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Prvý rok pre SOCIÁLNY TAXÍK v Púchove
Od 1. februára 2021 začala v Púchove pre občanov vo veku nad 65 rokov 

(vrátane), s trvalým či prechodným pobytom v meste Púchov, s preukazom 
ŤZP, fungovať služba „Sociálny taxík“, ktorú v období jedného roka využívali 
občania veľmi radi, o čom svedčí aj ročná štatistika dispečera terénnej pre-
pravnej služby. O túto službu požiadalo už 107 klientov, z ktorých 54 využíva 
bezplatný sprievod a doposiaľ najstarší žiadateľ mal 90 rokov.

Za obdobie od 1.2.2021 do 31.1.2022 najazdilo auto „sociálneho taxíka“ 825 
jázd, čo je v prepočte 7.766 kilometrov. V porovnaní s minulým rokom, kedy sa 
služba ešte len rozbiehala, absolvoval dispečer vo februári 2021 (počas prvého 
mesiaca prevádzky) celkom 12 jázd, zatiaľ čo v januári 2022 to bolo až 102 
jázd.

Je pre nás obrovským potešením, že môžeme žiadateľom, ktorí terénnu pre-
pravnú službu využívajú, uľahčiť cestu k lekárovi či na úrady, a zadovážiť im 
tak bezpečnú a komfortnú jazdu. Ďakujeme dispečerovi prepravnej služby  
a organizácii Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov za profesio-
nálny prístup.

Sociálny taxík si klienti môžu objednať vždy deň vopred na mobilnom te-
lefónnom čísle dispečera (0904 370 525), ktorý im zabezpečí odvoz tam i na-
späť podľa aktuálnej potreby klienta. Tí môžu využiť tiež darčekové poukazy 
v hodnote 5 eur (5 jázd, 1 jazda = 1 euro, pozn. red.), ktoré je možné zakúpiť 
si priamo u šoféra sociálneho taxíka alebo v kancelárii prvého kontaktu - pok-
ladni MsÚ Púchov.

Služba je dostupná každý pracovný deň (od pondelka do piatku) v čase od 
6:30 hod. do 14:30 hod.             -lk-
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Táto nádherná myšlienka je spojená nielen s blí-Táto nádherná myšlienka je spojená nielen s blí-
žiacim sa Dňom zaľúbených, ale aj so vzťahom pra-žiacim sa Dňom zaľúbených, ale aj so vzťahom pra-
covníkov mesta k občanom, ktorí potrebujú pomoc.  covníkov mesta k občanom, ktorí potrebujú pomoc.  
A verte mi, je to len o ľuďoch, ktorí tú záslužnú prácu A verte mi, je to len o ľuďoch, ktorí tú záslužnú prácu 
pre občanov robia. V tejto súvislosti musím uviesť, že pre občanov robia. V tejto súvislosti musím uviesť, že 
zriadenie prepravnej služby „Sociálny taxík“ v meste zriadenie prepravnej služby „Sociálny taxík“ v meste 
Púchov bolo dobrým rozhodnutím. Oslavujeme už Púchov bolo dobrým rozhodnutím. Oslavujeme už 
rok od spustenia tejto služby pre občanov Púcho-rok od spustenia tejto služby pre občanov Púcho-
va s trvalým i prechodným pobytom nad 65 rokov, va s trvalým i prechodným pobytom nad 65 rokov, 
pre zdravotne znevýhodnené osoby či spoluobča-pre zdravotne znevýhodnené osoby či spoluobča-
nov s obmedzeným pohybom, ktorí sa môžu takto nov s obmedzeným pohybom, ktorí sa môžu takto 
bez problémov, vo vopred dohodnutom termíne, bez problémov, vo vopred dohodnutom termíne, 
dopraviť k lekárovi, do nemocnice, do zariadenia dopraviť k lekárovi, do nemocnice, do zariadenia 
sociálnych služieb či na očkovanie. Ja dostávam len sociálnych služieb či na očkovanie. Ja dostávam len 
pozitívnu spätnú väzbu od občanov o úspešnosti pozitívnu spätnú väzbu od občanov o úspešnosti 
tohto projektu. Za obdobie od 1.2.2021 do 31.1.2022 tohto projektu. Za obdobie od 1.2.2021 do 31.1.2022 
najazdilo auto „sociálneho taxíka“ 825 jázd, čo je  najazdilo auto „sociálneho taxíka“ 825 jázd, čo je  
v prepočte 7 766 kilometrov. V porovnaní s minulým v prepočte 7 766 kilometrov. V porovnaní s minulým 
rokom, kedy sa služba ešte len rozbiehala, absolvo-rokom, kedy sa služba ešte len rozbiehala, absolvo-
val dispečer vo februári 2021 (počas prvého mesiaca val dispečer vo februári 2021 (počas prvého mesiaca 
prevádzky) celkom 12 jázd, zatiaľ čo v januári 2022 to prevádzky) celkom 12 jázd, zatiaľ čo v januári 2022 to 
bolo až 102 jázd. Je pre nás obrovským potešením, že bolo až 102 jázd. Je pre nás obrovským potešením, že 
môžeme žiadateľom, ktorí terénnu prepravnú službu môžeme žiadateľom, ktorí terénnu prepravnú službu 
využívajú, uľahčiť cestu k lekárovi či na úrady, a zado-využívajú, uľahčiť cestu k lekárovi či na úrady, a zado-
vážiť im tak bezpečnú a komfortnú jazdu. Ďakujem vážiť im tak bezpečnú a komfortnú jazdu. Ďakujem 
dispečerovi prepravnej služby Marekovi Ďuríkovi  dispečerovi prepravnej služby Marekovi Ďuríkovi  
a vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ a vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov Danke Gabrišovej a jej kolegom, za profesio-Púchov Danke Gabrišovej a jej kolegom, za profesio-
nálny prístup pri zabezpečovaní všetkých sociálnych nálny prístup pri zabezpečovaní všetkých sociálnych 
služieb. Musím spomenúť, že len vďaka spolupráci služieb. Musím spomenúť, že len vďaka spolupráci 
so Slovenským Červeným krížom, ktorý ocenil náš so Slovenským Červeným krížom, ktorý ocenil náš 
záujem pomáhať všetkým občanom, máme v užíva-záujem pomáhať všetkým občanom, máme v užíva-
ní špeciálne vozidlo, ktoré zvládne prevoz aj občana ní špeciálne vozidlo, ktoré zvládne prevoz aj občana 
na invalidnom vozíku. Viacerí z vás si už zvykli aj na na invalidnom vozíku. Viacerí z vás si už zvykli aj na 
naše poukážky, ktoré je možné zakúpiť si priamo  naše poukážky, ktoré je možné zakúpiť si priamo  
u šoféra sociálneho taxíka alebo v kancelárii prvého u šoféra sociálneho taxíka alebo v kancelárii prvého 
kontaktu – pokladni MsÚ Púchov. Výhodou tejto so-kontaktu – pokladni MsÚ Púchov. Výhodou tejto so-
ciálnej služby je, že touto cestou šetríme aj životné ciálnej služby je, že touto cestou šetríme aj životné 
prostredie, pretože klient tak nemusí zakaždým vy-prostredie, pretože klient tak nemusí zakaždým vy-
užívať svoje vozidlo, ktoré spôsobuje značné množ-užívať svoje vozidlo, ktoré spôsobuje značné množ-
stvo emisií či byť odkázaný len na rodinu a známych, stvo emisií či byť odkázaný len na rodinu a známych, 
zároveň sa tak ušetrí i parkovacie miesto pri danom zároveň sa tak ušetrí i parkovacie miesto pri danom 
zdravotníckom zariadení pre ďalších klientov. Ešte zdravotníckom zariadení pre ďalších klientov. Ešte 
raz ĎAKUJEM a do ďalšieho obdobia prajem všet-raz ĎAKUJEM a do ďalšieho obdobia prajem všet-
kým veľa zdravia, šťastných kilometrov a spokojných kým veľa zdravia, šťastných kilometrov a spokojných 
klientov. klientov. 

