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Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie 
na pracovné miesto Príslušník Mestskej polície Púchov 

Kvalifikačné a odborné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou, odbor-
ná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 
Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou, spôsobilosť 
na právne úkony v plnom rozsahu, prehľad platných právnych predpisov vzťahujú-
cich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä: zákon č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenia mesta Púchov, počítačové 
znalosti - používateľ: Microsoft Excel - užívateľská úroveň, Microsoft Word - užíva-
teľská úroveň, vodičský preukaz skupiny B, zbrojný preukaz výhodou.

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie: zodpovednosť, samostatnosť a flexibili-
ta, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, prax v odbore je výhodou, 
starší ako 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na vý-
kon funkcie, preukázaná lekárskym potvrdením, tímová práca, schopnosť spolu-
pracovať, vysoká miera tolerancie voči stresu.

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: písomná žia-
dosť o zaradenie do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, mo-
tivačný list, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie úloh 
obecnej polície, spôsobilosť na držanie zbrojného preukazu a spôsobilosť na výkon 
práce v noci, nie staršie ako 1 mesiac, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní, kópia dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak 
sú), súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového ko-
nania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.

Miesto práce: Mestská polícia Ferka Urbánka č. 803, Púchov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpoklad-

mi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo 
poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov v zale-
penej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK na obsadenie pracovného miesta 
Príslušník Mestskej polície Púchov“ do 18.02.2022 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmien-
ky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo neprizvať 
na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria  
a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadova-
né doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači 
písomne informovaní. 
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A to konkrétne na rekonštrukciu A to konkrétne na rekonštrukciu 
autobusového nástupišťa. autobusového nástupišťa. 

Odkedy som nastúpila do funkcie Odkedy som nastúpila do funkcie 
primátorky, pustili sme sa do prípra-primátorky, pustili sme sa do prípra-
vy nových projektov a takmer celý vy nových projektov a takmer celý 
rok 2019 sa niesol v duchu prípravy rok 2019 sa niesol v duchu prípravy 
a spracovania projektových doku-a spracovania projektových doku-
mentácií. Napriek tomu, že do ce-mentácií. Napriek tomu, že do ce-
lého procesu sa pridala pandémia, lého procesu sa pridala pandémia, 
niektoré veľké projekty sa podarilo niektoré veľké projekty sa podarilo 
aj začať realizovať, ako napr. výstav-aj začať realizovať, ako napr. výstav-
bu kompostárne, ale aj výstavbu ná-bu kompostárne, ale aj výstavbu ná-
jomných bytov na Kolonke, kde in-jomných bytov na Kolonke, kde in-
tenzívne prebiehajú stavebné práce. tenzívne prebiehajú stavebné práce. 
Veľké nádeje sme vkladali do projek-Veľké nádeje sme vkladali do projek-
tu rekonštrukcie autobusového ná-tu rekonštrukcie autobusového ná-
stupišťa, kde napriek tomu, že sme stupišťa, kde napriek tomu, že sme 
predložili dobrý projekt a zabezpe-predložili dobrý projekt a zabezpe-
čili stavebné povolenie, a získali od čili stavebné povolenie, a získali od 
hodnotiteľov skvelé hodnotenie, hodnotiteľov skvelé hodnotenie, 
nedostatok finančných prostriedkov nedostatok finančných prostriedkov 
vyčlenených pre danú výzvu na mi-vyčlenených pre danú výzvu na mi-
nisterstve nám neumožnilo získať  nisterstve nám neumožnilo získať  
z eurofondov požadované pro-z eurofondov požadované pro-
striedky. Už Albert Einstein pove-striedky. Už Albert Einstein pove-
dal, že: dal, že: „Život je ako bicykel. Aby ste „Život je ako bicykel. Aby ste 
udržali rovnováhu, musíte ísť vpred.“  udržali rovnováhu, musíte ísť vpred.“  
A my sme sa nevzdali, a naše úsilie sa A my sme sa nevzdali, a naše úsilie sa 
vyplatilo! Minulý týždeň sme dostali vyplatilo! Minulý týždeň sme dostali 
rozhodnutie z Ministerstva investícií, rozhodnutie z Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizá-regionálneho rozvoja a informatizá-
cie SR, v zmysle ktorého bol nášmu cie SR, v zmysle ktorého bol nášmu 
mestu schválený nenávratný finanč-mestu schválený nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške 1.330.668,51 ný príspevok vo výške 1.330.668,51 
eur. eur. 

Teraz je pred nami ešte proces Teraz je pred nami ešte proces 
podpisu zmluvy s ministerstvom podpisu zmluvy s ministerstvom 
ako aj verejné obstarávanie na zho-ako aj verejné obstarávanie na zho-
toviteľa, ale musím povedať, že táto toviteľa, ale musím povedať, že táto 
informácia nás všetkých potešila, informácia nás všetkých potešila, 
pretože snaha všetkých pracovníkov pretože snaha všetkých pracovníkov 
mestského úradu, ale aj Autobuso-mestského úradu, ale aj Autobuso-
vej dopravy Púchov, a.s., ktorí boli vej dopravy Púchov, a.s., ktorí boli 
do prípravy projektu zapojení, bola do prípravy projektu zapojení, bola 
enormná a ja im všetkým touto ces-enormná a ja im všetkým touto ces-

tou ďakujem. Pred nami je ešte kus tou ďakujem. Pred nami je ešte kus 
cesty, ale máme na čom stavať, a to cesty, ale máme na čom stavať, a to 
je základ. Schválením tohto projektu je základ. Schválením tohto projektu 
sme sa dostali k číslu 5,266 mil. eur. sme sa dostali k číslu 5,266 mil. eur. 
Toto číslo predstavuje sumu, ktorú Toto číslo predstavuje sumu, ktorú 
sa podarilo v priebehu 12 mesiacov sa podarilo v priebehu 12 mesiacov 
získať do mesta z externých zdro-získať do mesta z externých zdro-
jov (z eurofondov, dotácií, grantov),  jov (z eurofondov, dotácií, grantov),  
a to je naozaj veľká vec. Len na pri-a to je naozaj veľká vec. Len na pri-
pomenutie uvediem, že v tejto sume pomenutie uvediem, že v tejto sume 
sú peniaze, ktoré sme získali napr. sú peniaze, ktoré sme získali napr. 
na výstavbu nájomných bytov na na výstavbu nájomných bytov na 
Kolonke, na vybudovanie kompo-Kolonke, na vybudovanie kompo-
stárne, na vyhliadku Pamäť lesa na stárne, na vyhliadku Pamäť lesa na 
Lachovci, na financovanie opatro-Lachovci, na financovanie opatro-
vateľskej služby, na nové knihy do vateľskej služby, na nové knihy do 
mestskej knižnice, na niektoré det-mestskej knižnice, na niektoré det-
ské ihriská, na činnosť dobrovoľných ské ihriská, na činnosť dobrovoľných 
hasičských zborov, na podporu po-hasičských zborov, na podporu po-
moci pre marginalizované skupiny...moci pre marginalizované skupiny...

Podnik technických služieb mes-Podnik technických služieb mes-
ta Púchov pracuje naplno celý rok. ta Púchov pracuje naplno celý rok. 
Teraz cez zimu riešia okrem vývozu  Teraz cez zimu riešia okrem vývozu  
a zberu komunálneho i separo-a zberu komunálneho i separo-
vaného odpadu najmä zimnú vaného odpadu najmä zimnú 
údržbu, a vďačiť im môžeme aj za údržbu, a vďačiť im môžeme aj za 
inštaláciu krásnej vianočnej výzdo-inštaláciu krásnej vianočnej výzdo-
by v meste. Počas celého roka však by v meste. Počas celého roka však 
na ich pleciach leží starostlivosť  na ich pleciach leží starostlivosť  
o zeleň, údržba a oprava komuni-o zeleň, údržba a oprava komuni-
kácií, čistota mesta, príprava ve-kácií, čistota mesta, príprava ve-
rejných priestranstiev na verejné rejných priestranstiev na verejné 
podujatia, kosenie, orezy drevín, podujatia, kosenie, orezy drevín, 
starostlivosť o cintoríny, fontány, starostlivosť o cintoríny, fontány, 
detské ihriská, atď. O ich činnosti  detské ihriská, atď. O ich činnosti  
a novinkách v roku 2021 sa dočíta-a novinkách v roku 2021 sa dočíta-
te v aktuálnom vydaní Púchovských te v aktuálnom vydaní Púchovských 
novín. Ďakujem všetkým pracovní-novín. Ďakujem všetkým pracovní-
kom tejto spoločnosti za ich snahu  kom tejto spoločnosti za ich snahu  
a vykonanú prácu počas celého roka. a vykonanú prácu počas celého roka. 

Pandemická situácia sa aj v na-Pandemická situácia sa aj v na-
šom okrese zhoršuje a čísla pozi-šom okrese zhoršuje a čísla pozi-
tívne testovaných budú zrejme aj tívne testovaných budú zrejme aj 
v tomto týždni stúpať. Vidíme to  v tomto týždni stúpať. Vidíme to  
i v školách a škôlkach, ktoré sa boria i v školách a škôlkach, ktoré sa boria 
s nedostatkom učiteľov, ktorí sú cho-s nedostatkom učiteľov, ktorí sú cho-
rí alebo v karanténe, ale i detí, ktoré rí alebo v karanténe, ale i detí, ktoré 
sa nemôžu kvôli ochoreniu alebo sa nemôžu kvôli ochoreniu alebo 
karanténe prezenčne vzdelávať. karanténe prezenčne vzdelávať. 
Problémy s vírusom majú aj mestské Problémy s vírusom majú aj mestské 
spoločnosti, avšak verím, že nedôjde spoločnosti, avšak verím, že nedôjde 
k obmedzeniu ich služieb pre obča-k obmedzeniu ich služieb pre obča-
nov. Spoločne dúfame, že nebude nov. Spoločne dúfame, že nebude 
priebeh ochorení vážny, nemocnice priebeh ochorení vážny, nemocnice 
nebudú preplnené a nás nebudú ča-nebudú preplnené a nás nebudú ča-
kať žiadne ďalšie obmedzenia. Pred-kať žiadne ďalšie obmedzenia. Pred-
chádzajúci víkend ste opäť niektorí chádzajúci víkend ste opäť niektorí 
využili možnosť dať sa zaočkovať, využili možnosť dať sa zaočkovať, 
a to vakcínou Moderna, ktorú mož-a to vakcínou Moderna, ktorú mož-
nosť využilo 62 občanov a vakcínou nosť využilo 62 občanov a vakcínou 
Pfizer 211 občanov. Ďalšie očkova-Pfizer 211 občanov. Ďalšie očkova-
nie budeme organizovať zrejme ku nie budeme organizovať zrejme ku 
koncu februára tohto roka, o čom koncu februára tohto roka, o čom 
vás budeme, samozrejme, vopred vás budeme, samozrejme, vopred 
informovať. informovať. 

Tento týždeň nás čaká prvé zasad-Tento týždeň nás čaká prvé zasad-
nutie mestskej rady v tomto roku  nutie mestskej rady v tomto roku  
a program je naozaj bohatý. Čaká a program je naozaj bohatý. Čaká 
nás množstvo všeobecne záväzných nás množstvo všeobecne záväzných 
nariadení i zásad. V priebehu ako ja-nariadení i zásad. V priebehu ako ja-
nuára, tak i februára zasadá viacero nuára, tak i februára zasadá viacero 
komisií zriadených mestských zastu-komisií zriadených mestských zastu-
piteľstvom a spoločne pripravujeme piteľstvom a spoločne pripravujeme 
podklady pre zasadnutie mestského podklady pre zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať  
v závere tohto mesiaca. v závere tohto mesiaca. 

Pomaly sme sa prehupli do nové-Pomaly sme sa prehupli do nové-
ho mesiaca. Už v stredu 2. februára ho mesiaca. Už v stredu 2. februára 
sa slávi cirkevný sviatok Hromnice sa slávi cirkevný sviatok Hromnice 
(obetovanie Pána), kedy sa oslavuje (obetovanie Pána), kedy sa oslavuje 
prinesenie Ježiša do chrámu na 40. prinesenie Ježiša do chrámu na 40. 
deň po jeho narodení. V tento deň deň po jeho narodení. V tento deň 
sa v chrámoch zvyknú posväcovať sa v chrámoch zvyknú posväcovať 
sviečky, ktoré sa nazývajú hrom-sviečky, ktoré sa nazývajú hrom-
ničky. Hromnice znamenali dôleži-ničky. Hromnice znamenali dôleži-
tý deň pri predpovediach počasia  tý deň pri predpovediach počasia  
a úrody. So sviatkom sa zvyknú a úrody. So sviatkom sa zvyknú 
spájať viaceré ľudové pranostiky, spájať viaceré ľudové pranostiky, 
ako napr.  ako napr.  Ak svieti slnko na Hrom-Ak svieti slnko na Hrom-
nice hojnosť žita a pšenice.  Ak je na nice hojnosť žita a pšenice.  Ak je na 
Hromnice mráz, bude ich ešte päťde-Hromnice mráz, bude ich ešte päťde-
siat ráz.  Keď je na Hromnice jasno, siat ráz.  Keď je na Hromnice jasno, 

budú dobré zemiaky.budú dobré zemiaky.
Medzinárodná únia proti rakovine Medzinárodná únia proti rakovine 

vyhlásila 4. február za Svetový deň vyhlásila 4. február za Svetový deň 
boja proti rakovine, ktorý sa pripo-boja proti rakovine, ktorý sa pripo-
mína od roku 2002. Prostredníctvom mína od roku 2002. Prostredníctvom 
rôznych projektov a iniciatív sa tým-rôznych projektov a iniciatív sa tým-
to spôsobom zdôrazňuje význam to spôsobom zdôrazňuje význam 
prevencie rakovinových ochorení  prevencie rakovinových ochorení  
a zdravý životný štýl už od útleho a zdravý životný štýl už od útleho 
detstva.detstva.

Tento týždeň väčšina detí a mlá-Tento týždeň väčšina detí a mlá-
deže prinesie domov polročné deže prinesie domov polročné 
hodnotenia, ktoré budú výsledkom hodnotenia, ktoré budú výsledkom 
ich práce počas prvého hektického ich práce počas prvého hektického 
školského polroka. V piatok budú školského polroka. V piatok budú 
polročné prázdniny a rodičia, deti polročné prázdniny a rodičia, deti 
i učitelia sa môžu aspoň krátko na-i učitelia sa môžu aspoň krátko na-
dýchnuť pred ďalším náročným ob-dýchnuť pred ďalším náročným ob-
dobím. Preto Vás prosím, oddýchni-dobím. Preto Vás prosím, oddýchni-
te si a načerpajte sily v kruhu svojich te si a načerpajte sily v kruhu svojich 
blízkych, pretože: blízkych, pretože: „Mať miesto, kam „Mať miesto, kam 
ísť, je domov. Mať koho milovať, je ísť, je domov. Mať koho milovať, je 
rodina. Mať oboje, je požehnanie.“ rodina. Mať oboje, je požehnanie.“ 
Prajem Vám aj do ďalších dní hlavne Prajem Vám aj do ďalších dní hlavne 
veľa zdravia a pohody. veľa zdravia a pohody. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Naše úsilie sa vyplatilo.
Mestu schválili ďalší nenávratný finančný 
príspevok viac ako 1,3 mil. eur 

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva osobne na Mestskom úrade 
Púchov, alebo telefonicky minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase  

6:30 hod – 14:30 hod na telefónnom čísle 0904 370 525

SOCIÁLNA SLUŽBA PRE OBČANOV S TRVALÝM ALEBO PRECHODNÝM POBYTOM V MESTE PÚCHOV

SOCIÁLNY 
TAXÍK
MESTA PÚCHOV

0904 370 525 

KTO A KAM MÔŽE TAXÍK VYUŽÍVAŤ?
osoby odkázané na individuálnu prepravu (ŤZP, osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom)

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukazujú sa posudkom 
od ÚPSVaR alebo preukazom ŤZP)

od 1.7.2021 aj občania/seniori nad 65 rokov

taxík Vás odvezie k lekárovi, na úrady, do lekárne

ÚHRADA ZA PREPRAVNÚ SLUŽBU SA URČUJE SUMOU:
1,00 € za jednu jazdu pre jednu osobu v meste Púchov 
                (nastúpenie / vystúpenie) 
0,50 € za každý kilometer mimo mesta Púchov 
1,00 € / hod. sa určuje úhrada za stojné počas 
             prepravy mimo územia mesta

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU.

PRACOVNÉ DNI  6:30 -14:30 Viac informácií na tel. čísle  0904 370 525
alebo na www.puchov.sk

NOVINKA 
DARČEKOVÝ POUKAZ 

v hodnote 5 €
Zakúpite priamo u šoféra 
sociálneho taxíka, alebo 

v kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Púchov
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Agentúra INEKO zverejnila rebríček 
najlepších základných a stredných škôl 
na Slovensku. Na 1. mieste v okrese 
Púchov sa v kategórii základných škôl 
umiestnila Základná škola s materskou 
školou sv. Margity. Ako uvádzajú tvor-
covia rebríčka, na ohodnotenie školy 
sa snažia získať čo najviac ukazova-
teľov na celoslovenskej úrovni, ktoré 
majú zároveň objektívny charakter. 
Hlavným cieľom je poskytnúť verejnos-
ti informácie o dosahovaných výsled-
koch všetkých slovenských základných  
a stredných škôl. Hodnotenie vychádza 
zo 45 ukazovateľov, ktoré opisujú pod-
mienky na školách. Podľa informácií 
agentúry sú to údaje, ktoré pochádza-
jú zo štátnych inštitúcií: Národného 

ústavu certifikovaných meraní vzdelá-
vania (NÚCEM), Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 
SR), Ústavu informácií a prognóz škol-
stva (ÚIPŠ), zo Štátnej školskej inšpek-
cie (ŠSI) a z Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny (ÚPSVaR). 

Jediná skupina údajov, ktorá po-
chádza od súkromného subjektu, sú 
informácie o súťažiach a testoch re-
alizovaných spoločnosťou EXAM, do 
ktorých sa príslušné školy zapojili. Vý-
sledky hodnotenia jednotlivých škôl 
sú jedným z užitočných nástrojov pre 
rodičov, ktorí sa rozhodujú, ktorú zá-
kladnú školu bude ich dieťa navštevo-
vať.

ZŠ s MŠ sv. Margity

Keďže cena elektrickej energie  
v posledných mesiacoch prudko 
rastie, je nevyhnutné zmoderni-
zovať mestské verejné osvetlenie. 
Ako sme už v Púchovských novi-
nách (v 2. čísle) informovali v člán-
ku poslanca a predsedu EK Daniela 
Laku, naše mesto 
na túto situáciu 
promptne rea-
guje. Minulý týž-
deň Podnik tech-
nických služieb 
mesta otestoval 
v mestskej časti 
Nosice nové LED 
lampy verejného 
osvetlenia. Mo-
derné LED lam-
py majú oproti 
starým lampám 
podstatne nižšiu 
spotrebu a na-
vyše majú funk-
ciu možného 
nastavenia pol-
nočného útlmu 
výkonu. Podľa 
prvých výsled-
kov testovania sa 
úspora elektric-
kej energie po-
hybuje od 50 % 

do 70 % v závislosti od nastavenia 
polnočného stlmovania výkonu. 
Po úspešných testoch príde na rad 
vysúťaženie dodávateľa LED lámp 
pre postupnú modernizáciu verej-
ného osvetlenia v celom meste.

Slavomír Flimmel

Kvalitnejší diagnostický proces, krat-
šie čakacie lehoty na vyšetrenie aj 
zlepšenie ich dostupnosti. Vo vnútro-
bloku považskobystrickej nemocnice 
vyrástlo moderné Centrum diagnosti-
ky, to prináša výhody nielen pre paci-
entov, ale aj pre samotnú nemocnicu.

