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Nové parkovacie miesta a rekonštrukcie komunikácií
Prinášame fotoreportáž  Prinášame fotoreportáž  

z opráv ciest a chodníkov  z opráv ciest a chodníkov  
v meste Púchov a jeho mest-v meste Púchov a jeho mest-
ských častiach, ktoré v tomto ských častiach, ktoré v tomto 
období prebiehajú pod vede-období prebiehajú pod vede-
ním Oddelenia dopravy a slu-ním Oddelenia dopravy a slu-
žieb MsÚ Púchov. žieb MsÚ Púchov. 

Ukončené sú opravy v lokali-Ukončené sú opravy v lokali-
tách: mestská časť Nosice - pri tách: mestská časť Nosice - pri 
cintoríne, Ul. Okružná 1429  cintoríne, Ul. Okružná 1429  
a 1422, Ul. Mládežnícka 1435. a 1422, Ul. Mládežnícka 1435. 
Pokračuje tiež rekonštruk-Pokračuje tiež rekonštruk-
cia cesty v Starých Nosiciach  cia cesty v Starých Nosiciach  
a začala výstavba spevnených a začala výstavba spevnených 
plôch na Štefánikovej ulici ur-plôch na Štefánikovej ulici ur-
čených na parkovanie. čených na parkovanie. 

Rekonštrukcia turistického Rekonštrukcia turistického 
chodníka vedúceho na Ilonku chodníka vedúceho na Ilonku 
je úspešne ukončená a sprí-je úspešne ukončená a sprí-
stupnená všetkým občanom stupnená všetkým občanom 
Púchova i turistom prechá-Púchova i turistom prechá-
dzajúcim regiónom. Rekon-dzajúcim regiónom. Rekon-
štrukčné práce na chodníku štrukčné práce na chodníku 
zabezpečovala v priebehu  zabezpečovala v priebehu  
minulého mesiaca firma TRNÍK minulého mesiaca firma TRNÍK 
- SLUŽBY, s.r.o.- SLUŽBY, s.r.o.

Foto: MsÚ,  S. FlimmelFoto: MsÚ,  S. Flimmel

Staré NosiStaré Nosicece

Okružná.Okružná.

ŠtefánikovaŠtefánikova

LachovecLachovec
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Slovami primátorky: 
Láska je zdrojom šťastia na celý život...

Tretia sviečka sa už na adventnom venci rozsvie-Tretia sviečka sa už na adventnom venci rozsvie-
tila, a to je nespochybniteľným znakom, že Vianoce tila, a to je nespochybniteľným znakom, že Vianoce 
sú už za dverami. Podľa zverejňovaných údajov sa sú už za dverami. Podľa zverejňovaných údajov sa 
situácia s počtom nakazených mierne zlepšuje, ale situácia s počtom nakazených mierne zlepšuje, ale 
stále je situácia vážna, a tak stále lavírujeme medzi stále je situácia vážna, a tak stále lavírujeme medzi 
opatreniami, testujeme, očkujeme...opatreniami, testujeme, očkujeme...

Aj minulý víkend sa Aj minulý víkend sa v meste očkovalov meste očkovalo, túto mož-, túto mož-
nosť využilo 520 občanov, pričom 115 z nich išlo nosť využilo 520 občanov, pričom 115 z nich išlo 
na prvú dávku očkovania. Ďalšie očkovanie v mes-na prvú dávku očkovania. Ďalšie očkovanie v mes-
te bude zrejme až v novom roku, a tak v prípade  te bude zrejme až v novom roku, a tak v prípade  
záujmu o očkovanie odporúčame využiť očkovacie záujmu o očkovanie odporúčame využiť očkovacie 
centrá v nemocnici v Považskej Bystrici či v Trenčí-centrá v nemocnici v Považskej Bystrici či v Trenčí-
ne, prípadne sa informovať u svojho obvodného ne, prípadne sa informovať u svojho obvodného 
lekára. lekára. 

V meste stále prebiehajú V meste stále prebiehajú investičné akcieinvestičné akcie, kto-, kto-
rých ukončenie trošku obmedzuje počasie. Bola rých ukončenie trošku obmedzuje počasie. Bola 
ukončená výstavba turistického chodníka „na ukončená výstavba turistického chodníka „na 
Ilonku“ a musím povedať, že vyzerá krásne a ve-Ilonku“ a musím povedať, že vyzerá krásne a ve-
rím, že spolu s rozbehnutou výstavbou amfiteátra rím, že spolu s rozbehnutou výstavbou amfiteátra 
a projektom Pamäť lesa sa podarí vytvoriť krásny a projektom Pamäť lesa sa podarí vytvoriť krásny 
základ Púchovského lesoparku. Finišujú práce na základ Púchovského lesoparku. Finišujú práce na 
rekonštrukcii cesty v Nosiciach od Hydrocentrály  rekonštrukcii cesty v Nosiciach od Hydrocentrály  
a tiež na parkovacích miestach na Štefánikovej uli-a tiež na parkovacích miestach na Štefánikovej uli-
ci, kde po dokončení vznikne sedemnásť parkova-ci, kde po dokončení vznikne sedemnásť parkova-
cích miest. Ukončené boli aj opravy niektorých čas-cích miest. Ukončené boli aj opravy niektorých čas-
tí miestnych komunikácií a chodníkov nielen pred tí miestnych komunikácií a chodníkov nielen pred 
cintorínom v Horných Kočkovciach a Nosiciach, ale cintorínom v Horných Kočkovciach a Nosiciach, ale 
aj na Ul. Okružnej, Ul. Mládežníckej, Ul. Astrovej  aj na Ul. Okružnej, Ul. Mládežníckej, Ul. Astrovej  
a ďalších. V spolupráci, a za finančnej pomoci súk-a ďalších. V spolupráci, a za finančnej pomoci súk-
romného investora, sa dokončila revitalizácia špor-romného investora, sa dokončila revitalizácia špor-
tového areálu na Mládežníckej škole, kde vznikol tového areálu na Mládežníckej škole, kde vznikol 
okrem iného aj plne funkčný atletický ovál. Viac  okrem iného aj plne funkčný atletický ovál. Viac  
v budúcom čísle Púchovských novín. v budúcom čísle Púchovských novín. 

V stredu sa konalo V stredu sa konalo mestské zastupiteľstvomestské zastupiteľstvo, na , na 
ktorom boli schválené zo strany poslancov všetky ktorom boli schválené zo strany poslancov všetky 
zaradené všeobecne záväzné nariadenia i zása-zaradené všeobecne záväzné nariadenia i zása-
dy. Bol schválený základný dokument - Rozpočet dy. Bol schválený základný dokument - Rozpočet 
mesta pre rok 2022. Viac sa dočítate v podrobnom mesta pre rok 2022. Viac sa dočítate v podrobnom 
článku, ktorý nájdete v tomto vydaní Púchovských článku, ktorý nájdete v tomto vydaní Púchovských 
novín. novín. 

S nesmiernym potešením môžem konštatovať, že S nesmiernym potešením môžem konštatovať, že 
mesto Púchov sa v tomto roku zapojilo do viace-mesto Púchov sa v tomto roku zapojilo do viace-

rých výziev a projektov. Úsilie a snaha sa oplatili, a rých výziev a projektov. Úsilie a snaha sa oplatili, a 
tak sa podarilo z externých zdrojov zabezpečiť do tak sa podarilo z externých zdrojov zabezpečiť do 
rozpočtu mesta cca 4 milióny eur, a to z dôvodu rozpočtu mesta cca 4 milióny eur, a to z dôvodu 
získania a zazmluvnenia projektov, ktoré budú fi-získania a zazmluvnenia projektov, ktoré budú fi-
nancované z grantov, dotácií či podpory zo ŠFRB. nancované z grantov, dotácií či podpory zo ŠFRB. 
Ide najmä o projekty: kompostáreň, nájomné byty Ide najmä o projekty: kompostáreň, nájomné byty 

na Kolonke, opatrovateľská služba, podpora dob-na Kolonke, opatrovateľská služba, podpora dob-
rovoľných hasičských zborov, pomoc pre margi-rovoľných hasičských zborov, pomoc pre margi-
nalizované skupiny, nové knihy, niektoré obnovy nalizované skupiny, nové knihy, niektoré obnovy 
detských ihrísk a pod. Som nesmierne hrdá na celý detských ihrísk a pod. Som nesmierne hrdá na celý 
tím pracovníkov mestského úradu, ktorí sa svojou tím pracovníkov mestského úradu, ktorí sa svojou 
usilovnou prácou zapojili do tejto činnosti získava-usilovnou prácou zapojili do tejto činnosti získava-
nia finančných prostriedkov z externých zdrojov. nia finančných prostriedkov z externých zdrojov. 

Bol ukončený projekt Bol ukončený projekt „Koľko lásky sa zmestí „Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?“do krabice od topánok?“ a musím povedať, že   a musím povedať, že  
s veľkým úspechom bolo vyzbieraných viac ako s veľkým úspechom bolo vyzbieraných viac ako 
250 krabíc od topánok a vyše 80 balíčkov plných 250 krabíc od topánok a vyše 80 balíčkov plných 
lásky, radosti a šťastia, ktoré priniesli všetci dobrí lásky, radosti a šťastia, ktoré priniesli všetci dobrí 
ľudia na zberné miesto MsÚ Púchov. Poďakovanie ľudia na zberné miesto MsÚ Púchov. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí kúsok svojho srdca vložili do patrí všetkým, ktorí kúsok svojho srdca vložili do 
krabíc pre seniorky a seniorov nachádzajúcich sa  krabíc pre seniorky a seniorov nachádzajúcich sa  
v zariadeniach v meste Púchov, aby im tak spríjem-v zariadeniach v meste Púchov, aby im tak spríjem-
nili Vianoce. Ďakujem tiež rodičom a ich deťom – nili Vianoce. Ďakujem tiež rodičom a ich deťom – 
žiakom základných škôl Komenského, Gorazdova, žiakom základných škôl Komenského, Gorazdova, 
Mládežnícka, Slovanská i Záriečie, ktorí spoločne Mládežnícka, Slovanská i Záriečie, ktorí spoločne 

pripravili balíčky s nehou a vďakou za to, že práve pripravili balíčky s nehou a vďakou za to, že práve 
vďaka našim starým rodičom sme tu a takými, aký-vďaka našim starým rodičom sme tu a takými, aký-
mi sme. V nasledujúcich dňoch bude vedúca Od-mi sme. V nasledujúcich dňoch bude vedúca Od-
delenia organizačného a vnútornej správy Zuzka delenia organizačného a vnútornej správy Zuzka 
Brindzová, naša kontaktná osoba v projekte, spo-Brindzová, naša kontaktná osoba v projekte, spo-
lu so svojimi kolegami rozvážať balíčky seniorom lu so svojimi kolegami rozvážať balíčky seniorom 
v meste Púchov, ktorí tak budú mať pár dní pred v meste Púchov, ktorí tak budú mať pár dní pred 
Štedrým dňom krajší pocit na duši a ja im za to ďa-Štedrým dňom krajší pocit na duši a ja im za to ďa-
kujem.  kujem.  

Zaiste sledujete vianočné projekty, ktoré prebie-Zaiste sledujete vianočné projekty, ktoré prebie-
hajú v Mestskej knižnici Vladimíra Roya v Púchove  hajú v Mestskej knižnici Vladimíra Roya v Púchove  
a my sa veľmi tešíme, že si u viacerých z Vás našli a my sa veľmi tešíme, že si u viacerých z Vás našli 
svoju obľubu a s radosťou čakáte na svoju obľubu a s radosťou čakáte na Online ad-Online ad-
ventné čítaniaventné čítania, každú decembrovú nedeľu, so , každú decembrovú nedeľu, so 
zaujímavými osobami nášho mesta, pôsobiacimi zaujímavými osobami nášho mesta, pôsobiacimi 
v rôznych mestských inštitúciách. Už teraz sa mô-v rôznych mestských inštitúciách. Už teraz sa mô-
žete tešiť na štvrté adventné čítanie v zlatú nedeľu žete tešiť na štvrté adventné čítanie v zlatú nedeľu 
na sociálnej sieti mestskej knižnice – ak Vám však na sociálnej sieti mestskej knižnice – ak Vám však 
unikli predchádzajúce, určite si ich pozrite. A pre unikli predchádzajúce, určite si ich pozrite. A pre 
tých, ktorým nie je čaro Vianoc ani trochu ľaho-tých, ktorým nie je čaro Vianoc ani trochu ľaho-
stajné, majú pestrú fantáziu a svrbia ich príbehy na stajné, majú pestrú fantáziu a svrbia ich príbehy na 
jazyku, je venovaná jazyku, je venovaná literárna súťaž Môj vianočný literárna súťaž Môj vianočný 
sensen, ktorá potrvá až do 20.12.2021 a zapojiť sa do , ktorá potrvá až do 20.12.2021 a zapojiť sa do 
nej môžu deti a mládež vo veku od 6 do 15 rokov. nej môžu deti a mládež vo veku od 6 do 15 rokov. 
Naše milé knihovníčky čakajú na Vaše krásne príbe-Naše milé knihovníčky čakajú na Vaše krásne príbe-
hy v rozsahu jednej A4 a už teraz sa nevedia dočkať, hy v rozsahu jednej A4 a už teraz sa nevedia dočkať, 
ako tie najkrajšie vyhodnotia spolu s vedúcou Od-ako tie najkrajšie vyhodnotia spolu s vedúcou Od-
delenia školstva a sociálnych vecí Dankou Gabri-delenia školstva a sociálnych vecí Dankou Gabri-
šovou. A snáď ešte väčšou odmenou pre vás, milí šovou. A snáď ešte väčšou odmenou pre vás, milí 
mladí pisatelia, bude to, že tie najkrajšie sa ocitnú  mladí pisatelia, bude to, že tie najkrajšie sa ocitnú  
v novoročnom vydaní Púchovských novín. v novoročnom vydaní Púchovských novín. 

Pred nami je Pred nami je posledná adventná nedeľaposledná adventná nedeľa – zlatá,  – zlatá, 
ktorá je vyvrcholením očakávania Vianoc. Vedeli ktorá je vyvrcholením očakávania Vianoc. Vedeli 
ste, že kruhový tvar adventného venca vytvorené-ste, že kruhový tvar adventného venca vytvorené-
ho zo vždyzelených vetvičiek sa pokladá za symbol ho zo vždyzelených vetvičiek sa pokladá za symbol 
večného života? Mnohí z nás práve teraz premýš-večného života? Mnohí z nás práve teraz premýš-
ľajú, aký dar by dali blízkym na Vianoce. A možno ľajú, aký dar by dali blízkym na Vianoce. A možno 
tým najlepším darčekom vždy bolo dať si menej tým najlepším darčekom vždy bolo dať si menej 
súdenia, závisti a k tomu pridať štipku lásky, po-súdenia, závisti a k tomu pridať štipku lásky, po-
kory a rešpektu, pretože tým najlepším darčekom, kory a rešpektu, pretože tým najlepším darčekom, 
ktorý môžeme dať sebe a ostatným, je byť lepšími ktorý môžeme dať sebe a ostatným, je byť lepšími 
ľuďmi. Zastavme sa teda, zamyslime sa a starajme ľuďmi. Zastavme sa teda, zamyslime sa a starajme 
sa o svoje myšlienky, slová, emócie a činy, aby náš sa o svoje myšlienky, slová, emócie a činy, aby náš 
život bol neustále Vianocami. Nech Vianoce nie sú život bol neustále Vianocami. Nech Vianoce nie sú 
len na chvíľu, nech sú naše Vianoce večné! len na chvíľu, nech sú naše Vianoce večné! „Viano-„Viano-
ce sú láska v akcii. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, ce sú láska v akcii. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, 
keď darujeme, sú Vianoce.“keď darujeme, sú Vianoce.“ (Dale Evans). Prajem Vám  (Dale Evans). Prajem Vám 
všetkým krásny zimný predsviatočný týždeň. všetkým krásny zimný predsviatočný týždeň. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

  Všetkým Vám prajeme 
pokojné a láskyplné vianočné sviatky. 
Prežite ich v zdraví a radosti. Do nového roka 
želáme zdravie, šťastie, radosť a porozumenie.

Praje kolektív Púchovskej kultúry s.r.o.,
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Primátorka mesta zvolala mestské zastupiteľ-Primátorka mesta zvolala mestské zastupiteľ-
stvo na 8. decembra 2021 (streda) do Divadla Pú-stvo na 8. decembra 2021 (streda) do Divadla Pú-
chov. Poslanci sa stretli kvôli protipandemickým chov. Poslanci sa stretli kvôli protipandemickým 
opatreniam bez účasti verejnosti. opatreniam bez účasti verejnosti. 

Z celkového počtu 19 poslancov sa rokovania zú-Z celkového počtu 19 poslancov sa rokovania zú-
častnilo 14, ospravedlnili sa poslanci: Emil Filo, Ľubi-častnilo 14, ospravedlnili sa poslanci: Emil Filo, Ľubi-
ca Kuchařová, Daniel Lako, Rudolf Marman a Pavel ca Kuchařová, Daniel Lako, Rudolf Marman a Pavel 
Melišík. Po kontrole plnenia uznesení z predchádza-Melišík. Po kontrole plnenia uznesení z predchádza-
júcich zasadnutí MsZ hlavná kontrolórka mesta Mar-júcich zasadnutí MsZ hlavná kontrolórka mesta Mar-
ta Kavecká predložila poslancom Plán kontrolnej čin-ta Kavecká predložila poslancom Plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na I. polrok nosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na I. polrok 
2022 a Správu o výsledku kontroly hospodárenia ob-2022 a Správu o výsledku kontroly hospodárenia ob-
chodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.chodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo ná-Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo ná-
vrh Plánu legislatívnej činnosti na rok 2022, ktorý vrh Plánu legislatívnej činnosti na rok 2022, ktorý 
predkladala vedúca organizačného oddelenia MsÚ predkladala vedúca organizačného oddelenia MsÚ 
Zuzana Brindzová. Zuzana Brindzová. 

Všeobecne záväzné nariadenia č.  8/2021  Všeobecne záväzné nariadenia č.  8/2021  
a č. 9/2021a č. 9/2021

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie  Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 8/2021, ktorým určili, že zákonný zástupca dieťaťa č. 8/2021, ktorým určili, že zákonný zástupca dieťaťa 
uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 3,00 uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 3,00 
€ na mesiac a školská jedáleň poskytuje stravovanie € na mesiac a školská jedáleň poskytuje stravovanie 
deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov, zamest-deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov, zamest-
nancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým nancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým 
osobám s úhradou výšky režijných nákladov v sume osobám s úhradou výšky režijných nákladov v sume 
2,79 € na jedno hlavné jedlo. Ďalej schválili VZN  2,79 € na jedno hlavné jedlo. Ďalej schválili VZN  
č. 9/2021, ktoré určilo dotáciu mesta na pobyt die-č. 9/2021, ktoré určilo dotáciu mesta na pobyt die-
ťaťa v materskej škole (ročne 2.693 € na dieťa), na ťaťa v materskej škole (ročne 2.693 € na dieťa), na 
štúdium v základnej umeleckej škole (ročne 1.923 € štúdium v základnej umeleckej škole (ročne 1.923 € 
na žiaka), výšku mesačného príspevku na čiastočnú na žiaka), výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
(ročne 592 € na žiaka) a centra voľného času (ročne (ročne 592 € na žiaka) a centra voľného času (ročne 
109 € na žiaka).109 € na žiaka).

VZN č. 10/2021 o miestnych daniach pre mesto VZN č. 10/2021 o miestnych daniach pre mesto 
Púchov Púchov 

Pri prerokovaní návrhu VZN č. 10/2021, ktorým sa Pri prerokovaní návrhu VZN č. 10/2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach 
vznikla medzi poslancami polemika o výške poplat-vznikla medzi poslancami polemika o výške poplat-
ku za psa. Pôvodný návrh poslanca Daniela Laku, kde ku za psa. Pôvodný návrh poslanca Daniela Laku, kde 
sa mala výrazne znížiť daň za psa pre obyvateľov ži-sa mala výrazne znížiť daň za psa pre obyvateľov ži-
júcich v bytových domoch, nezískal podporu väčšiny júcich v bytových domoch, nezískal podporu väčšiny 
poslancov. Vzhľadom na skutočnosť, že ani mestská poslancov. Vzhľadom na skutočnosť, že ani mestská 
rada návrh neschválila a rovnako grémium poslan-rada návrh neschválila a rovnako grémium poslan-
cov neodporučilo jeho schválenie, viceprimátor Lu-cov neodporučilo jeho schválenie, viceprimátor Lu-
káš Ranik navrhol kompromis - doplnenie zoznamu káš Ranik navrhol kompromis - doplnenie zoznamu 
oslobodených osôb od dane za psa. Tento návrh oslobodených osôb od dane za psa. Tento návrh 
bol po diskusii zastupiteľstvom schválený a občania bol po diskusii zastupiteľstvom schválený a občania 
mesta, ktorí majú 65 a viac rokov, budú oslobodení mesta, ktorí majú 65 a viac rokov, budú oslobodení 
od platenia dane za psa.od platenia dane za psa.