V sobotu v rámci všetkých pandemických opatre-V sobotu v rámci všetkých pandemických opatre-
ní prebehla výročná schôdza Dobrovoľného hasič-ní prebehla výročná schôdza Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Púchove, ktorej som sa zúčastnila. Jej ského zboru v Púchove, ktorej som sa zúčastnila. Jej 
obsahom bolo zhodnotenie predchádzajúcich troch obsahom bolo zhodnotenie predchádzajúcich troch 
rokov a zároveň predstavenie cieľov do budúceho rokov a zároveň predstavenie cieľov do budúceho 
obdobia, o čom sa dočítate aj v aktuálnom vydaní obdobia, o čom sa dočítate aj v aktuálnom vydaní 
Púchovských novín. Púchovských novín. 

Určite je všeobecne známe, že v Púchove a jeho Určite je všeobecne známe, že v Púchove a jeho 
častiach pôsobia 4 dobrovoľné hasičské zbory (ďa-častiach pôsobia 4 dobrovoľné hasičské zbory (ďa-
lej „DHZ“): Púchov, Nosice, Ihrište a Hoštiná. Podľa lej „DHZ“): Púchov, Nosice, Ihrište a Hoštiná. Podľa 
posledného nahláseného stavu majú spolu 236 čle-posledného nahláseného stavu majú spolu 236 čle-
nov. Viac o činnosti a úspechoch všetkých DHZ za nov. Viac o činnosti a úspechoch všetkých DHZ za 
posledné tri roky sa dočítate aj v tomto vydaní Pú-posledné tri roky sa dočítate aj v tomto vydaní Pú-
chovských novín. Ja sa chcem aj touto cestou všet-chovských novín. Ja sa chcem aj touto cestou všet-
kým členom DHZ, dobrovoľným hasičom, poďakovať kým členom DHZ, dobrovoľným hasičom, poďakovať 
za ich činnosť na poli protipožiarnej prevencie, za za ich činnosť na poli protipožiarnej prevencie, za 
výchovu mládeže, súťažné výsledky a ich neustálu výchovu mládeže, súťažné výsledky a ich neustálu 
pohotovosť a pripravenosť. Verím, že aj v nasledujú-pohotovosť a pripravenosť. Verím, že aj v nasledujú-
com období budeme spolupracovať v rozvoji hasič-com období budeme spolupracovať v rozvoji hasič-

ského športu, ale aj v pomoci občanom nášho mesta  ského športu, ale aj v pomoci občanom nášho mesta  
a mestských častí. a mestských častí. 

Máme za sebou aj prvé tohtoročné zasadnutie Máme za sebou aj prvé tohtoročné zasadnutie 
mestskej rady, na ktorom zasadnutí členovia od-mestskej rady, na ktorom zasadnutí členovia od-
súhlasili a odporučili viaceré zásadné dokumenty súhlasili a odporučili viaceré zásadné dokumenty 
do mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční už  do mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční už  
o dva týždne. o dva týždne. 

V minulých vydaniach Púchovských novín ste sa V minulých vydaniach Púchovských novín ste sa 
mohli dočítať nielen o tom, čo sa v minulom roku mohli dočítať nielen o tom, čo sa v minulom roku 
podarilo v meste vybudovať alebo opraviť, ale aj  podarilo v meste vybudovať alebo opraviť, ale aj  
o vynoveniach základných či materských škôl, ktoré o vynoveniach základných či materských škôl, ktoré 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Aktuálne sa sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Aktuálne sa 
v dnešnom vydaní môžete oboznámiť s novinkami v dnešnom vydaní môžete oboznámiť s novinkami 
v opravách na ZŠ Slovanská, kde sme spoločnými si-v opravách na ZŠ Slovanská, kde sme spoločnými si-
lami dokončili obnovu sociálnych zariadení a musím lami dokončili obnovu sociálnych zariadení a musím 
povedať, že sa dielo podarilo. Verím, že keď prečítate povedať, že sa dielo podarilo. Verím, že keď prečítate 
aktuálne Púchovské noviny, dáte mi za pravdu. Ďa-aktuálne Púchovské noviny, dáte mi za pravdu. Ďa-
kujem v tejto súvislosti pani riaditeľke ZŠ s MŠ Slo-kujem v tejto súvislosti pani riaditeľke ZŠ s MŠ Slo-
vanská PaedDr. Michaele Váňovej za jej nasadenie pri vanská PaedDr. Michaele Váňovej za jej nasadenie pri 
rozvoji tejto školskej inštitúcie. Som presvedčená, že rozvoji tejto školskej inštitúcie. Som presvedčená, že 
celková práca tejto školy a jej výsledky obnovy nielen celková práca tejto školy a jej výsledky obnovy nielen 
samotného objektu a jeho vybavenia, ale aj celkové-samotného objektu a jeho vybavenia, ale aj celkové-
ho prístupu k deťom, rodičom i pedagógom, prinesie ho prístupu k deťom, rodičom i pedagógom, prinesie 
zvýšený záujem o štúdium na tejto základnej škole. zvýšený záujem o štúdium na tejto základnej škole. 
Len pre pripomenutie uvediem, že práve objekt tej-Len pre pripomenutie uvediem, že práve objekt tej-
to školy je predmetom nášho záujmu o umiestnenie  to školy je predmetom nášho záujmu o umiestnenie  
a vytvorenie mestských jaslí, kde sme sa zapojili do a vytvorenie mestských jaslí, kde sme sa zapojili do 
výzvy o získanie finančných prostriedkov z eurofon-výzvy o získanie finančných prostriedkov z eurofon-
dov na ich vybudovanie. Tak nám držte palce. dov na ich vybudovanie. Tak nám držte palce. 

Túto stredu budeme uvádzať do života aj prevádz-Túto stredu budeme uvádzať do života aj prevádz-
ku zrekonštruovanej sauny. Táto veľká investícia  ku zrekonštruovanej sauny. Táto veľká investícia  
z roku 2021 znamenala nielen obnovu takmer 190 z roku 2021 znamenala nielen obnovu takmer 190 
metrov štvorcových priestorov plavárne, vybudova-metrov štvorcových priestorov plavárne, vybudova-
nie dvoch zariadení sáun, ale aj úpravu vykurovacie-nie dvoch zariadení sáun, ale aj úpravu vykurovacie-
ho systému, ktorý bude mať vplyv na úsporu celej ho systému, ktorý bude mať vplyv na úsporu celej 
prevádzky plavárne v meste. Teší ma, že MŠK Púchov prevádzky plavárne v meste. Teší ma, že MŠK Púchov 
vyčlenilo špeciálny čas, kedy môžu práve naše deti  vyčlenilo špeciálny čas, kedy môžu práve naše deti  
a mládež z MŠK tieto priestory využívať na regene-a mládež z MŠK tieto priestory využívať na regene-
ráciu svojho tela, čo je v tréningovom procese detí ráciu svojho tela, čo je v tréningovom procese detí 

veľmi dôležité. Viac o tejto investičnej akcii mesta sa veľmi dôležité. Viac o tejto investičnej akcii mesta sa 
dočítate v budúcom vydaní PN. V tomto vydaní sa dočítate v budúcom vydaní PN. V tomto vydaní sa 
oboznámite s celkovou činnosťou MŠK za rok 2021. oboznámite s celkovou činnosťou MŠK za rok 2021. 
Ďakujem konateľovi MŠK, všetkým pracovníkom Ďakujem konateľovi MŠK, všetkým pracovníkom 
MŠK i členom dozornej rady za ich snahu a prácu nie-MŠK i členom dozornej rady za ich snahu a prácu nie-
len pre deti a mládež, ktorí sú členmi MŠK, ale aj pre len pre deti a mládež, ktorí sú členmi MŠK, ale aj pre 
všetkých občanov, ktorí využívajú športové zariade-všetkých občanov, ktorí využívajú športové zariade-
nia, ktoré má MŠK v správe a užívaní. nia, ktoré má MŠK v správe a užívaní. 

