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Vianočná výzdoba potešila malých aj veľkých
Medzi vločkami Medzi vločkami 

Prechádzam sa Prechádzam sa 
medzi vločkami medzi vločkami 
tými ľadovými tými ľadovými 

dámami.dámami.
S ľahkosťou S ľahkosťou 

z neba z neba 
letia svojou letia svojou 

čistou nevinnosťou svietia.čistou nevinnosťou svietia.
Maľujú Maľujú 
veľmi veľmi 
smelo smelo 
všetko všetko 
v bielo.v bielo.

Keď nám Keď nám 
pristanú na dlani pristanú na dlani 

v nich ukrytú v nich ukrytú 
nevinnosť nehy nevinnosť nehy 

nech každý z nás stále chráni. nech každý z nás stále chráni. 
Prechádzka je Prechádzka je 
úžasná medzi úžasná medzi 

nimi tými nimi tými 
dámami bielymi. dámami bielymi. 

Radko KurejRadko Kurej

Čas predvianočný je časom najkra-
jším v roku, o čom svedčí aj tradičná 
akcia konajúca sa na Hoenningovom 
námestí, kedy sa pred druhou ad-
ventnou nedeľou rozsvietia vianočné 
stromčeky, ozdobené členmi senior-
ských organizácií. Nebolo tomu inak 
ani tento rok, napriek nepriaznivej 
epidemiologickej situácii sa šesť orga-
nizácií podujalo vyzdobiť si vianočné 
stromčeky podľa svojich predstáv. Čle-
novia Denného centra seniorov mesta 
Púchov, Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých, 

ANEPS – centra nepočujúcich, Ligy 
proti reumatizmu – miestnej pobočky 
Púchov, Jednoty dôchodcov Sloven-
ska a Jednoty dôchodcov ZO Horné 
Kočkovce skrášlili vianočné stromčeky 
vlastnoručne vyrobenými vianočnými 
ozdobami, čo svedčí o ich šikovnosti, 
tvorivosti a aktívnom prístupe k živo-
tu. Pár zástupcov za každú organizá-
ciu bolo aj pri dnešnom rozsvietení  
a k radosti prispel i detský úžas nad 
blížiacimi sa Vianocami.

MsÚ, foto: Slavomír Flimmelfoto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: Radosť a láska
Minulý týždeň sme rozsvietili na Minulý týždeň sme rozsvietili na 

Hoenningovom námestí pred Divad-Hoenningovom námestí pred Divad-
lom Púchov stromčeky, ktoré ozdobili lom Púchov stromčeky, ktoré ozdobili 
vlastnoručne vyrobenými vianočnými vlastnoručne vyrobenými vianočnými 
ozdobami členovia Denného centra ozdobami členovia Denného centra 
seniorov mesta Púchov, Základnej seniorov mesta Púchov, Základnej 
organizácie Slovenského zväzu zdra-organizácie Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých, ANEPS – centra votne postihnutých, ANEPS – centra 
nepočujúcich, Ligy proti reumatizmu nepočujúcich, Ligy proti reumatizmu 
– miestnej pobočky Púchov, Jednoty – miestnej pobočky Púchov, Jednoty 
dôchodcov Slovenska a Jednoty dô-dôchodcov Slovenska a Jednoty dô-
chodcov ZO Horné Kočkovce. Potešilo chodcov ZO Horné Kočkovce. Potešilo 
ma, že sa moji priatelia z týchto orga-ma, že sa moji priatelia z týchto orga-
nizácií, ako aj zamestnanci Púchovskej nizácií, ako aj zamestnanci Púchovskej 
kultúry, zapojili do skrášlenia tohto kultúry, zapojili do skrášlenia tohto 
verejného priestoru pre nás všet-verejného priestoru pre nás všet-
kých a úprimne im všetkým ďakujem.  kých a úprimne im všetkým ďakujem.  
V nedeľu sme spolu s Mikulášom a jeho V nedeľu sme spolu s Mikulášom a jeho 
pomocníkmi anjelom i čertom rozsvie-pomocníkmi anjelom i čertom rozsvie-
tili nielen druhú adventnú sviečku, ale tili nielen druhú adventnú sviečku, ale 
aj vianočný stromček na Pešej zóne,  aj vianočný stromček na Pešej zóne,  
a musím povedať, že tento rok svieti a musím povedať, že tento rok svieti 
naozaj úžasne. Aspoň takouto formou naozaj úžasne. Aspoň takouto formou 
a nádhernou vianočnou výzdobou a nádhernou vianočnou výzdobou 
môžeme všetci dýchať vianočnú atmo-môžeme všetci dýchať vianočnú atmo-
sféru v meste a priblížiť si najkrajšie ob-sféru v meste a priblížiť si najkrajšie ob-
dobie v roku. Ďakujem zamestnancom dobie v roku. Ďakujem zamestnancom 
Podniku technických služieb, Ivanke Podniku technických služieb, Ivanke 
Mikušcovej a jej oddeleniu dopravy  Mikušcovej a jej oddeleniu dopravy  
a služieb mestského úradu za realizá-a služieb mestského úradu za realizá-
ciu vianočnej výzdoby v meste. ciu vianočnej výzdoby v meste. 

V pondelok Mikuláš prišiel nielen do V pondelok Mikuláš prišiel nielen do 
našich domovov, ale pridal sa k nám aj našich domovov, ale pridal sa k nám aj 
na ceste do materských škôl, detského na ceste do materských škôl, detského 
domova a zariadení sociálnych služieb domova a zariadení sociálnych služieb 
v Púchove, kde sme spolu s vedúcou v Púchove, kde sme spolu s vedúcou 
oddelenia školstva a sociálnych vecí oddelenia školstva a sociálnych vecí 
Dankou Gabrišovou odovzdali dar-Dankou Gabrišovou odovzdali dar-
čeky a kratučko zvonku pozdravili  čeky a kratučko zvonku pozdravili  
a zamávali deťom v škôlkach, detskom a zamávali deťom v škôlkach, detskom 
domove a klientom v zariadeniach so-domove a klientom v zariadeniach so-
ciálnych a zdravotných služieb. Musím ciálnych a zdravotných služieb. Musím 
povedať, že aj táto špeciálna forma povedať, že aj táto špeciálna forma 
odovzdávania darčekov mala svoje odovzdávania darčekov mala svoje 
čaro. Deti spoza okien spievali Mikulá-čaro. Deti spoza okien spievali Mikulá-
šovi pesničky, smiali sa a kývali, tešiac šovi pesničky, smiali sa a kývali, tešiac 
sa na ďalšie darčeky. Bolo cítiť veľkú sa na ďalšie darčeky. Bolo cítiť veľkú 
radosť a silu. Pani riaditeľky im potom radosť a silu. Pani riaditeľky im potom 
prostredníctvom svojich pedagógov prostredníctvom svojich pedagógov 
rozdali malé prekvapenia do jednotli-rozdali malé prekvapenia do jednotli-
vých tried. Ďakujem Maťovi Rosinovi, vých tried. Ďakujem Maťovi Rosinovi, 
Laure Krošlákovej, Terezke Luhovej, Laure Krošlákovej, Terezke Luhovej, 
Danke Gabrišovej, ostatným zamest-Danke Gabrišovej, ostatným zamest-
nancom mestského úradu, Púchovskej nancom mestského úradu, Púchovskej 
kultúry, Milanovi Kováčikovi, Žanete kultúry, Milanovi Kováčikovi, Žanete 
Littovej a jej teamu za pomoc a orga-Littovej a jej teamu za pomoc a orga-
nizáciu Mikuláša v meste, škôlkach  nizáciu Mikuláša v meste, škôlkach  
a sociálnych i zdravotných zariade-a sociálnych i zdravotných zariade-
niach. niach. 

Ivan Sergejevič Turgenev raz pove-Ivan Sergejevič Turgenev raz pove-
dal, že: dal, že: „Kto nemá peniaze je chudob-„Kto nemá peniaze je chudob-
ný, kto nemá druha je chudobnejší, kto ný, kto nemá druha je chudobnejší, kto 
nemá srdce je najchudobnejší.“ nemá srdce je najchudobnejší.“ Viano-Viano-
ce sú plné milujúcich ľudí, ale aj ľudí, ce sú plné milujúcich ľudí, ale aj ľudí, 
ktorí sú v tomto období úplne sami. Je  ktorí sú v tomto období úplne sami. Je  
v silách každého z nás ukázať týmto v silách každého z nás ukázať týmto 
ľuďom, že nie sú sami, že patria me-ľuďom, že nie sú sami, že patria me-
dzi nás. Všetko záleží na láske, ktorú dzi nás. Všetko záleží na láske, ktorú 
sa rozhodneme dať v týchto chvíľach.  sa rozhodneme dať v týchto chvíľach.  
A ja musím povedať, že v našom meste A ja musím povedať, že v našom meste 
je veľa ľudí plných láskou. Dokázal to je veľa ľudí plných láskou. Dokázal to 
aj Mládežnícky parlament, keďže jeho aj Mládežnícky parlament, keďže jeho 
členovia spustili zbierku pre deti z det-členovia spustili zbierku pre deti z det-
ského domova, v rámci ktorej vyzbie-ského domova, v rámci ktorej vyzbie-

rali naozaj veľa vecí, ktoré rozdali spo-rali naozaj veľa vecí, ktoré rozdali spo-
lu s Mikulášom tým, ktorí nemajú to lu s Mikulášom tým, ktorí nemajú to 
šťastie, že vyrastajú v klasickej rodine. šťastie, že vyrastajú v klasickej rodine. 

Aj projekt „Koľko lásky sa zmestí do Aj projekt „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok?“ už išiel do finá-krabice od topánok?“ už išiel do finá-
le. Projekt zameraný na darčeky pre le. Projekt zameraný na darčeky pre 
seniorov v zariadeniach sociálnych seniorov v zariadeniach sociálnych 
služieb za Mesto Púchov prebieha pod služieb za Mesto Púchov prebieha pod 
taktovkou vedúcej Oddelenia organi-taktovkou vedúcej Oddelenia organi-
začného a vnútornej správy MsÚ Pú-začného a vnútornej správy MsÚ Pú-
chov Zuzky Brindzovej, ktorá v spolu-chov Zuzky Brindzovej, ktorá v spolu-
práci s pani Martinou Gerschdorfovou, práci s pani Martinou Gerschdorfovou, 
následne odovzdá balíky do konkrét-následne odovzdá balíky do konkrét-
nych zariadení seniorkám a seniorom, nych zariadení seniorkám a seniorom, 
ktorí sú osamelí, pretože najmä počas ktorí sú osamelí, pretože najmä počas 
Vianoc je dôležité si rozdávať lásku. Vianoc je dôležité si rozdávať lásku. 
Ďakujem Vám, všetkým zapojeným, Ďakujem Vám, všetkým zapojeným, 
ktorí ste počas obdobia trvania pro-ktorí ste počas obdobia trvania pro-
jektu priniesli na zberné miesto MsÚ jektu priniesli na zberné miesto MsÚ 
Púchov desiatky balíčkov plných lásky. Púchov desiatky balíčkov plných lásky. 
Ďakujem aj vám všetkým, ktorí stále  Ďakujem aj vám všetkým, ktorí stále  
a neúnavne pomáhate druhým, a to či a neúnavne pomáhate druhým, a to či 

už zabezpečovaním nákupov pre se-už zabezpečovaním nákupov pre se-
niorov, odkladaním nákupov v rámci niorov, odkladaním nákupov v rámci 
potravinovej zbierky „Podeľ sa a po-potravinovej zbierky „Podeľ sa a po-
môž“ v púchovskej predajni Lidl pre môž“ v púchovskej predajni Lidl pre 
tých, čo to najviac potrebujú, alebo tých, čo to najviac potrebujú, alebo 
tým, že prispievate na transparentný tým, že prispievate na transparentný 
účet mesta, na základe čoho bude-účet mesta, na základe čoho bude-
me môcť ešte do konca roka rozdeliť me môcť ešte do konca roka rozdeliť 
konkrétnym žiadateľom finančný prí-konkrétnym žiadateľom finančný prí-
spevok na pomoc v tomto ťažkom ob-spevok na pomoc v tomto ťažkom ob-
dobí. dobí. „Vďaka láske sa stávame ľudskej-„Vďaka láske sa stávame ľudskej-
ší, bez ohľadu na to, ako to prebieha.“  ší, bez ohľadu na to, ako to prebieha.“  
(B. L. Pasternak)(B. L. Pasternak)

Epidemiologická situácia v našom Epidemiologická situácia v našom 
okrese je však stále naozaj vážna. okrese je však stále naozaj vážna. 
Riaditeľka Regionálneho úradu verej-Riaditeľka Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva v Považskej Bys-ného zdravotníctva v Považskej Bys-
trici informovala o závažnej situácii  trici informovala o závažnej situácii  
v Púchovskom, Považskobystrickom v Púchovskom, Považskobystrickom 
i Ilavskom okrese na zasadnutí okres-i Ilavskom okrese na zasadnutí okres-
ného krízového štábu, ktorý sa konal ného krízového štábu, ktorý sa konal 
minulý štvrtok. V zmysle jeho záverov minulý štvrtok. V zmysle jeho záverov 
je od pondelka 6.12.2021 na 14 dní (do je od pondelka 6.12.2021 na 14 dní (do 
17.12.2021) prerušená prezenčná vý-17.12.2021) prerušená prezenčná vý-
učba na všetkých stredných a základ-učba na všetkých stredných a základ-
ných školách – II. stupňoch - v okrese ných školách – II. stupňoch - v okrese 
Púchov, Ilava a Považská Bystrica. Re-Púchov, Ilava a Považská Bystrica. Re-
gionálny úrad verejného zdravotníctva gionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Považskej Bystrici pristúpil k takému-v Považskej Bystrici pristúpil k takému-
to riešeniu aktuálnej situácie v súvis-to riešeniu aktuálnej situácie v súvis-
losti s vysokým percentom pozitivity losti s vysokým percentom pozitivity 
v okrese (38% pozitívnych výsledkov v okrese (38% pozitívnych výsledkov 
PCR testov) a nízkeho percenta zaoč-PCR testov) a nízkeho percenta zaoč-
kovanosti (41% plne zaočkovaných kovanosti (41% plne zaočkovaných 
ľudí). Cieľom je na najbližšie obdobie, ľudí). Cieľom je na najbližšie obdobie, 
pred Vianocami, spomaliť šírenie víru-pred Vianocami, spomaliť šírenie víru-
su v školách a následne v domácnos-su v školách a následne v domácnos-
tiach, čo by malo mať za následok aj tiach, čo by malo mať za následok aj 
mierne uvoľnenie náporu v Nemocnici mierne uvoľnenie náporu v Nemocnici 
s poliklinikou v Považskej Bystrici, kto-s poliklinikou v Považskej Bystrici, kto-
rá momentálne hlási plný stav covido-rá momentálne hlási plný stav covido-
vých lôžok. Predpokladaný návrat žia-vých lôžok. Predpokladaný návrat žia-
kov a študentov na prezenčnú výučbu kov a študentov na prezenčnú výučbu 
je pondelok 10.1.2022. je pondelok 10.1.2022. 

Predchádzajúci piatok sme v meste Predchádzajúci piatok sme v meste 
opäť očkovali, tentokrát vakcínou Mo-opäť očkovali, tentokrát vakcínou Mo-
derna, pričom túto možnosť využilo derna, pričom túto možnosť využilo 
131 občanov. Aj tento víkend budete 131 občanov. Aj tento víkend budete 
mať opäť možnosť zaočkovať sa v bu-mať opäť možnosť zaočkovať sa v bu-
dove Divadla Púchov, a to vakcínou dove Divadla Púchov, a to vakcínou 

Pfizer a Janssen. Presné informácie Pfizer a Janssen. Presné informácie 
nájdete aj v tomto vydaní Púchov-nájdete aj v tomto vydaní Púchov-
ských novín.ských novín.