Od 1. 1. 2022 budú v meste Púchov oslobodené od Od 1. 1. 2022 budú v meste Púchov oslobodené od 
platenia daní z nehnuteľností aj stavby slúžiace na platenia daní z nehnuteľností aj stavby slúžiace na 
sociálne účely. Poslanci odsúhlasili návrh primátorky sociálne účely. Poslanci odsúhlasili návrh primátorky 
mesta Kataríny Henekovej na pomoc pre prevádzko-mesta Kataríny Henekovej na pomoc pre prevádzko-
vateľov, resp. vlastníkov zariadení sociálnych služieb vateľov, resp. vlastníkov zariadení sociálnych služieb 
(domovy pre seniorov, domovy i centrá sociálnych (domovy pre seniorov, domovy i centrá sociálnych 
služieb). Mesto chce pomôcť nielen vlastníkom zaria-služieb). Mesto chce pomôcť nielen vlastníkom zaria-
dení, ktorí v súčasnej situácii bojujú v ťažkých pod-dení, ktorí v súčasnej situácii bojujú v ťažkých pod-
mienkach, ale aj samotným klientom, keďže nemá mienkach, ale aj samotným klientom, keďže nemá 
záujem, aby sa im navyšovali poplatky súvisiace  záujem, aby sa im navyšovali poplatky súvisiace  
s umiestnením do týchto zariadení. Záujmom mesta s umiestnením do týchto zariadení. Záujmom mesta 
bolo v nadväznosti na parlamentom schválený návrh bolo v nadväznosti na parlamentom schválený návrh 
zákona znížiť daň z nehnuteľnosti aj pre vlastníkov zákona znížiť daň z nehnuteľnosti aj pre vlastníkov 
športových zariadení, avšak vzhľadom na to, že zá-športových zariadení, avšak vzhľadom na to, že zá-
kon ešte nie je účinný, nebolo to možné v tomto VZN kon ešte nie je účinný, nebolo to možné v tomto VZN 
schváliť. schváliť. 

VZN č. 11/2021 o miestnom poplatku za ko-VZN č. 11/2021 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady munálne odpady 

V ďalšom bode rokovania vedúca ekonomického V ďalšom bode rokovania vedúca ekonomického 
oddelenia MsÚ Lucia Pružinská predložila poslan-oddelenia MsÚ Lucia Pružinská predložila poslan-
com na schválenie návrh VZN č. 11/2021, ktorým sa com na schválenie návrh VZN č. 11/2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 16/2020 o miestnom poplatku mení a dopĺňa VZN č. 16/2020 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
v meste Púchov. Týmto návrhom mesto Púchov ako v meste Púchov. Týmto návrhom mesto Púchov ako 
správca dane upravuje stanovenie sadzby poplatku správca dane upravuje stanovenie sadzby poplatku 
pre jednotlivé fyzické a právnické osoby potrebné pre jednotlivé fyzické a právnické osoby potrebné 
pre stanovenie ukazovateľa produkcie komunálnych pre stanovenie ukazovateľa produkcie komunálnych 
odpadov, definuje sadzbu za zamestnanca – do prie-odpadov, definuje sadzbu za zamestnanca – do prie-
merného počtu zamestnancov sa nezapočítavajú merného počtu zamestnancov sa nezapočítavajú 
zamestnanci s trvalým alebo prechodným pobytom zamestnanci s trvalým alebo prechodným pobytom 
v meste. Zároveň sa dopĺňa bod, kde je špecifikova-v meste. Zároveň sa dopĺňa bod, kde je špecifikova-
né určenie poplatku pri množstvovom zbere, pričom né určenie poplatku pri množstvovom zbere, pričom 
bude umožnené podnikateľom, ktorým vznikne bude umožnené podnikateľom, ktorým vznikne 
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, požiadať do 30 dní o zavedenie množstvo-obdobia, požiadať do 30 dní o zavedenie množstvo-
vého zberu.vého zberu.

Rozpočet mesta Púchov na rok 2022Rozpočet mesta Púchov na rok 2022
Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská 

predložila zastupiteľstvu na schválenie najdôležitej-predložila zastupiteľstvu na schválenie najdôležitej-
ší dokument mesta - Rozpočet mesta Púchov na rok ší dokument mesta - Rozpočet mesta Púchov na rok 
2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 spolu s písomným 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 spolu s písomným 
stanoviskom hlavnej kontrolórky. Rozpočet na rok stanoviskom hlavnej kontrolórky. Rozpočet na rok 
2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 je už štandard-2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 je už štandard-
ne spracovaný ako programový. Bežný rozpočet je ne spracovaný ako programový. Bežný rozpočet je 
postavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako postavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako 
schodkový, financovaný z prebytku bežného roz-schodkový, financovaný z prebytku bežného roz-
počtu. Rozpočet je navrhovaný v optimistickom va-počtu. Rozpočet je navrhovaný v optimistickom va-

riante, kde sa počíta s pozitívnym vývojom príjmov riante, kde sa počíta s pozitívnym vývojom príjmov 
a snahou stabilizovať výdavky. Celkové príjmy roz-a snahou stabilizovať výdavky. Celkové príjmy roz-
počtu na rok 2022 sú navrhnuté vo výške 24.520.457 počtu na rok 2022 sú navrhnuté vo výške 24.520.457 
€, výdavky 24.519.843 €. Príjmy bežného rozpočtu €, výdavky 24.519.843 €. Príjmy bežného rozpočtu 
predstavujú sumu 19.266.219 €, výdavky sú v sume predstavujú sumu 19.266.219 €, výdavky sú v sume 
18.680.316 €, prebytok bežného rozpočtu predsta-18.680.316 €, prebytok bežného rozpočtu predsta-
vuje sumu 585.903 €. Kapitálové príjmy sú v sume vuje sumu 585.903 €. Kapitálové príjmy sú v sume 
2.877.303 €, kapitálové výdavky predstavujú sumu 2.877.303 €, kapitálové výdavky predstavujú sumu 
5.341.087 €, schodok kapitálového rozpočtu je vo 5.341.087 €, schodok kapitálového rozpočtu je vo 
výške -2.463.784 € - financovaný z prebytku bežného výške -2.463.784 € - financovaný z prebytku bežného 
rozpočtu a prebytku finančných operácií. Príjmové rozpočtu a prebytku finančných operácií. Príjmové 
finančné operácie sú vo výške 2.376.935 €, výdavko-finančné operácie sú vo výške 2.376.935 €, výdavko-
vé finančné operácie vo výške 498.440 €, prebytok vé finančné operácie vo výške 498.440 €, prebytok 
finančných operácií predstavuje sumu 1.878.495 €.finančných operácií predstavuje sumu 1.878.495 €.

Ako v rozprave uviedla primátorka Katarína Hene-Ako v rozprave uviedla primátorka Katarína Hene-
ková, mesto Púchov bude v nasledujúcom kalendár-ková, mesto Púchov bude v nasledujúcom kalendár-
nom roku hospodáriť s financiami vo výške približne nom roku hospodáriť s financiami vo výške približne 
24,5 mil. eur, čo je o 3 milióny eur viac ako v rozpočte 24,5 mil. eur, čo je o 3 milióny eur viac ako v rozpočte 
na rok 2021. V tejto sume sú zahrnuté finančné pro-na rok 2021. V tejto sume sú zahrnuté finančné pro-
striedky z grantov a dotácií, podpory ŠFRB, ktoré sa striedky z grantov a dotácií, podpory ŠFRB, ktoré sa 
mestu Púchov podarilo zazmluvniť v roku 2021, a to mestu Púchov podarilo zazmluvniť v roku 2021, a to 
v rozsahu cca 4 milióny eur (realizácia kompostár-v rozsahu cca 4 milióny eur (realizácia kompostár-
ne, výstavba nájomných bytov, projekt Pamäť Lesa, ne, výstavba nájomných bytov, projekt Pamäť Lesa, 
podpora opatrovateľskej služby a i.). Schválením podpora opatrovateľskej služby a i.). Schválením 
rozpočtu tak môže mesto Púchov pokračovať v roz-rozpočtu tak môže mesto Púchov pokračovať v roz-
behnutých investičných akciách (Amfiteáter Ilonka, behnutých investičných akciách (Amfiteáter Ilonka, 
rekonštrukcia Ul. Komenského, križovatka J. Kráľa, rekonštrukcia Ul. Komenského, križovatka J. Kráľa, 
rekonštrukcia vnútrobloku F. Urbánka, budovanie rekonštrukcia vnútrobloku F. Urbánka, budovanie 
parkovacích miest – za „Plecháčom“, Ul. Okružná a i.), parkovacích miest – za „Plecháčom“, Ul. Okružná a i.), 
taktiež v zabehnutých sociálnych programoch (so-taktiež v zabehnutých sociálnych programoch (so-
ciálny taxík, obedy pre seniorov za 1 euro, podpora ciálny taxík, obedy pre seniorov za 1 euro, podpora 
mladých rodín a i.). Poslanci rozpočet jednomyseľne mladých rodín a i.). Poslanci rozpočet jednomyseľne 
schválili.schválili.

Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo zámer  Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo zámer  
realizácie investičných akcií a opráv na rok 2022, realizácie investičných akcií a opráv na rok 2022, 
a to v nasledovnom rozsahu:a to v nasledovnom rozsahu:

Investičné akcie v roku 2022 (za 1.517.865 €)Investičné akcie v roku 2022 (za 1.517.865 €)
- vnútroblok F. Urbánka 250.000 € - vnútroblok F. Urbánka 250.000 € 
- cesta Ihrište 30.000 € - cesta Ihrište 30.000 € 
- prispôsobenie SOV pre CVČ 50.000 € - prispôsobenie SOV pre CVČ 50.000 € 
- splátka PTSM, MsBP 20.000 € - splátka PTSM, MsBP 20.000 € 
- jasle ZŠ Slovanská - spoluúčasť a zateplenie - jasle ZŠ Slovanská - spoluúčasť a zateplenie 

130.615 € 130.615 € 
- spoluúčasť grant Kultúrne inštitúcie 11.000 € - spoluúčasť grant Kultúrne inštitúcie 11.000 € 
- spoluúčasť verejné priestranstvo Dvory 26.750 € - spoluúčasť verejné priestranstvo Dvory 26.750 € 
- spoluúčasť rekonštrukcia autobusového nástupiš-- spoluúčasť rekonštrukcia autobusového nástupiš-

ťa 180.040 € ťa 180.040 € 

Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2022 a
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- ihrisko Nosice - umelá tráva 150.000 € - ihrisko Nosice - umelá tráva 150.000 € 
- PD rekonštrukcia verejného osvetlenia 26.000 € - PD rekonštrukcia verejného osvetlenia 26.000 € 
- doplnenie verejného osvetlenia Okružná, Horné - doplnenie verejného osvetlenia Okružná, Horné 

Kočkovce 30.000 € Kočkovce 30.000 € 
- parkovanie a park Ul. Obrancov mieru 101.160 € - parkovanie a park Ul. Obrancov mieru 101.160 € 
- parkovanie Ul. Gorazdova 29.300 € - parkovanie Ul. Gorazdova 29.300 € 
- lesopark 50.000 € - lesopark 50.000 € 
- vodovod, kanalizácia Samoty, Potôčky 100.000 € - vodovod, kanalizácia Samoty, Potôčky 100.000 € 
- rekonštrukcia Ul. Školská 106.000 € - rekonštrukcia Ul. Školská 106.000 € 
- prístrešok dom smútku Nosice 27.000 € - prístrešok dom smútku Nosice 27.000 € 
- parkovací dom - zameranie sietí, geometrický - parkovací dom - zameranie sietí, geometrický 

plán, architektonická štúdia 20.000 € plán, architektonická štúdia 20.000 € 
- kolumbárium - ďalšia etapa 30.000 € - kolumbárium - ďalšia etapa 30.000 € 
- výmena žiariviek verejného osvetlenia 50.000 € - výmena žiariviek verejného osvetlenia 50.000 € 
- 4 stojiská polopodzemných kontajnerov 100.000€ - 4 stojiská polopodzemných kontajnerov 100.000€ 
Opravy v roku 2022 (za 249.500 €)Opravy v roku 2022 (za 249.500 €)
- cesta Nové Nosice 60.000 € - cesta Nové Nosice 60.000 € 
- komunikácia Okružná 80.000 € - komunikácia Okružná 80.000 € 
- komunikácia Športovcov 42.500 € - komunikácia Športovcov 42.500 € 
- chodník Ul. Štefánikova 37.000 € - chodník Ul. Štefánikova 37.000 € 
- cesta Keblie 30.000 € - cesta Keblie 30.000 € 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 

Daniela Gabrišová predložila poslancom na schvá-Daniela Gabrišová predložila poslancom na schvá-
lenie Správu o výsledkoch a podmienkach výchov-lenie Správu o výsledkoch a podmienkach výchov-
no-vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďo-no-vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Púchov za školský rok vateľskej pôsobnosti mesta Púchov za školský rok 
2020/2021. Poslankyňa Angela Lazorova vyzdvihla 2020/2021. Poslankyňa Angela Lazorova vyzdvihla 
prácu mládežníckeho parlamentu a poďakovala im prácu mládežníckeho parlamentu a poďakovala im 
za ich aktívnu činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľne, za ich aktívnu činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľne, 
o čom svedčí aj fakt, že 188 dobrovoľníkov odpra-o čom svedčí aj fakt, že 188 dobrovoľníkov odpra-
covalo na jednotlivých aktivitách spolu 2.653 hodín covalo na jednotlivých aktivitách spolu 2.653 hodín 
dobrovoľníckej práce a ušetrili tak svojej komunite dobrovoľníckej práce a ušetrili tak svojej komunite 
8.843 €. 8.843 €. 

Poslanci sa tiež venovali úprave rozpočtu mesta Poslanci sa tiež venovali úprave rozpočtu mesta 
a čerpaniu rezervného fondu mesta na rok 2021. a čerpaniu rezervného fondu mesta na rok 2021. 
Prerokovali a schválili VZN č. 12/2021 o nakladaní  Prerokovali a schválili VZN č. 12/2021 o nakladaní  
s komunálnym odpadom a drobným stavebným od-s komunálnym odpadom a drobným stavebným od-
padom na území mesta Púchov, v ktorom sa okrem padom na území mesta Púchov, v ktorom sa okrem 
iného menia pravidlá životnosti smetných nádob  iného menia pravidlá životnosti smetných nádob  
z 8 rokov na 5 rokov a dopĺňa systém zberu elektro-z 8 rokov na 5 rokov a dopĺňa systém zberu elektro-
odpadu o červeno-biele kontajnery od spoločnosti odpadu o červeno-biele kontajnery od spoločnosti 
Asekol.Asekol.

Zastupiteľstvo na návrh vedúcej organizačného Zastupiteľstvo na návrh vedúcej organizačného 
oddelenia MsÚ Zuzany Brindzovej zrušilo Zásady oddelenia MsÚ Zuzany Brindzovej zrušilo Zásady 

školskej politiky, Zásady podpory kultúrnej činnosti školskej politiky, Zásady podpory kultúrnej činnosti 
a Zásady podpory športovej činnosti z roku 2007. a Zásady podpory športovej činnosti z roku 2007. 
Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Dodatok č. 3 Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Dodatok č. 3 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, ktorým sa upravuje nájomné za nájom po-mesta, ktorým sa upravuje nájomné za nájom po-
zemkov pre umiestnenie osadenia bilboardov a pa-zemkov pre umiestnenie osadenia bilboardov a pa-
nelov s prenájmom plôch na propagáciu a reklamu. nelov s prenájmom plôch na propagáciu a reklamu. 

Poslanci vzali na vedomie vzdanie sa funkcie člena Poslanci vzali na vedomie vzdanie sa funkcie člena 
v dozornej rade spoločnosti MŠK Púchov Rudolfa v dozornej rade spoločnosti MŠK Púchov Rudolfa 
Marmana a na miesto neho schválili do tejto funkcie Marmana a na miesto neho schválili do tejto funkcie 
Angelu Lazorovú. Emil Filo sa vzdal členstva v dozor-Angelu Lazorovú. Emil Filo sa vzdal členstva v dozor-

nej rade spoločnosti Autobusová doprava Púchov,  nej rade spoločnosti Autobusová doprava Púchov,  
a. s., na jeho miesto bol schválený Ivan Kubiš.a. s., na jeho miesto bol schválený Ivan Kubiš.

Zásady podpory mladých rodín v meste PúchovZásady podpory mladých rodín v meste Púchov
Zastupiteľstvo schválilo navýšenie podpory pri Zastupiteľstvo schválilo navýšenie podpory pri 

narodení dieťaťa na sumu 300 € pri narodení prvé-narodení dieťaťa na sumu 300 € pri narodení prvé-
ho dieťaťa a pri narodení každého ďalšieho dieťaťa ho dieťaťa a pri narodení každého ďalšieho dieťaťa 
na sumu 200 €. Došlo tým k navýšeniu príspevku  na sumu 200 €. Došlo tým k navýšeniu príspevku  
o sumu 100 €, pričom ide už o druhé navyšova-o sumu 100 €, pričom ide už o druhé navyšova-
nie tejto podpory v priebehu dvoch rokov. Cieľom nie tejto podpory v priebehu dvoch rokov. Cieľom 
vedenia mesta Púchov je podporiť mladé rodiny vedenia mesta Púchov je podporiť mladé rodiny 
Púchovčanov, pomôcť im pri znášaní prvotných ná-Púchovčanov, pomôcť im pri znášaní prvotných ná-
kladov súvisiacich s narodením dieťaťa a zároveň kladov súvisiacich s narodením dieťaťa a zároveň 
tým zlepšiť demografickú situáciu v meste, pretože tým zlepšiť demografickú situáciu v meste, pretože 
ako povedala primátorka mesta Katarína Heneková:  ako povedala primátorka mesta Katarína Heneková:  
„Byť Púchovčanom sa oplatí!“ „Byť Púchovčanom sa oplatí!“ 

Informácia o aktuálnych investičných akciáchInformácia o aktuálnych investičných akciách
Poslanci boli informovaní o aktuálnych investič-Poslanci boli informovaní o aktuálnych investič-

ných akciách mesta, ako napr. Prestavba objektov  ných akciách mesta, ako napr. Prestavba objektov  
A a B na Kolonke – rozpočet 1.850.336 €, Kompo-A a B na Kolonke – rozpočet 1.850.336 €, Kompo-
stáreň mesta Púchov – 1.935.770 €, Rekonštrukcia stáreň mesta Púchov – 1.935.770 €, Rekonštrukcia 
zasadačky MsÚ – 55.000 €, Nosice - rekonštrukcia ko-zasadačky MsÚ – 55.000 €, Nosice - rekonštrukcia ko-
munikácie od Hydrocentrály po starú školu – 182.000 munikácie od Hydrocentrály po starú školu – 182.000 
€, Rekonštrukcia komunikácie na Ilonku – 30.000 €,  €, Rekonštrukcia komunikácie na Ilonku – 30.000 €,  
Rekonštrukcia domu smútku v Horných Kočkovciach – Rekonštrukcia domu smútku v Horných Kočkovciach – 
26.000 €, Rekonštrukcia sauny na plavárni – 185.000€, 26.000 €, Rekonštrukcia sauny na plavárni – 185.000€, 
Pamäť lesa – 35.300 €,  Amfiteáter – 135.000 €,  Pamäť lesa – 35.300 €,  Amfiteáter – 135.000 €,  
Stavebné úpravy KD Ihrište – 5.000 €.Stavebné úpravy KD Ihrište – 5.000 €.

