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„Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho „Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho 
Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky 
spravodlivosti, ktoré sme konali , ale podľa svojho spravodlivosti, ktoré sme konali , ale podľa svojho 
milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a ob-milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a ob-
novením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na novením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na 
nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby 
ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi 
podľa nádeje večného života.“ (Títovi 3, 4 – 7)podľa nádeje večného života.“ (Títovi 3, 4 – 7)

Zjavila sa dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Zjavila sa dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa 
Boha... to je skutočná hodnota, hĺbka a radosť ViaBoha... to je skutočná hodnota, hĺbka a radosť Via
noc. Dobrota a láska. To potrebuje každý z nás a to noc. Dobrota a láska. To potrebuje každý z nás a to 
potrebuje aj celý svet. Dobrotu a lásku. Vo svete plpotrebuje aj celý svet. Dobrotu a lásku. Vo svete pl
nom katastrof a zomierania, vo svete plnom násilia nom katastrof a zomierania, vo svete plnom násilia 
a bolesti, vo svete plnom nelásky, sebectva, vo svete a bolesti, vo svete plnom nelásky, sebectva, vo svete 
plnom politikárčenia a podvodov...plnom politikárčenia a podvodov...

A tomuto svetu sa zjavila dobrota a láska nášho A tomuto svetu sa zjavila dobrota a láska nášho 
Spasiteľa Boha. Znie to ako podmaňujúca melódia Spasiteľa Boha. Znie to ako podmaňujúca melódia 
pre ľudské uši alebo ako tichý a výdatný dážď na vypre ľudské uši alebo ako tichý a výdatný dážď na vy
prahnutú pôdu ľudských sŕdc.prahnutú pôdu ľudských sŕdc.

Tým nechcem povedať, že my ľudia sa vôbec neTým nechcem povedať, že my ľudia sa vôbec ne
snažíme o dobrotu a lásku. Určite každý podľa svojsnažíme o dobrotu a lásku. Určite každý podľa svoj
ho obdarovania a podľa svojich možností a síl. Niekto  ho obdarovania a podľa svojich možností a síl. Niekto  
s láskou vychováva deti, iný s trpezlivosťou sprevás láskou vychováva deti, iný s trpezlivosťou sprevá
dza zomierajúcich, ďalší sa stará o svojich rodičov či dza zomierajúcich, ďalší sa stará o svojich rodičov či 
seniorov... tam všade je prítomna dobrota a láska. seniorov... tam všade je prítomna dobrota a láska. 
Väčšinou tichá a pokorná, nenápadná, príliš o nej Väčšinou tichá a pokorná, nenápadná, príliš o nej 
nepočujeme, alebo vieme len málo. Ale zato zloba  nepočujeme, alebo vieme len málo. Ale zato zloba  
a nenávisť, pýcha a manipulácie, o tých vieme veľa  a nenávisť, pýcha a manipulácie, o tých vieme veľa  
a často. Zdanlivo prekrývajú dobrotu a lásku, ale je to a často. Zdanlivo prekrývajú dobrotu a lásku, ale je to 
len zdanlivo. Dobrota a láska fungujú aj dnes v ľudlen zdanlivo. Dobrota a láska fungujú aj dnes v ľud
ských srdciach, vo vzťahoch, v rodinách i spoločenských srdciach, vo vzťahoch, v rodinách i spoločen
skom živote. A je to mnoho dobroty a lásky. Jeden skom živote. A je to mnoho dobroty a lásky. Jeden 
príklad za všetky z týchto dní: Zdravotníci a zamestpríklad za všetky z týchto dní: Zdravotníci a zamest
nanci nemocníc dnes dávajú do svojej služby všetko nanci nemocníc dnes dávajú do svojej služby všetko 
zo svojho najväčšieho obdarovania, dávajú z najväčzo svojho najväčšieho obdarovania, dávajú z najväč
ších hlbín svojich životov všetku lásku a dobrotu... ších hlbín svojich životov všetku lásku a dobrotu... 
aj keď sú vyčerpaní, smutní, frustrovaní... a dokonca aj keď sú vyčerpaní, smutní, frustrovaní... a dokonca 
niektorými spomedzi nás verbálne aj fyzicky atakoniektorými spomedzi nás verbálne aj fyzicky atako
vaní a napádaní. Áno, dobrota a láska sú aj v tomto vaní a napádaní. Áno, dobrota a láska sú aj v tomto 
našom svete stále na mnohých miestach prítomné.  našom svete stále na mnohých miestach prítomné.  
A aj vďaka ním je život na tejto zemi znesiteľný  A aj vďaka ním je život na tejto zemi znesiteľný  
a zvládnuteľný. a zvládnuteľný. 

Apoštol Pavel nám však pripomína, že sa tu otvoril, Apoštol Pavel nám však pripomína, že sa tu otvoril, 
objavil aj iný zdroj dobroty a lásky. Dobrota a láska objavil aj iný zdroj dobroty a lásky. Dobrota a láska 
nášho Spasiteľa Boha. Ako keby sme objavili nový nášho Spasiteľa Boha. Ako keby sme objavili nový 
prameň, pri ktorom sa môžeme všetci občerstviť  prameň, pri ktorom sa môžeme všetci občerstviť  
a očistiť. Nabrať nové sily, aby sme mohli aj naďalej a očistiť. Nabrať nové sily, aby sme mohli aj naďalej 
rozdávať. rozdávať. 

Tá zjavená Božia dobrota a láska nám v prvom rade Tá zjavená Božia dobrota a láska nám v prvom rade 
odkrýva Božie zmýšľanie o nás, Božie plány s človeodkrýva Božie zmýšľanie o nás, Božie plány s člove
kom. Zjavuje záchranu z moci hriechu, z jeho otrockom. Zjavuje záchranu z moci hriechu, z jeho otroc
tva a poviazanosti. A otvára tak zároveň aj výhľady až tva a poviazanosti. A otvára tak zároveň aj výhľady až 
za hranice tohoto života.za hranice tohoto života.

Božia dobrota a láska nám zjavuje, že nepatríme Božia dobrota a láska nám zjavuje, že nepatríme 
smrti, chaosu a temnote, ale novému životu a svetlu. smrti, chaosu a temnote, ale novému životu a svetlu. 

Lebo sme súčasťou Božieho poriadku, Božích plánov.Lebo sme súčasťou Božieho poriadku, Božích plánov.
Dobrota a láska nášho Spasiteľa Boha sa zjavuje  Dobrota a láska nášho Spasiteľa Boha sa zjavuje  

v anjelskej zvesti a speve: „Nebojte sa, veď zvestujem v anjelskej zvesti a speve: „Nebojte sa, veď zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo 
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, 
ktorý je Kristus Pán.“ (Lk 2,1011)ktorý je Kristus Pán.“ (Lk 2,1011)

Všemohúci a svätý Boh sa spája a solidarizuje s čloVšemohúci a svätý Boh sa spája a solidarizuje s člo
vekom, s ľuďmi. Prišiel za človekom, za nami. A prišiel vekom, s ľuďmi. Prišiel za človekom, za nami. A prišiel 
cestou všetkého stvorenstva, narodením sa do tohto cestou všetkého stvorenstva, narodením sa do tohto 
sveta. sveta. 

Táto dobrota a láska je Božou ponukou pre každéTáto dobrota a láska je Božou ponukou pre každé
ho. Boh nerozlišuje. Neprepočítava skutky a zásluhy. ho. Boh nerozlišuje. Neprepočítava skutky a zásluhy. 

Neponúka záchranu a spásu ako protihodnotu za Neponúka záchranu a spásu ako protihodnotu za 
niečo. Ale zjavuje a ponúka ju jedine z lásky k človeniečo. Ale zjavuje a ponúka ju jedine z lásky k člove
ku. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeku. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorode
ného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal, ného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal, 
každý, kto verí v Neho.“ (J 3,16)každý, kto verí v Neho.“ (J 3,16)

Boh miluje svet a miluje aj človeka v tomto svete.  Boh miluje svet a miluje aj človeka v tomto svete.  
A to stačí. To je zo všetkého najviac.A to stačí. To je zo všetkého najviac.

Hovoríme o láske, ale apoštol ešte píše aj o nádeji: Hovoríme o láske, ale apoštol ešte píše aj o nádeji: 
„ospravedlnení Jeho milosťou stali sme sa dedičmi „ospravedlnení Jeho milosťou stali sme sa dedičmi 
nádeje večného života.“nádeje večného života.“

Apoštol Pavel tu hovorí o kresťanskej nádeji, ktorá Apoštol Pavel tu hovorí o kresťanskej nádeji, ktorá 
sa upína  vzťahuje k tomu, čo nemožno spočítať, nasa upína  vzťahuje k tomu, čo nemožno spočítať, na
programovať, premyslieť, na čo sa nedá našetriť, čo programovať, premyslieť, na čo sa nedá našetriť, čo 
sa nedá ani vyfotografovať, vziať do ruky, ani vlastniť. sa nedá ani vyfotografovať, vziať do ruky, ani vlastniť. 
Kresťanská nádej sa dá iba žiť. A to už tu a teraz. Je Kresťanská nádej sa dá iba žiť. A to už tu a teraz. Je 
to nádej, ktorá dá posledný zmysel všetkému, čo tu to nádej, ktorá dá posledný zmysel všetkému, čo tu 
žijeme. Našim zápasom, víťazstvám i prehrám. Je to žijeme. Našim zápasom, víťazstvám i prehrám. Je to 
podiel na večnom živote, na novej budúcnosti, ktorý podiel na večnom živote, na novej budúcnosti, ktorý 

sa otvára jedine skrze zjavenú Božiu dobrotu a lásku. sa otvára jedine skrze zjavenú Božiu dobrotu a lásku. 
A to bez rozdielu pre všetkých... aj pre tých, ktorí preA to bez rozdielu pre všetkých... aj pre tých, ktorí pre
stali v čokoľvek dúfať, ktorí stratili výhľady do budúcstali v čokoľvek dúfať, ktorí stratili výhľady do budúc
nosti, ktorí nad svojim životom zlomili či lámu palicu. nosti, ktorí nad svojim životom zlomili či lámu palicu. 

Nádej, ktorú prináša zjavená dobrota a láska SpaNádej, ktorú prináša zjavená dobrota a láska Spa
siteľa Boha, usmerňuje náš pohľad k večnosti a dáva siteľa Boha, usmerňuje náš pohľad k večnosti a dáva 
tak človeku novú silu aj pre tento život. Pre jeho tak človeku novú silu aj pre tento život. Pre jeho 
cesty, zápasy a pády. A mnohé naše prehry, bolesti  cesty, zápasy a pády. A mnohé naše prehry, bolesti  
a straty relativizuje, lebo ich stavia do nového svetla, a straty relativizuje, lebo ich stavia do nového svetla, 
v ktorom dostávajú nový, nečakaný význam. v ktorom dostávajú nový, nečakaný význam. 

Čo sa zdalo byť zásadné a dôležité, môže sa zrazu jaČo sa zdalo byť zásadné a dôležité, môže sa zrazu ja
viť ako nepodstatné. Straty sa stavajú ziskami a zisky viť ako nepodstatné. Straty sa stavajú ziskami a zisky 

stratami. Pretože skutočným základom tejto nádeje stratami. Pretože skutočným základom tejto nádeje 
je Božia milosť, ktorá ospravedlňuje, je odpúšťajúca, je Božia milosť, ktorá ospravedlňuje, je odpúšťajúca, 
ponúka novú a ďalšiu šancu. A sme opäť na začiatponúka novú a ďalšiu šancu. A sme opäť na začiat
ku: „a keď sa zjavila dobrota a láska nášho Spasiteľa ku: „a keď sa zjavila dobrota a láska nášho Spasiteľa 
Boha“  prišla z Božieho rozhodnutia v narodenom Boha“  prišla z Božieho rozhodnutia v narodenom 
Božom Dieťati medzi nami. A keď „Kristus zomrel za Božom Dieťati medzi nami. A keď „Kristus zomrel za 
nás a za naše hriechy“ – dostala Božia dobrota a láska nás a za naše hriechy“ – dostala Božia dobrota a láska 
novú podobu – podobu obete. Až napokon vyvrchonovú podobu – podobu obete. Až napokon vyvrcho
lila premožením smrti v Kristovom vzkriesení. A tak je lila premožením smrti v Kristovom vzkriesení. A tak je 
človečenstvu naplno otvorená a sprístupnená nádej človečenstvu naplno otvorená a sprístupnená nádej 
večného života. Otvorené nebo sa stalo vďaka Božej večného života. Otvorené nebo sa stalo vďaka Božej 
dobrote a láske realitou. dobrote a láske realitou. 

Milí priatelia, prajem vám, aby takáto dobrota a lásMilí priatelia, prajem vám, aby takáto dobrota a lás
ka naplnila aj vaše vianočné sviatky a sprevádzala vás ka naplnila aj vaše vianočné sviatky a sprevádzala vás 
i v celom novom roku. i v celom novom roku. 

Dobrota a láska nášho Spasiteľa Boha, Pána Ježiša Dobrota a láska nášho Spasiteľa Boha, Pána Ježiša 
Krista, nech je s vami. Krista, nech je s vami. 

Dušan Cina, evanj. a. v. farárDušan Cina, evanj. a. v. farár

Hodnota a hĺbka Vianoc 
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Heal the world - uzdravme svet
Keď som chodil na gymnázium, bolo to v 90.tych Keď som chodil na gymnázium, bolo to v 90.tych 

rokoch, na Balkáne v Juhoslávii zúrila občianska rokoch, na Balkáne v Juhoslávii zúrila občianska 
vojna a v našom meste, odkiaľ pochádzam, vznikla vojna a v našom meste, odkiaľ pochádzam, vznikla 
možnosť prijímať vysielanie hudobnej stanice MTV. možnosť prijímať vysielanie hudobnej stanice MTV. 
Jeden z videoklipov, ktorý sa denne často opakoval, Jeden z videoklipov, ktorý sa denne často opakoval, 
bol videoklip k piesni Michaela Jacksona  Heal the bol videoklip k piesni Michaela Jacksona  Heal the 
world. Opakoval sa niekoľkokrát denne a akoby vyworld. Opakoval sa niekoľkokrát denne a akoby vy
povedal realitu hrozných záberov z vojnovej Juhoslápovedal realitu hrozných záberov z vojnovej Juhoslá
vie, ktoré sme v tom čase mohli denne sledovať provie, ktoré sme v tom čase mohli denne sledovať pro
stredníctvom televíznych správ. Videoklip pomohol stredníctvom televíznych správ. Videoklip pomohol 
aj nám, v tej dobe tínedžerom viac pochopiť, že kažaj nám, v tej dobe tínedžerom viac pochopiť, že kaž
dá vojna má zvyčajne svoje bezbranné obete, ktorýdá vojna má zvyčajne svoje bezbranné obete, ktorý
mi sú často aj deti, ako to potvrdzujú úvodné zábery mi sú často aj deti, ako to potvrdzujú úvodné zábery 
vojnou postihnutých detí vo videoklipe. Na pozadí vojnou postihnutých detí vo videoklipe. Na pozadí 
konfliktu v Juhoslávii bolo jednoduché pochopiť,  konfliktu v Juhoslávii bolo jednoduché pochopiť,  
k čomu vyzýva Michael Jackson vo svojom videok čomu vyzýva Michael Jackson vo svojom video
klipe. Zaiste, odhodiť zbrane a vydať sa pre znepriaklipe. Zaiste, odhodiť zbrane a vydať sa pre znepria
telené strany cestou zmierenia, nie je jednoduchý telené strany cestou zmierenia, nie je jednoduchý 
proces. Ale napriek tomu, je to idea, ktorú je nutné proces. Ale napriek tomu, je to idea, ktorú je nutné 
vnímať a snažiť sa o jej zhmotnenie, ak človek túži vnímať a snažiť sa o jej zhmotnenie, ak človek túži 
zažívať pokoj a radosť. Vtedy sme už aj ako tínedžeri zažívať pokoj a radosť. Vtedy sme už aj ako tínedžeri 
chápali, že svet a najmä vtedajší obyvatelia Juhosláchápali, že svet a najmä vtedajší obyvatelia Juhoslá
vie potrebujú uzdravenie svojich vzťahov, aby mohli vie potrebujú uzdravenie svojich vzťahov, aby mohli 
dosiahnuť mier a mohli žiť lepší život. A skladba Heal dosiahnuť mier a mohli žiť lepší život. A skladba Heal 
the world nám v tomto pochopení veľmi pomohla.the world nám v tomto pochopení veľmi pomohla.