Včasná diagnostika je pri mnohých 
ochoreniach veľmi dôležitá a pomáha 
pri efektívnej liečbe ochorení. Novo-
vybudovaný diagnostický pavilón po-
važskobystrickej nemocnice disponuje 

najnovším prístrojovým vybavením  
a už čoskoro ponúkne komplexnú dia-
gnostiku pod jednou strechou. „Je tu 
úplne nový CT prístroj, digitálny rönt-
gen a sonografia,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. 

Pribudnúť by k nim mala aj magne-
tická rezonancia. Predpoklad je, že by 
to mohlo byť ešte tento rok. Pacienti 
by tak nemuseli za vyšetreniami ces-
tovať desiatky kilometrov. „Som rád, 
že tento pavilón je postavený v duchu 

21. storočia a je takou výkladnou skri-
ňou našej nemocnice. Vďaka modernej 
technike budeme schopní diagnos-
tikovať aj veci, ktoré sme v minulosti 
odposielali do vyšších pracovísk,“ po-
vedal riaditeľ nemocnice Igor Steiner.

„Celá investícia je v hodnote 3,4 mil. 
eur a je plne hradená z rozpočtu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Keď-
že sme Zelenou župou, aj toto Cent-
rum diagnostiky disponuje zelenou 
pochôdznou strechou,“ doplnil župan. 

Vďaka investícii Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja je prístrojové 
vybavenie vo vlastníctve nemocnice  
a všetky príjmy z jeho využívania pô-
jdu nemocnici. Pre prvých pacientov 
otvorí diagnostické centrum svoje brá-
ny už 1. februára. 

„Novinkou je, že služby budú zabez-
pečované 24 hodín denne 7 dní v týžd-
ni. To sa týka aj náhlych cievnych moz-
gových príhod, ktoré budú kvalitnejšie 
a rýchlejšie diagnostikované,“ vysvetlil 
primár Rádiodiagnostického oddele-
nia Eduard Sirotný.                               TSK

Považskobystrická nemocnica vstúpila do novej éry

Najlepšia základná škola v okrese 
Púchov podľa rebríčka škôl INEKO

Modernizácia verejného osvetlenia 
sa začala v Nosiciach
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Sčítanie obyvateľov, domov  
a bytov 2021 (SODB 2021) na Slo-
vensku bolo založené na novom 
koncepte.

• Prvýkrát sa namiesto tradičného 
sčítania uskutočnilo integrované sčí-
tanie a plne elektronické sčítanie.

• Integrované sčítanie je sčítanie 
založené na kombinácii údajov  
z administratívnych zdrojov a údajov 
získaných od obyvateľov.

• Sčítanie bolo realizované výlučne 
elektronicky, bez použitia papiero-
vých formulárov, prostredníctvom 
e-formulárov. 

• SODB 2021 bolo realizované  
v dvoch etapách – sčítanie domov  
a bytov a sčítanie obyvateľov.

• Rozhodujúcim okamihom sčíta-
nia, ku ktorému sa vzťahujú údaje 
zisťované počas sčítania bola polnoc 
z 31. decembra 2020 na 1. januára 
2021.

• Sčítanie domov a bytov sa realizo-
valo od 1. júna 2020 do 12. februára 
2021.

• Samosčítanie obyvateľov bolo 
realizované v dobe od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021.

• Asistované sčítanie sa uskutočni-
lo v termíne od 3. mája do 13. júna 
2021. 

Asistované sčítanie bolo určené 
obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať 
sami ani s pomocou blízkej osoby, 
išlo najmä o digitálne vylúčených 
obyvateľov, starších obyvateľov. 
Obyvateľ mal možnosť sčítať sa na 
kontaktom mieste v meste s pomo-
cou stacionárneho asistenta alebo 
telefonicky požiadať o mobilného 
asistenta, ktorý obyvateľa navštívil  
v domácnosti.

Sčítanie obyvateľov domov a by-
tov 2021 v Púchove

Podľa dostupných údajov mal 
Púchov vlani 17.472 obyvateľov, čo 
predstavuje pokračujúci neustály 
trend poklesu v porovnaní s počtom 
obyvateľov v roku 2011 (18.168)  
a 2001 (18.833). Z toho bolo 8502 
mužov (48,66 %) a 8970 žien (51,34 
%) Tento pomer kopíruje trend  
z predchádzajúceho sčítania. 

K slovenskej národnosti sa prihlá-
silo 93,11 % (16.269) obyvateľov 
(v predchádzajúcom sčítaní v roku 
2011 to bolo len 89,51 %). Ďalšie ná-
rodnosti sú v najväčšom zastúpení: 
česká (126/0,72 %), rómska (17/0,1 
%) a poľská (13/0,07 %). 

V produktívnom veku (15 - 64 ro-
kov) bolo v Púchove 11.886 občanov 
(68,03 %), v poproduktívnom veku 
(65+ rokov) 3076 obyvateľov (17,61 
%) a v predproduktívnom veku (0-

14 rokov) 2510 detí (14,37 %). Pre 
porovnanie podľa SODB 2011 bolo 
v produktívnom veku (15-64 rokov) 
74,7 % občanov, v poproduktívnom 
veku (65+ rokov) 11,4 %, a v pred-
produktívnom veku (0 - 14 rokov) 
13,9 %. 

Pomer obyvateľov, ktorí sa prihlá-
sili k náboženskému vyznaniu je na-
sledovný:

• Rímskokatolícka cirkev v Slovens-
kej republike (rímskokatolícke) 59,03 
% (10.314) – pokles podielu o 4,49 % 
oproti SODB 2011, 

• bez náboženského vyznania 
19,79 % (3457) – nárast podielu  
o 8,55 % oproti SODB 2011,

• Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania na Slovensku (evanjelic-
ké) 11,38 % (1989) – pokles podielu  

o 0,64 % oproti SODB 2011.
K ostatným údajom môžeme spo-

menúť ešte podiel občanov s vyso-
koškolským vzdelaním, ktorí tvorili 
19,64 % (3432) a občanov, ktorí 
uviedli svoj rodinný stav ako ženatý/
vydatý, je 7170 (41,04 %).

Počet domov určených na bývanie 
bol, podľa SODB 2021, v Púchove 
2293, z čoho rodinné domy tvorili 
1822 (79,46 %), a následne bytové 
domy 366 (15,96 %) s polyfunkčný-
mi domami 33 (1,44 %). Najväčšiu 
skupinu tvorili v meste domy bez 
rekonštrukcie 36,5 % (837 domov), 
nasledovali rekonštruované v ro-
koch 2010 - 2015 29,35 % (673) a re-
konštrukcie v rokoch 2016 a neskôr 
13,17 % (302). 

Domový fond v meste tvorila na-
jviac výstavba v rokoch 1961-1980 
743 domov (32,4 %), výstavba 1946-
1960 470 domov (20,5 %) a výstav-
ba v rokoch 1981-2000 436 domov 
(19,01 %). Počet bytov bol 7427,  
z toho je najčastejšou formou vlast-

níctva byt obývaný vlastníkom 5036 
(67,81 %) a byt vo vlastnom rodin-
nom dome 1818 (24,48 %) /podľa 
kategorizácie ŠÚ SR/. Najrozšírenej-
ší počet obytných miestností sú 3 
obytné miestnosti s počtom 3121, 
čo tvorí 42,02 % zo všetkých bytov.

Vďaka novému konceptu sčíta-
nia:

• boli efektívne využité existujúce 
administratívne zdroje údajov,

• znížila sa administratívna záťaž 
obyvateľstva (obyvateľ sa nepodieľal 
na sčítaní domov a bytov, formulár 
na sčítanie obyvateľov obsahoval  
v porovnaní s predchádzajúcimi sčí-
taniami menej otázok, obyvateľ sa 
sčítal na akomkoľvek mieste na za-
riadení s internetovým pripojením),

• skvalitnili sa získané údaje najmä 
z hľadiska ich úplnosti,

• znížili sa náklady na prácu v teré-
ne.           Zdroj a spracovanie: 

www.scitanie.sk, Oddelenie 
organizačné a vnútornej správy, 

MsÚ  Púchov

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil
výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Hasičskej stanice v Púchove vykonali v minulom 
roku 191 zásahov. 

Najčastejšie ich zamestnali technické zásahy, 
ku ktorým vyrážali celkom 121-krát. Nasledova-
lo 47 zásahov pri požiaroch a šesť ekologických 
zásahov. Púchovskí hasiči absolvovali tiež šesť 
požiarno-previerkových cvičení a desať výjazdov, 
pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.  Hasiči  
z Púchova zasahovali aj pri 44 dopravných neho-
dách, pri ktorých prišli o život dvaja ľudia a 16 osôb 
utrpelo zranenia.  

V priebehu roka 2021 vykonali príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 
2836 výjazdov, čo je oproti minulému roku o 538 vý-
jazdov menej (3374 výjazdov). V percentuálnom vy-
jadrení to predstavuje pokles o 16 %.

Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie vykona-
ných najviac - 1590 výjazdov k technickým zásahom, 
čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roka predstavuje pokles o 21% (2010 výjazdov). Pri 
dopravných nehodách zasahovali hasiči v Trenčian-
skom kraji počas roka 2021 spolu 708 krát, čo je v po-
rovnaní s rokom 2020 (747 výjazdov) o 6,5 % menej.

V priebehu roka 2021 zasahovali hasiči v Trenčian-
skom kraji spolu pri 746 požiaroch, čo oproti roku 
2020 (664 výjazdov) predstavuje nárast o 12 %. 

Výjazdy k požiarom 
V priebehu roku 2021 vykonali príslušníci Hasičské-

ho a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celko-
vo 746 výjazdov k požiarom. Najvyšší počet výjazdov 
predstavovali požiare vo vonkajšom prostredí 292x 
(z toho 105x išlo o požiare trávnatých a krovinatých 
porastov a 65x požiare kontajnerov). Spolu 261x za-
sahovali hasiči pri požiaroch budov resp. objektov  
a 97x boli vyslaní k požiarom dopravných prost-
riedkov cestnej dopravy. Pri požiaroch bolo zachrá-
nených 49 osôb, z toho bolo 23 zranených. 7 osôb 
následky požiarov neprežilo.

Výjazdy k technickým zásahom
K technickým zásahom vykonali hasiči v Trenčian-

skom kraji počas roka 2021 celkom 1590 výjazdov, čo 
predstavuje 56% z celkového počtu výjazdov. Z toho 
počtu bolo 706 výjazdov k dopravným nehodám, čo 
predstavuje 25% z celkového počtu výjazdov, resp. 
44% z celkového počtu výjazdov k technickým zá-
sahom. Pri dopravných nehodách bolo zachraňova-
ných 1087 ľudí, z ktorých bolo 651 zranených. Pät-
násť osôb následkom dopravných nehôd podľahlo. 

Výjazdy v súvislosti s Covid-19 
V súvislosti s pandémiou koronavírusu Covid-19 

vykonali hasiči v Trenčianskom kraji v roku 2021 cel-
kovo 485 výjazdov, z toho 185 výjazdov bolo vyko-
naných za účelom odberu vzoriek.  KR HaZZ Trenčín 

Púchovskí hasiči absolvovali v minulom roku 
191 výjazdov k mimoriadnym udalostiam

Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín

Zaspal s nohami na ceste
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Továren skej 
ulici, kde mal podľa oznámenia ležať opitý muž. 
Hliadka na mieste našla muža zo Streženíc, 
ktorý ležal na krajnici v zúženej časti vozovky, 
pričom nohy mu trčali do cesty. Hliadka mests-
kej polície urobila z miesta fotodokumentáciu. 
Keďže muž bol schopný samostatnej chôdze, 
mestských policajtov informoval, že ide spať 
ku kamarátovi, ktorý býva pri kostole. Hliadka 
muža odprevadila z nebezpečného miesta. 
Priestupok proti všeobecne záväznému naria-
deniu mesta vyriešila hliadka napomenutím.

Rozbil okno na unimobunke
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že na unimobunke pri cin-
toríne na Komenského ulici v Púchove je roz-
bitá sklenená výplň okna. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že na okne vedľa vchodových 
dverí niekto rozbil okno betónovou kockou. 
Mestskí policajti vypočuli správkyňu cintorína 
aj muža, ktorý rozbitie okna oznámil. Hliadka 
urobila z miesta fotodokumentáciu. Priestupok 
proti majetku je v riešení. Pomocou kamerové-
ho systému mestskí policajti zistili páchateľa, 
išlo o rovnakého muža, ktorý rozbitie okna 
nahlásil. Muž sa ku svojmu skutku priznal, sám 
využíva možnosť prespávať v unimobunke za 
určitých podmienok. 

Petarda do okna
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na Ulici za cin-
torínom neznámy páchateľ hodil do okna na 
druhom poschodí petardu, čím došlo k rozbitiu 
sklenenej výplne dreveného okna v kuchyni. 
Hliadka vypočula susedov, mestskí policajti 
prípad vyšetrujú.               MsP Púchov
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Z činnosti Podniku technických služieb mesta v r. 2021
Predmetom činnosti Podniku technic-Predmetom činnosti Podniku technic-

kých služieb mesta, s.r.o., je výkon správy  kých služieb mesta, s.r.o., je výkon správy  
a údržby majetku mesta, ktorý slúži verej-a údržby majetku mesta, ktorý slúži verej-
noprospešným záujmom a potrebám mesta noprospešným záujmom a potrebám mesta 
s dôrazom na realizovanie bezpečného, es-s dôrazom na realizovanie bezpečného, es-
tetického a po všetkých stránkach pre život tetického a po všetkých stránkach pre život 
občanov vhodného životného prostredia. občanov vhodného životného prostredia. 
Jediným zakladateľom, vlastníkom a záro-Jediným zakladateľom, vlastníkom a záro-
veň spoločníkom je Mesto Púchov. veň spoločníkom je Mesto Púchov. 

Vývoz komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu
Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných 

činností našej spoločnosti. Poskytujeme služby v oblasti zbe-činností našej spoločnosti. Poskytujeme služby v oblasti zbe-
ru a odvozu odpadu od fyzických a právnických osôb zo 110 ru a odvozu odpadu od fyzických a právnických osôb zo 110 
litrových zberných nádob, 120 litrových zberných kontajnerov, litrových zberných nádob, 120 litrových zberných kontajnerov, 
1100 litrových zberných kontajnerov, VOK a polopodzemných 1100 litrových zberných kontajnerov, VOK a polopodzemných 
kontajnerov z územia mesta Púchov podľa časového harmo-kontajnerov z územia mesta Púchov podľa časového harmo-
nogramu. Zmesový komunálny odpad bol na základe zmluv-nogramu. Zmesový komunálny odpad bol na základe zmluv-
nej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke nej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke 
odpadov Lieskovec spoločnosti Unikomas a.s., Dubnica nad odpadov Lieskovec spoločnosti Unikomas a.s., Dubnica nad 
Váhom do marca 2021 a na základe verejnej súťaže následne Váhom do marca 2021 a na základe verejnej súťaže následne 
vozíme odpad na skládku odpadov Luštek Spoločnosť Stredné vozíme odpad na skládku odpadov Luštek Spoločnosť Stredné 
Považie, a.s. Považie, a.s. 

Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu komunálne-Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu komunálne-
ho odpadu, v zmysle Zákona o odpadoch zabezpečujeme ho odpadu, v zmysle Zákona o odpadoch zabezpečujeme 
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov podľa zverejne-pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov podľa zverejne-
ného harmonogramu pre ostatný objemný odpad, pre rodin-ného harmonogramu pre ostatný objemný odpad, pre rodin-
né domy v meste a v miestnych častiach 2 x ročne v jarnom  né domy v meste a v miestnych častiach 2 x ročne v jarnom  
a jesennom období. Veľkoobjemové kontajnery sú pristavo-a jesennom období. Veľkoobjemové kontajnery sú pristavo-
vané cca na 24 stanovištiach. V rovnakom období prijímame vané cca na 24 stanovištiach. V rovnakom období prijímame 
objednávky na poskytovanie kontajnerov pre bytové spolo-objednávky na poskytovanie kontajnerov pre bytové spolo-
čenstvá v rámci jarného upratovania. Podľa požiadaviek od čenstvá v rámci jarného upratovania. Podľa požiadaviek od 
občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne 
časti, uskutočníme zber nebezpečných odpadov. Na základe časti, uskutočníme zber nebezpečných odpadov. Na základe 
objednávok realizujeme pristavovanie kontajnerov a odvoz objednávok realizujeme pristavovanie kontajnerov a odvoz 
odpadov od podnikateľských subjektov a súkromných osôb. odpadov od podnikateľských subjektov a súkromných osôb. 

V rámci efektívnosti vývozu pokračujeme vo zvážaní kontaj-V rámci efektívnosti vývozu pokračujeme vo zvážaní kontaj-
nerov o objeme 6 m³ do dvora PTSM, kde prebieha ich preklád-nerov o objeme 6 m³ do dvora PTSM, kde prebieha ich preklád-
ka do kontajnerov o objeme 19 m³ a následné zhutňovanie ka do kontajnerov o objeme 19 m³ a následné zhutňovanie 
odpadu. Z dvora PTSM sú následne tieto kontajnery vyvážané odpadu. Z dvora PTSM sú následne tieto kontajnery vyvážané 
na skládku TKO. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského na skládku TKO. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu z nádob o objeme 240 l je realizovaný 1 x týždenne  odpadu z nádob o objeme 240 l je realizovaný 1 x týždenne  
a ukladaný na ďalšie spracovanie na skládke Podstránie spo-a ukladaný na ďalšie spracovanie na skládke Podstránie spo-
ločnosti Megawaste Slovakia s.r.o. Zabezpečujeme výdaj  ločnosti Megawaste Slovakia s.r.o. Zabezpečujeme výdaj  
a výmenu 110, 120 litrových smetných nádob a 1 100 litrových a výmenu 110, 120 litrových smetných nádob a 1 100 litrových 
žiarovo-zinkovaných kontajnerov. Občanom vychádzame  žiarovo-zinkovaných kontajnerov. Občanom vychádzame  
v ústrety a výmenu si môžu realizovať bezplatne každý pracov-v ústrety a výmenu si môžu realizovať bezplatne každý pracov-
ný deň od 08:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 ný deň od 08:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 
hod.hod.