Záver rokovania mestského zastupiteľstvaZáver rokovania mestského zastupiteľstva
Rokovanie poslancov ako obvykle končilo bodmi Rokovanie poslancov ako obvykle končilo bodmi 

Predaj, kúpa, nájom a správami o činnosti mestských Predaj, kúpa, nájom a správami o činnosti mestských 
spoločností, mestskej polície a mestského úradu. spoločností, mestskej polície a mestského úradu. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žia-Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žia-
dosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy dosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 
na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 z Integ-inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 z Integ-
rovaného regionálneho operačného programu na rovaného regionálneho operačného programu na 
projekt s názvom „Modernizácia a inovácia kultúrne-projekt s názvom „Modernizácia a inovácia kultúrne-
ho strediska v meste Púchov za účelom adaptácie na ho strediska v meste Púchov za účelom adaptácie na 
dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ a reali-dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ a reali-
záciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným záciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta Púchov. Realizácia projektu s celko-rozvoja mesta Púchov. Realizácia projektu s celko-
vými oprávnenými výdavkami vo výške 210.526 € vými oprávnenými výdavkami vo výške 210.526 € 
vyžaduje zo strany mesta zabezpečenie finančných vyžaduje zo strany mesta zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 10.526€, prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 10.526€, 

ktoré poslanci schválili.ktoré poslanci schválili.
Zastupiteľstvo schválilo predloženie žiados-Zastupiteľstvo schválilo predloženie žiados-

ti žiadateľa Autobusová doprava Púchov, a.s.  ti žiadateľa Autobusová doprava Púchov, a.s.  
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratné-predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratné-
ho finančného príspevku na zvyšovanie atraktivity  ho finančného príspevku na zvyšovanie atraktivity  
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  
z Integrovaného regionálneho operačného programu z Integrovaného regionálneho operačného programu 
na projekt s názvom „Bezpečná a ekologická doprava  na projekt s názvom „Bezpečná a ekologická doprava  
v meste Púchov“ a realizáciu projektu.v meste Púchov“ a realizáciu projektu.

Poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávrat-Poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok za účelom realizácie projektu ný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch „Poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa v meste Púchov“ (čiže mestské rokov veku dieťaťa v meste Púchov“ (čiže mestské 
jasle), ktorého ciele sú v súlade s platným územným jasle), ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mes-plánom mesta a platným programom rozvoja mes-
ta Púchov. Odsúhlasili tiež zabezpečenie finančných ta Púchov. Odsúhlasili tiež zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 
a žiadaného NFP vo výške 19.915 €.a žiadaného NFP vo výške 19.915 €.

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie Dohodu o spo-Zastupiteľstvo vzalo na vedomie Dohodu o spo-
lupráci partnerov na projekte v rámci programu lupráci partnerov na projekte v rámci programu 
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republi-Interreg V-A Slovenská republika – Česká republi-
ka – Fond malých projektov s názvom “Vodní prvek  ka – Fond malých projektov s názvom “Vodní prvek  
Arboretum“ v rámci Výzvy 8/FMP/6c/I,N medzi Arboretum“ v rámci Výzvy 8/FMP/6c/I,N medzi 
mestom Vsetín ako vedúcim partnerom projektu  mestom Vsetín ako vedúcim partnerom projektu  
a mestom Púchov ako Hlavným cezhraničným part-a mestom Púchov ako Hlavným cezhraničným part-
nerom projektu.nerom projektu.

V závere sa primátorka poďakovala poslancom, V závere sa primátorka poďakovala poslancom, 
konateľom, vedúcim pracovníkom MsÚ, hlavnej kon-konateľom, vedúcim pracovníkom MsÚ, hlavnej kon-
trolórke a ostatným prítomným za účasť na mest-trolórke a ostatným prítomným za účasť na mest-
skom zastupiteľstve a spoluprácu v roku 2021 a po-skom zastupiteľstve a spoluprácu v roku 2021 a po-
priala všetkým požehnané Vianoce a úspešný nový priala všetkým požehnané Vianoce a úspešný nový 
rok 2022.          rok 2022.          Slavomír Flimmel Slavomír Flimmel 

Zásady podpory mladých rodín v meste Púchov
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Mestská polícia
Nadávky na verejnosti
Hliadka púchovskej mestskej polície prevero-

vala telefonické oznámenie, podľa ktorého sú na 
Štefánikovej ulici opití muž a žena, ktorí sa pohy-
bujú po verejnom priestranstve a vulgárne si na-
dávajú. Hliadka na mieste našla muža z Považskej 
Bystrice a ženu z Púchova. Dopustili sa priestupku 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta. 
Mestskí policajti oboch potrestali desaťeurovou 
pokutou. 

Vlčiak sa vrátil...
O tretej nadránom prijali na oddelenie mest-

skej polície telefonické oznámenie o tom, že po 
Vsetínskej ceste sa pohybuje vlčiak, ktorý pravde-
podobne ušiel z firmy sídliacej na tejto ulici.  
O pár minút zatelefonoval na oddelenie mestskej 
polície aj vrátnik zo spoločnosti, z ktorej pes ušiel. 
Mestských policajtov informoval, že pes je už na-
späť v areáli spoločnosti. Informoval tiež, že pes 
ušiel pri vychádzaní vozidla z areálu spoločnosti.  

Ustlal si vo vchode
Púchovskí mestskí policajti riešili telefonické 

oznámenie, podľa ktorého vo vchode bytové-
ho domu na Moravskej ulici spí neznámy muž. 
Hliadka na mieste našla muža z Púchova, ktorý 
prespával vo vchode bytového domu. Mestskí 
policajti priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta vyriešili napomenutím, muža  
z priestorov vykázali. 

Vyhrážky s pištoľou v ruke
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie. Telefonujúci sa pýtal, kde je hliad-
ka. Informoval, že spolu s ďalšími ľuďmi bývajú  
v stanoch pri Váhu, kde sa mal pohybovať nezná-
my muž s pištoľou v ruke. Mal sa im vyhrážať, že 
ich pozabíja. Keďže išlo o podozrenie z trestného 
činu, mestskí policajti oznamovateľovi odporučili, 
aby sa obrátil na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Púchove.

Ani minulý týždeň si niektorí vodiči neodpustili 
„svojský“ spôsob parkovania...

V dôsledku intenzívneho sneženia absolvova-
li príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom samosprávnom kraji v noci zo 
štvrtka na piatok celkom 14 výjazdov k mimoriad-
nym udalostiam. Hasiči zasahovali najmä pri od-
straňovaní spadnutých, prípadne zlomených stro-
mov a konárov z ciest a miestnych komunikácií, 
ale privolaní boli taktiež k viacerým dopravným 
nehodám. Celkom v rámci Trenčianskeho kraja za-

sahovalo v súvislosti s nepriaznivým počasím 47 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru so 
14 kusmi  hasičskej techniky.

Hasiči najčastejšie zasahovali v okrese Myjava, 
kde absolvovali štyri výjazdy. Po tri zásahy mali na 
konte v okresoch Nové mesto nad Váhom a Tren-
čín, po jednom zásahu mali v okresoch Púchov, 
Prievidza, Handlová a Bánovce nad Bebravou. 

KR HaZZ Trenčín 

V dôsledku sneženia absolvovali hasiči 
v kraji minulý týždeň 14 výjazdov

Hasičský a záchranný zbor

Polícia informuje

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 48. kalendárnom týždni stalo 16 dopravných ne-
hôd. Nikto pri nich neprišiel o život, ani neutrpel ťaž-
ké zranenie. Od začiatku roka sa na krajských cestách 
stalo 1006 dopravných nehôd. Ich počet medziročne 
klesol o šesť. 

Od začiatku roka zomrelo pri dopravných neho-
dách v Trenčianskom kraji 19 ľudí, čo je o sedem 
menej, ako v rovnakom období roku 2020. Ťažké zra-
nenia utrpelo 51 osôb. Je to o 20 menej, ako v rovna-
kom období minulého roku.  

Na slovenských cestách sa do začiatku roka stalo 
11.034 dopravných nehôd, čo je o 124 menej, ako  
v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri nich 
209 ľudí, čo je o deväť menej, ako v rovnakom obdo-
bí minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 771 osôb 
(medziročný pokles o 106). 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Nitrians-
keho samosprávneho kraja, kde pri dopravných ne-
hodách zomrelo 44 ľudí. Najmenej obetí – 19, majú 
cesty Trenčianskeho kraja. 

KR PZ Trenčín 

Na krajských cestách bol mimoriadny pokoj

Dňa 8. decembra, krátko pred deviatou hodinou 
večer bol ohlásený požiar rodinného domu na ulici 
J. Palkoviča v obci Dolné Kočkovce v okrese Púchov.

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského  
a záchranného zboru z Púchova s dvomi cisternový-
mi vozidlami.

Po príchode hasičov na ohlásené miesto bolo zis-
tené, že požiarom sú zasiahnuté pivničné priestory 
rodinného domu, ktoré boli silno zadymené, pričom 
v postihnutom priestore sa mala nachádzať jed-
na osoba. Púchovskí hasiči zasahujúci v dýchacích 

prístrojoch vnikli do pivničných priestorov, vykonali 
prieskum, pri ktorom našli telo osoby bez známok ži-
vota. Postihnutý priestor bol silno zadymený, pričom 
v požiarisku ešte prebiehalo plamenné horenie pod-
lahovej krytiny, resp. ďalšieho vybavenia miestnosti.

Hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného 
hasebného prúdu. Následne postihnuté priestory 
dôkladne odvetrali pretlakovým ventilátorom, po 
čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. 
KR HaZZ Trenčín 

Požiar v rodinnom dome v Dolných 
Kočkovciach si vyžiadal ľudský život

Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali vo štvrtok v noci a v piatok ráno najmä popadané a zlomené stromy na 
komunikáciách, ale aj dopravné nehody.                FOTO: HaZZ 



Dňa 17. decembra 1921 sa konalo prvé kinema-
tografické predstavenie v novej budove sokolov-
ne v Púchove. Púchovská kultúra, s.r.o. pri príle-
žitosti stého výročia pripravila v Divadle Púchov 
výstavu dobových fotografií a plagátov, ktoré na 
výstavu zapožičal bývalý riaditeľ ZŠ Gorazdova 
Igor Chovanec. Ten v roku 1970 pri písaní diplo-
movej práce o telovýchovnej organizácii Sokol  
v Púchove zhromaždil množstvo dobových mate-
riálov, ktoré odvtedy archivoval. 

Igor Chovanec vo svojej diplomovej práci uvádza: 
„Po kultúrno-výchovnej stránke znamená rok 1921 
veľký krok vpred. Zakladá sa v rámci Sokola Vzdelávací 

zväz. Prvým predsedom bol Vladimír Roy - evanjelický 
farár. Prvým krokom, ktorý Vzdelávací zväz podniká, je 
žiadosť o kino-licenciu. Dňom 15. septembra 1921 mi-
nister Československej republiky Dr. Kalay povoľuje až 
do 31. decembra 1931 hrať filmové predstavenia. Na-
riaďuje počas roku odohrať 6 predstavení na dobročin-
né ciele a najmenej dvakrát predstavenie pre deti. Čistý 
zisk z predstavení podlieha iba telovýchovným, kultúr-
nym a osvetovým inštitúciám. Prvé predstavenie sa 
konalo 17. decembra 1921 od 19.00 hod. Od tohto dňa 
sa pravidelne v nedeľu o 16.00 a 19.00 hod., v stredu  
o 19.00 hod. premietali filmy. Predstavenia sa tešili 
veľkému záujmu širokého okolia. Zvukovú kulisu ne-

mého filmu obstarával Anton Brotan, ktorý podľa úda-
jov niektorých žijúcich svedkov bol nenapodobiteľný  
v umení rýchlej reakcie a širokého hudobného reperto-
áru.“

Prvé zvukové predstavenie sa poriadalo v roku 
1931. Až do roku 1934, kedy bol zakúpený prístroj 
na premietanie zvukových filmov, boli nemé filmy  
ozvučované zvukom nahraným na gramofónovej 
platni, ktorá sa musela prehrávať súčasne s obrazom. 
Staré kino v sokolovni na Námestí slobody fungovalo 
až do konca roku 1969, keby sa kino presťahovalo do 
novopostaveného domu kultúry.

Slavomír Flimmel
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Mikuláš 2021 v Ihrišti

Ako každý rok, tak aj tento zavítal do Ako každý rok, tak aj tento zavítal do 
našej nenápadnej obce Mikuláš, ktorý našej nenápadnej obce Mikuláš, ktorý 
je od nepamäti symbolom obetavosti je od nepamäti symbolom obetavosti 
a dobrosrdečnosti. V podvečerných a dobrosrdečnosti. V podvečerných 
hodinách si smelo vykračoval k jednot-hodinách si smelo vykračoval k jednot-
livým obydliam s verným druhom an-livým obydliam s verným druhom an-
jelom a dvomi rozprávkovými čertmi. jelom a dvomi rozprávkovými čertmi. 
Detičky nás už netrpezlivo vyčkávali Detičky nás už netrpezlivo vyčkávali 
za oblokmi s roztomilými iskričkami za oblokmi s roztomilými iskričkami 
v očiach a z domovov sa šírilo teplo, v očiach a z domovov sa šírilo teplo, 

mimoriadna pohostinnosť a príjemná mimoriadna pohostinnosť a príjemná 
nálada. Keďže ratolesti boli excelentne nálada. Keďže ratolesti boli excelentne 
pripravené a vedeli si svojím šarmom pripravené a vedeli si svojím šarmom 
ihneď získať družinu, podarilo sa nám ihneď získať družinu, podarilo sa nám 
poľahky umiestniť všetky sladké balíč-poľahky umiestniť všetky sladké balíč-
ky plné rozličných pochúťok a zároveň ky plné rozličných pochúťok a zároveň 
vniesť trošíčku čarovnej atmosféry do vniesť trošíčku čarovnej atmosféry do 
navštívených príbytkov. Tešíme sa na navštívených príbytkov. Tešíme sa na 
naše deťúrence opäť o rok! naše deťúrence opäť o rok! 

DHZ Ihrište DHZ Ihrište 

Púchovské kino oslavuje 100 rokov od svojho vzniku
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Opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situá-
ciou sa dotkli i nás - mladších folkloristov. A keď-
že šťastný folklorista je predovšetkým tancujúci 
folklorista, rozhodli sme sa tanečné skúšky DFS 
Biela voda v období od novembra 2020 do po-
lovice mája 2021 realizovať dištančne. Technika 
však ukázala svoje nedostatky - raz vypadol zvuk, 
inokedy zmrzol obraz. O synchronizácii zvuku  
a obrazu ani nehovoriac. My sme to však nevzdali. 
Počas spomínaného online-obdobia sme spraco-
vali vianočné video i video z našej dištančnej prá-
ce a od januára 2021 sme sa intenzívne venovali 
novej choreografii. Niet však nad to, ako vidieť sa 
„naživo“.

V máji 2021 sa dvere našej tanečnej sály ko-
nečne otvorili. Po viac ako polroku sa deti z Prí-
pravky, Púchovčeka i Bielej vody - všetci viditeľne 
podrástli - opäť pustili do práce. Púchovská kul-
túra, s.r.o. odštartovala svoju činnosť podujatím 
„Deň otvorených dverí“ a my sme boli pri tom. 
Okrem folklórnej výstavy, ktorej hlavným cieľom 

bolo prezentovanie tradičných artefaktov ľudo-
vej kultúry, sme sa aktívne podieľali i na progra-
me. DĽH Lachovček rozozvučala svoje nástroje  
a DFS Púchovček svoje hlásky veselými rozhovormi  
a riekankami.

Ku koncu letných prázdnin - v auguste - sme 

dostali pozvanie na Remeselné trhy „Na ľudo-
vú nôtu“ v Ilave. V nultom ročníku folklórneho 
festivalu pod názvom „V TEJ ILAVE PRI VÁHU“ sa 
DFS Púchovček a DĽH Lachovček predstavili pro-
gramom s drotárskou tematikou. Ale ako to už  
s deťmi býva - najväčšiu radosť mali z cukrovej vaty  
a preliezačiek za javiskom.

Po septembrovom jarmoku a presunoch folklo-
ristov do Púchovčeka a Bielej vody sme uskutočni-
li zápis nových členov. Napriek ťažkému obdobiu 
sa tešíme a sme vďační neutíchajúcemu záujmu 
o detské folklórne súbory. Nových 29 folkloris-
tov začalo svoju činnosť v Prípravke, Púchovčeku  
i Bielej vode.

V súčasnosti tanečná sála opäť zíva prázdnotou. 
Pýtate sa, čo robia vedúci, keď nemajú možnosť 
venovať sa priamej činnosti s deťmi? Stále pracujú. 
Podarilo sa nám získať finančný dar, ktorý venova-
li detským folklórnym súborom Nadácia Matador 
a Continental Matador Rubber, s.r.o., za ktorý im 
veľmi pekne ďakujeme. Z jeho prostriedkov sme 
zabezpečili látky a pustili sa do šitia krojov - stá-
le ich nie je dosť - pre najmenších folkloristov. 

Nakúpili sme nové súčasti krojov - mnohé z nich 
sú ešte stále v procese výroby - nielen od výrob-
cov, ale i od zberateľov. A tak sa môžeme pýšiť asi 
60-ročnými kapkami (horehronskými čepcami), 
ktoré sú ručne vyšívané ženou z Polomky. Zreali-
zovali sme Mikuláša, čerta a anjela u najmenších 
folkloristov - formou obchôdzky v Streženiciach, 
Púchove, Nových Nosiciach, Dolných Kočkovci-
ach i Udiči. Vďaka iniciatíve kolektívu Púchovskej 
kultúry, s.r.o. sme nezabudli ani na starších folklo-
ristov, ktorí si svoje balíčky mohli vyzdvihnúť cez 
výdajné okienko v Divadle. 

Kroje, výroba rekvizít, choreografie, scenár atď. 
- to všetko je predprípravou na program, ktorý 
čaká na svoju realizáciu. Veríme, že sa s našimi fol-
kloristami čoskoro stretneme a budeme spoločne 
pokračovať v plnení našich plánov. Na všetko, 
čo máme ešte pred sebou, sa veľmi tešíme. Do-
vtedy sa k vám - milé deti, budeme snažiť aspoň 
priblížiť. Príjemný adventný čas a krásne prežitie 
vianočných sviatkov vám praje vedenie detských 
folklórnych súborov. 

Žanet Littová 

Ako to bolo s nami... s detskými folklórnymi súbormi
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Tento školský rok sme sa my, ôs-
maci zo ZŠ Gorazdova, zapojili do 
celoročného projektu Erazmus plus 
e-Twinning s projektom Otvorme sa 
svetu s partnerskou školou zo Špa-
nielska. Cieľom projektu je uskutoč-
niť kultúrne aktivity a naučiť sa ang-
ličtinu motivujúcim spôsobom. 

Od októbra náš tím usilovne pra-
coval a snažili sme sa priblížiť našej 
“twin school” školu, mesto a Slo-
vensko. Najväčšou výzvou bolo 
zorganizovať Vianoce o trochu skôr  
a priblížiť naše vianočné zvyky. S po-
mocou pani riaditeľky a pani učite-
liek sa uskutočnila vianočná výstava, 
kde nechýbala ukážka tradičného  
a súčasného štedrovečerného stola, 
zdobenie medovníkov, ukážka a his-
tória modrotlače, vianočné ikebany, 
pečenie oblátok, výroba vianočných 
ozdôb zo stužiek a háčkovanie via-

nočných ozdôb nám predviedla Si-
monka Sečkárová. 

K vianočnej atmosfére prispeli ko-
ledami speváčky Natália Obšivanová, 
Karolína Obšivanová, Nelka Bučková 
a Adelka Mušáková. V živom Betlehe-
me (Adela Cengelová, Silvia Čviriko-
vá, Samuel Klinovský, Joshua Jacob 
Omar Jammeh, Karolína Cíbiková, 
Natália Skorková, Marcela Vráblová) 
sa traja mudrci prišli pokloniť ma-
lému Ježiškovi a priniesli mu dary. 
Atmosféra bola naozaj vianočná  
a budeme netrpezlivo očakávať, aké 
Vianoce nám ukážu naši španielski 
vrstovníci.

Ďakujeme pani riaditeľke, pani uči-
teľkám a pani asistentkám za pomoc 
pri organizovaní výstavy.

Karolína Obšivanová, 
8.B ZŠ Gorazdova

Začalo sa to niekedy v máji, keď mi-
nisterstvo školstva vyhlásilo výzvu na 
modernizáciu škôl. Zopár nadšených 
pedagógov Základnej školy Mlá-
dežnícka okamžite prišlo s nápadmi  
a možnosťami, ako vytvoriť ešte zau-
jímavejšie a podnetnejšie prostredie. 
Vypracovali projekt a ten bol úspešný.