Nedávno, pri jazde autom, som mal možnosť opäť Nedávno, pri jazde autom, som mal možnosť opäť 
počuť túto skladbu. Zrazu som si uvedomil, že výpočuť túto skladbu. Zrazu som si uvedomil, že vý
zva na uzdravenie sveta je vzhľadom na pandémiu, zva na uzdravenie sveta je vzhľadom na pandémiu, 
opäť veľmi aktuálna. To, čo bolo aktuálne v 90.tych opäť veľmi aktuálna. To, čo bolo aktuálne v 90.tych 
rokoch, keď som chodil na gymnázium, je aktuálne rokoch, keď som chodil na gymnázium, je aktuálne 
opäť. Aj dnes je nutné svet uzdraviť. Možno to je opäť. Aj dnes je nutné svet uzdraviť. Možno to je 
posolstvo, celej situácie okolo pandémie. Samozrejposolstvo, celej situácie okolo pandémie. Samozrej
me, že sa tým nechce povedať, že pandémia je nieme, že sa tým nechce povedať, že pandémia je nie
čo pozitívne pre ľudstvo, to určite nie. Ide skôr o to, čo pozitívne pre ľudstvo, to určite nie. Ide skôr o to, 
čo z toho môžeme vyťažiť pre svoje napredovanie  čo z toho môžeme vyťažiť pre svoje napredovanie  
a vnútorný osobnostný vývoj. Na čo sa nás samotná a vnútorný osobnostný vývoj. Na čo sa nás samotná 
situácia snaží upozorniť? Je tu výzva uzdraviť svet. situácia snaží upozorniť? Je tu výzva uzdraviť svet. 
Ale z toho vnútorného hľadiska, čo je potrebné  Ale z toho vnútorného hľadiska, čo je potrebné  
v dnešnom svete uzdraviť? Predovšetkým naše vzťav dnešnom svete uzdraviť? Predovšetkým naše vzťa
hy. V prvom rade vzťah k sebe samému. Vďaka panhy. V prvom rade vzťah k sebe samému. Vďaka pan
démii, môžeme prežívať frustráciu a vďaka zníženej démii, môžeme prežívať frustráciu a vďaka zníženej 
kvalite života vzhľadom na obmedzenú mobilitu, sa kvalite života vzhľadom na obmedzenú mobilitu, sa 
môže v nás objaviť pocit úzkosti, stiesnenosti, samomôže v nás objaviť pocit úzkosti, stiesnenosti, samo
ty, či opustenosti. Ale môžeme sa na to pozrieť aj  ty, či opustenosti. Ale môžeme sa na to pozrieť aj  
z druhej strany. Čo ak je tu spomalenie tempa života z druhej strany. Čo ak je tu spomalenie tempa života 
práve preto, že sme sa až príliš ponorili do stresu, napráve preto, že sme sa až príliš ponorili do stresu, na
háňania za skutočnosťami, o ktorých môžeme teraz  háňania za skutočnosťami, o ktorých môžeme teraz  
s odstupom času povedať, že nám vlastne ani nechýs odstupom času povedať, že nám vlastne ani nechý
bajú? Možno to boli skutočnosti, ktoré sme považobajú? Možno to boli skutočnosti, ktoré sme považo
vali za dôležité, ktorým sme venovali množstvo času vali za dôležité, ktorým sme venovali množstvo času 
a energie, ale práve tie nám v konečnom dôsledku a energie, ale práve tie nám v konečnom dôsledku 
kradli z hodnoty nášho charakteru.kradli z hodnoty nášho charakteru.

Ďalšou oblasťou vzťahov, ktorú treba uzdraviť, je Ďalšou oblasťou vzťahov, ktorú treba uzdraviť, je 
oblasť vzájomných medziľudských vzťahov. Možno oblasť vzájomných medziľudských vzťahov. Možno 
sme sa v minulosti naučili príliš rýchlo vymieňať ľudí sme sa v minulosti naučili príliš rýchlo vymieňať ľudí 
tak ako súčiastky v nejakom prístroji, či zariadení, tak ako súčiastky v nejakom prístroji, či zariadení, 
alebo kusy, ktoré už nie sú potrebné v našom živote. alebo kusy, ktoré už nie sú potrebné v našom živote. 
Možno prišiel čas uvedomiť si, že každý človek môže Možno prišiel čas uvedomiť si, že každý človek môže 
byť pre nás veľkým darom, aj keď to on sám v sebe byť pre nás veľkým darom, aj keď to on sám v sebe 
nemusí tak vedieť rozpoznať a pochopiť.nemusí tak vedieť rozpoznať a pochopiť.

No a pokiaľ sme veriaci, možno potrebujeme uzdraNo a pokiaľ sme veriaci, možno potrebujeme uzdra
viť aj svoj vzťah k Bohu, k tomu ktorého nazývame viť aj svoj vzťah k Bohu, k tomu ktorého nazývame 
Nekonečným a ktorého možno viníme za naše životNekonečným a ktorého možno viníme za naše život
né neúspechy, alebo straty, ktorým sme vzhľadom na né neúspechy, alebo straty, ktorým sme vzhľadom na 
naše ľudské možnosti, nemohli zabrániť. naše ľudské možnosti, nemohli zabrániť. 

Ak by sme chceli lepšie pochopiť, čo teda konkrétAk by sme chceli lepšie pochopiť, čo teda konkrét
ne je potrebné v našom živote uzdraviť, môžeme si ne je potrebné v našom živote uzdraviť, môžeme si 
pomôcť animáciou z kampane za očkovanie proti pomôcť animáciou z kampane za očkovanie proti 
vírusu Covid19, ktorú je v súčasnosti možné vidieť vírusu Covid19, ktorú je v súčasnosti možné vidieť 
prostredníctvom televízie a internetu. V kampani prostredníctvom televízie a internetu. V kampani 
sú scénky, v ktorých vírus stojí pred pohostinstvom  sú scénky, v ktorých vírus stojí pred pohostinstvom  
a nechce vpustiť dnu chlapov, v ďalšej vírus stojí  a nechce vpustiť dnu chlapov, v ďalšej vírus stojí  

v šatni s hrozivým a zlomyseľným postojom, v inej v šatni s hrozivým a zlomyseľným postojom, v inej 
zasa číha na rodinu cestujúcu automobilom. Vo všetzasa číha na rodinu cestujúcu automobilom. Vo všet
kých scénkach je vírus vyobrazený ako zlomyseľná kých scénkach je vírus vyobrazený ako zlomyseľná 
entita, pripravená narušiť bežný život človeka. Paraleentita, pripravená narušiť bežný život človeka. Parale
lu s vírusom a duchovným životom môžeme vnímať lu s vírusom a duchovným životom môžeme vnímať 
na báze neviditeľnosti. Vírus nevidíme voľným okom, na báze neviditeľnosti. Vírus nevidíme voľným okom, 
ale vidíme jeho nebezpečnosť v podobe hrozivých ale vidíme jeho nebezpečnosť v podobe hrozivých 
následkov na ľudskom zdraví. Preto je potrebné sa následkov na ľudskom zdraví. Preto je potrebné sa 
voči nemu chrániť, aj keď ho nevidíme. Podobné je voči nemu chrániť, aj keď ho nevidíme. Podobné je 
to aj s inými vírusmi, duchovného charakteru. Aj tie to aj s inými vírusmi, duchovného charakteru. Aj tie 
sú neviditeľné, ale je možné vidieť ich následky v posú neviditeľné, ale je možné vidieť ich následky v po
dobe slovného jedu, ktorý vypustíme na iného člodobe slovného jedu, ktorý vypustíme na iného člo

veka vo forme nadávok, hromženia, zosmiešňovania. veka vo forme nadávok, hromženia, zosmiešňovania. 
Ďalším následkom duchovného vírusu je agresivita Ďalším následkom duchovného vírusu je agresivita 
vo forme slov a napätia, ktoré vedú často k fyzickým vo forme slov a napätia, ktoré vedú často k fyzickým 
útokom, či nenávisť človeka k človeku, prejavujúca útokom, či nenávisť človeka k človeku, prejavujúca 
sa v diskusných fórach. Sú to prejavy vírusov, ktoré sa v diskusných fórach. Sú to prejavy vírusov, ktoré 
napadli nášho ľudského ducha. Akoby tá zlomynapadli nášho ľudského ducha. Akoby tá zlomy
seľnosť postavičiek vírusov, ktoré hrajú v scénkach  seľnosť postavičiek vírusov, ktoré hrajú v scénkach  
v očkovacej kampani, prenikla do myslenia súčasv očkovacej kampani, prenikla do myslenia súčas
ných ľudí. Vírusy duchovného charakteru, ktoré priných ľudí. Vírusy duchovného charakteru, ktoré pri
nášajú takéto následky v ľudskom konaní, môžeme nášajú takéto následky v ľudskom konaní, môžeme 
nazvať surovým egoizmom, riadením sa nízkymi žinazvať surovým egoizmom, riadením sa nízkymi ži
vočíšnymi pudmi, strachom, neistotou, či beznádevočíšnymi pudmi, strachom, neistotou, či beznáde
jou, ktorá zavládla v ľudskom srdci. Sú to vírusy, ktoré jou, ktorá zavládla v ľudskom srdci. Sú to vírusy, ktoré 
sú neviditeľné, no prinášajú viditeľné následky. Ale aj sú neviditeľné, no prinášajú viditeľné následky. Ale aj 
tu je možná cesta von, aj tu existuje liek!tu je možná cesta von, aj tu existuje liek!

Podporiť nás v tom môže samotný dôvod oslavy Podporiť nás v tom môže samotný dôvod oslavy 
Vianoc, vedomie, ktoré ak chceme, môžeme prijať Vianoc, vedomie, ktoré ak chceme, môžeme prijať 

ako fakt, že prišiel niekto, kto sa narodil kvôli každéako fakt, že prišiel niekto, kto sa narodil kvôli každé
mu človeku. Boží Syn, ktorý má schopnosť rozumieť mu človeku. Boží Syn, ktorý má schopnosť rozumieť 
nášmu životu, našim radostiam i sklamaniam. Môže nášmu životu, našim radostiam i sklamaniam. Môže 
nám postačiť vedomie že ako pravý Boh a človek, nám postačiť vedomie že ako pravý Boh a človek, 
prežil s ľuďmi ľudský život. Poskytol nám jasný dôprežil s ľuďmi ľudský život. Poskytol nám jasný dô
kaz o tom, že vie, čo je ľudská zloba, nevďačnosť, kaz o tom, že vie, čo je ľudská zloba, nevďačnosť, 
nevraživosť, či nepriateľstvo. Nad tým všetkým však nevraživosť, či nepriateľstvo. Nad tým všetkým však 
jasne žiari víťazstvo nad všetkým zlom a odhodlanie jasne žiari víťazstvo nad všetkým zlom a odhodlanie 
človeka. Ak chceme uzdraviť svet, musíme začať tým človeka. Ak chceme uzdraviť svet, musíme začať tým 
svojim, vnútorným. Možno si neveríme, možno sa svojim, vnútorným. Možno si neveríme, možno sa 
bojíme zlyhania, možno sa nepovažujeme za dosť bojíme zlyhania, možno sa nepovažujeme za dosť 
dobrých. Nenechajme sa však pomýliť. Ježiš sa narodobrých. Nenechajme sa však pomýliť. Ježiš sa naro

dil pre každého jedného z nás. Každý jeden z nás je dil pre každého jedného z nás. Každý jeden z nás je 
pre neho zaujímavý a dôležitý. On stojí pri dverách pre neho zaujímavý a dôležitý. On stojí pri dverách 
nášho srdca a klope. Nedobýja sa násilne dnu. Len nášho srdca a klope. Nedobýja sa násilne dnu. Len 
pokorne stojí a čaká. Záleží však na nás, či otvoríme pokorne stojí a čaká. Záleží však na nás, či otvoríme 
dvere svojho srdca Jemu, alebo budeme otvárať iné dvere svojho srdca Jemu, alebo budeme otvárať iné 
dvere, kde sa do nášho srdca valí zo sveta panika, dvere, kde sa do nášho srdca valí zo sveta panika, 
strach, neistota, obavy, napätie. Nechajme pôsobiť  strach, neistota, obavy, napätie. Nechajme pôsobiť  
v čase Vianoc v našich srdciach pokoj, ktorý pramení v čase Vianoc v našich srdciach pokoj, ktorý pramení 
z vedomia, že sme ľudskými bytiami hodnými nielen z vedomia, že sme ľudskými bytiami hodnými nielen 
ľudskej ale i Božej lásky. Parafrázujúc slová piesne ľudskej ale i Božej lásky. Parafrázujúc slová piesne 
Heal the world, môžeme celkom jednoznačne vyHeal the world, môžeme celkom jednoznačne vy
hlásiť, že i týmto spôsobom môžeme uzdraviť svoj hlásiť, že i týmto spôsobom môžeme uzdraviť svoj 
vnútorný svet a urobiť tak zo sveta lepšie miesto pre vnútorný svet a urobiť tak zo sveta lepšie miesto pre 
život. Krásne Vianoce, pevné zdravie, dobrú vôľu a raživot. Krásne Vianoce, pevné zdravie, dobrú vôľu a ra
dosť v srdci prajem všetkým.dosť v srdci prajem všetkým.

Stanislav Stolárik, katolícky farár v Púchove  Stanislav Stolárik, katolícky farár v Púchove  
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Na úseku železničnej trate medzi Považskou 
Bystricou a Púchovom bol otvorený už druhý 
železničný tunel. Paralelne s  otvorením tune-
la v Milochove bola do predčasného užívania 
spustená aj nová cestná komunikácia, ktorá 
vznikla na opustenom železničnom telese.

Novovybudovaná viac ako 6 km dlhá budúca 
cesta III. triedy začína v katastri Nosice a končí  
v katastri Milochov. 

Na pôvodnú infraštruktúru je napojená úrovňo
vými križovaniami  na začiatku úseku v Nosi ciach, 
pri priehradnom múre, pri zastávke Milochov  
a na konci úseku vybudovanej komunikácie. Na 
ceste sa nachádza 5 zrekonštruovaných mostov, 
13 pôvodných a 4 nové priepusty. V rámci úseku 
boli vybudované aj dva oporné múry z gabiónov 
v dĺžke 65 a 177 metrov. „Nie je to ešte celá cesta, 
ktorá má spájať Považskú Bystricu s Púchovom 
cez Milochov, v budúcom roku v lete chce konzor
cium, ktoré modernizuje tento železničný úsek, 
odovzdať zvyšnú časť cesty. Nasledovať bude 
usporiadanie cestnej infraštruktúry medzi ŽSR, 
Trenčianskym samosprávnym krajom a  mestami 
Púchov a Považská Bystrica. Som naozaj rád, že 

táto vyvolaná investícia sa podarila urobiť, aj keď 
zatiaľ len čiastočne. 

Nakoľko ide parametrami o budúcu cestu III. 
triedy, tranzit kamiónovej dopravy po nej je  

v zmysle platnej legislatívy zakázaný a bude vy
užívaná predovšetkým pre osobné automobily,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

TSK, foto: Slavomír Flimmel

Otvorili novú cestu spájajúcu Milochov s Púchovom

Prvý vlak s cestujúcimi prešiel cez nový železnič
ný tunel Milochov v rovnomennej považskobys
trickej mestskej časti vo štvrtok (16. 12.2021) na
dránom. Tunel Milochov sa nachádza v členitom 
údolí Váhu. Spolu s tunelom Diel a mostom cez 
vodnú nádrž Nosice prinesie cestujúcej verejnosti 
skrátenie úseku Púchov – Považská Teplá z 19 na 
16 kilometrov.

Tunel Milochov je súčasťou modernizácie 16ki
lometrového úseku železnice Púchov – Považská 
Teplá, celá stavba je najnáročnejšou železničnou 
stavbou v histórii ŽSR. Modernizácia úseku pred
stavuje najväčšiu investíciu v histórii samostat
ných železníc. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel 
(1.081 metrov) a Milochov (1.861 metrov), mosty 
ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a želez
ničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou 
dĺžkou viac ako 650 metrov.

Modernizácia tohto úseku je financovaná  
z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného pro
gramu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Projekt 
bol na národnej úrovni zo strany ministerstva do
pravy a výstavby SR schválený v septembri 2018 
a následne v júni 2019 schválený Európskou ko
misiou. Celková výška nenávratného finančného 
príspevku z OPII je vyše 335 mil. eur, z toho zdroj 
EÚ je vyše 285 mil. eur.            ŽSR

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Dá 
sa na túto otázku vôbec odpovedať? Na tom nezá
leží, pretože štvrtý ročník tejto iniciatívy dokázal, 
že obyčajná krabica pojme toľko lásky, koľko jej 
do nej človek vloží. 

V roku 2021 sa do vianočného projektu Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok opäť za

pojilo aj Mesto Púchov, za ktoré bola kontakt
nou osobou vedúca Oddelenia organizačného  
a vnútornej správy MsÚ Púchov Zuzana Brindzo
vá, ktorá spolu s ďalšími zamestnancami odde
lenia v uplynulých dňoch pripravila k následnej 
distribúcii 350 balíčkov (topánkových krabíc a vi
anočných balíčkov spolu) pre seniorov – babičky 

a deduškov – v seniorských zaria
deniach v Púchove. 

Zberné miesto bolo na MsÚ 
Púchov zriadené od 19. 11. 2021 
a ešte v minulom týždni odo
vzdali ľudia s veľkým srdcom 
zopár balíčkov na informáciách 
mestského úradu.

Za podporu projektu ďakuje
me zapojeným zamestnancom 
mestského úradu a primátor
ke mesta Kataríne Henekovej. 
Veľké Poďakovanie patrí hlavne 
všetkým, ktorí priniesli balíčky  
v termíne na zberné miesto 
mestského úradu a svoju lásku 
tak venovali osamelým senio
rom a hendikepovaným, ktorí 
sa nachádzajú v CSS Chmelinec, 
DSS Púchov – Nosice, ADOS (Pod 
Lachovcom, Púchov) a Senior 
Klub, n.o.  Vďaka Vám tak Mes
to Púchov obdarovalo 350 ľudí, 
ktorým ste i Vy spríjemnili nad
chádzajúce Vianoce a venovali 
im pocity radosti a lásky. Ďakuje
me aj tým, ktorí priniesli balíčky 
na iné zberné miesta v meste 
Púchov.                         MsÚ Púchov

Koľko lásky sa tento rok zmestilo 
do krabice od topánok? 