Tento týždeň nás čaká druhá nedeľa v mesiaci feb-Tento týždeň nás čaká druhá nedeľa v mesiaci feb-
ruár a neviem, či viete, že práve tento deň sa osla-ruár a neviem, či viete, že práve tento deň sa osla-
vuje ako Svetový deň manželstva. Máme možnosť vuje ako Svetový deň manželstva. Máme možnosť 
si v tento deň pripomenúť krásu, vernosť, obeť a ra-si v tento deň pripomenúť krásu, vernosť, obeť a ra-
dosť v manželskom živote. Čítala som výstižný citát dosť v manželskom živote. Čítala som výstižný citát 
od neznámeho autora, ktorý krásne vystihuje tento od neznámeho autora, ktorý krásne vystihuje tento 
posvätný zväzok: posvätný zväzok: „Žiadny vzťah nie je len slnečným „Žiadny vzťah nie je len slnečným 
svetlom. Avšak, dvaja ľudia môžu zdieľať jeden dáždnik svetlom. Avšak, dvaja ľudia môžu zdieľať jeden dáždnik 
a prežiť tak spolu aj búrku.“a prežiť tak spolu aj búrku.“ No a ako hovorí Barbara  No a ako hovorí Barbara 
De Angelis: De Angelis: „Manželstvo nie je podstatné meno. Je to „Manželstvo nie je podstatné meno. Je to 
sloveso. Nie je to niečo, čo dostanete. Je to niečo, čo ro-sloveso. Nie je to niečo, čo dostanete. Je to niečo, čo ro-
bíte. Je to spôsob, akým milujete svojho partnera každý bíte. Je to spôsob, akým milujete svojho partnera každý 
deň.“ deň.“ 

Hneď na druhý deň je 14. február - deň, kedy sa Hneď na druhý deň je 14. február - deň, kedy sa 
oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých 
zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako ino-zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako ino-
kedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami či inými kedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami či inými 
drobnosťami. Pôvod Dňa svätého Valentína je opra-drobnosťami. Pôvod Dňa svätého Valentína je opra-
dený záhadami. Sú s ním spojené mená najmenej dený záhadami. Sú s ním spojené mená najmenej 
troch svätcov- martýrov. Prvým bol svätý Valentín, troch svätcov- martýrov. Prvým bol svätý Valentín, 
ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. Druhým ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. Druhým 
svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky 
kňaz Valentín z 3. storočia. Najznámejší je príbeh kňaz Valentín z 3. storočia. Najznámejší je príbeh 
tretieho - Valentína, ktorý bol mučeníkom žijúcim za tretieho - Valentína, ktorý bol mučeníkom žijúcim za 
vlády cisára Claudia II. Média uvádzajú, že tento pa-vlády cisára Claudia II. Média uvádzajú, že tento pa-
novník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho novník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho 
nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. 
Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli 
opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepo-opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepo-
važoval za dobrých bojovníkov. Preto zakázal všetky važoval za dobrých bojovníkov. Preto zakázal všetky 
zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky 
kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil 
zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil 
Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa ko-Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa ko-
nala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napí-nala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napí-
sal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, sal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, 
do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske 
prianie. V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň prianie. V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň 
smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. 
Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených. Či už sú Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených. Či už sú 
tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal pat-tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal pat-
rónom zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený rónom zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený 
aj na Slovensku. Aj v našom meste si tento sviatok aj na Slovensku. Aj v našom meste si tento sviatok 
pripomenie nielen Mestská knižnica Vladimíra Roya, pripomenie nielen Mestská knižnica Vladimíra Roya, 
ale určite aj veľa ľúbiacich sa ľudí, pretože ale určite aj veľa ľúbiacich sa ľudí, pretože „Láska „Láska 
je jediným kľúčom, ktorý môže otvoriť každé dvere.“ je jediným kľúčom, ktorý môže otvoriť každé dvere.“ 
Všetci poznáme ten pocit, keď jediným dotykom  Všetci poznáme ten pocit, keď jediným dotykom  
a pohľadom na toho pravého/tú pravú sa zastaví a pohľadom na toho pravého/tú pravú sa zastaví 
čas a srdce ide vyskočiť z hrude, a všetci sme zrazu čas a srdce ide vyskočiť z hrude, a všetci sme zrazu 
„v tom“ – v stave zamilovanom. „v tom“ – v stave zamilovanom. „Na pravú lásku ni-„Na pravú lásku ni-
kdy nie je správny čas ani správne miesto. Stáva sa to kdy nie je správny čas ani správne miesto. Stáva sa to 
náhodne, v srdcovom rytme, v jedinom blikajúcom  náhodne, v srdcovom rytme, v jedinom blikajúcom  
a pulzujúcom okamihu.“ a pulzujúcom okamihu.“ (Sarah Dessen)(Sarah Dessen)

Prajem vám do ďalších dní nielen zdravie, ale aj veľa Prajem vám do ďalších dní nielen zdravie, ale aj veľa 
lásky, a to bez ohľadu na to, či ste práve zamilovaný... lásky, a to bez ohľadu na to, či ste práve zamilovaný... 
aj John Lennon povedal: aj John Lennon povedal: „Všetko, čo potrebujeme, je „Všetko, čo potrebujeme, je 
láska.“    láska.“          Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky:  „Nezachraňuje 
Ťa niekoho láska k Tebe. Zachraňuje Ťa 
Tvoja láska k niekomu.“
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V meste Púchov a jeho častiach pô-
sobia 4 dobrovoľné hasičské zbory 
(ďalej „DHZ“) a to: Púchov, Nosice, 
Ihrište a Hoštiná. Podľa posledného 
nahláseného stavu majú spolu 236 
členov. Oživený záujem vnímame 
cez vznikajúce a fungujúce det-
ské družstvá a detské súťaže, ktoré 
organizuje v najväčšej miere DHZ 
Púchov (Výstup na hasičskú vežu  
a Beh na 60 m cez prekážky, naposle-
dy 25.9.2021), a potom DHZ Nosice 
(Detská hasičská súťaž, naposledy 
8.8.2021). Konkrétne pre Mesto 
Púchov sú pravidelnými účastník-
mi napr. pri oslave Dňa detí a po-
dobných podujatí, stavajú máj na 
pešej zóne a pred CSS Chmelinec, 
tvoria protipožiarnu hliadku po-
čas mestských podujatí ako sú jar-
moky, organizujú športové súťaže  
a vlastné podujatia a schôdze. Tak-

tiež koncom roka 2020 a v prvej 
polovici roka 2021 boli súčinní pri 
celoslovenskom antigénovom testo-
vaní v meste (v samotnom Púchove, 
ale i v Nosiciach a Hoštinej). Okrem 
preventívnej protipožiarnej činnos-
ti, výchove mládeže a hasičskému 
športu, tak členovia z týchto DHZ 
napomáhajú vytvárať aj dobrovoľné 
hasičské zbory (ďalej DHZO) a v nich 
pôsobiace hasičské jednotky. 

Tieto DHZO / DHZ sídlia v hasič-
ských zbrojniciach, ktoré sú v majet-
ku mesta, a nájdeme ich v Púchove, 
Nosiciach, Ihrišťoch a Hoštinej. Veľký 
objem financií je použitý na samot-
nú prevádzku - energie a údržbu 
týchto budov. V rokoch 2019 - 2021 
bola vynaložená najväčšia investícia 
na hasičskú zbrojnicu Púchov, kde sa 
pri úprave spevnených plôch, garáží, 
WC a sanácie havarijného stavu stre-
chy preinvestovalo viac ako 87 tisíc 
eur (vrátane dotácie z MV SR 30 000 
eur na obnovu HZ). 

Na hasičskej zbrojnici a cvičisku  

v Nosiciach boli v uvedenom obdo-
bí vykonané úpravy okolia a cvičis-
ka, a tiež opravy elektroinštalácie  
a garážových brán vo výške viac ako 
10 tisíc eur. Na OV Ihrište, ktorého 
súčasťou je aj HZ a priľahlá garáž, sa 

v priestoroch určených pre hasičov  
a okolie preinvestovalo v obdo-
bí 2019 - 2021 takmer 10 tisíc eur.  
V Hoštinej boli v tomto období fi-
nancie použité hlavne na servis vo-
zidla a opravu hasičskej techniky vo 
výške takmer 4 tisíc eur.