A tak sa vďaka nadšeniu učiteľov a fi-
nančnej injekcii zo štátu vizualizovalo, 
nakupovalo a upravovali sa vnútorné 
priestory školy. Počiatočné predsta-
vy sa vďaka tímovej práci a nadšeniu 
pomaly stávali skutočnosťou. Pries-
tranné chodby sa postupne zmenili na 
všestranne využiteľné zóny. 

Príjemné sedenie na sedačkách, 
taburetkách a vakoch je variabilné, 
usporiadateľné podľa potreby. Naj-
pravdepodobnejšou možnosťou je, že 
v tomto priestore práve prebieha vy-
učovacia hodina. Obľúbeným zvykom 
sa stali diskusie, hranie hier, oddycho-
vanie. Žiaci majú možnosť využiť čas 

cez prestávky efektívne, činnosťou, 
ktorá ich napĺňa aj zlepšuje sociálne 
vzťahy. V prípade núdze sú vaky vhod-
ným miestom pre zakotvenie unave-
ného žiaka, či celým dňom zničenej 
pani učiteľky, samozrejme, s dobrou 
knihou v ruke.

Police s knihami, šachové stoly, stol-
ný futbal a ping-pong ponúkajú mož-
nosť aktívneho oddychu. Okrem jem-
nej motoriky si trénujeme aj kritické 
myslenie.

Pódium s kinom na poschodí je ide-
álne na divadelné vystúpenia, premie-
tanie filmov, tímové aktivity, projekto-
vé a rovesnícke vyučovanie. 

Podlaha je tiež využitá: senzomoto-
rické dráhy precvičia koordináciu, po-
streh a pohyblivosť detí. Popri kráčaní 
si môžeme zopakovať vybrané slová, 
matematické vzorce, anglické nepravi-
delné slovesá a niečo z geografie. Čas 
na učenie môžeme spojiť s prechád-
zkou. Čo môže byť lepšie?

Aj triedy opekneli. Na pohodlných 
sedačkách si zahrajú žiaci stolovú 
hru, prečítajú knihu. A výborne sa tu 
premýšľa, spolupracuje a v skupine sa 
napríklad hľadá najlepšie riešenie za-
danej úlohy či problému.

Veríme, že osvieženie školy bude pl-

niť funkciu čo najdlhšie a po generácie 
sa budú deti vzdelávať v lákavom a prí-
jemnom prostredí, kreatívnou formou. 
Práve tak si dokážu zapamätať a do 
života odniesť čo najviac a to najdôle-
žitejšie.

ZŠ Mládežnícka 

Mesto Púchov sa zapojilo do výzvy 
Integrovaného regionálneho operač-
ného programu, ktorej prioritou bolo 
investovanie do vzdelania, školení  
a odbornej prípravy, zručností a celo-
životného vzdelávania prostredníc-
tvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry. Projekt Základná škola 
s materskou školou Slovanská, Púchov 
– obstaranie vybavenia odborných 
učební bol úspešný a žiaci základnej 
školy sa tak môžu tešiť novému vyba-
veniu jazykovej učebne a IKT učebne. 

Zrealizovaný projekt pozostával  
z troch hlavných aktivít – obstarania 
vybavenia jazykovej učebne, obstara-
nia vybavenia učebne IKT a zo staveb-
no-technických úprav – nových rozvo-
dov – elektroinštalácie pre IKT učebňu. 
Jazyková učebňa je po novom vybave-
ná nábytkom - žiackymi stolmi a stolič-
kami, pracoviskom pre pedagóga  
a IKT technikou, zahŕňajúcu inter-
aktívny projektor, digitálne jazykové 

laboratóriá a PC s projekčnou tabuľou. 
Učebňa IKT je vybavená novým ná-
bytkom, interaktívnou tabuľkou a PC 
setom pre pedagóga, PC setmi pre 
žiakov, multifunkčnou tlačiarňou, 3D 
tlačiarňou a projekčnou tabuľou. 

Výška nenávratného finančného prí-
spevku predsta-
vuje 25.312,91 eur 
a spoluúčasť mes-
ta je 1.332,26 eur. 
Mesto Púchov sa 
teší z úspešnosti 
už druhého zre-
alizovaného pro-
jektu moderni-
zácie odborných 
učební, ktorý je 
p r o g r e s í v n y m 
krokom k vzdelá-
vaniu žiakov na-
šich základných 
škôl. Za aktív-
nu spoluprácu  
a súčinnosť pri re-

alizácií aktivít projektu patrí poďakova-
nie p. riaditeľke Michaele Váňovej.

„Veľmi ma teší, že sa podarilo zreali-
zovať aj tento projekt, ktorého výsled-
kom bude zvýšenie kvalifikovanej vý-
učby. Snažíme sa aj týmto spôsobom 
podporovať úroveň vzdelania v našom 
meste a ja prajem všetkým žiakom ZŠ  
s MŠ Slovanská, aby v týchto učebni-
ach načerpali nové poznatky smerujú-
ce k rozvoju ich vzdelania. Pedagógom 
prajem, aby v týchto učebniach našli 
hlavne veľa žiakov túžiacich po vzde-
laní a nových poznatkoch,“ uviedla 
primátorka mesta Katarína Heneková. 

Jana Vondrová, referentka
grantových projektov MsÚ Púchov

Ako sa škola ešte modernejšou stala

Vynovené odborné učebne 
ZŠ s MŠ Slovanská

Vianočná výstava – približujeme 
zvyky našim i španielskym deťom
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Mladí ľudia s veľkým srdcom

Uplynulý víkend odštartovala Uplynulý víkend odštartovala 
celoslovenská kampaň na pod-celoslovenská kampaň na pod-
poru očkovania pod heslom #Da-poru očkovania pod heslom #Da-
rujmesiVianoce, ktorú realizuje rujmesiVianoce, ktorú realizuje 
Ministerstvo zdravotníctva v spo-Ministerstvo zdravotníctva v spo-
lupráci so samosprávnymi krajmi lupráci so samosprávnymi krajmi 
od 11. do 18. decembra 2021. Jej od 11. do 18. decembra 2021. Jej 
cieľom je zvýšenie zaočkovanosti  cieľom je zvýšenie zaočkovanosti  
a pomoc nemocniciam. a pomoc nemocniciam. 

Počas úvodného dňa veľkého očko-Počas úvodného dňa veľkého očko-
vacieho týždňa boli pripravené sprie-vacieho týždňa boli pripravené sprie-
vodné aktivity vo všetkých krajoch vodné aktivity vo všetkých krajoch 
naprieč Slovenskom. V Trenčianskom naprieč Slovenskom. V Trenčianskom 
kraji sa opäť očkovalo vo Veľkokapa-kraji sa opäť očkovalo vo Veľkokapa-
citnom krajskom očkovacom na tren-citnom krajskom očkovacom na tren-
čianskom výstavisku, v čase od 8.00 čianskom výstavisku, v čase od 8.00 
h do 16.00 h vakcínou Comirnaty od h do 16.00 h vakcínou Comirnaty od 
spoločností Pfizer/BioNTech, a to I., II. spoločností Pfizer/BioNTech, a to I., II. 
a III. dávkou aj bez predchádzajúcej a III. dávkou aj bez predchádzajúcej 
registrácie. registrácie. 

Podporiť kampaň prišiel do Trenčína Podporiť kampaň prišiel do Trenčína 
aj štátny tajomník Ministerstva zdra-aj štátny tajomník Ministerstva zdra-
votníctva SR Kamil Száz. „Chcel by som votníctva SR Kamil Száz. „Chcel by som 

vyzvať všetkých ľudí, ktorí majú ešte vyzvať všetkých ľudí, ktorí majú ešte 
stále strach z vakcíny, aby prišli do stále strach z vakcíny, aby prišli do 
takéhoto očkovacieho centra, kde je takéhoto očkovacieho centra, kde je 
vždy lekár. Ten im poradí aj zodpovie vždy lekár. Ten im poradí aj zodpovie 
ich otázky,“ povedal štátny tajomník. ich otázky,“ povedal štátny tajomník. 

V sobotu sa vo VKOC Trenčín zaočko-V sobotu sa vo VKOC Trenčín zaočko-
valo 1.166 ľudí, z toho 440 bez registrá-valo 1.166 ľudí, z toho 440 bez registrá-
cie. Výjazdovými očkovacími tímami cie. Výjazdovými očkovacími tímami 
bojnickej a myjavskej nemocnice bolo bojnickej a myjavskej nemocnice bolo 
zaočkovaných spolu 582 ľudí; v hyper-zaočkovaných spolu 582 ľudí; v hyper-
markete v Prievidzi zaočkovala bojnic-markete v Prievidzi zaočkovala bojnic-
ká nemocnica prostredníctvom svojej ká nemocnica prostredníctvom svojej 
výjazdovej očkovacej služby 228 ľudí, výjazdovej očkovacej služby 228 ľudí, 
myjavská nemocnica v Starej Turej 354 myjavská nemocnica v Starej Turej 354 
záujemcov, z toho 34 imobilných pria-záujemcov, z toho 34 imobilných pria-
mo v domácnostiach.  mo v domácnostiach.  

V meste Púchov sa v sobotu V meste Púchov sa v sobotu 
11.12.2021 zaočkovalo 345 ľudí,  11.12.2021 zaočkovalo 345 ľudí,  
z toho prvú dávku dostalo 66 ľudí. z toho prvú dávku dostalo 66 ľudí. 
V nedeľu 12.12.2021 sa zaočkova-V nedeľu 12.12.2021 sa zaočkova-
lo 175 ľudí, z toho 49 dostalo prvú lo 175 ľudí, z toho 49 dostalo prvú 
dávku.dávku.

TSK, MsÚ PúchovTSK, MsÚ Púchov

„Kde ľud robí dobrotu bez zákonov, „Kde ľud robí dobrotu bez zákonov, 
tam netreba zákony. Ak však presta-tam netreba zákony. Ak však presta-
ne tento dobrý zvyk, hneď sú potreb-ne tento dobrý zvyk, hneď sú potreb-
né zákony.“ (Niccolo Machiavelli -  né zákony.“ (Niccolo Machiavelli -  
taliansky politik a spisovateľ) taliansky politik a spisovateľ) 

Vážení Púchovčania, nakoľko som sa Vážení Púchovčania, nakoľko som sa 
aktuálne, po zvýšenej kontrolnej čin-aktuálne, po zvýšenej kontrolnej čin-
nosti mestskej polície zameranej na nosti mestskej polície zameranej na 
neplatičov parkovného stretol s viace-neplatičov parkovného stretol s viace-
rými negatívnymi reakciami nespokoj-rými negatívnymi reakciami nespokoj-
ných spoluobčanov, ktorí ma dokonca ných spoluobčanov, ktorí ma dokonca 
kritizovali, že údajne kvôli mne dostali kritizovali, že údajne kvôli mne dostali 
tzv. papuču, alebo pokutu, nasledujú-tzv. papuču, alebo pokutu, nasledujú-
cim vyjadrením chcem dať celú vec na cim vyjadrením chcem dať celú vec na 
pravú mieru. pravú mieru. 

Čo sa vlastne udialo? V piatok 19. Čo sa vlastne udialo? V piatok 19. 
novembra 2021 som sa ako mestský novembra 2021 som sa ako mestský 
poslanec rozhodol, že s prihliadnutím poslanec rozhodol, že s prihliadnutím 
na viaceré sťažnosti ľudí, kritizujúcich na viaceré sťažnosti ľudí, kritizujúcich 
nečinnosť mestskej polície, vykonám nečinnosť mestskej polície, vykonám 
v súčinnosti s náčelníkom osobnú pre-v súčinnosti s náčelníkom osobnú pre-
vierku parkovacej politiky v Púchove. vierku parkovacej politiky v Púchove. 
Za necelé 3 hodiny sme tak spoločne, Za necelé 3 hodiny sme tak spoločne, 
vo dvojici s náčelníkom mestskej po-vo dvojici s náčelníkom mestskej po-
lície odhalili 53 neplatičov, respektíve lície odhalili 53 neplatičov, respektíve 
vodičov bez zaplateného parkova-vodičov bez zaplateného parkova-
cieho poplatku. Na základe zistených cieho poplatku. Na základe zistených 
nedostatkov, som preto okamžite, pro-nedostatkov, som preto okamžite, pro-
stredníctvom zaslaného emailu položil stredníctvom zaslaného emailu položil 
všetkým mestským poslancom, ale aj všetkým mestským poslancom, ale aj 
vedeniu mesta otázku: Budeme tole-vedeniu mesta otázku: Budeme tole-
rovať neplatičov, alebo je najvyšší čas rovať neplatičov, alebo je najvyšší čas 

zmeniť parkovaciu politiku?zmeniť parkovaciu politiku?
Práve z tohto dôvodu považujem za Práve z tohto dôvodu považujem za 

veľmi dôležité vysvetliť, že pokiaľ ma veľmi dôležité vysvetliť, že pokiaľ ma 
dnes niekto obviňuje, že púchovskí dnes niekto obviňuje, že púchovskí 
policajti kvôli mne pokutujú a ob-policajti kvôli mne pokutujú a ob-
medzujú ľudí, tak sú to jednoznačne medzujú ľudí, tak sú to jednoznačne 
hlúposti. Bohužiaľ, z pozície mestské-hlúposti. Bohužiaľ, z pozície mestské-
ho poslanca takéto občas aj užitočné ho poslanca takéto občas aj užitočné 
právomoci vôbec nemám, nanajvýš právomoci vôbec nemám, nanajvýš 
môžem kontrolovať a poukazovať na môžem kontrolovať a poukazovať na 
nedostatky fungovania mestskej polí-nedostatky fungovania mestskej polí-
cie, prípadne radových policajtov, nie cie, prípadne radových policajtov, nie 
však im prikazovať. Zákon o obecnej však im prikazovať. Zákon o obecnej 
polícií hovorí jasne - obecná polícia je polícií hovorí jasne - obecná polícia je 
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabez-poriadkový útvar pôsobiaci pri zabez-
pečovaní obecných vecí verejného po-pečovaní obecných vecí verejného po-
riadku, ochrany životného prostredia riadku, ochrany životného prostredia 
v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení obce, všeobecne záväzných nariadení obce, 
z uznesení obecného zastupiteľstva z uznesení obecného zastupiteľstva 
a z rozhodnutí starostu obce. Aby ste a z rozhodnutí starostu obce. Aby ste 
rozumeli, ja nie som starosta, primátor, rozumeli, ja nie som starosta, primátor, 
ani obecné zastupiteľstvo, ja som len ani obecné zastupiteľstvo, ja som len 
radový člen zastupiteľstva, ktorý môže radový člen zastupiteľstva, ktorý môže 
vedenie mesta a mestských poslancov vedenie mesta a mestských poslancov 
na niečo upozorniť, prípadne niečo na niečo upozorniť, prípadne niečo 
predložiť, no pokiaľ zastupiteľstvo predložiť, no pokiaľ zastupiteľstvo 
nevydá potrebné uznesenie, samotní nevydá potrebné uznesenie, samotní 
policajti môžu mať moje priania a prí-policajti môžu mať moje priania a prí-
kazy absolútne na háku. Popritom sa-kazy absolútne na háku. Popritom sa-
mozrejme činnosť obecnej polície riadi mozrejme činnosť obecnej polície riadi 
jej náčelník a plní ďalšie úlohy podľa jej náčelník a plní ďalšie úlohy podľa 
organizačného poriadku a pokynov organizačného poriadku a pokynov 
starostu.starostu.

Musím sa ale priznať, že po osob-Musím sa ale priznať, že po osob-
nom preverení doterajšieho fungo-nom preverení doterajšieho fungo-
vania parkovacej politiky v Púchove, vania parkovacej politiky v Púchove, 
som jednoznačne presvedčený, že je som jednoznačne presvedčený, že je 
najvyšší čas začať s prevýchovou ne-najvyšší čas začať s prevýchovou ne-
polepšiteľných neplatičov a špekulan-polepšiteľných neplatičov a špekulan-
tov. Myslím si, že každý z priestupcov tov. Myslím si, že každý z priestupcov 
by si mal položiť otázku: Či je morálne  by si mal položiť otázku: Či je morálne  
a spravodlivé zvýhodňovať 20 % ne-a spravodlivé zvýhodňovať 20 % ne-
platičov parkovného pred 80 % obyva-platičov parkovného pred 80 % obyva-
teľmi Púchova, ktorí si poctivo platia?teľmi Púchova, ktorí si poctivo platia?

Tolerovať či netolerovať neplatičov parkovného v Púchove?

Členovia Mládežníckeho parlamentu Členovia Mládežníckeho parlamentu 
mesta Púchov sa v tomto roku rozhodli mesta Púchov sa v tomto roku rozhodli 
zorganizovať zbierku pre Centrum pre zorganizovať zbierku pre Centrum pre 
deti a rodiny v Púchove. Samozrejme deti a rodiny v Púchove. Samozrejme 
po dohode so zariadením vyzbierali po dohode so zariadením vyzbierali 
Mikulášske balíčky, pomôcky a potre-Mikulášske balíčky, pomôcky a potre-
by do školy, sladkosti a rôzne darčeky, by do školy, sladkosti a rôzne darčeky, 
ktoré deťom osobne v sprievode Mi-ktoré deťom osobne v sprievode Mi-
kuláša odovzdali v sobotu 4.12. Keďže kuláša odovzdali v sobotu 4.12. Keďže 
balíčkov bolo naozaj hojne, odovzdali balíčkov bolo naozaj hojne, odovzdali 
z nich aj klientom Denného stacionára z nich aj klientom Denného stacionára 
Aliis na Dvoroch v Púchove a do zbier-Aliis na Dvoroch v Púchove a do zbier-
ky pre seniorov - Koľko lásky sa zmestí ky pre seniorov - Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok. Naši mladí sa do krabice od topánok. Naši mladí sa 
už od februára angažovali v oblasti už od februára angažovali v oblasti 
dobrovoľníctva – roznášali respirátory dobrovoľníctva – roznášali respirátory 
do schránok, zbierali odpadky a čistili do schránok, zbierali odpadky a čistili 
životné prostredie a realizovali nákupy životné prostredie a realizovali nákupy 
pre seniorov a ľudí v karanténe, preto-pre seniorov a ľudí v karanténe, preto-
že sú presvedčení o tom, že pomáhať je že sú presvedčení o tom, že pomáhať je 
potrebné počas celého roka. potrebné počas celého roka. 

Veľmi pekne ďakujeme darcom, kto-Veľmi pekne ďakujeme darcom, kto-
rí do zbierky prispeli a bolo ich naozaj rí do zbierky prispeli a bolo ich naozaj 
veľa.veľa.

Ďakujeme organizáciám:Ďakujeme organizáciám:
ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Gorazdova, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Gorazdova, 

ZŠ Mládežnícka, CZŠ Sv. Margity, ZŠ  ZŠ Mládežnícka, CZŠ Sv. Margity, ZŠ  
s MŠ Lazy pod Makytou, Gymnázium s MŠ Lazy pod Makytou, Gymnázium 
Púchov, SOŠ I. Krasku Púchov, CVČ Púchov, SOŠ I. Krasku Púchov, CVČ 
Včielka Púchov, zamestnancom okres-Včielka Púchov, zamestnancom okres-
ného úradu Púchov, OZ Gombička,ného úradu Púchov, OZ Gombička,

Jednotlivcom a rodinám:Jednotlivcom a rodinám:
p. Sliacka, p. Struhárová, D. Bíliková, p. Sliacka, p. Struhárová, D. Bíliková, 

K. Mareková, p. Kubicová, H. Bašková, K. Mareková, p. Kubicová, H. Bašková, 
J. Miškárová, p. Mikula, p. Jancíko-J. Miškárová, p. Mikula, p. Jancíko-
vá, p. Kubová, M. Brun a K. Sláviková,  vá, p. Kubová, M. Brun a K. Sláviková,  
K. Rumanová, V. Benkovská, A. Paná-K. Rumanová, V. Benkovská, A. Paná-
ček, K. Brindzová, R. Kováčová, p. Šulík, ček, K. Brindzová, R. Kováčová, p. Šulík, 
p. Kršiaková, p. Kováčiková (Nosice),  p. Kršiaková, p. Kováčiková (Nosice),  
p. Bieliková, p. Mazáková, M. Kvasnička p. Bieliková, p. Mazáková, M. Kvasnička 
a rodina Pechová z Púchova.a rodina Pechová z Púchova.