Cez tunel Milochov 
prešiel prvý vlak
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Rekonštrukcia športového areálu 
prebehla v lete tohto roku. Poďako
vanie patrí Mestu Púchov, ktoré so 
spoločnosťou Rubicon Púchov, a.s., 
ako členom developerskej skupi
ny Reinoo vo vzájomnej spolupráci 
úspešne dokončili revitalizáciu špor
tového areálu Základnej školy Mlá
dežnícka v Púchove.

Obnovené boli viaceré športové 
prvky. Súčasný atletický ovál má ob
vod 200 metrov s tromi bežeckými 
dráhami. Každý z troch bežeckých 
pruhov je široký jeden meter. Povrch 

športovej plochy tvorí tartan, ktorý 
nahradil pôvodnú škváru. Obnovená 
bola i nadväzujúca dráha pre skok 
do diaľky. 

„Nová tartanová dráha je tak nie 
len funkčná, ale aj moderná a najmä 
bezpečná pre žiakov základnej ško

ly. Pri revitalizácii bol kladený dôraz 
na vytvorenie vhodných a dlhodobo 
udržateľných podmienok pre rozvoj 
športu u detí, mládeže a športových 
talentov,“ zhodnotila primátorka 
JUDr. Katarína Heneková. Ďalej do
pĺňa Mgr. Tomáš Surovčák, riaditeľ 
projektového oddelenia Reinoo 
slovami: „Veľmi ma teší, že ako zod
povedný developer sme mohli pris
pieť k tomu, že žiaci môžu športovať  
v revitalizovanom športovom areáli. 
Pevne verím, že aj vďaka nám vyras
tie v Púchove nový majster sveta či 

budúci olympionik.“ 
Finálne úpravy  

a stavebné práce, 
ktoré zahŕňali vybu
dovanie nového oplo
tenia medzi bytovým 
domom Rubicon C  
a školou, ako i úpravu 
zelene v areáli vrátane 
výsadby nových dre
vín, dotvorili celkový 
výzor športoviska. 
Areál tak spĺňa súčas
né normy a parametre 
na športoviská, vrá
tane požiadavky na 
bezpečnosť a bezbari
érovosť.

Viac ako 600 žiakov 
ZŠ Mládežnícka tak 
od začiatku aktuál
neho školského roka 
športuje počas hodín 
telesnej výchovy ako  
i  počas mimoškol
ských aktivít v obno
venom areáli. Školské 

ihrisko sa pomaly ukladá na zimný 
spánok. Avšak už na jar sa všetci žiaci 
základnej školy môžu tešiť na krásnu 
zeleň v celom areáli.

Reinoo v meste Púchov zrealizo
valo v rokoch 2017 – 2019 prvý pro
jekt Projekt Pod Zábrehom I., ktoré

ho  pomenovanie je podľa lokality 
situ ovanej na okraji mesta. Ďalším 
úspešne dokončeným a tento rok 
skolaudovaným projektom je by
tový dom Rubicon C na ulici Dvory. 
V súčasnosti Reinoo stavia druhú 
etapu najväčšieho rezidenčného 

projektu Pod Zábrehom II. Záme
rom developera je integrovať novú 
výstavbu do existujúceho kontextu 
zástavby, reflektovať na moderné 
architektonické trendy a zároveň re
špektovať atmosféru tejto časti mes
ta.             Reinoo, a.s.

Žiaci Základnej školy Mládežnícka v Púchove 
sa tešia z nového športového areálu
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Mestská polícia

Polícia informuje

Zachránené mačiatko
Na oddelenie mestskej polície prišla žena  

z Púchova, ktorá priniesla malé strakaté mačiatko. 
Našla ho na Ulici F. Urbánka. Mačiatko bolo ma
látne, mestskí policajti ho umiestnili do škatule 
a dali mu vodu. Následne ženu informovali, že 
mestská polícia nedisponuje priestormi na umies
tnenie mačiek. Žena ho nemala kam umiestniť,  
a tak mestskí policajti kontaktovali Občianske 
združenie Púchovské labky. Zástupkyňa združe
nia následne prišla na oddelenie mestskej polície 
a mačiatko odniesla. 

Alkohol ich pripravil o spánok...
Na kontrolu zákazu požívania alkoholických 

nápojov v zariadení pre ľudí bez domova (unimo
bunka pri cintoríne na Komenského ulici), sa za
merali púchovskí mestskí policajti. Dvom ľuďom 
bez domova namerali v dychu asi 1,4 promile 
alkoholu. Keďže podmienkou prespávania v uni
mobunke je stav vylučujúci požitie alkoholických 
nápojov, obom previnilcom neumožnili v zariade
ní prespať.

Nedeľné búracie kladivo...
V nedeľu prijali na oddelenie mestskej polície 

telefonické oznámenie, že v areáli bývalej pane
lárne sa vykonávajú búracie práce. Hliadka na 
mieste našla pracovníka, ktorý pracoval búra
cím kladivom. Hliadka na zákaz práce, ktoré by 
hlukom obťažovali obyvateľov mesta v nedeľu 
a počas sviatkov, upozornila aj majiteľa firmy zo 
Sverepca. Po upozornení sa búracie práce skon
čili, priestupok proti VZN mesta vyriešili mestskí 
policajti napomenutím.  

Odviezla ho záchranka
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla

de telefonického oznámenia na Štefánikovej 
ulici, podľa ktorého pred obchodným centrom 
leží mladý muž. Hliadka našla na mieste muža  
z Púchova, ktorý bol evidentne pod vplyvom al
koholu. Okoloidúci mu privolali lekársku pomoc, 
muž bol zranený, bolela ho hruď a ruka. Záchraná
ri ho previezli na vyšetrenie do nemocnice.

Keď si ulice mesta niekto pomýli s vrakoviskom.

Dňa 14. decembra vykonali príslušníci Hasič
ského a záchranného zboru z Trenčianskeho sa
mosprávneho kraja taktické cvičenie, ktoré bolo 
zamerané na riešenie následkov po úniku nebez
pečnej látky z cisternového železničného vagóna. 
Cvičenie sa uskutočnilo v priestore železničnej 
stanice v obci Trenčianska Teplá.

Počas simulovanej udalosti si zasahujúci 
prís lušníci Hasičského a záchranného zboru 
precvičili:

 prieskum a meranie možného znečistenia 
ovzdušia v okolí miesta udalosti s vymedzením 
hranice nebezpečnej zóny;

 zriadenie dekontaminačného pracoviska, zá
sah prebiehal v ochranných protichemických ob
lekoch za použitia dýchacích prístrojov;

 nasadenie jedného hasebného prúdu, utesne
nie trhliny na cisterne železničného vagóna a za
medzenie jej ďalšieho úniku, priebežná analýza 
ovzdušia;

 dekontaminácia zasahujúcich príslušníkov 

HaZZ a techniky.
Taktického cvičenia sa zúčastnilo trinásť prísluš

níkov Hasičského a záchranného zboru s piatimi 
zásahovými vozidlami. 

KR HaZZ Trenčín 

Hasiči nacvičovali zásah po úniku nebezpečnej 
látky z cisternového železničného vagóna

Zásah po úniku nebezpečnej látky z cisterny železničného vagóna nacvičovali hasiči na železničnej stanici v Tren-
čianskej Teplej.               FOTO: KR HaZZ Trenčín

Hasičský a záchranný zbor

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v 49. kalen
dárnom týždni stalo iba 11 dopravných nehôd. 
Nikto pri nich nezomrel ani neutrpel ťažké zrane
nie. Od začiatku roka sa na krajských cestách sta
lo 1017 dopravných nehôd, čo je o 22 menej ako 
v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri 
nich 19 osôb (medziročný pokles o sedem). Ťaž
ké zranenia utrpelo 51 osôb, čo je o 21 menej ako  

v rovnakom období minulého roku. 
Na slovenských cestách sa tento rok stalo 11.264 

dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 214 osôb, čo 
je o päť menej, ako v rovnakom období roku 2020. 
Najviac obetí majú cesty Nitrianskeho kraja, kde 
tento rok zomrelo pri dopravných nehodách už 44 
ľudí. Najmenej obetí dopravných nehôd má Tren
čiansky samosprávny kraj.                    Prezídium PZ

Na krajských cestách bol mimoriadny pokoj
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Nové parkovacie miesta a rekonštrukcie komunikácií
Opäť prinášame fotoreportáž z opráv ciest a chodníkov v mes-Opäť prinášame fotoreportáž z opráv ciest a chodníkov v mes-

te Púchov a jeho mestských častiach, ktoré v tomto období zor-te Púchov a jeho mestských častiach, ktoré v tomto období zor-
ganizovalo Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov. Ukonče-ganizovalo Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov. Ukonče-
né sú opravy v lokalitách: mestská časť Nosice - pri cintoríne,  né sú opravy v lokalitách: mestská časť Nosice - pri cintoríne,  
Ul. Okružná 1429 a 1422, Ul. Mládežnícka 1435. Opravila sa cesta  Ul. Okružná 1429 a 1422, Ul. Mládežnícka 1435. Opravila sa cesta  
v Starých Nosiciach, parkovisko a prístupová cesta pred cintorínom  v Starých Nosiciach, parkovisko a prístupová cesta pred cintorínom  
v Horných Kočkovciach. Koncom roku 2021 bolo medzi investičný-v Horných Kočkovciach. Koncom roku 2021 bolo medzi investičný-
mi akciami zaradené i rozšírenie spevnených plôch na Štefániko-mi akciami zaradené i rozšírenie spevnených plôch na Štefániko-
vej ulici pred Centrom pre deti a rodiny Púchov, kde sa pôvodný vej ulici pred Centrom pre deti a rodiny Púchov, kde sa pôvodný 
počet 7 parkovacích miest zvýšil na 17 miest. Realizáciu investič-počet 7 parkovacích miest zvýšil na 17 miest. Realizáciu investič-
nej akcie vykonala spoločnosť KOMPLET STAV s.r.o. nej akcie vykonala spoločnosť KOMPLET STAV s.r.o. 

Foto:  Slavomír FlimmelFoto:  Slavomír Flimmel NosiNosicece

Horné KočkovceHorné Kočkovce

ŠtefánikovaŠtefánikova

NosiceNosice

Horné KočkovceHorné Kočkovce

ŠtefánikovaŠtefánikova

NosiceNosice
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1. Nečakajte až na marec 2022, kedy 
začne plošne platiť definitívny ko
niec parkovania áut na chodníkoch, 
plynúceho z novely zákona o cestnej 
premávke. Ako vidno z priloženej fo
tografie, niektorí šoféri a vlastníci mo
torových vozidiel sú nepoučiteľní aj  
v zime. A to som vážil, akú fotku vybe
riem, aby som náhodou niekoho neu
razil. Mimochodom, je to z mojej ulice. 
Zimnú údržbu chodníkov a miestnych 

komunikácií vo vlastníctve a správe 
mesta komplikujú nesprávne odstave
né autá, najmä pri rodinných domoch 
a vo vnútroblokoch, ktoré sa stáva
jú najkritickejšími úsekmi v obvode 
mesta. Pre takto nesprávne odstavené 
autá sa nedá zodpovedne udržiavať 
ani cesta a ani chodník. Z roka na rok 
pribúda počet nesprávne zaparkova
ných áut a tým teda máme opakované 
porušenia zákona č. 8/2009 o cestnej 
premávke spočívajúcom v parkova
ní motorových vozidiel na ceste a na 
chodníkoch v obci. Polícia všeobecne 
vo veľkej miere toleruje toto nespráv

ne parkovanie, čo je nesprávne. Ak by 
to tak nebolo, potom tento problém tu 
nemáme. Ale máme tu zimné obdobie 
a s ním v súvislosti s plynulým zabez
pečením zimnej údržby ciest a chodní
kov pracovníkmi Podniku technických 
služieb mesta Púchov a dodávateľský
mi firmami, vás osobne prosím a vyzý
vam k dodržiavaniu a rešpektovaniu 
pravidiel s využívaním dostupných 
parkovacích plôch – garáže, dvory 

rodinných domov, záhra
dy, vyhradené parkovacie 
plochy, atď. Dôvody na 
takéto parkovanie najmä 
teraz v zime sú jednak ne
poškodenie vášho vozidla  
a aby bol zabezpečený ply
nulý a bezpečný prejazd 
a činnosť mechanizmov 
zimnej údržby a taktiež 
samotný pohyb ostatných 
občanov idúcich pešo 
alebo v automobiloch.  
V opačnom prípade v da
ných úsekoch nemusí byť 
vykonaná zimná údržba, 
alebo len čiastočne. Buďte 
obozretní pri predpovedi 
počasia so silným sneže
ním. Dúfam, že tieto riadky 

vás budú motivovať a tak pomôžete  
k bezproblémovej zimnej údržbe mes
ta a jeho okrajových častí. A nebude 
treba hľadať iné a často nepopulárne 
opatrenia – pokuty, papuče, odtiahnu
tie motorového vozidla.

2. Ťažkosti so zimnou údržbou chod
níkov spôsobila novela zákona o po
zemných komunikáciách. Nie je v sile 
samosprávy okamžite očistiť chodník 
pred každým domom, či obchodom 
v centre mesta alebo mestskej časti. 
Problémom sú financie chýbajúce na 
túto údržbu a chýbajúci zamestnanci 
podniku technických služieb mesta, 

ktorí by chodníky očistili. A to znač
ná časť chodníkov sa nedá očistiť len 
strojmi. Takisto samospráva preberá 
aj zodpovednosť za prípadné úrazy na 
chodníku. Bolo by fajn pomôcť mestu 
samotnými vlastníkmi alebo správca
mi priľahlých budov, domov tak ako 
pred novelou zákona. Veď trocha fyzic
kej aktivity s lopatovaním a solením na 
čerstvom vzduchu nikomu neuškodí. 
Z mojich skúseností viem, že sa stáva, 
že niektorí majitelia rodinných domov 
vyhadzujú čerstvo napadaný sneh zo 
svojho dvora, pozemku na ulicu pred 
dom. To nie je správne. Odporúčam 
radšej sneh „uskladniť“ v záhrade pod 
drevinami, ktoré sa vám v čase suchej 
jari odvďačia letnou úrodou. Veď sneh 
je vlastne uskladnená vodná vlaha vo 
forme kryštálikov ľadu.

3. V minulosti boli bezplatne rozdá
vané plastové kompostéry do rodin
ných domov. Značnú časť ich obsahu 
tvorí zelený či suchý bioodpad zo zá
hrad, stromov na vyprodukovanie bio
humusu. No realita ukazuje, že sa taký
to odpad často nachádza v nádobách 
na komunálny odpad. Pri nedávnom 
zbere komunálneho odpadu, keď tep
loty klesali pod bod mrazu, bolo nemy
sliteľné vysypanie ich obsahu. Dôvod: 
primrznuté mokré lístie v nádobe –  
v plechovej, či plastovej. K tomu riadne 
natlačené, veď treba využiť nádobu, 
hm. Obsluha smetiarskeho voza po
tom môže akokoľvek manipulovať pri 
vysypávaní nádoby. Vtedy ostávajú 
len dva spôsoby. Buďto vám nádobu 
nevysypú v deň vývozu alebo totálne 
poškodia tvar nádoby manipuláciou. 
Verím, že nechcete ani jedno. Zváž
te prosím vaše používané stereotypy  
a spôsoby s nakladaním bioodpadu. 
Ak vám kapacitne nestačí váš kompos
tér, dá sa zaobstarať väčší v obchod
ných sieťach alebo ak ste aspoň tro

chu manuálne zručnejší, viete si ho aj 
vyrobiť vlastnoručne z materiálu, ktorý 
vám doma často krát zavadzia.

4. Medzi malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia patria právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie a to 
za podmienok ustanovených v zákone 
č. 401/1998. Ale čo ak sused v rodin
nom dome spaľuje v peci veci, ktoré 
by nemal, napríklad: látky, preglejky, 
lakované drevo, plasty, odpad z ku
chyne? Toto trvá roky. Proste, nie všetci 
majitelia rodinných domov a podnika
teľských prevádzok kúria s tým, čím by 
mali. Aj na prvý pohľad možno vidieť 
voľným okom a okamžite cítiť čuchom, 
že v peci sa nekúri plynom, kvalitným 
drevom, poprípade uhlím. Občania 
nemôžu vetrať, sušiť prádlo vonku, 
nevraviac o zdravotných problémoch, 
ktoré takéto ovzdušie prináša. Konať 
môže obec v spolupráci s políciou  
s predvolaním si takýchto nepoctivých 
„kuričov“ a danú záležitosť si preroko
vať. Zapamätajte si, že sused by nemal 
obmedzovať suseda, takže do toho 
spadá aj obmedzovanie neustálym 
a škodlivým dymením. Treba pripo
menúť, že obce a mestá v spolupráci 
so štátom vynakladajú nemalé finanč
né prostriedky na plynofikáciu obcí, 
veď modrý plamienok plynu je jedným 
z najekologickejších kúrení, pokiaľ ho 
nevystrieda energia z obnoviteľných 
zdrojov. Plyn máme v našom meste, 
tak ho aj využívajme na vykurovanie 
obydlí.