Separácia, triedenie odpadovSeparácia, triedenie odpadov
Separovaný zber odpadu v meste Púchov realizujeme do-Separovaný zber odpadu v meste Púchov realizujeme do-

náškovým spôsobom do zberných ostrovov. Zberný ostrov náškovým spôsobom do zberných ostrovov. Zberný ostrov 
tvoria zvyčajne 3 nádoby na papier, plasty a sklo. V lokalitách tvoria zvyčajne 3 nádoby na papier, plasty a sklo. V lokalitách 
IBV (individuálnej bytovej výstavby) je riešený separovaný zber IBV (individuálnej bytovej výstavby) je riešený separovaný zber 
prostredníctvom vrecového zberu, kde každá domácnosť pri-prostredníctvom vrecového zberu, kde každá domácnosť pri-
hlásená do tohto zberu dostane potrebný počet vriec. Jednot-hlásená do tohto zberu dostane potrebný počet vriec. Jednot-
livé zložky sú v pravidelných intervaloch 1x mesačne zbierané. livé zložky sú v pravidelných intervaloch 1x mesačne zbierané. 
V súčasnom období sa v meste Púchov a jeho integrovaných V súčasnom období sa v meste Púchov a jeho integrovaných 
častiach nachádza cca 140 zberných ostrovčekov. Zber a sepa-častiach nachádza cca 140 zberných ostrovčekov. Zber a sepa-
rácia odpadu je zameraná na sklo, papier, plasty, fólie, polysty-rácia odpadu je zameraná na sklo, papier, plasty, fólie, polysty-
rén, kovové odpady a tetrapack obaly. Vyseparovaný odpad rén, kovové odpady a tetrapack obaly. Vyseparovaný odpad 
z mesta sa dotrieďuje v separačnej hale na novej separačnej z mesta sa dotrieďuje v separačnej hale na novej separačnej 
linke. Linka je určená pre šiestich pracovníkov a osem komodít linke. Linka je určená pre šiestich pracovníkov a osem komodít 

Zber separovaného odpadu z polopodzemných kontajnerovZber separovaného odpadu z polopodzemných kontajnerov

Nový žiaričový ohrev separačnej linky v zimnom obdobíNový žiaričový ohrev separačnej linky v zimnom období
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s dopravníkmi, elektro rozvodmi a plošinami pre pracovníkov. s dopravníkmi, elektro rozvodmi a plošinami pre pracovníkov. 
Pre novú separačnú linku sme vybudovali do zeme i násyp-Pre novú separačnú linku sme vybudovali do zeme i násyp-
ník, do ktorého sa materiál privezený do haly následne voľne ník, do ktorého sa materiál privezený do haly následne voľne 
vysype a dopravníkom sa posunie na triediaci pás. Vyseparo-vysype a dopravníkom sa posunie na triediaci pás. Vyseparo-
vaná komodita má po zlisovaní zmenšený objem a následne vaná komodita má po zlisovaní zmenšený objem a následne 
je zviazaná do balíkov, ktoré možno ľahko skladovať a ďalej  je zviazaná do balíkov, ktoré možno ľahko skladovať a ďalej  
s nimi manipulovať. Odpad najmä plasty sa triedia na PET fľa-s nimi manipulovať. Odpad najmä plasty sa triedia na PET fľa-
še, HDPE drogéria, LDPE fólia, PP tvrdý plast, tetrapack sa lisuje  še, HDPE drogéria, LDPE fólia, PP tvrdý plast, tetrapack sa lisuje  
a odovzdáva na ďalšie zhodnotenie. Polystyrén a plechovky sa a odovzdáva na ďalšie zhodnotenie. Polystyrén a plechovky sa 
ukladajú do samostatných vakov big-bag.ukladajú do samostatných vakov big-bag.

Zberný dvorZberný dvor
Na separovaný zber nebezpečného odpadu a DSO (drobný Na separovaný zber nebezpečného odpadu a DSO (drobný 

stavebný odpad), máme v areáli PTSM vybudovaný zberný stavebný odpad), máme v areáli PTSM vybudovaný zberný 
dvor, kde môžu občania Púchova bezplatne odovzdať nebez-dvor, kde môžu občania Púchova bezplatne odovzdať nebez-
pečné odpady, objemné odpady, elektroniku, bielu techniku, pečné odpady, objemné odpady, elektroniku, bielu techniku, 
zelený bio odpad a za poplatok DSO, ktorý je v pravidelných zelený bio odpad a za poplatok DSO, ktorý je v pravidelných 
intervaloch odovzdávaný na mesto. Pracovníčky a zároveň in-intervaloch odovzdávaný na mesto. Pracovníčky a zároveň in-
formátorky vážia na úradne overenej váhe privezený odpad, formátorky vážia na úradne overenej váhe privezený odpad, 
kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadu do správnych kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadu do správnych 
kontajnerov, prípadne prístreškov. Nebezpečné odpady sa kontajnerov, prípadne prístreškov. Nebezpečné odpady sa 
odovzdávajú oprávnenej organizácií na zhodnotenie, prípad-odovzdávajú oprávnenej organizácií na zhodnotenie, prípad-
ne zneškodnenie. Zberný dvor využívajú aj podnikateľské sub-ne zneškodnenie. Zberný dvor využívajú aj podnikateľské sub-
jekty, ktorým je vystavené potvrdenie o odovzdanom separo-jekty, ktorým je vystavené potvrdenie o odovzdanom separo-
vanom odpade. vanom odpade. 

Prevádzkovanie kompostárnePrevádzkovanie kompostárne
Kompostovanie je jedinečný spôsob využitia odpadu, ktoré-Kompostovanie je jedinečný spôsob využitia odpadu, ktoré-

ho cieľom je premeniť organický odpad pomocou prirodze-ho cieľom je premeniť organický odpad pomocou prirodze-
ného rozkladu na organo-minerálne hnojivo využiteľné pri ného rozkladu na organo-minerálne hnojivo využiteľné pri 
pestovaní rastlín. Naša spoločnosť prevádzkuje mestskú kom-pestovaní rastlín. Naša spoločnosť prevádzkuje mestskú kom-
postáreň v obci Streženice na ukladanie biologicky rozložiteľ-postáreň v obci Streženice na ukladanie biologicky rozložiteľ-
ný odpad, t.j. odpad z mestskej zelene, zo záhrad najčastejšie ný odpad, t.j. odpad z mestskej zelene, zo záhrad najčastejšie 
pokosená tráva, lístie. V minulom roku mesto získalo grant  pokosená tráva, lístie. V minulom roku mesto získalo grant  
z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výš-z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výš-
ke 1.838.981,- EUR na výstavbu novej modernej kompostárne, ke 1.838.981,- EUR na výstavbu novej modernej kompostárne, 
ktorá bude stáť v priestoroch súčasnej do jedného roka od za-ktorá bude stáť v priestoroch súčasnej do jedného roka od za-
čatia výstavby.čatia výstavby.

Čistenie mesta Čistenie mesta 
Práce zahŕňajú strojové čistenie mestských komunikácií  Práce zahŕňajú strojové čistenie mestských komunikácií  

v meste a v prímestských častiach. Priebežne ručné čistenie v meste a v prímestských častiach. Priebežne ručné čistenie 
pozostáva zo zametania chodníkov, peších zón, námestí, det-pozostáva zo zametania chodníkov, peších zón, námestí, det-
ských ihrísk, kontajnerových stojísk, oddychových zón, ručné ských ihrísk, kontajnerových stojísk, oddychových zón, ručné 
čistenie podchodu popod železnicu, autobusového nástupišťa čistenie podchodu popod železnicu, autobusového nástupišťa 
a autobusových zastávok. Priebežne vyprázdňujeme smetné a autobusových zastávok. Priebežne vyprázdňujeme smetné 
koše umiestnené pri chodníkoch a v oddychových zónach. koše umiestnené pri chodníkoch a v oddychových zónach. 
Ručne zbierame papiere a iné nečistoty po území mesta, mest-Ručne zbierame papiere a iné nečistoty po území mesta, mest-
ského parku, trávnatých plôch a detských ihriskách. Na zákla-ského parku, trávnatých plôch a detských ihriskách. Na zákla-
de požiadavky občanov, sme osadili koše na psie exkrementy de požiadavky občanov, sme osadili koše na psie exkrementy 
so zásobníkom na vrecká. Následne ich periodicky vyvážame so zásobníkom na vrecká. Následne ich periodicky vyvážame 
a priebežne dopĺňame chýbajúce vrecká. Počas horúcich let-a priebežne dopĺňame chýbajúce vrecká. Počas horúcich let-
ných dní osviežujeme ovzdušie polievaním komunikácií. ných dní osviežujeme ovzdušie polievaním komunikácií. 

Sezónne upratujeme po akciách na podporu cestovného ru-Sezónne upratujeme po akciách na podporu cestovného ru-
chu. V jesenných mesiacoch hrabeme, vysávame a odvážame chu. V jesenných mesiacoch hrabeme, vysávame a odvážame 
napadané lístie. Realizujeme priebežný zber lepenky a kartónu napadané lístie. Realizujeme priebežný zber lepenky a kartónu 
od separačných nádob v meste, zber objemného odpadu od od separačných nádob v meste, zber objemného odpadu od 
nádob na TKO a zber vianočných stromčekov. V čase pandémie nádob na TKO a zber vianočných stromčekov. V čase pandémie 
COVID 19 pravidelne dezinfikujeme detské ihriská (dezinfekcia COVID 19 pravidelne dezinfikujeme detské ihriská (dezinfekcia 
otvorených detských a workoutových ihrísk), priestory tržnice, otvorených detských a workoutových ihrísk), priestory tržnice, 
oddychové lavičky, domy smútku, smetné nádoby. Príprava  oddychové lavičky, domy smútku, smetné nádoby. Príprava  
a dezinfekcia odberných miest testovania COVID 19 a následné a dezinfekcia odberných miest testovania COVID 19 a následné 
upratanie.upratanie.

Zimná údržbaZimná údržba
Operačný plán zimnej údržby je základným podkladom pre Operačný plán zimnej údržby je základným podkladom pre 

zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií. Po-zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií. Po-
verení pracovníci podniku sú od 15. novembra do 15. marca,  verení pracovníci podniku sú od 15. novembra do 15. marca,  

PTSM čistí komunikácie v meste a v mestkých častiachPTSM čistí komunikácie v meste a v mestkých častiach

Pravidelná obnova hracích prvkov na detských ihriskáchPravidelná obnova hracích prvkov na detských ihriskách

Traktor KUBOTA so zariadením na zimnú údržbu chodníkovTraktor KUBOTA so zariadením na zimnú údržbu chodníkov
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v zimnej pohotovosti na priebežný výkon zimnej údržby ko-v zimnej pohotovosti na priebežný výkon zimnej údržby ko-
munikácii a chodníkov. Podľa poveternostnej situácie realizu-munikácii a chodníkov. Podľa poveternostnej situácie realizu-
jeme odhŕňanie a posypy kopcovitých terénov, prípadne ce-jeme odhŕňanie a posypy kopcovitých terénov, prípadne ce-
lomestské posypy komunikácii a chodníkov. Ručné odhŕňame lomestské posypy komunikácii a chodníkov. Ručné odhŕňame 
a posýpame úzke chodníky, priechody pre chodcov s ručnými a posýpame úzke chodníky, priechody pre chodcov s ručnými 
posypovými vozíkmi. Posyp je riešený drveným kamenivom posypovými vozíkmi. Posyp je riešený drveným kamenivom 
frakcia 4/8 a priemyselnou soľou s protispekacou prísadou, frakcia 4/8 a priemyselnou soľou s protispekacou prísadou, 
ktorú každoročne vysúťažíme.ktorú každoročne vysúťažíme.

Údržba miestnych komunikácií Údržba miestnych komunikácií 
Na opravu výtlkov na komunikáciách používame celoročnú Na opravu výtlkov na komunikáciách používame celoročnú 

vrecovanú asfaltovú zmes, v prípade potreby ponúka možnosť vrecovanú asfaltovú zmes, v prípade potreby ponúka možnosť 
asfaltovania do teploty -10° C. Pracovníci stavebného odbo-asfaltovania do teploty -10° C. Pracovníci stavebného odbo-
ru sa venovali priebežným opravám podľa požiadaviek MsÚ. ru sa venovali priebežným opravám podľa požiadaviek MsÚ. 
V roku 2021 sme opravili komunikácie studenou asfaltovou V roku 2021 sme opravili komunikácie studenou asfaltovou 
zmesou na ulici Pribinova, Okružná a Komenského. Opravili zmesou na ulici Pribinova, Okružná a Komenského. Opravili 
sme výtlky na uliciach Gorazdova, Hoštinská, Okružná, Sväto-sme výtlky na uliciach Gorazdova, Hoštinská, Okružná, Sväto-
plukova, Komenského, F. Urbánka, Moravská, Športovcov, No-plukova, Komenského, F. Urbánka, Moravská, Športovcov, No-
vonosická, Štefánikova, Hrabovka, Riečna, Streženická, 1. mája, vonosická, Štefánikova, Hrabovka, Riečna, Streženická, 1. mája, 
Obrancov mieru a poškodenie zámkovej dlažby vo vnútroblo-Obrancov mieru a poškodenie zámkovej dlažby vo vnútroblo-
ku za VÚB, na Dvoroch a Námestí slobody. Vyspravili sme cesty ku za VÚB, na Dvoroch a Námestí slobody. Vyspravili sme cesty 
makadamom a asfaltovou drťou v časti Ihrište, Kolonka, Potôč-makadamom a asfaltovou drťou v časti Ihrište, Kolonka, Potôč-
ky a na Svätoplukovej ulici. Opravili sme výtlky na chodníku na ky a na Svätoplukovej ulici. Opravili sme výtlky na chodníku na 
Štefánikovej ul., na Obrancov mieru, Kolonke a Hrabovke.Štefánikovej ul., na Obrancov mieru, Kolonke a Hrabovke.

Údržba detských ihrískÚdržba detských ihrísk
Po uvoľnení opatrení zatvorených detských ihrísk boli pri-Po uvoľnení opatrení zatvorených detských ihrísk boli pri-

pravené na prevádzku s doplneným pieskom. Podľa pokynov pravené na prevádzku s doplneným pieskom. Podľa pokynov 
MsÚ v čase pandémie COVID 19 zabezpečujeme a pravidelne MsÚ v čase pandémie COVID 19 zabezpečujeme a pravidelne 
dezinfikujeme detské ihriská a workoutové ihriská. Priebežne dezinfikujeme detské ihriská a workoutové ihriská. Priebežne 
opravujeme hracie prvky na detských ihriskách. Demontáž opravujeme hracie prvky na detských ihriskách. Demontáž 
starých pingpongových stolov na uliciach Komenského, Mo-starých pingpongových stolov na uliciach Komenského, Mo-
ravská, Mojmírova a Marczibányiho záhrade. Montáž nových ravská, Mojmírova a Marczibányiho záhrade. Montáž nových 
pingpongových stolov na uliciach Dvory, Moravská, Pribino-pingpongových stolov na uliciach Dvory, Moravská, Pribino-
va. Oprava starých lavičiek na detských ihriskách na Obrancov va. Oprava starých lavičiek na detských ihriskách na Obrancov 
mieru, v Europarku, v Starých Nosiciach pri škole, na Okružnej mieru, v Europarku, v Starých Nosiciach pri škole, na Okružnej 
pred ZŠ Mládežnícka, vo vnútrobloku Štefánikova ul.pred ZŠ Mládežnícka, vo vnútrobloku Štefánikova ul.

Verejná zeleňVerejná zeleň
Do prác na mestskej zeleni sme zahrnuli: kosenie a prihnojo-Do prác na mestskej zeleni sme zahrnuli: kosenie a prihnojo-

vanie trávnatých plôch, vyhrabávanie trávnikov po zime, mul-vanie trávnatých plôch, vyhrabávanie trávnikov po zime, mul-
čovanie záhonov mulčovacou kôrou, zostrih drevín rastúcich  čovanie záhonov mulčovacou kôrou, zostrih drevín rastúcich  
v skupinových výsadbách, zostrih živých plotov v agrotechnic-v skupinových výsadbách, zostrih živých plotov v agrotechnic-
kých termínoch, odburiňovanie výsadieb, čistenie výsadieb od kých termínoch, odburiňovanie výsadieb, čistenie výsadieb od 
nečistôt, zhrabávanie lístia z trávnatých plôch a záhonov verti-nečistôt, zhrabávanie lístia z trávnatých plôch a záhonov verti-
kuláciu trávnikov. Na udržiavanie trávnatých plôch využívame kuláciu trávnikov. Na udržiavanie trávnatých plôch využívame 
kosačky Kubota na obkášanie krovinorezy. Udržiavame oddy-kosačky Kubota na obkášanie krovinorezy. Udržiavame oddy-
chové zóny: Hoenningovo námestie, Europark, Dvory, parčík chové zóny: Hoenningovo námestie, Europark, Dvory, parčík 
Horné Kočkovce, Marczibányiho záhrada, kruhový objazd pri Horné Kočkovce, Marczibányiho záhrada, kruhový objazd pri 
Slovnafte, kruhový objazd Dolné Kočkovce, výsadba na cinto-Slovnafte, kruhový objazd Dolné Kočkovce, výsadba na cinto-
ríne v Horných Kočkovciach. Údržba je vykonávaná na základe ríne v Horných Kočkovciach. Údržba je vykonávaná na základe 
pasportizácie verejnej zelene mesta. pasportizácie verejnej zelene mesta. 

CintorínyCintoríny
Zastrešujeme správu cintorínov a domov smútku v Púcho-Zastrešujeme správu cintorínov a domov smútku v Púcho-

ve, Horné Kočkovce, Staré Nosice, Hrabovka, Vieska, Ihrište, ve, Horné Kočkovce, Staré Nosice, Hrabovka, Vieska, Ihrište, 
Hoštiná. Správkyňa cintorína zabezpečuje prípravu a prie-Hoštiná. Správkyňa cintorína zabezpečuje prípravu a prie-
beh pohrebov podľa požiadaviek pozostalých. Vedie eviden-beh pohrebov podľa požiadaviek pozostalých. Vedie eviden-
ciu hrobových miest, výber hrobových miest, starostlivosť  ciu hrobových miest, výber hrobových miest, starostlivosť  
o prevádzku, bežné opravy, údržbu domov smútku, umývanie o prevádzku, bežné opravy, údržbu domov smútku, umývanie 
okien, zabezpečujeme pravidelné revízie elektrických a mrazia-okien, zabezpečujeme pravidelné revízie elektrických a mrazia-
renských zariadení, letnú a zimnú údržbu chodníkov, kosenie, renských zariadení, letnú a zimnú údržbu chodníkov, kosenie, 
hrabanie lístia. Po každom pohrebe umývanie obradnej miest-hrabanie lístia. Po každom pohrebe umývanie obradnej miest-
nosti dezinfekčnými prostriedkami, každodenná dezinfekcia nosti dezinfekčnými prostriedkami, každodenná dezinfekcia 
dotykových plôch, samozrejme aj sprístupnenej toalety počas dotykových plôch, samozrejme aj sprístupnenej toalety počas 
obradu a prevádzkových hodín. Pravidelne odvážame odpady obradu a prevádzkových hodín. Pravidelne odvážame odpady 
z rozmiestnených smetných košov, kontajnerov a veľkoobje-z rozmiestnených smetných košov, kontajnerov a veľkoobje-
mových kontajnerov. Na cintorínoch Hrabovka a Vieska pravi-mových kontajnerov. Na cintorínoch Hrabovka a Vieska pravi-
delne dovážame úžitkovú vodu s výnimkou zimného obdobia. delne dovážame úžitkovú vodu s výnimkou zimného obdobia. 

PTSM spravuje aj všetky mestské cintoríny a imobiliárPTSM spravuje aj všetky mestské cintoríny a imobiliár

Jesenný zostrih drevín na Štefánikovej uliciJesenný zostrih drevín na Štefánikovej ulici

Jarné kosenie mestských trávnatých plôchJarné kosenie mestských trávnatých plôch
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Z činnosti Podniku technických služieb mesta v r. 2021
Opravili sme oplotenie cintorína v Horných Kočkovciach, za-Opravili sme oplotenie cintorína v Horných Kočkovciach, za-
medzenie prístupu divej zveri. U správkyni cintorína je možné medzenie prístupu divej zveri. U správkyni cintorína je možné 
uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta, získať informácie uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta, získať informácie 
o platbách za hrobové miesta, v prípade pohrebu prideliť hro-o platbách za hrobové miesta, v prípade pohrebu prideliť hro-
bové alebo urnové miesto. Doplnili sme techniku o nový ma-bové alebo urnové miesto. Doplnili sme techniku o nový ma-
lotraktor SOLIS s radlicou a zadným posypom,  nové posypové lotraktor SOLIS s radlicou a zadným posypom,  nové posypové 
zariadenie za Kubotu, nový ručný posýpač chodníkov a o nový zariadenie za Kubotu, nový ručný posýpač chodníkov a o nový 
malotraktor VARI s prednou radlicou na čistenie úzkych chod-malotraktor VARI s prednou radlicou na čistenie úzkych chod-
níkov a pre rýchlejšiu a efektívnejšiu zimnú údržbu.níkov a pre rýchlejšiu a efektívnejšiu zimnú údržbu.

Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba a rozhlasVerejné osvetlenie, vianočná výzdoba a rozhlas
V rámci údržby a opravy verejného osvetlenia odstraňuje-V rámci údržby a opravy verejného osvetlenia odstraňuje-

me nahlásené poruchy, výmena žiaroviek, štartéra, poistky, me nahlásené poruchy, výmena žiaroviek, štartéra, poistky, 
výmena výzbrojí, nastavenie stmievania, riešenie opakujúcich výmena výzbrojí, nastavenie stmievania, riešenie opakujúcich 
sa skratov na vedení verejného osvetlenia. Sezónne od no-sa skratov na vedení verejného osvetlenia. Sezónne od no-
vembra opravujeme prvky vianočnej výzdoby, svetelné reťaze  vembra opravujeme prvky vianočnej výzdoby, svetelné reťaze  
a pripravujeme rozmiestnenie. Výzdobu priebežne kontrolu-a pripravujeme rozmiestnenie. Výzdobu priebežne kontrolu-
jeme, opravujeme a v januári zdemontujeme a uskladníme. jeme, opravujeme a v januári zdemontujeme a uskladníme. 
Riešime aj opravy telies verejného osvetlenia po dopravných Riešime aj opravy telies verejného osvetlenia po dopravných 
nehodách. Priebežne oprava rozhlasu v časti Hoštiná, Horné nehodách. Priebežne oprava rozhlasu v časti Hoštiná, Horné 
Kočkovce, Nosice. Kočkovce, Nosice. 

Verejné toalety a fontány Verejné toalety a fontány 
V danom roku verejné toalety umiestnené na 1. mája a Ob-V danom roku verejné toalety umiestnené na 1. mája a Ob-

rancov mieru neboli spustené z dôvodu Covid 19. Fontány na rancov mieru neboli spustené z dôvodu Covid 19. Fontány na 
Námestí slobody, pešej zóne a Hoenningovo námestí pri di-Námestí slobody, pešej zóne a Hoenningovo námestí pri di-
vadle boli spustené 1.5.2021 a odstavené 30.9.2021.vadle boli spustené 1.5.2021 a odstavené 30.9.2021.

DielneDielne
Pracovníci mechanickej a zváračskej dielne vykonávajú zák-Pracovníci mechanickej a zváračskej dielne vykonávajú zák-

ladné opravy a výmenu náhradných dielov v zastaranom vozo-ladné opravy a výmenu náhradných dielov v zastaranom vozo-
vom parku riešime vlastnými pracovníkmi z mechanickej diel-vom parku riešime vlastnými pracovníkmi z mechanickej diel-
ne. Opravy vyžadujúce si špeciálnu techniku boli vykonávané ne. Opravy vyžadujúce si špeciálnu techniku boli vykonávané 
dodávateľsky. dodávateľsky. 

Výlep plagátov a distribúcia novínVýlep plagátov a distribúcia novín
Vylepovanie plagátov a oznamov prebieha na základe ob-Vylepovanie plagátov a oznamov prebieha na základe ob-

jednávky a platného VZN č. 4/2009. Distribúcia Púchovských jednávky a platného VZN č. 4/2009. Distribúcia Púchovských 
novín do všetkých domácností v meste a mestských častí na novín do všetkých domácností v meste a mestských častí na 
základe zmluvy s Púchovskou kultúrou, s.r.o. základe zmluvy s Púchovskou kultúrou, s.r.o. 

Investície v roku 2021:Investície v roku 2021:
Hala separácie prešla obnovou zefektívnenie triedenia. Hala Hala separácie prešla obnovou zefektívnenie triedenia. Hala 

bola vybavená infražiaričmi, novým osvetlením, vymaľovaním bola vybavená infražiaričmi, novým osvetlením, vymaľovaním 
šatní. Zvezený odpad zo separačných nádob v meste sa vykla-šatní. Zvezený odpad zo separačných nádob v meste sa vykla-
dá priamo v hale do zásobníka umiestneného v zemi, ktorý dá priamo v hale do zásobníka umiestneného v zemi, ktorý 
nahradil 2 ks násypníkov. Obnovili sme vozový park zakúpe-nahradil 2 ks násypníkov. Obnovili sme vozový park zakúpe-
ním vozidla na zber a odvoz odpadu Fuso Canter 3S15 v cene ním vozidla na zber a odvoz odpadu Fuso Canter 3S15 v cene 
31.890,- Eur bez DPH a žacieho stroja Kubota G261HD54 v cene 31.890,- Eur bez DPH a žacieho stroja Kubota G261HD54 v cene 
18.840,- Eur bez DPH, prídavné zariadenie za Kubotu - valčeko-18.840,- Eur bez DPH, prídavné zariadenie za Kubotu - valčeko-
vý sypač pre malotraktory PM 110 v cene 1.730,- Eur bez DPH.vý sypač pre malotraktory PM 110 v cene 1.730,- Eur bez DPH.

Zhrnutie Zhrnutie 
Aby sme k spokojnosti občanov mohli vykonávať spomína-Aby sme k spokojnosti občanov mohli vykonávať spomína-

né činnosti, v spoločnosti je zamestnaných 52 zamestnancov né činnosti, v spoločnosti je zamestnaných 52 zamestnancov 
na hlavný pracovný pomer a na dohodu o pracovnej činnosti na hlavný pracovný pomer a na dohodu o pracovnej činnosti 
8 zamestnancov. Hľadáme alternatívne spôsoby nakladania  8 zamestnancov. Hľadáme alternatívne spôsoby nakladania  
s komunálnym odpadom, resp. s jeho zhodnocovaním. Dô-s komunálnym odpadom, resp. s jeho zhodnocovaním. Dô-
sledky ekonomickej a finančnej krízy sa prejavili v odpadovom sledky ekonomickej a finančnej krízy sa prejavili v odpadovom 
hospodárstve hlavne v oblasti separovaného zberu, kde sa krí-hospodárstve hlavne v oblasti separovaného zberu, kde sa krí-
za priamo dotýkala speňažovania vyseparovaných komodít ur-za priamo dotýkala speňažovania vyseparovaných komodít ur-
čených na zhodnotenie. Nízke výkupné ceny (až spoplatnené) čených na zhodnotenie. Nízke výkupné ceny (až spoplatnené) 
za vyseparované komodity má dominantný vplyv na vytvára-za vyseparované komodity má dominantný vplyv na vytvára-
nie straty v separovanom zbere a prevádzke zberného dvora. nie straty v separovanom zbere a prevádzke zberného dvora. 
Pri realizácií pracovných úloh musí naša spoločnosť prekoná-Pri realizácií pracovných úloh musí naša spoločnosť prekoná-
vať rady problémov, ten najväčší je technický stav opotrebova-vať rady problémov, ten najväčší je technický stav opotrebova-
ných a morálne zastaraných vozidiel. ných a morálne zastaraných vozidiel. 

Miloš Svoboda, konateľ spoločnosti Miloš Svoboda, konateľ spoločnosti 
Foto: PTSM a Slavomír FlimmelFoto: PTSM a Slavomír Flimmel Nová technika do kompostárne - nakladač New HollandNová technika do kompostárne - nakladač New Holland

Nová technika do kompostárne - traktor New HollandNová technika do kompostárne - traktor New Holland

Nákladné vozidlo FUSO na zvoz objemného odpadu a zeleneNákladné vozidlo FUSO na zvoz objemného odpadu a zelene
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Kašeľ nie je choroba, ale príznak ochore-
nia. Netreba ho však podceňovať. Čo nám 
dokáže povedať?

Epitel povrchu slizníc dýchacích ciest neustále pro-
dukuje malé množstvo hlienu. Ak sa do organizmu 
dostanú vírusy, baktérie, dráždivé či nebezpečné 
látky, receptory horných aj dolných dýchacích ciest 
reagujú zvýšenou tvorbou hlienu, ktorý postupne 
hustne. Organizmus sa obranným reflexom usiluje 
cudzorodé látky a nadmerný hlien odstrániť kašľa-
ním, a tým dýchacie cesty vyčistiť.

Príčinou kašľa môže byť znečistenie, alergény, ale 
aj závažné ochorenia ako cystická fibróza, ochorenia 
srdca či refluxná choroba žalúdka. Za väčšinou prípa-
dov kašľa však stojí infekcia dýchacích ciest spôsobe-
ná vírusmi alebo baktériami.

Medzi najčastejšie infekcie dolných dýchacích 
ciest patria akútne aj chronické zápaly priedušnice 
a priedušiek vírusového a bakteriálneho pôvodu, 
ktoré môžu pri nedostatočnej liečbe prerásť do zápa-
lu pľúc a pohrudnice. Kašeľ sprevádza aj ochorenia 
horných dýchacích ciest – vírusovú nádchu, akútne 
a chronické bakteriálne faryngitídy (zápal hltana) 
a laryngitídy (zápal hrtana). Býva tiež sprievodným 
javom iných závažných infekcií: čierny kašeľ, osýpky, 
tuberkulóza pľúc a podobne.

O aký kašeľ ide?
Aj keď sa kašeľ objavuje vo všetkých vekových sku-

pinách, najčastejšie postihuje tých najslabších: deti  
a starších ľudí. Hoci je kašeľ bežným a jedným z na-
jčastejších dôvodov návštevy praktického lekára pre 
dospelých či pediatra, určenie jeho príčiny a nasade-
nie vhodnej liečby nebýva vždy jednoduché. Dôleži-
té je preto typ kašľa správne identifikovať a zistiť, či 
ide o akútny kašeľ (trvá menej ako tri týždne), subak-
útny kašeľ (3 – 8 týždňov) alebo chronický kašeľ (viac 
ako 8 týždňov).

Akútny kašeľ – je najčastejšie spôsobený akútnou 
infekciou horných dýchacích ciest vírusového pôvo-
du, ale môže byť aj príznakom akútneho kardiorespi-
račného problému. Krátkodobý akútny kašeľ môže 
vyvolať aj vdýchnutie cudzieho telesa či dráždivých 
látok. Hoci akútny kašeľ vymizne aj bez liečby v prie-
behu dvoch týždňov, v rizikových skupinách je po-
trebné stanoviť hneď ďalšie vyšetrenia, pretože môže 
byť prvým príznakom vážnejšej choroby.

Subakútny kašeľ – trvá viac ako 3 týždne a menej 
ako 8 týždňov. Pravdepodobnými diagnózami sú po-
stinfekčný kašeľ, baktériová sinusitída, astma, začia-
tok chronického kašľa. Pri diagnostike treba myslieť 
na možnosť ochorenia čierny kašeľ (infekčná choro-
ba, ktorú spôsobuje baktéria Bordetellapertussis).

Postinfekčný kašeľ – pretrváva až u 11 až 25 % pa-
cientov s preliečenou alebo nedostatočne liečenou 
akútnou infekciou horných a/alebo dolných dýcha-
cích ciest. Je definovaný ako kašeľ, ktorý sa začal ako 
akútna infekcia respiračného traktu a nie je kompli-
kovaný pneumóniou (zápalom pľúc). Nekomplikova-
ný postinfekčný kašeľ vymizne aj bez liečby, vhodné 
je ale rešpektovať odporúčania a liečbu lekára.

Chronický kašeľ – je najčastejšie spôsobený syn-
drómom kašľa horných dýchacích ciest (syndróm 
postnazálneho zatekania), astmou, neastmatickou 
eozinofilnou bronchitídou, refluxnou chorobou 
žalúdka. V diagnostike treba zvážiť aj úlohu fajčenia 
a užívanie niektorých liekov. Trvá dlhšie ako 8 týžd-
ňov a spontánne nevymizne. Významne ovplyvňuje 
kvalitu života pacienta.

Suchý, dráždivý (neproduktívny) kašeľ
Vyznačuje sa drsnými a kŕčovitými záchvatmi 

kašľa. Dráždivý kašeľ môže vyvolávať napr. cigareto-
vý dym, prach, plynové alebo chemické výpary. Pri 

infekčných zápaloch dýchacích ciest sa vyskytuje 
počas prvých dní, zvyčajne netrvá dlhšie ako 2 – 3 
dni, spútum (hlieny) sa netvorí skoro vôbec alebo len  
v malom množstve a kašeľ často sprevádza bolesť za 
hrudnou kosťou.

Suchý kašeľ je tiež typický pre pacientov s bronchi-
álnou astmou, s refluxnou chorobou, či zápalom po-
hrudnice, ale aj s COVID-19. Môže byť tiež príznakom 
ochorenia srdca. Často sa objavuje v noci a v ranných 
hodinách a znižuje kvalitu spánku.

Z domácich receptov je vhodné naparovanie ka-
milkovým či šalviovým odvarom. Ak nedokážete 
kvôli kašľu spávať, v lekárni sú dostupné takzvané 
antitusiká. Bez inštrukcií od lekára ich však nepouží-
vajte dlhšie než päť až sedem dní.

Vlhký (produktívny) kašeľ
Tento typ kašľa charakterizuje produkcia väčšieho 

množstva hlienov (spútum). Hromadením hlienov 
v dýchacích cestách sa znižuje ich priechodnosť. 
Pacient veľa kašle a ťažšie dýcha. Aj keď sa kašľom 
odstraňuje prebytočný hlien plný choroboplodných 
zárodkov, silný produktívny kašeľ znamená pre paci-
enta značnú námahu.

Farba hlienov môže byť priesvitná, biela, žltá, žlto-
-zelená, zelená, až krvavo sfarbená a ich konzistencia 
riedka – vodnatá, viskózna, až spenená.

Farba a konzistencia spúta je dôležitým diagnos-
tickým ukazovateľom. Pôvod spúta nemusí byť len  
v dolných dýchacích cestách, ale môže ísť o vykašlia-
vanie hlienov zatekajúcich pri zápale nosohltana či 
prínosových dutín.

Pri tomto druhu kašľa pomôžu lieky v kategórii ex-
pektorancium, ktoré normalizujú prieduškový sekrét 
a uvoľňujú usadený hlien, čím uľahčia bolestivé vy-
kašliavanie.

Kedy kontaktovať lekára:
• ak kašeľ nemá ani týždeň po liečbe voľnopredaj-

nými prípravkami a pokoji na lôžku tendenciu ustu-
povať, naopak sa zhoršuje,

• ak ide o pacienta s pridruženými ochoreniami,
• ak ide o dieťa do jedného roka,
• ak ide o tehotnú či dojčiacu ženu.
Liečba kašľa
V prípade kašľa menšej intenzity netreba hneď na-

vštevovať lekára, odborné rady poskytne aj skúsený 
farmaceut v lekárni. Je však potrebné vždy si podrob-
ne prečítať písomnú informáciu pre užívateľa lieku  
a dodržiavať odborníkom odporúčané dávkovanie.

Antitusiká – lieky tlmiace kašeľ sa používajú pri su-
chom dráždivom kašli, keď vykašliavanie neprináša 
úľavu a kašeľ pacienta vyčerpáva a nedovoľuje mu 

pokojne spať. Podávajú sa zvyčajne na akútny kašeľ 
v prvých dňoch infekčného ochorenia, tiež na sub-
chronický (najmä poinfekčný) a chronický kašeľ. Ich 
dlhodobejšie používanie pri infekčných ochoreniach 
alebo ochoreniach spojených so zvýšenou tvorbou 
hlienov nie je účelné.

Expektoranciá a mukolytiká – ide o rozmanitú sku-
pinu liekov znižujúcich hustotu hlienov alebo zvy-
šujúcich tvorbu riedkeho hlienu, čím sa uľahčuje ich 
vykašliavanie z dýchacích orgánov.

Lieky na liečbu kašľa existujú vo forme sirupov, 
kvapiek, šumivých tabliet, cmúľacích pastiliek alebo 
klasických tabliet na prehĺtanie.

Ako si pomôcť, keď kašleme:
• Preplachujte si nos soľným roztokom, ktorý pomô-

že prečistiť dýchacie cesty.
• Vyhýbajte sa fajčeniu a pobytu v zadymených 

priestoroch, aby ste znížili podráždenie slizníc.
• V prípade nočného kašľania spávajte na chrbte  

s mierne zdvihnutou hlavou.
• V prípade infekčného ochorenia sa zdržiavajte 

doma a dodržiavajte pokoj na lôžku.
• Kašlite do vreckovky alebo lakťovej jamky a často 

si umývajte ruky.
• V prípade choroby sa vyhýbajte potriasaniu rúk.
• Nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín (najmä 

čajov).
• Zvlhčite vzduch v izbách, aby ste znížili podrážde-

nie slizníc. Používajte zvlhčovač alebo nádobu nap-
lnenú vodou položenú na neelektrický ohrievač.

• Teplotu v miestnosti obmedzte na 19 – 20 °C. Prek-
úrené miestnosti dráždia dýchacie cesty.

• Ak sa stav ani po týždni samoliečby nezlepšuje, ba 
dokonca sa kašeľ zhoršuje, vyhľadajte pomoc lekára.

• Kašeľ v začiatočných štádiách treba konzultovať 
s lekárom v prípade pacientov so závažnými chro-
nickými ochoreniami, tehotných, či dojčiacich žien  
a detí do jedného roka.

Domáce recepty
• Cibuľový čaj alebo šťava z cibule, ktorú pustí 

nakrájaná cibuľa zaliata medom. Konzumáciu medu 
s citrónom odporúčajú aj odborné štúdie.

• Bylinkové čaje alebo sirupy; pri suchom, dráždi-
vom kašli pomôže napríklad ibiš lekársky, pri vlhkom, 
produktívnom kašli sa osvedčila prvosienka jarná, 
materina dúška, tymian, aníz či fenikel

• Pri suchom a dráždivom kašli pomáha aj pre-
hrievací zábal s hrubou vrstvou masti (husacia, brav-
čová, olivový olej) prekrytý bavlnenou látkou, resp. 
zohrievanie hrudníka teplom (termofor, biolampa). 

NPZ

Suchý alebo vlhký kašeľ? Každý si žiada inú liečbu
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

FEB 2022

26. 18/00 h, podkrovie Župného domu

HERNÝ VEČER: /OZ MŔTVA KOSŤ/   
 

so

Odložte počítače a tablety a príďte sa zabaviť  so skutoč-
nými ľuďmi na spoločenských hrách ako Mlyny, Šachy, 
Ta�, Kubb, Bang, Activity, Dixit, Monopoly, Duch,
Mysterium, Švábi šalát, Dobble, Hra o tróny, Scrabble.

Vstupné dobrovoľné.

3
10.
17.
24.

20/00, čitáreň Župného domu  
SCANDI 2022: PREHLIADKA
SÚČASNÝCH SEVERSKÝCH FILMOV
Pozývame vás na jedinečnú �lmovú prehliadku sú-
časných severských �lmov SCANDI, ktorý už 8. rok 
organizuje Film Europe. Podrobnosti na FB Podivný 
barón a osobitnom plagáte. 

št

Vstupné: 4 €/�lm.

12.
18/00 h, čitáreň Župného domu  
BÁSNENIE: ČÍTANIE AUTORSKEJ TVORBY

so Čaká vás večer plný šu�íkovej poézie. Svoju tvorbu 
vám predstavia lokálni aj nelokálni umelci: Lenka Su-
chánková, Lukáš Krč-Turba, Filip Bednar, Tomáš Pencák, 
Marek Raček. Hudobne večer doplní vesmírny Klipers. 
Ak sa chcete autorsky pridať, príďte rovno s notesom.

Vstup voľný.

6. 16/00 h, podkrovie Župného domu 
DOSKY: ČERVENÁ ČIAPOČKA
ALEBO O HLÚPOM VLKOVI

ne

Vstupné: 5 €/dieťa.

Detské divadelné predstavenie v podaní divadla 
Dogma (TN). Šibalská červená čiapočka, hlúpy vlk 
a zaľúbený poľovník rozohrávajú expresívnym herec-
tvom, prekvapivou dejovou linkou a pútavým výtvar. 
spracovaním dialógy o hlade, láske a vytúženom aute.

22. 18/00 h, čitáreň Župného domu  

 
TVORIVÁ DIELŇA: /OZ POTVORA/
ZAŽI KERAMIKU I.

ut

Pozývame vás na sériu keramických kurzov pre dospe-
lých. Na prvom stretnutí z troch sa budeme venovať 
modelovaniu úžitkovo-dekoratívnych predmetov.  Cena kurzu s mat.: 18 €.