Tiež veľmi pekne ďakujeme anonym-Tiež veľmi pekne ďakujeme anonym-
ným darcom, ktorí balíčky priniesli  ným darcom, ktorí balíčky priniesli  
a nechceli byť menovaní. Ak sme na a nechceli byť menovaní. Ak sme na 
niekoho zabudli, prosím odpustite, niekoho zabudli, prosím odpustite, 
vašu pomoc si veľmi vážime.vašu pomoc si veľmi vážime.

Alena Strýčková, koordinátorka Alena Strýčková, koordinátorka 
práce s mládežou mesta Púchov práce s mládežou mesta Púchov 

História ľudstva nám už opakova-História ľudstva nám už opakova-
ne ukázala, že pre správne fungujúcu ne ukázala, že pre správne fungujúcu 
ľudskú spoločnosť sú veľmi dôleži-ľudskú spoločnosť sú veľmi dôleži-
té vhodné systémy prevýchovných té vhodné systémy prevýchovných 
opatrení: odmeny (ktoré nás motivujú  opatrení: odmeny (ktoré nás motivujú  
k dodržiavaniu spoločenských noriem) k dodržiavaniu spoločenských noriem) 
a tresty (ktoré nás odrádzajú od ich po-a tresty (ktoré nás odrádzajú od ich po-
rušovania). Popritom netreba zabúdať, rušovania). Popritom netreba zabúdať, 
že práve trest nesmie byť príjemný, že práve trest nesmie byť príjemný, 
pretože inak stráca svoj výchovný cha-pretože inak stráca svoj výchovný cha-
rakter.rakter.

Rovnako treba mať na pamäti, že Rovnako treba mať na pamäti, že 
všetko čo mestskí ale aj štátni policajti všetko čo mestskí ale aj štátni policajti 
robia, ako sa správajú, tak majú konať robia, ako sa správajú, tak majú konať 
ako slobodní a svojprávni ľudia. Každý ako slobodní a svojprávni ľudia. Každý 
policajt má možnosť pri riešení podľa policajt má možnosť pri riešení podľa 
aktuálne platného priestupkového zá-aktuálne platného priestupkového zá-
kona prihliadať na závažnosť priestup-kona prihliadať na závažnosť priestup-
ku, najmä na spôsob jeho spáchania  ku, najmä na spôsob jeho spáchania  
a na jeho následky, na okolnosti, za kto-a na jeho následky, na okolnosti, za kto-
rých bol spáchaný, na mieru zavinenia, rých bol spáchaný, na mieru zavinenia, 
na pohnútky a na osobu páchateľa, ako na pohnútky a na osobu páchateľa, ako 
aj na to, či a akým spôsobom bol za ten aj na to, či a akým spôsobom bol za ten 
istý skutok postihnutý.istý skutok postihnutý.

Na záver preto ešte jedna dôležitá Na záver preto ešte jedna dôležitá 
informácia pre niektorých nahneva-informácia pre niektorých nahneva-

ných spoluobčanov, ale aj nepolepši-ných spoluobčanov, ale aj nepolepši-
teľné skupiny neplatičov parkovného, teľné skupiny neplatičov parkovného, 
ktorých sa pravdepodobne aktuálna ktorých sa pravdepodobne aktuálna 
iniciatíva mestskej polície nejakou for-iniciatíva mestskej polície nejakou for-
mou dotkla. Plne si uvedomujem, že mou dotkla. Plne si uvedomujem, že 
platené parkovanie v meste Púchov platené parkovanie v meste Púchov 
bude mať vždy svojich priaznivcov  bude mať vždy svojich priaznivcov  
i odporcov. Na jednej strane pomáha i odporcov. Na jednej strane pomáha 
regulovať množstvo automobilov na regulovať množstvo automobilov na 
preplnených sídliskách, pričom mestu preplnených sídliskách, pričom mestu 
len za predchádzajúci rok 2020 zabez-len za predchádzajúci rok 2020 zabez-
pečilo príjem v sume viac ako 340.000,- pečilo príjem v sume viac ako 340.000,- 
EUR, na druhej strane nespokojnosť EUR, na druhej strane nespokojnosť 
niektorých návštevníkov za podľa nich niektorých návštevníkov za podľa nich 
predražené a zbytočné poplatky, alebo predražené a zbytočné poplatky, alebo 
často oprávnená kritika pre nedostatok často oprávnená kritika pre nedostatok 
parkovacích miest. parkovacích miest. 

Keďže si ako mestský poslanec uve-Keďže si ako mestský poslanec uve-
domujem mnohé nedostatky aktuálnej domujem mnohé nedostatky aktuálnej 
parkovacej politiky v Púchove, už dnes parkovacej politiky v Púchove, už dnes 
aktívne pripravujem potrebný návrh aktívne pripravujem potrebný návrh 
zmeny všeobecne záväzného naria-zmeny všeobecne záväzného naria-
denia, ktoré nám všetkým zabezpečí  denia, ktoré nám všetkým zabezpečí  
o niečo spravodlivejší a často aj výhod-o niečo spravodlivejší a často aj výhod-
nejší život v meste.nejší život v meste.

Marián Mišún, poslanec MsZ Marián Mišún, poslanec MsZ 

Očkovanie proti COVID-19



príloha GYMPSYpríloha GYMPSY 1111

ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Absolvent nášho gymnázia z roku 
1991 Milan Chromek môže byť pre 
mnohých z nás vzorom a motiváciou.  Je 
nefrológ a venuje sa výučbe, praktické-
mu lekárstvu  a výskumu  v Karolínskej  
univerzitnej nemocnici v Štokholme, kde 
sa udeľujú Nobelove ceny za fyziológiu  
a medicínu. Pýtali sme sa ho na štúdium 
v našej škole, ale aj na rozdiely medzi 
Slovenskom a Švédskom. Ak si chcete 
prečítať o slovenskej literatúre, šíriacej 
sa 2000 kilometrov od miesta svojho 
pôvodu, o bežnom dni odborníka na 
detské obličky alebo o pohľade ľudí na 
očkovanie proti Covidu-19 v zahraničí, 
prečítajte si naše interview.  

Ako spätne hodnotíte púchovské 
gymnázium?  

Veľmi rád spomínam na roky stráve-
né v laviciach gymnázia aj mimo nich. 
Myslím, že gymnázium v období, keď 
som tam študoval, malo veľmi vysokú 
pedagogickú aj odbornú úroveň a dú-
fam, že si ju  zachovalo. Oceňoval som 
najmä osobný prístup ku každému 
študentovi a vyváženú kombináciu 
učenia sa faktov a rozvíjania tvorivosti 
a samostatnosti formou úloh a projek-
tov. Práve túto rovnováhu nie je vôbec 
ľahké nájsť, keď v súčasnosti často 
učiteľa zastupuje obrazovka počítača 
alebo mobilného telefónu.  Mladí ľudia 
sú zrejúce osobnosti, každý z nich sa 
nachádza v istej fáze vývoja. Podpora 
správnym smerom vyžaduje citlivosť  
a profesionalitu. Ja a moji spolužiaci 
sme mali šťastie, že sme sa s takouto 
profesionalitou stretli.  

Ako ste dospeli k rozhodnutiu ísť 
sem študovať? 

Bola to prirodzená voľba, keďže som 

plánoval pokračovať v štúdiu na vyso-
kej škole.

Aký máte obľúbený zážitok zo štu-
dentských čias v Púchove?

Tých bolo veľa. Neviem, či to je obľú-
bený zážitok, ale určite pamätihodné  
bolo,  keď som na neďalekých Odhán-
kach lovil meňavku, ktorú som chcel 
priniesť na biológiu. Nakoniec  som sa 
však vo vode  ocitol spolu s ňou. 

Vaša triedna učiteľka pani Jančio-
vá prezradila, že ste boli všestranná 
a výnimočná osobnosť – zapájali ste 
do množstva stredoškolských súťa-
ží. Prečo ste sa rozhodli práce pre 
medicínu? 

Áno, mal som  
a stále mám veľmi 
rád matematiku  
a iné prírodné vedy, 
ale aj literatúru  
a výtvarné umenie. 
Rozhodnutie nebolo 
ľahké. Moji rodičia 
chceli, aby som išiel 
na medicínu, ale 
ja som z protestu 
typického pre môj 
vtedajší vek chcel ísť 
pôvodne na akúkoľ-
vek inú školu  okrem 
tej, ktorú chceli ro-
dičia. Mojou prvou 
voľbou sa stala ma-
tematika a chémia  
a až potom medicí-
na. Pravdupovediac, 
tajne som po nej 
túžil, len som si to 

nechcel pripustiť. Určite mi rozumie-
te, ten vek nie je jednoduchý.  Keď ma 
najskôr zobrali na matematiku, a nie 
na medicínu, hneď mi bolo jasné, čo 
chcem.

Mali ste na gymnáziu nejaký vzor? 
Kto vás ovplyvňoval? 

Mal som rád viacerých učiteľov, ka-
ždý z nich mal svoj vlastný štýl, svoju 
osobnosť. Najviac ma očarila matema-
tika a s ňou samozrejme pani Jančiová.

Dali by ste našim gymnazistom 
nejaké rady?

Žijete krásnu časť vášho života. Užite 
si ju. Majte naplno otvorené oči a uši, 
spoznávajte a obdivujte svet. Stretá-
vajte a rozprávajte sa naživo namiesto 
sociálnych médií. 

Počas štúdia medicíny ste strávili 
istý čas na študijnom pobyte v Tali-
ansku. Čo vám to prinieslo do živo-
ta?

Každá zmena, každý pobyt na inom 
mieste prináša možnosť rastu, dáva 
príležitosť  získať novú perspektívu. 

Na pobyt v Taliansku spomínam veľmi 
rád. Tam ma  prvýkrát zaujala história. 
Predtým mi dejepis a história pripadali 
abstraktné a veľmi ťažko predstaviteľ-
né. Keď som sa však prechádzal v sta-
rých chrámoch,  dotýkal sa antických 
stĺpov, hneď mi bola história bližšia  
a začala ma veľmi zaujímať. Z praktic-
kých vecí, keďže som bol prvýkrát preč 
z domu, a to až na 6 mesiacov, som sa 
naučil variť, prať a žehliť. 

Už roky  pôsobíte vo Švédsku. 
Ako by ste porovnali život v týchto 
dvoch krajinách čo sa týka zdravot-
níctva, ale aj bežného života?

Už dvadsať rokov pracujem mimo 
Slovenska, v Lunde som pracoval tri 
roky,  rok v Londýne a šestnásť rokov  
v Štokholme. Tým pádom som mal 
možnosť porovnať život a zdravotníc-
tvo v troch krajinách. Odporúčam kaž-
dému na čas, aspoň na pol roka, zmeniť 
prostredie a krajinu. Získate tak  ,,nové 
oči“, nový pohľad na život. A porovna-
nie? Pravdupovediac, nie je to jedno-
duché, každý systém má svoje klady 
a zápory. Dokonalý systém neexistuje, 
pretože neexistujú dokonalí ľudia. Ne-
rád kritizujem, každý sa snaží robiť, ako 
najlepšie vie. Život a zdravotníctvo na 
rôznych miestach sú výsledkom dlhé-
ho vývoja a úsilia mnohých ľudí. V mi-
nulosti bol rozdiel v peniazoch. Už nie 
je. Globálne už patrí Slovensko spolu 
s Veľkou Britániou a Švédskom medzi 
najbohatšie štáty sveta. 

Ako by ste laikovi opísali svoju 
profesiu nefrológa? Ako vyzerá váš 
pracovný deň, čím sa presne zaobe-
ráte?

Nefrológ je odborník na obličky. Ja 
osobne som detský nefrológ - teda 
odborník na detské obličky. Pracujem  
v Karolínskej univerzitnej nemocni-
ci. Je známa napríklad tým, že sa tu 
udeľujú Nobelove ceny za fyziológiu 
a medicínu. Moja práca má tri oblasti 
- praktickú medicínu, výskum a výuč-
bu. Tieto tri oblasti sa väčšinou prelí-
najú počas samotného dňa, niekedy 
to mám aj oddelene - týždeň pre výs-
kum, týždeň pre pacientov.  Môj deň 
sa začína tým, že idem na bicykli do 
nemocnice, potom pracujem buď na 
oddelení, alebo v ambulancii, súčasne 
mám so sebou zvyčajne jedného štu-
denta medicíny, niekedy aj jedného 
mladšieho kolegu.  Výskumný čas trá-
vim často v laboratóriu, kde pestujeme 
bunkové kultúry, analyzujeme vzorky 
pacientov, prípadne robíme pokusy na 

Haló, Štokholm? Tu Púchov!

Milí čitatelia, študenti. Dovoľte, aby 
som sa zaradil do dlhého radu tých, 
ktorí vám radia, ako sa v pandemickej 
dobe správať a  čo robiť. 

Čo je teda vždy a osobitne teraz dôle-
žité?

1. Pestrá a zdravá strava - radšej me-
nej ako viac,

2. telesná kondícia, každodenný po-
hyb, víkendové vychádzky do prírody, 
turistika,

3. psychická vyrovnanosť, optimistic-
ká nálada, veselosť, smiech,

4. veľa spánku,
5. rúška, hygiena rúk, odstupy,
6. dobrá kniha, film, hudba,
7. vlastná tvorivá a intelektuálna ak-

tivita,
8. dobrovoľníctvo, nezištná pomoc, 

ktorá je zdrojom šťastia pre obe strany,
9. práca na sebe, na svojom rozvoji.

Práve teraz je 
správny čas na 
vlastný rozvoj. 
Uvažujte o sebe, 
o dnešku a zaj-
trajšku, kde ste, 
čo viete a chcete 
vedieť, čo chce-
te dosiahnuť. 
Môže vám v tom 
pomôcť naprí-
klad program 
M e d z i n á r o d n á 
cena vojvodu 
z Edinburghu - 
DofE, ktorý rozvíja váš talent, športovú 
výkonnosť, podporí dobrovoľníctvo  
a pomôže zažiť dobrodružstvo na ex-
pedícii. Skúsite to? 

Veľa zdravia a optimizmu! 
Miroslav Kubičár, riaditeľ školy

Správny čas na dlhý výkop...
(Pokračovanie na 12. strane)
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zvieratách. V skratke - mám pestrý život.
Aké sú podľa vás najväčšie rozdiely medzi švéd-

skym a slovenským zdravotníctvom? 
Švédske zdravotníctvo je štátne a existuje len jedna 

štátna zdravotná poisťovňa. Veľká časť slovenského 
zdravotníctva pozostáva zo súkromných ambulancií 
a dokonca už aj nemocníc. Na Slovensku je viacero 
zdravotných poisťovní, ktoré medzi sebou súťažia 
o zisk. Výsledkom je, že Slovensko smeruje k pra-
vidlám voľného trhu nielen v hospodárstve, ale aj  
v zdravotníctve. Zdravie však nie je tovar. Zdá sa mi, 
že na Slovensku sa investujú zdroje hlavne do relatív-
ne zdravých ľudí, ktorí odvádzajú odvody - tí prináša-
jú poisťovniam zisky. Starí a veľmi chorí ľudia sú pre 
poisťovne menej zaujímaví. Vo Švédsku je to naopak. 

Aký je podľa vás hlavný rozdiel v pohľade na 
očkovanie na Slovensku  a vo  Švédsku? 

Vo Švédsku je očkovanie dobrovoľné, a napriek 
tomu sa väčšina ľudí dala zaočkovať. Myslím si, že je 
to výsledok dôvery voči demokracii, štátu a inštitú-
ciám. Veľkú úlohu v tom zohrávajú média a sociálne 
siete. Média majú veľkú silu, a tým aj veľkú zodpo-
vednosť. Vedia zásadne ovplyvniť mienku ľudí, ako 
sme to videli počas volieb v USA a Rusku, počas imi-
gračnej krízy v Európe, ako aj počas pandémie CO-
VID-19. Váš čas na gymnáziu je aj čas dospievania. Žiť 
v súčasnom svete preplnenom informáciami nie je 
ľahké. Zo srdca vám prajem, aby ste sa stali zrelými 
ľuďmi s integritou, ktorí vedia rozlišovať pravdu od 
nepravdy, ľuďmi, ktorí sa nedajú manipulovať.

Keby ste mali možnosť,  čo zo švédskeho zdra-
votného systému by ste „poslali“ na Slovensko?

Rád by som poslal trochu úcty a rešpektu, ale aj 
odporúčanie investovať najmä do tých, čo to najviac 
potrebujú. Nie preto, že si to zaplatia, ale zo solida-
rity. 

Ste šíriteľom Rúfusovej poézie vo Švédsku. Čím 
vás tento autor oslovil? Existuje vo Švédsku neja-
ké združenie Slovákov, ktorí tam žijú? 

A to ste sa ako dozvedeli ? Áno, mám rád literatúru 
a poéziu. V Štokholme žije slovenská prekladateľka 
Nada Hammarbergová, ktorá spolu s niekoľkými 
nadšencami, väčšinou Švédmi, založila spolok Mila-
na Rúfusa. Spolok organizuje vystúpenia a prekladá 
slovenskú poéziu do švédčiny. Ja som na jednom  
z ich vystúpení bol, a keďže ma ich profesionalita  
a nadšenie očarili, už som jedným z nich. Vďaka spol-
ku som sa stretol aj so samotným Milanom Rúfusom 
a jeho rodinou, ako aj s mojím obľúbeným švédskym 
básnikom Tomasom Tranströmerom, nositeľom No-
belovej ceny. Už nie sú bohužiaľ medzi nami a aj spo-
lok momentálne funguje na nižšie obrátky, ale je pre 
mňa jednou z možností, ako tu šíriť dobrú slovenskú 
kultúru. 

Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Pre život vo Švédsku je typický šport a príroda.  Ani 

mňa to neobišlo, a tak behám, bicyklujem, plávam, 
kajakujem, hrám tenis, korčuľujem a chodím na turis-
tiku. Rád si pozriem aj dobrý film alebo predstavenie 
v divadle alebo opere. Moja práca ma silnú tenden-
ciu presahovať do voľného času, ale mám to tak rád.

A na záver na odľahčenie,  čo vám najviac chýba 
zo slovenskej kultúry?

Ja si doprajem poriadnu dávku slovenskej kultúry 
aj vo Švédsku a počas mojich návštev na Slovensku. 
Momentálne mi asi najviac chýba slovenské divadlo, 
to živé, nielen to na obrazovke. Ak ale považujete za 
kultúru aj jedlo, tak mi tu najviac chýbajú kapustnica 
a bryndza.                   Lenka Klinovská, Andrej Pajtáš 

Haló, Štokholm? 
Tu Púchov!

(Pokračovanie z 11. strany)

Oceňovanie úspešných študentov sa konalo v no-
vembri v priestoroch Malého župného domu. Ak pat-
ríte medzi ľudí, ktorí si radi privstanú, aby si ešte pred 
začatím podujatia vychutnali atmosféru, mohli ste 
si užiť zopár nádherne zahraných skladieb v podaní 
študentov umeleckej školy. Nasledoval inšpiratívny 
príhovor primátorky mesta Púchov, Kataríny Hene-
kovej, ktorý vyzdvihol Deň študentstva. Po príhovore 
došlo na oceňovanie, riaditelia, prípadne pedagógo-
via z jednotlivých škôl predstúpili, aby mohli na pie-

destál postaviť svojich najúspešnejších študentov. 
Pani primátorka odovzdala každému pamätný list 
s povzbudivými slovami a malým darčekom, nasle-
dovalo slávnostné fotenie na zvečnenie tejto krásnej 
udalosti. Celá akcia bola veľmi príjemná a motivova-
la nás k dosiahnutiu ďalších úspechov. Sme hrdí na 
všetkých študentov, ktorí boli v tento deň ocenení 
pani primátorkou a týmto nám ukázali, že naša škola 
im pomáha rozvíjať svoj talent a schopnosti.

Adam Gerschdorf

Dosiahli sme vyššie...

Dňa 28.10.2021 sa v priestoroch školy uskutočnila 
Konferencia o kvalite vo vzdelávaní s názvom Peda-
gogické kluby – ich prínos a význam, ktorej cieľom 
bola výmena odborných skúseností, efektívnych 
postupov a konkrétnych príkladov dobrej praxe  
v kontexte špecifických podmienok v období pande-
mických opatrení. 