V stredu sa koná mestské zastupiteľ-V stredu sa koná mestské zastupiteľ-
stvo, na ktorom bude predmetom roz-stvo, na ktorom bude predmetom roz-
hodovania poslancov viacero všeobec-hodovania poslancov viacero všeobec-
ne záväzných nariadení i zásad. Verím, ne záväzných nariadení i zásad. Verím, 
že budeme uznášaniaschopní a že sa že budeme uznášaniaschopní a že sa 
podarí schváliť rozpočet mesta pre rok podarí schváliť rozpočet mesta pre rok 
2022, aby sme mohli čo najskôr začať 2022, aby sme mohli čo najskôr začať 
realizovať naplánované investičné ak-realizovať naplánované investičné ak-
cie. Dôležitým materiálom na schvále-cie. Dôležitým materiálom na schvále-
nie pre poslancov je aj zvýšenie pod-nie pre poslancov je aj zvýšenie pod-
pory pri narodení dieťaťa, kde sme aj pory pri narodení dieťaťa, kde sme aj 
na návrh poslankyne Angely Lazorovej na návrh poslankyne Angely Lazorovej 
upravili sumu – podporu pre Púchov-upravili sumu – podporu pre Púchov-
čanov pri narodení prvého dieťaťa  čanov pri narodení prvého dieťaťa  
z 200 eur na 300 eur, pri každom ďal-z 200 eur na 300 eur, pri každom ďal-
šom dieťati zo 100 eur na 200 eur. šom dieťati zo 100 eur na 200 eur. 

Pokračujeme aj v investičných ak-Pokračujeme aj v investičných ak-
ciách mesta. Ako sme už informovali, ciách mesta. Ako sme už informovali, 
v druhej polovici októbra začali sta-v druhej polovici októbra začali sta-
vebné práce na dvoch bývalých budo-vebné práce na dvoch bývalých budo-
vách strednej školy na Kolonke, ktoré vách strednej školy na Kolonke, ktoré 
každým dňom napredujú. V súčasnosti každým dňom napredujú. V súčasnosti 
prebiehajú ešte demolačné práce na prebiehajú ešte demolačné práce na 
jednej z budov a v nasledujúcom týžd-jednej z budov a v nasledujúcom týžd-
ni by mali byť kompletne - na oboch ni by mali byť kompletne - na oboch 

- namontované nové okná. Po ukon-- namontované nové okná. Po ukon-
čení rekonštrukcie vznikne 36 nových čení rekonštrukcie vznikne 36 nových 
nájomných bytov v dvoch objektoch nájomných bytov v dvoch objektoch 
a prislúchajúca technická vybavenosť a prislúchajúca technická vybavenosť 
(parkoviská, komunikácie, chodníky, (parkoviská, komunikácie, chodníky, 
inžinierske siete). Teší nás, že aj napriek inžinierske siete). Teší nás, že aj napriek 
neľahkej situácii, v akej sa aktuálne neľahkej situácii, v akej sa aktuálne 
nachádzame, pokračujú práce prog-nachádzame, pokračujú práce prog-
resívnym smerom a veríme, že už na resívnym smerom a veríme, že už na 
jeseň 2022 vdýchnu noví obyvatelia jeseň 2022 vdýchnu noví obyvatelia 
týmto budovám život. Minulý týždeň týmto budovám život. Minulý týždeň 
som podpísala zmluvu aj na realizá-som podpísala zmluvu aj na realizá-
ciu parkovacích miest na Štefánikovej ciu parkovacích miest na Štefánikovej 
ulici, pričom práce by mali začať ešte  ulici, pričom práce by mali začať ešte  
v tomto období. V spolupráci s Autobu-v tomto období. V spolupráci s Autobu-
sovou dopravou Púchov, a.s. pracuje-sovou dopravou Púchov, a.s. pracuje-
me na zapojení sa do projektu získania me na zapojení sa do projektu získania 
ďalších nových autobusov a na splnení ďalších nových autobusov a na splnení 
výzvy, ktorú sme si dali, aby sme v roku výzvy, ktorú sme si dali, aby sme v roku 
2022 mohli poslancom a občanom 2022 mohli poslancom a občanom 
mesta predstaviť projekt bezplatnej mesta predstaviť projekt bezplatnej 
MHD v Púchove. Touto cestou chceme, MHD v Púchove. Touto cestou chceme, 
bez navyšovania ďalších finančných bez navyšovania ďalších finančných 
prostriedkov pre túto mestskú spoloč-prostriedkov pre túto mestskú spoloč-
nosť, zapojiť do využívania hromadnej nosť, zapojiť do využívania hromadnej 
dopravy čo najviac občanov, aby sme dopravy čo najviac občanov, aby sme 
odľahčili dopravnú situáciu v meste, odľahčili dopravnú situáciu v meste, 
problémy s parkovaním pri najväčších problémy s parkovaním pri najväčších 
zamestnávateľoch, a samozrejme, po-zamestnávateľoch, a samozrejme, po-
stupne tak prispievali k zlepšeniu eko-stupne tak prispievali k zlepšeniu eko-
logickej situácie v meste. logickej situácie v meste. 

V piatok 10. decembra si pripome-V piatok 10. decembra si pripome-
nieme 73. výročie od prijatia Dekla-nieme 73. výročie od prijatia Dekla-
rácie základných ľudských práv a slo-rácie základných ľudských práv a slo-
bôd, ktorá bola prijatá 10. decembra bôd, ktorá bola prijatá 10. decembra 
1948 v Paríži Valným zhromaždením 1948 v Paríži Valným zhromaždením 
OSN. Tento deň si pripomíname ako OSN. Tento deň si pripomíname ako 
Medzinárodný deň ľudských práv ako Medzinárodný deň ľudských práv ako 
všeobecné uznávanie a zachovávanie všeobecné uznávanie a zachovávanie 
základných ľudských práv a slobôd. základných ľudských práv a slobôd. 

Radosť, Pokoj, Láska... To sú symboly Radosť, Pokoj, Láska... To sú symboly 
pre nasledujúce dni. V nedeľu zapáli-pre nasledujúce dni. V nedeľu zapáli-
me už tretiu adventnú sviecu – Radosť. me už tretiu adventnú sviecu – Radosť. 
Radosť z blížiaceho sa narodenia Ježiš-Radosť z blížiaceho sa narodenia Ježiš-
ka si môžete prísť vychutnať aj na Pešiu ka si môžete prísť vychutnať aj na Pešiu 
zónu v Púchove, kde už stojí aj náš tra-zónu v Púchove, kde už stojí aj náš tra-
dičný Púchovský Betlehem. Čítala som dičný Púchovský Betlehem. Čítala som 
jednu krásnu myšlienku: jednu krásnu myšlienku: „Každý človek, „Každý človek, 
ktorého v živote stretneš, je list, ktorý ktorého v živote stretneš, je list, ktorý 
obohacuje tvoj strom života. Mnohí sa obohacuje tvoj strom života. Mnohí sa 
stratia s vetrom. A iní, nikdy neodídu...“ stratia s vetrom. A iní, nikdy neodídu...“ 
Prajem Vám, aby ste mali to šťastie  Prajem Vám, aby ste mali to šťastie  
a v nastávajúcom období stretávali a v nastávajúcom období stretávali 
najmä ľudí, ktorí Váš strom života obo-najmä ľudí, ktorí Váš strom života obo-
hatia a zostanú v ňom navždy. Dýchaj-hatia a zostanú v ňom navždy. Dýchaj-
te, nedovoľte nikomu, aby Vám ukra-te, nedovoľte nikomu, aby Vám ukra-
dol radosť, ani to, aby Vás vtiahol do dol radosť, ani to, aby Vás vtiahol do 
svojho sveta horkosti. Viac sa usmie-svojho sveta horkosti. Viac sa usmie-
vajte, dýchajte hlbšie a nechajte život vajte, dýchajte hlbšie a nechajte život 
plynúť. A ak predsa do Vášho života plynúť. A ak predsa do Vášho života 
vbehnú požierači lásky a energie, spo-vbehnú požierači lásky a energie, spo-
meňte si na slová od môjho obľúbené-meňte si na slová od môjho obľúbené-
ho autora diela Malý princ de Saint – ho autora diela Malý princ de Saint – 
Exupéryho: Exupéryho: „Musím vydržať prítomnosť „Musím vydržať prítomnosť 
niekoľkých húseníc, ak sa chcem zozná-niekoľkých húseníc, ak sa chcem zozná-
miť s motýľmi.“ miť s motýľmi.“ 

Využime preto prosím všetci tieto Využime preto prosím všetci tieto 
dni, ktoré by mali byť plné radosti  dni, ktoré by mali byť plné radosti  
a lásky, naplno a majme v srdci pokoj, a lásky, naplno a majme v srdci pokoj, 
lásku, pretože potom nájdeme aj od-lásku, pretože potom nájdeme aj od-
pustenie. pustenie. „Pravá láska sa nikdy nerozdá. „Pravá láska sa nikdy nerozdá. 
Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.“ Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.“ (An-(An-
toine de Saint-Exupéry). toine de Saint-Exupéry). 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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- Informujte o výsledku testu vášho lekára a osoby, 
s ktorými ste boli v úzkom kontakte dva dni pred 
odberom vašej pozitívnej vzorky, resp. dva dni pred 
vašimi prvými príznakmi.

- Po pozitívnom výsledku testu musíte byť v izolácii 
najmenej 10 dní od dátumu odobratia vzorky (ak ste 
nemali príznaky) alebo od dňa objavenia sa prvých 
príznakov.

- Izoláciu môžete ukončiť, iba ak ste v posledných 
troch dňoch izolácie nemali žiadne príznaky ochore-
nia (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, 
dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Izolá-
ciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia všeo-
becného lekára, ktorý posúdi, či ste spôsobilí ukončiť 
izoláciu.

POSTUP PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU 
OSOBOU ALEBO PO VÝSKYTE PRÍZNAKOV CO-
VID-19

- Ak máte príznaky ochorenia COVID-19, musíte ísť 
okamžite do izolácie - platí to pre neočkované osoby, 
ale aj pre plne zaočkovaných a ľudí po prekonaní CO-
VID-19. S príznakmi môžete ihneď podstúpiť test na 
COVID-19 (resp. akonáhle vám bude možné v rámci 
testovacích kapacít prideliť termín).

- Ak ste nezaočkovaný a prišli ste do úzkeho kon-
taktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 
2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala 
nariadenú izoláciu, musíte nastúpiť do karantény. 
Ak ste bez príznakov, test podstupujete najskôr na 
5. deň od posledného kontaktu. S príznakmi môžete 
test podstúpiť ihneď (resp. akonáhle vám bude mož-
né v rámci testovacích kapacít prideliť termín).

Karanténa sa vám končí
- v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden  

z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu 
vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontak-
tu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, 
uplynutím 7 dní od posledného kontaktu s osobou 
pozitívnou na ochorenie,

- ak test nebol vykonaný a počas 10 dní od posled-

ného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa 
u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov 
ochorenia, uplynutím 10 dní od posledného kontak-
tu s osobou pozitívnou na ochorenie,

- v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z kli-
nických príznakov ochorenia počas 10 dní od posled-
ného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,  
o spôsobilosti ukončiť karanténu rozhodne lekár.

Ak ste zaočkovaný alebo ste prekonali COVID-19  
a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola 
v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná 
na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, nie ste 
povinný ísť do karantény ani sa testovať.

Test však môžete podstúpiť dobrovoľne na 5. deň 
od kontaktu. Približne týždeň priebežne sledujte svoj 
zdravotný stav a prípadný výskyt príznakov ochore-
nia. Preventívne, pre istotu, tiež minimalizujte kon-
takt s ostatným ľuďmi a noste respirátor.

Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali CO-
VID-19 musia podstúpiť karanténu v prípade, ak sa 
u nich ako u úzkych kontaktov s pozitívnou osobou 
vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ocho-
renia (zvýšená telesná teplota nad 37 stupňov Celzia, 
kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata 
čuchu).

POSTUP V PRÍPADE SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI S 
POZITÍVNYM

V prípade stáleho kontaktu s pozitívnou osobou 
(žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný deň 
kontaktu považuje:

- ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol 
akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň 
od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby 
pozitívnej na ochorenie,

- ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol 
žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od 
odberu vzorky biologického materiálu na účely tes-
tu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie  
v spoločnej domácnosti.

V praxi to znamená, že:

- ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou pozi-
tívnou na COVID-19, testovanie môžete podstúpiť na 
10. deň od prvého výskytu príznakov u pozitívneho,

- alebo na 10. deň od jej pozitívneho výsledku tes-
tu ak bola pozitívna osoba vo vašej domácnosti bez 
príznakov.

- Ak sami máte príznaky typické pre COVID-19, ne-
čakajte, testovanie môžete podstúpiť okamžite.

Školy a žiaci postupujú podľa pravidiel stanove-
ných v Školskom semafore: www.minedu.sk/skolsky-
-semafor

V prípade, že člen spoločnej domácnosti bol v úz-
kom kontakte s pozitívnou osobou, nie je nutné, aby 
ostatní členovia domácnosti ako „kontakty kontak-
tu“ ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné 
dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať 
kontakt s inými ľuďmi. Ak bude mať člen spoločnej 
domácnosti pozitívny výsledok, zostávajú v karanté-
ne všetci členovia spoločnej domácnosti.

POVINNOSTI POČAS DOMÁCEJ IZOLÁCIE
- dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas nej iba  

v mieste izolácie,
- zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
- dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/

respirátora,
- dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, 

okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izo-
lácie,

- ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú 
starostlivosť, je povinný záchranárov či zdravotníkov 
informovať, že sa nachádza v izolácii,

- denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšet-
kým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípa-
de výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ocho-
renia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného 
lekára,

- o pozitívnom výsledku testu bezodkladne infor-
movať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeo-
becného lekára,

- bezodkladne po tom, čo bol osobe oznámený 
pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť 
všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte 
v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu od-
beru vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred 
objavením sa príznakov typických pre ochorenie CO-
VID-19.

Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na 
pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomá-
hate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím 
skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte  
s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia 
zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie 
a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko 
nákazy ďalších ľudí.

Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozi-
tívnou na ochorenie ak pri tomto kontakte:

- boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
- osoby od seba boli vzdialené menej ako 2 metre 

dlhšie ako 15 minút, 
- osoby boli v interiéri, resp. v uzatvorenom priesto-

re dlhšie ako 15 minút, 
- osoby cestovali spoločne dopravným prostried-

kom dlhšie ako 15 minút, 
- osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty  

a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak 
šírila infekčné výlučky.

Upozorňujeme, že COVID preukaz EÚ, ktorý osved-
čuje prekonanie ochorenia, je vydávaný len na zákla-
de výsledku PCR testu.

ÚVZ SR 

ÚVZ o karanténe a domácej izolácii pri COVID-19
POSTUP PO POZITÍVNOM VÝSLEDKU TESTU
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Primátorka mesta zvolala mestské zastupi-
teľstvo, ktoré sa uskutoční bez účasti verejnos-
ti dňa 8. decembra 2021 (streda) o 9.00 hod.  
v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002.