V nedeľu 30. 1. 2022 o 17.00 h Púchovská kultúra, s.r.o. zorganizovala kon-
cert speváckej skupiny ŠTEPNICKÁ SKALA zo Streženíc s názvom PRIŠLI SME 
K VÁM S PIESŇOU. Akcia sa konala vo veľkej sále Divadla Púchov v režime 
OP (očkovaní, prekonaní). Zároveň bolo realizované LIVE vysielanie na face-
bookovej stránke DIVADLA Púchov.

Koncert speváckej skupiny
ŠTEPNICKÁ SKALA
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Kultúra
Nedeľa 6.2.  17:00   O ZLEJ PRINCEZNEJ  
ONLINE vysielanie, záznam v sále
Marionetová rozprávka o princeznej, ktorá si v ničom nedala poradiť. Rozprávka je plná 
vtipu, slovných hračiek, veselých pesničiek sprevádzaných živými tónmi akordeónu, 
kazoo a ukulele. Účinkujú: Andrea Krestianová alt. Emília Kamenská, Produkcia: 
Divadielko Concordia 
Nedeľa 13.2.2022 o 17.00 h VALENTÍNSKY KONCERT
LIVE vysielanie, NAŽIVO vo veľkej sále
Koncert známych melódií... v podaní hudobnej skupiny TRITON z Košeckého Podhra-
dia. Chcete stráviť večer pri počúvaní známych melódii ? Tak to je tu práve pre Vás  
skupina TRITON, hudba je pre nich radosť. 
Nedeľa 20.2.2022 o 17.00 h  MELÓDIE Z PÚCHOVSKEJ “ZUŠKY”
LIVE vysielanie, NAŽIVO vo veľkej sále
Učinkujú žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Púchov. Veríme, že krásne melódie 
si nájdu vždy odozvu. Neostanú bez povšimnutia a ľudia si ich budú odnášať vo svo-
jom srdci...
Nedeľa 27.2.2022 o 17.00 h ANDY LOU
LIVE vysielanie, NAŽIVO v veľkej sále
Andrea Loužecká je speváčka, textárka a hudobníčka z Púchova, ktorá vystupuje pod 
pseudonymom Andy Lou. Hudbe sa venuje už viac ako 15 rokov. Hrá na akordeón, 
gitaru, ukulele… spieva a píše vlastné texty. V Superstar 2020 skončila v TOP 48, a je 
tiež víťazka autorskej speváckej súťaže Košický zlatý poklad 2020.
Všetky  vystúpenia môžete sledovať zdarma na www.facebook.com/Divadlo-Púchov ,
alebo PRÍSŤ k nám do DIVADLA. Ak sa rozhodnete prísť do Divadla, je nutné na www.
kultura.puchov.sk si ZAKÚPIŤ vstupenku v nulovej hodnote. Info 0908 718 662. 
Podujatie je v režime OP /očkovaní, prekonaní/. Kapacita obmedzená, šachovnicové 
sedenie.

Kurzy
Streda 2.2., 9.2., 16.2., 23.2. tanečná sála 18.30 h
Pondelok 7.2., 14.2., 21.2., 28.2. tanečná sála 18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Pondelok 7.2., 14.2., 21.2., 28.2. veľká sála 19.00 h
MODERNÁ KALANETIKA
Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. 
Kurzy sú v režime OP /očkovaní, prekonaní/.

Kino
Premietanie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime OČKOVANÍ - PREKONANÍ!

Piatok  4.2.  17:30 hod.   ZLATO
Uprostred rozľahlej, jedinečnej a neľútostnej austrálskej púšťa sa odohráva drsný 
thriller o chamtivosti, ktorá dokáže zatemniť ľudskú myseľ. Ako ďaleko dokážu 
ľudia zájsť pri ceste za nesmiernym bohatstvom? 
MP od 15 rokov – Cinemart – AU- 97 min. – thriller – titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 
Piatok  4.2.  19:45 hod.   VRESKOT
Dvadsaťpäť rokov po tom, ako pokojné mestečko Woodsboro šokovala séria 
brutálnych vrážd, si niekto neznámy znova nasadzuje povestnú bielu masku du-
cha. Začne prenasledovať skupinu tínedžerov, aby vzkriesil tajomstvo z hrôzos-
trašnej minulosti mesta. Neve Campbell (“Sidney Prescott”), Courteney Cox (“Gale 
Weathers”) a David Arquette (“Dewey Riley”) sa vracajú vo svojich ikonických 
postavách v horore VRESKOT, aby konečne odhalili skutočnú tvár vraha. 
MP od 15 rokov – Forufilm – USA – horor – 114 min. -titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
Nedeľa  6.2.  17:30 hod.   KAREL
Dokumentárny film Karel prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčala Karla Gotta celý jeden rok  
a vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle osobný až intímny pohľad na 
život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej verejnosti ani jeho skalným priaznivom 
nenaskytol. Zároveň v ňom nechýba Karlov povestný nadhľad a humor. 
MP od 12 rokov – Bontonfilm – ČR- 127 min. – dokument – životopisný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP,  vstupné 4 €.
Pondelok 14.2.  17:30 hod   Valentínske premietanie - VEZMI SI MA
Hudobné superhviezdy Kat Valdez a Bastian sa chcú zobrať pred veľkým publikom 
fanúšikov. Ale keď sa Kat dozvie, že Bastian jej bol neverný, rozhodne sa namiesto toho 
vydať sa za Charlieho, cudzinca v dave. Romantická komédia USA, 112 min.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 1.2.
Polievka: Kapustová-kopaničiarska   
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Slovenské bravčové rizoto so syrom, 
obedový šalát
Streda: 2.2.
Polievka: Drožďová  
1. Vyprážaný kurací brniansky rezeň, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Bratislavské bravčové stehno,  
cestovina
Štvrtok:3.2.
Polievka:  Gulášová  
1. Hrbatý kurací stehenný rezeň, ryža/
americké zemiaky, kyslá uhorka
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky
Piatok: 4.2.
Polievka: Fazuľová na kyslo so sušenými 
slivkami  
1. Hovädzia šťavnatá roštenka, dusená 
ryža
2. Kuracie prsia na karí s pórkom  
a kukuricou v zemiakovej placke

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 1. 2. 
Polievka:  Zemiakový krém s opekanými 
chlebovými krutónmi, chlieb  
1. Čevabčiči, zemiaková kaša,  
sterilizované obloženie
2. Hubové krémové rizoto, paradajkové 
obloženie

3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 2. 2.  
Polievka: Francúzska vývarová s mäsom 
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa 
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 3. 2. 
Polievka:  Zeleninová s krúpami, chlieb
1. Bravčové soté v zemiakovej placke
2. Prírodná hovädzia pečienka, dusená 
ryža, kyslá uhorka
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky
4. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 4. 2. 
Polievka:  Polievka zo zelených 
fazuľových luskov, chlieb
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou
2. Parené buchty s orechovou posýpkou
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 1.2.
Frankfurtská s párkom, chlieb 
Langoše s cesnakom, kyslá smotana, 
strúhaný syr
Plnený bravčový závitok, ryža, kyslá 

uhorka 
Tibet: Kuracie “AMERICAN CHOPSUEY”, 
špagety 
Streda: 2.2.
Morčací vývar s rezancami a zeleninkou 
Vegetariánsky tanier ( syr, karfio, 
šampiňóny), varené zemiaky, dresing 
Hovädzie mäsko v kôprovej omáčke, 
knedľa 
India: Kuracie mäsko “SEEKH MASALA”, 
cesnakový chlieb ,,NAAN”, zeleninový 
šalát 
Štvrtok:  3.2.
Fazuľová so zeleninkou, chlieb 
Restovaná hydinová pečeň na cibuľke, 
ryža, čalamáda 
Marinované pečené bravčové rebierko, 
chlieb, kyslé pochutiny 
Tibet: Kuracie stehienka v horúcej  
cesnakovej omáčke, ryžové rezance 
Piatok: 4.2.
Špenátová s vajíčkom, chlieb 
Bryndzové halušky so slaninkou 
Kurací GORDON BLEU, zemiakové pyré, 
červená repa 
India: Bravčové mäsko s cesnakovým 
“LACHHA PARATHA” chlebom,  
paradajkové chutney 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 1.2.
Polievka: Hrachová s domácou  
klobáskou, chlieb 
Slepačí vývar s fridatovými rezancami 
1. Kuracia rolka plnená so šunkou  
a syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie 

2. Bravčové kocky na rozmaríne, varená 
cestovina 
3. Široké rezance s tvarohom
Streda: 2.2.
Polievka: Zeleninová krémová, chlebové 
krutóny 
Hovädzí vývar s Julienne zeleninou 
1. Morčacie soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža 
2. Živánska pochúťka v alobale (krkovič-
ka, klobáska, slaninka, zemiaky, cibuľa) 
3. Strapačky s kapustou a slaninkou
Štvrtok: 3.2.
Polievka: Liptovská kapustnica, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací plátok s volským okom, 
hrášková ryža, zeleninové obloženie 
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa 
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Piatok: 4.2.
Polievka: Cviklová, chlieb
Hovädzí vývar so špenátovými  
haluškami 
1. Pečené kuracie stehno s dubákovou 
plnkou, dusená ryža, kompót
2. Zabíjačkový tanier, kyslá kapusta, 
varené zemiaky 
3. Grilovaný hermelín s anglickou  
zeleninou, brusnice 
Špecialita na tento týždeň
Cuketové placky i 
Špeciálne menu po celý týždeň
Pizza podľa výberu

                                             “Prajeme dobrú chuť.”
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Po sviatku Troch kráľov 6. januára začali až do za-
čiatku pôstneho obdobia fašiangy. Bývali období 
veselosti, zábav, zabíjačiek a svadieb. Svadba patrí 
medzi tzv. prechodové rituály, kedy sa dievka a mlá-
denec vylučujú zo skupín slobodných rovesníkov  
a prijímajú medzi dospelých a partnersky zadaných 
ľudí. Manželstvo je zložitým biologicky-sociálnym 
obradom, vďaka ktorému sa spríbuzňujú dva rody, 
získavajú sa nové rodinné väzby a očakáva sa nové 
spoločné potomstvo. 

Na Slovensku možno pozorovať akúsi schému 
tradičnej svadby v časovej postupnosti: pytačky – 
zásnuby – ohlášky – pozývanie rodiny a hostí – roz-
lúčka so slobodou – príchod ženích po mladuchu 
– odobierka od rodičov – cesta na sobáš – uzavretie 
manželstva – svadobná hostina – príchod nevesty 
alebo ženícha do nového príbytku.

Na sobáš sa na Považí chodievalo ráno. Celá sva-
dobná družina – Široká, svat, rodina, družičky, druž-
bovia, detičky – boli oblečení v slávnostných šatách, 
vyzdobení stužkami a svadobnými kystkami. Mladu-
cha mávala aspoň dve družičky. Prespánka družice 
nemala, nemala zapletené vlasy do vrkoča, nemala 
ani partu či veniec. Nepoctivá nevesta mávala hlavu 
zakrútenú v podvike – išla už zakrúcená, kej mala 
dzecko v živoce.

Po príchode do domu nevesty však natešený sprie-
vod našiel dvere nevestinho domu zvyčajne uzam-
knuté. Zhovorčivý svat (starejší) preto začal hneď 
vyjednávať a obrazne vysvetľovať, koho v dome hľa-
dajú – že hľadajú kvietok, holubičku, krásnu panen-
ku... Zvyčajne mu domáci dvakrát podstrčili falošnú 
nevestu – starú ženu alebo muža prezlečeného za 
nevestu, no na tretíkrát už vyšla pravá nevesta. Na-
sledovala clivá odobierka od rodičov. Po poďakovaní 
sa za výchovu a udelení rodičovského požehnania 
odišli mladí do kostola pred oltár.

Po obradoch v kostole bola hostina. Keďže nebýva-
li reštaurácie či svadobné sály, svadobné veselie sa 
konalo u Širokej, starejšieho alebo v inom väčšom 
dome. Stolovanie začínalo usadením sa mladoman-
želov, svadobného sprievodu, širokého príbuzen-
stva a ďalších hostí. Starejší alebo iný výrečný človek 
predniesol modlitbu a krátky príhovor. Nasledoval 
prípitok a podávanie svadobných jedál, varených 

a pečených doma šikovnými gazdinkami. Na konci 
svadby sa podávala kapusta a rozdelil sa obradový 
koláč. Hostí sa patrilo ustavične núkať, lebo nebolo 
v súlade s etikou si jedlo svojvoľne brať. Z hostiny si 
každý odnášal výslužku koláčov a pálenky. Mlado-
manželia museli spoločne jesť (navzájom sa kŕmiť), 
aby utužili svoje vzájomné puto a jednotu. Špeciálne 
mladým sa podávali jedlá z kohúta, vajíčka alebo 
dávalo do jedál materské mlieko. Svadba bola príle-
žitosťou dobre si zaspievať a zatancovať. Muzikanti 
vyberali veselé temperamentné pesničky, plné lásky 
a humoru. Hostia prednášali vinše, dvojzmyselné 
básničky, odovzdávali dary. 

V Marikovej na začiatku 20. storočia privážali ne-
vestu do mužovho domu v noci po hostine. Štyri 
vydaté ženy prezývané poscielalňíčki niesli výbavu: 
odev, periny a krščeňie, ktoré pozostávalo z pálen-
ky a koláčov. Krščeňím sa hostila svadobná družina 
i celá rodina aj ráno, muž už nepodával frištuk. Do 
mužovho domu prinášala nevesta dar – štyri pecníky 
chleba, ktoré položila v izbe do štyroch rohov stola. 
Od mužovej rodiny si rovnako prevzala štyri chlebí-
ky, rovnako boli pre ňu prichystané na stole. Chleby 

vzala nevesta na poval, kde s mužom prvýkrát noco-
vala, a ráno rozdala susedom a chudobným, ktorí sa 
schádzali k domu, kde bola hostina. Pri čepčení sa 
pôvodne konal magický obrad, ktorý mal zabezpečiť 
plodnosť nevesty a zdravie detí. Mladí zac doňiesél  
f putňi vodi a družba dal ces ňú krížom paľičku. Ňe-
vesta si sadnúla. Daľi hej dzecisko na prípažie a ona 
mu ponúkla peňias a koláč. Ráno, keď nevesta zišla 
z povala, mala sa podľa zvyku hneď preukázať, že je 
pracovitá a že si v novom dome ochotne zvyká na 
prácu: muš héj nakládel dreva na prach a ona ho 
musela otpratúvac; domáci sa smiaľi, že hu do roboti 
zapriahol.

Začiatok pohlavného života manželov sprevádzali 
magické úkony. Prvý pohlavný styk bol po právnej 
stránke veľmi dôležitý – manželstvo bolo „konzumo-
vané“, a tak právoplatne uzatvorené. Dávnejšie si aj 
tento intímny akt vyžadoval svedkov, ktorí slávnost-
ne ukladali mladých na lôžko alebo inak kontrolovali, 
či bolo nové manželstvo naplnené. Aby mladá pani 
čím skôr otehotnela, dávali sa pod vankúš vajíčka, 
chlieb, malo sa spoločne zjesť jablko. 

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum PB

Fašiangové obdobie bývalo plné svadieb a veselosti

Problematike zberu a spôsobom likvidácie od-
padov sa intenzívne a pravidelne venujú nielen 

Púchovské noviny, ale aj všetky verejnoprávne 
média. Zdalo by sa, že táto edukácia musí prinášať 

svoje ovocie v podobe po-
riadku pri zberných miestach 
zmesového a separovaného 
komunálneho odpadu... bo-
hužiaľ negatívne skúsenosti 
z našej mestskej časti, ale aj 
z iných častí mesta hovoria  
o tom, že stále sú medzi nami 
takí čo nechápu, alebo ne-
chcú pochopiť...

Z fotografie polopodzem-
ných kontajnerov medzi 
bytovými domami Za cin-
torínom vidno, že niekto 
evidentne rekonštruuje, či 
opravuje byt, alebo menil 
nábytok a “pomýlil si” zberné 
miesto so zberným dvorom  
v priestoroch PTSM, kam ta-
kýto odpad treba odovzdať...

Myslím, že je žiadúce, aby predsedovia spolo-
čenstiev vlastníkov bytov problematiku naklada-
nia s odpadom zaraďovali do programov schôdzí 
BD, pretože tlak na zvyšovanie podielu separo-
vaného odpadu bude len narastať aj cez natvrdo 
legislatívne stanovený razantný medziročný rast 
poplatkov za uloženie zmesového – netriedeného 
odpadu na skládky. A mesto podľa platnej legisla-
tívy musí tieto náklady celé rozúčtovať na svojich 
obyvateľov.

Do takýchto moderných, aj estetických zber-
ných miest mesto investuje a pribúdajú a budú 
pribúdať ďalšie na sídliskách po celom meste  
a evidentne vám zlepšujú kvalitu životného pro-
stredia.

 Ich stav a poriadok okolo nich je kolektívna vi-
zitka vašich komunít a jeden, či viac nespratníkov 
vám nemôže znepríjemňovať život a znečisťovať 
vaše spoločné priestory! A zvlášť ak je ešte vedľa 
aj detské ihrisko.

Pavel Melišík, 
poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca: Čierne skládky

Fašiangy - Svadba v Papradne, prvá polovica 20. storočia.               Zdroj: Obecný úrad v Papradne
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Dňa 27. januára si každoročne 
pripomíname výročie oslobodenia 
koncentračného tábora Osvienčim 
ako Medzinárodný deň pamiatky 
obetí holokaustu vyhláseného OSN. 
Počas 2. svetovej vojny bolo v rám-
ci nacistickej genocídy namierenej 
na židovské etnikum vyvraždených 
približne 6 miliónov Židov, z toho 
1,5 milióna obetí pripadlo na deti.  
Z územia Slovenska (v dnešných 
hraniciach) bolo slovenskou a ma-
ďarskou vládou deportovaných 
do nemeckých táborov v Poľsku 
približne 100.000 Židov, z ktorých 
do konca vojny zahynulo 70.000 
mužov, žien a detí. Z púchovskej ži-
dovskej komunity, ktorá mala pred 
vojnou viac ako 200 členov, zostalo 
po vojne len torzo. O deportáciách  
a ďalších osudoch púchovských Ži-
dov existuje málo svedectiev. Uči-
teľka a spisovateľka Milka Šipulová 
– Marušíková vydala v roku 2014 
knihu Pochmúrne ráno, kde si spo-
mína na svoju židovskú spolužiačku 
a kamarátku Evu Haasovú. Z jej spo-
mienok venovaných pamiatke obetí 
holokaustu vyberáme dva úryvky:

Deň, ako zvyknú byť všetky aprílové 
dni. Ráno o štvrtej hodine sa ťažko od-
haduje, aký bude ten dnešný. Pre mňa 
bol vždy nepríjemný. Ťažko sa mi vylie-
zalo spod teplej periny do chladného 
rána. Najmä pri predstave, že ma čaká 
deväťkilometrová, hrboľatá cesta k vla-
ku. Ale čo už? Presadila som si s pomo-
cou pána učiteľa u rodičov štúdium na 
meštianskej škole, s cieľom pokračovať 
na učiteľskej akadémii. Chcela som byť 
učiteľkou. Nemohla som preto „frflať“ 
na neduhy, spojené s dochádzkou do 
školy a veľa iných iba ak sama sebe. 
Obyčajne ma nevolá prešla, len čo 
som zavrela za sebou bránku a vydala 
sa chodníkom k hlavnej ceste. Kúsok 
chodníka, po krajný dom v osade, ma 
vyprevádzala verná mačička. Tu ma 
zvykla podvečer aj čakať.

Zdalo sa mi, že tento deň je iný, ako 
predchádzajúce. Hoci nevyzeralo na 
dážď, oblaky sa akosi hrozivo gúľali po 
oblohe. Akoby chceli svet varovať pred 
nejakou katastrofou.

