zrealizované rekonštrukč-V uplynulom období boli zrealizované rekonštrukč-
né práce na né práce na Dome smútku v Horných KočkovciachDome smútku v Horných Kočkovciach, , 
tie v prvej etape zahŕňali výmenu okien, vstupných tie v prvej etape zahŕňali výmenu okien, vstupných 
dverí a drevených obkladov výklenkov. Zároveň boli dverí a drevených obkladov výklenkov. Zároveň boli 
doplnené aj infražiariče na strop a nové svetlá, opra-doplnené aj infražiariče na strop a nové svetlá, opra-
vené bolo i poškodenie fasády, pričom exteriér i inte-vené bolo i poškodenie fasády, pričom exteriér i inte-
riér získali svieži vzhľad novým náterom.riér získali svieži vzhľad novým náterom.

V druhej etape bude realizovaná oprava parkoviska V druhej etape bude realizovaná oprava parkoviska 
– ako vstupu na cintorín v Horných Kočkovciach - a do-– ako vstupu na cintorín v Horných Kočkovciach - a do-
plnené budú i obrázky v zrkadlovom obraze vo viace-plnené budú i obrázky v zrkadlovom obraze vo viace-
rých výklenkoch. Sme presvedčení, že rozsiahlou re-rých výklenkoch. Sme presvedčení, že rozsiahlou re-
konštrukciou a novým vzhľadom bude Dom smútku  konštrukciou a novým vzhľadom bude Dom smútku  
v Horných Kočkovciach skutočne dôstojným mies-v Horných Kočkovciach skutočne dôstojným mies-
tom pre pietne udalosti, ktoré sa budú na cintoríne tom pre pietne udalosti, ktoré sa budú na cintoríne 
v mestskej časti konať.v mestskej časti konať.

Mesto pokračuje v rekonštrukčných prácach, ktoré Mesto pokračuje v rekonštrukčných prácach, ktoré 
začali aj na začali aj na hlavnej ulici v mestskej časti Nosicehlavnej ulici v mestskej časti Nosice  
– smer od Hydrocentrály, kde prebehla skúška pev-– smer od Hydrocentrály, kde prebehla skúška pev-
nosti podložia. Cesta je už vyfrézovaná, odstraňuje sa nosti podložia. Cesta je už vyfrézovaná, odstraňuje sa 
chodník a upravujú krajnice. Zhotoviteľ diela – spo-chodník a upravujú krajnice. Zhotoviteľ diela – spo-
ločnosť STRABAG s.r.o. - plánuje mať túto investíciu ločnosť STRABAG s.r.o. - plánuje mať túto investíciu 
ukončenú do 15.12.2021. ukončenú do 15.12.2021. 

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

spravodajstvospravodajstvo22

Novinky v Europarku, Horných Kočkovciach a Nosiciach
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Slovami primátorky: Viera, Mier, Pokoj

Aj pod týmito názvami nájdeme označenie pre Aj pod týmito názvami nájdeme označenie pre 
druhú adventnú sviečku. Spomínam na obdobie druhú adventnú sviečku. Spomínam na obdobie 
spred dvoch rokov, kedy sme sa tešili z adventných spred dvoch rokov, kedy sme sa tešili z adventných 
nedieľ na Pešej zóne spolu s detským kultúrnym nedieľ na Pešej zóne spolu s detským kultúrnym 
programom, voňavým punčom v ruke a sladkými programom, voňavým punčom v ruke a sladkými 
medovníkmi. Tešili sme sa na tradičný Mikulášsky medovníkmi. Tešili sme sa na tradičný Mikulášsky 
jarmok, na ktorom sme obvykle kupovali vianočnú jarmok, na ktorom sme obvykle kupovali vianočnú 
výzdobu, ale i domáce oblátky a iné dobroty. výzdobu, ale i domáce oblátky a iné dobroty. 

Epidemiologická situácia je však stále vážna. Vláda Epidemiologická situácia je však stále vážna. Vláda 
SR vyhlásila núdzový stav a na 14 dní, s výnimkou SR vyhlásila núdzový stav a na 14 dní, s výnimkou 
škôl, zatvorila prevádzky a obmedzila pohyb obča-škôl, zatvorila prevádzky a obmedzila pohyb obča-
nov so zákazom vychádzania. Je mi ľúto všetkých, nov so zákazom vychádzania. Je mi ľúto všetkých, 
ktorých blízki sa už z nemocnice nevrátia, a bolí ma ktorých blízki sa už z nemocnice nevrátia, a bolí ma 
to o to viac, že je medzi nimi aj veľa našich známych, to o to viac, že je medzi nimi aj veľa našich známych, 
priateľov. Česť ich pamiatke.priateľov. Česť ich pamiatke.

Dvakrát počas minulého týždňa zasadal Dvakrát počas minulého týždňa zasadal mestský mestský 
krízový štábkrízový štáb, ktorý prijal viacero záverov: v zmys-, ktorý prijal viacero záverov: v zmys-
le vládnych nariadení sme museli zatvoriť Mestskú le vládnych nariadení sme museli zatvoriť Mestskú 
knižnicu Vladimíra Roya, mestský šatník „Veci za knižnicu Vladimíra Roya, mestský šatník „Veci za 
úsmev“, športové i kultúrne zariadenia, ZUŠ v Pú-úsmev“, športové i kultúrne zariadenia, ZUŠ v Pú-
chove i Centrum voľného času Včielka a obmedziť chove i Centrum voľného času Včielka a obmedziť 
ďalšie činnosti, ako napríklad kino, divadlo, činnosť ďalšie činnosti, ako napríklad kino, divadlo, činnosť 
folklórnych alebo divadelných súborov. V súlade  folklórnych alebo divadelných súborov. V súlade  
s aktuálnou epidemiologickou situáciou a v súčas-s aktuálnou epidemiologickou situáciou a v súčas-
nosti platnými opatreniami sme museli zrušiť Miku-nosti platnými opatreniami sme museli zrušiť Miku-
lášsky jarmok, Adventné nedele ako i Silvestrovský lášsky jarmok, Adventné nedele ako i Silvestrovský 
program. Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme tento program. Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme tento 
predvianočný čas stráviť spoločne na uvedených predvianočný čas stráviť spoločne na uvedených 
akciách, ktorými sme si pripomínali vianočné tra-akciách, ktorými sme si pripomínali vianočné tra-
dície. Rešpekt si však prejavíme tým, že budeme dície. Rešpekt si však prejavíme tým, že budeme 
voči sebe ohľaduplní a dáme si teraz pozor na seba  voči sebe ohľaduplní a dáme si teraz pozor na seba  
a svojich blízkych. Z toho dôvodu Vám prinesieme roz-a svojich blízkych. Z toho dôvodu Vám prinesieme roz-
svietenia adventných sviec, vianočného stromčeka  svietenia adventných sviec, vianočného stromčeka  
i príchod Mikuláša do nášho mesta priamo domov i príchod Mikuláša do nášho mesta priamo domov 
- prostredníctvom našich oficiálnych sociálnych sie-- prostredníctvom našich oficiálnych sociálnych sie-
tí - online. Pokračovať bude Mikuláš aj prekvapením tí - online. Pokračovať bude Mikuláš aj prekvapením 
pre deti v materských školách, v detskom domove, pre deti v materských školách, v detskom domove, 
pre seniorov v domovoch seniorov i v centrách so-pre seniorov v domovoch seniorov i v centrách so-
ciálnych služieb. Na mestskom úrade zbierame kra-ciálnych služieb. Na mestskom úrade zbierame kra-
bičky pre seniorov v rámci projektu, do ktorého sme bičky pre seniorov v rámci projektu, do ktorého sme 
sa zapojili s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice sa zapojili s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok?“ Dostatok lásky môžete prejaviť aj tým, od topánok?“ Dostatok lásky môžete prejaviť aj tým, 
že vám nie je ľahostajný osud spoluobčanov, ktorí že vám nie je ľahostajný osud spoluobčanov, ktorí 
sa počas pandémie trápia s finančnými ťažkosťami sa počas pandémie trápia s finančnými ťažkosťami 
a zlým zdravotným stavom a prispejete na a zlým zdravotným stavom a prispejete na transpa-transpa-
rentný účet mesta: SK69 0900 0000 0051 6945 rentný účet mesta: SK69 0900 0000 0051 6945 
04130413. Finančné prostriedky poputujú následne  . Finančné prostriedky poputujú následne  
z mesta tým, čo to skutočne potrebujú, pretože ich z mesta tým, čo to skutočne potrebujú, pretože ich 
pandémia zasiahla najviac. pandémia zasiahla najviac. 

Minulú sobotu by sa Alexander Dubček, osobnosť Minulú sobotu by sa Alexander Dubček, osobnosť 
slovenského politického života a jeden z najznámej-slovenského politického života a jeden z najznámej-
ších postáv našich dejín, dožil 100 rokov. Stal sa tvá-ších postáv našich dejín, dožil 100 rokov. Stal sa tvá-
rou reformného socializmu s ľudskou tvárou. Jeho rou reformného socializmu s ľudskou tvárou. Jeho 

slová: slová: „Nezahynie národ, „Nezahynie národ, 
ktorý sa riadi tak svojím ktorý sa riadi tak svojím 
rozumom, ako aj svojim rozumom, ako aj svojim 
svedomím,“ svedomím,“ mali význam mali význam 
nielen v časoch okupácie nielen v časoch okupácie 
a v boji za demokraciu, a v boji za demokraciu, 
ale aj v súčasnosti.ale aj v súčasnosti.

Aktuálne ste už iste do-Aktuálne ste už iste do-
stali „červenú poukážku“ stali „červenú poukážku“ 
od Mesta Púchov, ktorý-od Mesta Púchov, ktorý-
mi sme začali distribuo-mi sme začali distribuo-
vať, prostredníctvom Slo-vať, prostredníctvom Slo-
venskej pošty, venskej pošty, podporu podporu 
individuálneho býva-individuálneho býva-
niania, ktorej suma bola , ktorej suma bola 
pre tento rok navýšená. pre tento rok navýšená. 
Občania si môžu peňaž-Občania si môžu peňaž-
ný príspevok vyzdvihnúť ný príspevok vyzdvihnúť 
počas 30 dní od doruče-počas 30 dní od doruče-
nia poštovej poukážky nia poštovej poukážky 
na pobočke Slovenskej  na pobočke Slovenskej  

pošty v Púchove. Vzhľadom na väčší nápor na poboč-pošty v Púchove. Vzhľadom na väčší nápor na poboč-
ku Slovenskej pošty, z dôvodu vyplácania podpory ku Slovenskej pošty, z dôvodu vyplácania podpory 
individuálneho bývania, bude pobočka Slovenskej individuálneho bývania, bude pobočka Slovenskej 
pošty 1 - v Púchove posilnená, aby sa netvorili dlhé pošty 1 - v Púchove posilnená, aby sa netvorili dlhé 
rady pri čakaní na vyplatenie. Zároveň informujeme, rady pri čakaní na vyplatenie. Zároveň informujeme, 
že je možné si podporu vybrať na ktorejkoľvek po-že je možné si podporu vybrať na ktorejkoľvek po-
bočke Slovenskej pošty na celom Slovensku, teda aj bočke Slovenskej pošty na celom Slovensku, teda aj 
v okolitých obciach, či mestách.v okolitých obciach, či mestách.

Predchádzajúci víkend sme v meste opäť očkovali. Predchádzajúci víkend sme v meste opäť očkovali. 
V sobotu sa zaočkovalo 166 občanov, v nedeľu využi-V sobotu sa zaočkovalo 166 občanov, v nedeľu využi-
lo túto možnosť 116 záujemcov. Nasledujúci víkend lo túto možnosť 116 záujemcov. Nasledujúci víkend 
budete mať opäť možnosť zaočkovať sa v budove budete mať opäť možnosť zaočkovať sa v budove 
Divadla Púchov, a to tentokrát vakcínou Moderna. Divadla Púchov, a to tentokrát vakcínou Moderna. 
Presné informácie nájdete aj v tomto vydaní Púchov-Presné informácie nájdete aj v tomto vydaní Púchov-
ských novín. Našou snahou je zabezpečiť, aby sa aj ských novín. Našou snahou je zabezpečiť, aby sa aj 
napriek tomu, že nemáme nemocnicu, naďalej bolo napriek tomu, že nemáme nemocnicu, naďalej bolo 
možné v meste Púchov zaočkovať - všetkým. možné v meste Púchov zaočkovať - všetkým. 

Pokračujeme v rozbehnutých Pokračujeme v rozbehnutých investičných ak-investičných ak-
ciách ciách a pochváliť sa môžeme aj ukončením a zrea-a pochváliť sa môžeme aj ukončením a zrea-
lizovaním projektu „Detská zóna v mestskom Eu-lizovaním projektu „Detská zóna v mestskom Eu-
roparku“. Vízia vytvoriť v Europarku novú zónu pre roparku“. Vízia vytvoriť v Europarku novú zónu pre 
deti a ich rodičov sa naplnila aj vďaka Vašej pomoci. deti a ich rodičov sa naplnila aj vďaka Vašej pomoci. 
Získanie finančnej podpory 600 eur v rámci granto-Získanie finančnej podpory 600 eur v rámci granto-
vého programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“,  vého programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“,  
a doplnenie finančných prostriedkov z mesta vo výš-a doplnenie finančných prostriedkov z mesta vo výš-
ke 1.728 eur, viedlo k samotnej realizácii tejto detskej ke 1.728 eur, viedlo k samotnej realizácii tejto detskej 

zóny. V súčasnosti už môžete vyskúšať pohodlie no-zóny. V súčasnosti už môžete vyskúšať pohodlie no-
vého dreveného domčeka, posedieť pri piknikovom vého dreveného domčeka, posedieť pri piknikovom 
stole, na lavičke okolo stromu či nechať Vaše deti stole, na lavičke okolo stromu či nechať Vaše deti 
kresliť na tabuľu, v príjemnom prostredí pri dažďovej kresliť na tabuľu, v príjemnom prostredí pri dažďovej 
oáze. Ďakujem oddeleniu dopravy a služieb, a škol-oáze. Ďakujem oddeleniu dopravy a služieb, a škol-
stva a sociálnych vecí na mestskom úrade a ďakujem stva a sociálnych vecí na mestskom úrade a ďakujem 
aj za Vaše hlasy! aj za Vaše hlasy! 

Stále prebiehajú práce na opravách komunikácií  Stále prebiehajú práce na opravách komunikácií  
v meste a mestských častiach. V mestskej časti Nosi-v meste a mestských častiach. V mestskej časti Nosi-
ce pribudol merač rýchlosti, ako prevencia a ochrana ce pribudol merač rýchlosti, ako prevencia a ochrana 
bezpečnosti občanov, ktorí už dlhé obdobie o takýto bezpečnosti občanov, ktorí už dlhé obdobie o takýto 
merač žiadali. Podpísala som zmluvu, v zmysle ktorej merač žiadali. Podpísala som zmluvu, v zmysle ktorej 
na troch základných školách v Púchove (Gorazdova, na troch základných školách v Púchove (Gorazdova, 
Slovanská a Mládežnícka) pribudnú merače na mo-Slovanská a Mládežnícka) pribudnú merače na mo-
nitoring znečistenia ovzdušia. Aj touto cestou tak nitoring znečistenia ovzdušia. Aj touto cestou tak 
budeme môcť monitorovať stav ovzdušia v prostre-budeme môcť monitorovať stav ovzdušia v prostre-
dí, ktoré navštevujú naše deti. Keďže nám nie je ľa-dí, ktoré navštevujú naše deti. Keďže nám nie je ľa-
hostajný ani stav opustených mačiek v meste, bola hostajný ani stav opustených mačiek v meste, bola 
uzatvorená zmluva, v zmysle ktorej sa budeme môcť uzatvorená zmluva, v zmysle ktorej sa budeme môcť 
ako mesto o tieto opustené mačky postarať. ako mesto o tieto opustené mačky postarať. 

Hoci je Hoci je mestská knižnicamestská knižnica zatvorená, jej projekty  zatvorená, jej projekty 
pokračujú a vy sa môžete - počas adventu - nechať pokračujú a vy sa môžete - počas adventu - nechať 
vtiahnuť vianočnými príbehmi s neobyčajným kúz-vtiahnuť vianočnými príbehmi s neobyčajným kúz-
lom aspoň prostredníctvom Facebooku do vianočnej lom aspoň prostredníctvom Facebooku do vianočnej 
atmosféry. Čakajú vás štyri online vianočné čítania so atmosféry. Čakajú vás štyri online vianočné čítania so 
špeciálnymi hosťami. Ďakujem Barborke Krchňavej špeciálnymi hosťami. Ďakujem Barborke Krchňavej 
z mestskej knižnice a vedúcej oddelenia školstva  z mestskej knižnice a vedúcej oddelenia školstva  
a sociálnych vecí Danke Gabrišovej za túto špeciálnu a sociálnych vecí Danke Gabrišovej za túto špeciálnu 
aktivitu, ktorá bude spestrením súčasného obdobia, aktivitu, ktorá bude spestrením súčasného obdobia, 
keďže platí zákaz vychádzania. keďže platí zákaz vychádzania. 

Prežívame obdobie adventu. Zatiaľ svieti na ad-Prežívame obdobie adventu. Zatiaľ svieti na ad-
ventnom venci sviečka Nádej, ale už o pár dní pri-ventnom venci sviečka Nádej, ale už o pár dní pri-
budne druhá Viera – známa však aj ako Pokoj, Mier. budne druhá Viera – známa však aj ako Pokoj, Mier. 
Význam týchto slov poznáme všetci a teraz je len na Význam týchto slov poznáme všetci a teraz je len na 
nás, či skúsime ich skutočný zmysel nájsť v sebe. Fran-nás, či skúsime ich skutočný zmysel nájsť v sebe. Fran-
tišek z Assisi povedal nádhernú myšlienku: tišek z Assisi povedal nádhernú myšlienku: „Bože, daj „Bože, daj 
mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj 
mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám... a ešte mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám... a ešte 
mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.“ mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.“ Výstižné a pravdi-Výstižné a pravdi-
vé aj v súčasnosti. S blížiacimi sa Vianocami hľadajme  vé aj v súčasnosti. S blížiacimi sa Vianocami hľadajme  
v sebe svetlo, pretože ako hovorí čínske príslovie: v sebe svetlo, pretože ako hovorí čínske príslovie: „Ak „Ak 
je v duši svetlo, v človeku je krása. Ak je v človeku krása, je v duši svetlo, v človeku je krása. Ak je v človeku krása, 
v jeho dome vládne harmónia. Ak v jeho dome vládne v jeho dome vládne harmónia. Ak v jeho dome vládne 
harmónia, v krajine je pokoj. Ak je v krajine pokoj, vo harmónia, v krajine je pokoj. Ak je v krajine pokoj, vo 
svete je mier.“svete je mier.“ Prajem Vám pokojný týždeň plný zdra- Prajem Vám pokojný týždeň plný zdra-
via, nádeje a viery.via, nádeje a viery.