P R O G R A M :
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí MsZ Púchov
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Púchov na I. polrok 2022
3. Správa o výsledku kontroly č. 4/2021 z hospodá-

renia obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ POD-

NIK, s.r.o. vykonanej na vybratej vzorke dokumentov 
z roku 2020

4. Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupi-
teľstva Púchov na rok 2022

5. Návrh - VZN č. 8/2021 o určení výšky príspevkov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Púchov

6. Návrh - VZN č. 9/2021 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta Púchov

7. Návrh – VZN  
č. 10/2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Mesta 
Púchov č. 3/2014

o miestnych daniach pre 
mesto Púchov

8. Návrh – VZN  
č. 11/2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Mesta 
Púchov č. 16/2020

o miestnom poplatku 
za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpa-
dy v meste Púchov

9. Rozpočet Mesta 
Púchov na rok 2022 a vý-
hľad na roky 2023 a 2024, 
písomné stanovisko hlav-

ného kontrolóra k návrhu rozpočtu
10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov
11. Návrh - VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunál-

nym odpadom a drobným stavebným odpadom na 
území mesta Púchov

12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchov-
no – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 
2020/2021

13. Návrh na zrušenie Zásad školskej politiky Mesta 
Púchov, Zásad podpory kultúrnej činnosti v meste 
Púchov a Zásad podpory športovej činnosti Mesta 
Púchov

14. Návrh – Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia  
a nakladania s majetkom mesta Púchov

15. Zmena člena v Komisii dopravy a služieb
16. Zmena členov v dozornej rade
17. Návrh - Zásady podpory mladých rodín v meste 

Púchov
18. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
19. Predaj, kúpa
20. Nájom
21. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP 

a MsÚ
22. Návrh - Predloženie žiadostí o NFP za účelom 

realizácie projektov
23. Rôzne
24. Interpelácie

MsÚ Púchov 

Program decembrového mestského zastupiteľstva

Na júnovom mestskom zastupiteľstve bolo od-
súhlasené odkúpenie akcií spoločnosti Autobu-
sová doprava Púchov, a.s. do výlučného vlastníc-
tva mesta Púchov. Po polroku Púchovské noviny 
oslovili predsedu predstavenstva a štatutára spo-
ločnosti Viliama Karasa s niekoľkými otázkami.

Skúste nám priblížiť, čím ste sa museli po nástu-
pe do funkcie v prvom rade zaoberať?

Presne tým, čo ste v úvode spomenul. Jednoducho, 
kúpa spoločnosti do výlučného vlastníctva mesta 
znamená aj hromadu nových povinností, ktoré musí 
štatutár zabezpečiť. V prvom rade som spolu s pani 
primátorkou uistil všetkých zamestnancov a u nás sú 
to len šoféri, že o ich prácu má spoločnosť a mesto 
záujem. Klasickým príkladom potreby stabilizácie za-
mestnancov sú problémy so šoférmi u novo vysúťa-
ženého dopravcu poskytujúceho autobusovú dopra-
vu pre Bratislavský samosprávny kraj. Som skutočne 
rád, že u nás takýto problém nenastal a všetci šoféri 
pokračujú v práci, o čom svedčí, že autobusy jazdia 
od rána do večera. Ďalšou úlohou, ktorá ma zamest-
návala od samého začiatku bola otázka, ako sa posta-
ví k pokračovaniu ponúknutej spolupráci spoločnosť 
ADP, s.r.o. a ADP servis, s.r.o., ktoré nám dlhodobo po-
skytujú externé administratívne ako aj servisné služ-
by pre autobusy.. Momentálne spolupráca pokračuje 
a každá strana prehodnocuje svoje možnosti a preto 
ma náročné jednania ešte len čakajú. No a aby som to 
na začiatku nemal také jednoduché spoločnosti kon-
čila v októbri licencia na dopravu v meste Púchove 
ako aj zmluva, prostredníctvom ktorej sme poskyto-
vali služby hromadnej dopravy vo verejnom záujme 
pre mesto. Som rád, že tieto základné veci máme za 
sebou a môžeme sa venovať zatraktívneniu mestskej 
dopravy aj modernizáciou vozového parku..

Budú teda ďalšie nové autobusy v meste?
Dúfam, že áno, robíme všetko preto. Občania určite 

zaregistrovali, že pribudli tri Solarisy, na ktoré máme 
dobré odozvy od občanov. V súčasnosti finišujeme  

v spolupráci s Mestom Púchov na doplnení a poda-
ní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
zverejnenej výzvy IROP, na projekt na zvýšenie atrak-
tivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 
dopravy s názvom „Bezpečná a ekologická doprava  
v meste Púchov“. Z tohto projektu máme reálnu mož-
nosť získať 3 nové autobusy, ktoré by boli veľkým 
prínosom pre riešenie súčasnej hromadnej doprav-
nej situácie v meste. Keďže boli doplnené finančné 
prostriedky v danom programe, urobíme všetko pre 
to, aby sa naša snaha aj skutočne zrealizovala, a aby 
mohli v roku 2023 v meste občania využívať nové 
ekologické, bezpečné, moderné autobusy. 

Aké sú vaše ciele do najbližšieho obdobia?
Ako som už uviedol, momentálne sústredíme 

všetky sily na prípravu tohto projektu, vedúceho  
k získaniu nových autobusov v meste. Avšak musím 
povedať, že už niekoľko mesiacov spolu s primátor-
kou mesta Katarínou Henekovou intenzívne pracu-
jeme na projekte bezplatnej mestskej autobusovej 
dopravy v meste, pričom nechceme, aby mesto stále 
zvyšovalo finančné zdroje v tejto súvislosti do spo-
ločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s. Celá pod-
stata tkvie v tom, aby občania využívali mestskú au-
tobusovú dopravu pri potrebe cestovania za prácou 
či službami, čo by malo odľahčiť dopravnú situáciu  
v meste, najmä v ranných a popoludňajších hodi-
nách. Evidujeme tiež veľký problém s parkovaním pri 
najväčších zamestnávateľoch v meste. Jeho riešením 
je jednoznačne zníženie počtu individuálnej dopra-
vy, čo bude mať zaručene dopady aj na zlepšenie 
ekologickej situácie v meste. Taktiež by sa zjednodu-
šil proces nástupov a výstupov do autobusov, čo by 
viedlo k efektívnejšej a rýchlejšej preprave. 

Nechcem zatiaľ predbiehať a sľubovať nemožné, 
avšak naším cieľom je, aby sme spolu s Mestom 
Púchov v prvej polovici roka 2022 predstavili tento 
projekt nielen poslancom, ale i občanom nášho mes-
ta. Takže jazda zadarmo nemusí zostať len doménou 

študentov a starších občanov, tak ako je to v našom 
meste už niekoľko rokov, ale všetkých, ktorí pocho-
pili, že nie individuálna, ale hromadná preprava je 
cesta a budúcnosť moderného mesta. 

Čo je nové s integráciou dopravy?
Áno, otázka integrácie je na programe dňa. TSK 

vytvorí Integrovaný dopravný systém v rámci funkč-
ného regiónu územia Trenčianskeho a Žilinského 
samosprávneho kraja, ktorý bude budovaný na zá-
klade čiastkových integrovaných systémov v mest-
ských aglomeráciách oboch krajov a bude prepojený 
so systémami v ďalších krajoch SR. Úloha pre Púchov  
a obce nášho okresu je nájsť vzájomné prepojenie 
pri spoločnej integrácii, čo následnej realizácii pro-
jektu len prospeje.                        

Pripravil Slavomír Flimmel

Bezplatná MHD v Púchove je naším cieľom
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Mestská polícia
Policajti Obvodného 

oddelenia z Púchova boli 
vyslaní preveriť oznáme-
nie, že v jednom z turec-
kých kamiónov v Púcho-
ve sa majú nachádzať 
utečenci. Údajne jedna 
osoba má byť mŕtva.

Púchovskí policaj-
ti spolu s psovodom 
boli okam žite uvedené 
oznámenie preveriť. Po-
darilo sa im nájsť turec-
ký kamión, v ktorom sa 
mali osoby nachádzať. 
Našťastie sa oznámenie  
o nebohom nepotvrdilo. 
Policajti na mieste zistili, že kamión má prerezanú 
plachtu, odkiaľ pravdepodobne migranti ušli.

Podľa oznámenia na tiesňovú linku, v blízkosti 
zjazdu z diaľnice D 1 pri Beluši boli videné osoby, 
ale nevedel uviesť kam smerovali.

Policajti spolu so psovodom šli osoby hľadať. 
Prepátrali širšie okolie diaľničného zjazdu. V blíz-
kosti odpočívadla policajti spozorovali päť mužov 

vo veku 20-25 rokov. Mladí muži mali so sebou 
ruksaky s jedlom a oblečením. 

Neskôr sa im podarilo osoby stotožniť. Šlo  
o mladíkov vo veku od 16 do 23 rokov, utečencov 
z Afganistanu. 

Našťastie ani jeden z nich nebol zranený. Uve-
denú vec si prevzali policajti cudzineckej polície  
k ďalšiemu riešeniu.             KR PZ Trenčín 

Púchovskí policajti vypátrali a zadržali 
piatich utečencov z Afganistanu

V priebehu mesiaca november 2021 uskutoč-
nili príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji celkom 204 výjazdov.  Z toh-
to počtu bolo najviac - 70 technických zásahov. 
Nasledovalo 63 výjazdov 
k dopravným nehodám, 
39 zásahov pri požia-
roch a 12 ekologických 
zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uply-
nulého mesiaca vykonali 
18 požiarno-previerko-
vých cvičení a 2 výjazdy  
k udalostiam, pri ktorých 
napokon zasahovať ne-
museli.

Priame škody v dôsled-
ku týchto udalostí boli 
za mesiac november 
vyčíslené na 87.500 eur. 
Uchránené hodnoty 
v dôsledku zásahovej 

činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledo-
vanom období hodnotu viac ako 678.000 eur. 

KR HaZZ Trenčín 

Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali 
v novembri najmä technické zásahy

Nebezpečný vodovodný poklop
Hliadka mestskej polície preverovala te-

lefonické oznámenie, podľa ktorého je na 
priechode pre chodcov na križovatke ulíc Ná-
mestie slobody a Trenčianska vyskočený po-
klop. Mestskí policajti na mieste zistili, že ide  
o štvorcový vodovodný poklop, ktorý bol na-
vyše poškodený – mal zlomené pánty. Prípad 
hliadka následne oznámila na havarijnú službu 
v Považskej Bystrici, kde zodpovedný pracov-
ník informoval, že prípad dá preveriť. Následne 
mestských policajtov telefonicky informoval, 
že poklop výstražne označia a jeho výmena sa 
uskutoční neskôr. 

Nezvládol alkohol...
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého na Ulici 
Chmelinec leží pred bytovým domom nezná-
my krvácajúci muž. Hliadka po príchode na 
miesto zistila mužovu totožnosť a privolala 
zdravotných záchranárov, ktorí si následne 
muža prevzali. Mestská polícia prípad rieši ako 
vzbudzovanie verejného pohoršenia – váľanie 
sa v podnapitom stave na verejnom priestran-
stve. Priestupok je v riešení.

Nezvládla psa
Púchovskí mestskí policajti riešili prípad na-

padnutia jedného psa druhým. K incidentu 
došlo na Nábreží slobody, keď pri venčení psa 
pri odhánkach pustila majiteľka z vôdzky svoj-
ho psa – stafordširského teriéra. Pes následne 
zaútočil na ďalšieho psa, ktorého na rovnakom 
mieste venčila uviazaného na vôdzke žena  
z Púchova. Pes utrpel zranenie, ktoré si vyžia-
dalo ošetrenie u veterinára. Žena, ktorá pustila 
teriéra, prišla na druhý deň na oddelenie mest-
skej polície. Za porušenie všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta o podmienkach držania 
psov na území Púchova potrestali mestskí 
policajti ženu 30-eurovou pokutou. Zároveň 
informovala, že pes, ktorý útočil, je evidovaný 
a zaočkovaný proti besnote. Náklady na oše-
trenie napadnutého psa u veterinára uhradila. 

Hlučný ventilátor
Mestskí policajti riešili sťažnosť muža bývajú-

ceho nad kaviarňou, ktorého rušil zvuk ventilá-
toru a cigaretový dym. Hliadka našla v kaviarni 
čašníčku, ktorej odporučila vypnúť ventilátor  
v čase, keď nie je nevyhnutný. Oznamovateľovi 
mestskí policajti odporučili riešiť problém pro-
stredníctvom domového dôverníka. 

Chodník nie je parkovisko. Aj za takéto parkovanie 
čakala majiteľa auta sankcia...

Od 6. decembra sú zavreté stredné školy 
a 2. stupeň základných škôl

Dňa 2. 12. 2021 vyšla vo vestníku vlády SR vy-
hláška Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva (RÚVZ) so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou 
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v za-
riadeniach pre deti a mládež v územných obvo-
doch okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava. 
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici ako príslušný 

orgán štátnej správy na úseku verejného zdravot-
níctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje 
v období od 6. decembra 2021 do 17. decembra 
2021 vrátane obmedziť nasledovné zariadenia 
pre deti a mládež zákazom prezenčného vzdelá-
vania: a) 2. stupeň základných škôl, b) gymnáziá, 
c) stredné odborné školy, d) odborné učilištia. 

red
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S nádejou na šťastný koniec sa smutne prizeráme S nádejou na šťastný koniec sa smutne prizeráme 
dianiu na Slovensku i vo svete. Pandémia nenarušila dianiu na Slovensku i vo svete. Pandémia nenarušila 
len bežný život ľudí, ale tak, ako si vypýtala svoju daň len bežný život ľudí, ale tak, ako si vypýtala svoju daň 
v priemysle, obchode i službách, veľmi skomplikova-v priemysle, obchode i službách, veľmi skomplikova-
la fungovanie nejedného športového klubu. Tak ako la fungovanie nejedného športového klubu. Tak ako 
vo futbale, hokeji, či iných športoch, aj u mažoretiek vo futbale, hokeji, či iných športoch, aj u mažoretiek 
táto situácia zanechala svoju stopu. Už v minulom táto situácia zanechala svoju stopu. Už v minulom 
roku sme boli nútení na tréningy využívať online roku sme boli nútení na tréningy využívať online 
priestor, čo bolo veľmi náročné a demotivačné. Tré-priestor, čo bolo veľmi náročné a demotivačné. Tré-
novali sme z domu, mnohé dievčatá nám vyrástli  novali sme z domu, mnohé dievčatá nám vyrástli  
z kostýmov a mnohé takýto spôsob úplne odradil. z kostýmov a mnohé takýto spôsob úplne odradil. 

Niektoré súbory skončili a zatiaľ ani neskúšajú za-Niektoré súbory skončili a zatiaľ ani neskúšajú za-
čínať odznova. V súbore NELLY Púchov sme hrdí na čínať odznova. V súbore NELLY Púchov sme hrdí na 
všetky naše mažoretky a trénerky, ktoré to v týchto všetky naše mažoretky a trénerky, ktoré to v týchto 
ťažkých časoch nevzdávajú a podarilo sa im dokončiť ťažkých časoch nevzdávajú a podarilo sa im dokončiť 
to, čo začali v dobe, kedy nikto ešte netušil, čo príde. to, čo začali v dobe, kedy nikto ešte netušil, čo príde. 

Za prísnych hygienických opatrení sa 9. októbra Za prísnych hygienických opatrení sa 9. októbra 
podarilo dotrénovať a natočiť videá so súťažnými podarilo dotrénovať a natočiť videá so súťažnými 
choreografiami, ktoré boli zaslané do GRAND PRIX choreografiami, ktoré boli zaslané do GRAND PRIX 
SLOVAKIA 2021. Odborná porota 6. novembra vy-SLOVAKIA 2021. Odborná porota 6. novembra vy-
hodnotila súťažné videá všetkých prihlásených sú-hodnotila súťažné videá všetkých prihlásených sú-
borov a naše nezastaviteľné NELLY získali zlato vo borov a naše nezastaviteľné NELLY získali zlato vo 

všetkých nacvičených kategóriách. Veľká formácia všetkých nacvičených kategóriách. Veľká formácia 
deti POM POM, veľká formácia kadet mix, veľká for-deti POM POM, veľká formácia kadet mix, veľká for-
mácia kadet POM POM, veľká formácia senior POM mácia kadet POM POM, veľká formácia senior POM 
POM aj sólo Romany Haluškovej boli ocenené prvým POM aj sólo Romany Haluškovej boli ocenené prvým 
miestom. Veríme, že týchto päť zlatých medailí pú-miestom. Veríme, že týchto päť zlatých medailí pú-
chovské NELLY udrží spolu a motivuje ich k trénin-chovské NELLY udrží spolu a motivuje ich k trénin-
gom, aj keď opäť len dištančne. Blahoželáme a všet-gom, aj keď opäť len dištančne. Blahoželáme a všet-
kým želáme, aby sa naše životy čo najskôr vrátili do kým želáme, aby sa naše životy čo najskôr vrátili do 
starých dobrých koľají. starých dobrých koľají. 