Prechádzajúc dedinou, prekvapil ma 
nezvyčajný pohyb a ruch na nádvorí 
pred krčmou. O tomto čase bývalo  
v dedine ešte ticho. Asi sa niečo sta-
lo, pomyslela som si. Väčšinou muži  
o čomsi rozrušene rozprávali, gestiku-
lovali rukami, krútili hlavami. Hoci ma 
pokúšala zvedavosť spýtať sa čo sa 
deje, čas som mala presne vymedzený, 
nemohla som riskovať zmeškanie vla-
ku a absenciu v škole. Pokračovala som 
v ceste tuho rozmýšľajúc, čo sa mohlo 
stať. Rušno bolo najmä v okolí domov 
našich židovských spoluobčanov, bra-
tov Rothových. 

Na železničnej stanici som zriedka 
mala čas na debaty. Väčšinou som stih-
la dobehnúť zároveň s motorovým vla-
kom s dvomi vozňami. Jeden bol tzv. 

„školák“, v ktorom cestovali žiaci z celej 
Púchovskej doliny, z obce Lysá pod 
Makytou až do Púchova.

Ako obvykle, chytro sa prezuť a šup 
do lavice, čakať na príchod vyučujú-
ceho. Tentoraz to bola triedna pani 
učiteľka. Po pozdrave sadla za katedru 
splniť svoju prvú povinnosť, zistiť ab-
senciu žiakov. Pri každom chýbajúcom 
zvykla sa nás spýtať na príčinu. Keď 
počula meno chýbajúcej Evy Haaso-
vej, akoby jej odkvacla ruka na stôl, 
zbledla jej tvár. Hlavu odvrátila k oknu, 
chvíľu pozerala s lesknúcou sa slzou  
v oku kdesi do neznáma. Nespýtala sa 
na príčinu Evinej absencie. Nedalo sa 
nepostrehnúť na jej správaní, že vie, 
prečo Eva chýba. Ledva vstala, akoby 
bola prilepená o stoličku, pridŕžajúc sa 
katedry. Začala hodina slovenčiny. Pre-
behla ako obvykle, ale ovzdušie sa mi 
zdalo akési ťaživé. Cez prestávku sme 
sa vyrojili na chodby. Tu sa mi obtreli  
o uši nejasné, šuškané správy. Aj  
v iných triedach chýbali židovskí spo-
lužiaci. Neverila som. Vybehla som do 
štvrtej triedy, ktorú navštevovala Evina 
sestra Katarína. Volali sme ju „Kitty“. 
Ani ona nebola v škole. Jej spolužiačky 
sama prekvapene spýtali: „Vari o tom 
nevieš? Dnes v noci odviezli všetkých 
Židov. Nikto z nich nie je v škole.“ Na 
moje následné otázky, prečo a kam 
ich odviezli, mi nevedel dať odpoveď 
nikto. Dnešné vyučovanie akoby ani 
nebolo. Každému vŕtali hlavou rovna-
ké otázky.

Po skončení vyučovania, prechádza-
júc sa po peróne na púchovskej želez-
ničnej stanici, zaregistrovala som na 
vedľajšej koľaji odstavený dlhý želez-
ničný vlak, s tzv. „dobytčími“ vagónmi. 
Popri vagónoch sa z obidvoch strán 
prechádzali nemeckí vojaci. Cestujúci 
boli rozrušení, pološeptom o niečom 
rozprávali a pozerali sa na odstavenú 
vlakovú súpravu. Zbystrila som po-
zornosť a započúvala som sa do ich 
rozhovoru. Vraj: „Vo vagónoch sú Židia. 
Nevedno kam ich odvážajú. Možno do 
krajiny, odkiaľ pochádzajú, alebo do 
nejakej opustenej krajiny, kde si vy-
budujú nové domovy, alebo? Kto vie? 
„ Podišla som čo najbližšie ako sa len 
dalo k vagónu. Naozaj! Vo vagónoch 
bolo počuť ľudské hlasy. Stony, plač, 
monotónne modlitby, tlmený spev 
akoby náboženských piesní alebo 
žalmov. Nemohla som sa dlho zdržať. 
Približujúci sa nemecký vojak, s nami-
erenou zbraňou a slovami „weg, weg!“ 
nám ukazoval smer na perón. Veľmi 
ma to „vzalo“. S hrôzou som si predsta-
vovala Evku, Kitty i ďalších spolužia-
kov, že by mohli byť zavretí v týchto 
dobytčákoch. Opäť sa mi natískali tie 
isté otázky. „Kam ich odvezú a prečo?“ 
Celou cestou domov som hľadala od-
povede, ale môj dvanásťročný rozum 
ich nevyhútal.

Prechádzajúc cez dedinu, ruch na 
ulici a najmä pri židovských domoch 
bol živší ako po nedeliach, kedy ľudia 

vychádzali z kostolov. Jeden z bratov 
Rothovcov mal murovaný dom, v ňom 
pohostinstvo, dvoch pekných synov, 
asi o 2-3 roky starších ako ja. Druhý, 
mladší brat býval v peknej dreveni-
ci, pre dedinu atypickej (dodnes ešte 
stojí). Vlastnil obchod so zmiešaným 
tovarom. Ich dve dcérky boli azda na-
jväčším bohatstvom rodiny. Všetky šty-
ri deti som poznala, ale iba „z videnia.“ 
Obdivovala som ich, lebo boli iné, ako 
my, dievčatá a chlapci z dediny. Iné ob-
lečením, úpravou vlasov, správaním. 
Neviem kam chodili do školy. S nami 
neprichádzali do kontaktu. Pred ich 
domami bola dlhá lavica, na nej poroz-
kladané šatstvo, obuv, rôzne iné textí-
lie, kuchynské nádoby, častí nábytku  
a všeličo iné. Dvaja muži v gardis-
tických uniformách stáli za lavicami  
a ponúkali na predaj vyložené veci  
i nábytok v domoch. Kto mal za čo a 
potreboval, kupoval. Stretávala som 
ľudí, ponáhľajúcich sa za nákupom  
a predbiehala ľudí, obťažkaných to-
pánkami, prehodenými cez plecia, 
alebo s batôžkami na zhrbených chr-
btoch.

V mojom dvanásťročnom mozgu 
nastal chaos. Čo sa to zrazu deje? 
Zrýchlila som krok v nádeji, že moja 
maminka, ako vždy doteraz, mi všetko 
vysvetlí. Ale nevysvetlila. Keď som jej 
porozprávala, čo všetko som dnes vi-
dela a počula, ostala stáť ako zarazená. 
Len krútila hlavou, akoby nerozume-
la, ba dokonca mi neverila. Odo mňa 
to počula prvýkrát. Veď odkiaľ by to 
aj mohla vedieť. Rádio v dedine bolo 
iba jedno, aj to sa iba tajne počúvalo, 
okrem Katolíckych novín žiadna iná 
tlač nebola a tam sa veru o takýchto 
udalostiach nepísalo. Čakali sme na 
otca, až sa večer vráti z práce, že nám 
povie, čo sa vlastne deje. Po skromnej 
večeri sa otec dal do rozprávania.

Do miest a obcí prišlo vládne nari-
adenie: „Všetci občania židovského 
pôvodu musia byť vysťahovaní na 
miesta, kde budú potrební. So sebou si 
mohli vziať veci osobnej potreby, cen-
nosti, prípadne pracovné náradie, ak 
sú v nejakej pracovnej činnosti odbor-
níci. Veci, ktoré si odnášajú nesmú pre-
sahovať váhu 20 kg. Budú pracovať na 

poliach, v továrňach, kde je nedosta-
tok pracovných síl. Ich majetok ostane 
majetkom obcí a miest, ktoré ich môžu 
rozpredať a zisk použiť na účely, ktoré 
potrebujú. Len malé uspokojenie nám 
prinieslo otcovo rozprávanie. Muselo 
to byť hrozné pre všetkých, opustiť 
svoje pohodlné domovy iba s 20 kilo-
gramovým balíkom, nevedno kam.

Odpoveď zodpovedajúcu pravde 
nevedel nikto. Tak si ľudia vymýšľali 
rôzne „fámy“, ktorým kto chcel uveril, 
kto nechcel, pochyboval. Bola vojna, 
život plynul s množstvom problémov, 
starostí i bolestí, ale najmä túžob pre-
žiť a dožiť sa jej konca. Vlaková súprava  
s dobytčími vagónmi, naplnená ľuďmi, 
stála na vedľajšej koľaji niekoľko dní. 
Medzi plačom, stonaním, prenikali von 
prosby „vodu, wasser, piť“... Strašné čo 
len pomyslieť na to, čo ľudia vo vagó-
noch prežívajú. Úľava pre nás nastala, 
keď sme jedno ráno súpravu na stanici 
už nevideli.

Milka Šipulová prežila nacistické 
vraždenie v Mladoňove (Lazy pod 
Makytou), kde nemeckí nacisti 29. 
októbra 1944 zabili 19 ľudí a osa-
du vypálili. So svojou spolužiačkou 
Evkou Haasovou, ktorá zázrakom 
prežila všetky hrôzy väznenia v kon-
centračnom tábore Osvienčim, sa 
stretla až po vojne v meštianskej 
škole v Púchove. Tragické vojnové 
zážitky obe dievčatá zblížili a stali 
sa viac ako dobrými priateľkami.  
V knihe Pochmúrne ráno Milka Šipu-
lová ďalej píše:

Hoci s ťažkým srdcom, nedalo nám, 
aby sme si vzájomne rozpovedali  
o prežitých vojnových tragédiách. 
Evke ostali v pamäti všetky podrob-
nosti. Pokúsim sa zopakovať, čo som 
si ja zapamätala z Evkinho rozprávania  
o ceste do tábora Osvienčim a o trápe-
ní v tábore. Vybrali sme si na to jedno 
pekné odpoludnie v našom lesoparku 
v altánku zvanom Ilonka.

Evkine spomienky
Začiatkom apríla 1942 nad ránom, asi 

okolo 3. hodiny, zobudilo nás nástojčivé 
búchanie na dvere a okná. Otec dokriv-
kal k obloku. Pred domom na ceste stálo 
nákladné uzavreté auto. Pri ňom postá-
vali dvaja muži, tretí búchal na dvere  

Dievčatá prežili nacistické vraždenie: 

Haasových dom na Námestí slobody.
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a okná. Otec otvoril dvere. Do domu 
vtrhli dvaja muži v gardistických unifor-
mách. V dome sa ozval krik a príkazy: 
„Okamžite sa oblečte, zbaľte si najnut-
nejšie veci osobnej potreby, doklady, 
cennosti, peniaze a potraviny aspoň na 
jeden deň. Nie viac ako 20 kilogramov. 
Za desať minút nech ste všetci pripravení 
opustiť dom!“

Čo sa dá za desať minút v zhone, kri-
ku zabaliť? So sestrou Kitty sme nemohli 
ani povolených 20 kg vziať. Ťažko bolo 
sústrediť sa na to, čo je najnutnejšie. Neu-
plynulo ani desať minút a už nás súrili do 
nákladného auta. Zavreli dvere a viezli 
nevedno kam. V aute bola tma. Nevide-
li sme kto je v ňom, ale už bolo takmer 
plné. Ešte zo dvakrát zastavilo, natlačili 
ďalších ľudí. Zastavilo na železničnej sta-
nici v Púchove. Otvorili sa dvere na aute. 
Ti istí muži, ktorí nás do neho naháňali, 
nás opäť súrili ku vlakovej súprave, sto-
jacej na vedľajšej koľaji. Súprava bola 
dlhá a tvorili ju tzv. dobytčie vagóny. 
Do jedného vagóna nás vohnali ako 
dobytok. Zle sa nám nastupovalo. „Po-
máhali“ nám pažbou z pušky. To už boli 
nemeckí vojaci. Keď nás natlačili do va-
góna, zatvorili ťažké dvere. V hornej časti 
vagóna boli dve malé, zamrežované oki-
enka. Cez ne prenikali do vagóna úzke 
pásiky ranného svetla a trochu vzduchu. 
Konečne sme sa mohli porozhliadnuť  
a vidieť, kto je vo vagóne. Spoznávali 
sme našich známych z Púchova i okolia. 
Dospelí, starci, deti. Matky tíšili rozospa-
té, ustrašené, plačúce deti. Dvaja starší 
páni sa snažili upokojovať nás všetkých. 
Kľud, nepanikáriť, vydržať! Bolo to ťažké. 
Potrebovali sme použiť WC. Za tým úče-
lom stála v kúte vagóna plechová nádo-

ba. Navzájom sme si robili „španielsku 
stenu“, aby sme nevyvolávali vzájomný 
odpor. To málo vzduchu, ktorý prenikal 
úzkymi mrežami do vagóna, nestačilo 
vyvetrať zápach, ktorý sa šíril vo vydý-
chanom vagóne. Deti i niektoré ženy 
začali omdlievať. Nebolo ich kde položiť, 
ani posadiť. Natlačení vo vagóne, opi-
erali sme sa navzájom o seba, aby sme 
vydržali. Nevnímali sme ani čas. Snáď po 
dvoch dňoch státia sa vlak pohol. Ovial 
nás chladný vzduch, prúdiaci cez mreže. 
Trochu sme „ožili“. Vlak smeroval na juh, 
akoby do Bratislavy. Ale zastavil niekde 
inde, nepamätám si stanicu. Dvere sa 

otvorili. Nemecký vojak vyzval jedného 
z mužov, aby vyniesol a vyčistil nádobu 
s výkalmi. Do vagóna vnikal prúd čers-
tvého vzduchu. Pre nás to bol po dlhom 
čase nezaplatiteľný zážitok. Každý sa 
snažil nadýchať sa ho do zásoby, koľko 
vládal. Minuli sa nám i zásoby jedla, ale 
hlavne vody. Prosili sme o vodu a chlieb. 
Doniesli nám dvakrát po dve vedrá vody. 
Nestačili na uhasenie smädu. Potrebo-
vali sme aspoň nejaké zásoby pre deti. 
Nedostali sme. Bola to posledná voda, 
ktorú sme cestou dostali. Keď sa vrátil 
muž s vyprázdnenou nádobou, hovoril, 
že videl vynášať z niektorých vagónov 
mŕtvych ľudí. To ľudí vo vagóne depri-
movalo. Od hladu, smädu, únavy i zápa-
chu a nedostatku vzduchu slabli, stávali 
sa apatickými. Sinejší nás povzbudzovali 
k modlitbám. Medzi stony a náreky za-
miešali sa monotónne zvuky modlitieb, 
spev žalmov. Nepamätám si ako dlho  
a kam nás viezli.

Keď vlak znova zastavil a otvorili sa 
dvere, vôkol pobehujúci nemeckí voja-
ci nás súrili vystúpiť. Zhromaždili nás 
na nejakom veľkom pľaci. Tu nás začali 
„sortírovať“. Muži tvorili jednu skupinu, 
ženy bez deti druhú, ženy s malými deť-
mi tretiu. Staršie deti, kde zaradili mňa  
i sestru, boli vo štvrtej skupine. Všetky deti 
boli so svojimi rodičmi. Nevieš si predsta-
viť tie zúfalé výkriky a plač žien i deti, keď 
nás brali od matiek. Osobitnú skupinu 
tvorili starí, chorí a telesne postihnutí. Tu 
bol zaradený aj náš otec. Vtedy sme ešte 
nevedeli, aký osud jednotlivé skupiny 
čaká. Teraz to už viem. Osobitnú skupi-
nu likvidovali Nemci ako prvú. Malé deti 
používali na rôzne „medicínske“ pokusy, 
ktoré nemohli deti prežiť. Zdravé, schop-

né ženy sa im hodili na rôzne práce, kým 
to vydržali. K nim priradili i staršie zdra-
vé deti. Tu sme boli zaradené aj my so 
sestrou. Staršie ženy, kam patrila i naša 
mama, zahynuli v plynových komorách. 
Menšie deti, ktoré sa im nehodili na nič, 
tiež poslali do plynu. Jednotlivé skupiny 
odvážali v nákladných autách na mies-
ta určenia. Ja som sa i so sestrou ocitla 
za bránou veľkého tábora v Osvienčime. 
Boli to veľmi nevľúdne, chladné budo-
vy. Do jednej z nich nás vohnali. Museli 
sme sa vyzliecť donaha, šatstvo a všet-
ky osobné veci poukladať na hromadu. 
Oholili nám hlavy a „osprchovali“ nás 

hadicou so studenou vodou. Potom sme 
prešli „lekárskou prehliadkou“. Vpichli 
nám po dve injekcie, jednu do svalov, 
druhú do žily a „opečiatkovali“ nám 
ruky číslom. Takto skontrolované nás 
postavili na dlhej studenej chodbe do 
dvoch radov a odovzdali nám „obleče-
nie“. Vyzeralo to ako nočná košeľa zo 
zvláštneho vrecovinového, pichľavého 
materiálu. Z podobného materiálu, ale 
tenšia, bola šatka na hlavu. Z hrubšieho 
materiálu bola prikrývka na spanie. Na 
nohy sme dostali akési dreváky a onuce. 
Predstav si, že sestra stála v rade oproti 
mne a trvalo nám dosť dlho, kým sme na 
to prišli. Navliekli sme si pridelené „uni-
formy“ a odpochodovali sme do ďalšej 
nevľúdnej budovy. Bola to naša „spálňa“. 
Po obidvoch stranách stien boli poscho-
dové postele z neohoblovaných dosák. 
Stredom bol postavený dlhý, úzky stôl,  
z obidvoch strán stola boli dlhé lavice. 
Pri vstupe do budovy boli žľaby so stude-
nou vodou a „latríny“. Poslednou našou 
„vymoženosťou“ boli „escajchy“ nádob-
ka na jedlo a vodu a lyžica. Dostali sme 
prvé jedlo. Prvé po niekoľkých vyčerpá-
vajúcich dňoch. Bola to nejaká kaša. 
Nepoznali sme z čoho. Časom sme ich 
spoznali, pretože sa opakovali: zemiako-
vá, ovsená, pohánková. To bývali večere. 
Obedy bývali občas doplnené poliev-
kami. Pripomínali mi zakalenú vodu,  
v ktorej plávalo zopár nejakých šupiek, 
ktoré mali byť zeleninou. Na raňajky bol 
občas krajček tvrdého, čierneho chleba 
s planou tekutinou, ktorou mal byť čaj. 
Do vyprázdnených plechových nádo-
biek sme si brávali zo žľabov vodu do 
zásoby. Ňou sme hasili počas dňa smäd, 
hlad, splachovali nepríjemné chute a zá-
pachy po nechutnom jedle. Nepriaznivé 
následky po nezdravom jedle sme denne 
prekonávali takmer každá. Niektoré i so 
smrteľnými následkami.

Čo sme robievali a aký bol denný 
program? Po nepríjemnom raňajšom 
budíčku (rev dozorkýň) sme behom 
vykonávali raňajšiu hygienu a opäť 
behom na appelplatz. Za každého po-
časia. Nastala kontrola, či sme všetky 
a v akom sme stave. Ak sa kontrolórovi 
zdalo, že niektorá neprežije deň, ukázal 
na ňu bičíkom, aby vystúpila z radu. Ka-
ždý deň niektorá vypadla. Neskôr sme 
sa dopočuli, že skončila v plynovej peci. 
Druhý kontrolór si nás tiež dôkladne 
prezeral. Nevedno podľa akých kritérií 
si vyberal najmä mladé dievčatá. Tiež 
sme mali možnosť osobne sa presved-
čiť za akým účelom. Nasledovali opäť 
rýchle raňajky a nástup do práce. Vo 
veľkej krajčírskej dielni sme šili všeličo. 
Zručnejšie ženy šili prádlo pre vojakov. 
Menej zručné, oblečenie pre väzňov zo 
zvláštneho materiálu. Povrávalo sa, že 
z vlasov, ktoré nám ostrihali, tkali v inej 
dielni látky, slúžiace k tomuto účelu. 
Najmenej zručné, kde zaradili aj mňa, 
robili ručne rôzne dokončovacie práce, 
začisťovanie, odstraňovanie uzlíkov. Šili 
sme i rukavice pre vojakov, čo sa nedalo 
šiť strojom. Od rána do večera, zapíjajúc 

hlad i smäd vodou. Po skončení 8 až 10 
hodinovej práce, opäť behom na ná-
stup, kontrola, večera, spánok. Unavené 
sme pozaspávali. Ale nie na dlho. Každú 
chvíľu niektorá z nás vykríkla zo sna, čím 
sme sa vzájomne pobudili. Prežili sme 
tu snáď všetko zlé, čo na svete existuje. 
Bolo to peklo na zemi. Ustavičný strach, 
zima, hlad, rôzne choroby a bolesti, úna-
va... Veľakrát sa mi žiadalo večer zaspať 
a viac sa nezobudiť. Keby som nemala 
sestru blízko seba, určíte by som to ne-
bola prežila.