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Uplynulých 6 mesiacov som okrem Uplynulých 6 mesiacov som okrem 
funkcie prednostky Mestského úra-funkcie prednostky Mestského úra-
du Púchov bola poverená vedením du Púchov bola poverená vedením 
oddelenia výstavby, investícií, ži-oddelenia výstavby, investícií, ži-
votného prostredia a stavebného votného prostredia a stavebného 
úradu (OVIŽPaSÚ). úradu (OVIŽPaSÚ). Už samotný názov Už samotný názov 
oddelenia v sebe zahŕňa rôznorodosť  oddelenia v sebe zahŕňa rôznorodosť  
a rozmanitosť agendy, ktorú toto od-a rozmanitosť agendy, ktorú toto od-
delenie, resp. zamestnanci tohto od-delenie, resp. zamestnanci tohto od-
delenia vykonávajú. Ide o množstvo delenia vykonávajú. Ide o množstvo 
činností, úloh a kompetencií, ktoré činností, úloh a kompetencií, ktoré 
sa dotýkajú každého obyvateľa, ale  sa dotýkajú každého obyvateľa, ale  
i návštevníka mesta. Či už je to reali-i návštevníka mesta. Či už je to reali-
zácia nových investičných akcií a pro-zácia nových investičných akcií a pro-
jektov, rekonštrukcie ciest, chodníkov  jektov, rekonštrukcie ciest, chodníkov  
a mestských objektov, agenda odpa-a mestských objektov, agenda odpa-
dového hospodárstva, separácia od-dového hospodárstva, separácia od-
padov, ekológia, údržba a rozvoj zele-padov, ekológia, údržba a rozvoj zele-
ne v našom meste, činnosť stavebného ne v našom meste, činnosť stavebného 
úradu, ktorý pre občanov rozhoduje úradu, ktorý pre občanov rozhoduje 
v stavebných konaniach, prenesený v stavebných konaniach, prenesený 
výkon štátnej správy na úseku ŠFRB výkon štátnej správy na úseku ŠFRB 
a v neposlednom rade vybavovanie a v neposlednom rade vybavovanie 
rôznych podnetov a žiadostí. Mana-rôznych podnetov a žiadostí. Mana-
žovať všetky tieto činnosti na jednom žovať všetky tieto činnosti na jednom 
oddelení sa môže javiť ako náročné, čo oddelení sa môže javiť ako náročné, čo 
nepochybne aj je, a môžem to z vlast-nepochybne aj je, a môžem to z vlast-
nej skúsenosti potvrdiť. Dá sa to však nej skúsenosti potvrdiť. Dá sa to však 
zvládnuť, ak máte v tíme ľudí, kolegov, zvládnuť, ak máte v tíme ľudí, kolegov, 
ktorí Vám pomáhajú a hlavne si pomá-ktorí Vám pomáhajú a hlavne si pomá-
hajú navzájom. Bez vzájomnej pomoci, hajú navzájom. Bez vzájomnej pomoci, 
rešpektu a predovšetkým enormného rešpektu a predovšetkým enormného 
pracovného ako i osobného nasade-pracovného ako i osobného nasade-
nia, by sa nám nepodarilo zvládnuť nia, by sa nám nepodarilo zvládnuť 
to množstvo vecí a projektov, ktoré to množstvo vecí a projektov, ktoré 
mesto nedávno zrealizovalo alebo sa mesto nedávno zrealizovalo alebo sa 
realizujú, resp. pripravujú. realizujú, resp. pripravujú. 

Veľmi ma teší, že máme upravené Veľmi ma teší, že máme upravené 
krásne zelené, od jari do jesene, kvit-krásne zelené, od jari do jesene, kvit-
núce mesto, čo je bezpochyby aj zá-núce mesto, čo je bezpochyby aj zá-

sluha Martiny Knížatovej, ktorá pozná sluha Martiny Knížatovej, ktorá pozná 
každý záhon v meste, stará sa o naše každý záhon v meste, stará sa o naše 
stromy aj mačky, bojuje s hlodavcami, stromy aj mačky, bojuje s hlodavcami, 
stará sa o Lesopark a rieši s nasade-stará sa o Lesopark a rieši s nasade-
ním sebe vlastným množstvo ďalších ním sebe vlastným množstvo ďalších 
eko a enviro problematík. Martina, eko a enviro problematík. Martina, 
ĎAKUJEM. Pomáha jej v tom aj kole-ĎAKUJEM. Pomáha jej v tom aj kole-
gyňa Natália Janíčková, ktorá sa však gyňa Natália Janíčková, ktorá sa však 
venuje najmä agende odpadov. Ide  venuje najmä agende odpadov. Ide  
o tému, ktorá rezonuje v spoločnosti o tému, ktorá rezonuje v spoločnosti 
čoraz viac a určite ste aj v našom meste čoraz viac a určite ste aj v našom meste 
postrehli, že jej venujeme veľkú pozor-postrehli, že jej venujeme veľkú pozor-
nosť. Bola to práve kolegyňa Natália, nosť. Bola to práve kolegyňa Natália, 
ktorá od svojho nástupu na oddelenie ktorá od svojho nástupu na oddelenie 
v apríli tohto roka veľmi intenzívne rie-v apríli tohto roka veľmi intenzívne rie-
šila problematiku BRKO, mala na sta-šila problematiku BRKO, mala na sta-
rosti obstaranie a distribúciu košíkov  rosti obstaranie a distribúciu košíkov  
a vreciek na zber kuchynského odpa-a vreciek na zber kuchynského odpa-
du do vašich domácností, pripravovala  du do vašich domácností, pripravovala  
k tomu informačné materiály a kam-k tomu informačné materiály a kam-
paň, komunikovala s bytovými doma-paň, komunikovala s bytovými doma-
mi. Skutočne veľkým zadosťučinením mi. Skutočne veľkým zadosťučinením 
pre ňu, ale samozrejme aj pre mesto, je pre ňu, ale samozrejme aj pre mesto, je 
úspech v súťaži ENVIROMESTO 2021, úspech v súťaži ENVIROMESTO 2021, 
do ktorej sa mesto zapojilo so všetky do ktorej sa mesto zapojilo so všetky 
aktivitami v tejto oblasti, ktoré spra-aktivitami v tejto oblasti, ktoré spra-
covala a odprezentovala práve Natália. covala a odprezentovala práve Natália. 
ĎAKUJEM, ide ti to veľmi dobre. ĎAKUJEM, ide ti to veľmi dobre. 

Stavebný úrad je začlenený na OVIŽP Stavebný úrad je začlenený na OVIŽP 
a SÚ, vykonáva však osobitný druh a SÚ, vykonáva však osobitný druh 
právomoci, kedy mesto vystupuje ako právomoci, kedy mesto vystupuje ako 
orgán verejnej správy, teda štát na orgán verejnej správy, teda štát na 
neho preniesol výkon štátnej správy, neho preniesol výkon štátnej správy, 
v tomto prípade na úseku stavebného v tomto prípade na úseku stavebného 
poriadku. Pri prenesenom výkone štát-poriadku. Pri prenesenom výkone štát-
nej správy mesto ako stavebný úrad nej správy mesto ako stavebný úrad 
vydáva celú sériu rozhodnutí začínajúc vydáva celú sériu rozhodnutí začínajúc 
územným rozhodnutím, stavebným územným rozhodnutím, stavebným 
povolením a rôznymi formami užíva-povolením a rôznymi formami užíva-
cích (kolaudačných) povolení. Okrem cích (kolaudačných) povolení. Okrem 

toho mesto v rámci tejto právomoci toho mesto v rámci tejto právomoci 
vykonáva úlohy štátneho stavebné-vykonáva úlohy štátneho stavebné-
ho dohľadu. Na našom stavebnom ho dohľadu. Na našom stavebnom 
úrade vykonávajú v súčasnosti túto úrade vykonávajú v súčasnosti túto 
agendu 4 kolegovia: Tomáš Kovár, agendu 4 kolegovia: Tomáš Kovár, 
Janka Zetochová, Michal Loduha  Janka Zetochová, Michal Loduha  
a Pavol Jakubík, z toho jeden je v sú-a Pavol Jakubík, z toho jeden je v sú-
časnosti na dlhodobej PN. Prekážky časnosti na dlhodobej PN. Prekážky 
osobného charakteru (rodičovská do-osobného charakteru (rodičovská do-
volenka, OČR, PN), ale najmä korona  volenka, OČR, PN), ale najmä korona  
a s ňou súvisiace karantény, spôsobovali  a s ňou súvisiace karantény, spôsobovali  
v uplynulých mesiacoch značné vý-v uplynulých mesiacoch značné vý-
padky zamestnancov z výkonu práce, padky zamestnancov z výkonu práce, 
a to na celom mestskom úrade. Na SÚ a to na celom mestskom úrade. Na SÚ 
sa to však prejavilo viditeľne, v podobe sa to však prejavilo viditeľne, v podobe 
predĺženia času vybavovania a rozho-predĺženia času vybavovania a rozho-
dovania v stavebných konaniach, čo dovania v stavebných konaniach, čo 
účastníci samozrejme vnímajú veľmi účastníci samozrejme vnímajú veľmi 
negatívne a za čo sa im v mene mesta negatívne a za čo sa im v mene mesta 
ospravedlňujem. Stavebné konania sú ospravedlňujem. Stavebné konania sú 
však veľmi časovo a legislatívne nároč-však veľmi časovo a legislatívne nároč-
né, pretože zákon ukladá doložiť ku né, pretože zákon ukladá doložiť ku 
každému konaniu množstvo vyjadrení, každému konaniu množstvo vyjadrení, 
projektov, stanovísk, posudkov. Kto si projektov, stanovísk, posudkov. Kto si 
tým prešiel, vie, o čom hovorím. tým prešiel, vie, o čom hovorím. 

Lehoty určené stavebným zákonom Lehoty určené stavebným zákonom 
na vydanie právoplatného stavebné-na vydanie právoplatného stavebné-
ho rozhodnutia sú neprimerane krátke ho rozhodnutia sú neprimerane krátke 
a vôbec nezodpovedajú realite. Ko-a vôbec nezodpovedajú realite. Ko-
legovia na SÚ boli a sú každodenne legovia na SÚ boli a sú každodenne 
konfrontovaní a napádaní účastníkmi konfrontovaní a napádaní účastníkmi 
konania, nespokojnými s dlhým trva-konania, nespokojnými s dlhým trva-
ním konania, s postupom stavebného ním konania, s postupom stavebného 
úradu, s vyžiadaním ďalších podkladov úradu, s vyžiadaním ďalších podkladov 
potrebných na rozhodnutie, so samot-potrebných na rozhodnutie, so samot-
ným rozhodnutím vo veci, a to neho-ným rozhodnutím vo veci, a to neho-
vorím o prenášaní susedských sporov vorím o prenášaní susedských sporov 
a konfliktov práve do stavebných ko-a konfliktov práve do stavebných ko-
naní, kedy stavebný úrad častokrát naní, kedy stavebný úrad častokrát 
pôsobí ako mediátor alebo rozhodca pôsobí ako mediátor alebo rozhodca 
dvoch alebo viacerých rozhádaných dvoch alebo viacerých rozhádaných 
účastníkov. Na zamestnancov SÚ je  účastníkov. Na zamestnancov SÚ je  
z tohto pohľadu vyvíjaný neustály tlak z tohto pohľadu vyvíjaný neustály tlak 
a sú vystavovaní častokrát osobným a sú vystavovaní častokrát osobným 
invektívam, čo je psychicky veľmi zaťa-invektívam, čo je psychicky veľmi zaťa-
žujúce a nepríjemné. Musím skonšta-žujúce a nepríjemné. Musím skonšta-
tovať, že kolegovia na SÚ sa za posled-tovať, že kolegovia na SÚ sa za posled-
né mesiace veľmi dobre vysporiadali né mesiace veľmi dobre vysporiadali 
so všetkými personálnymi, technický-so všetkými personálnymi, technický-
mi, ale najmä covidovými obmedze-mi, ale najmä covidovými obmedze-
niami a dostali väčšinu stavebných niami a dostali väčšinu stavebných 
konaní do zákonných lehôt, čím sa sta-konaní do zákonných lehôt, čím sa sta-
bilizovala situácia na úseku stavebné-bilizovala situácia na úseku stavebné-
ho poriadku, za čo im ĎAKUJEM. ho poriadku, za čo im ĎAKUJEM. 

Ešte jeden prenesený výkon štátnej Ešte jeden prenesený výkon štátnej 
správy na OVIŽP a SÚ vykonáva Natália správy na OVIŽP a SÚ vykonáva Natália 
Beňová, ktorej budem určite ďakovať Beňová, ktorej budem určite ďakovať 
aj v mene predsedov SVB, resp. správ-aj v mene predsedov SVB, resp. správ-
cov bytových domov, za jej ochotu  cov bytových domov, za jej ochotu  
a ústretovosť pri vybavovaní žiadostí  a ústretovosť pri vybavovaní žiadostí  
o príspevok zo ŠFRB a kvalitný a odbor-o príspevok zo ŠFRB a kvalitný a odbor-
ný prístup, ktorým prispieva k obnove ný prístup, ktorým prispieva k obnove 
a revitalizácii bytových domov v meste a revitalizácii bytových domov v meste 
Púchov. Púchov. 

Osobitný význam pre mňa majú in-Osobitný význam pre mňa majú in-
vestičné akcie realizované mestom, vestičné akcie realizované mestom, 
pretože presahujú rámec OVIŽP a SÚ, pretože presahujú rámec OVIŽP a SÚ, 
keďže na nich participujú takmer všet-keďže na nich participujú takmer všet-
ky oddelenia. Každá investičná akcia ky oddelenia. Každá investičná akcia 
predstavuje komplex procesov, kto-predstavuje komplex procesov, kto-
ré sú navzájom podmienené, časovo  ré sú navzájom podmienené, časovo  

a vecne na seba nadväzujú a v koneč-a vecne na seba nadväzujú a v koneč-
nom výsledku musia do seba zapad-nom výsledku musia do seba zapad-
núť ako puzzle. Nie vždy sa nám darilo núť ako puzzle. Nie vždy sa nám darilo 
investičnú skladačku poskladať podľa investičnú skladačku poskladať podľa 
našich predstáv a určeného harmo-našich predstáv a určeného harmo-
nogramu, častokrát nejaká časť puzzle nogramu, častokrát nejaká časť puzzle 
chýbala. Nie, nechcem sa vyhovárať chýbala. Nie, nechcem sa vyhovárať 
na pandémiu, aj keď, čo si budeme na pandémiu, aj keď, čo si budeme 
hovoriť... všetko s ňou súvisí. Pre pred-hovoriť... všetko s ňou súvisí. Pre pred-
stavu - pár okolností, ktoré predlžovali stavu - pár okolností, ktoré predlžovali 
projekty a ich realizáciu. Nevídaný  projekty a ich realizáciu. Nevídaný  
a neočakávaný nárast cien stavebných a neočakávaný nárast cien stavebných 
materiálov spôsobil potrebu aktuali-materiálov spôsobil potrebu aktuali-
zovať projektové dokumentácie a ich zovať projektové dokumentácie a ich 
rozpočty, následne upraviť rozpočet rozpočty, následne upraviť rozpočet 
(čo sa väčšinou deje na mestskom za-(čo sa väčšinou deje na mestskom za-
stupiteľstve) a až potom bolo možné stupiteľstve) a až potom bolo možné 
vyhlásiť verejné obstarávanie. vyhlásiť verejné obstarávanie. 

Azda najväčší problém sme zazname-Azda najväčší problém sme zazname-
nali zo strany organizácií spravujúcich nali zo strany organizácií spravujúcich 
inžinierske siete (rozvody elektriny, inžinierske siete (rozvody elektriny, 
vody, kanalizácie, plynu), ktoré zásad-vody, kanalizácie, plynu), ktoré zásad-
ným spôsobom zmenili, resp. sprísnili, ným spôsobom zmenili, resp. sprísnili, 
podmienky udeľovania súhlasných podmienky udeľovania súhlasných 
stanovísk potrebných k stavebným stanovísk potrebných k stavebným 
povoleniam. Mesto v prípade začatia povoleniam. Mesto v prípade začatia 
výstavby vystupuje v pozícii staveb-výstavby vystupuje v pozícii staveb-
níka a vzťahujú sa na neho úplne tie níka a vzťahujú sa na neho úplne tie 
isté podmienky pre vydanie stavebné-isté podmienky pre vydanie stavebné-
ho povolenia ako pre každého iného.  ho povolenia ako pre každého iného.  
Takže aj my sme „bojovali “ so SSD, SPP, Takže aj my sme „bojovali “ so SSD, SPP, 
SVP, SPV, vytyčovali siete, zakresľovali SVP, SPV, vytyčovali siete, zakresľovali 
siete do GP, prerábali PD, riešili ochran-siete do GP, prerábali PD, riešili ochran-
né pásma, čakali na stanoviská, rea-né pásma, čakali na stanoviská, rea-
lizovali uložené opatrenia - a čas ne-lizovali uložené opatrenia - a čas ne-
úprosne bežal. A keď sme toto všetko úprosne bežal. A keď sme toto všetko 
úspešne absolvovali, a podarilo sa nám úspešne absolvovali, a podarilo sa nám 
vyhlásiť verejné obstarávanie, tak sme vyhlásiť verejné obstarávanie, tak sme 
s prekvapením zistili, že sa nám do sú-s prekvapením zistili, že sa nám do sú-
ťaže nikto neprihlásil a museli sme ho ťaže nikto neprihlásil a museli sme ho 
opakovať... a čas zase bežal. opakovať... a čas zase bežal. 

Ale práve investičné akcie sú pre mňa Ale práve investičné akcie sú pre mňa 
dôkazom, že tam kde je vôľa, odhod-dôkazom, že tam kde je vôľa, odhod-
lanie, nasadenie a zmysel pre zodpo-lanie, nasadenie a zmysel pre zodpo-
vednosť, tam sa dostaví očakávaný vednosť, tam sa dostaví očakávaný 
výsledok. A práve tu sa všetky tieto výsledok. A práve tu sa všetky tieto 
vlastnosti stretli v osobách a kolegoch, vlastnosti stretli v osobách a kolegoch, 
ktorí tvoria „pracovný tím“ majúci na ktorí tvoria „pracovný tím“ majúci na 
starosti investičné akcie. Sú to Danka starosti investičné akcie. Sú to Danka 
Šicová, ktorá má v ňom nezastupiteľné Šicová, ktorá má v ňom nezastupiteľné 
miesto z pohľadu svojich doterajších miesto z pohľadu svojich doterajších 
pracovných skúseností, odborného pracovných skúseností, odborného 
dohľadu a nadhľadu a nemenej dôle-dohľadu a nadhľadu a nemenej dôle-
žitá je komunikácia s projektantmi pri žitá je komunikácia s projektantmi pri 
príprave PD. Tomáš Kovár, ktorý do-príprave PD. Tomáš Kovár, ktorý do-
hliada na proces stavebných konaní,  hliada na proces stavebných konaní,  
v ktorých mesto vystupuje ako staveb-v ktorých mesto vystupuje ako staveb-
ník a ktoré sa javia ako najviac prob-ník a ktoré sa javia ako najviac prob-
lematická a časovo najnáročnejšia lematická a časovo najnáročnejšia 
časť investičných akcií, s ktorou nám časť investičných akcií, s ktorou nám 
pomáha Tomášov prehľad, skúsenos-pomáha Tomášov prehľad, skúsenos-
ti a orientácia v stavebnej legislatíve. ti a orientácia v stavebnej legislatíve. 
Lenka Koncová, ktorá síce organizačne Lenka Koncová, ktorá síce organizačne 
nepatrí do oddelenia, ale bez nej by nepatrí do oddelenia, ale bez nej by 
to určite nešlo. Má na starosti proces to určite nešlo. Má na starosti proces 
verejného obstarávania so všetkými verejného obstarávania so všetkými 
komplikáciami, ktoré v sebe obsahuje komplikáciami, ktoré v sebe obsahuje 
a prináša, vrátane prípravy a uzatvára-a prináša, vrátane prípravy a uzatvára-
nia zmlúv o dielo so zhotoviteľmi. nia zmlúv o dielo so zhotoviteľmi. 

Pokračovanie na str. 5Pokračovanie na str. 5

Za dobre vykonanú prácu sa patrí poďakovať
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Mesto Púchov pripravuje a organizuje v spolupráci so zdravotným poskytovateľom
Poliklinikou MarMedico, Nové Mesto nad Váhom, 

očkovanie na ochorenie COVID-19 vakcínou MODERNA (1., 2., 3. DÁVKA).
Očkovanie sa uskutoční v piatok, dňa 3.12.2021, 

v budove Divadla vo veľkej sále, Hoenningovo nám. 2002, Púchov 
v čase 8:00 hod. – 12:00 hod.

 
OČKOVANIE JE ORGANIZOVANÉ PRE ĽUDÍ, KTORÍ SÚ ZAOČKOVANÍ 1. A 2. DÁVKOU
VAKCÍNY MODERNA, A PRIHLÁSILI SA V TERMÍNE NA INFORMÁCIÁCH MESTSKÉHO

ÚRADU PÚCHOV. ZÁROVEŇ SA NA OČKOVANIE MÔŽU DOSTAVIŤ AJ TÍ, KTORÍ 
SA NESTIHLI V TERMÍNE ZAREGISTROVAŤ A SÚ ZAOČKOVANÍ 1. A 2. DÁVKOU VAKCÍNY

MODERNA. ZÁUJEMCOVIA, KTORÍ NEBOLI VOPRED ZAREGISTROVANÍ, 
BUDÚ ZAOČKOVANÍ V PRIEBEHU – PODĽA PRÍCHODU A PORADIA 

VOPRED ZAREGISTROVANÝCH OBČANOV.
 