CVČ Včielka PúchovCVČ Včielka Púchov

NELLY na súťaži GRAND PRIX Slovakia 2021

Mikuláš navštívil všetky púchovské materské školy

V pondelok 6. decembra zavítal Mikuláš aj do všetkých púchovských materských škôl a rozdal deťom balíčky s darčekmi.V pondelok 6. decembra zavítal Mikuláš aj do všetkých púchovských materských škôl a rozdal deťom balíčky s darčekmi.
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Zo života Váhu… 
Po niekoľko mesačnej individuálnej príprave, sme 

postupne zahajovali v menších skupinkách aj prípra-
vu vonku podľa nastavených opatrení. Na našej krás-
nej sále sme sa pri veľkom spoločnom tréningu opäť 
stretli v máji po dlhých ôsmych mesiacoch. Naozaj 
nám to chýbalo a mali sme z toho veľkú radosť.

Prvé vystúpenie, po tak dlhej pauze, sme pred di-
vákmi absolvovali na domácej pôde 20. júna - na 
Dni otvorených dverí Púchovskej kultúry v budove 
divadla. Okrem výstúpenia sme tam mali inštalovanú 
edukatívnu výstava krojových súčastí, ktorú si v ten 
deň mohli návštevníci pozrieť obohatenú výkladom 
od nášho tanečníka Adama.

V nedeľu 27. júna v amfiteátri v Lysej pod Makytou 
sa konal jubilejný 25.ročník podujatia Folklórna Lysá, 
kde sme sa predstavili ako hlavný hosť regionálneho 
programu, ktorý oslavoval 25 rokov folklórnych sku-
pín doliny. V závere mesiaca sme sa mali zúčastniť 
v poľskom Elku na 18. World Folklore Festival RAIN-
BOW, vzhľadom na vtedajšie opatrenia sme sa na 
festivale predstavili len online formou - videopozdra-
vom a videoukážkami našej tvorby. Vtedajšia situácia 
nám tiež nedovolila vycestovať ani na Kopaničárske 
slavnosti do Starého Hrozenkova. 

Víkend 21. - 22. augusta, ale už bol nabitý. V sobo-
tu poobede sme účinkovali na ilavskom folklórnom 
podujatí a nedeľné populudnie sme strávili už na 
detskom programe Púchovskej kultúry - Púchovské 
Kočkoviny, kde sa časť našich tanečníkov predstavila 
v netradičnej úlohe - na jednom zo siedmych stano-
víšť skúšali šikovnosť detí - preskakovaním cez cepy. 
Ďaľší víkend patril účinkovaniu na lokálnom podujatí 
700 rokov Dolnej Marikovej - deň obce s krstom kniž-
nej monografie.

Prvý septembrový víkend sme začali tanečným 
sústredením a skončili poďakovaním za úrodu v ne-
ďalekej Nimnici. Následujúci víkend patril 25. výročiu 
FSk Záriečanka, tá si nás pozvala ako hosťa účinkovať 
v ich slávnostnej akadémii, ktorá sa pri tejto príleži-
tosti konala v púchovskom divadle.

Súbor naposledy obohatil vystúpením septemb-
rové slávnostné mestské zastupiteľstvo, kde boli in 
memoriam ocenení dvaja noví čestní občania mesta 

- p. Emília Čibenková a p. Milan Húževka, ktorí v roku 
1971 stáli aj pri vzniku a prvotnom fungovaní našeho 
súboru.

Zlá epidemilogická situácia a novonastavené opat-
renia spôsobili, že tréningová činnosť bola v novem-
bri opäť utlmená. Dúfame, že nie na taký dlhý čas ako 
pred rokom…

Herbarium Populi Vagi 2022
Spolu s autorským tímom, etnológom PhDr. Richar-

dom Benechom, umeleckým fotografom Michal Za-
hornacky Photography a grafikom Dominikom Haj-
kom, pokračuje spolupráca už na 4. časti kalendára 
Herbarium Populi Vagi (Herbár ľudu Váhu). Prvý diel 
2019 bol venovaný ľudovému odevu strednej časti 
Stredného Považia od Dubnice nad Váhom po Považ-
skú Bystricu. Druhý diel 2020 bol venovaný krojom 
dolnej časti od Dubnice nad Váhom po Starú Lehotu 
a získal ocenenie najkrajší nástenný kalendár. Tretí 
diel 2021 prezentoval ľudový odev Rajeckej doliny. 
Okrem kalendárov je súčasťou projektu aj tvorba 
zbierky veľkorozmerných obrazov reprezentujúcich 
sviatočný ľudový odev Trenčianskeho kraja, ktorej 
prvé časti, z rokov 2019 a 2020, už boli vystavované 
v objekte kasární na Trenčianskom hrade, či na Dub-

nickom folklórnom festivale. 
Štvrtý diel pre rok 2022 práve čakáme na dodanie  

z tlačiarenskej firmy. Bude mapovať oblasť myjav-
ských kopaníc a ich okolia na území Trenčianskeho 
kraja. Okrem Brezovej pod Bradlom, Myjavy, Vrbo-
viec, či Hrašného, tak svoj odev budú prezentovať aj 
mesto Stará Turá, obce Lubina, Bzince, Bošáca alebo 
Podolie. 

Fotografovanie prebehlo 18. septembra v považ-
skobystrickom ateliéri fotografa M. Zahornackého. 
V roli modelov sa predstavili tanečníci a muzikanti 
súboru. Na obliekanie do niekedy až storočných 
odevných kúskov dohliadali a usmerňovali miest-
ni lokálpatrioti, ktorí s týmito krojmi merali cestu  
z kopaníc až do fotografického štúdia. Počas fotenia 
prebiehali obohacujúce debaty miestnych udržiava-
teľov tradícií s realizačným tímom (PhDr. Richardom 
Benechom a Mgr. Adamom Staňom). Členovia súbo-
ru si zas mohli ochytať a vyskúšať archaické kroje,  
a hlavne zapózovať v roli model-a/-ky pre nasledu-
júci ročník kalendára Herbarium Populi Vagi 2022, 
ktorý v priebehu prvej polovice mesiaca december 
by mal byť dostupný širokej verejnosti.

Martin Rosina

Folklórny súbor Váh bilancuje svoju činnosť v roku 2021
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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
Ďalšie hromadné očkovanie v Divadle Púchov organizuje súkromný 
zdravotný poskytovateľ  Váš Lekár, s.r.o. :
- v sobotu 11.12. 2021 od 9:00 do 14:00 hod. (vakcína Pfizer) 
- v nedeľu 12.12.2021 od 9:00 do 12:00 hod. (vakcína Janssen)
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

Ahojte Púchovčania, začnem za-Ahojte Púchovčania, začnem za-
ujímavou otázkou. Chceli by ste sa ujímavou otázkou. Chceli by ste sa 
celoročne voziť v púchovskej MHD celoročne voziť v púchovskej MHD 
zadarmo? Odpovede môžu byť rôzne, zadarmo? Odpovede môžu byť rôzne, 
ale vedzte, že neboli by sme prvou sa-ale vedzte, že neboli by sme prvou sa-
mosprávou na Slovensku. V tomto nás mosprávou na Slovensku. V tomto nás 
predbehlo mesto Komárno a o niečo predbehlo mesto Komárno a o niečo 
podobné sa usiluje a zvažuje mesto podobné sa usiluje a zvažuje mesto 
Vranov nad Topľou.Vranov nad Topľou.

Čo vedie samosprávy k takémuto Čo vedie samosprávy k takémuto 
kroku? V prvom rade to je neúmerný kroku? V prvom rade to je neúmerný 
nárast počtu áut v mestách, čoho dô-nárast počtu áut v mestách, čoho dô-
sledkom je znečistené ovzdušie, hluk, sledkom je znečistené ovzdušie, hluk, 
prach, prehustená premávka a hlavne prach, prehustená premávka a hlavne 
v exponovaných časoch kolóny áut v exponovaných časoch kolóny áut 
a preplnené križovatky. Zavedením a preplnené križovatky. Zavedením 
bezplatnej dopravy v MHD pre všetky bezplatnej dopravy v MHD pre všetky 
vekové kategórie obyvateľov Púchova vekové kategórie obyvateľov Púchova 
môže mesto svojich obyvateľov naučiť môže mesto svojich obyvateľov naučiť 
prirodzene využívať túto formu ces-prirodzene využívať túto formu ces-
tovania, čím by sa spomínané záťaže tovania, čím by sa spomínané záťaže 
eliminovali a aj vzhľadom na zníženie eliminovali a aj vzhľadom na zníženie 
uhlíkovej stopy, o ktorej sa v posled-uhlíkovej stopy, o ktorej sa v posled-
nom čase tak veľa hovorí.nom čase tak veľa hovorí.

Takýto radikálny krok musí prejsť Takýto radikálny krok musí prejsť 
odbornou verejnou diskusiou, od-odbornou verejnou diskusiou, od-
bornými komisiami pri mestskom za-bornými komisiami pri mestskom za-
stupiteľstve a samotným schválením stupiteľstve a samotným schválením 
poslancami v mestskom zastupiteľ-poslancami v mestskom zastupiteľ-
stve, pričom celé financovanie by išlo stve, pričom celé financovanie by išlo 
z mestskej pokladnice. A hlavné slovo z mestskej pokladnice. A hlavné slovo 
s pečiatkou a podpisom má vedenie s pečiatkou a podpisom má vedenie 
mesta so spoločnosťou Autobusová mesta so spoločnosťou Autobusová 
doprava Púchov, a. s., ktorá poskytuje doprava Púchov, a. s., ktorá poskytuje 
pre mesto službu hromadnej dopravy pre mesto službu hromadnej dopravy 
vo verejnom záujme.vo verejnom záujme.

O tom, že je to zaujímavá myšlienka O tom, že je to zaujímavá myšlienka 
nasvedčuje fakt, že v septembrovom nasvedčuje fakt, že v septembrovom 
termíne býva na Slovensku európsky termíne býva na Slovensku európsky 
týždeň mobility. V praxi to znamená, týždeň mobility. V praxi to znamená, 
že v niektorých mestách je celý týždeň že v niektorých mestách je celý týždeň 
bezplatná MHD doprava. Aspoň taká bezplatná MHD doprava. Aspoň taká 
malá lastovička. Aj niektoré svetové malá lastovička. Aj niektoré svetové 
metropoly pristúpili a zvažujú ako do-metropoly pristúpili a zvažujú ako do-
stať ľudí do autobusov, trolejbusov, stať ľudí do autobusov, trolejbusov, 
električiek. Tento projekt je tam veľmi električiek. Tento projekt je tam veľmi 
úspešný a v mestách je výrazne menej úspešný a v mestách je výrazne menej 
áut.áut.

Mesto Púchov, ako zriaďovateľ  Mesto Púchov, ako zriaďovateľ  
a integrátor dopravnej obslužnosti  a integrátor dopravnej obslužnosti  
v meste chce zvýšiť využitie verejnej v meste chce zvýšiť využitie verejnej 
dopravy. Jedným z ďalších faktorov dopravy. Jedným z ďalších faktorov 
prečo cestovať zadarmo verejnou prečo cestovať zadarmo verejnou 
dopravoudopravou, je samotný pokles cestujú-, je samotný pokles cestujú-

cich v MHD napriek nárastu odjazde-cich v MHD napriek nárastu odjazde-
ných kilometrov jednotlivých autobu-ných kilometrov jednotlivých autobu-
sových liniek. A matematika nepustí, sových liniek. A matematika nepustí, 
menej cestujúcich rovná sa menší prí-menej cestujúcich rovná sa menší prí-
jem z predaja cestovných lístkov, kto-jem z predaja cestovných lístkov, kto-
rý nepokryje náklady spojené s touto rý nepokryje náklady spojené s touto 
dopravou. A tak strata, ktorá je reálna, dopravou. A tak strata, ktorá je reálna, 
je každoročne doplácaná z mestskej je každoročne doplácaná z mestskej 
kasy. A náklady sa budú vzhľadom na kasy. A náklady sa budú vzhľadom na 
vývoj cien v službách každoročne len vývoj cien v službách každoročne len 
a len zvyšovať. Jednoducho poveda-a len zvyšovať. Jednoducho poveda-
né, ak majú autobusy premávať mini-né, ak majú autobusy premávať mini-
málne v tomto cestovnom poriadku, málne v tomto cestovnom poriadku, 
tak nech aj sú využívané občanmi. Za tak nech aj sú využívané občanmi. Za 
vyzdvihnutie stojí fakt, že už niekoľko vyzdvihnutie stojí fakt, že už niekoľko 
rokov má mesto Púchov aspoň zľav-rokov má mesto Púchov aspoň zľav-
nené cestovanie alebo úplne zadarmo nené cestovanie alebo úplne zadarmo 
pre žiakov a určité vekové a sociálne pre žiakov a určité vekové a sociálne 
skupiny.skupiny.

Optimálne by bolo, ak by hromadná Optimálne by bolo, ak by hromadná 
doprava bola bezplatná pre všetkých doprava bola bezplatná pre všetkých 
cestujúcich na našom území, či už do cestujúcich na našom území, či už do 
zamestnania, k spojom, k lekárovi ale-zamestnania, k spojom, k lekárovi ale-
bo sú tu jednoducho na návšteve. Bolo bo sú tu jednoducho na návšteve. Bolo 
by fajn si uvedomiť a to neplatí iba by fajn si uvedomiť a to neplatí iba 
pri tejto téme, ale všeobecne, že oby-pri tejto téme, ale všeobecne, že oby-
vatelia Púchova s prechodným byd-vatelia Púchova s prechodným byd-
liskom si majú vstúpiť do svedomia, liskom si majú vstúpiť do svedomia, 
uvedomiť si skutočnosť a prihlásiť sa uvedomiť si skutočnosť a prihlásiť sa 
na trvalý pobyt v meste a tak sa vlast-na trvalý pobyt v meste a tak sa vlast-
ne zaregistrovať na mestskom úrade  ne zaregistrovať na mestskom úrade  
a stať sa oficiálne obyvateľom mesta. To a stať sa oficiálne obyvateľom mesta. To 
by znamenalo, že jeho dane (mestské  by znamenalo, že jeho dane (mestské  
a podielové zo štátu) poputujú do a podielové zo štátu) poputujú do 
mestskej kasy. Mesto by z nich teore-mestskej kasy. Mesto by z nich teore-
ticky dokázalo takúto dopravu prefi-ticky dokázalo takúto dopravu prefi-
nancovať, alebo napr. investovať do nancovať, alebo napr. investovať do 
zlepšenia autobusových zastávok. zlepšenia autobusových zastávok. 

Toľko moja úvaha o bezplatnom ces-Toľko moja úvaha o bezplatnom ces-
tovaní. V skutočnosti si musíme uvedo-tovaní. V skutočnosti si musíme uvedo-
miť, že doprava zadarmo v skutočnosti miť, že doprava zadarmo v skutočnosti 
úplne zadarmo nie je, vždy to niekto úplne zadarmo nie je, vždy to niekto 
musí uhradiť. Zostáva dúfať, že v blíz-musí uhradiť. Zostáva dúfať, že v blíz-
kej budúcnosti v prípade poslaneckej kej budúcnosti v prípade poslaneckej 
dohody a spoločenskej nálady v mes-dohody a spoločenskej nálady v mes-
te sa môžeme pridať k samosprávam  te sa môžeme pridať k samosprávam  
z úvodu článku.z úvodu článku.

Každý jeden z nás sa musí zamyslieť, Každý jeden z nás sa musí zamyslieť, 
či koná rozumne, ekologicky, ekono-či koná rozumne, ekologicky, ekono-
micky a či svoju automobilovú indivi-micky a či svoju automobilovú indivi-
duálnu dopravu neodkladne potrebu-duálnu dopravu neodkladne potrebu-
je.je.