Na základe kontroly a odporúčaní 
OR HaZZ PB a oznámení z KR HaZZ 
TN boli v rámci Celoplošného roz-
miestnenia síl a prostriedkov hasič-
ských jednotiek na území Slovenskej 
republiky pre rok 2022 zaradené 
DHZO v meste nasledovne: 

• Púchov kategória B, 
• Nosice kategória B ( v roku 2019 

kat. D, v roku 2020 a 2021 kat. C),
• Ihrište kategória C (v roku 2019 

kat. D a v rokoch 2020 a 2021 kat. C), 
• Hoštiná zostáva v kategórií D – 

športová činnosť. 
Aj tu je jednoznačne vidieť progres  

a napredovanie dobrovoľných hasič-
ských zborov, keďže postup v jed-
notlivých kategóriách má vplyv aj na 
výšku finančnej dotácie na činnosť 
jednotlivých DHZ a pozitívny dopad 

na mestský rozpočet.  
Dobrovoľné hasičské zbory obcí 

zaradené do kategórie A, B, C, sú na 
základe určenia stupňa nebezpečen-
stva katastrálneho územia jednotli-
vých obcí zaradené do celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov.
Mesto Púchov každoročne žiada  

o zaradenie dobrovoľného hasičské-
ho zboru obce do jednej z týchto 
kategórií dobrovoľných hasičských 
zborov obce prostredníctvom Dob-

rovoľnej požiarnej ochrany, súčasťou 
žiadosti o zaradenie do kategórie je 
aj dokumentácia preukazujúca spl-
nenie podmienok a požiadaviek na 
minimálne početné stavy, akcie-
schopnosť, podmienky nasadenia, 
funkčné obsadenie a minimálne 
materiálno-technické vybavenie ha-
sičskej jednotky dobrovoľného ha-
sičského zboru obce.

Dobrovoľná požiarna ochrana (ďa-
lej DPO SR) každoročne z finančných 
prostriedkov získaných z dotácie Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej repub-
liky poskytuje finančné prostriedky 
mestu, na účel finančnej podpory 
hasičskej jednotky dobrovoľných ha-
sičských zborov obce, ktoré sa skla-
dá z paušálnej a pohyblivej zložky.

Na základe tohto zaradenia sa 
poskytuje cez DPO SR každoročne 
paušálna finančná podpora dobro-
voľnému hasičskému zboru obce na 
zabezpečenie jeho akcieschopnosti 
– dovybavenie hasičskej jednotky.  
V rokoch 2019 až 2021 bola pre 
DHZO Púchov poskytnutá dotácia 
vo výške 9 000,00 eur, za ktorú bolo 
nakúpené a dofinancované vybave-
nie v sume 10 256,52 eur. Zaradením 
DHZO Nosice do kat. C v roku 2020 

Činnosť a úspechy dobrovoľných hasičských
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zborov v meste Púchov v rokoch 2019 - 2021
sme získali za rok 2020 a 2021 fi-
nancie na dovybavenie jednotky vo 
výške 2 800,00 eur a spolu s povin-
ným spolufinancovaním bolo zakú-
pené vybavenie v hodnote 2 996,70 
eur. Obdobná situácia nastala aj pri 
DHZO Ihrište, kde bolo zakúpené 
vybavenie za 2976,00 eur. Ďalšie 
dotácie v roku 2022 na dovybave-
nie hasičských jednotiek z DPO SR – 
DHZO Púchov 3000,00 eur (skup. B), 
Nosice 3000,00 eur (skup. B) a Ihrište 
1400,00 eur (skup. C) by mali byť po-
skytnuté v 1. polroku 2022.

V súčasnosti DHZO využívajú vozi-
dlá:

• MAN CAS (Púchov), Peugeot Bo-
xer (Púchov), 

• Praga V3S (Nosice), 
• Fiat Ducato (Hoštiná)  

• vo výpožičke od MV SR 2x Ive-
co Daily CAS (od roku 2019, Nosice  
a Ihrište),

• vo výpožičke od MV SR sú taktiež 
4x protipovodňové vozíky (od roku 
2015 a 2018). 

Servis týchto vozidiel a tankovanie 
pohonných hmôt predstavovali za 
obdobie 2019-2021 sumu skoro 14 
tisíc eur.

Na trofeje a ceny v hasičských špor-
tových súťažiach organizovaných 
miestnymi DHZ boli v uvedenom 
období poskytnuté financie v sume 
2 377,52 eur. 

DHZ Púchov bol podporený v ro-
koch 2019-2021 aj dotáciou z roz-
počtu Mesta Púchov, odporučenou 
Komisou vzdelávania, kultúry, so-
ciálneho zabezpečenia a mládeže,  

Pracovníci Podniku technických 
služieb mesta Púchov minulý týž-
deň pokračovali v orezoch stromov 
a kríkov na najkritickejších miestach 
pri stĺpoch elektrického vedenia  
v púchovskej mestskej časti Nosice. 

Taktiež dezinfikovali všetky vnútor-
né priestory Základnej školy Mládež-
nícka, aby sa jej žiaci mohli 7. feb-
ruára bezpečne vrátiť na prezenčné 
vyučovanie.

PTSM

Od nedele 6. februára do 8. marca 
2022 bude predajňa Billa na Mud-
roňovej ulici 14 uzavretá pre rekon-
štrukciu. Nejde však o prestavbu 
celej budovy, ktorú viacerí občania 
dlhodobo kritizujú pre jej vzhľad, 
ale len o stavebné úpravy vo vnútri 

objektu. Pri rekonštrukcii nedôjde  
k zásahom do nosných stavebných 
a ani do obvodových konštrukcií 
predajne. V rámci úprav dôjde k vý-
mene zariadenia predajne a celkovej 
modernizácii nákupného priestoru  
a jeho zázemia.                        S. Flimmel

Billu na pešej zóne idú rekonštruovať

v sume 1 700,00 eur na športovú čin-
nosť detí.

V roku 2021 získali DHZ Púchov  
a DHZ Nosice aj dotáciu z TSK. DHZ 
Púchov 800 eur na usporiadanie 
súťažného Výstupu na hasičskú vežu 
a DHZ Nosice 1200 eur na dovyba-
venie detských súťažných družstiev. 
V auguste 2021 mesto podporilo 
DHZ Púchov na výprave slovenskej 
reprezentácie, ktorá cestovala na 
Majstrovstvá sveta dorastu v požiar-
nom športe v chorvátskom Čakovci. 
Vedúcim výpravy a hlavným tréne-
rom bol Jozef Ridzik st. a do Chorvát-
ska cestovali prepravným hasičským 
vozidlom Peugeot Boxer.

V roku 2021 DHZO Púchov, v zmys-

le požiadaviek operačného stredis-
ka KR HaZZ, Mesta Púchov a iných 
subjektov, vykonali 8 zásahov pri 
mimoriadnych situáciách. V DHZO 
Nosice v roku 2021 na základe poži-
adaviek zasahovali pri 7 mimoriad-
nych situáciách.

Všetkým členom DHZ ďakujeme 
za ich činnosť na poli protipožiarnej 
prevencie, výchove mládeže, súťaž-
né výsledky a za ich neustálu po-
hotovosť a pripravenosť. Veríme, že 
aj v nasledujúcom období budeme 
spolupracovať v rozvoji hasičského 
športu, ale aj v pomoci občanom 
nášho mesta a mestských častí. 

Oddelenie organizačné 
a vnútornej správy MsÚ

Z práce Podniku technických 
služieb mesta Púchov
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Mestská polícia
Nadával mestským policajtom
Hliadka púchovskej mestskej polície pri bež-

nom dohľade prechádzala Okružnou ulicou, 
pričom po pravej strane vozovky kráčal zrejme 
podnapitý muž, ktorý hliadke ukazoval rôzne 
gestá a popri tom hlasno zakričal na hliadku 
vulgárne nadávky. Hliadka muža vyzvala na 
predloženie dokladu totožnosti, z dôvodu 
rušenia nočného kľudu. Muž tvrdil, že doklad 
totožnosti pri sebe nemá, predviedli ho na 
oddelenie mestskej polície za účelom ziste-
nia totožnosti. Počas predvádzania na odde-
lenie nebolo potrebné použiť donucovacie 
prostriedky. Po zistení totožnosti podrobili 
Púchovčana dychovej skúške, v dychu mu na-
merali viac ako 2,5 promile alkoholu. Priestu-
pok proti verejnému poriadku vyriešila hliadka 
blokovou pokutou. 

Svojská zábava
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého traja chlapci 
hádzali snehové gule do okien bytu oznamova-
teľa. Hliadka na mieste našla dvoch maloletých 
chlapcov z Púchova a jedného zo Streženíc. 
Mestskí policajti po prekonzultovaní prípadu 
s oznamovateľom chlapcov dôrazne napome-
nuli, prípad nevyhodnotili ako priestupok.