PRED OČKOVANÍM JE NUTNÉ VYPLNIŤ A PRINIESŤ SO SEBOU:  
Anamnestický dotazník

Písomný súhlas pri každej dávke
 

Záujemcovia o 3. dávku musia mať 6 mesiacov po 2. dávke (iba v prípade
imunokompromitovanej osoby, ktorá má potvrdenie o prednostnom zaradení 

na 3. dávku: SMS, e-mail od zdravotnej poisťovne, výmenný lístok, je táto lehota 
na 3. dávku možná už po 4 týždňoch od podania 2. dávky).

 
Ľudia, ktorí boli očkovaní 1. a 2. dávkou vakcínou MODERNA, musia mať aplikovanú 

tiež 3. dávku vakcíny MODERNA. 
 

Na očkovanie je potrebné si priniesť vyplnené dotazníky, v prípade tých, ktorí idú na 
2. dávku či 3. dávku aj potvrdenie o podaní predchádzajúcej dávky (očkovací preukaz, 

potvrdenie o očkovaní, COVID PASS).
 

OČKOVANIE PROTI 
COVID-19: MODERNA

III. dávka: 03.12.2021

MESTO PÚCHOV
POLIKLINIKA MARMEDICO

Divadlo Púchov, 8:00-12:00 hod.

PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA
Mesto Púchov začalo v týchto dňoch distribuovať prostredníctvom 
Slovenskej pošty podporu individuálneho bývania, ktorej suma bola 
pre tento rok navýšená. Občania si môžu tento peňažný príspevok vy-
zdvihnúť počas 30 dní od doručenia poštovej poukážky na pobočke 
Slovenskej pošty v Púchove – Pošta 1.
Vzhľadom na väčší nápor na pobočku Slovenskej pošty,  z dôvodu vy-
plácania podpory individuálneho bývania, bude pobočka Slovenskej 
pošty 1 - v Púchove posilnená, aby sa netvorili veľké rady pri čakaní na 
vyplatenie. Zároveň je možné si podporu vybrať na ktorejkoľvek 
pobočke Slovenskej pošty na celom Slovensku.

MsÚ

OČKOVANIE V MESTE PÚCHOV
V sobotu, 27.11.2021, prebehlo očkovanie súkromným zdravotným 
poskytovateľom Váš Lekár, s.r.o. očkovacou látkou Comirnaty - Pfi-
zer od spoločnosti Biontech. Zaočkovalo sa celkovo 170 obyvateľov  
z okresu Púchov. V nedeľu súkromný zdravotný poskytovateľ Váš Le-
kár, s.r.o. zaočkoval očkovacou látkou Janssen od spoločnosti John-
son & Johnson celkovo 120 obyvateľov z okresu Púchov. 
Ďalšie hromadné očkovanie organizujeme v spolupráci so súkrom-
ným zdravotným poskytovateľom budúci víkend, v sobotu 11.12.  
a v nedeľu 12.12.2021. 
ZÁUJEMCOVIA SA MÔŽU VOPRED REGISTROVAŤ cez online registrač-
ný formulár do 10.12.2021 do 10:00 hod. Na očkovanie je potrebné 
si priniesť vyplnené dotazníky a v prípade tých, ktorí idú na 2. dávku  
a 3. dávku aj potvrdenie o podaní predchádzajúcej dávky (očkovací 
preukaz, potvrdenie o očkovaní, COVID PAS). Očkovanie bude pre-
biehať v budove Divadla – KVC veľká sála na prízemí, Hoenningovo 
námestie 2002 v Púchove.                    MsÚ

Pokračovanie zo str. 4Pokračovanie zo str. 4

Filip Makay, ktorý je zainteresovaný Filip Makay, ktorý je zainteresovaný 
vo všetkých etapách od prípravy pro-vo všetkých etapách od prípravy pro-
jektovej dokumentácie, cez inžiniering jektovej dokumentácie, cez inžiniering 
(zabezpečenie vyjadrení od všetkých (zabezpečenie vyjadrení od všetkých 
dotknutých orgánov), prípravy súťaž-dotknutých orgánov), prípravy súťaž-
ných podkladov, hodnotenia ponúk až ných podkladov, hodnotenia ponúk až 
po dozor pri samotnej realizácii diela, po dozor pri samotnej realizácii diela, 
komunikáciu so zhotoviteľom, rieše-komunikáciu so zhotoviteľom, rieše-
nie problémov na stavbe a prevzatie nie problémov na stavbe a prevzatie 
diela. Nemôžem zabudnúť na Lukáša diela. Nemôžem zabudnúť na Lukáša 
Ranika, ktorý sa stal plnohodnotným Ranika, ktorý sa stal plnohodnotným 
členom tímu vždy pripravený pomôcť. členom tímu vždy pripravený pomôcť. 
Za všetku túto, nikdy nekončiacu prá-Za všetku túto, nikdy nekončiacu prá-
cu, ĎAKUJEM. cu, ĎAKUJEM. 

A bez peňazí by to nešlo, tie má na A bez peňazí by to nešlo, tie má na 
starosti na oddelení Milka Pilná, ktorá starosti na oddelení Milka Pilná, ktorá 
sleduje rozpočet, vystavuje objednáv-sleduje rozpočet, vystavuje objednáv-
ky, zverejňuje zmluvy a poskytuje ad-ky, zverejňuje zmluvy a poskytuje ad-
ministratívne zázemie celému oddele-ministratívne zázemie celému oddele-
niu, za čo jej ĎAKUJEM, a to aj za to, že niu, za čo jej ĎAKUJEM, a to aj za to, že 
napriek ťažkej životnej situácii, ktorej napriek ťažkej životnej situácii, ktorej 
musela čeliť, sa medzi nás vrátila hneď musela čeliť, sa medzi nás vrátila hneď 
ako jej to okolnosti dovolili, a to stále  ako jej to okolnosti dovolili, a to stále  
s úsmevom a pozitívnym prístupom. s úsmevom a pozitívnym prístupom. 

S týmto tímom sa nám podarilo -  S týmto tímom sa nám podarilo -  
a dúfam, že sa bude dariť naďalej - a dúfam, že sa bude dariť naďalej - 
prekonávať všetky prekážky opísané prekonávať všetky prekážky opísané 
vyššie, výsledkom čoho je, že za po-vyššie, výsledkom čoho je, že za po-
sledných 6 mesiacov sa zrealizovalo sledných 6 mesiacov sa zrealizovalo 
množstvo investičných akcií, väčších množstvo investičných akcií, väčších 
alebo menších, o ktorých pravidelne alebo menších, o ktorých pravidelne 
informujeme aj PN, ale dovolím si ich  informujeme aj PN, ale dovolím si ich  
v skratke pripomenúť. v skratke pripomenúť. 

Zrealizované: Zrealizované: 
1. Rekonštrukcia ZUŠ vrátane úpravy 1. Rekonštrukcia ZUŠ vrátane úpravy 

vonkajšieho priestranstva vonkajšieho priestranstva 
2. Rekonštrukcia zasadačky v budove 2. Rekonštrukcia zasadačky v budove 

MsÚ MsÚ 
3. Rekonštrukcia plotu na cintoríne  3. Rekonštrukcia plotu na cintoríne  

v Hrabovke v Hrabovke 
4. Rekonštrukcia úseku cesty T. Van-4. Rekonštrukcia úseku cesty T. Van-

sovej v Horných Kočkovciach sovej v Horných Kočkovciach 
5. Vybudovanie stojísk polopodzem-5. Vybudovanie stojísk polopodzem-

ných kontajnerov v 5 lokalitách mesta ných kontajnerov v 5 lokalitách mesta 
6. Oprava vežičky v Horných Kočkov-6. Oprava vežičky v Horných Kočkov-

ciach ciach 
7. Rekonštrukcia kuchynky v DK 7. Rekonštrukcia kuchynky v DK 

Hoštiná (v spolupráci s OO a VS)Hoštiná (v spolupráci s OO a VS)
8. Stavebné úpravy KD Ihrište 8. Stavebné úpravy KD Ihrište 
9. Oprava strechy Hasičskej stanice 9. Oprava strechy Hasičskej stanice 

Púchov Púchov 
10. Oprava šatní pre MŠK 10. Oprava šatní pre MŠK 
11. Rekonštrukcia Domu smútku 11. Rekonštrukcia Domu smútku 

Horné Kočkovce Horné Kočkovce 
12. Rekonštrukcia kanalizačnej prí-12. Rekonštrukcia kanalizačnej prí-

pojky vo vnútrobloku F. Urbánka pojky vo vnútrobloku F. Urbánka 
13. Rekonštrukcia dreveného kríža na 13. Rekonštrukcia dreveného kríža na 

hlavnom cintoríne hlavnom cintoríne 
Prebieha realizácia: 
14. Rekonštrukcia amfiteátra na La-

chovci (ukončenie apríl 2022)

15. Rekonštrukcia turistického 
chod   níka na Ilonku (ukončenie cca 
15.12.2021) 

16. Rekonštrukcia cesty v Nosi ciach 
od Hydrocentrály (ukončenie cca 
15.12.2021) 

17. Rekonštrukcia sauny v objekte 
plavárne MŠK (ukončenie začiatok de-
cembra)

18. Projekt Pamäť lesa - vybudovanie 
vyhliadky a osadenie pamätného ka-

meňa na Ilonke (ukončenie v jarných 
mesiacoch 2022) 

Pripravené na realizáciu (teda 
máme za sebou stavebné konanie aj 
verejné obstarávanie):

19. Rozšírenie parkovacích miest Ul. 
Štefánikova pri detskom domove 

20. Rekonštrukcia križovatky J. Kráľa  
a Komenského ( staré pumpy ) 

21. Rekonštrukcia Ul. Komenského 

22. Osadenie vnútorných žalúzií na 
veľké okná v Divadle 

Pripravuje sa realizácia: 
23. Rekonštrukcia chodníka a vybu-

dovanie parkovacích miest za „Plechá-
čom“ 

24. Rekonštrukcia a odvodnenie ko-
munikácie za Lidlom 

25. Vybudovanie parkovacích miest 
sídlisko Okružná 

26. Úprava verejného priestranstva 
pred HZ Horné Kočkovce

27. Odvodnenie komunikácie medzi 
garážami pri Makyte 

Osobitný typ investícií predstavujú 
projekty, ktoré sú financované z ex-
terných zdrojov, v našom prípade je to 
výstavba nájomných bytov na Kolonke 
z prostriedkov ŠFRB a dotácie z Minis-
terstva dopravy (ktorá sa už realizuje), 
kompostáreň mesta umiestnená na 
okraji obce Streženice a rekonštrukcia 
autobusového nástupišťa z prostried-
kov získaných z grantov EÚ (ktoré sa 
začnú realizovať v blízkej budúcnosti). 
Ide o rozsiahle a veľmi náročné projek-
ty, ktoré sú však vhodné na samostat-
ný článok. 

Netreba zabúdať na projektové do-
kumentácie, ktoré sme dali vyhotoviť 
so zámerom ich realizácie v budúcom 
období: 

PD rozšírenie odbočovacieho pruhu 
ul. Hollého 

PD parkovacie miesta na Ul. Go-
razdova 

PD parkovacie plochy a park na Ul. 
Obrancov mieru 

PD rekonštrukcia cesty Ihrište 
PD vodovod a kanalizácia časť Potôč-

ky a Samoty 
PD vodovod a kanalizácia časť Vies-

ka- Bezdedov 
PD rozšírenie verejného osvetlenia 

Okružná 
Od 1.12.2021 nastupuje na miesto 

vedúceho OVIŽPaSÚ Ing. Filip Makay, 
ktorý vzhľadom na svoje doterajšie 
pôsobenie na oddelení pozná jeho 
činnosť, a preto pevne verím, že všetky 
svoje nadobudnuté skúsenosti zužit-
kuje, bude pokračovať v tom, čo sa 
osvedčilo a zároveň prinesie návrhy na 
zlepšenie jeho fungovania. Prajem mu 
veľa úspechov, odhodlania, vytrvalosti 
a spokojných kolegov. 

Zároveň všetkým kolegom na úra-
de prajem krásne prežitie vianočných  
sviatkov a všetko dobré do nového 
roka.  

 Iveta Brindzová 
prednostka MsÚ Púchov
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Mestská polícia

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla medzimesačne v októbri v Púchovskom 
okrese najviac spomedzi všetkých deviatich okre-
soch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prie-
merná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 
v okrese Púchov o 0,39 percenta na úroveň 4,23 
percenta. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
koncom októbra v Púchovskom okrese 1062 
uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 554 
žien, 69 uchádzačov so zdravotným postihnutím 
a dvaja uchádzači o zamestnanie, ktorých pre-
pustili v rámci hromadného prepúšťania. Medzi 
uchádzačmi o zamestnanie v okrese Púchov bolo 
tiež 78 absolventov škôl, z nich 18 absolventov vy-
sokých škôl a 60 absolventov stredných škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry nezamestnaných 
bolo 259 uchádzačov o zamestnanie mladších 
ako 30 rokov, čo predstavuje takmer 24,4 percen-
ta zo všetkých nezamestnaných v okrese Púchov. 

Uchádzačov o zamestnanie starších ako 55 rokov 
evidovali na úrade práce v Púchovskom okrese 
celkom 228. 

Priemerná miera nezamestnanosti klesla  
v októbri v Trenčianskom samosprávnom kraji 
medzimesačne o 0,30 percenta na úroveň 4,34 
percenta.

Najvyššia miera nezamestnanosti v TSK bola  
v októbri v okrese Považská Bystrica, kde dosia-
hla úroveň 5,59 percenta. Nasledovali okresy 
Prievidza (5,58 percenta), Bánovce nad Bebravou 
(4,37 percenta), Púchov (4,23 percenta), Partizán-
ske (4,10 percenta), Myjava (3,78 percenta), Nové 
Mesto nad Váhom (3,51 percenta), Ilava (3,44 per-
centa) a Trenčín (3,40 percenta). 

Priemerná miera nezamestnanosti klesla  
v októbri na Slovensku o 0,30 percenta na úroveň 
6,79 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (19,59 percenta), najnižšia v Nitrianskom 
okrese (3,21 percenta).                     (r)

Nezamestnanosť v okrese Púchov klesla 
v októbri najvýraznejšie v celom kraji 

Nedodržal karanténu, obsluhoval 
v obchode

Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-
nické oznámenie o porušení karantény v súvis-
losti s ochorením COVID-19. Podľa oznámenia 
v jednej z predajní na Royovej ulici v Púchove 
obsluhoval predavač, ktorý mal byť po pozitív-
nom teste v karanténe. Hliadka mestskej po-
lície vykonala v predajni kontrolu. Za pultom 
našli muža, ktorého požiadali o preukázanie 
totožnosti. Muž skonštatoval, že nemá preukaz 
totožnosti, hliadke povedal svoje meno a byd-
lisko. Odmietol hliadke mestskej polície pred-
ložiť na overenie doklad o vykonaní posled-
ného testovania s odôvodnením, že mestská 
polícia nemá právomoc takýto doklad kontro-
lovať. Prípad hliadka telefonicky konzultovala 
s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Pov. Bystrica a následne úradný 
záznam odoslaný elektronicky na RÚVZ pre 
podozrenie zo spáchania priestupku na úse-
ku verejného zdravotníctva. Podľa vyjadrenia 
hygienikov mal byť predavač v daný deň v ka-
ranténe.

Poranený sokol zaútočil na 
policajta, poranil mu ruku 
Púchovskí mestskí policajti preverovali ozná-

menie, podľa ktorého oznamovateľovi cestou 
z práce narazil do auta sokol a poranil si kríd-
lo. Mestskí policajti si sokola prevzali v areáli 
jednej z púchovských firiem a previezli ho na 
oddelenie mestskej polície. Následne prišiel na 
oddelenie zamestnanec Správy Chránenej kra-
jinnej oblasti Strážovské vrchy, ktorý si sokola 
prevzal. Počas odovzdávania sokol zaútočil na 
mestského policajta a spôsobil mu zranenie na 
ruke.  

Vlčiak dlho doma nevydržal, ušiel 
už na druhý deň

Hliadke mestskej polície odovzdala žena  
z Púchova nemeckého ovčiaka čiernej farby, 
ktorého našla v púchovskej mestskej časti Vies-
ka-Bezdedov. Pes mal obojok a bledé škvrny. 
Mestskí policajti ho previezli do koterca v Pod-
niku technických služieb mesta Púchov. Psa 
neskôr vrátili majiteľke, ktorá zaplatila blokovú 
pokutu vo výške 20 eur. Už na druhý deň však 
pes opäť ušiel, hliadka ho odchytila a umiestni-
la v koterci. Priestupok je v riešení. 

O pol tretej nadránom čistil 
v supermarkete strojom podlahu
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko 

po pol tretej nadránom telefonické oznáme-
nie, podľa ktorého v jednom z púchovských 
supermarketov niekto pravdepodobne vyso-
kotlakovým čističom umýva zámkovú dlažbu. 
Umývanie malo spôsobovať veľký hluk, ktorý 
budil obyvateľov okolitých panelákov. Hliadka 
mestskej polície oznámenie preverila a zistila, 
že sa zakladá na pravde. Na mieste našli mest-
skí policajti muža, ktorý vysokotlakovým čis-
tičom umýval dlažbu. Dopustil sa priestupku 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Púchova. Hliadka mestskej polície priestupok 
vyriešila napomenutím.   

Niektorí vodiči v Púchove sú skrátka nepoučiteľní.                                            FOTO: MsP Púchov

Od začiatku roka do predposlednej novem-
brovej nedele sa na cestách Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja stalo celkom 971 dopravných 
nehôd. Ich počet je približne rovnakým ako v po-
rovnateľnom období minulého roka.  Pri doprav-
ných nehodách na cestách Trenčianskeho kraja 
zomrelo tento rok 18 ľudí, čo je o osem menej ako 
v rovnakom období minulého roka. Ťažké zrane-
nia utrpelo pri nehodách 51 osôb, ich počet me-

dziročne klesol o 16. 
      Na cestách Slovenskej republiky sa od za-

čiatku tohto roka stalo 10.602 dopravných nehôd. 
Zomrelo pri nich 200 ľudí, čo je o 12 menej, ako  
v rovnakom období roku 2020.  Najviac obetí má 
Nitriansky kraj, kde tento rok zomrelo pri doprav-
ných nehodách 43 ľudí. Najmenej obetí – 20, si 
tento rok vyžiadali nehody na cestách Bratislav-
ského samosprávneho kraja.             KR PZ Trenčín

Polícia informuje

Dopravné nehody na cestách Trenčianskeho 
kraja si tento rok vyžiadali už 18 obetí
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Predstavujeme nového vedúceho oddelenia výstavby, 
investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Od 1. decembra 2021 nastupuje do funkcie ve-Od 1. decembra 2021 nastupuje do funkcie ve-
dúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného dúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného 
prostredia a stavebného úradu MsÚ Púchov Ing. prostredia a stavebného úradu MsÚ Púchov Ing. 
Filip Makay. Pri tejto príležitosti mu Púchovské Filip Makay. Pri tejto príležitosti mu Púchovské 
noviny niekoľko otázok, aby ho predstavili pú-noviny niekoľko otázok, aby ho predstavili pú-
chovskej verejnosti.chovskej verejnosti.

Prezraďte čitateľom niečo o sebe – odkiaľ po-Prezraďte čitateľom niečo o sebe – odkiaľ po-
chádzate, aký máte vzťah k nášmu mestu? chádzate, aký máte vzťah k nášmu mestu? 