Cyril Crkoň, poslanec MsZCyril Crkoň, poslanec MsZ

Bezplatné cestovanie v MHD
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Výstavba nových nájomných bytov na Kolonke pokračuje
V druhej polovici októbra začali stavebné práce na V druhej polovici októbra začali stavebné práce na 

dvoch bývalých budovách strednej školy na Kolon-dvoch bývalých budovách strednej školy na Kolon-
ke, ktoré každým dňom napredujú. Po ich ukončení ke, ktoré každým dňom napredujú. Po ich ukončení 
vznikne 36 nových nájomných bytov v dvoch ob-vznikne 36 nových nájomných bytov v dvoch ob-
jektoch a prislúchajúca technická vybavenosť (par-jektoch a prislúchajúca technická vybavenosť (par-
koviská, komunikácie, chodníky, inžinierske siete).  koviská, komunikácie, chodníky, inžinierske siete).  
V súčasnosti prebiehajú demolačné práce na jednej V súčasnosti prebiehajú demolačné práce na jednej 
z budov a v nasledujúcom období by mali byť na z budov a v nasledujúcom období by mali byť na 
oboch budovách namontované nové okná. Teší nás, oboch budovách namontované nové okná. Teší nás, 
že aj napriek neľahkej situácii, v akej sa aktuálne na-že aj napriek neľahkej situácii, v akej sa aktuálne na-
chádzame, pokračujú práce progresívnym smerom  chádzame, pokračujú práce progresívnym smerom  
a veríme, že už na jeseň 2022 vdýchnu noví obyvate-a veríme, že už na jeseň 2022 vdýchnu noví obyvate-
lia týmto budovám život.                   lia týmto budovám život.                   MsÚ PúchovMsÚ Púchov
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Znečisťujúce látky v ovzduší do veľ-
kej miery ovplyvňujú zdravie obyva-
teľstva ako aj našich ekosystémov. 
Niektoré zdroje (Svetová zdravotnícka 
organizácia, Svetová banka, Inštitút 
environmentálnej politiky) odhadujú, 
že až 5.000 úmrtí ročne môžeme na 
Slovensku pripísať zhoršenej kvalite 
ovzdušia, najmä v dôsledku zvýšených 
koncentrácií prachových častíc (PM)  
v ovzduší. 

Za posledné roky došlo k významné-
mu poklesu emisií oxidu uhoľnatého 
(CO), oxidov síry (SOx), nemetánových 
prchavých organických zlúčenín (NM-
VOC), oxidov dusíka (NOx), pracho-
vých častíc (PM) a amoniaku (NH3).  
Z hľadiska sektorov je rozloženie emisií 
znečisťujúcich látok nerovnomerné. 
Priemysel, doprava a energetika sa 
podieľajú najmä na emisiách SOx, NOx 
a CO. Domácnosti (lokálne kúreniská) 
produkujú okrem emisií CO hlavne 
prachové častice (PM10 a PM2,5). Veľ-
mi nebezpečná karcinogénna látka sa 
do ovzdušia uvoľňuje z lokálnych kú-
renísk, ale aj z energetických zdrojov 
a dopravy.

Prachové častice (PM) a ich nebezpe-
čenstvo sa líši podľa veľkosti. Častice 
menšie ako 10 mikrometrov prenikajú 
da hrtana a dolných dýchacích ciest. 
Častice menšie ako 2,5 mikrometrov sa 
usadzujú v prieduškách, oproti väčším 
časticiam zasahujú naše telo výraz-
nejšie. Veľmi jemné prachové častice 
menšie ako 1 mikrometer sú najne-
bezpečnejším typom – usádzajú sa  
v pľúcnych mechúrikoch a častice pod 

0,1 um prechádzajú až do krvného 
obehu.

Zvýšená koncentrácia oxidu dusičité-
ho (NO2) môže spôsobiť podráždenie 
slizníc, rizikom je hlavne pre malé deti 
a osoby s astmou. Vo vysokej koncen-
trácii môže spôsobiť až otravu organi-
zmu.

Oxid uhoľnatý (CO) pôsobí na srdce, 
cievny a nervový systém a vo vysokých 
koncentráciách môže spôsobiť otravu 
a smrť. Vzniká nedokonalým hore-
ním a do ovzdušia sa dostáva únikom  
z priemyselných prevádzok. 

Mesto Púchov inštaluje senzory sle-
dujúce znečistenie ovzdušia

Za účelom merania kvality ovzdušia 
Mesto Púchov uzatvorilo zmluvu so 
spoločnosťou Agdata, s.r.o. Aj pro-
stredníctvom monitoringu ovzdušia 
chceme poukázať na možnosť ovplyv-
nenia jeho kvality napr. používaním 
alternatívnej dopravy, hlavne v okolí 
škôl. Za týmto účelom budú na troch 
základných školách (Mládežnícka, 
Gorazdova a Slovanská) inštalované 
senzory zabezpečujúce nepretržité 
sledovanie koncentrácie prachových 

častíc (PM), oxidu dusičitého (NO2) 
a oxidu uhoľnatého (CO). Následne 
budú dáta prenášané pomocou od-
kazu WIDGET zverejnené pre občanov  
a farebným zobrazením ich systém 
bude upozorňovať na aktuálny stav 
ovzdušia na webstránke mesta. Služ-
ba bude obsahovať nastavenia pre 
upozornenie dosiahnutia hraničných 
údajov (notifikácie cez SMS a e-mail), 
pričom namerané údaje sa budú  
aktualizovať každých 10 minút.

Martina  Knížatová, MsÚ Púchov 
Zdroj: Agdata, s.r.o.

Mesto Púchov bude monitorovať znečistenie ovzdušia

Dňa 1. decembra si žiaci a učitelia na Základnej ško-
le J. A. Komenského pripomenuli Svetový deň boja 
proti AIDS. Zapojili sa do viacerých aktivít 15. ročníka 
kampane Červené stužky. Žiaci spolu s pedagógmi 
diskutovali na tému ochorenia HIV/AIDS, zapojili sa 
do výtvarnej súťaže o „naj“ logo kampane, do výroby 
transparentu, na hodinách techniky vyrábali červené 
stužky, ktoré si v tento deň pripli na tričká a obliekli 
sa „do červeného“ na znak solidarity k ľuďom s ocho-
rením HIV/AIDS a zároveň s úmyslom šíriť osvetu  
a prevenciu pred šírením nákazy tohto ochorenia. 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým 
žiakom a pedagógom, ktorí sa zapojili do tejto kam-
pane a veríme, že nie len oni, ale aj občania tohto 
mesta budú prispievať k osvete a pomôžu tak znížiť 
výskyt nákazy ochorenia HIV/AIDS v našej krajine. 
Ďakujeme.

Čo je AIDS? (informačné okienko pre čitateľov)
AIDS (z angl. Acquired Immune Deficiency Syndro-

me) – syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti 
je infekčné ochorenie, spôsobované vírusom ľudskej 
imunitnej nedostatočnosti (z angl. Human Immuno-
deficiency Virus - HIV). AIDS je posledným štádiom 
vírusového ochorenia HIV. Prenáša sa najčastejšie 
pohlavným stykom, krvou a prenosom z matky na 
novorodenca. AIDS je najčastejšou príčinou úmrtí 
dospelých v Afrike. Ide o ochorenie, ktoré postihu-
je väčšinou mužov. Podľa správy Úradu verejného 
zdravotníctva SR o výskyte HIV infekcie na Slovensku  
s platnosťou k 31. 6. 2021 – „Väčšina HIV infekcií bola 

v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex  
s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom 
bolo stanovené v 70% prípadov. Heterosexuálnym 
stykom bolo prenesených 20% infekcií, 1,2% injekč-
ným užívaním drog, 0,05% transfúziou krvi a v 7,2% 
prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.“ Aj na-
priek pokročilej medicínskej vede je toto ochorenie 

síce liečiteľné, ale nie úplne vyliečiteľné. Na Sloven-
sku pribúda každý rok počet nakazených, a to na-
jmä v Bratislavskom kraji. Preto buďme zodpoved-
ní, chráňme seba i druhých. Práve osveta môže byť 
kľúčom k boji proti tejto chorobe. 

Marika Pechová, 
Katarína Sahajová

„Komenčák“ sa zapojil do Svetového dňa boja proti AIDS
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Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie 
pracovnej pozície Informatik – správca PC siete
organizačne začlenený pod Kanceláriu prednostu
Náplň (druh) práce:
- zabezpečenie prevádzky, údržby a bezpečnosti v oblasti informačných  

a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“),
- zabezpečenie prevádzky počítačovej siete typu LAN, WAN - pripojenie 

na Internet, vzdialenú správu, pripojenie externých subjektov, zariadení 
informačného systému a diagnostikovanie a následné odstránenie chýb 
počítačového systému a siete

- zabezpečenie prevádzky a servisu telefónnej ústredne a inštalovaných 
pripojení vrátane prevádzky mobilných telefónnych zariadení

- po technickej stránke zabezpečenie zasadnutia mestského zastupi-
teľstva ( ovládanie hlasovacieho zariadenie, audiovizuálnej techniky, digitá-
lne spracovanie záznamov a materiálov a vybavenie poslancov mestského 
zastupiteľstva počítačovou technikou) 

- zabezpečenie prevádzky, servisu a údržby výpočtovej techniky a progra-
mového vybavenia (zálohovanie a obnova dát)

- zabezpečenie systémovej administrácie a údržby dát v informačných 
systémoch,  zabezpečenie tlače hromadných dát   

- technické zabezpečenie zverejňovania informácií na webovej stránke 
mesta, 

Požiadavky na zamestnanca:
- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa , prípadne úplné stredoškol-

ské  vzdelanie v oblasti informatiky a/alebo informačných technológii 
- prehľad a znalosť legislatívy upravujúcej informačné technológie a ich 

využitie vo verejnej správe,
- znalosť systémov od spoločnosti CoraGEO vítaná
- prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná
- precíznosť, nadšenie, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, lojalita, bez-

úhonnosť

- vodičský preukaz „B“ výhodou
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu  

o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe 

žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona  

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niek-

torých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2022
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požado-

vanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:
„Obsadenie pracovnej pozície Informatik – správca PC siete 
organizačne začlenený pod Kanceláriu prednostu
 -  N E O T V Á R A Ť“
na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osob-

ne do podateľne Mestského úradu Púchov
najneskôr do 10.12.2021 do 12:00 hod.
Termín a miesto osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnili pod-

mienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo 
neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie 
uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôso-
bom a v termíne požadované doklady. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a záko-
na NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa  
www.puchov.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

MsÚ Púchov

Mestský úrad hľadá informatika a správcu PC siete
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 7.12.
Polievka: Hubová so zeleninou  
a s haluškami 
1. Pečený moravský vrabec, kyslá  
kapusta, knedľa
2. Kurací závitok s fazuľovými strukmi, 
syrom a slaninkou v syrovej omáčke, 
dusená ryža
Streda: 8.12.
Polievka: Pórková s opekaným chlebom
1. Obrátený hovädzí rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka
2.Bravčové stehno na smotane, cestovina
Štvrtok:9.12.
Polievka: Hrachová s klobáskou  
1. Zapekaný morčací s hermelínom  
a hruškou, dusená ryža
2. Francúzske zemiaky s údeninou  
a kyslou uhorkou
Piatok: 10.12.
Polievka: Strúčková na kyslo 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2.Vyprážaný syr, varené zemiaky,  
atarská omáčka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok:  7. 12. 
Strúčková s vajíčkom na kyslo, chlieb  
Hovädzí vývar s mäsom a cestovinou
1. Pečené bravčové výpečky, dusená 
kapusta, kysnutá knedľa 
2. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
varené zemiaky, dresing 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 

tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda:  8. 12.    
Hovädzí vývar s mäsom a cestovinou
1. Kurací Gordon bleu, zemiaková kaša, 
uhorkový šalát  / 
2. Zemiakové pirohy s bryndzou, údenou 
slaninkou a kyslou smotanou 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 9. 12. 
Fazuľová so zemiakmi a párkom, chlieb  
Hovädzí vývar s mäsom a cestovinou 
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
kyslá uhorka 
2. Zemiakové placky so syrom  
a feferónkami  
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu
 Piatok: 10. 12. 
Zeleninová jemná s cestovinou, chlieb  
Hovädzí vývar s mäsom a cestovinou
1. Bravčové medailónky so slaninkou, 
hubová omáčka, štuchané zemiaky  
s bylinkami, zeleninové obloženie
2. Vyprážané šišky s džemom 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 7.12
Polievka:  Šošovicová na kyslo, chlieb
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Kuracie prsia zapekané s paradajkou 
a mozzarellou, dusená ryža, zeleninové 

obloženie
2. Hovädzí guláš, domáca knedľa 
3. Špagety Aglio Oglio s parmezánom
Streda: 8.12.
Polievka: Rascová s vajcom, chlieb
Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou
1. Kurací marinovaný steak, hrášková 
ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový plátok Vrchár, štuchané 
zemiaky s pórom 
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Štvrtok: 9.12.
Polievka: Hrachová s klobásou, chlieb
Zverinový vývar s pečeňovými haluškami  
1. Kurací rezeň, majonézový šalát
2. Jelenie stehno na šípkovej omáčke, 

karlovarská knedľa
3. Široké rezanca s tvarohom
Piatok: 10.12.
Polievka: Špenátový krém, krutóny
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Morčací filet s volským okom, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
domáca knedľa   
3. Argus v pivnom cestíčku, varené 
zemiaky, cesnakový dresing     
Špecialita na tento týždeň:
Trhané kačacie stehno v lokši na dusenej 
kyslej kapuste

             
                                             “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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Peľová sezóna sa skončila, aktuá-
lne sú najsilnejším alergénom spóry 
plesní a alergény vnútorného pro-
stredia – roztoče a domáce zviera-
tá. Aká liečba vás zbaví alergie? Čo 
môžete spraviť, aby sa vám uľavilo 
aj bez liekov?

Podľa štatistík Európskej akadémie 
pre alergiu a klinickú imunológiu (EA-
ACI) dnes trpí alergickou nádchou až 
150 miliónov Európanov. Najčastejšie 
ich trápi peľ a roztoče domáceho pra-
chu. Tie samé o sebe nie sú pre človeka 
nebezpečenstvom, problémom sú ich 
výkaly.

V bytových priestoroch majú zastú-
penie najmä drobné roztoče čeľade 
Pyroglyphidae (veľkosť ich tela je 0,2 
až 0,4 mm podľa druhu a pohlavia). 
Vo vlhkých starých domoch s lokál-
nym vykurovaním je výskyt roztočov 
zreteľne častejší a vyšší ako v suchých 
novostavbách s centrálnym kúrením. 

Zatepľovaním panelových domov 
však dochádza k zvyšovaniu vnútornej 
vlhkosti a tým aj k zvyšovaniu výskytu 
týchto článkonožcov a nimi spôso-
bených alergií, predovšetkým u detí. 
Roztoče vylučujú alergény – tráviace 
enzýmy obsiahnuté v ich exkremen-
toch. Alergény môžu byť prípadne 
uvoľňované aj z úlomkov mŕtvych tiel 
roztočov. „Alergény roztočov sú silne 
hygroskopické a vo vlhkom prostredí 
prenikajú z exkrementov, uchytávajú 
sa na prachových časticiach a spolu  
s nimi sú vdychované. Roztoče patria 
medzi inhalačné alergény. Alergény 
jednotlivých druhov roztočov nie sú 
celkom totožné, ale sú si veľmi blízke 
a spôsobujú v organizme skrížené re-
akcie. U alergikov (predovšetkým detí) 
môžu vyvolať ťažké a dlhotrvajúce ast-
matické problémy, zápaly nosnej sliz-
nice, nádchy, prípadne zápaly očných 
spojiviek,“ konštatuje RNDr. Janka 
Lafférsová z oddelenia lekárskej mik-
robiológie Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej 
Bystrici, pod ktoré spadá aj koordiná-
cia peľovej informačnej služby v SR.