Na dvere nám klope Vianočný čas. Ak 
ste sa milí čitatelia našli v niektorých 
riadkoch a chcete konať nápravu, da
rujme si navzájom jeden veľký darček 
v podobe zmeny našich – vašich ná
vykov, zvykov a konaní, vždy v súlade  
s platnými zákonmi a dobrými mravmi. 
Majte krásne a požehnané Vianoce.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Okienko chochmesu - aktuálne zimné témy

Skauti a skautky na Slovensku prijímajú aj v tom
to roku jednu zo svojich najväčších výziev – prinie
sť Betlehemské svetlo všade tam, kam ho prinášali 
aj po minulé roky. Tento plamienok nádeje vám 
už po 32.krát prinesú skauti a skautky zo 6. zbo
ru Púchov. Veľmi nás mrzí, že i tento rok prídeme  
o možnosť stretnúť sa s vami osobne pri odpaľova
ní Betlehemského svetla. Napriek tomu si môžete 

prísť odpáliť Betlehemské 
svetlo do predsiene Far
ského kostola Všetkých 
svätých v Púchove dňa 
23.12.2021 od 16.00 do 
18.30 hod. a 24.12.2021 
od 7.00 do 11.00 hod.  
V mene 6. zboru skautov 
a skautiek Púchov vám 
prajeme príjemne prežitie 
Vianočných sviatkov. 

Púchovskí skauti

Púchovskí skauti prinášajú Betlehemské svetlo
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PREČO SLOVÁKOV LÁKAJÚ INVESTÍCIE DO REALÍT? 
Podľa štatistík Eurostatu z roku 2019 až 70 % obyvateľov Európskej únie býva v dome alebo v byte, ktorý vlastnia. Najvyššie percento 
ľudí býva vo vlastnom v Rumunsku (96 %), v Maďarsku (92 %) a potom nasleduje Slovensko (91 %). Naopak, najnižší podiel je  
v Nemecku (51 %) a v Rakúsku (55 %). 

Aké sú možné dôvody? 
Investícia do realít je pre Slovákov jeden z veľmi 
obľúbených spôsobov ako zhodnotiť svoje 
peniaze a uchrániť ich pred narastajúcou infláciou. 
Podľa štatistík Národnej Banky Slovenska už 
dnes Slováci do retailových realitných fondov 
zainvestovali takmer 2 miliardy eur. Vďaka nízkym 
úrokovým sadzbám si zároveň viac ľudí dovolilo 
kúpiť vlastné bývanie, aj napriek rastúcim cenám. 
V čom teda vidia Slováci výhody investovania do 
nehnuteľností? 
Náš pohľad rozdelíme na 2 časté investície v rámci 
realít. K priamej kúpe investičnej nehnuteľnosti 
sa vyjadrí Zuzana Gábiková, realitná maklérka  
z GBK reality. K obľúbeným realitným fondom obsa  
   hu  júcich viacero nehnuteľností nám svoj pohľad 
povie odborník Michal Mácsai, Team Manager  
z PARTNERS GROUP SK. 

Kúpa investičnej nehnuteľnosti
Priama kontrola nad investičným procesom  
a sprá      vou aktíva je jeden z dôvodov, prečo je kúpa 
investičnej nehnuteľnosti lákavá. Okrem toho, 
ceny nehnuteľností podľa štatistík Národnej Banky 
Slovenska z dlhodobého hľadiska rastú . Nemusíte 
sa teda obávať poklesov a striehnuť na ďalší rok 
2013, aby ste výhodne kúpili, a na rok 2021, aby ste 
výhodne predali. Za toto obdobie totiž priemerné 
ceny nehnuteľností na m2 podľa NBS vzrástli o 70 %. 
Pod pojmom investičná nehnuteľnosť si 
predstavme byt, dom, kanceláriu, obchodný 
priestor alebo priemyselnú budovu, ktorú budete 
prenajímať. Ja sa teraz zameriam na typ investičnej 
nehnuteľnosti, s ktorou sa stretávam pri svojej 
práci najčastejšie – investičný byt.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že rozlišujeme 
2 typy investorov:

1. Ľudia, ktorí kúpia byt za účelom prenájmu 
až do dovŕšenia dospelosti svojich detí, kde 
im následne byt odovzdajú. Tým im uľahčia 
osamostatnenie sa. Nie je pre nich primárnym 
motívom to, koľko eur mesačne na prenájme 
zarobia. 
2. Druhá skupina ľudí sa pri kúpe bytu rozhoduje 
čisto racionálne a najdôležitejší je pre nich výnos. 

Ako vypočítať výnos investície?
Uvediem to na modelovom príklade čiastočne 
zrekonštruovaného 3izbového bytu s výmerou 
64 m2, ktorý kúpime za 100 tisíc eur. Úvodných 
80 tisíc získame vďaka úveru na bývanie od banky  
s úrokovou mierou 0,95 %, (mesačná splátka 
bude 255 eur), zvyšných 20 tisíc dáme z vlastných 
zdrojov. Byt prenajmeme za 550 eur, pričom 
náklady na bývanie sú 150 eur, daň z nehnuteľnosti 

2 eurá a poistenie nehnuteľnosti 4 eurá mesačne. 
Na výpočet výnosu použijeme tento vzorec : (550
15025524)x12/20 000 = 0,0834, z čoho vidíme, že 
výnos je 8,34 % na vlastných peniazoch.
Pre presnejší výpočet môžeme pripočítať splátku 
istiny úveru nájomcom či predpokladaný nárast 
hodnoty nehnuteľnosti. 
TIP: Pri kúpe investičného bytu vezmite do úvahy 
aj stav bytového domu, či sa plánuje revitalizácia 
zateplenie, fasáda, výťahy, ktoré sa väčšinou 
financujú úverom. Tým pádom sa zvýšia náklady 
na bývanie a zníži čistý mesačný zisk z prenájmu. 
Pri tomto type investície treba myslieť aj na 
možné vyššie úrokové sadzby v budúcnosti alebo 
napríklad aj na to, že byt môže byť pár týždňov  
v roku bez nájomníka alebo budete musieť niečo 
v byte opraviť. 

Realitné fondy a ich výhody
Neinvestujete iba do jednej nehnuteľnosti, 
ale podieľate sa na zisku niekoľkých desiatok 
nehnuteľností, čím rozložíte riziko – tzv. 
diverzifikujete. Investovanie do realitných fondov 
sa aj preto vyznačuje stabilnými výnosmi, ktoré 
plynú z nájomných zmlúv dohodnutých na dlhšie 
obdobie. Zároveň obsahujú aj tzv. inflačnú doložku 
– rast nájomného, ak sa ceny na trhu zvyšujú, tak 
ako dnes. Charakteristickým znakom realitných 
fondov je aj vysoká odolnosť voči výkyvom 
trhu – nie sú vzájomne prepojené s akciovým ani 
dlhopisovým trhom, čo je ich nespochybniteľná 
výhoda. Angličania tomuto typu investície 
hovoria Bricks & Mortar, teda tehly a malta. Ide  
o investície, ktorých sa môžeme dotknúť, sú 
fyzické a konkrétne. Takýmto investíciám Slováci 
skrátka dôverujú.
Nemusíte investovať tisíce eur ako pri kúpe bytu – 
realitný fond viete nakúpiť od pár stoviek eur, čiže 
má nižšie vstupné náklady. O správu nehnuteľností 
sa nestaráte vy, ale tím profesionálov a v prípade, 
že by ste potrebovali investíciu “vybrať“, je to 
rýchlejšie, ako pri predaji bytu. Nevýhodou môže 
byť limitovaná kontrola nad investičným procesom 
– sami si neurčujete, ktoré nehnuteľnosti nakúpite. 
Ja to však ako nevýhodu nevnímam, keďže sa o to 
starajú profesionáli sledujúci dianie na trhu. Treba 
si ich samozrejme vedieť správne vybrať. 

Slovenské retailové realitné fondy 
zaostávajú za očakávaniami

Na Slovensku si môžete vybrať z viacerých 
realitných fondov, ktoré sa samozrejme 
líšia výkonnosťou, poplatkami, či počtom 
nehnuteľností. Podľa údajov Slovenskej 
asociácie správcovských spoločností (SASS) bolo  

k 10. septembru priemerné trojročné zhodnotenie 
retailových realitných fondov v SR na úrovni 
2,96 %. Ak si odrátate poplatky a infláciu , reálne 
zhodnotenie Vašich peňazí takmer neprichádza. 
Mám však aj dobrú správu  realitné fondy 
kvalifikovaných investorov dosahovali počas toho 
istého obdobia značne vyššie výnosy a klientom 
peniaze naozaj zhodnocovali. Najkvalitnejšie české 
FKI, dostupné aj na Slovensku, dokážu zarobiť 8 až 
10 % ročne. Prečo je ten rozdiel taký značný?

Fondy Kvalifikovaných Investorov (FKI)
Investovaním do Fondov kvalifikovaných 
investorov sa podieľate na kúpe nehnuteľností, 
ktoré nie sú na trhu bežne dostupné. Tieto fondy 
sú špecifické výškou kúpnej ceny, ktorá môže 
presiahnuť 50 000eur. Lákavé, no nie každý si to 
môže dovoliť. Predstavte si však, že aj vy máte 
možnosť investovať do kancelárskych budov, 
nákupných centier v Bratislave, v Prahe, logistických 
centier či priemyselných parkov. Nájomcami, ktorí 
vám generujú výnosy, sú obrovské firmy ako 
Tchibo, DPD, Zara či H&M. Vďaka PARTNERS Fondu 
Realitných investícii, ktorý obsahuje viacero FKI, 
sme tieto svetové riešenia dokázali priniesť aj pre 
bežných investorov na Slovensku, už od 500 eur 
jednorazovo, resp. 30 eur mesačne. 

Lákajú vás investície do realít? Chcete rozložiť 
riziko na viacero typov investícií? Kontaktujte 
nás a spoločne vyberieme vhodnú investičnú 
stratégiu. 

Mgr. Zuzana Gábiková - GBK reality
                                                           realitná maklérka
Tel.: 0911 929 300  /   Email: info@gbkreality.sk

Michal Mácsai - Team Manager PARTNERS GROUP SK
                                       finančný sprostredkovateľ
Tel.: 0918 929 037  /  Email : michal.macsai@partnersgroup.sk
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Historicky úspech! 
Trenčín sa  

v roku 2026 stane 
Európskym hlavným 

mestom kultúry   

Kandidatúra krajského mesta na tento prestíž
ny titul spojila celý región. Podporu a súčinnosť  
vyjadrovali starostovia, primátori, študenti, umelci 
i široká verejnosť naprieč celým Trenčianskym kra
jom. Výsledky boli vyhlásené na sociálnych sieťach 
Ministerstva kultúry SR. 
Mesto Trenčín bude Európskym hlavným 
mestom kultúry ako druhé zo slovenských miest. 
Po Košiciach sa týmto titulom bude môcť pýšiť už 
v roku 2026. Tentokrát sa oň uchádzalo až 8 slo
venských miest. Spomedzi trojice finalistov, ktorý
mi boli mestá Trenčín, Nitra a Žilina, sa napokon 
šťastie usmialo na mesto rozpínajúce sa pod 
hradom Matúša Čáka. O tomto historickom úspe
chu rozhodla medzinárodná odborná porota aj na 
základe osobnej návštevy Trenčína. „Nesmierne ma 
teší, že sa to podarilo! Blahoželám krajskému mestu 
Trenčín, pánovi primátorovi a najmä celému tímu 
Trenčín 2026. Od ohlásenia kandidatúry sa podarilo 
odviesť obrovské množstvo práce, no tá najťažšia ešte 
len začína. Boli a stále sme hrdým partnerom mesta 
Trenčín na celej ceste k zisku titulu, preto sme aj dekla-
rovali spoluprácu pri plnení výziev, ktoré s tým súvisia. 
Som rád, že sa pre dobrú vec spojil naozaj celý kraj.  
S tak širokou podporou a úžasnou spoluprácou  
medzi samosprávami to asi ani nemohlo dopadnúť 
inak,“ povedal predseda Trenčianskeho samospráv
neho kraja Jaroslav Baška.                     - Ľubomír Bobák -

Láska a pomoc druhým rozžiarili župný vianočný stromček   

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja dýcha krásnou vianoč
nou atmosférou, postarali sa o ňu nielen klienti a zamestnanci  
Domova sociálnych služieb Čistá duša, ale aj zamestnanci župného úra
du. Tí svoje veľké srdcia zabalili do vianočných krabičiek, ktoré potešia  
seniorov v zariadeniach sociálnych služieb aj deti v detských domovoch. 

Originálne ozdoby vianočného stromčeka už po ôsmykrát vlastnoruč
ne vyrobili klienti zariadenia spolu s vychovávateľkami, motívom bolo 
„hviezdne nebo“.  „Tohtoročná výzdoba pozostáva z hviezd, obláčikov  
a sviečok. Každý, kto pôjde okolo stromčeka, nech sa ho dotkne, nech mu pre-
žiari srdiečko. Nech ste k sebe láskaví, ohľaduplní a spolupatriční,“ pove
dala riaditeľka Domova sociálnych služieb Čistá duša Mária Trenčanová.
O tom, že v každom človeku je veľa dobra, nás presvedčili aj zamestnanci 
župného úradu, tí spojili sily a ukázali, že Vianoce majú pre nich najmä 
ľudský rozmer. „Po prvýkrát sme na úrade urobili zbierku pre seniorov zo 
župných zariadení sociálnych služieb a detských domovov v kraji a po-
darilo sa nám vyzbierať viac ako 150 darčekových krabíc. Som rád, že naši 
zamestnanci takýmto spôsobom vyjadrili spolupatričnosť so všetkými, ktorí to  
naozaj potrebujú a možno nemajú toľko šťastia ako my ostatní. Všetkým, ktorí sa 
do zbierky zapojili, veľmi pekne ďakujem,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. Aby tých darčekov nebolo málo, jeden obrovský, sladší ako tie ostatné, 
dostal DSS Čistá duša za to, že každý rok s ochotou a nadšením vyzdobí prie
stor vestibulu župného úradu a prinesie doň vianočnú atmosféru. Obrovská 
darčeková torta bola dielom obľúbenej cukrárky, majsterky odborného 
výcviku zo župnej SOŠ obchodu a služieb v Púchove a známej porotkyne 
z cukrárskej show Pečie celé Slovensko Jozefíny Zaukolcovej. Srdečne ďa-
kujeme za všetkých dobrých ľudí, ktorí pridali ruku k dielu a vytvorili 
niečo krásne pre ostatných. Aj o tom je čaro Vianoc.    - Lenka Kukučková -

Nová technika za takmer 3 milióny eur

Vozový park cestmajsterstiev Správy ciest TSK sa 
rozrástol o novú modernú techniku, ktorá zamest
nancom uľahčí prácu pri údržbe takmer 1 800 ki
lometrov ciest II., III., ale aj I. triedy na území kraja. 
Župa na jej nákup vo svojom rozpočte vyčlenila 
historicky najvyššiu sumu. 
Do výbavy SC TSK pribudne 50 ks techniky na 
letnú a zimnú údržbu. Okrem štyroch sypačov 
 s nadstavbami sú to napríklad aj tri kosačky, tri 
traktory či ďalšie dva elektromobily. „Ide o investíciu 
z rozpočtu kraja, tento rok vo výške takmer 3 mil. 
eur s DPH. Je to tretí takýto balík, za posledné roky 
župa do nákupu techniky na údržbu ciest investo-
vala 8 miliónov eur. Aj v budúcoročnom rozpočte 
poslanci schválili viac ako 3 milióny eur na nákup 
ďalšej techniky,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška a poďakoval všetkým zamestnancom SC TSK, 
ktorí sa starajú o bezpečnosť našich ciest. 

Blížiace sa zimné obdobie odštartovalo 
 monitoring zjazdnosti ciest

Od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka 
sú ťažké stroje i zamestnanci Správy ciest TSK  
v pozore, aby zabezpečili zjazdnosť ciest II. a III. 
triedy a vybraných úsekov ciest I. triedy počas 
zimného obdobia.    
Zimná údržba na území kraja je na 1 486 kilome
troch ciest II. a III. triedy a 296 km ciest I. triedy 
zabezpečovaná prostredníctvom 11ich cestma
jsterstiev. V pohotovosti je pripravených 58 sy-
pačov, 27 nakladačov, 11 traktorov s pluhom,  
8 snehových fréz, 3 traktory s posypom a v prí
pade mimoriadnej situácie 13 ks zmluvnej tech-
niky. Ale tiež viac ako 260 zamestnancov Správy 
ciest TSK počas nepretržitého režimu (24 hodín), 
vrátane dní pracovného voľna, pracovného po
koja či sviatkov. Správa ciest TSK má k dispozícii 
viac ako 21 tisíc ton posypového materiálu,  
a to chemického, inertného i zmiešaného. Minu
loročná zimná údržba vyšla župu na takmer 3 mi
lióny eur.

Zjazdnosť ciest je možné sledovať na webovom 
sídle www.bellmet.eu, obmedzenia môžu vodiči 
nahlasovať na jednotlivé dispečerské pracoviská 
Správy ciest TSK. 
                     -Lenka Kukučková/Barbora Jánošková -

Trenčiansky župan 
 Jaroslav Baška praje všetkým 

obyvateľom kraja príjemné 
 prežitie vianočných sviatkov, 

pokoj, pohodu a radosť v kruhu 
najbližších, a do nového 

roka 2022 najmä veľa zdravia, 
 pozitívnej energie a spokojnosti.

Vianočné prianie
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Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočná večera nech 
nemá chybu. Veľa darčekov, čo v srdciach pohladia 
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. K bohatstvu 
krôčik a ku šťastiu krok, veselé Vianoce a šťastný 

nový rok. 


Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, 
láska. Ježiškovi napíšem, nech Vám splní každý 
sen. Už sa stromček ligoce, prajem Vám všetkým 

krásne Vianoce a šťastný nový rok. 