Pedagogické kluby, ktoré zahájili svoju činnosť 
vďaka realizácii projektu Dosiahni vyššie Operačného 
programu Ľudské zdroje v školskom roku 2020/2021, 
predstavili svoje činnosti, analýzy výchovno-vzde-
lávacích situácií, poradenstvo a odbornú pomoc 
v oblasti zavádzania digitálnych metód, foriem  
a prostriedkov, možnosti zabezpečenia kyberne-
tickej bezpečnosti, cielenú psychohygienu nielen  

v interakcii žiak – učiteľ, nové technológie v progra-
movaní a dostupnosť inovatívnych externých vzde-
lávacích zdrojov.  

V odbornej diskusii sa ukázalo, že rozvoj vzájomnej 
komunikácie a aktívna výmena skúseností v oblasti 
interaktívnej odbornej spolupráce /Edukačná banka, 
Teachers‘ coding day, Ekoučebňa, Riziká mediálneho 
smogu a i./, ako aj know-how jednotlivých klubov    
v edukačnom online priestore, má veľký význam pre 
rozvoj kvality a hodnôt vzdelávania. 

Viac informácií o činnosti Pedagogických klubov  
a o priebehu konferencie sa nachádza  na stránke 
školy http://www.gymnazium-pu.sk/.         

Dana Mucsková

Pedagogické kluby – ich prínos a význam
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Milí čitatelia, chcela by som vám dať do pozornosti 
niekoľko knižných titulov, ktoré nám tento rok pribudli 
v našej knižnici. Verím, že príbehy z nich objavíte nielen 
doma, ale taktiež aj v našom čitateľskom kútiku, kde sa 
môžete s pôžitkom začítať. Tieto ale taktiež aj mnohé iné 
knihy si môžete požičať na prízemí. Ponúkam pár čita-
teľských tipov našich žiakov:

Alchymistova šifra 1 od Kevina Sandsa (sci-fi, fan-
tasy) 

„Knižku som čítala už pred dlhšou dobou, no pamätám 
si ju celkom živo. Prvé, čo ma na nej upútalo, bol názov 
a obálka. Nie nadarmo sa hovorí, že pútavý obal knihu 
predáva. Už po pár minútach čítania ma veľmi zaujal dej 
a prostredie, ktoré bolo veľmi originálne. Knižka bola  
napínavá  od prvej až po poslednú stránku a celkovo ju 
hodnotím veľmi kladne. Osobne si myslím, že je vhodná 
aj pre dievčatá, aj pre chlapcov.“ (čitateľka Maťka).

Percy Jackson a Bohovia Olympu od Ricka Riorda-
na (fantasy román - pentalógia) Bohovia Olympu sa 
búria! Majstrovský blesk – silná zbraň najvyššieho boha 
Dia – bol ukradnutý a môže to mať osudné následky pre 
ľudstvo. Čo s tým má spoločné dvanásťročný chlapec 
Percy Jackson? V jeho okolí odrazu začínajú ožívať kr-
vilačné bytosti zo starých gréckych bájí a povestí, hrozí 
mu vyhodenie zo školy a množstvo ďalších problémov. 
Podarí sa mu spolu s jeho priateľmi nájsť ukradnutý 
blesk a zistiť skutočnú pravdu o svojom otcovi? Toto  
a veľa iných vecí sa dozviete v prvom diele svetovo 
úspešnej fantasy série. Nenechajte si ju ujsť.

Hlas tvojho srdca od Kasie West (dievčenský ro-
mán)

Šestnásťročná Kate je hanblivá a utiahnutá, komu-
nikácia veru nie je jej silná stránka. Najlepšia kamoš-
ka jej chce pomôcť a prehovorí ju, aby si ako voliteľný 
predmet dala nahrávanie školského podcastu. Stane sa 
posledné, čo by čakali, a Kate vyberú za moderátorku. 
Práve ona má ľuďom dávať rady v éteri? Nemožné. Na 
vlastné prekvapenie však zistí, že jej moderovanie ide 
celkom dobre. Až kým raz do podcastu nezavolá chalan, 
ktorý si nevie dať rady so svojou tajnou láskou. Kate po-
chopí, že rozdávať rady ostatným je celkom v pohode. 
Naozaj ťažké je počúvať svoje vlastné srdce. Ako sa s tým 
popasuje?

Detektívi z dvora1: Prípad strateného náhrdelníka 
od Samuela Bjorka (dobrodružná detektívka) 

Talentovaný futbalista Kim chodí do šiestej triedy zá-
kladnej školy a býva vo štvrti Torshov v Osle. Po tom, čo 
pre vážne zranenie kolena musel zavesiť futbal na klinec, 
rozhodne sa založiť so svojimi kamarátmi Párkom, Arya-
nom a Heidi detektívny klub.

Pravidelne sa stretávajú v ústredni, ktorú si vytvorili  
v bývalej sušiarni bielizne na povale, komunikujú vysie-
lačkami, často si čítajú Veľkú príručku pre detektívov,  
v ktorej sa píše o všetkom, čo detektív potrebuje vedieť, 
keď vtom zrazu pred nimi stojí prvá skutočná záhada! 
Dozvedia sa, že niekto ukradol perlový náhrdelník pani 
Abrahamsenovej. A nielen to. Obviňujú z toho Arya-
novu mamu, a preto sa rozhodnú túto záhadu vyriešiť. 

Kto je však muž s bielym kovbojským 
klobúkom a chalan v červenej teplákovej 
súprave?

Ako poslednú knihu som sa rozhod-
la vám predstaviť Slovensko v rokoch 
neslobody 1938-1989 IV., ktorej  spo-
luautorom je náš milý, usmievavý uči-
teľ dejepisu - hudobník a historik Juraj 
Jankech. Obsahuje 12 príspevkov od 
autorov zo Slovenska, Českej republiky 
a Maďarska, ktoré sa sústreďujú na spo-
ločensko-politické, menšinové a hospo-
dárske aspekty vývoja v tomto historic-
kom období, pričom  dôraz je kladený na 
nadnárodné prepojenia dejín Slovenska 
s inými európskymi štátmi.

Verím, že sa vám knižné tipy budú páčiť 
a nájdete si pohodlné miesto na čítanie 
aj v čitateľskom kútiku v knižnici.  

Terézia Srogončíková, 1.B

Klenoty školskej knižnice

17.11. 1989 15:40
Několik stovek lidí, zhruba 600, se začíná schá-

zet na Albertově v Praze, na akci k 50. výročí uza-
vření českých vysokých škol nacisty a připomín-
ce úmrtí studenta Jana Opletala, kterého tehdy 
zabili nacisté. Během několika dalších minut jsou 
zaplněné i ulice Na Slupi a Ke Karlovu.

17.11 2021 13:01
Protesty v bratislavských uliciach sa pomaly za-

čínajú, pred budovou parlamentu už sú zhromaž-
dené davy ľudí, zvukovú aparatúru na poobed-
ňajšiu akciu si pripravujú aj členovia ĽSNS.

Deň boja za slobodu a demokraciu bol tento 
rok iný. Prvýkrát za 32 rokov sedemnásty no-
vember nesprevádzala nostalgia, ale obavy  
o našu budúcnosť. Oslavu zjednotenia nahra-
dila polarizácia. Z dialógu, o ktorý študenti v 
roku 1989 žiadali, sa stali čriepky monológov. 
Sloboda a útlak nabrali za posledný rok nové 
významy.  

17.11.1989 16:05 
Dr. Josef Šárka, který se účastnil pohřbu Jana 

Opletala v roce 1939, má první projev. Mluví jas-
ně: „Studenti, nedejte se, jsem rád, že bojujete 
o to, o co jsme bojovali my tenkrát.“ Následuje 
bouřlivý potlesk a volání: „Svobodu! Svobodu!“, 
pak dav volá: „Dialog! Dialog!“

17.11 20:09
Premiér Eduard Heger v prejave k výročiu no-

vembra ’89 povedal, že prebieha ťažký a rozho-
dujúci zápas s nepriateľmi právneho štátu. „Ne-
priatelia sú silní, nakradli si milióny, skorumpovali 
policajtov, prokurátorov i sudcov. A majú svojich 
ochrancov aj v parlamente. No budú porazení, 
lebo to zdravé v našej spoločnosti je silnejšie ako 
to skazené a amorálne.“

Aj my sme iní. Alebo sme sa iba prispôsobili 
dobe plnej paradoxov. Sme aktívni, ku všetké-
mu máme čo povedať, ale ako spoločnosť sme 
rezignovali. Bijeme sa do hrudí za naše prá-
va, ale ignorujeme práva druhých. Žiadame  
o rovnaký prístup pre všetkých, ale keď sa spra-
vodlivosti dožadujú skutočne znevýhodnení 
a utláčaní, cítime krivdu. Podceňujeme schop-
nosti mladých, ale hovoríme o nich ako o nádeji 
pre Slovensko. Máme pocit, že tento štát myslí 
iba na dôchodcov, ale pritom ich kolektívne po-
sielame do hrobu. Máme plné reči národa, ale 
pritom z neho vyháňame tých najschopnejších. 
Oháňame sa Bohom a medzitým vo viere v naše 
ideály skopávame na kolená aj ľudí, ktorí sa mu 
klaňať nechcú. 

17.11. 1989 19:45 
Dav je uzavřen ze všech stran a volá „Máme 

holé ruce!“ nebo „Nechceme násilí!“
17.11. 2021 19:18
Dvaja policajti utrpeli v Bratislave počas pro-

testu zranenia, keď medzi nich z davu demon-
štrantov pri úrade vlády priletela pyrotechnika  
a explodovala.

Zažívame revolúciu. Slovensko prechádza 
krízou stredného veku - prehodnocuje svoje 
hodnoty a doterajšiu existenciu, cíti sa prázd-
no, nesebaisto a hľadá nový impulz v živote. Po 
každej revolúcii či kríze ale časom príde upoko-
jenie, zmierenie. Verím, že sa ho dočkáme čo 
najskôr.    

Nina Melicherová, oktáva

O kríze stredného veku 
a Nežnej revolúcii

Vianočné zvyky mojej rodiny sa trošku odlišujú 
od bežných španielskych tradícií. Vianočné sviatky 
zvyčajne trávim s rodinou na Kanárskych ostrovoch.

Počas nášho týždňového pobytu nezaháľame, 
požičiame si auto a precestujeme celý ostrov. Navšte-
vujeme sopky, malé mestečká, no najviac času trávi-
me na pláži. Počas večerov sa zabávame, chodíme na 
rôzne párty a užívame si spoločne strávený čas. Náš 
program je pestrý, niekedy si zahráme bowling alebo 
ideme na kebab. Najviac sa tešíme na noc z 24. na 25. 
decembra, pretože vtedy prichádza ,,Papa Noél“. Je 
to naša obdoba Santa Clausa. Vždy príde v noci, keď 
spíme, no viem, že je s ním aj deväť sobov. Predtým, 
ako ideme spať, nachystáme mu mlieko a koláčiky. 
Tiež nesmieme zabudnúť na mrkvu pre jeho soby. 
A ,,Papa Noél“ nám nechá darčeky pod vianočným 
stromčekom.

Večer 25.decembra si vychutnáme slávnostnú via-
nočnú večeru. Na stole nemávame  každý rok to isté. 
Minulý rok sme napr. mali morské plody a potom 

moriaka so zemiakmi, zeleninou a omáčkou.
Sofia Villar Mora (sexta)

preložila Ema Kridlová (sexta)

Vianoce v mojej rodine
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When I tried poured my heart
Into things that I´ve done
Trying to do it
But always just loosing
Without emotions
Without sight
Waking up to win this fight
Mind is broken to pieces
Eye of dead fishes
But still continue wishing
To be forgived
Losing identit, who am I
I really don’t care I just wanna smile
And I know I did some mistakes
I think about them everyday
But I will just keep fighting on
Till I´Il see my beloved God on my 
own!

Adam Gerschdorf, I.A

No name

Katarína Ulčáková: Stratený

Vianoce, Vianoce
už sú tu zas,
atmosféra kúzla 
poteší nás.

Adventom začína 
ten tajomný čas,
prvú sviečku zažínam,
vonku treští mráz.

A potom sa pridajú
druhá, tretia, štvrtá,
Vianoce sa blížia už,
pohoda sa črtá.

Želajme si navzájom
radostný ten čas,
aby navždy zostali
úsmev, pokoj v nás.

Kristína Staníková, sekunda

Atmosféra Vianoc

Foto Jakub Jurovčík, II.B

Redakčná rada: Sandra Kindernajová, Jessica Drgová, Kristína Staníková, Timotej Fabok, Terézia Srogončíková, Ema Kri-
dlová, Emma Maceková, Tamara Budayová, Nina Melicherová, Lucia Panáčková, Adam Gerschdorf, Sofia Villar Mora, Sára 
Struňáková, Odborný dozor: Martina Boleková, vyšlo v decembri  2021 ako súčasť Púchovských novín.

Jakub Kvasnička z oktávy cvičí už od 
svojich šestnástich rokov. Vtedy sa roz-
hodol cvičiť len pre svoje zdravie. Troj-
boju sa začal venovať v januári roku 
2021, keď sa cez lockdown rozhodol, 
že od cvičenia bude vyžadovať niečo 
viac. Tvrdí, že jeho najväčšou oporou 
sú rodičia, ktorí s ním chodia na súťa-
že, podporujú ho a dokonca s ním aj 
cvičia. Podľa jeho slov učenie a záro-
veň aj cvičenie nie je ľahké, ale zvláda 
to dobre, keďže posilňovňa je blízko  
gymnázia a zvyšok svojho času sa učí. 
Má niekoľko vzorov, na ktorých vidí, že 
iba tvrdou prácou sa dá niečo dokázať, 
ako napr. Chris Bumstead. Úspech, kto-
rý si  najviac cení, je 3.miesto na Gran-
dprix Slovakia, kde súperil so súpermi 
z vyššej váhovej kategórie a aj napriek 
tomu dokázal obsadiť 3. miesto.  Jeho 

najbližší cieľ je sa v máji 2022  kvalifiko-
vať na majstrovstvá  Európy a budúci 
rok by chcel ísť aj na majstrovstvá sve-
ta. Budúcim 
generáciám 
odkazuje, že 
ak chcú nie-
čo dokázať, 
nech sa ne-
vzdávajú, aj 
keby sa im to 
zdalo nemož-
né. Veď čím 
väčšia výzva, 
tým väčší 
úspech. Sám 
je vzorom 
toho, čo tvrdí. 
Prajeme mu, 
aby sa mu aj 

naďalej dobre darilo a aby dosiahol 
svoje ciele.

Timotej Fabok, sekunda

Hlavne sa nevzdať a hľadieť do budúcnosti

A Oscara získava...Hviezdy 
filmového sveta v Púchove?

Hviezdy filmového sveta v Púchove? 
Žiadny problém. Obľúbenou aktivitou 
nás študentov sú jednoznačne ankety. 
Tak sa poďte spolu s nami pozrieť na 
to, aký učiteľ by ľavou zadnou najlep-
šie stvárnil známu filmovú postavu.

Vždy usilovne pracovitá pani učiteľka 
Komorová sa stáva víťazkou v kategó-

rii Popoluška. Ne-
stratí sa v žiadnej 
situácii a je vždy 
pripravená na 
110%. Nikdy jej 
nechýbajú krás-
ne šaty či črievič-
ky, no na rozdiel 
od Popolušky ich 
má vždy obe.

Zvonilka, víla s dobrým srdcom, em-
patická a nápomocná, no kto by to len 

mohol byť? Pani 
učiteľka Med-
ňanská je správ-
na odpoveď. 
Dokonca aj vlasy 
majú podobné, 
už len doladiť 
zelené šaty, kríd-
la a ani ich nero-
zoznáme.

Doktor Google hovorí: ,,James 
Bond je mužom, 
ktorý ešte ne-
stratil atraktívny 
mladistvý vzhľad  
a chlapčenskú hra-
vosť. Je na vrchole 
svojich fyzických aj 
duševných síl. Záro-
veň však disponuje 
mierou zrelosti, 

veľkým množstvom skúseností a po-
trebným vnútorným pokojom a nad-
hľadom v dramatických situáciách.“ 
Tak a je to jasné, všetko sedí a víťazom 
kategórie James Bond sa stáva pán 
učiteľ Jankech!

Všetci veľmi dobre poznáme zná-
meho, svalnatého a sympatického hr-
dinu menom Rocky Balboa. Aj na na-

šej škole sa jeden 
nachádza a každý 
určite vie, o koho 
ide. V našej ankete 
vyhral toto miesto 
práve náš skvelý te-
locvikár pán učiteľ 
Súra.

Kúzelná detská opatrovateľka Mary 
Poppins je známa ako žena, ktorá 
zvláda a dokáže postaviť do pozoru 

aj problémovejšie 
deti. Aj u nás sa také 
nájdu a verte, že ich  
je dosť. Avšak máme 
pani učiteľku  Marti-
nu Bolekovú, ktorá 
túto funkciu zastáva 
vynikajúco. Práve 
preto vyhráva túto 
kategóriu.

Pán riaditeľ je rovnako inteligentný 
ako riaditeľ Rokforts-
kej strednej školy ča-
rodejníckej - Albus 
Dumbledore. Majú 
rovnakú funkciu na 
školách a aby toho 
nebolo málo, zá-
roveň majú obaja 
skvelý vzťah k de-

ťom. A tak túto časť vyhráva práve pán 
riaditeľ Miroslav Kubičár.

Víťazkou kategórie Pippi Dlhá Pan-
čucha sa stala pani učiteľka Drobná. 
Rovnako ako Pippi aj ona nás spre-
vádza rôznymi dobrodružstvami – na-
jmä, keď príde na hodinu s písomkami. 

Nechýba jej 
však ani veľké 
srdce a ocho-
ta, inak by 
niektorí z nás 
už možno 
prepadli.

Dobrodruh telom i dušou pán učiteľ 
Drobný vyhral kategóriu Indiana Jo-
nes. Rozum, odvaha či húževnatosť mu 
určite nechýbajú. A ak sme pod jeho 
vedením prekonali naše limity, cítili 

sme sa ako 
dobyvatelia 
stratenej ar-
chy po víťaz-
nom ťažení.

Pán učiteľ Klučka nás pletie do pa-
vučín matematic-
kých záhad a bojuje 
ako superhrdina 
proti naším nedo-
statkom v oblasti 
telesnej výchovy, 
a preto nikoho ne-
prekvapí, že vyhral 
kategóriu Spider-
man. 

Emma Maceková, Ema Kridlová, 
Lucia Panáčková, Tamara Budayová

Ilustrácie Sára Struňáková 
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Nástenný kalendár Mesta Púchov Nástenný kalendár Mesta Púchov 
na rok 2022 si môžete zakúpiť na rok 2022 si môžete zakúpiť 
v Infocentre v Divadle Púchovv Infocentre v Divadle Púchov
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 14.12.
Polievka: Kalerábová 
1. Kurací rezeň s brokolicou a baby 
mrkvou, dusená ryža
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka
Streda: 15.12.
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Hamburgské bravčové stehno, kysnutá 
knedľa
2.Cigánske kuracie stehno –vykostené  
so štuchanými zemiakmi
Štvrtok: 16.12.
Polievka: Kulajda 
1. Morčací hubárkin rezeň, dusená ryža/
americké zemiaky
2. Kotlíkový guláš z bravčového mäsa so 
zemiakmi, chlieb
Piatok: 17.12.
Polievka: Špenátová s cestovinou 
1. Hovädzia šťavnatá roštenka,  
dusená ryža
2.Černohorský bravčový rezeň, zemiaky, 
obedový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 14. 12. 
Polievka: 1. Hrachová s údeným mäsom, 
chlieb 
2. Cesnaková so syrom a opekaným 
chlebom 
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Kuracia pečeň na cibuľke v zemiakovej 

placke
3. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska 
omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 15. 12. 
Polievka: Cesnaková so syrom  
a opekaným chlebom 
1. Vyprážaný černohorský rezeň,  
pučené zemiaky, kyslá uhorka
2. Cestovinový šalát s kuracím mäsom
3. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska 
omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 16. 12. 
Polievka: 1. Paradajková s cestovinou, 
chlieb 
2. Cesnaková so syrom a opekaným 
chlebom 
1. Prírodný bravčový plátok, opekané 
zemiaky
2. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnakový dresing 
3. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska 
omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 17. 12. 
Polievka: 1. Zeleninová s cícerom, chlieb 
 2. Cesnaková so syrom a opekaným 
chlebom
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petržlenovou vňaťou, tatarská omáčka 
3. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska 
omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu

Prajeme dobrú chuť 

!UŽ LEN DO KONCA ROKA!!UŽ LEN DO KONCA ROKA!