Vývoj roztočov je veľmi rýchly.  
U samičiek je jedna alebo viac periód 
kladenia vajíčok, z toho prvá trvá asi 
30 dní a samička v jej priebehu kladie 

jedno až dve vajíčka voľne na substrát. 
V ďalších periódach, ktoré nasledujú 
po krátkych prestávkach, je počet na-
kladených vajíčok už malý. Optimálna 
teplota pre vývoj je 22 až 25 °C, vzduš-
ná vlhkosť 70 – 80 percent, prípadne 
aj viac. Do bytov sa dostávajú pasív-
ne s rôznymi predmetmi, zavlieka ich 
i sám človek vo vlasoch, na oblečení 
a podobne. Živia sa predovšetkým 
drobnými odpadnutými čiastočkami 
povrchu kože. Ich potrava pochádza 
aj z mikrosveta, ktorý z týchto zvyškov 
žije (plesne, kvasinky, baktérie). Dobre 
sa im darí v tme, slnečný svit ich hubí, 
rovnako, ako vysoká či nízka teplota  
a sucho.

Liaheň je v spálni
V bežnom byte sa najviac roztočov 

a ich alergénov vyskytuje v spálni. Po-
chádzajú predovšetkým z lôžka – zisti-
lo sa, že najväčšie množstvo roztočov 
obsahujú matrace, dobre sa im darí 

aj vo vankúšoch, perinách a dekách. 
Nájdu sa tiež v plyšových hračkách, 
najmä ak sú umiestnené na lôžku, ďa-
lej v kobercoch, kreslách, pohovkách  
a čalúnenom nábytku s látkovými po-
ťahmi, závesoch a ďalších bytových 
textíliách. Objavujú sa teda vo väčšine 
miestností v byte, i keď v menšom po-
čte než v spálni. Ostatné miestnosti sú 
skôr rezervoárom roztočov, avšak lôž-
ko predstavuje ich hlavný zdroj, akúsi 
liaheň.

Laboratórnou diagnostikou prítom-
nosti alergénov roztočov v bytovom 
prachu sa zaoberá oddelenie biológie 
životného prostredia (BŽP) banskobys-
trického RÚVZ. „Princípom metódy je 
za pomoci biochemického testu stano-
viť prítomnosť alergénov v exkremen-
toch roztočov obsiahnutých vo vzor-
kách prachu z vnútorného prostredia, 
nájsť zdroj a miesta najväčšieho vý-
skytu roztočov a overiť potrebu ich 
likvidácie aj iným spôsobom ako vysá-
vaním. Exkrementy roztočov, ako látky 
ohrozujúce zdravie, si totiž udržiavajú 
schopnosť alergizovať človeka až je-
den rok,“ hovorí doktorka Lafférsová. 
Dodáva, že obzvlášť v období pandé-
mie a karantén je táto téma veľmi ak-
tuálna, keďže trávime viac času vo svo-
jich obydliach a sme viac vystavovaní 

inhalačným alergénom vyskytujúcim 
sa vo vnútornom prostredí našich by-
tov a domov.

Pozor na skrížené alergie!
Alergia na roztoče sa prejavuje 

opuchmi očí, slzením, zápalom spoji-
viek, ale aj dýchavičnosťou, bolesťami 
hlavy, zdurením nosových slizníc či vy-
rážkami. Alergia môže byť tiež príčinou 
atopického ekzému so začervenaním  
a svrbiacou pokožkou na tvári, pod 
vlasmi a v záhyboch končatín (lakťo-
vé a podkolenné jamky, zápästie…). 
V niektorých prípadoch môžu nastať 
aj tráviace ťažkosti s bolesťami bru-
cha, hnačkou alebo naopak zápchou. 
Pozor, alergény roztočov skrížene rea-
gujú s alergénmi kreviet, langúst, kra-
bov, ustríc a rakov. Ľudia alergickí na 
roztoče by sa mali vyhýbať konzumácii 
týchto živočíchov, keďže u nich môžu 
vyvolať alergické reakcie!

Alergény domácich zvierat
Medzi najčastejšie alergény domá-

cich zvierat patria povrchové odumre-
té bunky pokožky, srsť a sliny mačiek 
a psov, ale aj moč, srsť a sliny králikov, 
škrečkov, morčiat, domácich potka-
nov a myší. Tým, že sa zvieratá najmä 
v mestských obydliach stali súčasťou 
vnútorného priestoru domácností, ich 
alergény predstavujú po roztočoch 
druhé najčastejšie sa vyskytujúce ce-
loročné inhalačné alergény. Okrem 
cicavcov sa zo zvierat alergénne uplat-
ňujú aj alergény vtákov – perie papa-
gájov, holubov, v minulosti časté husa-
cie a kačacie perie, ktorými sa plnili 
periny a vankúše.

Alergény húb (plesní)
Alergény húb sa vyskytujú v ovzduší 

i vo vnútorných priestoroch. Na svoj 
rast potrebujú dostatočnú vlhkosť  
a teplo. Najviac sa im darí v tropických 
oblastiach, ale aj v našom podnebnom 
pásme tvoria významnú alergénnu in-
halačnú zložku najmä počas vlhkých, 
daždivých dní. Druhy Alternaria a Cla-
dosporium patria k početným alergé-
nom ovzdušia, Penicilium a Aspergilus 
sú zasa častými alergénmi vnútorných 
priestorov (vlhkých kúpeľní, kuchýň, 
klimatizovaných miestností, nevetra-
ných chát).

Čo pomôže?
V liečbe alergických chorôb zohráva 

prvoradú úlohu odstránenie príčin-
ného alergénu. To sa dá uskutočniť  
v prípade dokázanej alergie na domá-
ce zviera, kde sa odporúča pacientom 
umiestniť zvieratko do vonkajšieho 
prostredia a vyhýbať sa kontaktu s ním.

Ľudia, ktorí majú dokázateľnú precit-
livenosť na roztoče, by mali v domác-
nosti i práci uskutočniť protiroztočové 
opatrenia – odstrániť koberce, najmä 
v spálňach, vymeniť paplóny a vank-
úše za syntetické, ktoré sa dajú prať 
pri teplote nad 60 °C, resp. povlečené 
snímateľným povlakom, ktorý je pra-
cí a má aj bariérovú funkciu. Ideálne 
je posteľnú bielizeň po vypratí sušiť  
v sušičke, aby sa tak zabránilo mno-

ženiu plesní. Treba používať matrace  
s protiroztočovými úpravami, povlak-
mi, v zime vetrať posteľnú bielizeň 
na mraze, čím sa prirodzene likvidujú 
roztoče, vyhýbať sa plyšovým hračkám 
alebo ich často prať a vystaviť mra-
zu, dostatočne vetrať, znížiť teplotu  
v spálni na 18 °C, zabezpečiť opti-
málnu vlhkosť vzduchu v miestnosti 
medzi 40 – 50 percentami, používať 
výkonné vysávače s filtrami, prípadne 
kvalitnú práčku vzduchu, najmä do 
spálne. Z dôvodu znižovania vlhkos-
ti domácnosti je dôležité pravidelne 
vetrať, predovšetkým pri/po varení, 
kúpaní, umývaní podláh, pri sušení 
bielizne či bytových textílií. Plastové 
okná v porovnaní s drevenými svojou 
dokonalou tesnosťou zvyšujú byto-
vú vlhkosť o 10 – 20 % a kladú tak na 
odvetrávanie vlhkosti zvýšené nároky. 
Prach z povrchov treba pravidelne stie-
rať, najlepšie navlhčenými utierkami, 
aby sa prach nevíril.

Pacienti s alergiou na rôzne dru-
hy vonkajších a vnútorných húb by 
sa mali vyhýbať práci i bývaniu vo 
vlhkých priestoroch starých budov,  
v domácnosti zabezpečiť odstránenie 
húb z kúpeľní, kuchýň (chemické pro-
striedky, špeciálne nátery, dostatočné 
vetranie), vyhýbať sa zvlhčovačom 
vzduchu, klimatizácii, pestovaniu kve-
tov vo vnútorných priestoroch bytu, 
obmedziť pohyb vonku za daždivého 
počasia i prechádzky vo vlhkom lese, 
kde sa nachádza množstvo tlejúceho 
lístia s vysokým výskytom húb.

Existuje účinná liečba
Treba pamätať na to, že roztoče nikdy 

nevypudíte z domácnosti všetky, pre-
to ak vás trápi alergia, treba sa liečiť. 
Okrem symptomatickej liečby, ktorá 
potláča príznaky alergie (antihistami-
niká, lokálne lieky do nosa, očí, priedu-
šiek, na kožu), dnes už existuje aj prí-
činná liečba, ktorá lieči priamo príčinu 
vzniku alergie, nielen jej príznaky. Ide  
o alergénovú imunoterapiu.

Cieľom tejto liečby je vyvolať v or-
ganizme toleranciu na alergén, aby 
nevznikala prehnaná reakcia pri sty-
ku s alergénom. Liečba vo forme 
kvapiek, tabletiek či injekcií spočíva  
v kontrolovanom podávaní alergénu, 
ktorý vám spôsobuje ťažkosti. Táto 
liečebná metóda sa dnes považuje za 
jedinú kauzálnu liečbu alergického 
ochorenia. Navodzuje stav tolerancie 
alergénu, znižuje intenzitu a závažnosť 
symptómov a umožňuje zníženie ďal-
šej farmakologickej liečby. Má zásadný 
význam pre zlepšenie kvality života 
pacienta s alergiou. Alergénová imu-
noterapia umožňuje predísť rozvoju 
alergickej nádchy do bronchiálnej ast-
my a tiež pomáha brániť vzniku senzi-
bilizácie na ďalšie alergény.

Pacienti s alergiou na roztoče, domá-
ce zvieratá alebo plesne môžu začať s 
liečbou kedykoľvek v priebehu roka. 
Liečba detí môže začať od veku 5 ro-
kov.                  NCZI, foto: pixabay 

Alergici si nevydýchnu ani v zime, potrápia ich roztoče
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Na základe aktuálnej pandemickej situácie  
a prerokovania v Dopravnej komisii mesta 
Púchov upravujeme CP od 1.12.2021 s nasledov-
nými zmenami:

ZMENA CP OD 1.12.2021:
- do odvolania nebudú premávať v nedeľu a svi-

atok tzv. „kostolné spoje“ linky MAD 6 (spoj č. 4  
s odchodom o 7:20, spoj č. 5 s odchodom o 9:16  
a spoj č. 8 s odchodom o 10:10 hod.)

- do odvolania nebudú premávať v nedeľu a svi-
atok tzv. „kostolné spoje“ linky MAD 5 (spoj č. 5  
s odchodom o 8:45, spoj č. 8 s odchodom o 9:10, 
spoj č. 9 s odchodom o 11:45 a spoj č. 12 s odcho-
dom o 12:35 hod.)

ZMENA CP OD 13.12.2021:
1. Sobota:
- zrušenie spojov č. 3, 6, 7 a 10 linky MAD 6,
- zrušenie spoja č. 4 linky MAD 3,
- zrušenie spoja č. 3 linky MAD 30.
2. Sobota:
- zrušenie spojov č.7, 15, 17, 18, 20, linky MAD 2,
- nahradenie spojov č. 20, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 

34 linky MAD 1 spojmi linkou MAD 2,
- zrušenie spojov č. 35 a 36 linky MAD 1.
3. Nedeľa, sviatok:
- zrušenie spojov č. 7, 15, 17, 18, 20, 35 linky 

MAD 2,
- nahradenie spojov č. 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34 linky MAD 1 spojmi linkou MAD 
2,

- zrušenie spojov č. 35 a 36 linky MAD 1.
4. Pracovný deň:
- zrušenie spoja č.17 linky MAD 1.
Poznámka:
- spoje označené písmenom „G“ - PREMÁVAJÚ
- spoje označené písmenom „P“ - NEPREMÁVAJÚ
OZNAM o zatvorení predajného miesta DO-

PRAVNÝCH KARIET:
Z dôvodu inventarizácie a čerpania dovolenky 

bude predajné miesto dopravných kariet (PIC) 
v Divadle Púchov, na Hoenningovom námestí 
2002/5, uzatvorené:

- 10.12.2021 (piatok)
- 27.–31.12. 2021 (pondelok - piatok)
Otvorenie predajne: 3.1.2022 (pondelok) o 8:00 

hod.
ADP Púchov 

Cestovné poriadky MAD 
od 1. 12. a 13. 12. 2021

Cez víkend v dňoch 20. až 21.11. 2021 kvalitu 
púchovského plávania vyšperkovala Simona Cie-
sarová, ktorá sa ako členka mládežníckeho repre-
zentačného tímu Slovenska, zúčastnila medziná-
rodných pretekov v Novom Jičíne s názvom „44. 
ročník Malé ceny Nového Jičína a 30. ročníku Ceny 
Moravské brány“. 

Myslené v plaveckom žargóne, že aj keď proti-
pandemické opatrenia sa vlastne súčasne stávajú 
aj protišportovými, niektoré plavecké kluby sa 
snažia aj napriek finančným stratám organizovať 
preteky tak, aby boli v súlade s opatreniami. A ta-

kým klubom bola 20. 11. 2021 Myjava, ktorá aj keď 
jej bolo umožnené mať na bazéne maximálne 50 
plavcov, tak zorganizovala Krajské majstrovstvá 
žiakov. Kluby boli rozdelené do 3 skupín po 50 
plavcov, pričom boli samozrejme požiadané, aby 

sa pretekov zúčastnili najmä plav-
ci, ktorí majú šancu splniť limity na 
Majstrovstvá SR v rôznych vekových 
kategóriách. Naša výprava, vzhľa-
dom na počet bola skromnejšia, re-
prezentoval ju jeden chlapec a jed-
no dievča. Ale v konkurencii plavcov 
z našej oblasti, snažiacich sa dostať 
svojimi výkonmi na MSR, sa rozhod-
ne nestratila. Marek Hanták získal 
bronz v disciplíne 100M, tesne pod 
medailovými priečkami, na 4 mieste 
v disciplíne 200P a aj dvakrát 6 mie-
sta na 200VS a 200PP. Dievčenskú 
časť výpravy zastrešovala Klára La-
budíková, ktorá si vyplávala podob-
né umiestnenia ako Marek. Bronz 
získala v disciplíne 200P, štvrté mies-
to na 200PP, piate na 200VS a šieste 
na 100M, pričom si pri každom svo-
jom štarte zaknihovali osobné rekor-
dy. Svojimi výkonmi si skrátili cestu 
k účasti na MSR, ktoré ak to umož-
nia protipandemické opatrenia, sa 
uskutočnia v Šamoríne.

Peter Bílik

Na medzinárodných plaveckých pretekoch v Novom 
Jičíne reprezentácia aj so Simonou Ciesarovou

Náš mladý a ambiciózny tím si v konkurencii 
českej plaveckej špičky vybojoval viacero me-
dailových umiestnení a po absolvovanom repre-
zentačnom sústredení v maďarskom Hódmezo-
vásárhely, to bola úspešná previerka. Simona si 
aj napriek množstvu odplávaných kilometrov na 
sústredení a tým pádom aj zvýšenej únave, počí-

nala výborne. V disciplíne 100 metrov prsia a 100 
metrov motýlik vybojovala vo svojej kategórii 
druhé miesta a v disciplíne 200 metrov prsia si 
vybojovala tretie miesto. Celá táto príprava mla-
dých nádejí smeruje k vybojovaniu si účasti a tým 
pádom splnením limitov k účasti na Európskom 
olympijskom festivale mládeže, pričom je zaují-
mavý fakt, že tento ročník má tú česť usporiadať 
mesto Banská Bystrica.

Veríme, že takýto úspech, vzhľadom na to, že 
máme v súčasnosti dve účastníčky reprezentácie, 
bude motiváciou aj pre ostatných púchovských 
plavcov, ktorým sa snaží Plavecký klub Matador 
Púchov vytvoriť tie najlepšie podmienky pre špor-
tovú činnosť.

Peter Bílik 

Keď plavcom neprší, aspoň kvapká
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BRATISLAVA (SFZ) – 136 zápasov, 393 gólov, 
či takmer 48 000 fanúšikov na tribúnach. Takto 
vyzerala v globále jeseň II. ligy 2021/22. O pr-
vej časti sezóny porozprával viac pre futbalsfz.
sk predseda Komisie pre riadenie II. ligy Miro-
slav Richtárik (na snímke).