Aby dobrých ľudí bolo dosť, aby sme žili iným pre 
radosť, aby deti netrpeli, aby mladí nezomreli, aby 
zdravie zvíťazilo, aby sme sa chovali k sebe milo, 

aby sme mali veľa síl, aby sme zažili pekných chvíľ, 
aby sme vedeli pomocnú ruku dať a aby sme sa 

nezabudli smiať.


Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší, 
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili. 
Rodičom Zdenke a Ľubkovi, Milke a Miškovi, 

starým rodičom Lydke a Paľkovi, Ivetke a Lucke 
prajú radostné a požehnané sviatky Aďka, Miško 

a Haninka


Šťastne a veselé Vianoce prajem všetkým  
a rodine Radoslava Kureja, Viery Kurejovej, 

Viliama Kureja.


Celý svet pokryla biela perina.  
Kúzelné obdobie Vianoc po roku znova začína. 

Radosť žiari z ľudských očiek, keď z oblohy padá 
kopu bielych vločiek,  

všetko sa krásne trblieta,  
v tú tichú svätú noc anjel z neba zlieta,  

aby rozozvučal zvony na vežiach kostolov.  
A my sme mohli opäť snívať plno svojich 

najtajnejších vianočných snov.
Všetkým mojim kamarátom, Janke Krásnej, Alenke 

Strýčkovej, Klaudii Jendrolovej, Dáške Illyovej,  
rodinám Kostrbíkovej, Rakovej, Tučníkovej, 

Baniariovej a Galúsovej prajem krásne Vianoce a 
v novom roku 2022 hlavne veľa zdravia a rodinnej 

pohody. 


Na Vianoce krásny stromček, pod ním nech je 
veľký darček. Jedla, pitia nech je dosť, všetkým 
doma pre radosť. V novom roku všetko dobré, 

zdravia, šťastia, lásky hodne,  
to všetko nech je bez sĺz a rán.

Mária Čviriková


Už sú tu opäť dni vianočné, do sveta kričia zvony 
polnočné. V tomto čase zázračnom prajem Vám 

veľa lásky a pohody pri stole spoločnom.
Nech sa Vám pod stromčekom splnia Vaše sny, aby 

Vás čakali už len krásne a šťastné dni.  
Aj veľa síl želáme do nového roku, aby Vás šťastie 

sprevádzalo na každom kroku, a len dobrí ľudia 
stáli po vašom boku.

Krásne sviatky praje a pozdrav posiela Barbora 
pre rodinu Mateja Gašpárka a aj Janke  

a Emilovi z Nových Nosíc
Vianoce sú tam, kde nikto neplače, kde voňajú 
vianočné koláče. Vianoce sú s ľuďmi, ktorých 
ľúbime, ale aj s tými, na ktorých myslíme. Do 
nového roku veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa 

šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo jej je málo 
a veľa všetkého, čo by za to stálo.

Rodinke Mateja Gašpárka z Nových Nosíc ďakuje 
za pomoc a želá krásne sviatky Hanka



Vianoce krásne a čisté ako sneh, 
na stole nech všetkým ľuďom 

rozvoniava oblátka a med. 
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, 

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní. 
Nielen na Vianoce a na Nový rok, 
ale počas všetkých dní želám Vám 

úspešný a šťastný nový rok.
Krásne sviatky Jánovi a Márii zo Starých Nosíc 

želá dcéra Janka s rodinou


Posielam Vám darček iba, je v ňom všetko čo je 
treba, šťastie, pokoj, zdravia veľa, z úprimného 

srdca želám mojim priateľom, známym, susedom, 
spolužiakom a kolegom (aj tým na dôchodku) 

z mesta Púchov, z ÚPSVaR-u  
a všetkým ľuďom dobrej vôle.
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Požehnané Vianoce prežite v radosti a nech je 
Váš nový rok plný Božej milosti. Zo srdca všetkým 

bývalým p. učiteľkám Muškovej, Hlúbikovej, 
Lajčinovej, Šipulovej, Strmenskej, Slávikovej, 
Rigovej, Karabovej, p.učiteľovi Chovancovi,  

p. profesorkám Flimmelovej, Panákovej, 
Čerešňovej a aj všetkým  osobitne nemenovaným.

Vianoce sú viac ako darčeky a pozlátka tohto 
sveta, ich hlavnou náplňou je šírenie lásky.  
Nech naše srdcia naplní Božie požehnanie  
a milosť a nezabudneme na tých, ktorí sú  

v penziónoch, ktorí sú smutní, osamelí  
a ubolení a aj na tých, ktorí budú slúžiť iným. 

Šírme posolstvo Vianoc - posolstvo lásky.
Mária Capáková 



Milí moji deviataci!
Želám vám krásne prežitie vianočných sviatkov. 

V novom roku veľa zdravia, šťastia a hlavne 
úspechov pri prijatí na stredné školy. Dúfam,  
že to spolu šťastne „dobojujeme“ a teším sa,  

čo „vtipné“ s vami ešte zažijem, keďže si to chcete 
v tej škole posledný rok „užiť“.

Triedna učiteľka 9.B zo ZŠ Gorazdova Púchov


Milá moja rodina, Orgoníkovci a Vankovci!
Želám vám krásne Vianoce, plné radosti, zdravia, 

šťastia, pokoja a lásky.  
Pekné vianočné sviatky chcem ešte zaželať mojim 
kamarátkam, kamarátom, spolužiakom, učiteľom  

a učiteľkám, ktorí ma celý rok učili. 
Veselé Vianoce!

Terezka Orgoníková

Milí občania mesta Púchov!
Prajem Vám šťastné, zdravé  

a veselé Vianoce + šťastný nový rok.
Maťko Orgoník

Šťastné a veselé Vianoce plné zdravia, šťastia  
a lásky prajeme aj našim kamarátom Langovcom.  

Tešíme sa na Vás a na naše ďalšie stretnutie.
Terezka a Maťko Orgoníkovci



Až znovu nastane sviatočný čas, keď radosť  
a pokoj opantá nás, keď stromček vianočný duše 
nám rozžiari a úsmev veselý v tvári nám vyčarí. 
Postojme šťastne v kruhu nám najbližších, na 
ktorých nám vždy tak veľmi záleží. Pohlaďme 

hojne slovom aj dotykom, nech nie je bez lásky 
žiaden dom. Prežite sviatočne nielen čas Vianoc, 

ale i rovnako cely budúci rok. 
Praje všetkým čitateľom rodina  

Gašpárková z Púchova 


Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou snehovou, 
len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou oblohou. 

A v oblôčku svetlo svieti  
– náš vianočný strom, 

vôkol neho kŕdeľ detí, ožil tichý dom.  
A v tom dome láskou dýcha každá bytosť živá, 
čarovná je vianočná noc, krásna podmanivá.

Mne zostáva iba zapriať, aby Vianoc čaro  
v srdciach Vašich po celý rok prvé husle hralo.



Výboru organizácie zdravotne postihnutých  
v Púchove a jeho predsedovi pánovi Petrovi Jánovi 
prajeme krásne Vianoce prežité v zdraví, v pohode 

a spokojnosti. Do nového roku všetko najlepšie, 
najmä veľa fyzických a duševných síl v práci  

v našej organizácii. 
Členovia organizácie zdravotne postihnutých  

a priatelia


Vivat, Púchovská kultúra! Buďte zdraví, nižšie 
menovaní a šťastné Vianoce, milí Púchovčania, 

dobrí rodáci, Vám prajem úprimne.
JUDr. Heneková, JUDr. Brindzová,  

Ing. Ondrička, pán Behro – činorodí patrioti
Osobná žel. doprava - PU – Horní Lideč

Ing. Lako, Ing. Raník – poslanci MZ Púchov
MUDr. Crkoň,  

MUDr. Schlenkerová – Zdravie Púchov
Pracovité kuchárky – MŠ Chmelinec, Púchov  

Milé kuchárky - MŠ Lienka, Púchov 

Inteligentné knihovníčky - Knižnica V. Roya
Pán Kračuník – Vodovody a kanalizácie

S pokorou, úctou, rešpektom sa skláňam pred 
Vašou prácou v prospech občanov púchovskej 

doliny. Ďakujem vám za morálnu, duševnú 
podporu, školu života. Myslím aj na tých  

z Vás, čo na nás nemali čas, aj keď sme prosili  
o pochopenie. Veľa úspechov v roku 2022.

Jozef Pěntka
P.S.: Ďakujem úprimne Púchovskej kultúre  
za vianočné prianie ako občan Púchova.



Cestou Púchovských novín by som sa chcela 
poďakovať našej najlepšej zdravotnej sestričke, 

p. Márii Ižvoltovej. Hoci je už vo vyššom, 
požehnanom veku, veľmi pekne a aj osobne sa 

stará a pomáha ľuďom všade tam, kde to treba. 
Pomáha najmä osamoteným, bezdomovcom, 

ležiacim alebo dlhodobo chorým či už láskavým 
slovom, radami alebo skutkami. Prichádza  

k nim do ich domovov a prináša im kus nádeje, 
potešenia a lásky. Nie je jej cudzia ani charita.  

Je to veľmi vzácna žena. 
„Do ďalších rokov Ti prajem veľa zdravia  

a Božieho požehnania.  
Krásne a požehnané Vianoce. Majka, ďakujeme.“ 

Gá


Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Adventné obdobie sa v ZŠ s MŠ sv. Margity nies
lo v duchu spolupatričnosti a pomoci druhým. Za
pojili sme sa do projektu O2 Športová akadémia 
Mateja Tótha. Športová akadémia má za sebou 
už niekoľko ročníkov. Je to voľnočasová aktivita  
v podobe krúžkov pre žiakov 1.stupňa základných 
škôl. Akadémia pomocou prepracovanej meto
diky a školených trénerov poskytuje deťom vše
obecný športový základ, ale aj motiváciu a pozi
tívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, 
aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj 
duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport 
majú najlepšie predpoklady. Aby sme v projekte 
uspeli, bolo potrebné denne našej škole posielať 
hlasy. Každý jeden hlas rozhodoval o tom, či sa 
nám podarí v našej kategórii dostať na prvé mies
to. Spoločne sme deň čo deň bojovali o dosiahnu
tie nášho spoločného cieľa. Počas celého mesiaca 
december nás sprevádzali aj každodenné vianoč
né relácie. Realizovali sa vždy na 1.vyučovacej 
hodine prostredníctvom školského rozhlasu. Za
myslenia, piesne, príhovory a príbehy nás každé 
ráno motivovali k hlbšiemu prežívaniu adventné
ho obdobia. Hľadali sme radosť nielen z prijíma
nia darov, ale aj z ich rozdávania. Ôsmačky, členky 
Mestského žiackeho parlamentu, uskutočnili s po
mocou svojich spolužiakov a učiteľov vecnú zbi
erku pre deti z detského domova. Okrem svojich 
rovesníkov žiaci tento rok opäť nezabudli ani na 

starkých v domove sociálnych služieb. S chuťou sa 
zapojili do aktivity „Koľko lásky sa zmestí do krabi
ce od topánok“. Radosť z rozdávania a vzájomnej 
podpory doplnila aj radosť z dostávania darčekov. 
A to vtedy, keď do školy k žiakom 1.stupňa, ktorí 
sa učili prezenčne, zavítal sv. Mikuláš s anjelmi  
a balíčkami plnými dobrôt. Hoci december v škole 
bol pre mnohých žiakov, najmä žiakov 2.stupňa, 

krátky a veľkú časť vyučovania strávili dištančne, 
veľmi sa tešíme, že sme sa dokázali spojiť a pod
poriť mladších spolužiakov v zápase o kvalitné 
športové krúžky a tiež sa podeliť o to, čo máme, 
s ostatnými. Vďaka tomu sme si vytvorili vo svo
jich srdciach úprimnú a radostnú predvianočnú 
atmosféru. 

ZŠ s MŠ sv. Margity 

December v znamení spolupatričnosti v Základnej 
škole s Materskou školou  svätej Margity

Za účelom ochrany kultúrneho de
dičstva sa Trenčianskemu múzeu,  
v spolupráci s Krajským pamiatkovým 
úradom Trenčín a OZ Hradiská poda
rilo objaviť vzácny hromadný nález 
bronzových predmetov. Bronzový 
poklad objavili v rámci preventívnych 
opatrení, zameraných na záchranu 
ohrozených archeologických nálezov 
na doteraz neznámych lokalitách.

„Hromadný nález, tzv. depot, bol  
z archeologického náleziska vyzdvih
nutý v bloku hliny. Presný obsah bron
zových predmetov sme sa dozvedeli  
v priestoroch Trenčianskeho múzea 
počas odborného rozoberania, ktoré 
sa realizovalo v spolupráci s archeológ
mi z Univerzity Komenského v Bratisla

ve a Masarykovej univerzity v Brne.“ 
povedal riaditeľ Trenčianskeho múzea 
Peter Martinisko.

„Depot obsahoval kompletnú šper
kovú výbavu ženského kroja. Z 12 
získaných predmetov dominovala 
masívna štítová spona, do ktorej boli 
zopnuté ďalšie šperky. Bronzový depot 
ešte obsahoval dve záušnice, okuli
arovitý závesok, veľkú puklicu, malú 
pukličku a ďalší nákrčník“, objasnil 
vedúci výskumu Juraj Malec.

„Nálezy môžeme s istotou datovať do 
12. – 11. storočia pred naším letopočtom  
a pripísať ich nositeľom lužickej kultú
ry. Z archeologického vzácneho obja
vu bolo odobratých viacero vzoriek na 
ďalšie vedecké analýzy“, doplnil Juraj 

Malec.
Odborný postup v prípade 

získania takéhoto výnimočné
ho nálezu je v ostrom kontraste 
so stále aktuálnym bezhlavým  
a odsúdeniahodným nelegál
nym drancovaním archeologic
kých lokalít. Tzv. „detektoristická 
turistika“ a vykrádanie archeolo
gického dedičstva je celosveto
vý fenomén, ktorý v poslednej 
dobe nadobudol nepredstaviteľ
né rozmery aj na našom území.

Radovana Keliarová

Vzácny archeologický nález 
z mladšej doby bronzovej



spravodajstvospravodajstvo 1515

Seniorov z denného centra v lock
downe zamestnali lekárske drevené 
paličky, z ktorých zhotovili vločky  
a hviezdičky na vianočný stromček  
a vytvorili aj betlehemské jasličky.

Predvianočný čas býva okrem prípra
vy na Vianoce aj časom bilancovania  
a dobiehania toho všetkého, čo sme  
v priebehu roka nestihli. No a určite mi 
dáte za pravdu, že mnohí z nás muse
li veľa vecí zmeniť  ako mali v pláne, 
lebo nestihli pre celoročnú pandemic
kú situáciu niečo urobiť.

Aj denné centrum seniorov bilancuje 
koncom roka vždy svoju činnosť, veď 
ňou plní podpornú sociálnu službu 
pre naše mesto. Pri hodnotení tej toh
toročnej sme museli konštatovať, že 
mnohé aktivity sme sa museli naučiť 
robiť inak. Aby sme ich zabezpečili  
a hlavne preto, aby sme v covidovom 
čase nestratili sociálne kontakty med
zi členmi, ktoré sú už rokmi veľmi 
pekne vyvinuté a záleží nám na nich. 
Prispievajú nám k aktívnemu prežitiu 
staroby.

Je to už niekoľko mesiacov, kedy boli 
priestory denného centra naplnené 
členmi. Kde sme sa spoločne učili nie
čo vytvoriť. Napríklad na krúžku ruč
ných prác. Aby sme sa mohli týmito 
našimi výrobkami pochváliť na výstave 
ručných prác či na jarmokoch. To sme  
v tomto roku nemohli uskutočniť.

Aj na december sme si vytýčili prá
ce na zhotovenie najkrajšej vianočnej 
ozdoby. Členovia samosprávy pri roz

hodovaní čo, ako a akým spôsobom to 
splníme, sa veru dobre zapotili ako na 
to. Bolo veľa nápadov. Vyhral návrh He
lenky Kuťkovej. Navrhla, aby sme súťaž 
zamerali aspoň okrajovo na súčasnú 
covid situáciu. Na tvorbu vianočných 
ozdôb sme vybrali lekárske drevené 
paličky. Každý záujemca dostal materi
ál na výrobu ozdoby a vysvetlenie na 
prácu doma. Na zakúpenie materiálu 
nám finančne prispelo naše mesto, za 
čo z úprimného srdca ďakujeme.

Aj napriek lockdownu, do prác sa 
prihlásilo 33 členov. Do stanoveného 
termínu odovzdalo svoje výtvarné prá
ce 25 z nich. Osobitné uznanie získala 
Helenka Kuťková za nápad a usmerňo
vanie pri zhotovení v domácnostiach. 
Najkrajšie ozdoby zhotovili Mária  
a Miroslav Ondráškovci, Jana Blažejo
vá, Anna Luhová a Ľudka Melicherová.

Aby sme tieto práce ukázali čo na
jširšej verejnosti  ozdobili sme nimi 
jeden zo stromčekov, ktorý je označe
ný tabuľkou Denné centrum seniorov  
v parku pred divadlom. Stromčeky boli 
rozsvietené 4. 12. 2021. Čo všetko sme 
vyrobili z lekárskych drevených pali
čiek, majú možnosť si pozrieť obyvate
lia nášho mesta a okolia pred divadlom 
až do 10. 1. 2022. 