Som rodák z Považskej Bystrice, teda „hneď od ved-Som rodák z Považskej Bystrice, teda „hneď od ved-
ľa“. Mesto Púchov som už od mala navštevoval vždy ľa“. Mesto Púchov som už od mala navštevoval vždy 
rád, či už kvôli kamarátom, alebo kultúre. V posled-rád, či už kvôli kamarátom, alebo kultúre. V posled-
ných dvoch desaťročiach ma výrazne zaujalo jeho ných dvoch desaťročiach ma výrazne zaujalo jeho 
urbánne pretvorenie, čo z hľadiska stavebníctva vní-urbánne pretvorenie, čo z hľadiska stavebníctva vní-
mam s veľkým obdivom. mam s veľkým obdivom. 

Kde ste študovali a pracovali? Kde ste študovali a pracovali? 
Stavebnú odbornosť som začal nadobúdať už pred Stavebnú odbornosť som začal nadobúdať už pred 

18 rokmi (má 34 rokov, pozn. red.), keď som ako učeň 18 rokmi (má 34 rokov, pozn. red.), keď som ako učeň 
pracoval na stavbách rodinných domov. Po ukonče-pracoval na stavbách rodinných domov. Po ukonče-
ní strednej školy som sa rozhodol prehĺbiť svoje ve-ní strednej školy som sa rozhodol prehĺbiť svoje ve-
domosti a študovať na Stavebnej fakulte Slovenskej domosti a študovať na Stavebnej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, odbor Pozemné technickej univerzity v Bratislave, odbor Pozemné 
stavby. Po promóciách som sa niekoľko rokov ve-stavby. Po promóciách som sa niekoľko rokov ve-
noval nemeckému stavebnému trhu, projektovému noval nemeckému stavebnému trhu, projektovému 
manažmentu (vedeniu stavieb) a stavebnej projekcii. manažmentu (vedeniu stavieb) a stavebnej projekcii. 

O človeku mnohé prezradia jeho záľuby. Čo  O človeku mnohé prezradia jeho záľuby. Čo  
robíte najradšej vo voľnom čase?robíte najradšej vo voľnom čase?

Vo voľnom čase sa venujem hlavne mojej rodine  Vo voľnom čase sa venujem hlavne mojej rodine  
a horolezectvu. a horolezectvu. 

Čo vás motivovalo prihlásiť sa do konkurzu na Čo vás motivovalo prihlásiť sa do konkurzu na 
funkciu vedúceho oddelenia výstavby, investícii, funkciu vedúceho oddelenia výstavby, investícii, 
životného prostredia a stavebného úradu?životného prostredia a stavebného úradu?

Motiváciou prehlásiť sa boli moje skúsenosti nado-Motiváciou prehlásiť sa boli moje skúsenosti nado-
budnuté za uplynulé mesiace, investičná výstavba  budnuté za uplynulé mesiace, investičná výstavba  
a tiež dianie vo všetkých odvetviach oddelenia, s kto-a tiež dianie vo všetkých odvetviach oddelenia, s kto-
rými som sa za posledné mesiace neraz stretol. rými som sa za posledné mesiace neraz stretol. 

Ktoré problémy mesta Púchov považujete za Ktoré problémy mesta Púchov považujete za 
najdôležitejšie? Aké máte priority a pracovné plá-najdôležitejšie? Aké máte priority a pracovné plá-
ny na najbližšie mesiace?ny na najbližšie mesiace?

Momentálne máme rozbehnutých niekoľko pro-Momentálne máme rozbehnutých niekoľko pro-

cesov projektovej prípravy, inžinieringu a samotnej cesov projektovej prípravy, inžinieringu a samotnej 
realizácie investičnej výstavby, do ktorých sú zapoje-realizácie investičnej výstavby, do ktorých sú zapoje-
né všetky odvetvia oddelenia s celou paletou priorít  né všetky odvetvia oddelenia s celou paletou priorít  
a problémov. a problémov. 

Máte svoj životný vzor, prípadne obľúbené  Máte svoj životný vzor, prípadne obľúbené  
životné krédo? životné krédo? 

Žiaľ, nič také nemám. Žiaľ, nič také nemám. 
Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Spojená škola na Kolonke má silnú 
stránku a dlhodobú tradíciu v reali-
zácii programu Erasmus+. 

Po dlhšej „COVID prestávke“ sa v tom-
to školskom roku opäť mohli rozbe-
hnúť stáže žiakov a učiteľov. Aj napriek 
prísnym kritériám výberu a meniace sa 
podmienky cestovania, je záujem žia-
kov vycestovať do partnerských škôl  
v zahraničí veľký. 

V októbri ako prví „preskúmali terén“ 
a úspešne absolvovali mobilitu na od-
bornej škole v Nicosii na Cypre traja 
pedagógovia. V histórii Spojenej školy 
je to prvá mobilita, ktorá sa na Cypre 
uskutočnila. Spolupráca so školou  
v Nicosii je pre nás síce nová, ale 
hodnotami, vyučovanými odbormi  
a smerovaním školy s dôrazom na IKT, 
robotiku a multimédia je našej odbor-
nej škole blízka. Preto sa môžu tešiť 
aj žiaci. Na jar roku 2022 vycestujú na 
Cyprus 4 žiaci z odborov styling a mar-
keting a grafik digitálnych médií.

Mesiac november trávia štyria žia-
ci odboru mechanik - mechatronik  
v Poľsku. V partnerskej škole v Brzesku, 
v Campuse Zielonka, stredisku praktic-
kého vyučovania zdolávajú s lektorom 
Ing. Kryštofom Serafínom úskalia me-
chatroniky a robotiky. Začali jednodu-
chými úlohami z elektropneumatiky, 
postupne riešia úlohy zamerané na 

programovanie PLC s úlohami z bežnej 
praxe a v poslednom týždni stáže budú 
riešiť oživovanie robota Kawasaki. Aj 
keď je odborná stáž zameraná hlavne 
na získanie nových odborných vedo-
mosti a zručností, stážisti majú pries-
tor aj na voľnočasové aktivity. Chalani 
udržujú zdravú kondíciu v posilňov-
ni a telocvični a cez víkendy cestujú  
a mapujú históriu a krásu Malopoľské-
ho vojvodstva. Spoznávajú historicky 
významné miesta ako Wawel, Rýnek 
Glowny v Krakove a najslávnejšiu 
soľnú baňu Wieliczku. Tomáš, Andrián, 
Matej a Martin majú prvý týždeň stáže 
už za sebou a takto hodnotia doteraj-
šie skúsenosti a poznatky:

Tomáš: „Riešim úlohy, ktoré sú zau-
jímané a pre mňa do života dôležité. 
Vrelo odporúčam všetkým svojim ro-
vesníkom.“

Adrián: „Učíme sa v mechatronike 
dôležité veci, ktoré budem potrebovať 
v budúcnosti.“ 

Matej: „Som rád, že som tu a splnil sa 
mi sen.“

Martin: „Táto stáž je skvelá príležitosť 
na naučenie sa nových vecí v mojom 
odbore. A tiež môžem spoznávať inú 
kultúru, jedlá a miesta ako je Krakov, 
Wieliczka.“

No nielen mechatronici, ale aj žiaci 
iných odborov dostanú príležitosť cez 

Erasmus cestovať. 
Kalendárny rok zakončia 4 žia-

ci odboru výtvarné spracovanie skla  
v centre sklárstva v Novom Bore, vo 
firme Crystalex. Je to známa a svetovo 
úspešná sklárska firma. Žiaci spoznajú 
vo firme tvarovanie skla vrátane prí-
pravy výroby, rafinačné technológie 
ako je strojné brúsenie, maľovanie, 
striekanie skla a iné technológie. Pre 
dievčatá v umeleckom odbore bude 
určite zaujímavá práca a umenie sklár-
skych dizajnérov. Žiaci sa na stáž už 
pripravujú a veľmi sa tešia. 

V budúcom kalendárnom roku majú 
vybraní študenti, dualisti z odborov 
operátor gumárskej a plastikárskej 
výroby spolu s mechanikmi mechatro-
nikmi na programe stáž v Continental 
Hannover. 

A už tradične sa tešia na v špani-
elskom Gijóne na našich študentov  
z odboru styling a marketing a che-
mická informatika. Šťastnú cestu za 
poznaním!

Janka Šimáčková, 
Katarína Paliesková 

a žiaci Spojenej školy Púchov 

Študenti Spojenej školy na Kolonke opäť cestujú!

Keď sa povie Lednické Rovne, to nie 
sú len slávne sklárne, ale aj historický 
park, ktorý vo svojom srdci ukrýva ta-
jomstvá a niekoľko zaujímavých his-
torických unikátov. Zažil slávu i zlaté 
časy, ale aj odvrátenú stránku, keď roky 
chátral. V minulom roku však obec na-
plno rozbehla projekt na jeho revitali-
záciu.

Ide o výnimočné miesto. S rozlohou 
18,5 hektára patrí k najautentickejším 
parkom na Slovensku. Člení sa na dol-
nú a hornú časť. Kedysi to bol raj na 
Zemi. Založil ho gróf Ján Gobert Aspre-
mont-Linden, ktorý sa naplno vložil do 
budovania unikátneho diela. V parku 
postupne vznikol Minervin chrám, 
priekopa Neptúnova studňa, Ry-
tiersky hrádok, Ruský dom, rybníček, 

kamenné mosty, domy pre furmana  
i záhradníka, jazero s vodnými trys-
kami, murovaný plot okolo záhrady, 
dokonca aj hrádze na ochranu pred 
Váhom. Krásu dotvárali drevené kon-
štrukcie – pyramídy, mostíky i vežič-
ka, ktorá dostala prívlastok Čínska 
zvonkohra. Botanickú záhradu zveril 
Antonovi Rochelovi, ktorý dal do skle-
níka priviezť vyše 2-tisíc cudzokrajných 
rastlín. Do svojej túžby vložil celé srdce 
a to napokon zostalo na mieste, ktoré 
miloval. Kým jeho telo leží na brehu  
Čierneho mora, jeho srdce sa nachádza 
pod pomníkom priamo v parku.

Rokmi sa majitelia dominanty Led-
nických Rovní menili, po každom  
z nich však v parku niečo zostalo. Na-
príklad Mauzóleum Jozefa Schreibera, 

zakladateľa známych sklární. Cez park 
dokonca prechádza aj železnička. „Do 
prvej svetovej vojny slúžil park len 
panstvu. Potom sa dostali dnu aj ľudia 
z okolia a niektoré veci zničili. Minerva 
padla ako prvá. Skleník je tiež preč, 
teraz tam je detské ihrisko. Anglický 
park, ktorý pripomína voľnú príro-
du, nám zostal,“ hovorí Eva Kucejová  
z obecného úradu, ktorá má park pod 
patrolou už 23 rokov. Dominantou 
bola aj šesťramenná lipa, ktorá mala 
podľa Kucejovej symbolizovať šesť 
Schreiberových detí. „Vraj preto, aby 
pripomínala ich súdržnosť. Lipa má 
však vyše tristo rokov a Schreiber mal 
až osem detí.“

Z pôvodného kostola zo 17. storočia 
zostala iba veža, zo zvyškov kuriva ľu-
dia postavili nový kostol na inom mies-
te. Päťdesiat rokov park chátral. Zub 
času sa na ňom poriadne podpísal, 
nemal totiž pána. Stĺpy z Minervinho 
chrámu bránili prejazdu a svoje urobila 
aj príroda. Dve veterné smršte v rokoch 
2002 a 2010 zničili 180 stromov. „Navy-
še v osemdesiatych rokoch minulého 
storočia hrobku vyrabovali, kostry boli 
porozhadzované po okolí,“ dodáva 
Eva Kucejová. „Možno to tak nevyzerá, 
ale vždy nám na parku záležalo a uro-
bil sa tu veľký kus práce. Opravili sme 
kamenné múry, spravili novú strechu 
na kostole, zachránili sme Minervin 
chrám. Vynovili sme aj Mauzóleum Jo-
zefa Schreibera,“ vyratúva. V súčasnos-

ti parku konečne svitá na lepšie časy. 
Obec na základe architektonického 
výskumu vypracovala projektovú do-
kumentáciu na jeho obnovu, pričom 
získala grant z Nórskych fondov. V hre 
je nielen komplexná rekonštrukcia, ale 
aj vybudovanie zážitkovej Cesty skla, 
a keď to možnosti dovolia, aj sklené 
bludisko v dolnej časti. S revitalizáciou 
zelene sa už začalo, celý projekt je na-
plánovaný až do roku 2023.

Výsledkom projektu bude obnovený 
významný parkový prvok – hipodróm, 
tzv. rajčuľa, ktorá svojím spôsobom 
prepojí históriu, prírodu a sklárske 
umenie v jeden celok. Odstránené sta-
ré a choré dreviny, ale hlavne vysade-
né nové stromy zabezpečia kolobeh 
života a zachovanie parku pre ďalšie 
generácie. „Chceme čiastočne prina-
vrátiť pôvodný stav tejto významnej 
kultúrnej pamiatke. Nová dômyselná 
kompozícia oddychových zón dodá 
tomuto miestu ešte pokojnejší a ča-
rovnejší charakter,“ hlásia z Lednických 
Rovní. Domáce sklárne a svetová sklár-
ska dizajnérka Aesa Bjork spolupracujú 
s obcou, aby sa prepojila história parku 
so sklárskym priemyslom. Pri rekon-
štrukcii sa chcú zamerať na to, aby  
v parku zachovali to, čím je výnimoč-
ný – autenticitu. Park čaká ešte beh na 
dlhú trať, ale už teraz sa ukazuje, že má 
našliapnuté na to, aby sa doň vrátilo 
srdce jeho zakladateľa.

Trenčín región 

Srdce grófa Aspremont-Lindena v Lednických Rovniach
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Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 
na 90 dní platí núdzový stav a zákaz vychádza-
nia okrem času od 1.00 do 5.00 hod. Zákaz  
vychádzania sa nevzťahuje na cestu:

• do a zo zamestnania pre zamestnancov, ktorí 
nemôžu vykonávať prácu z domu. Potrebné je 
potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej 
doby a miesta výkonu práce,

• na obstaranie nevyhnutných životných potrieb 
do najbližšej maloobchodnej predajne alebo pre-
vádzky,

• do zdravotníckeho zariadenia na účel poskyt-
nutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej 
starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby 
alebo príbuzného,

• na preventívnu prehliadku vrátane sprevádza-
nia blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 
20.00 h,

• do lekárne,
• na vykonanie PCR alebo antigénového testu 

a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čase od 
5.00 do 20.00 h,

• na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, 
krst v čase od 5.00 do 20.00 h,

• na účel starostlivosti o blízku osobu alebo prí-
buzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkáza-
ný,

• so psom a mačkou do vzdialenosti 500 metrov 
od bydliska, na účel starostlivosti o hospodárske 
zvieratá a s cieľom poskytnutia veterinárnej sta-
rostlivosti,

• na účel vycestovania do zahraničia a návrat 
späť,

• do prírody vrátane individuálneho športu  
v rámci okresu, 

• dieťaťa do jaslí, mater-
ských škôl, základných, 
stredných, vysokých  
a špeciálnych škôl od 
5.00 do 20.00 h., výnim-
ka platí aj pre sprievod,

• dieťaťa a jeho spre-
vádzajúcej  osoby za 
rodičom alebo osobou, 
ktorá má právo styku 
s dieťaťom od 5.00 do 
20.00 h,

• osoby pri zabezpe-
čovaní a presúvaní sa 
do zariadení sociálnych 
služieb a pri poskytovaní 
terénnej sociálnej služby 
od 5.00 do 20.00 h,

•  n a  z d r a v o t n ú 
vychádz ku osoby staršej 
ako 65 rokov alebo zdra-
votne ťažko postihnutej 
osoby na vozíčku, alebo 
osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykona-
nie testu na ochorenie COVID-19, osoby so stred-
ne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, 
do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 
do 20.00 h., na vychádzke môže byť sám alebo  
s členom spoločnej domácnosti,

• na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom 
konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,

• na cestu na orgán verejnej moci alebo na úče-
ly vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný 
zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej 
komunikácie v čase od 5.00 do 20.00 h,

• na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo 
verejné zasadnutie v čase od 5.00 do 20.00 h,

• na pracovný pohovor, výberové konanie, prijí-
macie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy 
v čase od 5.00 do 20.00 h,

• na cestu s dieťaťom do vzdialenosti 1000 met-
rov od bydliska v čase od 5.00 do 20.00 h,

• na individuálnu návštevu kostola od 5.00 do 
20.00 h,

• cestu späť z rekreácie,
• na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu čle-

nov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľ-
nosti.              MV SR 

Kedy neplatí zákaz vychádzania počas núdzového stavu?

Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje paci-
entov, že po pozitívnom teste je nevyhnuté kon-
taktovať svojho všeobecného lekára. Je to dôle-
žité aj v prípade, ak nepotrebujete PN-ku. Ako sa 
starať o chorého člena domácnosti a kedy je čas 
volať záchranku?

Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo 
Adriana Šimková upozorňuje na dôležitosť kontakto-
vania svojho lekára po pozitívnom PCR teste. „Liečbu 
a svoj zdravotný stav by mal pacient v domácom lie-
čení riešiť s obvodným lekárom. Preto by mal svojho 
lekára kontaktovať vždy, keď je u neho potvrdené 
ochorenie COVID-19 a to aj v prípade, že nepotrebuje 
byť uznaný práceneschopným,“ upozorňuje Šimko-
vá. Odporúča aby mal každý v domácnosti teplomer. 
Ľudia s vysokým tlakom aj tlakomer a najmä seniori 
a ohrozené skupiny aj pulzný oxymeter na prst. „Ten-
to prístroj meria množstvo kyslíka (saturáciu) v krvi, 
merajte si ju na viacerých prstoch. Lekárovi volajte, 
ak saturácia poklesne pod 94 %. Ak poklesne pod 
90 %, volajte rýchlu zdravotnú pomoc,“ radí hlavná 
odborníčka.

DÔLEŽITÉ VŠEOBECNÉ ZÁSADY
• Po pozitívnom PCR teste dodržiavajte karanténu 

(pozitívny antigénový test antigénový test si nechaj-
te potvrdiť PCR).

• Kontaktujte všeobecného lekára pri pozitívnom 
teste PCR/Ag test bez ohľadu či ste bez príznakov 
alebo už máte ťažkosti.

• Píšte si poznámky o svojom zdravotnom stave, pre 
lekára prípadne RZP.

• Pravidelne si merajte teplotu 2 x denne.
• Merajte si tlak a pulz (2x denne) a saturáciu (2 až 3 

x denne, najmä rizikové skupiny).
• Majte pripravený zoznam užívaných liekov – pre 

prípad hospitalizácie.
• Pravidelne vetrajte.
• Hovorte o svojom zdravotnom stave s príbuznými, 

prípadné zhoršenie zdravotného stavu konzultujte  
s lekárom, najmä ak máte: telesnú teplotu nad 38 °C 
trvajúcu viac ako tri dni, bolesti na hrudníku pri kašli, 
horšujúce sa dýchanie, zhoršený príjem tekutín, zní-
žené množstvo moču, zhoršený stav napriek domá-
cej liečbe.

KEDY VOLAŤ 155?
• Pri miernych príznakoch ochorenia nie je nevy-

hnutné domáhať sa vyšetrenia v nemocnici, ani zása-
hu záchranárov. Tí k vám prídu len v prípade naozaj 
vážneho zdravotného stavu. V prípade pretrvávania 
teplôt alebo ak sa zdravotný stav nelepší, kontaktujte 
ho opakovane. Ak sa s lekárom neviete telefonicky 
spojiť, pošlite suseda, príbuzného, alebo známeho 
pozrieť sa, či ordinuje – môže byť chorý alebo v ka-
ranténe. Mal by ho však niekto zastupovať a táto in-
formácia by mala byť na dverách ambulancie.

• Na tiesňovú linku 155 volajte v prípade kolapso-
vého stavu, problémov s dýchaním, napríklad, keď 
sa neviete poriadne nadýchnuť, prípadne neviete 
dokončiť vetu, pretože sa zadýchavate. Volajte aj  
v prípade vykašliavania krvi, bledých (modrých) pier, 
alebo ak oxymeter pri domácom meraní ukazuje 
opakovane hodnoty pod 92 percent. Pozor však na 

správne meranie, môžu ho ovplyvniť umelé, či nala-
kované nechty, prípadne studené prsty. Pri meraní je 
dôležité postupovať podľa návodu prístroja.