Jedno včasné júlové ráno nás prebu-
dil nezvyčajný ruch. Nemci behali ako 
zmyslov zbavení. Ozývali sa výstrely, 
výbuchy bômb, štartovanie a odchod 
automobilov. Sestra ma schmatla za 
ruku a doslova dovliekla na latrínu. So 
zatajeným dychom, pritískajúc sa k sebe, 
čupeli sme v kúte a čakali. Ruch menil 
podobu, streľba utíchala. Začuli sme  
v našej blízkosti kroky a nám neznámu 
reč. Pred nami stáli dvaja vojaci. Sestra 
porozumela pokynu. Vstali sme a vyšli  
s vojakmi von. Hrôza! Na pľaci sme mu-
seli prekračovať a obchádzať postrieľa-
né ženy z tábora. Na voľnejšom mieste 
stála skupinka vystrašených žien, ktoré 
nestihli Nemci v úteku postrieľať. Tak 
ako my dve, mali šťastie prežiť a dožiť 
sa vyslobodenia. Boli to vojaci Červenej 
armády, ktorí nás vyviedli z toho pekla. 
Pomohli nám nastúpiť do sanitárnych 
automobilov a odviezli nás do poľných 
vojenských nemocníc. Tu nás zdravotné 
sestry ošetrili, obliekli, nakŕmili. To bola 
zmena, úľava! Potom nás previezli do 
objektu, vyzeralo to ako sanatórium, 
kde sa zdravotné sestry starali o rane-
ných vojakov i civilov. Ktoré z nás mali 
ešte dosť síl, pomáhali sme sestričkám, 
ako sme vedeli a vládali. Po skončení 
vojny dopravili nás do svojich domovov. 
Tak sme sa ocitli so sestrou opäť doma. 
Šťastné, že sme to prežili.

Smutné a dlhé bolo Evkino rozprá-
vanie. Prerušované bolo mĺkvym po-
hľadom do neznáma, slzami, ktoré sa 
nedali zadržať v očiach. Obidve sme 
tieto spomienky prežívali ťažko. Začalo 
sa stmievať. Držiac sa za ruky, vracali 
sme sa domov. „Ešte som to nikomu 
tak podrobne nevyrozprávala ako tebe“, 
pokračovala Evka v rozprávaní. „Ale 
myslím, že treba o tom vedieť, rozprávať, 
písať. Veď kto dal právo takým hrozným 
spôsobom likvidovať milióny nevinných 
ľudí? Ty budeš mať ako učiteľka možnosť 
moje rozprávanie podať ďalej. Na to sa 
predsa nesmie zabudnúť.“

Viacerí naši spoluobčania židov-
ského pôvodu, ktorým sa podarilo 
holokaust prežiť, mali problém s ná-
vratom domov, cítili sa doma neví-
taní. Eva Haasová odišla žiť najskôr 
do Prahy a neskôr do Austrálie, kde 
vychovala s manželom Jozefom Sta-
rom tri deti - Helene, Naomi a syna 
Sama. Zahynula pri autonehode  
v roku 1982.  

Spracoval  
Slavomír Flimmel

„Toto nikdy nesmie ostať zabudnuté!“

Milka Šipulová (vľavo) a Evka Haasová. 
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Novým predsedom Západoslovenského futba-
lového zväzu sa stal Peter Kováč. Delegáti voleb-
nej konferencie ho zvolili pomerom hlasov 43:18. 
Jeho silný mandát neohrozili ani snahy o jeho 
diskreditáciu tesne pred voľbami. V rozhovore pre 
Sportnet hovoril nový šéf regionálneho zväzu aj 
o tom, aké sú jeho krátkodobé a dlhodobé ciele.

Niekoľko dní pred voľbami sa na sociálnej sie-
ti objavili videá, v ktorých vás nazývali toxic-
kou osobou na základe vašej činnosti ako ma-
nažér novozámockého klubu. Čo hovoríte na 
tvrdenia, ktoré tam odzneli?

Považujem to za irelevantnú a bezpredmetnú 
záležitosť. Tá diskreditačná kampaň nie je mojou 
hanbou, ale hanbou tých, ktorí sa na ňu nechali 
zneužiť. Výsledok volieb je jednoznačný, ja si ho 
vážim a ctím. 

Hovorilo sa v tých videách o spreneverení 
peňazí, čo je dosť vážne obvinenie.

Ja som už o tom povedal všetko. Nemienim sa už 
k tomu vracať, ale znova môžem opakovať: som 
človek bezúhonný, inak by som nemohol ani kan-
didovať. Nikdy som nebol obvinený z trestného 
činu. Je nespochybniteľné, že FKM Nové Zámky 
mal problémy, ale v klube nebola páchaná trestná 
činnosť. Mesto uznalo všetky záväzky vzniknuté  
z nášho pôsobenia ako opodstatnené a postu-
pom času uspokojilo všetkých veriteľov.

V tejto veci som bol vypočutý ako svedok, lebo 
v tom čase som v klube pôsobil ako štatutár. Klub 
mal roky rokúce finančné problémy a z vyschnu-
tej studne neviete nabrať vodu. To bol aj jeden  
z hlavných dôvodov, že sa nenaplnili isté dekla-
rované predsavzatia a prísľuby, či už zo sponzor-
ského prostredia, ale aj z prostredia samosprávy. 
Práve preto som sa po roku a pol vzdal funkcie.

Vo voľbách o predsedu Západoslovenského 
futbalového zväzu ste uspeli jednoznačným 
náskokom, podporovalo vás 10 z 12 oblast-
ných futbalových zväzov. Vyhrali ste pomerom 
hlasov 43:18, čo je veľmi silný mandát. Čo to 
pre vás znamená?

Obrovský prejav dôvery, aj záväzok. Chcem uká-
zať, že ľudia spravili dobré rozhodnutie. Výsled-
kami svojej práce sa chcem poďakovať za dôveru  
a za to, že sa držali faktov a ocenili výsledky mojej 
doterajšej osemročnej práce ako predsedu Ob-
lastného futbalového zväzu Nové Zámky a člena 
výkonného výboru ZsFZ. Piliermi mojej práce boli 
vždy odbornosť, manažérska zručnosť, efektivita 
riadenia, aktivita a iniciatíva.

Na viacerých miestach sa písalo, že predsedom 
zväzu sa stal bývalý rozhodca. To je fakt, mám 
za sebou skvelú kariéru, ale nestal som sa pred-
sedom ako rozhodca, ale ako človek, ktorý osem 
rokov riadil oblastný futbalový zväz. Vždy som sa 
snažil pochodiť každú obec, každý klub a aj vďaka 
tomu si myslím, že mám prehľad o amatérskom 
futbale a môžem byť jeho relevantný zástupca. 
Zväz nie je nadradený klubom, kluby sú jeho part-
nermi a zväz je tu pre nich.

Čo by ste vyzdvihli z tej osemročnej práce na 
čele ObFZ Nové Zámky?

V našej oblasti som sa vždy snažil apelovať na to, 
že budúcnosť je v mládeži. Založili sme nové súťa-

že, organizovali sme rôzne turnaje. Súťaže v našej 
oblasti majú svojich patrónov, Kornela Salátu či 
Benjamína Száraza. Čo sa týka mojej práce v ZSFZ, 
bol som vždy nápomocný pri novelizácii noriem, 
pri tvorbe stanov a smerníc. Snažil som sa nie-
ktoré veci z oblasti preniesť aj do ZsFZ, ale oveľa 
väčší priestor mám na to s mandátom predsedu.

Plánujete teda podobné aktivity, trebárs 
súťaže detí s patrónmi, realizovať aj v rámci 
ZSFZ?

Samozrejme. Slovenský futbalový zväz je mo-
derná inštitúcia, ktorá sa rozvíja a napreduje. 
Môžu si ho kritizovať ako chcú, funguje veľmi dob-

re, prichádzajú veľké finančné prostriedky do roz-
voja infraštruktúry. Rovnako veľmi dobre pracuje 
mnoho oblastných futbalových zväzov, lebo sa 
snaží prispôsobovať sa rýchlemu tempu SFZ. Toto 
mi zatiaľ absentuje pri našom regionálnom zväze.

Potrebujeme, aby ZsFZ flexibilnejšie reagoval 
na tempo, ktoré nastavil SFZ a bol efektívnejším 
článkom pri nábore nových futbalistov, trénerov, 
funkcionárov, rozhodcov, delegátov, pretože za-
znamenávame veľký úbytok. Musí byť aj oveľa 
reprezentatívnejším zástupcom pri tvorbe pro-
jektov mládežníckych akadémií na úrovni samo-
správ.

Ak chceme, aby futbal bol naďalej najmasovej-
ším športom, tak musíme pracovať na tom, aby 
sme vychovávali čo najviac mladých futbalistov  
a aby sme ich aj udržali pri futbale.

Prečo je to také dôležité?
Keď porovnáme rok 2018 s rokom 2021 v ZsFZ, 

tak momentálne máme o 26 dorasteneckých 
družstiev menej. Žiacke družstvá sú zhruba na 
rovnakom čísle a jemne stúpa počet prípraviek.

Teda vieme tie deti pritiahnuť k futbalu, ale ne-
vieme ich tam udržať. Preto je potrebné, aby sme 
sa intenzívne zamysleli nad zložením vekových 
kategórií hráčov, aby sme vytvárali iniciatívu pre 
SFZ v súvislosti so striedavým štartom mládeže. 

Je veľa prípadov, keď máme futbalistov, ktorí 
majú slabú minutáž, nie je im umožnené hrať, hra-
jú proti fyzicky disponovanejším a prestávajú hrať 
futbal, prilákajú ich iné športy. Musíme sa zamys-
lieť, či by sme vedeli zatraktívniť súťaže tak, aby 
deti hrali čo najviac.

Musíme organizovať viac turnajov. Na západ-
nom Slovensku je veľa bývalých či súčasných 

reprezentantov, ktorí by ich mohli zobrať pod zá-
štitu. Nemôžeme nechať všetko len na futbalové 
zväzy a na futbalové kluby.

Už v priebehu tohto leta by sme chceli na via-
cerých našich štadiónoch zorganizovať atraktív-
ny viac dňový medzinárodný mládežnícky turnaj. 
Bude sa hrať v rôznych vekových kategóriách. 
Verím, že nám to pandemická situácia dovolí. Ur-
čite o možnosť organizovania silno zabojujeme.

Aká je konkrétna úloha takého patróna súťa-
že, ako máte v Nových Zámkoch Kornela Salá-
tu a Benjamína Száraza?

Títo hráči úzko spolupracujú so zväzom ako zria-
ďovateľom súťaže, navštevujú zápasy, zúčastňujú 
sa na finálových turnajoch. Podporujú ten pro-
jekt materiálne i svojou osobnou prítomnosťou. 
Komunikujú s deťmi o svojej kariére, vytvárajú 
sa kontakty medzi jednotlivými klubmi a tréner-
mi. Aj oni sami začínali v oblastných futbalových 
zväzoch, ale svojou pracovitosťou a disciplínou to 
dotiahli až na najvyššiu úroveň.

V týchto dňoch preberáte úrad po vašom 
predchodcovi. Čo je úplne prvá vec, ktorú bu-
dete riešiť?

Konferencia ako najvyšší orgán zvolila pred-
sedov disciplinárnej a odvolacej komisie, ako 
aj členov výkonného výboru. Našou úlohou je 
vytvoriť si pracovné komisie, ktoré volí výkonný 
výbor. V dohľadnej dobe teda musíme uskutočniť 
zasadnutie výkonného výboru ZsFZ, kde zvolíme 
predsedov a členov odborných komisií, ktoré za-
bezpečujú plynulý chod zväzu. Budem veľmi rád, 
ak nám do odborných komisií pribudne čo najviac 
odborníkov z klubového prostredia.

Musíme zorganizovať aj predsezónne semináre 
rozhodcov, delegátov a organizačne zabezpe-
čiť prípravné zrazy reprezentácie ZsFZ, ktorá sa 
pravdepodobne v júni a júli zúčastní na kvalifi-
kačnom turnaji ME regiónov v Lotyšsku. Na konci 
februára už čakajú niektoré dohrávky  súťaží.

Spomínali ste úbytok dorasteneckých druž-
stiev. Dali ste si za cieľ aj nejaké konkrétne 
čísla, čo by ste chceli dosiahnuť ako predseda 
regionálneho zväzu?

V prvom rade chceme zastaviť ten negatívny 
trend u dorastencov a vytvoriť dlhodobo živo-
taschopné súťaže mládeže. Čo sa týka súťaže 
dospelých, my momentálne nemáme naplnenú 
štruktúru súťaží, lebo v tejto sezóne sme nena-
štartovali V. ligu Západ, čo znamená okresy Trnava 
a Senica.

Väčšina súčasných mužstiev z našej tretej ligy 
prejde do novej tretej ligy Západ riadenej SFZ, 
čo bude mať dopad na naše súťaže. Verím, že aj 
v spolupráci s oblastnými futbalovými zväzmi sa 
nám ich podarí doplniť tak, aby sme udržali súčas-
né trojstupňové delenie regionálnych súťaží – 
najvyššia regionálna súťaž, dve skupiny druhého 
stupňa a päť skupín tretieho stupňa. Je to vlastne 
súčasná štruktúra, ale chceme ju aj reálne naplniť.

V neposlednom rade musíme tvrdo presviedčať 
spoločenské elity, že šport nie je živnou pôdou 
pandémie, ale jedným z najefektívnejších nástro-
jov na jej porazenie.

Zdroj: Futbalnet -Titanilla Bőd

Nielen pritiahnuť, ale aj udržať deti pri futbale. 
Aké sú ciele nového predsedu ZsFZ?
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2. liga muži
10. kolo: 
MŠK Púchov – Iskra Partizánske 2:6 (0:1, 0:3, 

2:2), 43. Hajský (Šedivý, Deneš), 59. Kanaet (Brňák, 
Zúbek)

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň, Urban – Božik, Zúbek, Minárik – Kvocera, 

Hudík, Deneš, Šedivý, Kanaet – Vladimirov, Putala, 
Húska, Ladecký, Hajský – Moravanský, Mičko, Po-
jezdal, Mišák – Brňák, tréner Miroslav Nemček

Ostatné zápasy 10. kola: 
Detva – Dolný Kubín 5:6 pp, Lučenec – Senica – 

odložené, Piešťany – Hamuliakovo - odložené
1. MŠK Púchov 8 6 1 0 1 50:16 20
2. Partizánske 9 6 0 1 2 42:30 19
3. Hamuliakovo 9 5 0 2 2 65:50 17
4. Detva 8 3 2 1 2 53:35 14
5. Piešťany 7 3 2 1 1 35:27 14
6. D. Kubín 9 3 1 0 5 39:39 11
7. Senica 8 1 0 1 6 30:48 4
8. Lučenec 8 0 0 0 8 14:83 0

Program 11. kola: 
MHK Autocar Dolný Kubín – MŠK Púchov (5. 

2. o 17.30), Piešťany – Lučenec, Hamuliakovo – 
Detva, Partizánske – Senica

 
Extraliga dorast
37. kolo: 
ŠKP Poprad – MŠK Púchov – odložené, Spišská 

Nová Ves – Banská Bystrica 1:5, Trnava – Trenčín 
7:2, Žilina – Skalica 5:3, Zvolen – Michalovce 1:2, 
Nitra – Slovan, Martin – Košice - odložené

38. kolo: 
Poprad – MŠK Púchov – odložené, Spišská 

Nová Ves – Banská Bystrica 1:4, Trnava – Trenčín 
1:6, Žilina – Skalica 3:4 pp, Zvolen – Michalovce 
4:2, Nitra – Slovan, Martin – Košice – odložené
1. Slovan 25 17 3 0 5 103:54 57
2. B. Bystrica 22 16 2 2 2 95:45 54
3. Nitra 24 14 4 1 5 80:53 51
4. Zvolen 26 13 2 2 9 88:70 45
5. MŠK Púchov 22 13 2 1 6 72:50 44
6. Trenčín 27 12 1 3 11 105:90 41
7. Poprad 20 11 0 3 6 76:51 36
8. Skalica 23 8 5 2 8 89:75 36
9. Trnava 24 8 1 2 13 67:94 28
10. Michalovce 22 7 2 1 12 61:69 26
11. Košice 18 5 2 2 9 58:75 21
12. Žilina 24 6 0 3 15 57:104 21
13. Martin 23 3 2 3 15 62:117 16
14. Sp. N. Ves 18 0 0 1 17 31:97 1

Program 39. a 40. kola: 
MMHK Nitra – MŠK Púchov (5. 2. o 15.30 a 6. 2. 
o 11.30), Zvolen – Žilina, Martin – Trenčín, Spišská 
Nová Ves – Slovan Bratislava, Poprad – Skalica, Ko-
šice – Banská Bystrica, Trnava - Michalovce 

I. liga juniori
31. kolo: MŠK Púchov – Považská Bystrica – 

odložené, Ružinov Bratislava – HOBA Bratislava 
8:1, Trnava – Levice – odložený

32. kolo: Považská Bystrica – Púchov – odlo-
žené, HOBA Bratislava – Ružinov 3:5, Levice – Tr-

nava – odložené
1. Ružinov 17 14 0 0 3 100:57 42
2. Trnava 14 10 1 0 3 70:25 32
3. P. Bystrica 16 10 1 0 5 65:41 32
4. MŠK Púchov 16 9 1 1 5 72:65 30
5. HOBA BA 20 6 1 1 12 62:81 21
6. Dubnica 17 2 1 0 14 43:102 8
7. Levice 14 1 0 3 10 37:78 6

Program 33. kola: 
HK Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK 

Púchov (5. 2. o 14.00), Levice – Ružinov Bratisla-
va, Považská Bystrica – Trnava

Program 34. kola:
MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad Vá-

hom (6. 2. o 10.00), Ružinov Bratislava – Levice, 
Trnava – Považská Bystrica   

Liga kadetov
4. kolo: 
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 9:3 (1:0, 3:2, 

5:1), 28. Baroš (Luhový, Cebo), 37. Palan (Brindza), 
55. Palan (Luhový), Ružinov Bratislava – Senica 6:4, 
Nitra – Skalica - odložené 
1. Slovan 4 4 0 0 28:8 8
2. Trnava 3 2 0 1 11:12 4
3. Trenčín 4 2 0 2 16:18 4
4. Senica 4 1 1 2 15:18 3
5. Skalica 1 1 0 0 5:1 2
6. Nitra 2 1 0 1 8:7 2
7. Ružinov 4 1 0 3 13:20 2
8. MŠK Púchov 4 0 1 3 12:24 1

Program 5. kola: MŠK Púchov – MMHK Nitra (5. 
2. o 14.00), Trenčín – Slovan Bratislava, Senica – 
Trnava, Skalica – Ružinov Bratislava
Program 6. kola: Ružinov Bratislava - MŠK 
Púchov (6. 2. o 12.45), Slovan – Nitra, Trnava – 
Skalica, Trenčín - Senica  

I. liga starší žiaci
8. HT
HK Brezno – MŠK Púchov 0:3 (0:0, 0:0, 0:3), 45. 

Zvonek (Kán), 59. Bajtala, 60. Dedič
Dolný Kubín – Dubnica 3:3, Detva – Ružomberok 

– odložené
1. MŠK Púchov 2 2 0 0 10:2 4
2. D. Kubín 2 1 1 0 10:3 3
3. Ružomberok 1 1 0 0 8:3 2
4. Dubnica 2 0 1 1 5:10 1
5. B. Bystrica 1 0 0 1 3:8 0
6. HK Brezno 2 0 0 2 0:10 0
7. Detva 0 0 0 0 0:0 0

7. HT
1. kolo: MŠHK Prievidza – MŠK Púchov 5:11 

(2:4, 1:3, 2:4), 5. Kormendy (Macko), 16. Weissa-
bel (Štrbáň), 19. Janíček (Macko, Haluška), 19. Wei-
ssabel, 27. Haluška (Macko), 27. Janíček, Líner), 40. 
Vrabec (Janíček), 43. Vrabec, 44. Weissabel (Kor-
mendy), 45. Janíček (Líner), 59. Vrabec (Škripec), 
Dubnica nad Váhom – Považská Bystrica 6:1, Žiar 
nad Hronom – Rimavská Sobota 1:11

2. kolo: MŠK Púchov – Žiar nad Hronom – od-
ložené, Prievidza – Považská Bystrica 7:12, Dubni-
ca nad Váhom – Rimavská Sobota 7:2
1. Dubnica 2 2 0 0 13:3 4
2. MŠK Púchov 1 1 0 0 11:5 2
3. R. Sobota 2 1 0 1 13:8 2
4. P. Bystrica 2 1 0 1 13:13 2
5. Žiar 1 0 0 1 1:11 0
6. Prievidza 2 0 0 2 12:23 0

Hokej

Po reštarte Púchovčania šláger nezvládli

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

Dorastenci MŠK Púchov nemohli počas víkendu nadviazať na víťazné ťaženie. Oba zápasy v Poprade pre pandé-
miu odložili.                 FOTO: Miroslav Mikáč
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Stolný tenis

Po takmer trojmesačnej prestávke reštartovali ria-
diace zväzy krajské i oblastné stolnotenisové súťaže. 
V zmysle nariadení hygienikov a vyhlášky sa súťaže 
majú hrať v režime iba pre hráčov zaočkovaných  
a tých, ktorí ochorenie Covid-19 prekonali. Do hra-
cích miestností majú vstup povolení rovnako len 
zaočkované a prekonavšie osoby. Zodpovednosť za 
dodržiavanie opatrení majú usporiadateľské kluby, 
kontrola je prakticky nulová. 