 Pomohol až „slzák“
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia čašníčky v pohos-
tinstve na Ulici obrancov mieru. Muž z Lazov 
pod Makytou mal v pohostinstve vzbudzovať 
verejné pohoršenie, pod vplyvom alkoholu 
vykrikoval vulgarizmy. Hliadka muža vyzvala, 
aby od konania upustil, neuposlúchol výzvu, 
od konania neupustil, opakovane bol vyzva-
ný, aby predložil doklad totožnosti. Odmietal 
predložiť doklad totožnosti, kládol aktívny od-
por, z toho dôvodu bol proti menovanému po-
užitý slzotvorný prostriedok. Muža predviedli 
na oddelenie mestskej polície za účelom ziste-
nia totožnosti. V dychu mu namerali viac ako 
2,7 promile alkoholu. Muž sa dopustil priestup-
ku proti verejnému poriadku, mestskí policajti 
mu uložili blokovú pokutu vo výške 30 eur. Po 
použití slzotvorného prostriedku nebolo po-
trebné vyhľadať lekárske ošetrenie. 

Balkón zatvorila suseda
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého bol v bytovke 
na Mojmírovej ulici dlhodobo otvorený bal-
kón. V byte bývala staršia žena a oznamovateľ 
mal obavy, či sa jej niečo nestalo. Mestskí poli-
cajti neskôr zistili, že v byte býva žena, ktorá je 
už dlhší čas odcestovaná k dcére v Prahe. Kľúče 
od bytu mala jej suseda, ktorá byt otvorila a za 
prítomnosti polície balkón zavrela. Susedka 
mestským policajtom oznámila, že bude infor-
movať majiteľku bytu. 

Poslúchol... 
Na oddelenie mestskej polície prijali ozná-

menie, že v unimobunke pre bezdomovcov na 
Komenského ulici je muž pod vplyvom alkoho-
lu. Hliadka ho po príchode na miesto vyzvala, 
aby miesto opustil, čo bezdomovec následne 
urobil.

Dopravní policajti boli dňa 29. januára popoludní 
privolaní k dopravnej nehode v obci Lúky. Vodička 
vozidla Hyundai podľa doterajších zistení na miest-
nej komunikácii pravým spätným zrkadlom narazila 
do 13-ročnej chodkyne. Maloletá chodkyňa utrpela 
zranenia s dobou liečenia do 14 dni. Policajti vodičke 
pri dychovej skúške namerali 0,57 mg/l, čo pred-
stavuje 1,19 promile alkoholu. Dopravná nehoda je  
v štádiu vyšetrovania.

Druhý prípad alkoholu za volantom riešili policajti 
o deň neskôr 30. januára. Krátko po polnoci ich pri-
volali k dopravnej nehode na miestnej komunikácii 
v Púchove. Podľa doterajších zistení 33-ročný vodič 
vozidla VW v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti 
jazdy svojim schopnostiam prešiel s vozidlom do 
protismeru, kde nara-
zil do oplotenia budovy 
Centra sociálnych služieb. 
Vodiča policajti podrobili 
dychovej skúške s výsled-
kom merania 2,06 promi-
le alkoholu. Opakovaná 
dychová skúška mala 
stúpajúcu tendenciu,  
a to 2,19 promile. Škoda, 
ktorá vznikla na vozidle  
a oplotení, bola predbež-
ne vyčíslená na asi 5300 
eur.

Tretí prípad sa stal dňa 
30. januára o 00.58 hodine. 
Vodič Škody Octavia jazdil 

v Púchove na mies tnej komunikácii, kde pri prejazde 
pravotočivou zákrutou prešiel do protismernej časti 
vozovky, kde narazil do oplotenia. Privolaní policajti 
takmer neverili vlastným očiam, keď im na alkoteste 
zasvietila hodnota 3,19 promile. Škoda, ktorá vznikla 
na vozidle a oplotení je odhadovaná na 400 eur.

Vodiči už čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. V prvom prípade čakáme 
na lekársku správu a podľa jej výsledkov rozhodne-
me o ďalšom postupe. Isté je, že vodičku neminie 
taktiež obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. Výsledky lekárskej správy ukážu, či 
jej nepribudne aj obvinenie z prečinu ublíženia na 
zdraví.

KR PZ Trenčín

V priebehu mesiaca január 2022 uskutočnili prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 228 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac 
- 87 technických zásahov. Nasledovalo 58 výjazdov  
k požiarom, 57 zásahov pri dopravným nehodám  
a 9 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v prie-
behu uplynulého mesiaca vykonali 16 požiarno-pre-
vierkových cvičení a 1 výjazd k udalosti, pri ktorej 

napokon zasahovať nemuseli.
Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 

mesiac január vyčíslené na 231.100 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 888.000 eur. 

KR HaZZ Trenčín 

Hasičský a záchranný zbor
Hasičov v Trenčianskom samosprávnom kraji 
zamestnali v januári najmä technické zásahy

Vodiči sú nepoučiteľní, za alkohol 
za volantom budú pykať

Počas dvoch dní hneď traja vodiči v Púchove jazdili pod vplyvom alkoholu.               FOTO: KR PZ Trenčín 
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Z činnosti spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. v roku 2021
Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. už od roku 2004 prevádz-Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. už od roku 2004 prevádz-

kuje objekty určené na športové činnosti a činnosti spo-kuje objekty určené na športové činnosti a činnosti spo-
jené s využitím voľného času. V rámci správy športových jené s využitím voľného času. V rámci správy športových 
objektov sa spoločnosť snaží vytvárať podmienky pre objektov sa spoločnosť snaží vytvárať podmienky pre 
aktívne využívanie športovísk a uspokojovanie potrieb aktívne využívanie športovísk a uspokojovanie potrieb 
obyvateľov regiónu. Jednotlivé športoviská sa využívajú obyvateľov regiónu. Jednotlivé športoviská sa využívajú 
plnohodnotne a v primeranom rozsahu. Slúžia pre potreby plnohodnotne a v primeranom rozsahu. Slúžia pre potreby 
širokej verejnosti a potrebám realizácie športovej činnosti širokej verejnosti a potrebám realizácie športovej činnosti 
v kluboch MŠK Púchov (hokejový, futbalový a volejbalo-v kluboch MŠK Púchov (hokejový, futbalový a volejbalo-
vý klub). Všetky tri športy dosahujú veľmi pekné úspechy  vý klub). Všetky tri športy dosahujú veľmi pekné úspechy  
a reprezentujú mesto Púchov.a reprezentujú mesto Púchov.

Aj keď sa za posledné 2 roky obmedzovala športová činnosť Aj keď sa za posledné 2 roky obmedzovala športová činnosť 
na základe opatrení na ochranu zdravia a k zábrane šírenia sa na základe opatrení na ochranu zdravia a k zábrane šírenia sa 
ochorenia COVID-19, podarilo sa spoločnosti udržať športové ochorenia COVID-19, podarilo sa spoločnosti udržať športové 
základne všetkých klubov. Časť mesiacov sa športové činnos-základne všetkých klubov. Časť mesiacov sa športové činnos-
ti realizovali aj v online priestore. Otvorenie športovísk uvíta-ti realizovali aj v online priestore. Otvorenie športovísk uvíta-
li športovci, rodičia športovcov i široká verejnosť. Počas roka li športovci, rodičia športovcov i široká verejnosť. Počas roka 
2021 bolo citeľné, že deti športovať chcú a rodičia ich v tom 2021 bolo citeľné, že deti športovať chcú a rodičia ich v tom 
podporujú. Návyky, ktoré deti získavajú pri športe, pomáhajú podporujú. Návyky, ktoré deti získavajú pri športe, pomáhajú 
formovať ich osobnosť počas dospievania.formovať ich osobnosť počas dospievania.