• V každom prípade operátorovi na linke 155 ho-
vorte vždy a za každých okolností pravdu, aby vedel 
správne zhodnotiť váš zdravotný stav a pomôcť.

ČO SI KÚPIŤ NA DOMA?
• Oxymeter: merajte saturáciu na viacerých prstoch, 

opakovane a v pokoji, pozor na situácie, ktoré môžu 
zhoršiť výsledok (dlhé nechty, umelé nechty a lak na 
nechtoch, slabé batérie, studené prsty).

• Tlakomer: robte vždy tri merania po sebe, z druhé-
ho a tretieho merania urobte priemer a ten si zapíšte.

• Teplomer: pravidelne si merajte telesnú teplotu.
DOMÁCA LIEČBA:
• Pitný režim: dôležitý je príjem vyššieho množstva 

tekutín.
• Strava: ľahká, vyvážená, zvýšiť príjem ovocia a ze-

leniny.
• Dostatok odpočinku.
• Pocit plného nosa: voľnopredajné spreje do nosa.
• Bolesti hrdla: voľnopredajné pastilky na cmúľanie.
• Kašeľ: voľnopredajné lieky podľa typu kašľa po po-

rade s lekárnikom (antitusiká pri suchom, dráždivom 
kašli, mukolytiká pri vlhkom, produktívnom).

• Zvýšená teplota/horúčka: paracetamol, acylpyrín 
a pod.

• Podpora imunity: vitamín C – 2g/deň rozdelené 
do 2 – 3 dávok, vitamín D – 1000 IU/deň, zinok – 10 
mg/deň.

NCZI

MZ SR: Čo robiť po pozitívnom teste na COVID-19?
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Doručovanie dennej tlače Slovenkou poštou  
v sobotu nie je súčasťou univerzálnej služby, ktorá 
je poskytovaná pre iné produkty v rozsahu pon-
delok - piatok. Všetky náklady na distribučný pro-
ces a proces doručovania v sobotu sú naviazané 
iba na jediný produkt, a to je doručovanie sobot-
ných vydaní dennej tlače. Rozptyl predplatiteľov 
dennej tlače v sobotu je po celom Slovensku, t.j. 
od najmenších obcí až po veľké mestá, pričom po-
čet predplatiteľov sobotných vydaní dennej tlače 
je asi 30.000. Sobotné doručovanie dennej tlače 
tak, samozrejme, naráža hlavne na vysoké nákla-
dy pošty na túto službu.

Po dôkladnej analýze nákladového modelu Slo-
venská pošta už koncom minulého roku avizovala 
všetkým vydavateľom sobotnej tlače fakt, že ide  

o významnú nákladovú položku pošty a pod-
mienky poskytovania tejto služby bude treba  
v priebehu roka 2022 spoločne vyriešiť. Slo-
venská pošta ponúkla viacero alternatív, každá  
z nich však predpokladala zvýšenie ceny za distri-
búciu sobotnej tlače. Distribúciu denníkov riešili 
aj vydavatelia v rámci svojej asociácie, dohodli si 
spoločný postup, ktorý pošte následne individu-
álne komunikovali. Napriek tomu, že vydavatelia 
prejavili pochopenie situácie, z ich strany neprišlo 
k akceptácii ani jednej z ponúk Slovenskej pošty. 
Preto Slovenská pošta musela pristúpiť ku koneč-
nému rozhodnutiu skončiť distribúciu sobotnej 
tlače. Pošta vydavateľov o tejto skutočnosti infor-
movala a zároveň si s nimi dohodla podmienky 
ďalšej spolupráce.           Slovenská pošta

Slovenská pošta od roku 2022 nebude doručovať v sobotu

Združenie miest a obcí Slovenska principiálne 
odmieta parlamentnom schválenú poslanec-
kú novelu zákona o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve. Samosprávam odoberie 
milióny eur, pričom parlament opovrhuje vec-
nými pripomienkami z praxe.

Bezmocný sponzor 
Deklarovaným cieľom novely je rešpektovanie 

autonómie zriaďovateľov cirkevných a súkrom-
ných škôl v súvislosti so zmenou financovania,  
s dosiahnutím toho, aby bolo v praxi rovnaké fi-
nancovanie škôl a školských zariadení bez ohľadu 
na zriaďovateľa. Uvedená novela môže smerovať aj 
k tomu, že mestá a obce budú rušiť ZUŠ a školské 
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
pretože si nebudú môcť dovoliť financovať ich ďal-
šie fungovanie. Budú sa tak rušiť verejné zariade-
nia, ktoré majú často viac ako storočnú tradíciu len 
preto, že národná rada a vláda ignorujú oprávnené 
názory starostov a primátorov. Je v kompetencií 
ministerstva školstva, aby financovalo neverejných 
zriaďovateľov, aby rozhodlo, kde je potrebné aby 
vykonávali činnosť, v akej kvalite a za akých pod-
mienok. Uvedená novela spôsobí, že zo samospráv 
bude bezmocný sponzor.

Školské zariadenia sú inštitúcie, ktoré majú v sys-
téme školstva skôr doplnkovú funkciu. Tou hlav-
nou je regionálne školstvo. Pojem podfinancova-
né školstvo je už mantrou a napriek tomu, že ide  
o celospoločenský problém sa nerieši. Na jednej 
strane je tu povinnosť miest a obcí starať sa v rám-
ci originálnych kompetencií o budovy základných  
a materských škôl, ich modernizáciu a rekonštruk-
cie, a na druhej strane, štát ukrajuje samosprávam  
z rozpočtov milióny eur, aby miesto neho financo-
vali neverejný sektor. Preto mestá a obce síce budú 
mať peknú a funkčnú základnú umeleckú školu, ale 
deti sa budú učiť v rozpadávajúcej sa budove zá-
kladnej školy. 

ZMOS pritom opakovane upozorňoval na to, že 
takáto právna úprava zasiahne mestá a obce vo 
veľkom rozsahu a že takéto financovanie je poru-
šením ústavného práva samospráv na finančnú 
nezávislosť. Otvorene sme poslancom parlamentu 
preto ponúkli spoluprácu a priestor na rokovanie. 
Tento priestor sme nedostali a rovnako boli igno-
rované naše pripomienky. Paradoxne, novela bola 
parlamentom schválená v čase, kedy ešte bolo 
možné uplatniť pripomienky v rámci medzirezort-
ného pripomienkového konania. 

Poslanci vedia lepšie ako ľudia z praxe? 
Napriek tomu, že uvedená novela vyberie z roz-

počtov samospráv milióny eur, dopad na rozpočet 
verejnej správy nebol nijakým spôsobom kvantifi-
kovaný. ZMOS dáva do pozornosti fakt, že k návrhu 
novely uplatnili zásadné pripomienky viaceré sub-
jekty vrátane rezortu financií, štatistického úradu, 
Úradu na ochranu osobných údajov a tiež viaceré 
samosprávne kraje.

ZMOS vo svojom stanovisku napísal: „Je zrejmé, 
že uvedená novela výrazne zasiahne samosprá-
vy práve v tom najťažšom období po COVID-19  
a prehĺbi tak nespravodlivé financovanie neverej-
ných školských zariadení a škôl. Nespravodlivé nie 
pre neverejných poskytovateľov, ale pre mestá 
obce. Vyslovujeme dôrazný nesúhlas s takto navr-
hovanou právnou úpravou a žiadame jej stiahnu-
tie. Rovnako žiadame nápravu tohto absurdného 
nastavenia financovania, ktoré trvá od roku 2007  
a jeho presun spolu s riadnou kontrolou na Minis-
terstvo školstva ako na subjekt zodpovedný za na-
stavenie siete škôl a školských zariadení.“

Únia miest Slovenska sa vyjadrila: „Nesúhlasíme 
s navrhovanou právnou úpravou, ktorou sa mení 
spôsob financovania súkromných a cirkevných 
škôl a školských zariadení. Pokiaľ by mala prejsť 
navrhovaná zmena, je podľa nášho názoru vhod-
né uvažovať o tom, prečo financovanie tohto typu 
škôl a školských zariadení si opätovne nevezme 
na zodpovednosť štát, ktorý má všetky informácie 
vo vzťahu ku koeficientom, nepotrebuje zmluvu  
a v minulosti už v tomto režime fungovali krajské 
školské úrady.“

Vy iba sponzorujte 
Schválená novela prehlbuje nerešpektovania au-

tonómie samospráv v oblasti školstva a tiež opovr-
huje fiškálnou decentralizáciou.

V súčasnosti nastavený systém financovania 
súkromných a cirkevných školských zariadení, zá-
kladných umeleckých škôl predstavuje asi najab-
surdnejšie financovanie v oblasti školstva vôbec. 
Mestá, obce aj vyššie územné celky majú povinnosť 
financovať subjekty nad ktorými nemajú žiadnu 
kontrolu ani nevykonávajú žiadne faktické kompe-
tencie a to priamo z prostriedkov, ktoré predsta-
vujú ich originálne príjmy. Jednoducho povedané 
– obec nemôže do fungovania týchto subjektov 
zasiahnuť nijakým iným spôsobom ako iba formál-
nou kontrolou využívania poukázaných finančných 
prostriedkov. Nemôže kontrolovať kvalitu a opod-

statnenosť ich činnosti, rozhodovať o prioritách  
v ich smerovaní ani usmerňovať personálnu poli-
tiku. Napriek uvedenému je povinná prostriedky, 
ktoré sú zo zákona jej príjmami, poukazovať na 
účet týmto subjektom.

Výsledkom schválenej novely bude napríklad: 
Mesto Žilina výlučne na súkromné a cirkevné ZUŠ 
prispievať ročne vo výške 1.571.624 eur a obec Ľu-
botice vo výške 349.000 eur. Uvedená suma pred-
stavuje približne 10% výdavkov obce Ľubotice  
a trojnásobok toho, čo obec Ľubotice vynakladá 
na starostlivosť o seniorov. Obec Ľubotice ma 3600 
obyvateľov a transfer ZUŠ je vo výške 88%. Ďalším 
príkladom reálneho dopadu novely je mesto Mar-
tin a jeho financovanie neverejných inštitúcií. Z roz-
počtu mesta každý rok odídu viac ako 3 milióny eur 
neverejným poskytovateľom. Len pre mesto Mar-
tin bude novela predstavovať navýšenie výdavkov 
o viac ako 300.000 eur. 

Porušujú čo sa len dá 
Uvedená novela je podľa Združenia miest a obcí 

Slovenska ukážkovým príkladom porušenia Ústavy 
Slovenskej republiky, ktorá garantuje samospráve 
finančnú nezávislosť a právo samostatne hospo-
dáriť so svojim majetkom. Uvedené je týmto sys-
témom financovania neverejných škôl a školských 
zariadení porušované. Európska charta miestnej 
samosprávy, ktorú ratifikovala aj Slovenská repub-
lika, je pravidelne porušovaná najmä vo vzťahu  
k právu samospráv na primerané finančné prost-
riedky, právo na finančnú nezávislosť či právo na 
primerané prerokovanie zmien, ktoré sa ich dotý-
kajú. Netreba zabudnúť ani na to, že predkladateľ 
novely nedokázal kvantifikovať finančné dopady 
na samosprávy!

Hrubé zásahy do nezávislosti samospráv 
Združenie miest a obcí Slovenska dôrazne nesú-

hlasí s takto prijatou novelou. Nesúhlasí rovnako 
ani s procesom, ktorý nechal pred dverami mestá, 
obce a vyššie územné celky. Považujeme za prejav 
absencie rešpektu správanie zákonodarcov, ktorí 
v procese dôležitých zmien nepočúvajú názory 
tých, ktorých sa tieto zmeny dotknú, ktorí s nimi 
nekonzultujú problémy a uprednostňujú vlastné 
„jednoduché a rýchle riešenia“. Podľa ZMOS parla-
ment schválil hrubé zásahy do nezávislosti samo-
správ. ZMOS preto už teraz formuluje ďalšie kroky, 
ktorých cieľom bude nezavedenie tejto novely do 
praxe. V pomerne krátke dobe o nich bude infor-
movať.                         Michal Kaliňák, ZMOS (krátené)

Parlament vytvára zo samospráv bezmocného sponzora
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Počas dlhých zimných večerov si naši predkovia 
rozprávali príbehy plné zvláštnych bytostí s nadpri-
rodzenými schopnosťami. Azda najznámejšie boli 
strigy, bosorky, čarodejnice majúce zvyčajne podobu 
starej zlej ženy, no v niektorých oblastiach mal podo-
bu muža – strigôňa či bosoráka. Pri vode sa vraj obja-
voval vodník číhajúci na mladú devu, ktorú by utopil 
a pod vodou sa s ňou oženil. Pekelnou bytosťou bol 
čert zobrazovaný s rohami, chvostom a kopytami. 
Pozrime sa na niektoré ďalšie bytosti, o ktorých kedy-
si bolo počuť v javorníckych dolinách. 

Domový had – býval vraj ukrytý v každom dome. 
Predstavoval gazdu, hospodára, dušu prvého stavi-
teľa domu. Jeho miestom bol prah, pec alebo zákla-
dy domu. Zobrazovaný býval ako každý iný had, no  
v niektorých obciach nám starenky popisovali, že 
mal korunku, prípadne že bol bielej farby. Domo-
vý had bol neškodný, jeho úlohou bolo strážiť dom  
a jeho obyvateľov. Ak ho niekto zabil, domácim alebo 
chalupe sa malo zle vodiť. Ako aj inde na Slovensku,  
i v obciach javorníckych dolín nám rozprávači popi-
sujú častý motív: ako sa had spriatelí s dieťaťom a pije 
mu mliečko, prípadne pije mlieko domácej krave. 

„Pri každej chalupe sa skoro had držal. To bol pán 
domu, sa to rozprávalo. No a bolo tam také dzjevča, 
kdesi ho nechali, pravda, keď išli na trávu, nechali 
ho doma. A začal k nemu chodievať had. A vždycky 
mu pripravili pred tí dvere, no bolo akési postihnuté,  
a vždycky mu pripravili mlieko a kašu. Dali na mištič-
ku, pravda, tak mu spravili, že dokým prídu aby... No 
a on k nemu normálne chodiéval to mlieko žrac. Ešče 
že mu povedá, že len mlieko pil, a ono mu povedá, 
že: „Aj kašičku papaj, nielen mliečko!“ No a potom 
odrazu sa čosi vrácili tí rodičia, no a našli toho hada 
pri néj, pri tom dzjevčati, a strašne sa zľakli. Tak ho 
zabili, a potom aj to dzjevča umrelo.“

Víly – objavovali sa na lúkach, kde spoločne tanco-
vali a výskali. Mali podobu krásnych mladých dievčat 
s rozpustenými vlasmi, na ktorých mali z kvetov uvi-
té venčeky. Nádherné šaty im viali vo víre tanca, po 
tráve chodili naboso. Vílou sa vraj stala mladá dievka, 
ktorá zomrela pred sobášom alebo v ohláškach. Na 
Považí sme zistili motív, ako víly sa snažia nejakého 
muža utancovať k smrti, no on uteká domov pod od-
kvap, kde už nemajú nad ním žiadnu moc. Zaberala 
aj magická rastlina neto. 

„Ja, vily! No to boli také, že kedz umrela jako mla-
dá nevesta pred svadbú, že tá sa potom stala vilú.  
Z toho, že dotedy bola ešte poctivá. Tá chodila po-
tom v noci že po chalupách, volávala tam.“

Zmok – má podobu zmoknutého čierneho kuraťa. 
Kto ho má doma, má zaručenú prosperitu, úrodu, bo-
hatstvo. Človek získal zmoka tak, že deväť dní nosil 
pod ľavou pazuchou vajce od čiernej sliepky, pričom 

nesmel vtedy s nikým hovoriť, modliť sa, chodiť do 
kostola, ani sa umývať. Za opateru dokázal majiteľovi 
splniť akékoľvek želanie. Zmok mal niektoré vlast-
nosti démona, ktorého sa človek nemohol neskôr 
nijako zbaviť. 

„Ten sa dal vychovať. Aj poslúchal šetko, čo mu člo-
vek roskázal, vyplnil šetky priania. Ale kura, čierna 
kura musela zniesť vajce a to vajce sa držalo pod paz-
uchou, kým sa kurča nevyliahlo. No a to bolo vlastne 
kurča. Kurča, to bol ten zmok. Ono splnilo potom še-
tky priania, čo si človek zaželal.“

Mora – nadprirodzená bytosť, ktorá tlačila človeka 
na prsiach, gniavila ho tak, že nemohol dýchať a ho-
voriť. Niektorí informátori nám moru popisovali ako 
ženu, niektorí ako tieň, no najčastejšie bola popiso-
vaná ako beztvará ťažoba. Často pritláčala deti a ženy 
po pôrode, mohla cicať aj krv. Prilíhanie morou bolo 
poznať podľa červených škvŕn na prsiach alebo krku, 
človek býval bledý, slabý, mal nechutenstvo a chu-
dol na váhe. Morou sa mohli po smrti stať deti, ktoré 
boli zle pokrstené alebo zlý človek – revenant. Mala 
vlastnosti upíra, vampíra. Koho chodila po nociach 
dláviť mora, mal vysvätiť dom svätenou vodou, oko-
lo chalupy robiť kruh alebo pentagram trojkráľovou 
kriedou, účinné bolo jedenie cesnaku.

„Normálne som pri vedomí, vieš, ale pohnúť sa 
nemóžem, bóže, ale ma dusí, tlačí ma, a koľkorázy  
v noci máš pocit, kopeš, trieskaš, no... až tak sa ti 
dobre vydýchne! Toto je pravda, toto som zažil aj ja. 
A brat tieš mával problémy s tým. Pravdá, ešte jako 
bol patnásť, šestnásťročný. Vtedy, tó mama, no ja 
som bol na vojne, a mama spomínala, že koľkorázy 
vybehla do druhej izby za ním, že čo sa s ním robí..!“

Svetlonos – malé mihotavé svetielko objavujúce sa 
v blízkosti močiarov, močidiel, v zahmlených húšti-
nách. Zvyčajne sa ukazoval chlapom vracajúcim sa v 
noci z krčmy alebo nadránom od frajerky. Svetlonos 
dokázal človeka povodiť na neznáme miesta, človek 
sa zatúlal, nevedel nájsť cestu domov. Na svetlonosa 
nemal človek pískať, lebo vraj sa vtedy ešte viac zväč-
ší a nedá chodiacemu pokoj. Na nebezpečné svetiel-
ka pomáhala svätená voda, modlitba alebo ocikanie 
močom. 

„Volali to svetlonosi. A že nesmel na to pískať, lebo 
že keď bolo polnoci, keď sa to ukazovalo, že keď naň 
zapískal, že též ho videl, a že sa to vačšinu na mo-
čiaroch tam sa ukazovalo, že to dajako toho človeka 

vtiahnulo do toho močiara a už sa nevrátil.“
Plač mŕtvych detí – azda v každej obci je nejaké 

miesto, o ktorom sa rozprávalo, že tam počuť plač 
detí. Miesta bývali opradené príbehmi o krkavčích 
matkách, ktoré neprijali svoje dieťa za svoje, ale ho 
naopak zamordovali k smrti a potajme pochovali. Na 
týchto miestach plakávali aj deti, ktoré zomreli pri 
chcených potratoch alebo detičky pred pokrstením. 