Kým v oblastných súťažiach sa po reštarte odohrala 
väčšina stretnutí deviateho a desiateho kola, v ob-
lastných súťažiach sa reštart skončil fiaskom. Odo-
hrali sa iba tri stretnutia, z toho jedna bola dohrávka 
a jedna predohrávka. Nechajme sa prekvapiť, ako sa 
vyvinie pandemická situácia a či je vôbec reálne odo-
hrať aspoň polovicu ročníka....

4. liga muži
V krajskej štvrtej lige majú výborný vstup do reštar-

tu stolní tenisti Lysej pod Makytou. Po niekoľkých 
rokoch sa do ich dresu vrátil Marek Panáček a na výs-
ledku to bolo poznať. Kompletným bodovým zása-
hom sa pričinil o hladké víťazstvo nad favorizovaným 
Dolným Moštencom. Naopak, na hráčoch Dolných 
Kočkoviec bol badateľný tréningový výpadok. Jeho 
výsledkom bol debakel s Dolným Moštencom. 

Výsledky: 
9. kolo: 
STK Lysá pod Makytou – STK Dolný Mošte-

nec 12:6 (M. Panáček 4, D. Panáček 3, Schulcz 3, 2x 
štvorhra), Slovan Dolné Kočkovce – Medeko Po-
važská Bystrica – odložené, Trenčianska Teplá B – 
Ladce 15:3, Prusy B – Trenčianske Bohuslavice 14:4, 
Chocholná-Velčice – Trenčianske Jastrabie 9:9, Prus-
ké – Lazany B 10:8, Nové Mesto nad Váhom C malo 
voľno

10. kolo:
Slovan Dolné Kočkovce – STK Dolný Moštenec 

3:15 (R. Škrabko 2, štvorhra), STK Lysá pod Maky-
tou – Medeko Považská Bystrica 18:0 – hostia na 
stretnutie nenastúpili, Chocholná-Velčice – Tren-
čianske Bohuslavice 11:7, Prusy B – Trenčianske 

Jastrabie 14:4, Nové Mesto nad Váhom C – Lazany B 
18:0 – hostia na stretnutie nepricestovali
1. Prusy B 9 7 0 2 105:57 23
2. N. Mesto C 8 6 0 2 92:52 20
3. Pruské 8 5 1 2 75:69 19
4. D. Moštenec 8 4 1 3 77:67 17
5. Medeko PB 7 4 1 2 64:62 16
6. Lazany B 8 4 0 4 73:71 16
7. Tr. Teplá B 7 4 0 3 75:51 15
8. Lysá 9 2 1 6 74:88 14
9. Chocholná 9 1 3 5 65:97 14

10. Ladce  7 2 2 3 53:73 13
11. D. Kočkovce 6 3 0 3 53:55 12
12. Tr. Jastrabie 5 1 2 2 36:54 9
13. Tr. Bohuslavice 7 0 1 6 40:86 8

Program 11. kola – 5. 2. o 10.00
Nové Mesto nad Váhom C – Pruské, Lazany B – Pru-

sy B, Trenčianske Bohuslavice – Lysá pod Makytou, 
Trenčianske Jastrabie – Dolné Kočkovce, Dolný Moš-
tenec – Ladce, Medeko Považská Bystrica – Trenčian-
ska Teplá B, Chocholná-Velčice má voľno

12. kolo – 5. 2. o 15.00
 Lazany B – Chocholná-Velčice, Trenčianske Jastra-

bie – Lysá pod Makytou, Trenčianske Bohuslavice – 
Dolné Kočkovce, Medeko Považská Bystrica – Ladce, 
Dolný Moštenec – Trenčianska Teplá B, Prusy majú 
voľno 

5. liga
Predohávka 22. kola: Horná Breznica – Sedmero-

vec A 11:7 predohrávka, Tomanica 4, Lipták 3, Kocúr 
2, Šurian 1, 1 štv. – F. Barták 3, Minárik 2, M. Šelinga 
ml. 1, 1 štv.
1. Sedmerovec  6 3 0 3 60:48 12
2. H. Breznica  3 2 1 0 30:24 8
3. Dohňany 4 1 1 2 30:42 7
4. Sedmerovec B 2 2 0 0 22:14 6
5. Slovan PB 3 1 1 1 30:24 6
6. Beluša  2 0 1 1 13:23 3
7. TTC PB B 2 0 0 2 13:23 2

Nozdrovice, Ladce B, Dubnica nad Váhom a Dolné 
Kočkovce neodohrali ešte ani jeden zápas... 

7. liga
Nozdrovice B – Červ. Kameň 6:12, Otruba 3, Češko 

2, Raček 1 – Ľ. Dohňanský 4, Bajzík 3, Rydlo 2, Novo-
sad 1, 2 štv. Dohrávka 4. kola: Pružina B – Dohňany B 
6:12, Sádecký 4, Petrovič, Čelko po 1 – Riško, Hološko, 
Štrbák po 3, V. Baška 1, 2 štv.

Výborný reštart Lysej, D. Kočkovce bez tréningu s debaklom

Stolným tenistom STK Lysá pod Makytou sa reštart do štvrtej ligy vydaril. Zdolali favorizovaný Dolný Moštenec  
a pripísali si na svoje konto prvé víťazstvo.            FOTO: Milan Podmaník

Na stolných tenistoch z Dolných Kočkoviec bol badateľný tréningový výpadok. Prehra hladko s Dolným Mošten-
com, navyše sa im zranil Ján Škrbako.           FOTO: Milan Podmaník 
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Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

Veľká vďaka  patrí všetkým členom, ktorí si aj na-
priek už druhému roku v pandémii splnili svoju člen-
skú povinnosť, odpracovali brigády  a podieľali sa tak 
na zveľaďovaní našich revírov. Z dôvodu pandémie 
bola hlavná časť brigád v tomto roku odpracovaná 
formou individuálnych brigád.

Celkovo bolo počas brigád odpracovaných 8637 
brigádnických hodín, čo je v porovnaní s rokom 
2020 nárast o 1550 hodín.

Na pstruhových revíroch boli práce zamerané hlav-
ne na zarybňovanie revírov lovnými, ale aj chovnými 
násadami pstruha potočného, pstruha dúhového  
a lipňa, výlovy na odchovných potokoch a na budo-
vanie  nových kaskád, ako aj opravy tých starších – 
poškodených. Taktiež boli práce zamerané na údržbu 
brehov a ich sprístupnenie pre rybolov, ako aj čiste-
nie koryta potokov od nežiadúcich nanesených dre-
vín po prívalových dažďoch . 

Biela Voda - v časti Lysá p. Makytou bolo vybudo-
vaných 5 nových splavov, v časti Lazy Potok boli vy-
budované 4 nové  a 1 splav bol opravený, v časti Ly-
sá-Strelenka boli vybudované 3 nové  a opravených 
bolo 5 starých splavov.Na Zborskom potoku bolo 
vystavaných 6 nových splavov a 4 boli opravené.

Na Nimnickom potoku boli v tomto roku opravené 
3 splavy a bolo vybudovaných 17 nových splavov. 

Pružinka - v časti Beluša boli prečistené a opravené 
všetky betónové splavy a v niektorých  úsekoch bol 
zrealizovaný prierez nežiadúcich hustých porastov 
po oboch jej brehoch.  V  hornej časti Pružinky, ako aj 
na Podskalskom potoku  a odchovnom potoku Strá-
žov ( Biela )  bolo vybudovaných celkovo 40  nových 
splavov a 5 bolo opravených. 

Na odchovnom potoku Slatinka  pribudli 4 nové 
splavy a 2 boli opravené.

V Lednici – Zubák – v lovnej časti  bolo vybudo-
vaných 5 nových kaskád a 3 boli opravené. Ďalšie 
tri splavy boli vybudované na odchovnom potoku 
Lednica.

Odpracované brigádnické hodiny po revíroch:
Revír (0120) Biela Voda + odchovné potoky: 590 

hod.
Revír (1900) Lednica + odchovné potoky: 322 hod. 
Revír (3040) Pružinka + Slatinka + odchovné poto-

ky: 2142 hod.  
Výlovy na odchovných potokoch:
Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš  - 240 brigád-

nických hodín
Lovná skupina: Mgr. Kadlec Pavol - 177 brigádnic-

kých hodín
Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpraco-

vaných  3471 brigádnických hodín.
Na kaprových revíroch boli brigády, ako aj po iné 

roky zamerané najmä naspevňovanie brehov, bu-
dovanie chodníkov, kosenie trávnatých plôch okolo 
rybníkov a štrkovísk, zimné prevzdušňovanie, čis-
tenie brehov od porastov  a rôzneho komunálneho 
odpadu.

Váh, Štrkoviská Odhánky a Pod železničným 
mostom–hlavnou činnosťou na Váhu bola výroba  
a položenie hniezd pre neres zubáča. Na štrkoviskách 

bola činnosť zameraná hlavne na čistenie a  kosenie 
brehov, orezávanie stromov, zbieranie odpadkov  
a  zimné prevzdušňovanie.

VN č. 1. a 2. a chata Ihrište – postrek hrádzí a vý-
variska  proti zarastaniu trávami, kríkmi a rákosom 
Randapom, orezávanie konárov, kosenie brehov 
a krovín, hnojenie rybníkov, výroba a položenie 
hniezd pre zubáčov. Orezávanie stromov a čistenie 
príjazdovej cesty na horný rybník od píly po vjazd 
na hor. rybník. Vysekanie krovín, stromov a čistenie 
okolo cesty od Mostíšť po rybársku chatu. Na chate 
bol obnovený náter prístrešku nad  terasou a bolo 
zrealizované osadenie nového sprchovacieho kúta.
VN Dolné Kočkovce– príprava kolov a realizácia spev-
ňovania brehov . Boli vybudované schody a ochran-
né zábradlie pri dolnej odkalovej jame, bol vyčistený 
výtokový kanál, núdzový výtok a jeho žľab. Taktiež 
bol prečistený aj  prítok do rybníka od nežiadúcich 
nánosov. Ako na všetkých revíroch, tak aj na tomto 
revíri bolo vykonané zimné prevzdušňovanie. Štrko-
viská Horenická Hôrka a Led. Rovne - výroba a polo-
ženie hniezd pre zubáčov, kosenie a čistenie brehov,  
zimné prevzdušňovanie. Rozširovanie a spevňova-
nie ciest na násypoch medzi jednotlivými rybníkmi.                                                                                                                              
Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických Rov-
niachbol zrealizovaný výlov dolného rybníka, kose-
nie brehov a dna rybníka, kŕmenie rýb, rozvoz hno-
ja, zimné prevzdušňovanie, pravidelná starostlivosť  
o priepustnosť náhonu pre umožnenie stáleho príto-
ku vody do sústavy rybníkov.

Odpracované brigádnické hodiny po revíroch:
Revír Váh + Odhánky + NK Kanál: 1615 hod.
Revír VN Ihrište + chata (5070): 856hod.
Revír Štrk. Lednické Rovne  (4040+4030): 1524 hod.
Odchovné rybníky Prúdy:195 hod.
Revír VN Dolné Kočkovce (5020): 458 hod .
Nové štrkovisko Hloža:165 hod .
Ostatné brigády (rozhodcovia preteky, správa ma-

jetku, sponzorské, krmivo a iné)  353 hod.
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracova-

ných 5166 brigádnických hodín. 
Ľuboš Novosád, referent brigád

Brigádnická činnosť MO SRZ Púchov v roku 2021
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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
Ďakujem MUDr. Hronskému, MUDr. Pavlákovi  
a zdravotným sestrám Vráblovej, Dzurcovej, Hrob-
skej, Kováčikovej, Hajskej za ľudský prístup a sta-
rostlivosť počas operačného zákroku na ortope-
dickom oddelení v Púchove. Vďačná pacientka E.P.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci sme si pred niekoľkými dňami 
pripomenuli 1. výročie, čo nás opustili naši milovaní 
rodičia Zuzana a Alojz Potoční.  S láskou spomí-

najú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Bolestné sú chvíle lúčenia, stratila sa tvár i  lásky 
dych, len smutné spomínanie vracajú chvíle pre 
živých. Boli ste nám darom od Boha a všetko sme 
prijali, len rozlúčiť sa s Vami sme ťažko prežívali. V ti-
chej spomienke a s láskou chodíme za Vami, kyticu 
položíme, sviečku zapálime, s pokorou sa modlíme 
a úctou na Vás spomíname. Za všetko veľká vďaka, 
rodičia naši milí, za dobré srdce, za život,  ktorý sme 
s  Vami prežili.“ Dňa 31.1.2022 si pripomenieme 6. 
výročie úmrtia našej mamy Žofie Struharňanskej 
a  zároveň si pripomenieme 23.3.2022 2. výročie 
úmrtia nášho otca Vincenta Struharňanského  
z  Keblia. S  láskou a  úctou spomína osem detí  

s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rie-
ky prúd, len spomienka 
v  srdci trvá a  nedá sa za-
budnúť. Ťažko je vysloviť, 
čo v srdci cítime, už je to 6 
rokov, čo ku hrobu chodí-
me.“ Dňa 19.1.2022 sme si 
pripomenuli 6. výročie od 
úmrtia našej drahej man-
želky, matky, sestry, švag-
rinej Zuzany Karumníkovej, rod. Ondejčíkovej 
z Púchova – Hoštiná. S  láskou spomína manžel 
Peter a syn Peťo s rodinou.

SPOMIENKA
„Len stopy Tvojej prá-
ce a lásky zostali, odišla 
si rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srdciach 
stále žiješ spomienkami.“ 
Dňa 23.1.2022 uplynulo 
9 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná  
Pavlínka Karumníková, 
rod. Michalíková z  Pú-
chova – Hoštiná. Ďakujeme za tichú spomienku 
všetkým, ktorí ste na ňu nezabudli. S láskou spo-
mína syn Peter a vnuk Peťo s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 3.2.2022 si pripome-
nieme 5. výročie úmrtia 
Ladislava Kuspiša z  Pú-
chova. „Mal si rád život 
a  všetkých nás.“ S  láskou  
a úctou spomína manžel-
ka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Nedá sa zabudnúť na 
milovaných, čo skončili 
už svoju pozemskú púť.“ 
Dňa 6.2.2022 uplynie 9 
rokov od smrti nášho mi-
lovaného manžela, otca, 
dedka a  pradedka Alojza 
Hunku. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, spolu 
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Kto v  srdciach svojich 
blízkych a  priateľov žije, 
ten nezomiera.“ 28.1.2022 
uplynie 17 rokov od 
chvíle, ako si Pán k  sebe 
povolal nášho manže-
la, otca, dedka a  pre-
dedka Alojza Kuceja  
z  Horných Kočkoviec. Vy, 
ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku v mod-
litbách. S úctou a láskou spomína manželka a tri 
deti s rodinami.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese:  

ptsmpu@ptsmpu.sk

SLUŽBY
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• Akcia -20 % do 31.3.2022. 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
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
RÔZNE
• Dám do prenájmu 2-izbový byt po rekonštrukcii 
na ulici Obrancov mieru: nezariadený, svetlý, 48m2, 
balkón, pivnica, dobrá lokalita. Kontakt 0907 167 349
• Predám Škoda Fabia combi, r.v. 2006, 1,4; 55kw, STK  
1/2024,  Tel.:0908 519106
• Prosím poctivého nálezcu kľúčov od auta 
stratených na ul. Námestie slobody o  vrátenie za 
odmenu. 0910 236 150
• Predám garáž 25m2, vynovená bez elektriky. Ulica 
Pod Lachovcom na začiatku v radovej zástavbe 
garáží. Tel: 0903/235528. Volať po 15:00 hod.
• Kúpim 2- alebo 3-izbový byt v Púchove. Platba  
v hotovosti. 0948888107
• Ponúkame na dlhodobý prenájom nebytový 
priestor v  centre Beluše, vhodný na obchodnú 
prevádzku alebo na skladové priestory o ploche 124 
m2. Kontakt: 0903 510 436
• Hľadám priestor vhodný na učebňu. elof@centrum.
sk, 0949 082 135  
• PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, Beluši 
a Visolajoch. Tel: 0949 707 454

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostatných 

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

WWW.LAVADO.SK
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 28. 2.2022

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SL

POVAŽSKÁ B

Moravská  1631 

PÚCHOV

Predám veľký mezonetový byt o výmere 203 
m2, ul. Moyzesova v Púchove. Cena dohodou. 
Kontakt: 0905 559 768
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Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 5 %)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15 %)

1/1 strany 204 x 270 120 € 114 € 102 €

1/2 strany 204 x 134
100 x 270

85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87
65 x 270

60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134
204 x 64

50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S TO R U  A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H :

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Riadková inzercia: uvedené ceny sú s DPH. 
Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu  
spomienok a blahoželaní.
* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121,  
email: reklama@puchovskakultura.sk.  
Uzávierka pre inzerciu je do štvrtka do 16:00 hod.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie. Cenník je platný od 15.1.2021 do 30.6.2021. Uvedené ceny sú bez DPH.

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 PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

MORAVSKÁ 11  PÚCHOV  

KOMPLETNÉ
DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

69€IBA

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

MERANIE ZRAKU ZADARMO



inzerciainzercia