V rámci jednotlivých športov nám dorastajú vekové kategó-V rámci jednotlivých športov nám dorastajú vekové kategó-
rie tak, že sme v rámci hokeja prihlásili do súťaže aj družstvo rie tak, že sme v rámci hokeja prihlásili do súťaže aj družstvo 
juniorov. Futbalová činnosť, ktorá pokrýva všetky vekové ka-juniorov. Futbalová činnosť, ktorá pokrýva všetky vekové ka-
tegórie, posilňuje svoje aktivity pri získavaní dievčat na futba-tegórie, posilňuje svoje aktivity pri získavaní dievčat na futba-
lovú činnosť, čo nám vyplýva i z podmienok od SFZ v rámci lovú činnosť, čo nám vyplýva i z podmienok od SFZ v rámci 
Útvaru talentovanej mládeže. Vo volejbale bolo pre sezónu Útvaru talentovanej mládeže. Vo volejbale bolo pre sezónu 
2021/2022 potrebné prihlásiť okrem družstva juniorov a i ka-2021/2022 potrebné prihlásiť okrem družstva juniorov a i ka-
tegóriu mužov (senior) do volejbalových súťaží. Družstvá starší tegóriu mužov (senior) do volejbalových súťaží. Družstvá starší 
žiaci a kadeti sú zaradené vo volejbale pod štatútom talentova-žiaci a kadeti sú zaradené vo volejbale pod štatútom talentova-
nej mládeže TSM (Tréningové stredisko mládeže). nej mládeže TSM (Tréningové stredisko mládeže). 

Počas prvého polroku 2021 sa rozhodlo o predčasnom skon-Počas prvého polroku 2021 sa rozhodlo o predčasnom skon-
čení väčšiny športových súťaží. Jednotlivými športovými zväz-čení väčšiny športových súťaží. Jednotlivými športovými zväz-
mi a ich súťažnými a riadiacimi orgánmi boli ukončené všetky mi a ich súťažnými a riadiacimi orgánmi boli ukončené všetky 
mládežnícke súťaže ako aj II. hokejová liga seniorov. Športovú mládežnícke súťaže ako aj II. hokejová liga seniorov. Športovú 
súťaž ročníka 2020/2021 dohralo za kluby MŠK Púchov jedine súťaž ročníka 2020/2021 dohralo za kluby MŠK Púchov jedine 
futbalové družstvo mužov, ktoré hrá II. futbalovú ligu. Táto liga futbalové družstvo mužov, ktoré hrá II. futbalovú ligu. Táto liga 
sa radí medzi profesionálne súťaže, pre ktoré bola udelená vý-sa radí medzi profesionálne súťaže, pre ktoré bola udelená vý-
nimka na tréningovú a súťažnú činnosť. V súťažnom ročníku nimka na tréningovú a súťažnú činnosť. V súťažnom ročníku 
2020/2021 sa futbalové družstvo mužov umiestnilo v strede 2020/2021 sa futbalové družstvo mužov umiestnilo v strede 
tabuľky, a to na 7. mieste. tabuľky, a to na 7. mieste. 

V rámci mimoriadnej podpory pre profesionálne športové V rámci mimoriadnej podpory pre profesionálne športové 
kluby na účely zmiernenia negatívnych dôsledkov pandémie kluby na účely zmiernenia negatívnych dôsledkov pandémie 
ochorenia COVID-19 bola vyhlásená výzva z Fondu na pod-ochorenia COVID-19 bola vyhlásená výzva z Fondu na pod-
poru športu. Výzva sa týkala len piatich športov a jedenástich poru športu. Výzva sa týkala len piatich športov a jedenástich 
súťaží mužov a žien. Spoločnosť MŠK Púchov sa v rámci tejto súťaží mužov a žien. Spoločnosť MŠK Púchov sa v rámci tejto 
výzvy uchádzala o finančné prostriedky do výšky, ktoré mohla výzvy uchádzala o finančné prostriedky do výšky, ktoré mohla 
v rámci podmienok výzvy preukázať a ktoré boli reálne i uhra-v rámci podmienok výzvy preukázať a ktoré boli reálne i uhra-
dené. Žiadaná a zároveň schválená suma predstavuje 99.000,- dené. Žiadaná a zároveň schválená suma predstavuje 99.000,- 
eur. Takto získané prostriedky predstavujú z časti úsporu na eur. Takto získané prostriedky predstavujú z časti úsporu na 
prevádzkovej dotácií z mesta za prvý polrok 2021. V súčasnej prevádzkovej dotácií z mesta za prvý polrok 2021. V súčasnej 
situácií však musíme konštatovať, že ušetrené finančné pro-situácií však musíme konštatovať, že ušetrené finančné pro-
striedky boli a budú alokované v maximálnej miere do činnosti striedky boli a budú alokované v maximálnej miere do činnosti 
spoločnosti. Prípadná úspora povedie aj k pokrytiu drobných spoločnosti. Prípadná úspora povedie aj k pokrytiu drobných 
investícií spoločnosti, ktoré sa z účtovných dôvodov klasifiku-investícií spoločnosti, ktoré sa z účtovných dôvodov klasifiku-
jú a účtujú ako investície a nie ako prevádzkové náklady. Časť jú a účtujú ako investície a nie ako prevádzkové náklady. Časť 
finančných prostriedkov prevádzkovej dotácie z mesta musí finančných prostriedkov prevádzkovej dotácie z mesta musí 
pokryť i výpadok vlastných tržieb.pokryť i výpadok vlastných tržieb.

Výpadok vlastných tržieb spoločnosti je zjavný, podobne ako Výpadok vlastných tržieb spoločnosti je zjavný, podobne ako 
v každom sektore služieb. Opatrenia súvisiace na ochranu zdra-v každom sektore služieb. Opatrenia súvisiace na ochranu zdra-
via proti COVID-19 nám i naďalej obmedzujú podnikateľskú via proti COVID-19 nám i naďalej obmedzujú podnikateľskú 
činnosť v službách a obmedzujú počet návštevníkov. Kým po-činnosť v službách a obmedzujú počet návštevníkov. Kým po-
kles vlastných tržieb spoločnosti v roku 2020 oproti roku 2019  kles vlastných tržieb spoločnosti v roku 2020 oproti roku 2019  
bol na úrovni 25%, v roku 2021 očakávame oproti roku 2019  bol na úrovni 25%, v roku 2021 očakávame oproti roku 2019  
pokles až na úrovni 36%. Podpora zo štátu je v rámci nášho pokles až na úrovni 36%. Podpora zo štátu je v rámci nášho 
cha  rakteru podnikateľskej činnosti a výšky poklesu tržieb, tak-cha  rakteru podnikateľskej činnosti a výšky poklesu tržieb, tak-
mer nemožná. Podarilo sa nám tento rok v rámci výzvy z Mini-mer nemožná. Podarilo sa nám tento rok v rámci výzvy z Mini-
sterstva dopravy a výstavby SR získať dotáciu v rámci schémy sterstva dopravy a výstavby SR získať dotáciu v rámci schémy 
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Z činnosti spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. v roku 2021
DE MINIMIS cestovný ruch ako pomoc pre malé a stredné pod-DE MINIMIS cestovný ruch ako pomoc pre malé a stredné pod-
niky. Táto pomoc predstavovala len 10 % z výpadku tržieb za niky. Táto pomoc predstavovala len 10 % z výpadku tržieb za 
jednotlivé mesiace december 2020 až marec 2021 a to len pre jednotlivé mesiace december 2020 až marec 2021 a to len pre 
prevádzku športových zariadení – kryté plavárne a bazény. Zís-prevádzku športových zariadení – kryté plavárne a bazény. Zís-
kaná dotácia predstavovala celkovú sumu 2.178,88 eur.kaná dotácia predstavovala celkovú sumu 2.178,88 eur.