„No šak to tu po tých potokoch šeličo sa odohrá-
valo. Jeden téš chojel, na tý vohľady tam. No a ona 
odešla jeho frajjérka, tak išiél v noci domú. A keď 
tam tak išiel pod ten háj... a vždycky počul tam malé 
decko plakac v tej stráni. No že prišiel domov a že 
vyprává, a že už tretí ráz idze tade, a že vždycky to 
malé dzecko tam počuje plakac. No a povedajú mu, 
že aby išiel za farárom, aby sa opýtal, či sa mu to len 
marí alebo čo. No a išiel a ten farár že mu povedá: ‚ 
No viete čo, keď ste to už tretí ráz počuli, však ho po-
krscice! ‚ A že jako? No že podľa prvých rodičí, Adama  
a Evy. No a aj mu povedal jako. No a už išiel tam,  
a zas to dzecko tam plakalo. A že on sa ho opýtal, že 
čo si žiada. A to dzecko že odpovedalo, že krst svatý. 
No a on, že ho, že sa pekne prežehnal, a že povedal: 
‚Jak si chlapec, tak buj Adam, jak si dzjevča, tak buj 
Eva!‘ Podľa prvých rodičov. No ale to ono tam bolo 
zavraždené. Však aj vieme, jedna baba, zakopala ho 
tam do hroble, a také nepokrstené.“

Smrtka – zlá démonická bytosť zobrazovaná v bie-
lom plášti, s umrlčou hlavou a s kosou v ruke. Obja-
vovala sa vtedy, ak mal niekto zomrieť. Na Považí sa  
o viacerých miestach rozpráva, že „tam odpočíva 
smrť“. Boli to osamotené ponuré miesta v lese, pri 
nejakej skale, o ktorých sa rozprávalo, že tam sa niek-
to pohybuje: človek cíti, že tam niekto je, no nikoho 
nevidí. Niekedy mala podobu neznámej ženy, ktorá 
prosí o prenesenie cez rieku. No kto ju chytí, zistí, že 
je veľmi ťažká – to je dôkaz, že je to Smrť. Inokedy má 
podobu známej ženy – tetky, kmotry, susedy, ktorá si 
prišla po niekoho, aby ho vzala do záhrobia. 

„Moje dievča, keď začala chodiť do školy, ona v tej 
škole počula, že tam na ceste do Ráztoky smrc zapo-
číva. A už to vyprávjala doma mojej mame. A oni jej 
povedzá: ‚Ale nebuc hlúpa, to neni pravda!‘ A ona: ‚Na 
mojpravdu, babko, aj uchojené tadze bolo.“ 

Petronela Rágulová 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Ilustračné foto: pixabay

Na drápačkách o tajuplných bytostiach horného Považia

Drápačky peria v Hatnom, 90. roky 20. storočia.                                 FOTO: Archív Vlastivedného múzea P. Bystrica
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PREDSTAVENIE SA PRESÚVA NA 17.1.2022 O 19.00 H 

Vstupenky ostávajú v platnosti
Predaj a info na www.kultura.puchov.sk

ZAKÚPENÉ VSTUPENKY OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

8. 10. 2021 o 19.30 hod. 
Dom kultúry Púchov

Príbehy 
o živých 
a našich

STANISLAV 
ŠTEPKA

STROM
PÁN

GENERÁLNI PARTNERI

8.10.2021 | 19:30 | DIVADLO PÚCHOV 
Vstupné 19 €, prístavky, balkóny 18 €.
Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

Predstavenie sa PRESÚVA NA 24.2.2022 o 19.30 h!
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 30.11. 
Polievka: Slepačí vývar s rezancami  
s rezancami
1. Hovädzie varené s mrkvou, zemiaky
2. Kuracie prsia na prírodno  s volským 
okom, hrášková ryža, obedový šalát
Streda: 1.12.
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom
1. Hovädzí roastbeef, opekané zemiaky, 
cesnakový dressing
2.Plnený kapustný list, zemiaková kaša, 
kyslá  uhorka
Štvrtok:2.12.
Polievka: Vrchárska 
1. Domáca zabíjačka (jaternica,  
klobáska), kyslá kapusta, zemiaky
2. Morčacie mäso v hubovo-smotanovej 
omáčke, cestovina
Piatok: 3.12.

Polievka: Hŕstková
1. Vyprážaný kurací gordon-blue,  
zemiaková kaša, šalát z červenej repy
2.Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
šalát z červenej repy

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok:  30. 11.
Polievka: 1. Kelová so zemiakmi, chlieb  
2. Slepačí vývar s cestovinou
1. Hovädzí španielsky vtáčik, dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Špenátové halušky s nivou  
a šampiňónmi
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža 
/opekané zemiaky
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 1.12. 
Polievka:  1. Slepačí vývar s cestovinou   
1. Bravčové partizánske rebierko,  
kapustové halušky
2. Hovädzí burger v žemli, zemiakové 

hranoly
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža 
/opekané zemiaky 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 2.12. 
Polievka:  1. Šošovicová s párkom  
a zemiakmi, chlieb  
2. Slepačí vývar s cestovinou 
1. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Rizoto z tarhone s kuracím mäsom  
a zeleninou 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža 
/opekané zemiaky 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 3.12. 
Polievka:  1. Zeleninová s bulgurom, 
chlieb 2. Slepačí vývar s cestovinou
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový  
šalát s majonézou 
2. Moravské koláče
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža 
/opekané zemiaky
4. Pizza podľa vlastného výberu

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 30.11
Polievka:  Kulajda, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací steak na pražský spôsob (šunka, 
hrášok, vajíčko), dusená ryža
2. Hovädzí stroganov so šampiňónmi, 
maslové halušky     

3. Lasagne „Bolognese“, parmezán
Streda: 1.12.
Polievka: Fazuľová polievka s údeným 
mäsom, chlieb
Hovädzí vývar „Risi-Bisi“
1. Mletý kurací rezeň so syrom, varené 
zemiaky s maslom, kyslá uhorka       
2. Šťavnatý bravčový rezeň, ½ ryža,  
½ americké zemiaky    
3. Palacinky s nutelou a škoricovou 
penou   
Štvrtok: 2.12.
Polievka: Sedliacka krúpová, chlieb
Zverinový vývar s pečeňovými  
haluškami  
1. Pečené kuracie stehno, kompót, 
dusená ryža
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
3. Vyprážaný pastiersky syr, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
Piatok: 3.12.
Polievka: Brokolicová krémová polievka, 
chlebové krutóny
Slepačí vývar, špenátové halušky  
1. Kurací rezeň Černohor, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka
2. Pečené bravčové koleno, dusená 
kapusta, domáca knedľa   
3. Penne dubákové „Porcini“ Carbonara 
so slaninkou, parmezán
Špecialita na tento týždeň:
Kuracie stehno, dusená kapusta,  
karlovarská knedľa
             
                                             “Prajeme dobrú chuť.”

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
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Inšpirujte sa sudcami, ktorí od-
mietli upaľovať čarodejnice, posta-
vili sa nacistom, či sa snažia o zacho-
vanie nezávislosti súdov.

Ako ukazuje história, niekedy je treba 
postaviť sa systému a ísť aj proti aktu-
álne platným zákonom. V minulosti aj 
súčasnosti nájdeme viacero žiarivých 
príkladov, keď sa právnici alebo sud-
covia odmietli riadiť pochybnou legis-
latívou. Zachránili tak životy, prípadne 
zmenili dejiny. Takéto príbehy zozbieral 
významný nórsky profesor práva Hans 
Petter Graver, ktorý navštívil Sloven-
sko. Stretol sa s viacerými sudcami, na-
vštívil novovzniknutý Najvyšší správny 
súd SR a odprezentoval knihu Právne 
hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí  
v talároch.

„Bol som dosť depresívny z toho, keď 
som videl, ako v mnohých prípadoch 
právnici doslovne aplikovali právo, aj 
keď bolo nemorálne, najmä v autori-
tatívnych režimoch. Preto som sa roz-
hodol poukázať na tie žiarivé príklady, 
ktoré odmietli byť takéhoto niečoho 
súčasťou. Zaujímavých príbehov je 
veľa, ale k mojim najobľúbenejším 
patrí Hans Georg Calmeyer, o ktorom 
si prečítate v knihe. Hľadal trhliny  
v zákone a zachránil počas 2. svetovej 
vojny tisícky ľudí pred masovým vyhla-
dením,“ uviedol Hans Petter Graver. 

Preklad a vydanie Graverovej knihy, 

v ktorej čitatelia nájdu príbehy advo-
kátov a sudcov, ktorí sa v záujme vyš-
šieho dobra postavili zákonu alebo 
orgánom verejnej moci, zabezpečil 
Sokratov inštitút. V knihe je 11 príbe-
hov reálnych osobností z právneho 
sveta z obdobia stredoveku či expan-
zie hitlerovského Nemecka v Európe, 
ale aj príbehy poznačené érou rasovej 
segregácie, alebo obdobím boja za 
nezávislosť súdov v súčasnom Poľsku. 
Posledný príbeh je fiktívny, postavený 
na literárnom diele Margaret Atwood, 
autorky Príbehu služobníčky.

„Motiváciou na vydanie knihy bolo 
podporiť jej čitateľov, aby si vedeli  
v ťažkých chvíľach zachovať integritu  
a našli odvahu rozhodnúť sa pre 
správnu vec. Pretože ich malé hrdin-
stvá môžu viesť k veľkým zmenám  
v spoločnosti,“ uviedla Jana Ďaďová zo 
Sokratovho inštitútu, programu Centra 
environmentálnej a etickej výchovy Ži-
vica. Všetkých 12 príbehov je podľa nej 
inšpiratívnych, no najviac ju zaujala 
odvaha sudcu z raného novoveku. „Je 
to príbeh o právnikovi Mandrupovi Pe-
dersenovi Schønnebølovi, ktorý sa ešte 
v 17. storočí v Nórsku postavil verejnej 
mienke aj zaužívanej praxi upaľovania 
čarodejníc. Na základe dôsledného 
uplatnenia práva zachránil niekoľko 
žien pred upálením, pričom sa zastal 
najmenej privilegovaných vrstiev oby-

vateľstva,“ dodala Jana Ďaďová.
Hans Petter Graver sa počas návšte-

vy Slovenska zúčastnil aj na diskusii so 
slovenskou sudkyňou Dašou Kontríko-
vou a predsedníčkou Úradu na ochra-
nu oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti Zuzanou Dlugošovou. Hovori-
li o tom, odkiaľ prichádza tlak na sud-
cov a ako sa mu dá čeliť. „V knihe ná-

jdete hrdinstvá sudcov v diktatúrach  
a u nás na Slovensku určite v diktatúre 
nežijeme. Myslím si však, že to, čomu 
čelia trestní sudcovia teraz, keď sa 
začala odhaľovať korupčná činnosť  
v rámci celej spoločnosti, je náročné.  
V budúcnosti budú pravdepodobne 
títo ľudia považovaní za hrdinov,“ uza-
tvorila Kontríková.      Živica

Právne hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí v talároch 
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Zálohovanie jednorazových plas-
tových a kovových obalov sa neza-
držateľne blíži a už od nového roka 
budeme za vrátenie týchto obalov 
dostávať záloh.

Podľa poslednej novely zákona  
o zálohovaní jednorazových obalov je 
cieľom Slovenska od roku 2025 vyzbi-
erať najmenej 90% plastových a kovo-
vých jednorazových obalov od nápo-
jov. Tento cieľ je na základe skúseností 
iných krajín dosiahnuteľný len cez zá-
lohovanie. Pre porovnanie, separova-
ním odpadu, ktoré funguje už dnes, 
sa darí vyzbierať len okolo 60 percent 
plastových nápojových obalov.

Zálohomaty pribúdajú naprieč 
Slovenskom

Od samotnej myšlienky o zálohova-
ní k realizácii prešla naša krajina dlhú 
cestu. Vďaka spolupráci medzi štá-
tom, Správcom zálohového systému, 
obchodníkmi a súkromnými spoloč-
nosťami je všetko na najlepšej ceste 
k tomu, aby systém fungoval už od 
prvého dňa. 

„O mesiac to celé vypukne. Sme 
presvedčení, že ľudia na Slovensku sú  
z tejto novinky, ktorá výrazne pomôže 
nielen životnému prostrediu, nadšení 
rovnako ako my. Ukázal nám to aj prie-
skum, podľa ktorého až 80 % Slovákov 
víta právne predpisy prijaté v súvislosti 
so zálohovaním,“ vraví Roman Postl, 
konateľ spoločnosti TOMRA Collection 
Slovakia.

„Od januára 2022 Slovensko čaká 
veľká zmena. Sme hrdí, že ako prvá 
krajina v regióne strednej Európy za-

vádzame zálohový systém na jedno-
razové nápojové obaly v spolupráci  
s výrobcami, obchodníkmi a s podpo-
rou Ministerstva životného prostredia 
SR. Zo skúsenosti úspešných krajín, 
ktoré zálohujú vidíme, že je to jediné 
reálne riešenie, ako vyzbierať viac ako 
90% obalov materiál, účinne ich recy-
klovať a znovu použiť pri výrobe no-
vých obalov spôsobom z fľaše do fľaše 
a z plechovky do plechovky. Veríme, že 
spotrebitelia sa do zálohovania s ra-
dosťou zapoja a prispejú tak  k ochrane 
životného prostredia,“ vysvetľuje Lucia 
Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy 
a komunikáciu neziskovej organizácie 
Správca zálohového systému, ktorá na 
Slovensku zavedenie zálohového sys-
tému koordinuje.

TOMRA, ktorá patrí ku globálnym 
lídrom v oblasti zálohovania a recyklá-
cie, pomáha slovenským maloobchod-
níkom pripraviť sa na spustenie celého 
systému na plné obrátky. Zálohomaty 
od TOMRA prinesú výhody zákazní-
kom a majiteľom obchodov na celom 
Slovensku. 

„Už dnes nájdeme prvé zálohomaty 
v sieťach zahraničných a domácich ob-
chodov. Spoločne sme spustili pilotné 
projekty, vďaka ktorým si môžu ľudia 
zálohovanie vyskúšať ešte pred ofi-
ciálnym spustením,“ vysvetľuje Roman 
Postl. 

Zálohový systém – jednoduchý  
a efektívny

V Nitre, Senci, Krupine, Košiciach či 
Nových Zámkoch sa tak v zálohoma-
toch už počas letných mesiacov vyz-

bierali v rámci testovacej prevádzky 
zálohovania prvé desiatky tisíc prázd-
nych obalov. Práve zálohomaty vďaka 
svojim vlastnostiam umožňujú zber 
veľkého množstva obalov v rýchlom 
čase. Prijímajú, rozpoznávajú, triedia, 
stláčajú, skladujú a navyše vďaka in-
teligentným technológiám reportujú 
a zúčtujú vrátenie zálohy. Zároveň ob-
chodníkovi a Správcovi zabezpečujú 
v reálnom čase pravidelné a užitočné 
analýzy. 

„Zálohovanie štartuje od 1. januára 
2022. Zálohované obaly bude možné 
vrátiť v mnohých obchodných pre-
vádzkach, ktoré predávajú potraviny. 
Nápoje sa budú vracať do odberného 
automatu-zálohomatu alebo v prí-
pade menších potravín napríklad pri 
pokladni. Výška zálohu je jednotná 

pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 
centov,“ dopĺňa informácie o záloho-
vom systéme Lucia Morvai.

Analýzy odhadujú, že na Slovensku 
sa postupne vyzbiera až 1,2 miliardy 
prázdnych obalov. TOMRA, ktorá má 
po celom svete rozmiestnených viac 
ako 84.000 recyklomatov, sa na výho-
dy zálohovania pozerá zo širšej per-
spektívy. 

 „Vďaka zálohovaniu odbremeníme 
našu prírodu o množstvo odpadu, čo 
však nie je jediné pozitívum. V spraco-
vaní a nakladaní s obalmi bude koneč-
ne usporiadaný systém, ktorý na Slo-
vensku doteraz chýbal. Budeme mať 
prehľad v množstve jednorazových 
obalov a budeme s nimi môcť efektív-
ne nakladať,“ dopĺňa Roman Postl.

TOMRA Collection

Od januára 2022 sa spúšťa nový zálohový systém obalov

Približne polovicu všetkých úmrtí 
na Slovensku v roku 2019 možno 
pripísať nezdravému životnému 
štýlu, a teda zlému stravovaniu,  
alkoholu, fajčeniu, a nízkej fyzickej 
aktivite. 

Štúdia slovenských analytikov  
s názvom „Nevyužitý potenciál stravy, 
fajčenia a konzumácie alkoholu na 
Slovensku“ si detailne všíma niekoľko 
kľúčových faktorov, ktoré sa týkajú ži-
votného štýlu, stravovania, spotreby 
alkoholu, fajčenia, konzumácie slade-
ných nápojov či nezdravých potravín 
a porovnáva ich s takými ukazovateľ-
mi, ako je miera odvrátiteľných úmrtí, 
počet pacientov s kardiovaskulárnymi 
ochoreniami, najmä infarktom či ciev-
nou mozgovou príhodou, pľúcnymi 
ochoreniami a rakovinou. Dĺžka doži-
tia na Slovensku je výrazne pod prie-
merom nielen EÚ, ale aj krajín Vyše-
hradskej skupiny. 

Máme radi sladké
„Približne polovicu všetkých úmr-

tí na Slovensku v roku 2019 možno 
pripísať práve rizikovým faktorom 
správania,“ hovorí analytik Martin 
Smatana, jeden z autorov štúdie. „Ak 
sa pýtate na to, či je slovenská strava 

dostatočne zdravá, odpoveď je, žiaľ 
nie. Pri porovnaní 47 európskych kra-
jín je Slovensko z pohľadu úmrtí na 
kardiovaskulárne ochorenia z dôvodu 
zlého stravovania na siedmom naj-
horšom mieste,“ vysvetľuje Smatana. 
Úmrtnosť na Slovensku je z tohto 
dôvodu o 140 % väčšia ako priemer EÚ  
a o 30 % vyššia ako v susednej Českej 
republike. O nezdravom životnom štý-
le Slovákov vypovedá aj spotreba cuk-
ru, ktorá sa v rokoch 2000 – 2018 viac 
ako zdvojnásobila a v roku 2016 sme 
v spotrebe tejto komodity prekonali aj 
USA. Z 38 krajín OECD sme v spotrebe 
cukru na 5. mieste, a to najmä z dôvo-
du konzumácie veľkého množstva 
sladených nápojov, sirupov a džúsov. 
„Ako problém sa javí najmä konzumá-
cia cukru u mladistvých. Na Slovensku 
15-roční mladiství konzumujú o dve 
tretiny viac sladených nápojov ako je 
priemer EÚ,“ hovorí Martin Smatana. 
To má za následok aj rastúcu mieru 
obezity, ktorá sa za ostatné roky v ka-
tegórii mladistvých a dospievajúcich 
takmer zdvojnásobila. Každý šiesty 
dospievajúci je v súčasnosti obézny, 
pričom práve nadváha a obezita spô-
sobuje okrem kardiovaskulárnych rizík 

aj sociálne a psychické problémy mla-
dých ľudí.

Regulačné opatrenia
Zvrátiť tento nelichotivý stav sa 

dá len efektívnou politikou a zása-
hom štátu formou prísnej regulácie. 
Ide o pomerne ľahko realizovateľné 
opatrenia, ktoré však môžu pôsobiť 
preventívne. Autori štúdie hovoria  
o zákaze trans-tukov, povinnej regu-
lácii soli v potravinách, dani zo slade-
ných nápojov a dotácii na ovocie a ze-
leninu. Nemenej dôležitým opatrením 
je aj nevyhnutná politická intervencia 
na zníženie príjmu soli v potravinách 
zavedením legislatívy, ktorá by uložila 
výrobcom cielené zníženie soli v ich 
produktoch. Daň zo sladených nápo-
jov je najbežnejšou intervenciou štátu 
na zmenu stravy obyvateľov s veľkým 
prínosom na zdravie ľudí. Poľsko či 
Maďarsko len nedávno zaviedli dane 
z cukru a rovnaké opatrenie vo výške 
10 alebo 30% zdanenia odporúčajú 
autori štúdie aj na Slovensku. Pozi-
tívny účinok na zníženie zbytočných 
úmrtí, zníženie výdavkov na zdravot-
nú starostlivosť a stratu produktivity 
môže vyvolať aj dotácia na ovocie  
a zeleninu.