OKULIAROVÉ SKLÁ 
PRE VODIČOV

MORAVSKÁ 11MORAVSKÁ 11
PÚCHOVPÚCHOV

AŽ  - 70 %
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

- 30 %

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK                      0918 237 839                  WWW.DROPTIC.SK   

VIANOČNÁ
PONUKA

DOVOZ

Alexandra Šport Hotel
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V I A N OČN Ý  K A P O R / Z U B ÁČ ,  Š A L Á T
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O B J E D N Á V K Y

od 23.-26.12.2021

+421 911 430 546

OSOBNÝ  ODBER  
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Predseda ZO SZZP ďakuje

Predseda ZO SZZP Ján PETRO ďa-Predseda ZO SZZP Ján PETRO ďa-
kuje všetkým, ktorí pomáhajú zdra-kuje všetkým, ktorí pomáhajú zdra-
votne ťažko postihnutým aj v tejto votne ťažko postihnutým aj v tejto 
ťažkej hektickej dobe pandémie ťažkej hektickej dobe pandémie 
Covidu 19. Ich pomoc kladne vplý-Covidu 19. Ich pomoc kladne vplý-
vala na činnosť našej organizácie  vala na činnosť našej organizácie  
a zmierňovala v neľahkých situáci-a zmierňovala v neľahkých situáci-
ách život členov ZO SZZP Púchov.ách život členov ZO SZZP Púchov.

Ďakujeme:Ďakujeme:
- Mestskému úradu Púchov, pani - Mestskému úradu Púchov, pani 

primátorke Katke Henekovej, Irenke primátorke Katke Henekovej, Irenke 
Kováčikovej, Marianovi Ondričkovi, Kováčikovej, Marianovi Ondričkovi, 
Daniele Gabrišovej...Daniele Gabrišovej...

- za propagáciu našej činnosti šéfre-- za propagáciu našej činnosti šéfre-
daktorovi Púchovských novín Slavomí-daktorovi Púchovských novín Slavomí-
rovi Flimmelovi a riaditeľovi TV Považie rovi Flimmelovi a riaditeľovi TV Považie 
Petrovi Galovičovi,Petrovi Galovičovi,

- predsedovi TSK Jaroslavovi Baško-- predsedovi TSK Jaroslavovi Baško-
vi, starostom okolitých obcí: Jurajovi vi, starostom okolitých obcí: Jurajovi 
Hriškovi, Ladislavovi Ďurečkovi, Mila-Hriškovi, Ladislavovi Ďurečkovi, Mila-
novi Panáčkovi, Rastislavovi Čepákovi, novi Panáčkovi, Rastislavovi Čepákovi, 
Martinovi Dolinskému,Martinovi Dolinskému,

- podnikateľom za finančnú pomoc: - podnikateľom za finančnú pomoc: 
Ing. Štefanovi Rosinovi, st., spoločnosti Ing. Štefanovi Rosinovi, st., spoločnosti 
Continental, MUDr. Hurtovej, Optike Continental, MUDr. Hurtovej, Optike 
Angel Optik, Pizza – Janek,Angel Optik, Pizza – Janek,

- majiteľom Hotelu Vyšehrad v Tur-- majiteľom Hotelu Vyšehrad v Tur-
čianskych Tepliciach za ústretovosť pri čianskych Tepliciach za ústretovosť pri 
poskytovaní rekondičných pobytov poskytovaní rekondičných pobytov 
pre našich členov,pre našich členov,

- Antonovi Čepákovi za spestrenie - Antonovi Čepákovi za spestrenie 
poriadaných akcií hrou na harmonike.poriadaných akcií hrou na harmonike.

- podnikateľom za predmety a pou-- podnikateľom za predmety a pou-
kazy do tomboly: Predajňa bicyklov pri kazy do tomboly: Predajňa bicyklov pri 
kostole, Zlatníctvo Safír, Trafika pri ple-kostole, Zlatníctvo Safír, Trafika pri ple-
cháči, Raiffeisen BANKE, Kaderníctvo cháči, Raiffeisen BANKE, Kaderníctvo 
v pasáži, Katolícka predajňa, Lekárne v pasáži, Katolícka predajňa, Lekárne 
Dr. Max a Vaša, RONA Lednické Rovne, Dr. Max a Vaša, RONA Lednické Rovne, 
Kaštieľ Lednické Rovne, Kvetinárstvo Kaštieľ Lednické Rovne, Kvetinárstvo 
Vlasta, Cukráreň i na Rožáku, Farby- Vlasta, Cukráreň i na Rožáku, Farby- 
laky Revák, MAKYTA, a.s. Púchov, Ode-laky Revák, MAKYTA, a.s. Púchov, Ode-
vy ODEMA, Predajňa Modrá keramika vy ODEMA, Predajňa Modrá keramika 
na Rožáku, Mliekareň Agrofarma Čer-na Rožáku, Mliekareň Agrofarma Čer-
vený Kameň,vený Kameň,

- všetkým, ktorí prispeli 2% zo svojich - všetkým, ktorí prispeli 2% zo svojich 
daní pre našu ZO SZZP.daní pre našu ZO SZZP.

Veľká vďaka patrí členom výboru Veľká vďaka patrí členom výboru 
a všetkým členom, ktorí ochotne na a všetkým členom, ktorí ochotne na 
podujatiach pomáhajú na úkor svojho podujatiach pomáhajú na úkor svojho 
voľného času. Zvlášť Milanovi Babušo-voľného času. Zvlášť Milanovi Babušo-
vi , ktorý náhle zomrel. Pekne ďakujem vi , ktorý náhle zomrel. Pekne ďakujem 
aj Petrovi Farkašovi za vedenie kroniky aj Petrovi Farkašovi za vedenie kroniky 
napriek svojmu zdravotnému stavu je napriek svojmu zdravotnému stavu je 
ochotný pomáhať. Antonovi Tarabo-ochotný pomáhať. Antonovi Tarabo-
vi, Petrovi Reginovi, našim krajčírkam vi, Petrovi Reginovi, našim krajčírkam 
Marte Galánkovej a Majke Čvirikovej. Marte Galánkovej a Majke Čvirikovej. 
Veľká vďaka za pomoc organizácií Jož-Veľká vďaka za pomoc organizácií Jož-
ke Fedorovej, Marte Hudecovej. Skrát-ke Fedorovej, Marte Hudecovej. Skrát-
ka veľká vďaka každému, kto je ochot-ka veľká vďaka každému, kto je ochot-
ný pomáhať našej ZO SZZP. Ďakujem aj ný pomáhať našej ZO SZZP. Ďakujem aj 
mojej manželke, ktorá mala so mnou mojej manželke, ktorá mala so mnou 
trpezlivosť a veľmi mi pomáhala, ale trpezlivosť a veľmi mi pomáhala, ale 
ktorá náhle po krátkej a ťažkej chorobe ktorá náhle po krátkej a ťažkej chorobe 
zomrela.zomrela.
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V rubrike, v ktorej predstavujeme talentova-
ných hráčov do 21 rokov v kádroch druholigistov, 
sme tentokrát zaostrili na šikovného obrancu 
MŠK Púchov Jakuba Pavloviča.

Narodil sa a futbalovo vyrastal v Považskej Bystrici. 
Už v trinástich rokoch sa však presunul do susedné-
ho okresu a obliekol dres MŠK Púchov. Jednu sezónu 
si vyskúšal aj v drese Dubnice, no ďalej na juh, do 
Trenčína, už nepokračoval. Vrátil sa do Púchova, kde 
vyšiel z mládeže až do A tímu, v ktorom v tejto sezó-
ne predvádza kvalitné výkony.  

“Myslím si, že v Púchove sa s mládežou pracuje 
veľmi dobre. Klub má výborné zázemie a postupne 
verím, že sa bude zlepšovať. Aj ja som sa rozhodol 
pre Púchov, veľkú rolu zohrali rodičia, ktorí ma v roz-
hodnutí podporili, keďže pred tými ôsmimi rokmi 
odchádzali z Považskej Bystrice práve do Púchova 
viacerí chalani. Som za toto rozhodnutie rád, pretože 
som sa uchytil,” hovorí o svojich začiatkoch stredný 
obranca ročník narodenia 2001. 

To, že Púchovčania dokážu zo svojej mládeže po-
súvať hráčov A mužstva je o to cennejšie, že v do-
rasteneckých kategóriách MŠK Púchov pôsobí až  
v druhej najvyššej súťaži. Odtiaľ je cesta do mužské-
ho profesionálneho futbalu náročná, veď skok II.fut-
balovej ligy je často priveľký aj pre dorastencov z pr-
vej ligy. Púchovský obranca však svoje miesto získal 
okam žite a rovnako rýchlo sa výkonnostne druhej 
lige prispôsobil. 

“Bol som v kontakte s Ačkom už dlhšiu dobu, môj 
posledný rok v doraste som sa dokonca stal súčasťou 
mužov. Vtedy som podpísal svoju prvú zmluvu. Čakal 
som na svoju šancu, o ktorú som sa musel pobiť  
a popritom som zápasy pravidelne hrával za dorast. 
To bola prvá sezóna Púchova v druhej lige a som rád, 
že som vtedy dostal šancu hrať v troch zápasoch. Pre 
mňa to bol neskutočný pocit naskočiť ako 18-ročný  
v 2. lige, zároveň ma to motivovalo ďalej na sebe pra-
covať,” zaspomínal na svoj prechod medzi seniorov 
dobre stavaný obranca. 

Ako sám seba vidí v rámci futbalových predností? 
“Povedal by som, že som veľmi pracovitý a poctivý 
v povinnostiach. Chcem sa stále zlepšovať a snažím 

sa počúvať skúsenejších hráčov a vziať si od nich čo 
najviac. Pri mojej výške je mojou prednosťou určite 
výskok a tak isto aj to, že v súboji neuhnem. Zapra-
covať by som chcel určite na trpezlivejšej rozohrávke  
a byť pokojnejší na ihrisku.” 

Napriek tomu, že hráva na poste stredného obran-
cu a alternovať môže aj na pravej obrane, je štvrtým 
najlepším strelcom svojho tímu, keď dal dva góly  
a na jeden prihral. Z individuálneho pohľadu môže 
byť s prvou polovicou sezónou spokojný.  “Áno, som 
rád pretože to boli moje prvé góly v seniorskom fut-
bale a dúfam, že toto konto ešte navýšim. So zápasmi 
hlavne v prvých dvoch tretinách sezóny som bol až 
na pár situácii spokojný, ale ku koncu to už nebolo 
také ideálne, ako som chcel.” 

Už menej spokojný však môže byť s tímovými vý-
sledkami. Púchovu po jesennej časti patrí predpo-
sledná priečka, pozbieral zatiaľ len desať bodov. Na 
záchranu stráca päť bodov, čo komplikuje vyhliadky 

MŠK na zotrvanie v druhej lige aj pre ďalšiu sezónu. 
“Nie sme tam, kde by sme chceli byť. A úprimne si 
myslím, že na aktuálnu priečku nepatríme, keďže 
90% zápasov sme prehrali maximálne o gól a to nám 
nepomáhalo ani po psychickej stránke. Ale zbrane 
neskladáme, máme pred sebou celú jar a ja som pre-
svedčený, že dosiahneme cieľ, po ktorom všetci túži-
me a Púchov bude pokračovať v druhej lige,” želá si 
Jakub Pavlovič. 

V druhej lige pôsobia dva jeho kluby, MŠK Púchov 
a bývalý klub z Dubnice. Navyše jeho prvotný klub, 
MŠK Považská Bystrica, má po jeseni namierené za 
postupom do druhej najvyššej súťaži. Futbalovo sil-
ný región dotvára AS Trenčín a MŠK Žilina, pôsobiace 
vo Fortuna lige. Dopláca Púchov na to, že o talenty  
z regiónu musí bojovať s toľkými klubmi, hrajúcimi 
na najvyššej úrovni? “Ťažko povedať, či na to do-
plácame. Myslím si, že v regióne sú tie kluby na pri-
bližne rovnakej úrovni, samozrejme okrem ligistov, 
takže ako klub nestrácame na konkurenciu a naše 
pôsobenie svedčí o tom, že mladí hráči sa uplatnia 
aj u nás. Klub má svoju tradíciu a možno by mohla 
časom prísť aj možnosť vrátiť sa do najvyššej súťaže. 
Momentálne je ale Púchov tam, kde chce byť a po-
stupne bude v 2FL určite napredovať. Samozrejme, 
vnímam aj ťaženie Považskej Bystrice, ale zápasy nej-
ako extra nesledujem. Bolo by veľké oživenie pre náš 
región, keby postúpili. Veľmi by som sa tešil na zápa-
sy proti ďalšiemu bývalému klubu,” zhodnotil situá-
ciu na Považí ďalší zo stopérskej liahne MŠK Púchov. 

V minulej sezóne na tomto poste žiaril Marián Pišo-
ja, ktorý sa dostal aj do reprezentácie U21 a po sezó-
ne si vybojoval angažmán v Dukle Banská Bystrica. 
Je aj príklad bývalého spoluhráča pre Jakuba motivá-
ciou? “S Marianom sme odohrali pár zápasov spolu  
a určite je pre mňa motiváciou a zároveň dôkazom, 
že aj z nášho menšieho klubu sa dá dostať vyššie. 
Chcel by som sa dostať na úroveň, pri ktorej by ma 
futbal živil na sto percent, aby to bola moja náplň 
života. Snažím sa pracovať a verím, že sa nejaké prí-
ležitosti objavia. Tajným snom je zahrať si v jednej z 
top piatich líg,” načrtol svoje ambície Jakub Pavlovič, 
#TalentV2FL, ktorého sa rozhodne oplatí sledovať aj  
v jarnej časti súťaže.                  Zdroj: AK2FL

Obranca MŠK Púchov Jakub Pavlovič patrí 
medzi najväčšie talenty druhej futbalovej ligy 
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Starší dorastenci MŠK Púchov (U19) majú za sebou 
vydarenú jesennú časť súťaže, po ktorej figurujú  
v druhej dorasteneckej lige na peknom treťom mies-
te. Jesennú časť súťaže zhodnotil na facebookovom 
profile MŠK Púchov tréner starších dorastencov Peter 
Mičic.  

Jeseň by som rozdelil na dve časti. Z hľadiska vý-
sledkového som spokojný s tretím miestom v tabuľ-
ke, nakoľko družstva pred sebou máme na dosah, 
ale k maximálnej spokojnosti mi chýba ešte 6 bodov. 
Hlavne doma sme zbytočne strácali, keď sme nedo-
tiahli niektoré zápasy do víťazstva, aj keď výkony boli 
na veľmi slušnej úrovni.

Bohužiaľ, sme doplácali na strašne veľkú maródku 
a absenciu hráčov v zápasoch, čo ovplyvňovalo aj 
konečné výsledky. 

Z hľadiska výkonnostného som spokojný s pred-
vádzanou hrou a hernou kvalitou vo väčšine zápa-
soch, ale ešte stále je to ďaleko od ideálu hry, ktorým 
by sme sa chceli prezentovať, takže máme výrazne 
na čom pracovať. 

V drvivej väčšine času v zápasoch sme však domi-
nantným, výrazne lepším družstvom, ale pokiaľ chce-
me byť aj úspešní, musíme výkony zhodnocovať aj 
do výsledkov.

Som presvedčený o tom, že hráme jeden z najlep-
ších futbalov v súťaži a určite sa budeme chcieť na jar 
pobiť o celkové víťazstvo.

V zimnej príprave sa budeme musieť zamerať hlav-
ne na ustálenie výkonnosti jednotlivcov a rozšíriť 
káder družstva o jedného - dvoch kvalitných hráčov, 
nakoľko šírka kádra bola pre nás na jeseň najväčší 
problém. 

Tabuľka po jeseni
1. Zl. Moravce 15 11 2 2 44:14 35
2. Skalica 15 10 1 4 32:23 31
3. MŠK Púchov 15 9 2 4 33:21 29
4. Komárno 15 8 4 3 32:19 28
5. Inter 15 8 3 4 22:15 27
6. Dubnica 14 8 2 4 26:17 26
7. Nitra 15 7 3 5 33:21 24
8. Karlova Ves 15 7 3 5 23:25 24
9. Myjava 15 5 2 8 22:24 17
10. Partizánske 14 5 2 7 20:29 17
11. Domino 15 3 7 5 22:23 16

12. Trnava 14 4 3 7 13:18 15
13. Šamorín 15 3 5 7 29:37 14
14. Senec 14 2 5 7 12:23 11
15. Piešťany 15 3 1 11 13:42 10
16. Krakovany 15 1 3 11 4:29 6

Doma
1. Zl. Moravce 7 6 1 0 25:2 19
2. Skalica 7 6 0 1 19:3 18
3. Nitra 7 5 1 1 21:6 16
4. Inter 8 4 2 2 17:9 14
5. MŠK Púchov 8 4 2 2 19:12 14
6. Karlova Ves 7 4 2 1 14:10 14
7. Komárno 7 4 1 2 12:6 13
8. Myjava 9 4 1 4 18:14 13
9. Dubnica 7 3 1 3 9:11 10
10. Šamorín 8 2 3 3 17:19 9
11. Trnava 7 2 1 4 4:8 7
12. Domino 8 1 3 4 13:14 6
13. Piešťany 6 2 0 4 8:10 6
14. Partizánske 7 2 0 5 14:17 6

15. Krakovany 7 1 3 3 4:8 6
16. Senec 8 1 3 4 5:12 6

Vonku
1. Dubnica 7 5 1 1 17:6 16
2. Zl. Moravce 8 5 1 2 19:12 16
3. Komárno 8 4 3 1 20:13 15
4. MŠK Púchov 7 5 0 2 14:9 15
5. Inter 7 4 1 2 5:6 13
6. Skalica 8 4 1 3 13:20 13
7. Partizánske 7 3 2 2 6:12 11
8. Domino 7 2 4 1 9:9 10
9. Karlova Ves 8 3 1 4 9:15 10
10. Trnava 7 2 2 3 9:10 8
11. Nitra 8 2 2 4 12:15 8
12. Senec 6 1 2 3 7:11 5
13. Šamorín 7 1 2 4 12:18 5
14. Myjava 6 1 1 4 4:10 4
15. Piešťany 9 1 1 7 5:32 4
16. Krakovany 8 0 0 8 0:21 0

Zdroj: MŠK Púchov

Starší dorastenci MŠK Púchov sú po jeseni na 
výbornej tretej priečke, pokukujú po vrchole

S úsmevom na tvárach odchádzali starší dorastenci MŠK Púchov v jesennej časti celkovom deväťkrát. 
Ilustračné foto: Facebook MŠK Púchov - futbal

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie 
pracovnej pozície: Referent sociálnych vecí a so-
ciálnych služieb organizačne začlenený pod 
Oddelenie školstva a sociálnych vecí Mestského 
úradu Púchov

Náplň (druh) práce: vykonávanie sociálnej po-
sudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti 
na sociálnu službu, rozhodovanie o odkázanosti na 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariade-
ní opatrovateľskej služby, v zariadení denného sta-
cionára a opatrovateľskej služby, zabezpečovanie 
poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá 
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úko-
noch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svo-
ju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, 
riadenie a koordinovanie činnosti opatrovateliek 
v domácom prostredí, poskytovanie základného 
sociál neho poradenstva.

Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, zákon 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
platných právnych predpisov, zákon č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zne-
ní neskorších platných právnych predpisov, zákon  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších platných právnych predpisov, prax vo verejnej 
správe alebo v sociálnej oblasti vítaná, znalosť práce 
s PC (internet, Word, Excel),  schopnosť pracovať 
v záťažových situáciách, flexibilita, kreativita, komu-
nikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, 
bezúhonnosť, vodičský preukaz „B“ výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žia-
dosť, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný 
list a fotokópiu dokladu o vzdelaní, čestné vyhlá-

senie o pravdivosti 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 niektorých zamestnancov vo výkone 
práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: 1.2.2022, resp. 
dohodou

Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú 
žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej 
obálke označenej: „Obsadenie pracovnej pozície 
Referent sociálnych vecí a sociálnych služieb orga-
nizačne začlenený pod Oddelenie školstva a sociál-
nych vecí - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Púchov, 
Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne 
do podateľne Mestského úradu Púchov najneskôr 
do 31.12.2021 do 12:00 hod.