Detičky pobehujúce okolo nášho 
stromčeka v predvečer Mikuláša ho 
nazvali vločkový. No okrem vločiek 
a hviezdičiek sme z drevených lekár
skych paličiek vytvorili aj betlehemské 
jasličky. V zdravotníctve sa tieto palič

ky používajú ešte aj dnes na vyšetrenie 
ústnej dutiny či hrdla. A preto sme na
šli s nimi symbolické spojenie s dneš
nou pandemickou situáciou. I keď na 
testovanie a liečenie pacientov s covi
dom sa využívajú iné metódy.

Pri rozhodovaní o tom, čo budeme 
vytvárať, ale aj pri zhotovovaní, sme 
si pripomínali náročnú prácu našich 
zdravotníkov. S vypätím všetkých síl 
zachraňujú životy aj tých, ktorí nie sú 
voči sebe a svojim 
blízkym zodpo
vední a nedali sa 
zaočkovať. A pre
to našim lekárom 
v meste, okrese  
a na celom Sloven
sku vyslovujeme 
úprimné ďakujeme 
za ich obetavosť. 
Rovnako ďakujem 
patrí aj predstavi
teľom nášho mesta, 
ktorí vytvárajú se
niorom v dennom 
centre možnosti 
aktívneho star
nutia. Pomáhali  
a pomáhajú nám  
v pandemickej si
tuácii či už na za
čiatku s rúškami, 
očkovaním a iný
mi možnosťami. 
Pritom vyzývame 
všetkých tých, ktorí 

sa nedali zaočkovať, aby uverili, že je
diná možnosť k ochrane seba a svojich 
blízkych v tejto situácii je vakcína. 

A Vás, milí čitatelia, pozývame, príď
te sa pozrieť na vyzdobené stromčeky 
pred Divadlom Púchov, ktoré pripravili 
seniori združení v spoločenských orga
nizáciách na území mesta. Na jednom 
z nich uvidíte, čo všetko sa dá z dreve
ných lekárskych paličiek vytvoriť.

Emília Luhová

Seniori z denného centra zhotovili vianočné ozdoby

Naša dcérka Ellie sa narodila s veľmi 
vážnou chorobou  spinálnou musku
lárnou atrofiou (SMA). Choroba je spô
sobená poruchou motorického neu
rónu v dôsledku nedostatku proteínu 
SMN. Charakteristickým znakom ocho
renia je prevažne proximálna svalová 
slabosť pri normálnom intelekte detí. 
Porucha spočíva v progresívnej dege

nerácii a strate buniek rohov miechy 
a jadier mozgového kmeňa. Pre toto 
ochorenie je typická slabosť, výrazný 
hypotonus, porucha sania, sklon k re
spiračným infekciám. Ellie má typ 1, 
ktorý je najťažší a najzávažnejší. 

Do jej troch mesiacov bolo všetko 
v poriadku, Ellie sa hýbala, mala silný 
plač, krásne papala a priberala, ale ako 

išli dni za se
bou, tak Ellie 
sa postupne 
p r e s t a v a l a 
hýbať, držať 
hlavičku na 
brušku, pres
távala hlasne 
plakať. Začali 
sme cvičiť Voj
tovu metódu 
4x denne aby 
Ellie spevne
la, ale ani po 
dvoch mesi
acoch cviče
nia neprišlo 
zlepšenie, no 
teda minimá
lne. Ellinka 
n e d o k á z a l a 
zdvihnúť hla

vičku, pretáčať sa, kopať nožičkami. 
Naša pani pediatrička nás poslala do 
Považskej Bystrice na sono mozočku. 
Ellie má mozoček v úplnom poriad
ku. Následne nás okamžite poslala do 
Bratislavy na neurologiu k pani Dr. Vie
stovej, ktorá maličkej spravila odbery 
a poslala nás na genetické vyšetrenia. 
Mesiac sme čakali s napätím na výsled
ky, 19. 7. 2021 nám zavolali z genetiky, 
že u Ellie sa potvrdilo ochorenie SMA 
typ 1.

Dňa 21. 7. 2021 sme boli hospitalizo
vaní v NúdCH Podunajské Biskupice, 
na pľúcnom oddelení u pani primárky 
MUDr. Neuschlovej, ktorá spravila Ellie 
všetky potrebné vyšetrenia a od vtedy 
sa začal jeden veľký kolotoč vyšetrení 
a hospitalizácii. Ellie je napojená na 
každý spánok na pľúcnu ventiláciu, 
pretože jej pľúcka boli vitálne len na 
60%. Popri tom máme doma kašliace
ho asistenta, ktorý používame 5x den
ne, aby Ellie pomohol vykašľať hlieny, 
ktoré kvôli jej slabému svalstvu nedo
káže. Niekoľkokrát denne odsávame 
hlieny a slinky, ktoré sa jej veľmi tvoria 
v ústočkách. Dnes má Ellie už 10 me
siacov, má za sebou 4 dávky Spinrazy, 
ktorá zmierňuje chod ochorenia. Mo
mentálne čakáme na schválenie lieku 

ZOLGENSMA, ktorý stojí 2 milióny eur. 
Tento liek našu bojovníčku Ellinku za
chráni. Ellie má za sebou niekoľko hos
pitalizácii na JIS oddeleniach, kde pre
konala niekoľko krát zápal pľúc, RVS 
vírus, a iné respiračné infekcie.

Nato aby Ellie mohla mať lepší život, 
aby sa mohla začať hýbať, rehabilito
vať v špeciálnych centrách potrebuje
me Vašu pomoc. Jej liečba je veľmi ná
kladná a my ako rodičia chceme urobiť 
pre Ellinečku aj nemožné, ale bohužiaľ 
rehabilitačné pobyty a všetky pomôc
ky, ktoré Ellie potrebuje, aby napredo
vala a aby sa raz aj dokázala postaviť 
na vlastne nožičky, poisťovňa nepre
pláca. Všetko toto je potrebné hradiť  
z vlastných zdrojov, pobyty, ubytova
nie, strava, náklady na cesty. Nikdy by 
sme si ani nepomysleli, že to budeme 
musieť spraviť, no sami to nezvládne
me. Pomôžete nám zaslaním akejkoľ
vek finančnej čiastky na Ellinkin trans
parentný účet. Pomôže mám každé 
jedno euro, pretože veríme, že keď sa 
spoja dobrí ľudia, začnú sa diať veľké 
zázraky na ktoré Ellinečka čaká. Vopred 
všetkým z celého srdca ďakujeme.

Transparentný účet: IBAN: SK10 
8330 0000 0024 0207 4060, SWIFT/BIC: 
FIOZSKBAXXX.     Kristína Omámiková

Pomôžte, aby mal príbeh Ellie šťastný koniec
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Mrazivý 25. december roku 1914. Prvá svetová 
vojna sa prehupla do piateho mesiaca svojho trva
nia. Udrela nečakane tuhá zima a európska krajina 
zamrzla. Kanonáda i rev palných zbraní konečne po 
mesia coch utíchol. Neďaleko mesta Ypres (Belgicko) 
sa z nemeckých zákopov ozývajú vianočné koledy. 
Vojaci dokonca zdobia malé vianočné stromčeky, 
ktorými okrášľujú okraje svojich nehostinných záko
pov. Do víru vianočnej nálady sa postupne nechávajú 
strhnúť aj nepriatelia na protiľahlých stranách – Fran
cúzi, Angličania a Škóti. Územím nikoho sa nesie krik: 
„Ak nebudete strieľať, my tiež nebudeme!“ Napätá 
bojová atmosféra znepriatelených strán sa začína 
roztápať atmosfére Vianoc. Namiesto granátov si vo
jaci do zákopov prehadzujú darčeky. Napokon všet
ky znepriatelené strany vyženie zvedavosť zo svojich 
úkrytov na územie nikoho, kde sa medzi mŕtvymi 
vojakmi stretnú tvárou v tvár a potriasajú si rukami  
s prianím šťastných a veselých Vianoc. Tento dojem
ný fenomén nemá za daných podmienok obdobu. 
Čo sa vlastne stalo na európskom bojovom poli na 
Vianoce v roku 1914 a ako si naň spomínajú priami 
účastníci? 

Zákopové peklo a cesta k dočasnému prímeriu 
11. novembra sme si pripomenuli 107. výročie 

ukončenia Veľkej vojny. Prvá svetová vojna, ktorá 
vypukla 28. júla 1914 bola predovšetkým vojnou 
zákopovou. Vojaci v nich trávili prevažnú väčšinu 
času. Nemecký plán bleskovej vojny, kedy mali zaú
točiť cez neutrálne Belgicko na Francúzov, stroskotal 
po bitke na rieke Marne v polovici septembra 1914, 
kde sa front zastavil a obe strany sa márne pokúša
li o prelomenie pozícií nepriateľa. Najťažšie boje sa 
zviedli pri Verdune a Sedane. Podmienky, v ktorých 
sa bojovalo, boli príšerné. V zákopoch nebola núdza 
o špinu, krysy, zimu, vlhko, bahno, pretože napríklad 
v nížinatých oblastiach boli často zaplavované. Do
konalé miesto pre choroby a infekcie. Vojaci si dobre 
uvedomovali, že sú na tom rovnako žalostne, ako ich 
nepriatelia, čo v nich vyvolávalo paradoxne istý súcit 
s protivníkom. 

V zime roku 1914 neboli mestá ešte tak zničené, 
vojaci okolo seba mohli stále badať civilizovaný 
svet a ani príroda sa nestihla zmeniť na mesačnú 
krajinu, ako to bolo na konci prvej svetovej vojny  
v roku 1918. Vianočné prímerie v roku 1914 bolo len 
výsledkom túžby unavených a zničených vojakov 
pripomenúť si ducha Vianoc, ktorého poznali z do
mova. Tento psychologický aspekt, kedy má človek 
tendenciu počas sviatkov navracať sa mysľou domov 
a ku všetkému príjemnému, čo sa s tým spája, prispel 
v utíchnutiu vojnového besnenia aspoň na pár dní. 
Dočasné zblíženie nepriateľov prebehlo súčasne na 
viacerých frontoch na západe. 

Namiesto granátov darčeky... 
Vianočné otepľovanie vzťahov v roku 1914 začalo 

údajne pri meste Ypres v dnešnom Belgicku. Na tom
to území bojovala nemecká armáda, ktorá sa sklada
la prevažne z mužov, ktorí pred mobilizáciou praco
vali v Anglicku ako taxikári, kuchári, čašníci, a teda 
dobre ovládali anglický jazyk. Preto ich k Anglicku 
viazal istý vzťah. Francúzi boli v zbližovaní opatrnej
ší, nakoľko sa boje odohrávali prevažne na ich území  
a hrala v tom rolu i politika Nemcov voči Francúzsku, 
ktorí viedli spory o pohraničné územia. 

Za prvým impulzom prímeria a zbližovania stá
li radoví vojaci, no zúčastnili sa ho aj dôstojníci. Po 
utíchnutí nočných bojov sa územím rozhostilo ticho 
prerušované vianočnými piesňami, ktorými si vojaci 
spríjemňovali sviatočný deň. Komunikácia medzi zú
častnenými stranami bola najskôr opatrná a prevaž
ne symbolická. Do zákopov si prehadzovali drobné 
dary, vztyčovali transparenty s prianím šťastných  
a veselých sviatkov vo svojich rodných jazykoch. Až 

následne došlo k osobným stretnutiam a podávaniu 
rúk. Vojaci si vymieňali potraviny, alkohol, dokonca 
svoje adresy, aby sa mohli navštíviť, až to peklo skon
čí. Možnosť vstúpiť na najohrozenejšiu pôdu medzi 
zákopmi – územie nikoho, malo aj iný účel. Bola to 
príležitosť pochovať padlých vojakov. Nemci, Fran
cúzi, Angličania a Škóti spoločne hĺbili hroby, modlili 
sa a slúžili omše za svojich bratov v zbroji i vianočné 
liturgie. 

Správy o tomto neobyčajnom fenoméne sa do sve
ta rozleteli rýchlosťou blesku. Dozvuky vianočného 
vojnového prímeria zvláštne rozochvievajú srdcia 
dodnes. Ako prvé písali o tejto udalosti nemecké  
a anglické noviny. Zdrojom boli dopisy, ktoré vojaci 
posielali z frontu domov. Okrem toho sa v tlači ob
javilo mnoho fotografií. Zaujímavé je, že v tom čase 
ani cenzúra nezabránila lavínovému šíreniu fotiek  
a svedectiev o „brataní sa s nepriateľom.“ Avšak in
formovanosť o vianočnom prímerí bola v Nemecku 
omnoho menšia ako v Británii. 

Napriek odmietnutiu výzvy pápeža Benedikta XV. 
k ukončeniu bojov počas Vianoc boli na západnom 
fronte zbrane vytlačené darmi a vianočnými koleda
mi. Udivujúce je, že na niektorých častiach frontu sa 
podarilo prímerie udržať nielen 25. decembra, ale aj 
niekoľko nasledujúcich týždňov. Žiaľ, takýto scenár 
sa neodohral všade. Na mnohých bojových poliach 
zúrilo krviprelievanie aj cez vianočné sviatky. 

Masové bratanie sa s nepriateľmi nezostalo ne
povšimnuté. Politikom i vyšším dôstojníkom, gene
rálom bolo jedno, či sú Vianoce alebo nie. Nemali 
pochopenie pre takéto správanie radových vojakov. 
Preto bol vyvíjaný tlak na okamžité obnovenie bojov 
a dôstojníci veliaci na miestach, kde došlo k prímeriu, 
boli volaní na zodpovednosť. Vojaci sa ocitli v nezá
videnia hodnej situácii. Ako mohli opäť pozdvihnúť 
zbrane proti „nepriateľovi,“ s ktorým si práve vyme
nili adresu bydliska, hrali futbal, či pripíjali na šťastné  
a veselé? Nebolo ničím nezvyčajným, že si vojaci taj
ne pašovali informácie o plánovanom útoku, či strie
ľali do vzduchu, aby nezasiahli nového priateľa na 
opačnej strane. 

Po „vianočnom incidente“ v roku 1914 bolo mnoho 
nemeckých vojakov prevelených na ruský front a na
hradili ich iní. Vojakov Dohody čakal podobný osud. 
Niektoré prápory boli úplne rozpustené a vojaci boli 
poslaní na rôzne časti frontu. 

Zo spomienok priamych účastníkov... 
Našťastie, máme veľké množstvo denníkov, me

moárov a priamych svedectiev účastníkov „jednej 
ľudskej epizódy medzi všetkými zverstvami,“ ako 

prímerie nazval spisovateľ Arthur Conan Doyle,  
z ktorých sa dozvedáme o aktoch ľudskosti v bezná
dejnom čase vojny a aj mená vojakov, ktorí za tým 
stáli. Posledný žijúci svedok, škótsky veterán Alfred 
Anderson, zomrel v roku 2005 vo veku úctyhodných 
109 rokov. 

Historik Stanley Weintraub vo svojej knihe Tichá 
noc píše o vojakovi menom Goffrey Heinekey, ktorý 
v dopise pre svoju matku popísal priebeh prímeria 
z jeho pohľadu. Podľa jeho slov došlo k neobvyklej 
veci. Niektorí Nemci vyšli s rukami nad hlavou zo zá
kopu a začali zbierať svojich zranených, ostatné ná
rodnosti ich nasledovali.  „Němci na nás začali mávat, 
mnoho z nás k nim šlo a mluvilo s nimi a oni nám 
pomohli pohřbít naše mrtvé. Trvalo to celé ráno. Ho
vořil jsem s několika z nich a musím říct, že to byli 
mimořádne skvělí muži,“ spomína sa v knihe. Ang
lický účastník Bruce Bairnsfarther, ktorý spomienky 
zhrnul v knihe poviedok Bullets and billets, rozprá
va, že videl jedného zo svojich guľometníkov, ktorý 
pracoval v civilnom živote ako amatérsky holič, ako 
strihá dlhé vlasy nemeckému vojakovi a ten trpezlivo 
sedel na zemi, kým mu nepriateľ prechádzal britvou 
po zátylku. Mnoho svedectiev hovorí o futbalových 
turnajoch, ktoré sa odohrávali medzi zákopmi. Den
ník nemeckého dôstojníka Kurta Zehmischa, ktorý 
bol nájdený v roku 1999 v Lipsku, odokrýva dojemné 
spomienky. Podľa jeho slov bolo vypuknutie príme
ria nečakané a spontánne. Jeho pluk začal pískať na 
prstoch a Angličania pískanie opätovali. Jeden z Kur
tových vojakov vedel anglicky, tak zavolal smerom 
k anglickému zákopu. Dočkal sa odpovede a vojaci 
začali vystupovať zo zákopov a na území nikoho si 
priali pekné Vianoce. Vzájomne sa dohodli, že na Boží 
hod nebudú útočiť. Následne po celej dĺžke zákopu 
rozmiestnili sviečky a vianočné stromčeky. 