Fajčenie a alkohol
Čo sa životného štýlu týka, Sloven-

sku patrí nelichotivé miesto aj v poč-
te fajčiarov. Podiel silných fajčiarov 
sa zvýšil z 22% na zhruba 26%. Medzi 
nezamestnanými je podiel fajčiarov 
dvakrát vyšší ako v ostatnej populácii. 
Okrem rizikovosti tabaku a fajčenia sa 
autori štúdie zamerali aj na alkohol 
ako rizikový faktor spôsobujúci nielen 
rôzne druhy rakoviny (hltana, hrtana či 
pečene), ale aj na jeho škodlivé účinky 
na ľudský mozog, psychiku a sociálne 
správanie. V porovnaní so západnou 
Európou má Slovensko v rámci kul-
túrnej tradície výraznejšie zastúpe-
nie alkoholu a jeho vyššiu priemernú 
spotrebu. Podľa údajov WHO z roku 
2018 predstavuje priemerná spotreba 
čistého alkoholu ročne na Slovensku 
11,5 litra, čo je vysoko nad svetovým 
priemerom. Aj v tomto prípade autori 
naznačujú jasné regulácie štátu v zá-
ujme čo najefektívnejšej politiky. Ide 
primárne o propagáciu nápojov s niž-
ším množstvom alkoholu, obmedze-
nie predaja alkoholu po 22.00 hodine  
a zvýšenie vekovej hranice na konzu-
máciu alkoholu na 21 rokov.

NCZI (krátené), foto: pixabay 

Polovicu úmrtí pred koronou spôsobila zlá životospráva
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Fotograf Martin Habánek je rodákom z neďalekých Fotograf Martin Habánek je rodákom z neďalekých 
Ladiec. Má rád prírodu a turistiku, ale najväčšiu záľu-Ladiec. Má rád prírodu a turistiku, ale najväčšiu záľu-
bu má v dokumentárnom a umeleckom fotografova-bu má v dokumentárnom a umeleckom fotografova-
ní autentického folklóru. Začínal ako samouk - fotil ní autentického folklóru. Začínal ako samouk - fotil 
najskôr krajinu, prírodu, kvety a zvieratá, v posled-najskôr krajinu, prírodu, kvety a zvieratá, v posled-
nom období sa zameral fotenie ľudí v ich prirodze-nom období sa zameral fotenie ľudí v ich prirodze-
nom prostredí slovenského vidieka. Zamiloval sa do nom prostredí slovenského vidieka. Zamiloval sa do 
krásy ľudového kroja, do jeho rozmanitosti, ktorú krásy ľudového kroja, do jeho rozmanitosti, ktorú 
inšpirovala príroda. inšpirovala príroda. 

Jeho veľkým vzorom je československý fotograf  Jeho veľkým vzorom je československý fotograf  
Karel Plicka (1894-1987). Má to však s fotografovaním Karel Plicka (1894-1987). Má to však s fotografovaním 
starobylej slovenskej dediny ťažšie ako jeho pred-starobylej slovenskej dediny ťažšie ako jeho pred-
chodca. Za posledných 100 rokov sa slovenská dedi-chodca. Za posledných 100 rokov sa slovenská dedi-
na zmenila na nepoznanie a preto je omnoho ťažšie na zmenila na nepoznanie a preto je omnoho ťažšie 
na fotografiu dostať atmosféru starých čias. V dobe na fotografiu dostať atmosféru starých čias. V dobe 
Karla Plicku mnohí Slováci ešte žili tradičným spôso-Karla Plicku mnohí Slováci ešte žili tradičným spôso-
bom a dokumentovanie histórie bolo jednoduché. bom a dokumentovanie histórie bolo jednoduché. 
Martin Habánek musí záber pripraviť, nájsť vhodný Martin Habánek musí záber pripraviť, nájsť vhodný 
priestor, ochotných ľudí a starobylosť naaranžovať. priestor, ochotných ľudí a starobylosť naaranžovať. 
Pri pracovných výletoch Martina Habánka po Slo-Pri pracovných výletoch Martina Habánka po Slo-
vensku mu pomáhajú starostovia obcí, lokálpatrioti, vensku mu pomáhajú starostovia obcí, lokálpatrioti, 
členovia folklórnych súborov, folklórny remeselníci  členovia folklórnych súborov, folklórny remeselníci  
a rôzni zberatelia. Vždy fotí na miestach, odkiaľ po-a rôzni zberatelia. Vždy fotí na miestach, odkiaľ po-
chádzajú kroje. Niekedy má šťastie a získa na fotenie chádzajú kroje. Niekedy má šťastie a získa na fotenie 
aj známe osobnosti – napr. v krojoch fotil herca Lu-aj známe osobnosti – napr. v krojoch fotil herca Lu-
káša Latináka, výtvarníka Jozefa Gertliho „Danglára“, káša Latináka, výtvarníka Jozefa Gertliho „Danglára“, 
alebo opernú speváčku Adrianu Kučerovú. Bol z toho alebo opernú speváčku Adrianu Kučerovú. Bol z toho 
pekný Hriňovský kalendár na roky 2021 a 2022.pekný Hriňovský kalendár na roky 2021 a 2022.

Martin Habánek robí fotografovanie stále len ako Martin Habánek robí fotografovanie stále len ako 
svoj koníček popri zamestnaní v ladeckej cemen-svoj koníček popri zamestnaní v ladeckej cemen-
tárni. Svoje umelecké diela vystavoval na viacerých tárni. Svoje umelecké diela vystavoval na viacerých 
výstavách - v Košeci, Ladcoch, Čičmanoch a v Hriňo-výstavách - v Košeci, Ladcoch, Čičmanoch a v Hriňo-
vej. Fotografie zverejňuje tiež na svojej facebookovej vej. Fotografie zverejňuje tiež na svojej facebookovej 
stráne „Martin Habánek PhotoAdventures“, ktorá má stráne „Martin Habánek PhotoAdventures“, ktorá má 
3.600 sledovateľov. Nedávno mu vo vydavateľstve 3.600 sledovateľov. Nedávno mu vo vydavateľstve 
Fortuna Libri vyšla výpravná Fortuna Libri vyšla výpravná kniha „Slovenské ro-kniha „Slovenské ro-
dinné tradície na fotografiách“dinné tradície na fotografiách“, ktorú zostavil spo-, ktorú zostavil spo-
ločne s autorkou textu Katarínou Nádaskou. ločne s autorkou textu Katarínou Nádaskou. 

Vydavateľ novú knihu predstavuje v internetových Vydavateľ novú knihu predstavuje v internetových 
kníhkupectvách týmito slovami: kníhkupectvách týmito slovami: „Ľudský život sa „Ľudský život sa 
odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna, ba od vekov ne-odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna, ba od vekov ne-
menné: narodenie, detstvo, mládenectvo a dievoctvo, menné: narodenie, detstvo, mládenectvo a dievoctvo, 
svadba a napokon skon. V našom prostredí sa takýto svadba a napokon skon. V našom prostredí sa takýto 
kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú 
deti, vnuci a dožívajú starí rodičia. Aby sa človeku ľah-deti, vnuci a dožívajú starí rodičia. Aby sa človeku ľah-
šie žilo, aby tieto zlomové okamihy i všedný deň rodina šie žilo, aby tieto zlomové okamihy i všedný deň rodina 
ľahšie zvládla a aby ich človek prekonával dôstojne, na ľahšie zvládla a aby ich človek prekonával dôstojne, na 
to sa sformovali rituály, ktoré podčiarkujú slávnostný, to sa sformovali rituály, ktoré podčiarkujú slávnostný, 
zábavný i smútočný akt. Okrem písaného slova, kde zábavný i smútočný akt. Okrem písaného slova, kde 
sú vysvetlené základné zvyky a rituály našich predkov sú vysvetlené základné zvyky a rituály našich predkov 
viažuce sa k rodinnému životu, radosť z knihy umocnia  viažuce sa k rodinnému životu, radosť z knihy umocnia  
i fotografie Martina Habánka. Text spolu s vizualizá-i fotografie Martina Habánka. Text spolu s vizualizá-
ciou každej životnej situácie je názornou ukážkou toho, ciou každej životnej situácie je názornou ukážkou toho, 
ako sme žili v minulosti. Autentický ľudový odev, pra-ako sme žili v minulosti. Autentický ľudový odev, pra-
covný i slávnostný, je zachytený na fotografiách v jeho covný i slávnostný, je zachytený na fotografiách v jeho 
prirodzenom prostredí. Môžeme vidieť, ako sa obliekala prirodzenom prostredí. Môžeme vidieť, ako sa obliekala 
nevesta na sobáš, ako sa upevňovala na hlavu svadob-nevesta na sobáš, ako sa upevňovala na hlavu svadob-
ná parta, ako prebiehalo snímanie party a nasadenie ná parta, ako prebiehalo snímanie party a nasadenie 
prvého čepca po sobáši a množstvo ďalších životných prvého čepca po sobáši a množstvo ďalších životných 
situácií od narodenia človeka až po smrť.“situácií od narodenia človeka až po smrť.“

Martin Habánek o knihe „Slovenské rodinné tradí-Martin Habánek o knihe „Slovenské rodinné tradí-
cie na fotografiách“ pre Púchovské noviny povedal: cie na fotografiách“ pre Púchovské noviny povedal: 
„Je to moja úplne prvá kniha. Jej zrod sprevádzalo „Je to moja úplne prvá kniha. Jej zrod sprevádzalo 
mnoho precestovaných kilometrov, horúcich aj stude-mnoho precestovaných kilometrov, horúcich aj stude-
ných dní, učenie sa pred fotením, zoznamovanie sa s re-ných dní, učenie sa pred fotením, zoznamovanie sa s re-
giónmi, s ich kultúrou, s ľuďmi a ich príbehmi.  Napriek giónmi, s ich kultúrou, s ľuďmi a ich príbehmi.  Napriek 
všetkým problémom, ktorým som musel čeliť, pustil by všetkým problémom, ktorým som musel čeliť, pustil by 
som sa do toho znovu a veľmi rád. Zachovať dedičstvo som sa do toho znovu a veľmi rád. Zachovať dedičstvo 
ľudového odevu slovenských dedín, to je moje poslanie, ľudového odevu slovenských dedín, to je moje poslanie, 
ktoré splním a zanechám budúcim generáciám.“ktoré splním a zanechám budúcim generáciám.“

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
Foto: Martin HabánekFoto: Martin Habánek

Martin Habánek z Ladiec rád fotí slovenské kroje
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Slovenský futbalový zväz vydal usmernenia  
k nariadeniam vlády.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový 
stav a obmedzila ľuďom slobodu pohybu. Zave-
dením lockdownu reagovala na rastúci počet prí-
padov nákazy novým koronavírusom.

Od štvrtka 25. novembra platí zákaz vychádza-
nia a zakázané sú všetky hromadné podujatia  
s presne určenými výnimkami. Stopku dostali prí-
pravné zápasy i tréningy detí či dospelých.

„S účinnosťou od štvrtka 25. novembra 2021, 
zatiaľ na dobu 14 dní do 9. decembra 2021, sú za-
kázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane 
tréningového procesu na všetkých úrovniach,“ na 
svojom webe informuje Slovenský futbalový zväz.

Výnimku majú profesionáli, teda Fortuna liga  
a druhá najvyššia súťaž.

„Pre profesionálne ligy platí zákaz diváckej účas-
ti s tým, že tréningy a súťažné stretnutia sa riadia 
rovnakými pravidlami ako doteraz.

Kluby zodpovedné za organizáciu športových 
aktivít sú povinné riadiť sa uvedenou úpravou, 
zabezpečiť jej plnenia a rešpektovať dočasné po-
zastavenie všetkých tréningových aj súťažných 

aktivít,“ dodáva.
O akejkoľvek zmene pravidiel a nariadení Vlády 

SR a Úradu verejného zdravotníctva SR bude SFZ 

informovať na oficiálnom webovom sídle. 
Zdroj: Futbalnet – Ivan Mriška, 
ilustračné foto: Robo Michalec

Tréningy a prípravné futbalové zápasy sú 
zakázané, výnimku majú len profesionáli

Mimoriadne dramatickú jarnú časť sľubuje naj-
vyššia oblastná futbalová súťaž mužov. V šiestej 
liga je medzi prvým a štvrtým mužstvom iba jed-
nobodový rozdiel a to na piatom mieste je Pod-
manín, ktorý má zápas k dobru. V boji o postup 
sú zainteresované aj dve mužstvá z Púchovského 
okresu. Dolné Kočkovce dlho viedli šiestoligový 
peletón, no v záverečnom kole ich po zaváhaní 
vystriedal na čele nováčik z Novej Dubnice. Do 
otázky postupu budú na jar určite chcieť prehovo-
riť aj štvrté Streženice. Z ďalších účastníkov súťaže  
z Púchovského okresu je Lysá na ôsmej priečke, 

Visolaje sú o dve priečky nižšie a Dohňany sú tre-
tie od konca.  

Tabuľka po jeseni
1. N. Dubnica 14 8 4 2 40:22 28
2. D. Kočkovce 14 9 1 4 28:21 28
3. Udiča 14 8 3 3 43:15 27
4. Streženice 14 9 0 5 35:29 27
5. Podmanín 13 8 0 5 32:19 24
6. Šebešťanová 14 6 4 4 33:25 22
7. Tuchyňa 14 5 5 4 31:23 20
8. Lysá 14 5 3 6 35:21 18
9. Mikušovce 14 6 0 8 21:36 18

10. Visolaje 14 6 2 6 36:31 17
11. Papradno 14 4 4 6 28:27 16
12. Dohňany 14 4 1 9 21:42 13
13. Sverepec 14 3 2 9 15:33 11
14. K. Podhradie 13 1 1 11 10:64 4

Doma
1. Podmanín 7 7 0 0 26:7 21
2. Streženice 7 7 0 0 25:7 21
3. N. Dubnica 7 7 0 0 24:8 21
4. D. Kočkovce 7 7 0 0 16:4 21
5. Udiča 7 6 0 1 29:5 18
6. Lysá 7 5 2 0 27:2 17
7. Tuchyňa 7 4 3 0 22:9 15
8. Šebešťanová 7 4 2 1 22:12 14
9. Visolaje 7 4 1 2 19:13 13
10. Papradno 7 3 3 1 19:8 12
11. Mikušovce 7 4 0 3 12:14 12
12. Dohňany 7 2 1 4 11:12 7
13. Sverepec 7 1 2 4 11:19 5
14. K. Podhradie 6 1 1 4 9:16 4

Vonku
1. Udiča 7 2 3 2 14:10 9
2. Šebešťanová 7 2 2 3 11:13 8
3. N. Dubnica 7 1 4 2 16:14 7
4. Visolaje 7 2 1 4 17:18 7
5. D. Kočkovce 7 2 1 4 12:17 7
6. Sverepec 7 2 0 5 4:14 6
7. Streženice 7 2 0 5 10:22 6
8. Mikušovce 7 2 0 5 9:22 6
9. Dohňany 7 2 0 5 10:30 6
10. Tuchyňa 7 1 2 4 9:14 5
11. Papradno 7 1 1 5 9:19 4
12. Podmanín 6 1 0 5 6:12 3
13. Lysá 7 0 1 6 8:19 1
14. K. Podhradie 7 0 0 7 1:48 0

Dolné Kočkovce prezimujú v oblastnej lige druhí

V záverečnom jesennom kole Dolné Kočkovce iba remizovali v derby vo Visolajoch a v jesennej tabuľke ich tak o 
skóre preskočila Nová Dubnica.                                                              FOTO: Facebook Slovan Dolné Kočkovce
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Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Po stretnutí zástupcov Slovenského futba-
lového zväzu, Slovenského zväzu ľadového 
hokeja, Slovenskej volejbalovej federácie, 
Slovenského zväzu hádzanej a Slovenskej bas-
ketbalovej asociácie dňa 25. novembra 2021 
vydávajú zúčastnené národné športové zväzy 
túto spoločnú deklaráciu. 

Adresovaná je všetkým kompetentným orgá-
nom, ktoré majú právomoc vytvárať pravidlá 
organizácie hromadných športových podujatí,  
a to s cieľom umožniť športovanie detí a mládeže 
vrátane súťažných aktivít aj na amatérskej úrovni, 
dosiahnuť primeranosť a zrovnoprávnenie pod-
mienok pre športovanie v čase po zlepšení ak-
tuálnej epidemiologickej situácie a po ukončení 
lockdownu. 

Spoločne VYHLASUJEME, že s plnou vážnosťou 
akceptujeme zavedenie núdzového stavu a s tým 
súvisiace obmedzenie mobility a zákaz vychádza-
nia. Tento krok považujeme v súčasnej viac než 
kritickej situácii za nevyhnutný na spomalenie 
extrémneho rastu pacientov s vážnym priebe-
hom ochorenia COVID – 19 a zabránenie kolap-
su zdravotníckeho systému, jeho definitívnemu 
preťaženiu a hroziacej humanitárnej kríze. Pevne 
veríme, že zlomí pandemickú krivku na zvládnu-
teľné hodnoty v dohľadnom čase. Zároveň však 
dodávame, že následný návrat do systému regio-
nálneho COVID semaforu a „miernejších“ opatrení 
podľa rizikovosti regiónov už musí prebehnúť za 
vopred známych podmienok, ktoré budú rozum-
né, primerané a hodné všeobecného rešpektu 
športového hnutia, ktoré predstavuje významnú 
časť populácie.  

Pravidlá v systéme sa majú prijať ako výsledok 
konsenzu a vzájomnej spolupráce vládnych in-
štitúcií a zástupcov športového hnutia, nie ako 
doteraz reálnym vylúčením predstaviteľov športu 
z procesu nastevania noriem, ktoré majú na zväzy 
a najmä na ľudí, ktorých združujú, deštruktívny 
dopad. 

Spoločne už teraz ŽIADAME o naše priame zapo-
jenie do prípravy opatrení v čase po lockdowne. 
V tomto smere vieme poskytnúť svoje odborné 
kapacity, skúsenosti z organizácie športových ak-
tivít a poznatky z praxe, ktoré sú dôležité pri kon-
cipovaní racionálnych, efektívnych, ale zároveň 
citlivých pravidiel.  

Sme už inde ako v prvej a druhej vlne pandémie, 
máme v rukách nástroj na jej zvládnutie v podobe 
očkovania. O to viac je smutné, kde sme sa ocitli  
a napriek tomu, že máme na dosah svetlo, opäť 
raz tápame v tme.

Naše základné zámery vychádzajú zo spoločnej 
zhody na systéme, ktorý by mal po uvoľnení naj-
prísnejšieho režimu fungovať, s prihliadnutím na 
osobitnú povahu športu, koncepčnosť a komplex-
nosť riešení pre šport. V tejto súvislosti ODMIE-
TAME návrat k poslednej dočasnej verzii COVID 
semaforu a MÁME SPOLOČNÝ ZÁUJEM vrátiť sa  
k pôvodnému automatu za jeho nevyhnutej reví-
zie v tomto duchu:

1. Všetky tréningové aktivity mládeže budú 
môcť prebiehať  minimálne v režime OTP bez 
ohľadu na farbu rizikovosti regiónu a bez ob-
medzenia počtu účastníkov. Tréningová činnosť 
mládeže bude môcť byť spustená ihneď po zruše-
ní najtvrdšieho lockdownu a následne v časovom 
slede troch týždňov bude umožnené aj opätovné 
spustenie mládežníckych súťaží. 

Skutočne nie je dôvod, aby deti, ktoré sú schop-
né navštevovať školu, nemohli po skončení 
vyučovania, samozrejme za splnenia všetkých 
hygie nických požiadaviek, spoločne trénovať  
a zrazu boli posudzované „inak“. Režim OTP je  
v spojení s hygienickými opatreniami  dostatoč-
nou zárukou bezpečnosti realizácie aktivít. 

Žiadame aj o prinavrátenie k definícii plne za-
očkovanej osoby do 12 rokov a dvoch mesiacov 
veku bez požiadavky testu a vo všeobecnosti  
o akceptáciu domácich/školských testov 1 krát 
do týždňa ako plnenia podmienky protokolu OTP. 
Pripomíname, že naše športy zastrešujú viac než 
71 tisíc detí, ktoré môžeme definitívne stratiť, ak 
im pokazíme radosť z pohybu opätovným dlho-
dobejším zákazom športovania a pohybu, na kto-
rý boli zvyknuté. 

2. Rovnaké podmienky chceme dosiahnuť aj 
pre tréningy a súťaže amatérov, v tomto seg-
mente sa nachádza gro športujúcich ľudí, pre 
ktorých chceme rovnako zabezpečiť nediskrimi-
načný prístup a možnosť trénovať a súťažiť v re-
žime OTP.