Ponuka na obsadenie pracovnej pozície na MsÚ
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Mladší dorastenci MŠK Púchov (U17) figurujú 
po jesennej časti v druholigovej tabuľke na desia-
tej priečke. V porovnaní so svojimi staršími kole-
gami je to o čosi horšie. Tréner Patrik Mynář síce  
s umiestnením úplne spokojný nie je, na druhej  
strane to podľa neho nie je podstatné. Účinkova-
nie svojich zverencov zhodnotil na sociálnej sieti 
MŠK Púchov – futbal.   

S 10. miestom v tabuľke síce spokojný nie som, 
no vôbec má to nevyrušuje. V lete sme vytvorili 
široký káder, panovala konkurencia, no posunom 
niektorých chlapcov do vyššej kategórie nám chý-
bali rozdieloví hráči a vodcovské typy. Určite ma 
však nesmierne teší, že až traja hráči, ktorí ešte 
vekovo spadajú do kategórie U17, sa presadili do 
základnej zostavy U19 a boli ich nosní hráči. 

S herným výkonom družstva som bol v mno-
hých zápasoch spokojný. Často sme dominovali  
v držaní lopty, no nie vždy sme boli aj dostatočne 
nebezpeční vo finálnej tretine ihriska, na čom skú-
sime popracovať v zimnej príprave. 

Ako najväčšia naša slabina sa ukázala obran-
ná fáza, teda hra bez lopty, čo je najväčší rozdiel 
medzi žiackym a dorasteneckým futbalom. Druž-
stvá nás takmer v každom zápase prehrávali fy-
zicky (čo bolo pre nás limitujúce), je to však pri-
rodzené, keďže 90 % hráčov len vyšlo zo starších 
žiakov a zväčša v zápasoch nastupovali proti o rok 
starším chlapcom. 

Budeme pokračovať v systematickej práci  
a verím, že sa naplní môj osobný cieľ, aby sa  
v rámci možností, čo najviac našich domácich hrá-
čov presadilo v staršom doraste U19 a následne  
v A družstve. Táto veková kategória U17 je po vi-
acerých stránkach špecifická, hráči sa menia a vy-
víjajú či už po fyzickej alebo psychologickej strán-
ke, preto musíme byť v tomto období trpezliví  
a sledovať ich vývoj, pretože nikdy nevieme, kedy 
môže niektorý z hráčov výkonnostne “vyskočiť”.

Tabuľka po jeseni
1. Inter 15 12 1 2 41:13 37
2. Zl. Moravce 15 10 4 1 29:7 34
3. Komárno 15 10 3 2 40:13 33
4. Karlova Ves 15 10 2 3 40:18 32
5. Dubnica 14 9 3 2 34:16 30
6. Trnava 14 8 2 4 33:16 26
7. Šamorín 15 7 3 5 20:18 24

8. Domino 15 5 6 4 24:18 21
9. Nitra 15 5 3 7 17:29 18
10. MŠK Púchov 15 4 5 6 19:26 17
11. Piešťany 15 5 2 8 22:33 17
12. Senec 14 3 4 7 13:17 13
13. Skalica 15 2 4 9 11:27 10
14. Myjava 15 3 1 11 20:38 10
15. Krakovany 15 2 2 11 12:42 8
16. Partizánske 14 0 1 13 10:54 1

Doma
1. Inter 8 8 0 0 26:3 24
2. Dubnica 7 6 1 0 21:4 19
3. Komárno 7 5 1 1 21:5 16
4. Karlova Ves 7 5 1 1 24:11 16
5. Trnava 7 5 0 2 19:5 15
6. Domino 8 4 3 1 17:10 15
7. Zl. Moravce 7 4 3 0 9:3 15
8. Šamorín 8 4 2 2 10:9 14
9. Nitra 7 4 1 2 13:9 13
10. Senec 8 3 1 4 12:11 10
11. MŠK Púchov 8 2 4 2 10:12 10
12. Piešťany 6 2 1 3 9:12 7

13. Krakovany 7 2 1 4 7:14 7
14. Myjava 9 2 1 6 12:23 7
15. Skalica 7 1 2 4 4:12 5
16. Partizánske 7 0 1 6 4:24 1

Vonku
1. Zl. Moravce 8 6 1 1 20:4 19
2. Komárno 8 5 2 1 19:8 17
3. Karlova Ves 8 5 1 2 16:7 16
4. Inter 7 4 1 2 15:10 13
5. Trnava 7 3 2 2 14:11 11
6. Dubnica 7 3 2 2 13:12 11
7. Šamorín 7 3 1 3 10:9 10
8. Piešťany 9 3 1 5 13:21 10
9. MŠK Púchov 7 2 1 4 9:14 7
10. Domino 7 1 3 3 7:8 6
11. Skalica 8 1 2 5 7:15 5
12. Nitra 8 1 2 5 4:20 5
13. Senec 6 0 3 3 1:6 3
14. Myjava 6 1 0 5 8:15 3
15. Krakovany 8 0 1 7 5:28 1
16. Partizánske 7 0 0 7 6:30 0

Zdroj: MŠK Púchov

Mladší dorastenci po jeseni desiati, tréner P. Mynář 
vidí prioritu v presune najlepších hráčov do U19

Staronovým predsedom Oblastné-
ho futbalového zväzu Považská Bys-
trica bude v nasledujúcom štvorroč-
nom období opäť Ján Panák. 
Rozhodli o tom delegáti volebnej 
konferencie Oblastného futbalového 
zväzu pre okresy Považská Bystrica, 
Púchov a Ilava, ktorá sa konala 3. de-
cembra. 

Konferencie sa zúčastnilo iba 27 
delegátov z oddielov, klubov a telo-
výchovných jednôt troch okresov, čo 

predstavuje účasť tesne nad hranicou 
uznášaniachopnosti (58,70 percent). 

Ján Panák získal všetkých 27 hla-
sov delegátov konferencie. Rovnako 
všetky hlasy dostali aj ďalší volení 
kandidáti do rôznych funkcií v riadia-
com oblastnom futbalovom zväze. 

Konferencia jednomyseľne zvolila 
členov Výkonného výboru Oblastné-
ho futbalového zväzu. Stali sa nimi za 
Považskobystrický okres Anton Polí-
ček, Ján Haladej a Miroslav Kvaššay, 

za okres Púchov Branislav Bodorík  
a Miloš Toman a za Ilavský okres Ra-
domír Sluk a Ferdinand Gach.

Za predsedu revíznej komisie ObFZ 
zvolili delegáti rovnako jednomyseľ-
ne Jozefa Mamisa (okres Považská 
Bystrica). Predsedom odvolacej komi-
sie sa stal Radomír Sluk (okres Ilava) 
a predsedom disciplinárnej komisie 
Oblastného futbalového zväzu bude 
najbližšie štyri roky Rastislav Sovík 
(okres P. Bystrica).                            (pok)

Staronovým predsedom oblastného futbalového zväzu bude 
Ján Panák, všetkých funkcionárov zvolili jednomyseľne...
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Mládežnícke hokejové kluby na 
Slovensku žiadajú obnovenie tré-
ningového procesu i dlhodobých 
súťaží. Podporu spoločného vy-
hlásenia športových zväzov vyjad-
rilo 58 slovenských hokejových 
klubov, medzi nimi aj hokejový 
klub MŠK Púchov. Text iniciatívy 
zverejnil na svojej webovej stránke 
Slovenský zväz ľadového hokeja. 
Prinášame ho v úplnom znení:

Úvodom spoločnej iniciatívy mlá-

dežníckych hokejových klubov na 
Slovensku deklarujeme, že si plne 
uvedomujeme závažnosť situácie  
v našej krajine v súvislosti s nepriaz-
nivým vývojom pandemickej situácie  
a šírenia ochorenia COVID-19. Záro-
veň sme presvedčení, že doterajší, 
takmer dvojročný život s pandémiou 
nám ukázal spôsoby, vďaka ktorým 
dokážeme zabezpečiť bezpečný 
chod tréningového procesu. Práve 
ten je pre výchovu nielen mladých 
hokejistov, ale všetkých športovcov 
nesmierne dôležitý. 

Ak platí, že vláda SR vo svojom roz-
hodnutí po oznámení lockdownu 
ponechala otvorené školy z dôvodu 
nepriaznivých dopadov na mentálny 
a vedomostný rozvoj dieťaťa, potom 
by malo platiť, že bude hľadať spôsob 
pre funkčnosť tréningového procesu 
mladých športovcov. Jeho absencia 
totiž vzhľadom na nedostatok fyzic-
kej aktivity veľmi nepriaznivo pôsobí 
na zdravie našich detí, nehovoriac  
o devastačných účinkoch na napre-
dovanie ich športovej kariéry. Po 
takmer dvoch rokoch boja s pandé-
miou takýto spôsob ponúkame. 

V plnej miere podporujeme spo-
ločné vyhlásenie piatich najväčších 
národných športových zväzov na 
Slovensku, s ktorým sme plne sto-
tožnení. Predovšetkým s jeho prvým  
a pre nás kľúčovým bodom. Máme za 
to, aby všetky tréningové aktivity čím 
skôr po ukončení tvrdého lockdownu 
prebiehali minimálne v režime OTP, 

Mládežnícke hokejové kluby Slovenska žiadajú 
obnovenie tréningového procesu i súťaží

bez ohľadu na farbu okresu podľa 
COVID automatu a bez obmedzenia 
počtu účastníkov. Zároveň v tejto 
súvislosti žiadame najskoršie možné 
obnovenie mládežníckych hokejo-
vých súťaží. Sme presvedčení, že ak 
deti smú navštevovať školu za dodr-
žania bezpečnostných opatrení, za 
rovnakých podmienok smú prísť na 
športovisko a zapojiť sa do tréningo-
vého procesu. Sme presvedčení, že 
režim OTP ponúka dostatočnú garan-

ciu bezpečného prostredia tak, ako to 
uvádzajú športové zväzy vo svojom 
spoločnom vyhlásení. 

Ako vrcholoví funkcionári, ktorí 
zabezpečujú kompletný servis pri 
výchove našich športových talentov 
vieme, že je to dlhý a náročný proces. 
Proces, pri ktorom má výpadok jednej 
sezóny ničiacu tendenciu. Výpadok 
druhej absolútne devastačný účinok 
znamenajúci pochovanie detských 
nádejí na vysnívanú športovú kari-
éru. Preto nás veľmi ničí skutočnosť, 
že v okolitých štátoch nie je napriek 
rovnako katastrofálnej pandemickej 
situácii pozastavené športovanie či 
tréningový proces talentovanej mlá-
deže... 

Veríme, že spoločným úsilím, vzá-
jomnou dôverou a pochopením ko-
nečne nastúpime na cestu, ktorou 
umožníme mládeži ďalej trénovať, 
súťažiť a mať radosť z hry. Na cestu, 
ktorú navrhujeme spoločne s piatimi 
najväčšími národnými športovými 
zväzmi. Nie o dva týždne, ani o me-
siac. Ale čím skôr. Pevne dúfame, že 
našim spoločným záujmom sa odte-
raz stane úsilie vybudovať pre deti 
bezpečné prostredie nielen na vzde-
lávanie, ale i športovanie.

Mládežnícke hokejové kluby aj tou-
to cestou vyzývajú mládežnícke klu-
by v ostatných športových zväzoch 
na Slovensku, aby sa k vyhláseniu 
pripojili.

Výzvu podpísali predstavitelia 
nasledovných mládežníckych ho-

kejových klubov na Slovensku:
HOBA Bratislava
HC Slovakia Talents
MMHK Nitra
HO Hamikovo Hamuliakovo
HK 18 Karpatský Sokol
HC Topoľčany
HK Spartak Bánovce
Speeders Bratislava
Hokejový klub HC Zlaté Moravce
HK Levice
HC Slovan Bratislava - mládež
HK HAVRANI Piešťany
HK 91 Senica
HK Trnava
MHKM Skalica n.o.
HK Lokomotíva Nové Zámky
HC Lamač
HK Ružinov ´99 Bratislava
Hokejový klub Nové Mesto nad Vá-

hom
HK DUKLA Trenčín n.o.
Hockey club Petržalka 2010 o.z.
HK Iskra Partizánske
MSHK mládež Prievidza
Barani - HŠMH Banská Bystrica
HK Spartak Dubnica
HT MHK32 Liptovský Mikuláš
HK Altis Orava
MŠK Púchov

HK Brezno
HKM Zvolen - mládež
HK´95 Považská Bystrica
MHK Ružomberok
HKM Rimavská Sobota
HC 07 Detva
MHK Dolný Kubín
MsHKM Žilina
MHA Martin
HC Lučenec
HC Veľký Krtíš
HK SPORT TREND Žiar nad Hronom
HA Slávia Prešov
HC Bulls Vranov
HC Košice
HK Mládež Michalovce
HK Sabinov
HK ŠKP Poprad
HK Spiš Indians Levoča
HK Spišská Nová Ves
HK Sršne Košice
HKM Kežmarok
Ľubovnianski Rytieri HC
MHK Kežmarok
Mládež HC 46 Bardejov
MŠKM Trebišov
Prešov Penguins
LIBA ACADEMY 11 Košice
HK Slovan Gelnica
HK HUMENSKÉ LEVY 
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom, 
spolupracovníkom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s  naším drahým Milanom 
Kubišom dňa 26.11.2021. 
Ďakujeme za prejavy úcty 
k zosnulému a sústrasti 
pozostalým i za kvetinové 
dary. Naše poďakovanie 
patrí aj pohrebnej službe Advent za dôstojný prie-
beh obradu, pánovi farárovi Mgr. Dušanovi Cíno-
vi a za hudobný sprievod kapele. Smútiaca rodina.  

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 4.12.2021 
rozlúčiť s našimi drahými Pavlou a Michalom Ko-
zákovými, milovanou mamou/otcom, babkou/
dedkom a prababkou/pradedkom z Púchova, 
ktorí nás náhle navždy opustili. „Hoci už nie ste 
medzi nami, v našich srdciach ostávate navždy 
s nami.“ Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe  
Advent za dôstojnú rozlúčku. Kto ste ich po-
znali, venujte im, prosím, tichú spomienku.  

Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí sa dňa 22.11.2021 prišli  
rozlúčiť s naším drahým Vavrom Slovákom.  
Taktiež ďakujeme priateľom z futbalového klubu 
MŠK Púchov a poďakovanie patrí aj pohrebnej služ-
be Advent za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

Všetky deti a zároveň celý kolektív CDR PU (Det-
ský domov Púchov) z celého srdca ďakujú čle-
nom Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov 
z CVČ Včielka, ktorí sa podieľali na zrealizovaní 
zbierky: „POŠLI MIKULÁŠSKY BALÍČEK.“ Veľké 
ďakujeme tiež patrí všetkým, čo sa na zbierke Mi-
kulášskych balíčkov zúčastnili – ZŠ Mládežnícka, 
ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Gorazdova, Cirkevná ZŠ 
sv. Margity, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Gymná-
zium Púchov, SOŠ I. Krasku Púchov, zamestnan-
com Okresného úradu v Púchove, CVČ Púchov, 
OZ Gombička. Rovnako ďakujeme každému jed-
nému, kto do zbierky prispel. Detičky mali veľkú 
radosť. Ešte raz „ĎAKUJEME“. 

Centrum pre deti a rodiny Púchov

SPOMIENKA
„Odišla si rýchlo, niet Ťa medzi nami, ale v našich 
srdciach žiješ stále spomienkami.“ Dňa 11.12.2021 
si pripomenieme 1. výročie úmrtia, čo nás navždy 
opustila naša mama, babka a prababka Jozefína 
Kudlejová. Zároveň 30.11.2021 sme si pripome-
nuli 5. výročie úmrtia nášho otca, dedka a  pra-
dedka Augustína Kudleja. „Len kytičku kvetov 
na hrob môžeme dať, pokoj a večný spánok priať 
a  s  veľkou láskou na Vás spomínať.“ S  láskou 

a vďakou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 14.12.2021 uplynú 
už štyri roky,  odkedy nás 
navždy opustila skve-
lá manželka, najlepšia 
mama, milujúca babka 
a obetavá priateľka Eva 
Pagáčová. Kto ste ju po-
znali, venujte jej spolu  
s nami tichú modlitbu. 
„Až keď si odišla, zistili 
sme, o čo sme prišli...“

SPOMIENKA
V dlaniach mal poctivý kus 
tvrdej práce, na perách 
úsmev, v  srdci dobrotu 
a  v  duši lásku, i na tvári 
nejednu vrásku... Na toto 
všetko už len tíško pri jeho 
hrobe spomíname a  dňa 
13.12. si pripomenieme 
prvé smutné výročie, od-
kedy nás navždy opustil 
náš milovaný  Rudolf Gašpárek  z  Nosíc. S  láskou 
a vďakou spomína manželka Anna a celá rodina.  

SPOMIENKA
Dňa 19.12.2021 uplynú  
4 roky, čo nás opustil náš 
otec, dedko a pradedko 
Alojz Nemček zo Záska-
lia. S láskou  spomínajú 
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Uplynulo 15 rokov, kedy 
nás 2.12. opustil pán  
Milan Šlesar. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. 
Syn a dcéra s rodinami. SPOMIENKA

Dňa 8.12.2021 sme si pri-
pomenuli 1. výročie úmr-
tia našej drahej mamič-
ky, babičky, prababičky 
Anny Wáclavovej, rod. 
Kováčikovej. 
„Ťažko je nespomínať, 
keď v  očiach slza stojí, 
ťažko zabudnúť, keď srd-
ce stále bolí... Odpočívaj 
v pokoji, mamička.“ 
S  láskou a  úctou spomína dcéra Anna s  Petrom, 
vnučka Barborka s priateľom Marcelom, vnuk Filip 
s priateľkou Katkou a pravnukovia Šimon a Silas.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, v  srdci 
bolesť zanechal, rýchlo 
bez rozlúčky, nikto to 
nečakal.“ Dňa 12.12.2021 
si pripomíname 7. výro-
čie úmrtia nášho drahé-
ho manžela, otca, ded-
ka a  pradedka Jozefa  
Salamu. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

Inzertná kancelária 
Púchovskej kultúry

OTVORENÁ 
KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

inzerciu a spomienky 
počas ostatných dní 

vybavíte emailom alebo 
telefonicky na:  

reklama@puchovska-
kultura.sk  

0905 750 121 WWW.LAVADO.SK
Hliník 143
BYTČA

Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

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

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 20.12.2021

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SLUŽIEB

POVAŽSKÁ BYSTRICA
MORAVSKÁ 

PÚCHOV



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

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

OZNAM
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Púchov oznamuje, že zber-
ný dvor bude otvorený v mesiaci december 2021 v riadnom čase a to  
od: 8:00 hod.  -  18:00 hod. s výnimkou dní:

23.12.2021 (štvrtok) v čase od: 8:00 - 12:00 hod.
30.12.2021 (štvrtok) v čase od: 8:00 - 11:00 hod.
31.12.2021 (Silvester) bude zberný dvor pre občanov zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie. 
Ing. Miloš Svoboda, konateľ spoločnosti

SPOMIENKA
S bolesťou v srdci si do-
voľujeme pripomenúť, že  
13. decembra 2021  uply-
nuli 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, dedko a praded-
ko Milan Húževka. Ak ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomien-
ku. Manželka Veronika  
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 4.12.2021 uplynul  
1 rok, keď od nás navždy 
odišiel náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Eduard Fedor z Dolných 
Kočkoviec. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou, úctou a vďakou 
spomína  celá rodina.

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 

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA

 hláste na adrese:  
ptsmpu@ptsmpu.sk

dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

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

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

• Maľovanie, natieranie 0902 356 631
• Stavebné práce 0902 356 631
KÚPA

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

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

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

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

• Kúpim garsónku. 0907 788 114
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

• Ak vám koncom leta / začiatkom jesene ušli ovce, 
kontaktujte ma na tel. č.: 0903251746. Budem sa, 
samozrejme, pýtať na reálie.
PRÁCA

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

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 - odmeňo-
vanie podielovou mzdou z odovzdaných výkonov (max. výška nie je obmedzená). Kon-
takt: Pavol Hlušek, 0903 951 280, životopisy zasielať na sbdpu@sbdpuchov.sk

Administratívny pracovník
Účtovnícke a administratívne práce, komunikácia so zákazníkmi, prevody bytov, 
evidencia bytových 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

• Hľadám prácu ako upratovačka. 0944 341 880

• Hľadám brigádu v  poobedňajších hodinách.  
0949 494 511

• Ponúkam opatrovanie v  popoludňajších 
a večerných hodinách a cez víkend. 0902 615 016



inzerciainzercia