Vianočné prímerie sa stalo predmetom rôznych 
divadelných a rozhlasových hier, knižných románov 
i filmov. Je to téma, ktorá nie je pre ľudskú myseľ  
a srdce ľahká na spracovanie, no je dôležité si ju pri
pomínať ako memento zbytočnej smrti v strašných 
podmienkach. Predstavme si, že by vianočné príme
rie v roku 1914 ukončilo vojnu. Ušetrilo by to milióny 
ľudských životov. Nanešťastie, rozbehnutý smrtiaci 
kolotoč vojny sa už nedal zastaviť, prevážilo ego a zá
ujmy jednotlivcov. Vianočné prímerie rádových voja
kov a niektorých dôstojníkov je dôkazom, že aj počas 
vojny a beznádejných situácii je človek schopný nájsť 
v sebe potláčanú ľudskosť a nechať túžbu po mieri  
a pokoji vyplávať na povrch.      Dominika Kukučová, 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Vianočný zázrak na bojovom poli prvej svetovej vojny
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O skvelé zviditeľnenie Slovenska a mesta pod 
Lachovcom sa postaral začiatkom decembra 
Púchovčan Peter Ceniga. Z majstrovstiev sveta 
Spartan race v Spojených arabských emirátoch 
priviezol ako člen trojčlennej tímovej štafety na 
Slovensko výborné piate miesto. „Majstrovstiev 
sveta, ktoré sa konali od 3. do 5. decembra v púšti 
Liwa asi 300 kilometrov od Abu Dhabi, sa zúčast
nilo takmer 160 pretekárov zo všetkých kútov 
sveta. Zo Slovenska sme boli na majstrovstvách 
sveta traja. Účasť na svetovom šampionáte bola 
podmienená umiestnením do piateho miesta na 
niektorom z pretekov Spartan race v priebehu ce
lého roka,“ priblížil podmienky účasti medzi sve
tovou elitou. 

Na 22kilometrovej, mimoriadne extrémnej trati 
s výškovým prevýšením 700 metrov, obsadil  Pe
ter Ceniga v súťaži jednotlivcov 13. miesto. Ķaždý 
krok v piesku bol podľa neho omnoho náročnejší, 
ako na pevnej zemi. Ďalším problémom bol sa
motný piesok, ktorý sa aj napriek zapáskovaným 

teniskám po pár kilometroch dostal dovnútra  
a narobil nejednému pretekárovi krvavé otlaky. 
Umiestneniu v elitnej svetovej desiatke mu za
bránil až príliš úzkostlivý rozhodca, ktorý mu na
riadil 60 trestných burpee (tzv. angličáky  drep  
a podpor ležmo v dynamickom prevedení). Tridsať 
z nich bolo za oštep, ďalších tridsať na tyrolskom 
traverze. „Rozhodca ma nechal angličákovať aj na
priek tomu, že som šiel prekážku od žltej pásky, 
ako sa malo. Nebyť toho, mohol som skončiť v top 
desať,“ posťažoval si na nepriazeň arbitra úspeš
ný Púchovčan. V tímovej štafete, ktorá sa konala 
už na druhý deň po súťaži jednotlivcov, obsadila 
slovenská trojica Janka Pepová, Jakub Haviarik  
a Peter Ceniga na skvelej piatej priečke. Od bron

zových Kanaďanov ich delilo iba 19 sekúnd. Za 
zmien ku stojí fakt, že Kanaďania mali v tíme maj
strov sveta v individuálnej kategórii mužov i žien...

I napriek celosvetovej pandémii zvládli v Saud
skej Arábii svetový šampionát na výbornú. „Spoje
né arabské emiráty sú najviac zaočkovanou kraji
nou na svete, samozrejmosťou bol PCR test (aj pre 
očkovaných) pred odletom, po prílete a dokonca 
na šiesty deň pobytu. Zaujímavosťou je aj povin
nosť pre domácich testovať sa každých 14 dní PCR 

testom. Po rozhovore s miestnymi majú vďaka 
týmto prísnym opatreniam prázdne nemocnice. 
Celé preteky boli situované v púšti mimo civilizá
ciu. Ubytovanie sme mali zabezpečené vo veľkých 
stanoch, ktoré sú tam postavené celoročne pre 
podobné podujatia. Pricestovali sme deň pred 
pretekmi, hlavná súťaž bola v piatok a tímová 
štafeta v sobotu. Zabezpečené to bolo dobre, až 
na hluk zo štvorkoliek, ktoré jazdili po pieskových 
dunách nad našimi stanmi, takže sme sa veľmi 

Peter Ceniga na majstrovstvách sveta potvrdil, 

Púchovčan Peter Ceniga skvelým spôsobom zviditeľnil Slovensko a Púchov na majstrovstvách sveta Spartan race 
v Spojených arabských emirátoch. Od bronzu v tímovej štafete delilo Slovensko 19 sekúnd. 

FOTO: Archív Petra Cenigu

Peter Ceniga urobil v arabskej päšti Slovensku skvelú 
reklamu.

Celé majstrovstvá sveta sa konali v púšti asi 300 kilometrov od Abu Dhabi. Piesok spôsoboval pretekárom zvyk-
nutým na pevný povrch nemalé problémy. 
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že patrí do širšej svetovej špičky Spartan race
nevyspali, ale všetci sme boli na tom rovnako,“ 
priblížil podmienky v dejisku majstrovstiev sveta 
Peter Ceniga.

Trináste miesto v konkurencii absolútnej sve
tovej špičky zaradil medzi najlepšie výsledky vo 
svojej športovej kariére. Medzi ne patria aj umies
tnenia na významných svetových či európskych 
podujatiach – 7. miesto na majstrovstvách Európy 
Spartan race v Dolomitoch v roku 2019, 9. mies
to na majstrovstvách sveta trifekta Spartan race 
v gréckej Sparte. Rovnako piatu priečku v tímo
vej štafete zaradil medzi svoje najväčšie úspechy, 
ktorými bol titul majstra Európy v Dolomitoch  
a druhé miesto tímovej štafety na majstrovstvách 
Európy v roku 2017 v Andorre. 

Príprava na svetový šampionát v Spojených 
arabských emirátoch trvala v podstate celý rok. 
Pozostávala z veľkého objemu nabehaných, na
bicyklovaných a v zime „naskialpovaných“ kilo
metrov. Do toho ešte tréningy úchopu na hrazde 
a cviky s vlastnou váhou. Letenku, ubytovanie  
a štartovné mali hradené od Spartanu v rámci 
protímu, do ktorého sa dostali pretekári z každej 
krajiny na základe dosiahnutých výsledkov.

Skvelé výsledky na šampionáte v Spojených 
arabských emirátoch sú pre Petra Cenigu pov
zbudením do ďalšieho tréningu a motiváciou do 
budúcej sezóny. „V zime sa chcem viac venovať 
skialpinizmu, chcem  vyskúšať nejaké skialpini
stické preteky. Čo sa týka budúceho roku, ešte 
nemám plán pretekov, ale hlavný cieľ bude ur
čite majstrovstvá Európy v októbri v Londýne, 
majstrov stvá sveta trifekta v Sparte v novembri 
a majstrovstvá sveta Spartan race, ktoré zatiaľ 
nemajú známu lokalitu ani termín,“ uzavrel Peter 
Ceniga.                     pok
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Portál Sportnet požiadal všetkých druholigových 
trénerov, aby zostavili jedenástku jesene. Z ich 
odpovedí vznikla ideálna jedenástka druhej ligy. 

Jeden hráč nechýbal  
v zostave ani jedného 
trénera. Je ním ofenzív
ny futbalista Podbre
zovej Roland Galčík. 
Dva násť trénerov zara
dilo do svojej zostavy 
stredopoliara Komárna 
Kristófa Domonkosa  
a útočníka Banskej Bys

trice Róberta Polievku. V jedenástich zostavách 
figuroval obranca Podbrezovej Peter Kováčik i útoč
ník Košíc so skvelou ľavačkou Erik Pačinda.

Veľmi vyrovnaný bol však súboj brankárov, kde  
o vlások triumfoval Martin Junas zo Skalice. Do svo
jej ideálnej jedenástky ho zaradili štyria tréneri. 

Za MŠK Púchov hlasoval manažér klubu a dočasný 
tréner Marek Šimáček. Sedem z jedenástich hráčov, 
ktorých dal do ideálnej zostavy ligy, sa do nej napo
kon dostalo. 

Ideálna jedenástka druhej ligy
Martin Junas (Skalica, 4 hlasy)
Peter Kováčik (Podbrezová, 11), Péter Varga (Ko

márno, 6), Marek Bartoš (Podbrezová, 7), Ján Mize
rák (Skalica, 9)

Erik Streňo (Humenné, 7), Kristóf Domonkos (Ko
márno, 12), Roland Galčík (Podbrezová, 16)

José Cortés (Košice, 6), Róbert Polievka (Banská 
Bystrica, 12), Erik Pačinda (Košice, 11)

Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Roman Skuhravý, Podbrezová
Dávid Slávik (Humenné) – Marek Bartoš (Podbre

zová), Mikuláš Bakaľa (Podbrezová), Matej Oravec 
(Podbrezová) – Peter Kováčik (Podbrezová), Kristóf 
Domonkos (Komárno), René Paraj (Podbrezová), 
Róbert Polievka (Banská Bystrica) – Roland Galčík 
(Podbrezová), Daniel Šebesta (Skalica), Erik Pačinda 
(Košice)

Stanislav Varga, Banská Bystrica
Dávid Slávik (Humenné) – Martin Luberda (Hu

menné), Péter Varga (Komárno), František Pavúk 
(Košice) – José Ricardo Cortés (Košice), Erik Streňo 
(Humenné), Daniel Pavúk (Podbrezová), Roland Gal
čík (Podbrezová) – Romulo Silva Santos (Trebišov), 
Daniel Šebesta (Skalica), Erik Pačinda (Košice)

Mikuláš Radványi, Komárno
Miloslav Bréda (Komárno) – Peter Kováčik (Podbre

zová), Péter Varga (Komárno), Boris Godál (Pobdre

zová), Marek Václav (Košice) – Erik Pačinda (Koši
ce), Kristóf Domonkos (Komárno), Mikuláš Bakaľa 
(Podbrezová), Roland Galčík (Podbrezová) – Róbert 
Polievka (Banská Bystrica) – Daniel Šebesta (Skalica)

Jozef Kostelník, Skalica
Martin Junas (Skalica) – Patrik Prikryl (Banská 

Bystrica), Boris Godál (Podbrezová), Martin Nagy 
(Skalica), Ján Mizerák (Skalica) – Kristóf Domonkos 
(Komárno), Daniel Šebesta (Skalica), Roland Galčík 
(Podbrezová) – Erik Pačinda (Košice), Róbert Poliev
ka (Banská Bystrica), Erik Streňo (Humenné)

Jozef Škrlík, Humenné
Dávid Slávik (Humenné)  Marek Bartoš (Podbre

zová), Martin Luberda (Humenné), Filip Bednár (Hu
menné), Matej Oravec (Podbrezová) – Erik Streňo 
(Humenné), Ján Dzurík (Humenné), Erik Pačinda 
(Košice), Róbert Polievka (Banská Bystrica) – David 
Depetris (Banská Bystrica), Roland Galčík (Podbre
zová)

Jozef Vukušič, Košice
Igor Šemrinec (Košice) – Peter Kováčik (Podbrezo

vá), Marek Bartoš (Podbrezová), Matej Jakúbek (Ko
šice), Ján Mizerák (Skalica) – Erik Pačinda (Košice), 
Erik Streňo (Humenné), Kristóf Domonkos (Komár
no) – Roland Galčík (Podbrezová), Róbert Polievka 
(Banská Bystrica), José Cortés (Košice)

Mário Auxt, Petržalka
Richard Ludha (Podbrezová) – Peter Kováčik 

(Podbrezová), Patrik Prikryl (Banská Bystrica), Jakub 
Nemec (Petržalka), Lukáš Migaľa (Banská Bystrica) – 
Boris Turčák (Petržalka), Erik Pačinda (Košice), Kris
tóf Domonkos (Komárno), Róbert Polievka (Banská 
Bystrica) – Roland Galčík (Podbrezová), Marek Kuz
ma (Dubnica)

Michal Kuruc, Šamorín
Miloslav Bréda (Komárno) – Peter Kováčik 

(Podbrezová), Marek Bartoš (Podbrezová), Matúš 
Malý (Šamorín), Ján Mizerák (Skalica) – Péter Nagy 
(Šamorín) – Lukáš Leginus (Šamorín), Kristóf  Do
monkos (Komárno), Erik Streňo (Humenné), Roland 
Galčík (Podbrezová) – Daniel Pavúk (Podbrezová)

Vladimír Veselý, Žilina B
Martin Junas (Skalica) – Peter Kováčik (Podbrezo

vá), Péter Varga (Komárno), Marek Bartoš (Podbre
zová), Richmond Owusu (Žilina B) – Kristóf Domon
kos (Komárno), Dávid Richtárech (Banská Bystrica), 
Péter Nagy (Šamorín) – Róbert Polievka (Banská 
Bystrica), David Depetris (Banská Bystrica), Roland 
Galčík (Podbrezová)

Ondrej Desiatnik, Trebišov
Matúš Hruška (Banská Bystrica) – Peter Kováčik 

(Podbrezová), Martin Luberda (Humenné), René 
Paraj (Podbrezová), Ján Mizerák (Skalica) – Stanislav 
Danko (Trebišov), Kristóf Domonkos (Komárno), Lu
káš Gašparovič (Petržalka) – Roland Galčík (Podbre
zová), Róbert Polievka (Banská Bystrica), Erik Streňo 
(Humenné)

Szilárd Németh, Rohožník
Jakub Trefil (Rohožník) – Peter Kováčik (Podbre

zová), Patrik Prikryl (Banská Bystrica), Boris Godál 
(Podbrezová), Ján Mizerák (Skalica) – Roland Galčík 
(Podbrezová), Kristóf Domonkos (Komárno), Erik 
Pačinda (Košice) – Daniel Šebesta (Skalica), David 
Depetris (Banská Bystrica), José Cortés (Košice)

Peter Jakuš, Dubnica
Martin Junas (Skalica) – Peter Kováčik (Podbre

zová), Patrik Prikryl (Banská Bystrica), Péter Varga 
(Komárno), Marek Václav (Košice) – Matej Jakúbek 
(Košice), Marek Kuzma (Dubnica nad Váhom), Kris
tóf Domonkos (Komárno) – Roland Galčík (Podbre
zová), David Depetris (Banská Bystrica), Róbert Po
lievka (Banská Bystrica)

Marián Šarmír, Bardejov
Richard Ludha (Podbrezová) – Martin Nagy 

(Skalica), Boris Godál (Podbrezová), Matej Oravec 
(Podbrezová), Ján Mizerák (Skalica) – Marek Kuzma 
(Dubnica nad Váhom), Erik Pačinda (Košice), Dávid 
Keresteš (Bardejov) – Roland Galčík (Podbrezová), 
José Cortés (Košice), Vladimír Kukoľ (Podbrezová)

Vladimír Gála, Slovan B
Igor Šemrinec (Košice) – Peter Kováčik (Podbrezo

vá), Ondrej Petrák (Slovan Bratislava), Marek Bartoš 
(Podbrezová), Ján Mizerák (Skalica) – Kristóf Do
monkos (Komárno) – José Cortés (Košice), Róbert 
Polievka (Banská Bystrica), Erik Pačinda (Košice), Ro
land Galčík (Podbrezová) – Marek Kuzma (Dubnica)

Marek Šimáček, Púchov
Martin Junas (Skalica) – Lukáš Migaľa (Banská 

Bystrica), Péter Varga (Komárno), Marek Bartoš 
(Podbrezová), Ján Mizerák (Skalica) – Matej Jakúbek 
(Košice), Erik Streňo (Humenné), Mikuláš Bakaľa 
(Podbrezová) – Roland Galčík (Podbrezová), Róbert 
Polievka (Banská Bystrica), Marek Kuzma (Dubnica)

Vladimír Cifranič, Námestovo
Igor Šemrinec (Košice) – Peter Kováčik (Podbrezo

vá), Péter Varga (Komárno), Boris Godál (Podbrezo
vá), Ján Mizerák (Skalica) – Roland Galčík (Podbre
zová), Kristóf Domonkos (Komárno), Erik Pačinda 
(Košice) – Róbert Polievka (Banská Bystrica), Jose 
Cortés (Košice), David Alberto Depetris (Banská Bys
trica). 

Zdroj: Futbalnet - Titanilla Bőd

V neľahkom boji o záchranu v dru
hej najvyššej futbalovej súťaži na 
Slovensku má pomôcť staronový 
tréner Vladimír Cifranič. S vedením 
futbalového klubu MŠK Púchov sa 
dohodol na spolupráci, na trénerský 
post nastúpil minulý týždeň (15. de
cembra). Po odchode z Púchova pô
sobil v Podbrezovej, do Púchova sa 
vracia z Námestova.

„Sme veľmi radi, že môžeme našim 
fanúšikom oficiálne predstaviť prvú 
predvianočnú novinku v našom klu
be. Vedenie futbalového klubu MŠK 
Púchov sa dohodlo na spolupráci  

s trénerom Vladimírom Cifraničom, 
ktorý od 15. decembra povedie mu
žov MŠK.

Vladimír Cifranič pôsobil v našom 
klube na prelome rokov 2019/2020 
a úspešne etabloval klub MŠK 
Púchov na druholigovej scéne. Na
šim spoločným cieľom v jarnej časti 
je jednoznačne záchrana v druhej 
lige. Vedenie klubu aktuálne inten
zívne pracuje na nových posilách do 
nášho mužstva. O prvých menách 
budeme čoskoro informovať,“ infor
muje MŠK Púchov na svojej webovej 
stránke.               Zdroj: MŠK Púchov

Vladimír Cifranič sa vrátil na lavičku MŠK Púchov

Ideálna zostava jesene je bez Púchovčanov
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Vzhľadom k súčasnej „covidovej“ 
situácii, nemali slovenskí plavci isto
tu, či sa vôbec zimné majstrovstvá 
Slovenskej republiky juniorov a Open 
v krátkom bazéne v tomto roku usku
točnia. Napokon sa Slovenskej plavec
kej federácii podarilo zorganizovať za 
prísnych protipandemických opatrení 
v karanténnom centre XBIONIC Sphe
re Šamorín v dňoch 10. – 12. decembra 
2021.