3. Vo vzťahu k divákom požadujeme neob-
medzený prístup k zápasom profesionálnych 
líg, pohárových súťaží, reprezentačných po-
dujatí a medzinárodných klubových súťaží (ak 
nebudú obmedzené medzinárodnou asociá-
ciou zastrešujúcou konkrétny šport) v režime 

OP. Pri súťažiach a turnajoch mládeže a amaté-
rov súhlasíme s vylúčením verejnosti a fanúšikov  
v prípade rizikovejších regiónov, resp. s nastave-
ním diváckej účasti podľa kapacity a charakteru 
priestoru (interiér/exteriér).

4. V rámci opatrení žiadame explicitne riešiť 
aj možnosť organizácie medzinárodných po-
dujatí reprezentačného charakteru a umožniť 
konanie reprezentačných zrazov a stretnutí  
v režime OTP. 

Nemáme záujem fungovať na subjektívnych 
výnimkách a rozhodnutie o mieste konania, čase 
konania a účastníkoch reprezentačných podujatí 
navrhujeme ponechať na samotné zväzy. Tie by  
v tejto súvislosti mali povinnosť ohlasovať kona-
nie reprezentačných podujatí vopred Minister-
stvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a regio-
nálnym úradom verejného zdravotníctva.

Na záver dôrazne ŽIADAME o oficiálne zaujatie 
stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu SR k doplateniu krátenej sumy príspevku 
uznanému športu športovým zväzom. Považuje-
me za vrcholne neseriózne, že na konci novembra 
ešte stále nedisponujeme oficiálnou informáciou, 
či vôbec a v akom objeme budú športovým zvä-
zom prostriedky doplatené. Ako máme potom 
fungovať a riadne hospodáriť, nastaviť si svoj cash 
flow a plniť záväzky voči našim zamestnancom, 
našim členom a dodávateľom, keď sa už viac než 
mesiac stretávame len s neoficiálnymi prísľubmi, 
ktorých verzie sa rôznia a nie je možné založiť reá-
lne plnenia.    Zdroj: SFZ

Spoločné vyhlásenie piatich najväčších národných 
športových zväzov k aktuálnej situácii a podmienkam 
športovania po skončení lockdownu

Prezidenti piatich najväčších športových federácií zľava: Ján Kováčik (Slovenský futbalový zväz), Miroslav 
Šatan (Slovenský zväz ľadového hokeja), Miloš Drgoň (Slovenská basketbalová asociácia), Jaroslav Holeša 
(Slovenský zväz hádzanej), Marek Rojko (Slovenská volejbalová federácia) a Peter Palenčík (generálny sekre-
tár SFZ uprostred) diskutovali na pôde SFZ.             FOTO: Roman Ferstla
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Po tom, ako si bez väčších problémov vybojo-
vali slovenskí hokejoví reprezentanti účasť na 
budúcoročných zimných olympijských hrách  
v Pekingu, stála rovnaká úloha aj pred slovenskou 
ženskou hokejovou reprezentáciou. I keď cieľ bol 
rovnaký, muži mali predsa len oveľa jednoduchšiu 
úlohu. Ako mužstvo zo širšej svetovej špičky mali 
predsa len v kvalifikácii na zimnú olympiádu prija-
teľnejších súperov. Navyše kvalifikáciu hrali pred 
vlastnými fanúšikmi. 

Neporovnateľne ťažší oriešok čakal ženy Sloven-
skej republiky. V drese s dvojkrížom na hrudi sa  
v slovenskom výbere predstavili aj odchovankyne 
púchovského hokeja sestry Romana a Lucia Ha-
luškové. Na olympijskej kvalifikácii vo švédskom 
meste Luleå čakali na slovenskú reprezentáciu 
reprezentačné výbery Francúzska, Kórejskej re-
publiky a najmä domáce favorizované Švédky.  
Z postupu na zimné olympijské hry do Pekingu 
sa mohol tešiť iba celkový víťaz „švédskej“ sku-

piny. Slovenky napokon do Pekingu nepostúpili. 
Pre dievčatá i realizačný tím to bolo obrovským 
sklamaním napriek tomu, že odborníci postup 
Sloveniek neočakávali. Predsa len, domáce Švéd-
ky patria medzi užšiu špičku svetového ženského 
hokeja. 

„Olympijské hry sú snom každého športovca, 
pocit byť na olympiáde a reprezentovať svoju 
krajinu je to najlepšie, čo si môže športovec priať.  
A nám už chýbal iba jeden krôčik k tomu, aby sme 
boli jej súčasťou. Olympiáda býva každé štyri roky. 
Príprava je preto veľmi dlhá a náročná. My, sloven-
ské hokejistky, sme sa pripravovali v centralizova-
nej príprave ŠKP Bratislava a samozrejme aj ostat-
né dievčatá vo svojich kluboch či v zahraničí alebo 
tu v slovenskej extralige,“ uviedla pre Púchovské 
noviny Romana Halušková. 

V reprezentačnom kádri žien na kvalifikácii bolo 
dvanásť hráčok z ŠKP Bratislava a ostatných deväť 
bolo z iných klubov. Romana a Lucia Haluškové 
pôsobia v klube ŠKP Bratislava, kde hrajú v ženskej 
lige - EWHL (European Women’s Hockey League).

„Podmienky v klube sú výborné a slúžia na rozvoj 
slovenských hokejistiek. Ak nechcú ísť hráčky hrať 
hokej do zahraničia, je to pre hokejistky najlepší 
klub na Slovensku. Príprava tam prebieha mimo-
riadne profesionálne a tréningy sú prispôsobené 
pre potreby slovenskej reprezentácie. Manažérka 
Ľubomíra Kožanová, hlavný tréner Tomáš Segíň  
a tréner brankárok Roman Mego, ako aj všetci čle-
novia realizačného tímu odvádzajú stopercentnú 
robotu a plnia si svoje úlohy,“ pochvaľuje si pod-
mienky v klube Romana.  

Príprava na kvalifikačný turnaj vo Švédsku bola 
podľa nej pre pandemické opatrenia mimoriadne 
náročná.  Hráčky prišli  na zraz prvý novembrový 
deň všetky otestované PCR testami, aby sa predi-
šlo pozitívnym prípadom na koronavírus. V Brati-
slave trénovali od pondelka do piatka, absolvovali 
sedem tréningových jednotiek a ďalšie dva PCR 

testy. Finálna nominácia kde realizačný tím zredu-
koval 24-členný káder na 21-členný, bola známa 
v piatok po druhom tréningu. Už kompletný tím 
21 hráčok, tri brankárky a deväť úžasných členov 
z realizačného tímu v sobotu ráno odcestovalo do 
dejiska turnaja olympijskej kvalifikácie. 

„Cestovali sme celý deň dvomi letmi z Viedne do 
Štokholmu a zo Štokholmu do Luleå. Vo Švédsku 
sme mali štyri tréningy a rozkorčuľovanie pred 
prvým zápasom so Švédkami. Samozrejme, že 
sme absolvovali  aj ďalšie testy na koronavírus, 
boli celkovo tri, všetci sme boli negatívni. Prvý 
zápas o postup na olympiádu sme sa pobili so 
Švédkami. Prehrali sme 0:3. Bol to najťažší zápas, 
ktorý sme odohrali. Švédky boli favorit na postup 
a úlohu favorita napokon potvrdili a postúpili do 
Pekingu. Boli určite lepšie, ale samozrejme hokej 
je nevyspytateľný a vyhrať sa dá s každým. Boli 
sme sklamané, ale samozrejme ešte nič nebolo 
rozhodnuté a išli sme bojovať ďalej,“ spomína na 
úvodný duel Romana Halušková. 

Druhý zápas odohrali Slovensky proti Francúz-
kam. „Tento super bol oveľa hratelnejší aj vyrovna-

Sestrám Haluškovým olympiáda unikla,
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o postup chcú ale zabojovať o štyri roky
nejší. Mali sme veľa šancí, žiaľ nepodarilo sa nám 
ich premeniť. Francúzky tak vyhrali 3:1. Boli sme 
veľmi sklamané. V tú chvíľu sa naša nadej postúpiť 
na olympiádu rozplynula, pretože sme vedeli, že 
posledný nedeľný zápas s Kóreou už nič nezmení 
a o postup sa pobije Švédsko a Francúzsko,“ dopl-
nila Romana. 

Zápas s Kóreou napokon Slovenky hladko vyhra-
li. Pred zápasom si s dievčatmi povedali veľa slov 
o tom, že už nič s výsledkami neurobia a musia 
sa zmieriť s tým, že sen o olympiáde sa rozplynul  
a na ďalšiu olympiádu sa treba lepšie pripraviť. 
Slovenky si záverečný zápas užili, svoje súperky 
porazili 7:1. Boli lepšie a výhru si jednoznačne za-
slúžili. Slovenská reprezentácia tak skončila v kva-
lifikačnom turnaji na treťom mieste. 

„Do celého turnaja sme išli s nádejami a každý 
veril v postup, bohužiaľ sa tak nestalo. Bola to sa-
mozrejme veľmi dobrá skúsenosť, nuž nepodarilo 
sa postúpiť, ale svet predsa nekončí. Podali sme 
najlepšie výkony aké sme v tej chvíli mohli, no 
nestačilo to. Prehry posúvajú vpred, no tieto ešte  
o to viac. O postup sa pokúsime o ďalšie štyri roky 
a je už len na nás, ako to dopadne. Mohli sme si 

zmerať sily so súpermi, ktorí nás čakajú na majst-
rovstvách sveta v apríli 2022. Švédky a Francúzsky 
máme v skupine a už teraz sa pripravujeme. Nie 
je vždy všetko ako by sme chceli, ale veríme že sa 
nám to raz podarí,“ uzavrela Romana Halušková  
s tým, že poďakovanie patrí celému realizačné-
mu tímu, spoluhráčkam, ale aj hokejovému klu-
bu MŠK Púchov, ktorý mal leví podiel na výchove 
mladých reprezentantiek a pomáhal im v hokejo-
vom raste.  

Výsledky Slovenska v kvalifikácii na Olympij-
ské hry v Pekingu:

Slovensko – Švédsko 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) 
Góly: 20. Nordinová (Olssonová, Bouvengová), 

41. Wiknerová-Zienkiewiczová (Lowenhielmová, 
Nylenová), 49. Bouvengová.  

Vylúčené: 2:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabe-
nia: 0:0, strely na bránku: 12:21.

Rozhodovali: Cookeová, Karklinová – Hanleyová, 
Chuej Wang – 1011 divákov.

Zostavy
Slovensko: Zimková – Kúbeková, Drábeková, 

Bednárik, Čurmová, Leskovjanská, Vysokajová, Šu-
líková, Cagáňová – L. Ištocyová, N. Lucák Čupková, 
Matejková – Maskaľová, Hlinková, L. Halušková – 
Sádecká, Košecká, Korenková – Záborská, R. Ha-
lušková, Suráková. Tréner T. Segíň.

Švédsko: Grahnová – Waxinová, Nylenová, 
Berglundová, Kjellbinová, Adolfssonová, Ande-
rssonová, Hedinová, Fallmanová – Lundinová, 
Lowenhielmová, Wiknerová-Zienkiewiczová – Ol-
ssonová, Nordinová, Bouevengová – Murenová, 
Linnea Johanssonová, Ljungblomová – Lisa Jo-
hanssonová, Hjalmarssonová, Carlssonová. Tréner 
U. Lundberg.

Francúzsko – Slovensko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) 
Góly: 2. Duvinová (Rozierová), 23. Gendarmeová 

(Aurardová), 51. Baudritová - 55. Lucák Čupková 
(tr. strieľanie). 

Vylúčené: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 
0:0.

Rozhodovali: Abrosimovová (Rus.), Nurmiová 
(Fín.) – Čerhitová (SR), Hammarová (Švéd.) – 157 
divákov.

Zostava SR: Zimková – Kúbeková, Drábeková, 
Leskovjanská, Vysokajová, Bednárik, Čurmová, 
Šulíková, Cagáňová – L. Ištocyová, Lucák Čupková, 
Matejková – Korenková, R. Halušková, L. Haluško-
vá – Maskaľová, Košecká, Hlinková – Sádecká, Zá-
borská, Suráková. Tréner T. Segíň.

Kórejská republika – Slovensko 1:7 (1:4, 0:2, 
0:1)

Góly: 4. Korenková, 6. Lucák Čupková (Bednárik, 
Hlinková), 11. Lucák Čupková (Šulíková, Kúbeko-
vá), 14. Ištocyová (Šulíková, Korenková), 24. 
Kúbeková, 36. Matejková (Košecká, Maskaľová), 
54. Ištocyová (Kúbeková)  – 18. Jiyeon Choi.

Vylúčené: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabe-
nia: 0:0, strely na bránku: 12:36.

Rozhodovali: Abrosimovová (Rus.), Karklinová 
(Lot.) – Čerhitová (SR), Chuej Wang (Čína) – 52 di-

vákov.
Zostava SR: Medvíďová – Leskovjanská, Vysoka-

jová, Šulíková, Drábeková, Čurmová, Bednárik,  
L. Halušková, Cagáňová – Lucák Čupková, Kúbeko-
vá, Suráková – Korenková, R. Halušková, L. Ištocy-
ová – Maskaľová, Košecká, Matejková – Sadecká, 
Hlinková, Záborská. Tréner T. Segíň.

Hlasy po zápase
Romana Halušková, útočníčka SR: „Na Kóreu 

sme sa pripravovali ako na každý iný zápas. Ne-
bolo to ľahké, keďže z fyzickej stránky máme za 
sebou dva týždne v bubline, viacero tréningov  
a dva ťažké zápasy. Z psychickej stránky sme zasa 
prežili sme veľké sklamanie. Ale povedali sme si, 
že sa musíme postaviť na nohy a ísť s hrdosťou za 
Slovensko vyhrať aspoň jeden zápas. Veľmi sa te-
ším, že sa nám to podarilo.“             

pok, foto: Natalia Segura
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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 z celého srdca príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom, susedom a  známym, všet-
kým tým, ktorí sa dňa 17.11.2021 prišli navždy 
rozlúčiť s naším  milovaným manželom, ockom, 
dedkom, pradedkom a  bratom Ladislavom  
Sršňom. Ďakujeme spoločnosti Advent, pánovi 
kaplánovi za dôstojný obrad, za podporu a prí-
vetivosť. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
„Veľa si nás naučila i  veľa 
si nám dala, obetavosť 
a dobrota Ti nikdy nechý-
bala. Si stále s nami a na-
vždy v  našich srdciach 
zostaneš, mami.“ Dňa 
16.11.2021 nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, babka a  prabab-
ka Antónia Dohňanská, 
rod. Močková vo veku 86 rokov. Zo srdca ďaku-
jeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za 
kvetinové dary a  pohrebnej službe Advent. 
S láskou a úctou deti s rodinou.

SPOMIENKA
„Spite sladko svoj večný sen, v  spomienkach 
sme s  Vami každý deň.“ Dňa 2.12.2021 si pripo-
míname 1. smutné výročie úmrtia našej mamy, 
babky a  prababky Margity Mihovej a  9.3.2022 
5. smutné výročie úmrtia otca, dedka a pradedka  
Kamila Mihu z Kéblia. Ten kto Vás, poznal si spo-
menie a  ten kto Vás mal rád, nikdy nezabudne. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„V dlaniach si mal poctivý 
kus tvrdej práce, na pe-
rách úsmev, v srdci dobro-
tu a v duši lásku, i na tvári 
nejednu vrásku...“ Na toto 
všetko už len tíško pri jeho 
hrobe spomíname a  dňa 
13.12.2021 si pripomenie-
me 1. smutné výročie, od-
kedy nás navždy opustil 
náš milovaný Rudolf Gašpárek z Nosíc. S láskou 
a vďakou spomína manželka Anna a celá rodina.  

SPOMIENKA
„Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a  žiaľ.“ Dňa 29.11.2021 
uplynulo 3. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mama a babka 
Anna Martáková z  Mos-
tíšť. S úctou a láskou spo-
mínajú synovia Jaroslav 
a  Marian s  manželkou, 
vnučky Vaneska, Simonka a Romanka s rodinami.

SPOMIENKA
„Len stopy Tvojej práce 
a  lásky zostali. Odišiel si 
rýchlo, niet Ťa medzi nami, 
ale v našich srdciach žiješ 
stále spomienkami.“ Dňa 
12.12.2021 si pripomenie-
me 1. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Ing. 
Milan Rusňák. S  láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 2.12.2021 si pripomí-
name 1. smutné výročie, 
čo nás opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko a pra-
dedko Emil Hlúbik z Dol-
ných Kočkoviec. 
Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s  nami ti-
chú spomienku. So smút-
kom v  srdci spomínajú 
manželka, deti a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Len tichúčko snívaj ten 
svoj večný sen a ver, že 
my nikdy nezabudneme 
na ten smutný deň. Chýba 
nám Tvoja láska, úsmev  
a dobrota, spomínať bu-
deme do konca života. 
Ťažko je bez Teba, bol si 
pre nás všetkým, už nič nie 
je také, ako bolo predtým.“ 
Dňa 22.11.2021 sme si pripomenuli smutné 16. 
výročie, čo nás navždy opustil Martin Balucha.  
S láskou spomínajú priatelia a celá rodina.

SPOMIENKA
„Už dávno Ti prestali 
hviezdy svietiť a  slnko 
hriať. Ale tí, čo Ťa mali 
radi, budú na Teba stále 
spomínať.“ Dňa 2.12.2021 
si pripomíname smutné 
20. výročie úmrtia na-
šej milovanej manželky, 
mamy, babky a  prababky  
Rozky Šponiarovej. S lás-
kou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29.11. 2021 uplynulo 
17 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a  dedko Bohuslav 
Jabloňovský. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4.12.2021 si pripo-
míname 11. výročie, čo 
nás opustil náš milovaný 
manžel, otec, svokor, ded-
ko a pradedko Miroslav 
Crkoň. S láskou, vďakou a 
úctou si na neho spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
z  lásky na Tvoj hrob mô-
žeme dať, modlitbu ti-
chú odriekať, za všetko 
krásne ďakovať a s  láskou 
v  srdci spomínať.“  Dňa 
29.11.2021 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec  
Jaroslav Kuchta z Keblia. 
S láskou a úctou spomínajú manželka s dcérami 
Lenkou a Veronikou a celá rodina.

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 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

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

SPOMIENKA
„Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a žiaľ.“ Dňa 1. decembra 
uplynulo 14 rokov, čo nás 
navždy opustila naša dra-
há sestra, dcéra a mama 
Mirka Doleželová. S  lás-
kou spomína celá rodina. 
Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej spolu s  nami 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len spo-
mienky a v srdci žiaľ“. Dňa 
30.11.2021 si pripomína-
me 3. smutné výročie, 
kedy nás opustil náš dra-
hý manžel, otec a dedko  
Marián Janovec. Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S  láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spomien-
ky a  žiaľ. Aj keď už nie si 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s  nami.“ 
Dňa 27. novembra 2021 si 
pripomenieme 4. výročie, 
čo nás navždy opustila 
manželka, mama a babka 
Oľga Novosádová. S  lás-
kou a  úctou spomínajú manžel Peter, dcéra Eva 
a vnúčatká Peťko a Emka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, pokoj a 
večný spánok priať a s veľkou láskou na Teba spo-
mínať.“ Dňa 5.12.2021 si pripomíname rok, kedy 
nás navždy opustila naša milovaná mama, babka, 
prababka Anna Mikušcová. S láskou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami.

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

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL na pešej zóne - u nás nakúpite 
darčeky pre svojich najbližších bez stresu a bezpečne. 
Tel.: 0911 299 366 

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

• Akcia -20 % do 31.12.2021. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113 

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA
 hláste na ptsmpu@ptsmpu.sk

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302

• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

• Maľovanie, natieranie 0902 356 631

• Stavebné práce 0902 356 631
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. 0911 672 573

• Kúpim staršie peterky 0949 082 135
RÔZNE

• Z rodinných dôvodov darujeme dobrému človeku 
mačku. Naučená na wc, škrabadlo, zaočkovaná, 
odčervená. 0949 082 135, elof@centrum.sk
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
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 prácu ako upratovačka. 0944 341 880

• Hľadám brigádu v  poobedňajších hodinách. 0949 
494 511
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