Našou snahou bolo a bude realizovať športovú činnosť, čo Našou snahou bolo a bude realizovať športovú činnosť, čo 
najviac, pokiaľ nám to situácia v danej chvíli umožňuje. Zabez-najviac, pokiaľ nám to situácia v danej chvíli umožňuje. Zabez-
pečenie prípravy športovísk, ktoré sú najviac nákladné v čase pečenie prípravy športovísk, ktoré sú najviac nákladné v čase 
obmedzení a výpadku vlastných príjmov bez dotačnej podpo-obmedzení a výpadku vlastných príjmov bez dotačnej podpo-
ry Mesta Púchov by bolo nemožné. Personálne, energetické  ry Mesta Púchov by bolo nemožné. Personálne, energetické  
a materiálne potreby športovísk nám narastajú, pričom nám a materiálne potreby športovísk nám narastajú, pričom nám 
klesajú vlastné príjmy z prenájmu, zo vstupného, z reklám  klesajú vlastné príjmy z prenájmu, zo vstupného, z reklám  
a iných podnikateľských aktivít. Udržiavať v pripravenosti a iných podnikateľských aktivít. Udržiavať v pripravenosti 
športové objekty pre verejnosť a športové kluby je už druhým športové objekty pre verejnosť a športové kluby je už druhým 
rokom omnoho náročnejšie ako to bolo v predchádzajúcich rokom omnoho náročnejšie ako to bolo v predchádzajúcich 
rokoch. Súčasne sme voči športovým zväzom viazaní zmluv-rokoch. Súčasne sme voči športovým zväzom viazaní zmluv-
ne i súťažne, z čoho nám plynú ďalšie záväzky a povinnosti. Aj  ne i súťažne, z čoho nám plynú ďalšie záväzky a povinnosti. Aj  
v čase zákazu športovej činnosti na športoviskách musíme mať v čase zákazu športovej činnosti na športoviskách musíme mať 
viazaných trénerov pre súťažné kategórie a musíme byť s hráč-viazaných trénerov pre súťažné kategórie a musíme byť s hráč-
mi v pravidelnom kontakte, či už formou online tréningov, tré-mi v pravidelnom kontakte, či už formou online tréningov, tré-
ningov počas školského vyučovania v rámci športových tried, ningov počas školského vyučovania v rámci športových tried, 
prípadne odporúčaním a zostavením individuálnych trénin-prípadne odporúčaním a zostavením individuálnych trénin-
gov v domácom prostredí. gov v domácom prostredí. 

V rámci spoločných aktivít so športovými zväzmi (SZĽH, SFZ V rámci spoločných aktivít so športovými zväzmi (SZĽH, SFZ 
a SVF) máme možnosť získavať a čerpať finančné príspevky na a SVF) máme možnosť získavať a čerpať finančné príspevky na 
podporu športovej činnosti. Počas roka 2021 sme získali, resp. podporu športovej činnosti. Počas roka 2021 sme získali, resp. 
ešte získame na základe uzatvorených zmlúv a dohôd tieto prí-ešte získame na základe uzatvorených zmlúv a dohôd tieto prí-
spevky: spevky: 

- príspevky zo SZĽH v sume 29.569,- eur ako prostriedky zo - príspevky zo SZĽH v sume 29.569,- eur ako prostriedky zo 
ŠR v rámci príspevku uznanému športu na účel rozvoja talen-ŠR v rámci príspevku uznanému športu na účel rozvoja talen-
tovaných športovcovtovaných športovcov

- príspevky zo SZĽH v sume 31.132,- eur ako prostriedky zo - príspevky zo SZĽH v sume 31.132,- eur ako prostriedky zo 
ŠR v rámci príspevku uznanému športu na účel športu mládeže ŠR v rámci príspevku uznanému športu na účel športu mládeže 
podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokovpodľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov

- príspevky súvisiace s podporou situácie s COVID-19 od SZĽH - príspevky súvisiace s podporou situácie s COVID-19 od SZĽH 
31.159,60 eur (z toho 20.000,- eur na mládež)31.159,60 eur (z toho 20.000,- eur na mládež)

- príspevok zo SZĽH v sume cez 1.451,94 eur na pokrytie vý-- príspevok zo SZĽH v sume cez 1.451,94 eur na pokrytie vý-
davkov hokejového klubu (priama podpora za históriu hráčov) davkov hokejového klubu (priama podpora za históriu hráčov) 

- príspevok zo SZĽH za nastupovanie hráčov do 23 rokov na - príspevok zo SZĽH za nastupovanie hráčov do 23 rokov na 
zápasoch mužov v sume 1.560,- eurzápasoch mužov v sume 1.560,- eur

- príspevok zo SFZ na činnosť ÚTM v sume 20.000,- eur (ne-- príspevok zo SFZ na činnosť ÚTM v sume 20.000,- eur (ne-
priamou formou financovania)priamou formou financovania)

- príspevok zo SFZ pre klub pôsobiaci v II. futbalovej lige  - príspevok zo SFZ pre klub pôsobiaci v II. futbalovej lige  
v sume 13.333,33 eurv sume 13.333,33 eur

- príspevok zo SFZ na činnosť družstiev žien a dievčat v rám-- príspevok zo SFZ na činnosť družstiev žien a dievčat v rám-
ci realizácie opatrení na zmiernenie následkov spôsobených ci realizácie opatrení na zmiernenie následkov spôsobených 
pandémiou ochorenia COVID-19 v sume 1.338,- eurpandémiou ochorenia COVID-19 v sume 1.338,- eur

- príspevok zo SFZ za nastupovanie hráčov do 23 rokov na - príspevok zo SFZ za nastupovanie hráčov do 23 rokov na 
zápasoch mužov v sume 5.000,- eurzápasoch mužov v sume 5.000,- eur

- príspevok zo SVF v sume 5.037,- eur ako prostriedky zo ŠR - príspevok zo SVF v sume 5.037,- eur ako prostriedky zo ŠR 
v rámci príspevku uznanému športu na účel športu mládeže v rámci príspevku uznanému športu na účel športu mládeže 
podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokovpodľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov

- príspevok zo SVF v sume 1.000,- eur ako prostriedky z roz-- príspevok zo SVF v sume 1.000,- eur ako prostriedky z roz-
počtu SVF pre činnosť TSMpočtu SVF pre činnosť TSM

Podporu nám preukázali počas roka aj občianske združenia Podporu nám preukázali počas roka aj občianske združenia 
(FK Púchov mládež o.z., Draci Púchov, o.z.) a reklamní partneri, (FK Púchov mládež o.z., Draci Púchov, o.z.) a reklamní partneri, 
ktorí využívajú v rámci reklamných zmlúv priestory a plochy, či ktorí využívajú v rámci reklamných zmlúv priestory a plochy, či 
inú formu reklamnej spolupráce s našou spoločnosťou. inú formu reklamnej spolupráce s našou spoločnosťou. 

Počas roka 2021 spoločnosť riešila drobné opravy a investí-Počas roka 2021 spoločnosť riešila drobné opravy a investí-
cie. S finančnou podporou Tenisového klubu Púchov, o.z.  cie. S finančnou podporou Tenisového klubu Púchov, o.z.  
a Mesta Púchov sa dokončila realizácia stavby na vybudovanie a Mesta Púchov sa dokončila realizácia stavby na vybudovanie 
sociálneho zázemia v tenisovom areáli pod názvom projektu sociálneho zázemia v tenisovom areáli pod názvom projektu 
Klubovňa – novostavba. V auguste 2021 sa objekt skolaudoval Klubovňa – novostavba. V auguste 2021 sa objekt skolaudoval 
a zaradil do užívania.a zaradil do užívania.
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Z činnosti spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. v roku 2021
Čiastočné opravy a technické zhodnotenie časti budovy sa Čiastočné opravy a technické zhodnotenie časti budovy sa 

vykonali aj na zimnom štadióne. Podarilo zrekonštruovať ďal-vykonali aj na zimnom štadióne. Podarilo zrekonštruovať ďal-
šie sociálne zariadenia a vybudovať jednu novú šatňu. Súčasne šie sociálne zariadenia a vybudovať jednu novú šatňu. Súčasne 
sa zateplila časť obvodového plášťa zimného štadióna. V júli sa zateplila časť obvodového plášťa zimného štadióna. V júli 
2021 MŠK Púchov prevzalo od Mesta Púchov do správy a pre-2021 MŠK Púchov prevzalo od Mesta Púchov do správy a pre-
vádzkovania aj futbalové ihrisko v Nosiciach. Využívanie ihriska vádzkovania aj futbalové ihrisko v Nosiciach. Využívanie ihriska 
slúži prednostne k potrebám futbalového klubu MŠK Púchov  slúži prednostne k potrebám futbalového klubu MŠK Púchov  
v rámci športovej činnosti. v rámci športovej činnosti. 