Púchovská pätica najlepších plavcov: 
Lea Kmošenová, Karin Šmigurová, Si
mona Ciesarová, Natália Strašíková  
a Richard Pobežal odcestovala do 
„bubliny“ už týždeň pred ich začiat
kom, pretože plavecké bazény boli 
opäť zavreté, aby sa snažili doladiť 
svoju formu a pokúsiť sa zaplávať čo 
najlepšie osobné výkony. Neskôr sa  
k nim pridala aj Klára Labudíková, keď
že aj starším žiakom umožnili štartovať 
na tomto podujatí. 

Za účasti 275 plavcov a plavkýň zo 
40 slovenských klubov sa v piatok 10. 
decembra odštartovali zimné M SR.  
V dopoludňajších rozplavbách sa roz

hodovalo o juniorských majstrovských 
tituloch, a vo večerných hodinách vo 
finále o tituly v OPEN kategórií. Počas 
troch dní sa púchovským reprezentan
tom podarilo prekonať 22 osobných 
rekordov, 9x účasť vo finále Open, 
prekonanie dvoch individuálnych 
púchovských rekordov – Lea Kmoše
nová na 200 m znak (2:24,81) a Simo
na Ciesarová na 100 m prsia (1:14,38), 
dvoch zo štafiet: 4x50m voľný spôsob 
(Kmošenová, Strašíková, Ciesarová, 
Šmigurová) a 5.miesto, 4x50 polohové 
preteky ( Labudíková, Ciesarová, Stra
šíková, Šmigurová) 9.miesto a napo
kon štyri medailové umiestnenia.

V kategórii staršie juniorky si z M SR 
odniesla Lea Kmošenová tri medaile: 
2.miesto 200m voľný spôsob, 3. mies
to 100 m voľný spôsob, 3. miesto 200 
m znak. Štvrtá skončila na 50 m voľ
ný spôsob a zároveň si vyplávala aj 
štvornásobnú účasť vo finále. Druhou 
medailistkou sa stala Karin Šmiguro
vá v kategórii mladšie juniorky, ktorá 
získala striebro v disciplíne 50 m prsia  
a v ďalších obsadila nasledovné umie

stnenia: 5. miesto 200 prsia, 6. miesto 
200 polohové preteky, 8. miesto 100 
prsia, 9. miesto 100 polohové prete
ky, 10. miesto 50 voľný spôsob, 4x si 
vylepšila svoje osobné rekordy a 3x sa 
postavila na štart vo finále.

Simona Ciesarová si vo všetkých de
viatich štartoch zlepšila svoje osobné 
rekordy, a len necelé tri desatiny ju 
delili od pódiového umiestenia na 100 
m prsia, kde skončila štvrtá, 5. miesto 
si vyplávala na 50 m prsia a 6. miesto 
200m prsia. Natália Strašíková bola 
dvakrát siedma (50 a 200m prsia) a tri 
osobné rekordy. Taktiež tri osobáky si 
zaplával aj Richard Pobežal a Klára La
budíková dohmatla dvakrát vo svojom 
rekorde. Pričom pre posledných dvoch 

menovaných to bola premiérová účasť 
na M SR.

Ďakujem všetkým – rodičom, mestu 
Púchov, vedeniu nášho klubu, všetkým 
fanúšikom púchovského plávania za 
podporu a mojim kolegom trénerom 
Peťovi Bílikovi, Peťovi Rumanovi a Si
mone Rusnákovej za to, že naše decká 
dosahujú také vynikajúce výsledky, 
čoho dôkazom sú nielen predchádza
júce riadky. 

Na záver by som chcela vysloviť jed
no veľké prianie za nás plavcov. Nech 
sa čím skôr otvoria bazény a my začne
me „normálne“ trénovať a pripravovať 
sa na novú sezónu 2022. Veselé Viano
ce a šťastný nový rok!

Dana Strelčíková, trénerka 

Štyri medaily z majstrovstiev Slovenska v plávaní

Novým trénerom slovenskej ženskej 
volejbalovej reprezentácie bude od 
1.januára budúceho roka Púchovčan 
Michal Mašek. So Slovenskou volejba
lovou federáciou podpísal dvojročný 
kontrakt s ročnou opciou. Mašek na 
klubovej úrovni vedie poľský ženský 
klub LKS Lodž. Jeho asistentom bude 
Bartlomiej Bartodziejski. 

Tréner Michal Mašek (1983) je vo
lejbalový svetobežník. Pri ženskom 
se niorskom volejbale začínal na Slo
vensku v klube Doprastav Bratislava, 
odkiaľ prešiel do Senice a od roku 2011 
pôsobí v zahraničí. Trénerský chlebík si 
vyskúšal v Nemecku, Poľsku a Grécku, 
aby sa v roku 2020 vrátil do poľského 
Lodža, s ktorým sa v roku 2019 tešil  
z majstrovského titulu ako tréner. Vo 

veku 38 rokov dostal púchovský rodák 
ponuku viesť slovenskú reprezentáciu 
žien. „Túto ponuku som prezidentovi 
SVF Marekovi Rojkovi odmietnuť ne
mohol. Reprezentácia je česť a aj keď 
som sa potreboval poradiť s rodinou, 
naše rozhodnutie sa zrodilo rýchlo. 
Nebolo nad čím absolútne váhať,“ po
vedal pre svf.sk nový reprezentačný 
tréner slovenských žien. 

TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Bilíková Bra
tislava (20012005), Chicago Univer
sity Coach /USA/ (2006), Doprastav 
Bratislava (2007/08) – asistent trénera, 
VC Senica (20082010), Reprezentá
cia SR U19 ženy 20052008 – asistent 
trénera, COP Nitra 2010/11, Smart 
Allianz Stuttgart /Nem./ (20112013) 
– asistent trénera, Chemik Police /Poľ./ 

(2013/14) – asistent trénera 
a kondičný tréner, DSC Drá
žďany /Nem./ (20142016) 
– asistent trénera, LKS Lodž 
/Poľ./ (20162019), repre
zentácia SR ženy (2019) – 
asistent, PAOK Solún /Gré./ 
(2019/20), LKS Lodž /Poľ./ 
2020 – doteraz

TRÉNERSKÉ ÚSPECHY: 
víťaz Slovenského pohára 
2008, víťaz Československé
ho pohára 2008 – oba s Do
prastavom Bratislava, strieb
ro a bronz s VC Senica, víťaz 
Poľského pohára a majster 
Poľska 2014 – Chemik Police, majster 
Nemecka 2015 a 2016, víťaz Nemec
kého pohára – DSC Drážďany, majster 

Poľska 2019 – LKS Lodž, striebro s LKS 
Lodž 2018, bronz s LKS Lodž – 2020.

Zdroj: Slovenská 
volejbalová federácia

Púchovčan Michal Mašek sa stal novým trénerom 
slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

POĎAKOVANIE
Ďakujeme z  celého srdca 
príbuzným, priateľom, ria
diteľovi Gymnázia Púchov 
a celému pedagogickému 
zboru, bývalým študen
tom, susedom a  známym, 
ktorí sa dňa 27.11.2021 prišli 
navždy rozlúčiť s naším mi
lovaným manželom a pria
teľom Mgr. Miloslavom 
Strmenským. Ďakujeme pohrebnej službe Ad
vent za dôstojný obrad. Smútiaca milujúca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme z  celého srd
ca príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom, su
sedom a  známym, ktorí 
sa dňa 9.12.2021 prišli 
navždy rozlúčiť s  na
ším milovaným manže
lom, otcom a  dedkom  
Jaroslavom Minárom. 
Ďakujeme pohrebnej služ
be Advent a spoločnosti Continental za dôstojný 
obrad. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
„Prestalo srdiečko tĺcť, pre
stali sa ústa smiať, budeme 
stále na teba spomínať“. 
Dňa 5.12. nás vo veku 80 
rokov navždy opustil man
žel, otec a dedko Štefan  
Holienčík. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nášmu mi
lovanému pomáhali naj
mä počas jesene života. 
Ďakujeme dialyzačnému stredisku a jeho kolektívu 
láskavých a starostlivých zdravotných sestier, sa
nitárnemu personálu, pani primárke MUDr. Ivetke 
Smatanovej, MUDr. Miroslavovi Zágorovi a MUDr. 
Kataríne Chovancovej. Taktiež ďakujeme MUDr. 
Palkovi Šponiarovi a v neposlednom rade ďaku
jeme všetkým, ktorí sa s naším milovaným prišli 
rozlúčiť. Za dôstojnú poslednú rozlúčku ďakujeme 
pánovi farárovi Miroslavovi Bilčíkovi a pohrebnej 
službe Advent. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tieto Vianoce by boli ich 60. spoločné, keby 
pred tridsiatimi rokmi 11.12.1991 nás neopustil 
náš milovaný otec Jozef Jurenka. Za necelých 
šesť rokov 25.2.1997 aj naša milovaná mamička 
Vierka Jurenková, rod. Pečeňová. S láskou na 
ich dobrotu a krásne chvíle prežité s nimi spomí

najú deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Boh ich zobral z  nášho sveta, ale nie z  našich 
sŕdc.“ 27.12.2021 uplynú 4 roky, čo odišiel do 
večnosti náš otec a  dedko Štefan Badžgoň. 
11.3.2022 si pripomenieme 13. výročie úmrtia 
našej mamy a  babky Anny Badžgoňovej z  Keb
lia. S  láskou, úctou a v modlitbách na Vás spomí
najú 4 dcéry a 3 synovia s rodinami. „Odpočinutie  

večné, daj im Pane.“

SPOMIENKA
Dňa 23.12. si pripomíname 18. výročie úmrtia 
Augustína Luhového a  dňa 3.9. sme si pripo
menuli 6. výročie úmrtia Anny Luhovej z  Hor
ných Kočkoviec. S  láskou a  úctou spomínajú 

dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Veľa si nás naučila i veľa si 
nám dala, obetavosť a dob
rota Ti nikdy nechýbala. 
Si stále s  nami a  navždy 
v našich srdciach zostaneš.“ 
Dňa 28.12.2021 si pripomí
name 4. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama 
a babka Emília Chreňová. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 
2.1.2022 pripomenieme 
8. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá man
želka, mama, babka a pra
babka Eva Majtínková. 
S láskou a úctou spomína 
manžel Karol, dcéra Alena 
a syn Miroslav s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Život plynie veľmi rýchlo, 
dávno už bolo, čo počuli 
sme Tvoj hlas, no spo
mienka na Teba je več
ná ako láska a  stále žije 
v nás...“ Dňa 25.12.2021 si 
pripomenieme 9 rokov, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, brat, švagor 
a  zať Peter Kuš. S  láskou 
spomína manželka Zdenka, syn Peter a ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život  
a všetkých nás. Odišla si 
navždy, túžila si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musela si nás tak nečaka
ne a navždy opustiť. Hoci 
si odišla a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach zo
staneš stále s nami.“ Dňa 
5.1.2022 si pripomíname 2. výročie odchodu do 
večnosti našej milovanej manželky, matky, babky 
Márie Jurišicovej, rod. Šulíkovej. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomien
ku. Smútiaca rodina a známi.

Oznamujeme inze
rentom Púchovských 
novín, že kancelária 
inzercie bude zat

vorená od 20.12.2021 
do 2.1.2022 z dôvodu 

čerpania dovolenky. 
Inzerciu, ktorú chcete 

uverejniť v novom 
roku posielajte na 

email: 

reklama@puchovska-
kultura.sk

Budova Divadla Púchov bude zatvorená 

od 20.12.2021 do 2.1.2022 

WWW.LAVADO.SK
Hliník 143
BYTČA

Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

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

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 20.12.2021

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SLUŽIEB

POVAŽSKÁ BYSTRICA
MORAVSKÁ 

PÚCHOV
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

POĎAKOVANIE
Chceme sa veľmi srdečne poďakovať rodine, 
známym, kolegom z Crystalgrafu, kolegom  
z Kauflandu, občanom Púchova a okolia za fi
nančné dary, ktoré nám prispeli na pomoc pre  
Christianka Loduhu na jeho nový začiatok. Pevne 
veríme, že každé jedno euro bude nápomocné. Zá
roveň vám želáme krásne prežitie vianočných sviat
kov, veľa zdravia lásky a porozumenia.

Rodina Loduhová.
P.S: prostriedky z Raiffeisen účtu sa presunuli na 
transparentný účet SK12 09000000005 8526 4864.

POĎAKOVANIE
Veľa zdravia, šťastia prajeme manželom Mirkovi 
a Martinke Crkoňovcom, ktorí postavili Huber
tus n. o.  zariadenie pre seniorov a vzorne sa 
oň starajú. Vďaka celému personálu Hubertusu, 
ktorý sa stará o chod a príjemný pobyt v ňom. 
Najväčšie poďakovanie si však zaslúžia zdravot
né sestričky, ktoré pracujú v ňom a s láskou pre
baľujú, kúpu i kŕmia tých, ktorí sa už nedokážu 
o seba postarať, lebo sú už veľmi slabí. Vďaka za 
úsmev, povzbudivé slová, láskavé a vtipné chvíle, 
ktorými spríjemňujete pobyt seniorom v ňom. 
Mnoho zdravia, trpezlivosti v novom roku 2022. 
Želajú manželia Bizoňovci a ostatní obyvatelia 
Hubertusu. 

OZNAM
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.  
Púchov oznamuje, že zberný dvor bude otvore
ný 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
Dňa 2.12.2021 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila milovaná man
želka a matka Janka Štef-
ková. S láskou a úctou na 
Teba spomínajú manžel so 
synom Ivanom a celou Ka
šičkovou rodinou. „Janka, 
veľmi nám chýbaš...“

SPOMIENKA
D ň a  2 3 .12 . 2 0 21  s i 
pripomíname 15. smutné 
výročie, čo navždy odišiel 
milovaný otec, láskavý 
d e d k o  a   p r a d e d k o 
Jozef Trnka z  Lúk pod 
Makytou. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry Mária 
a Janka s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 17.12.2021 sme si 
pripomenuli smutné 11. 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
dedko a pradedko Rudolf 
Dvorský. S  láskou a  úc
tou spomína manželka 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 20. decembra uply
nulo 5 rokov od úmr
tia našej drahej mamy, 
manželky a babky Violy 
Zboranovej. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 16.12. 2021 si 
pripomenieme 15. výročie 
úmrtia Jozefa Rosinu. Kto 
ste ho poznali, spomeňte 
si na neho spolu s  nami. 
S láskou spomínajú rodičia, 
brat Rasťo s rodinou, brat 
René s priateľkou a synovec 
Nicolas.

SPOMIENKA
Dňa 26.12.2021 si pripo
míname 1. smutné výro
čie, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec a  dedko 
Ján Kuchta. S  láskou 
a  úctou spomínajú deti 
s  rodinami a  ostatná ro
dina.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas... Pohladiť 
Tvoju tvár a počuť Tvoj 
hlas... Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme milova
li.“ Ďakujeme Ti, Bože, za 
roky šťastia, ktoré sme s 
ním prežili i za silu niesť 
bolesť vo chvíli, keď sme 
ho stratili. Dňa 6.1.2022 si 
pripomenieme 2. smutné výročie, čo nás navždy 
opustil Anton Krajči. S  láskou a úctou spomínajú 
manželka Evka, dcéry Ľubka a Zdenka s rodinami a 
ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Stále je ťažko a  smutno 
nám všetkým. Nič už nie 
je také, aké bolo predtým. 
Mal si život, my Teba a Ty 
nás. Čas plynie ako tichej 
rieky prúd, kto Ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Tak 
ako voda svojím tokom 
plynie, krásna spomienka 
na Teba nikdy nepomi
nie.“ Dňa 9.1. si pripomenieme smutné 5. výro
čie, čo nás navždy opustil môj otec Silvester 
Malo. S láskou spomína dcéra Ema, družka Iveta 
a ostatná rodina.

PÚCHOVSKÁ KULTÚRA, s.r.o.  
PRIPRAVILA NA PEŠEJ ZÓNE 

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 
od 24.00 hod. 

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL na pešej zóne  u nás nakúpite 
darčeky pre svojich najbližších bez stresu a bezpečne. 
Tel.: 0911 299 366 
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• Akcia 20 % do 31.12.2021. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• SŤAHOVANIE  dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
• Maľovanie, natieranie 0902 356 631
• Stavebné práce 0902 356 631
KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim RD v PÚ a okolí v hotovosti, platba ihneď.  
T. č. 0948 068 938
• Kúpim 3izbový byt, t.č. 0905 979 142
• Kúpim garsónku. 0907 788 114
• Hľadám na kúpu obchodný priestor. Tel.: 0911 929 
300.
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

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

životopisy zasielať na sbdpu@sbdpuchov.sk

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

sbdpu@sbdpuchov.sk
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ŠTÚDIO
spánku Rosina

Spánkové štúdio Rosina ponúka všetko pre pohodlný a zdraví spánok. Široká ponuka

zdravotných matracov, posteľnej bielizne zo 100% organickej bavlny, odolných

chráničov na matrac spolu s kvalitnými posteľami na mieru a to všetko na jednom

mieste. Investujte do zdravého spánku a zlepšite tak svoj život. Príďte nás navštíviť a

dozviete sa o všetkých možnostiach, ktoré vám vaša spálňa ponúka. 

1 mája 1457/44 

Púchov, 020 01

+421 911 191 883
www.studiorosina.sk