Uplynulú nedeľu 
sa uzavrela kapitola 
jesennej časti II. ligy 
2021/22. S čím ste 
spokojný?

„S tým, že hoci sa 
pandemická situácia 
začala na Slovensku 
opäť zhoršovať, tak 

sme stihli jesennú časť odohrať celú, čiže kom-
pletných 17 kôl. Samotné mužstvá covid výrazne 
neovplyvnil, aj keď niektoré tímy na niekoľko dní 
odstavil. Kluby sa z neho a aj následnej karantény 
zotavili, nastúpili na svoje stretnutia a plnohod-
notne ich odohrali.“

Naopak, na čom treba popracovať?
„Je mnoho oblastí a v nich vecí, ktoré potrebuje-

me zlepšiť. Chceme napríklad postupne zlepšovať 
infraštruktúru štadiónov, to je však dlhodobejší 
cieľ, na ktorom spoločne robíme.“

Čo hovoríte na tabuľku? Vedú ju hráči FK Že-
leziarne Podbrezová a MFK Dukla Banská Bys-
trica, majú zhodne 40 bodov. Uzatvára ju dvoj-
bodový nováčik MŠK Námestovo.

„To, že Podbrezová a Banská Bystrica sú na vrchu 
tabuľky, nie je pre mňa až také veľké prekvapenie. 
Oba kluby dlhodobo podávajú stabilné výkony 
a snažia sa o návrat do najvyššej súťaže. Aj štvrtí 
Skaličania majú záujem o návrat do Fortuna ligy. 
A po poslednej dohrávke nemôžeme odpísať ani 
Košice, ktoré síce počas jesene postrácali dosť bo-
dov, ale osembodová strata na jar sa dá dobehnúť. 
Preto bude jarná časť, najmä o postupovú pozíciu 
a o miestenku do baráže, dostatočne napínavá. 

Keď sa pozrieme na spodné priečky tabuľky, tak 

nováčik z Námestova po postupe do II. ligy veľmi 
káder neposilnil a teraz pociťuje, že kvalitatívny 
rozdiel medzi III. a II. ligou je veľký. Očakávam 
však, že v jarnej časti Námestovčania nepredajú 
kožu lacno a pripíšu si nejaké body.“

Je pozícia niektorého tímu pre vás prekvape-
ním?

„Tretieho Komárna, v ňom však už dlhšie pracujú 
koncepčne a aktuálna pozícia je výsledkom tejto 
práce. Prekvapením sú Humenčania, ktorí ako no-
váčik prezimujú na 5. mieste. Takto vysoko som 
ich nečakal. Na druhú stranu ťahali dlhú šnúru bez 
prehry, veď ani v minulej sezóne III. ligy neprehrali 
a táto ich nezdolateľnosť sa natiahla takmer na 30 
duelov. Popravde, ani s Rohožníkom, ktorý je na 
11. mieste, som takto vysoko nepočítal. V Rohož-
níku veľmi rýchlo prišli na to, že treťoligový káder 
treba posilniť, ak nechcú byť na chvoste tabuľky. 

Prekvapením je pozícia Púchova, ktorý je predpo-
sledný, keďže v minulej sezóne patril k stabilizova-
nejším účastníkom II. ligy a nachádzal sa v strede 
tabuľky.“

Počas jesene nastali len dve trénerské zmeny 
(v jeseni 2020/21 5 trénerských zmien – pozn.). 
V Púchove skončil Lukáš Kaplán, ktorého na-
hradili Marek Šimáček s Michalom Riškom.  
V Námestove Vladimír Cifranič nahradil Miro-
slava Trnku. Čo hovoríte na to, že len tieto dva 
kluby sa rozhodli pre zmenu lodivoda?

„V oboch prípadoch sú to mužstvá z konca ta-
buľky, kde s výsledkami spokojnosť nevládne. 
Inak je to signál, že tréneri v mužstvách pracujú 
dobre, prípadne vedenia klubov majú s nimi väč-
šiu trpezlivosť, dávajú im priestor na prácu a po 
niekoľkých prehrách ich hneď nevyhadzujú. Ma-
jitelia a manažéri pochopili, že cesta k úspechu 
nevedie len cez výmenu trénera, hoci majú na to 
nárok, ale vedie aj cez zmenu taktiky, spôsobu hry 
či posilnení sa.“

Kluby spolu strelili 393 gólov (priemerne 2,9 
gólu na zápas, počas jesene 2020/21 bol prie-
mer 3 – pozn.). Ktorý vám utkvel v pamäti?

„Videl som veľa gólov z jesennej časti, ale ne-
chcem vyzdvihovať žiadny zásah. Padali krásne 
góly z diaľky, po pekných kombináciách, po za-
končeniach hlavou... Každému fanúšikovi sa páči 
niečo iné a dôležité je, že góly padajú a ľudia sa 
chodia na ne pozerať. Priaznivcov nelákajú vý-
sledky 0:0, ale skôr 3:3, lebo po zápase sa hovorí 
najmä o góloch.“

Popri Futbalnet.TV začali stretnutia vysielať 
aj JOJ Šport, Niké TV či v úvode ročníka huste.
tv. Tým pádom mohli postupne fanúšikovia vi-
dieť všetky zápasy naživo. Teší vás to?

„Je prínos pre II. ligu, že dostáva takýto priestor 
v médiách a mám informácie z klubov, že tieto 
priame prenosy privítali. To, že okrem Futbalnet.
TV sa dostali stretnutia aj na ďalšie platformy ako 
JoJ Šport a Niké TV, je to veľké pozitívum, na zväze 
na tomto projekte už pracujeme dlhšie. Aj muž-
stvá sa chcú vidieť v televízii alebo na internete. 

Miroslav Richtárik: Dôležité je, že góly

Ilustračné foto: Mato Goga Photography
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padajú a ľudia sa chodia na ne pozerať
Ale tu sa musíme opäť vrátiť už k spomínanej in-
fraštruktúre. Kluby musia mať na štadióne dobu-
dované pozície ohľadom reklám, či pre televízne 
kamery a réžiu...

Teší nás to, že aj diváci chcú prenosy. Poznám 
množstvo príkladov, keď obľúbený tím nejakého 
fanúšika hrá na súperovej pôde a on nemôže na 
zápas vycestovať, tak si to pozrie prostredníctvom 
týchto kanálov.“

Na tribúnach mohol byť len obmedzený po-
čet divákov, napriek tomu sa to číslo vyšplhalo 
na kvótu 47.786. Spokojnosť s touto návštev-
nosťou?

„Na jednej strane áno. Keď sme pred piatimi 
rokmi začínali, tak sme mali o cca 15 000 fanúši-
kov viac, ale to sme nemali pandémiu s obmed-
zeniami. Ďalšie roky nám návštevnosť stúpala. 
Tento postupný rast zastavila koronakríza a ob-
medzenia. Takže s číslom takmer 48.000 môžeme 
byť spokojní. Verím, že ak by sme mohli fungovať  
v ,klasickom režime‘, tak to číslo by bolo vyššie.“

Čo môžeme očakávať počas jarnej časti? Prí-
padne máte tip, kto by mohol byť na postupo-
vej a barážovej priečke, prípadne v zóne zostu-
pu?

„Vieme, že nás čaká náročná časť súťaže. Od 
toho, na akom mieste budú kluby po záverečnom 
kole, bude záležať len na nich. Vyriešiť tajničku 
ohľadom postupujúcich a zostupujúcich, bude 
ťažké. Riešenie nám ponúknu hráči na ihriskách.“

Štatistiky jesennej časti II. ligy 2021/22
• Počet divákov: 47.786
• Najlepší strelci: po 10 gólov Jose Ricardo Cortes 

(FC Košice), Róbert Polievka (MFK Dukla Banská 
Bystrica)

• Celkový počet gólov v jeseni: 393
• Najviac minút: po 1530 (plná minutáž) – Martin 

Šimko (KFC Komárno), Samuel Vavrúš (FK Dubnica 
nad Váhom), Jakub Nemec (FC Petržalka), Dávid 
Slávik a Ján Dzúrik (obaja FK Humenné), Ján Mize-
rák (MFK Skalica)

• Najviac ŽK: po 6 Erik Streňo (FK Humenné), Ri-
chard Župa (Partizán Bardejov BŠK), Stanislav Lac-
ko (MŠK Púchov)

• Najviac ČK: 2 dostal Tomáš Filipiak (Partizán 

Bardejov BŠK)
• Celkový počet ŽK v jeseni: 556
• Celkový počet priamych ČK v jeseni: 13 
• Vylúčení hráči po 2. ŽK: 11
• Pokutové kopy v jeseni: 48
• Premenené pokutové kopy v jeseni: 38
Tabuľka po jeseni

1. Podbrezová 17 13 1 3 39:14 40
2. B. Bystrica 17 12 4 1 36:12 40
3. Komárno 17 11 4 2 32:15 37
4. Skalica 17 11 3 3 23:8 36
5. Humenné 17 10 4 3 19:12 34
6. Košice 17 10 2 5 39:20 32
7. Petržsalka 17 8 4 5 33:18 28
8. Šamorín 17 8 1 8 31:29 25
9. Žilina B 17 6 4 7 32:30 22
10. Trebišov 17 6 4 7 14:24 22
11. Rohožník 17 5 3 9 18:32 18
12. Dubnica 17 4 3 10 24:32 15

13. Bardejov 17 2 5 10 13:26 11
14. Slovan B 17 3 2 12 12:36 11
15. MŠK Púchov 17 2 4 11 18:28 10
16. Námestovo 17 0 2 15 10:57 2

Tabuľka doma
1. Humenné 9 7 1 1 13:5 22
2. B. Bystrica 9 6 2 1 20:9 20
3. Komárno 8 6 2 0 15:4 20
4. Skalica 8 6 1 1 13:2 19
5. Trebišov 9 6 1 2 12:8 19
6. Podbrezová 8 6 0 2 22:7 18
7. Šamorín 8 5 0 3 20:8 15
8. Petržalka 9 4 3 2 20:8 15
9. Žilina B 9 4 3 2 26:15 15
10. Slovan B 9 3 2 4 12:13 11
11. Bardejov 10 2 2 6 7:13 8
12. Rohožník 8 2 2 4 9:16 8
13. Košice 5 2 1 2 7:6 7
14. Dubnica 9 2 1 6 13:15 7
15. MŠK Púchov 9 1 2 6 7:14 5
16. Námestovo 9 0 2 7 6:28 2

Tabuľka vonku
1. Košice 12 8 1 3 32:14 25
2. Podbrezová 9 7 1 1 17:7 22
3. B. Bystrica 8 6 2 0 16:3 20
4. Komárno 9 5 2 2 17:11 17
5. Skalica 9 5 2 2 10:6 17
6. Petržalka 8 4 1 3 13:10 13
7. Humenné 8 3 3 2 6:7 12
8. Rohožník 9 3 1 5 9:16 10
9. Šamorín 9 3 1 5 11:21 10
10. Dubnica 8 2 2 4 11:17 8
11. Žilina B 8 2 1 5 6:15 7
12. MŠK Púchov 8 1 2 5 11:14 5
13. Bardejov 7 0 3 4 6:13 3
14. Trebišov 8 0 3 5 2:16 3
15. Slovan B 8 0 0 8 0:23 0
16. Námestovo 8 0 0 8 4:29 0

Zdroj: SFZ - Branislav Sarňák

Aj na púchovský futbalový štadión si začali diváci nachádzať cestu. Verme, že na tribúne bude na jar viac radosti 
ako na jeseň.              Ilustračné foto: Slavomír Flimmel

Futbalisti MŠK Púchov (v červenom) sú síce v tabuľke po jeseni predposlední, no rozhodne neboli fackovacím 
panákom. Naopak, veľkú väčšinu zápasov prehrali najtesnejším rozdielom. Snáď im na jar šťastena ukáže svoju 
prívetivejšiu tvár.              FOTO: Milan Podmaník
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EURÁ z EURA, to je nový projekt Slovenského 
futbalového zväzu, ktorý má slúžiť na zlepšenie 
úrovne športovej infraštruktúry amatérskeho fut-
balu. Finančné prostriedky získal SFZ za postup na 
EURO 2020.

Nový projekt schválil Výkonný výbor SFZ svojím 
uznesením č. 123/21 s celkovou alokáciou finanč-
ných prostriedkov vo výške 2 550 000 eur. Finanč-
ný príspevok budú môcť uchádzači využiť na vý-
stavbu alebo obnovu tréningových ihrísk a plôch 
s prírodnou alebo umelou trávou, hlavných hra-
cích plôch futbalových ihrísk a štadiónov, výstav-
bu a rekonštrukciu tribún, športového zázemia 
(šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňov-
ňa), na nákup a inštaláciu zavlažovacích systémov, 
vybudovanie osvetlenia hracích plôch, ale aj na 
iné podobné účely, ktoré naplnia ciele projektu.  
O podporu sa môžu uchádzať napr. amatérske fut-
balové kluby, obce, ale aj iné subjekty, ktoré majú 
futbalovú infraštruktúru vo vlastníctve, nájme, 
alebo majú iné právo jej užívania. Žiadatelia môžu 
byť zaradení medzi uchádzačov pod podmien-
kou, že majú v súťažiach SFZ, RFZ alebo ObFZ mi-
nimálne jedno mládežnícke družstvo v aktuálnej 
sezóne 2021/2022. Novinkou je, že pri žiadostiach 
sa budú akceptovať aj spojené družstvá futbalo-
vých klubov, a to na oboch stranách. Do projektu 
sa nemôžu zapojiť profesionálne futbalové kluby 
z Fortuna ligy a II. futbalovej ligy mužov. Výška 
finančnej podpory na jeden projekt je od 10 000 
eur do 50 000 eur. Zároveň uchádzač musí projekt 
spolufinancovať minimálne 25 percentami z cel-
kovej sumy projektu. V rámci projektu sa podporia 
subjekty z celého Slovenska s tým, že sa osvedčila 

aplikácia regionálneho princípu pri prerozdele-
ní celkovej alokácie, a to 30 percent pre projekty  
v rámci Západoslovenského futbalového zväzu, 
Stredoslovenského futbalového zväzu a Východo-
slovenského futbalového zväzu a 10 percent pre 
Bratislavský futbalový zväz. Obdobné projekty 
na zlepšenie úrovne infraštruktúry v amatérskom 
futbale už boli realizované v rokoch 2017 – 2019 
a 2019 – 2021 z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
mali priaznivý ohlas a celková investícia finanč-
ných prostriedkov zo strany SFZ dosiahla za tieto 
roky takmer 9 500 000 eur (projekt na roky 2019 

– 2021 ešte stále dobieha – pozn.). Prihlasovanie 
sa do projektu EURÁ z EURA sa spustí v pondelok 
29. novembra 2021. Žiadatelia sa budú môcť za-
registrovať a vyplniť elektronický formulár až po 
spustení prihlasovania prostredníctvom webo-
vej stránky https://sfz.egrant.sk/. Projekty budú 
môcť žiadatelia následne predkladať do 10. janu-
ára 2022 a termín vyhodnotenia a schvaľovania 
projektov bude najneskôr 15. marca 2022. Výzva  
s podrobnými informáciami bude zverejnená pro-
stredníctvom oficiálnych informačných kanálov 
SFZ.                      Zdroj: SFZ, Marián Červenka

Amatérske futbalové kluby budú môcť žiadať 
o finančné príspevky v projekte EURÁ z EURA

Ilustračné foto: SFZ

Úvodom našej spoločnej podpory mládežníckych 
klubov zapojených do žiackych a mládežníckych 
súťaži organizovaných Slovenským zväzom ľado-
vého hokeja vyhlasujeme, že si plne uvedomujeme 
vážnosť situácie na Slovensku ohľadom vývoja a prie-
behu ochorenia Covid-19. Zároveň sme presvedčení, 

že po viac ako roku a pol boja proti pandémii vieme 
spoločne nájsť spôsoby, ako zabezpečiť tréningový 
proces v bezpečnom prostredí, tak potrebný pre vý-
chovu nielen vrcholových športovcov. 

V záujme zabránenia nepriaznivých dôsledkov 
na vedomostný vývoj dieťaťa sa zásadne neobme-

dzil školský proces, čo 
veríme nebolo ľahké 
rozhodnutie, ale aktu-
álne opatrenia pre mlá-
dežnícky šport majú 
obdobné devastačné 
dôsledky v príprave 
mladého športovca. 

Mladí športovci túžia 
aspoň trénovať, tak ako 
im to je umožnené aj 
v tejto situácii v okoli-
tých štátoch, v prípa-
de lepších výsledkov 
celoslovenskej situácie  
v oblasti ústupu pan-
démie Covid-19 aj 
súťažiť. V detskom 
veku nemajú ešte všet-
ci vrcholové ambície, 
ale my, vrcholoví funk-
cionári zabezpečujúci 

kompletný servis pri výchove mladého športovca 
vieme, že vychovať budúceho reprezentanta je ná-
ročný proces, pri ktorom výpadok jednej sezóny je 
zničujúci, ale výpadok druhej sezóny do veľkej miery 
pochováva ich budúce šance. 

V plnej miere taktiež podporujeme spoločnú žia-
dosť piatich najväčších športových zväzov na Sloven-
sku, s ktorou sme plne stotožnení, hlavne v spoločnej 
príprave systému, ktorý by mal po uvoľnení najprís-
nejšieho režimu fungovať, pre nás hlavne s prihliad-
nutím na potreby pri tak dôležitej koncepčnej práci 
pri výchove mladého športovca. 

Veríme, že sa nám spoločne podarí nájsť cestu, kto-
rou by sme mládeži umožnili nielen trénovať a súťa-
žiť, ale hlavne aby sme nepochovali ich doterajšiu 
snahu a ich sny a v neposlednom rade radosť zo ži-
vota. Inak povedané, aby sme spoločne našli spôsob 
ako mládež v športe podporiť a nestratili zbytočne 
jednu generáciu športovcov. 

Podpora vzišla z iniciatívy klubov na západnom 
Slovensku v snahe maximálne podporiť spoločné vy-
hlásenie piatiach najväčších národných športových 
zväzov združujúcich kolektívne športy k aktuálnej 
situácii a podmienkam športovania po skončení loc-
kodownu zo dňa 25. 11. S touto iniciatívou sa stotož-
ňujeme a plne ju podporujeme. 

Mládežnícke hokejové kluby Slovenska, 
foto: pixabay

Podpora spoločného vyhlásenia športových asociácií mládežníckymi hokejovými 
klubmi Slovenska a stanovisko k aktuálnej situácii a k podmienkam športovania
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V minulom čísle sme našim čita-
teľom prieniesli pohľad Púchovčan-

ky Romany Haluškovej na ženskú 
hokejovú kvalifikáciu na zimnú 
olympiádu v Pekingu. Spolu s ňou 
hrala za reprezenačný výber vo 

Švédsku aj ďalšia odchovankyňa 
púchovského hokeja Lucia Haluško-
vá. V článku a dokonca i v titulku sme 
ich označili za sestry, čo bola chyba. 
Medzi Luciou a Romanou nie je ses-
terské puto. Obom rodinám Haluš-
kových sa ospravedlňujeme. 

Romana Halušková však má mlad-
šiu sestru – hokejistku. A zdá sa, že 

kráča v šľapajách sestry. Pätnásťroč-
ná Sandra Halušková hráva aktuálne 

za púchovských ligových 
kadetov, striedavý štart 
má aj v extraligovom 
družstve žien MHK Martin. 

Sanrda Halušková sa 
hokeju začala venovať už 
ako štvorročná v Púchove. 
Ako inak, na štadión ju pri-
viedli rodičia. Haluškovci 
sú hokejová rodina. Aktív-
ne ho hrával v minulosti 
otec (dnes tréner mláde-
že), momentálne sa mu 
venujú všetky tri ratolesti.  

Keďže Sandru to od-
jakživa na ľade ťahalo do 
obrany, na tomto poste sa 
cíti najlepšie doteraz. Ne-
čudo preto, že jej veľkým 
hokejovým vzorom je 
Zdeno Chára. Najmladšia 
z rodiny Haluškovcov je 

stabilnou členkou reperezntačného 
kádra Slovenska do 16 rokov, no ak-
tuálne klope aj na dvere dievčenskej 
reprezentačnej 18-ky. Objavila sa 

aj v piatkovej nominácii slovenskej 
reprezentácie na januárový svetový 
šampionát tejto vekovej kategórie 
v maďarskom Györi. Zatiaľ síce „len“ 
ako náhradníčka, no určite nie je ďa-
leko čas, kedy sa v tejto vekovej ka-
tegórii predstaví v základe.

Aj na Sandru doliehajú súčasné 
protipandemické opatrenia. „Kvôli 

situácii s covidom sa klubové súťa-
že prerušili a nedohrali. Taktiež kvôli 
situácii sú reprezentačné zrazy od-
ložené. Dúfam, že čoskoro sa všetko 
vráti k normálu a budem mať šancu 
sa prebojovať do reprezentačnej 
zostavy. Mojím najväčším snom je 
dostať sa olympijske hry,“ skonštato-
vala Sandra. 

Deviatačka púchovskej Základnej 
školy J. A. Komenského je všestran-
nou športovkyňou. Okrem hokeja 
sa venuje aj hokejbalu a tancuje  
v mažoretkovom súbore. Vo voľnom 
čase rada lyžuje, hrá tenis, bicykluje 
a pláva. Výzvou pre ňu je každý nový 
šport. Všestranné športové zame-
ranie našla v rodine, ktorej členovia 
sa venujú rôznym športovým aktivi-
tám. Samozrejme, prím hrá u Haluš-
kovcov hokej.

Sestra Romana je už stabilnou 
členkou reprezentačného družstva 
žien Slovenska, mladšia Sandra by si 
niekedy zahrala s dvojkrížom na hru-
div ženskej kategórii aj so sestrou. 
Počas krátkej športovej kariéry zažila 
s hokejom už veľa pekného, a preto 
odporúča všetkým dievčatám, aby 
sa hokeja nebáli a vyskúšali ho. 

„Chcela by som poďakovať mo-
jej rodine, že ma odmalička viedla  
k hokeju. Podporujú ma však nielen 
v športovej kariére, ale aj celkovo  
v živote,“ doplnila Sandra Halušková.

pok   

Sandra Halušková túži po olympiáde a niekedy by si 
chcela zahrať v reprezentácii so sestrou Romanou
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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
„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.“ Dňa 22.11.2021 
nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama 
a babka Dagmar Petrová 
vo veku 60 rokov. Zo srdca 
ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúč-
ke, za prejavy sústrasti i za kvetinové dary a poh-
rebnej službe Ondrej Bednár Lednické Rovne. 
S láskou a úctou manžel a synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme z  celého srd-
ca príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom, suse-
dom a  známym, všetkým 
tým, ktorí sa dňa 10.11.2021 
prišli navždy rozlúčiť s  na-
ším milovaným manželom, 
ockom a bratom Milanom 
Luhovým. Ďakujeme spo-
ločnosti Advent, pánovi 
kaplánovi za dôstojný obrad, za podporu a príveti-
vosť. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Spite svoj večný sen, v spomienkach sme s 
Vami každý deň.“ Dňa 8.12.2021 by sa dožila naša 
mama Mária Roháčová 100 rokov a dňa 2.6.2021 
bolo 38 rokov od jej úmrtia. Dňa 9.7.2021 uplynu-
lo 40 rokov od úmrtia nášho otca Jozefa Roháča. 
S  láskou a  úctou spomínajú syn Marián a  dcéra 

Erika s rodinami.

SPOMIENKA
„Kto ostáva v srdci, zostá-
va aj v  myšlienkach, na 
toho sa nezabúda.“ Dňa 
24.12.2021 si pripome-
nieme 11. výročie, čo nás 
navždy opustil manžel, 
dedko a pradedko Rudolf 
Šponiar z Lazov pod Ma-
kytou. S  láskou a  úctou 
spomína manželka a dcé-
ra s rodinou.

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 5. 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
„Sú chvíle, ktoré ťažko 
prežívame, sú okamihy, na 
ktoré často spomíname. 
Osud je krutý, nevráti, čo 
vzal, už niet návratu, ba 
ani nádeje, len cestička 
k  hrobu nás k  Tebe zave-
die.“ So smútkom v  srdci 
si dňa 6.12.2021 pripome-
nieme 22. výročie úmrtia 
našej drahej manželky, mamy Janky Berčíkovej. 
S  úctou a  láskou spomína manžel Peter, dcéra 
Jana s rodinou a syn Roman s rodinou. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Kto ho poznal, ten si spo-
menie. Kto ho miloval, 
nikdy nezabudne.“ Dňa 
24.12.2021 uplynie 7 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
syn a brat Milan Šponiar 
z  Lazov pod Makytou. 
S láskou a úctou spomína 
mama a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 9.12.2021 si pripome-
nieme 20. výročie úmrtia 
nášho drahého  manžela, 
otca, dedka Ivana Hrad-
ňanského. S láskou spo-
mína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4.12.2021 uplynulo  
8 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, svokra, babka 
a  prababka Janka Ton-
hauzerová. S  láskou spo-
mínajú dcéra a  nevesta 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 19.12.2021 si pri-
pomenieme 1. výročie 
úmrtia našej drahej ma-
mičky, babičky a praba-
bičky Zdenky Veroniky  
Kovačičovej. Prosíme o 
tichú spomienku. S láskou  
v srdci dcéra Sylvia s celou 
rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 3.12.2021 uplynulo 10 
rokov, čo nás opustil Mi-
roslav Ivaniš. Kto ste ho 
poznali, spomeňte si na 
neho. S láskou spomína 
manželka, dcéry s rodina-
mi a ostatná rodina. 

NEKROLOG
S hlbokým zármutkom 
oznamujeme, že zomrel 
náš dlhoročný kolega, pán 
učiteľ 
Mgr. Miloslav Strmenský. 
Pán Strmenský sa narodil 
4.8.1932 vo Veľkých Kos-
tolanoch, okres Piešťany. 
Absolvoval Obchodnú 
akadémiu v Trenčíne a 
po škole krátko pracoval ako účtovník. V rokoch 
1952 - 1955 študoval na Pedagogickej vysokej 
škole v Bratislave aprobáciu telesná výchova - 
slovenčina. 
Na základe umiestenky č. 003650 z 5.6.1955 bol 
pridelený na vyučovanie do Jedenásťročnej 
strednej školy Púchov na vyučovanie 9. - 11. po-
stupového ročníka v kraji Žilina. Od 1.9.1966 sa 
stal učiteľom Strednej všeobecnovzdelávacej 
školy Púchov, neskôr premenovanej na Gymná-
zium Púchov. Celý život sa venoval športu, prí-
prave žiakov na súťaže rôznych druhov, trénoval 
volejbal, streľbu i nácvik na spartakiády. Bol 
presný, disciplinovaný, zásadový, prísny na seba 
i na žiakov. V učiteľskom kolektíve bol veľmi spo-
ločenský, veselý i spevavý. Rád počúval malé 
školské spevácke zoskupenie Trios Kikiríkos, ku 
ktorému sa často pridával. K jeho obľúbeným 
piesňam určite patrili Na Kráľovej holi, Aká si mi 
krásna a neskôr, s postupujúcim vekom, Ja som 
bača veľmi starý... Pán Strmenský tvoril neroz-
lučnú celoživotnú dvojicu so svojou milovanou 
manželkou Máriou. Spolu chalupárčili, záhradní-
čili, radi lyžovali. Jeho vášňou bolo rybárčenie, 
obzvlášť miloval pstruhové potoky. V našom 
gymnáziu pôsobil až do roku 2002.

Česť jeho pamiatke. 
Za kolektív učiteľov Miroslav Kubičár

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
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POĎAKOVANIE
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, odišla si tíško, niet Ťa 
tu viac.“ Dňa 24.11.2021 
nás vo veku 96 rokov na-
vždy opustila naša mama, 
babka a prababka Jožka 
Ganátová, rod. Luhová  
z Horných Kočkoviec. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na poslednej 
rozlúčke s našou zosnulou mamou. Zároveň 
ďakujeme všetkým, ktorí jej pomohli prežiť 
posledné roky staroby s láskou a nezištnou sta-
rostlivosťou. Za zdravotnú starostlivosť ďakuje-
me MUDr. Andelovej, MUDr. Olejkovej, MUDr. 
Hurtovej, sestričkám z ADOS-u Vierke a Lenke 
a najmä najstaršej vnučke Mirke Obšivanovej, 
ktorá sa jedenásť rokov starala o jej hygienický, 
psychický a zdravotný komfort. Zároveň ďaku-
jeme za dôstojnú poslednú rozlúčku pohrebnej 
službe Advent a pánovi farárovi Miroslavovi Bil-
číkovi. Smútiaca rodina.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

POĎAKOVANIE
Touto cestou chceme poďakovať vedeniu Le-
kárne Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov,  
p. Mgr. Rastislavovi Pagáčovi a PharmDr. Micha-
lovi Pagáčovi za mikulášske balíčky pre našich 
klientov. Veľmi si vážime tento prejav ľudskosti, 
empatie a spolupatričnosti.
Zároveň by sme chceli poďakovať aj p. Ing.  
Radovanovi Mikasovi z Lesy SR za darovanie 
vianočného stromčeka, ktorý aj tento rok roz-
žiaril očká našich klientov. Veľmi si to vážime, 
ďakujeme.  

Ing. Andrea Jankovičová
 riaditeľka CSS Chmelinec, Púchov

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

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

 Tel. č.: 0908 783 176
Púchovské informačné centrum

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL 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

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302

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

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

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

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

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
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 RD v PÚ a okolí v hotovosti, platba ihneď.  
T. č. 0948 068 938

• 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
RÔZNE

• Dám do prenájmu pivnicu o rozmere 6x6 metrov na 
Ul. 1. mája v objekte slobodárky, vhodné ako sklad. 
Cena: 70 eur / mesiac. Č.t. 0903 207 712
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 

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA

 hláste na adrese:  
ptsmpu@ptsmpu.sk

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

• Ponúkam opatrovanie v  popoludňajších a  večer-
ných hodinách a cez víkend. 0902 615 016

Informácia o voľnom pracovnom mieste
na pozícii „kuchár/ka v školskej jedálni“ s nástupom od 17.1.2022

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov
kontakt: mobil: 0911 898 956, e-mail: jkovarova123@gmail.com

Požiadavky na uchádzača:
Pred nástupom do pracovného pomeru uchádzač musí preukázať svoje kvalifikačné predpoklady: 
odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť. 
Zoznam požadovaných dokladov:
-  žiadosť o prijatie do zamestnania
-  profesijný životopis
-  kópia -  doklad o vzdelaní, odbornej a zdravotnej spôsobilosti
-  podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov:
- poštou na adresu Materská škola, 1. mája 1348/28, 020 01 Púchov
- e-mailom na adresu: jkovarova123@gmail.com

V Púchove 2.12.2021

Elektrikár, výťahár
Oprava a údržba el. zariadení do 1000 V a/alebo 
oprava a údržba výťahov (skupina AC1). VP B, HPP 
na dobu neurčitú, zamestnanecké benefity, mzda 
min. 3 €/hod - odmeňovanie podielovou mzdou 
z odovzdaných výkonov (max. výška nie je ob-
medzená). Kontakt: Pavol Hlušek, 0903 951 280, 

životopisy zasielať na sbdpu@sbdpuchov.sk

Administratívny pracovník
Účtovnícke a administratívne práce, komuniká-
cia so zákazníkmi, prevody bytov, evidencia by-
tových meračov, riešenie poistných udalostí. VP B 
a prax výhodou, HPP na dobu neurčitú, mzda: od 
750 €, zamestnanecké benefity. Kontakt: Pavol 
Hlušek, 0903 951 280, životopisy zasielať na  

sbdpu@sbdpuchov.sk
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