V rámci futbalových aktivít je potrebné dobudovanie futba-V rámci futbalových aktivít je potrebné dobudovanie futba-
lovej infraštruktúry v meste Púchov. Chýbajúce futbalové ih-lovej infraštruktúry v meste Púchov. Chýbajúce futbalové ih-
risko s umelým trávnatým povrchom vychádza z podmienok, risko s umelým trávnatým povrchom vychádza z podmienok, 
ktoré nám kladie Slovenský futbalový zväz (SFZ). Pričom sa-ktoré nám kladie Slovenský futbalový zväz (SFZ). Pričom sa-
motné SFZ je naklonené a pripravené podporiť projekt výstav-motné SFZ je naklonené a pripravené podporiť projekt výstav-
by futbalového ihriska prostredníctvom MŠK Púchov, s.r.o. so by futbalového ihriska prostredníctvom MŠK Púchov, s.r.o. so 
vzájomnou podporou a spoluprácou Mesta Púchov. MŠK Pú-vzájomnou podporou a spoluprácou Mesta Púchov. MŠK Pú-
chov bude v tomto smere postupne vyvíjať aktivity k dosiah-chov bude v tomto smere postupne vyvíjať aktivity k dosiah-
nutiu cieľa výstavby futbalového ihriska s umelým trávnatým nutiu cieľa výstavby futbalového ihriska s umelým trávnatým 
povrchom. povrchom. 

Štefan Ondrička, konateľ MŠK Štefan Ondrička, konateľ MŠK 
Foto: MŠK a Slavomír FlimmelFoto: MŠK a Slavomír Flimmel
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V Základnej škole s materskou školou 
Slovanská prebiehala od decembra 
oprava a rekonštrukcia chlapčenských 
a dievčenských toaliet. 

Časté poruchy sociálnych zariadení, 
problémy spojené s pôvodným vyba-

vením a nevyhovujúcimi hygie nickými 
normami pomohli vyriešiť šikovné 
ruky zamestnancov stavebnej firmy Tr-
ník služby s.r.o. Obnova spomínaných 
priestorov zahŕňala mnoho činností. 
Bol vymenený značne skorodovaný 
hlavný uzáver vody, búrali sa prieč-
ky a stavali nové. Osekaná omietka, 

nanovo okožované steny a úprava 
nerovností. Nové elektrické rozvody, 
vodoinštalácia vnútorných rozvodov 
toaliet, montáž odvetrávacieho systé-
mu, výmena kanalizačných podlaho-
vých vpustí, doplnenie sanitárneho 

vybavenia. Osadeniu toaliet, pisoárov, 
nových umývadiel a čarovných zr-
kadiel predchádzalo nutné odborné 
vyčistenie kanalizácie. Toto všetko si 
vyžiadala oprava. V súčasnosti sa te-
šíme z nových farebných, moderných  
a atraktívnych priestorov v našej škole. 
Bol celkovo zmenený vzhľad časti jed-

ZŠ s MŠ Slovanská: Našou snahou je zrenovovať 
priestory školy pre žiakov i návštevy 

nej budovy. 
Finančné náklady spojené s opravou 

a následnou rekonštrukciou zariadenia 
zabezpečilo Mesto Púchov, ktorému 
patrí naše poďakovanie. 

Jedným z cieľov našej školy je pokra-
čovať v renovácii vnútorných priesto-
rov jednotlivých budov a revitalizácii 
vonkajšieho areálu. Chceli by sme sa 
zamerať na interiér budovy telocvične, 
kde by sme radi nahradili porucho-
vé a nevyhovujúce sprchy, umývadlá  

a toalety. Ak by sa toto podarilo, bola 
by uzatvorená vnútorná obnova telo-
cvične. 

Snahou školy je postupne zrenovo-
vať a zmodernizovať priestory pre žia-
kov, zamestnancov i jej návštevníkov. 
Vďaka skrášleniu prostredia chceme 
vytvoriť adekvátne podmien ky pre vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť, vzbudiť 
pocit radosti a hrdosti na svoju školu. 

Michaela Váňová 
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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 €.

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

Piatok 11.2.   17:30    VEZMI SI MA
Nepravdepodobná romanca dvoch rôznych ľuďoch, ktorí hľadajú niečo skutočné vo 
svete, kde sú hodnoty založené na lajkoch a sledovateľoch. Vezmi si ma je moderný, 
milostný príbeh o celebritách, manželstve a sociálnych sieťach. V hlavných úlohách 
zažiatia Jennifer Lopez, latinsko americká spevácka Maluma a charizmatický Owen 
Wilson. MP od 12 rokov – Cinemart – USA – 112 min. – romantická komédia – titulky. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Piatok 11.2  19:45 hod.   The King´s Man: Prvá Misia
Už tretie pokračovanie z filmovej série „Kingsman“ a po filmoch „Kingsman: Tajná služ-
ba“ a „Kingsman: Zlatý kruh“ tentoraz prichádza prequel filmového príbehu s názvom 
Kingsman: Prvá misia. „Kingsman: Prvá misia“ odhaľuje úplne počiatky prvej nezávislej 
spravodajskej agentúry prostredníctvom príbehu, ktorý obsahuje zbierku najhorších 
tyranov a zločincov, ktorí sa zhromažďujú, aby zosnovali prvú svetovú vojnu, aby vy-
hladili milióny, a jedného muža, ktorý musí pretekať s časom, aby ich zastavil. MP od 12 
rokov – Cinemart – USA – 131 min. – dobrodružný, akčný – titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Nedeľa  13.2.  15:30 hod.   SPIEVAJ
V pokračovaní hudobného animáku Spievaj 2, sa partička nadšených hudobníkov snží 
preniknúť do vyššich poschodí soubyznysu. Aby to dokázali, musia na svoju stranu 
získať legendu, ktorá sa zaprisahala, že v už nikdy v živote na pódium nevystúpi. MP – 
Cinemart – USA – 110 min. – animovaná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Nedeľa  13.2.  17:45 hod.   VEZMI SI MA
Nepravdepodobná romanca dvoch rôznych ľuďoch, ktorí hľadajú niečo skutočné vo 
svete, kde sú hodnoty založené na lajkoch a sledovateľoch. Vezmi si ma je moderný, 
milostný príbeh o celebritách, manželstve a sociálnych sieťach. V hlavných úlohách 
zažiatia Jennifer Lopez, latinsko americká spevácka Maluma a charizmatický Owen 
Wilson. MP od 12 rokov – Cinemart – USA – 112 min. – romantická komédia – titulky. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 8.2.
Polievka: Zeleninová-mliečna  
1. Maďarský hovädzí guláš, kysnutá 
knedľa
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, uhorka
Streda: 9.2.
Polievka: Hovädzí vývar s rezancami 
1. Gazdovský br. závitok s rajčiakovou 
kapustou, varené zemiaky
2. Zapekaný morčací rezeň s broskyňou 
a syrom, ryža/zemiakové hranolky
Štvrtok:10.2.
Polievka: Hrachová s klobáskou  
1. Vyprážaný br. rezeň, slovenský  
zemiakový šalát s kapustou
2. Kurací stehenný steak, hokaido  
omáčka, maslové halušky
Piatok: 11.2.
Polievka: Rajčinová s cestovinou 
1. Hovädzia roštenka v hlivovej omáčke, 
dusená ryža
2. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 8. 2. 
Polievka: Fazuľová na kyslo so zemiakmi, 
chlieb
1. Kuracie stehno pečené, plnka, dusená 
ryža, miešaný kompót
2. Vyprážaný syr so šunkou, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka

3. Miešaný zeleninový šalát s kuracím 
mäsom, dresing, tmavý chlieb 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 9. 2. 
Polievka: Kurací vývar s mäsom  
a rezancami
1. Vyprážaný černohorský bravčový 
rezeň, zemiaková kaša, kyslá uhorka
2. Kuracia pečeň na cibuľke v zemiakovej 
placke
3. Zeleninový šalát s kuracími  
nugetkami, dresing, pečivo 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 10. 2. 
Polievka: Špenátová s vajíčkom. chlieb
1. Hovädzí maďarský guláš, kysnutá 
knedľa
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky 
s pažítkou
3. Zeleninový šalát s grilovaným syrom, 
tmavý chlieb 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 11. 2. 
Polievka: Zeleninová so strúhaním, 
chlieb
1. Bravčové partizánske rebierko, 
kapustové halušky
2. Palacinky s džemom, čokoládou 
a šľahačkou
3. Zeleninový šalát s grilovanými kura-
cími krídelkami, olivovým olejom, pečivo 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 8.2.
Brokolicový krém, chlebové krutóny  

Domáce šišky s džemom  
Bravčové soté, tarhoňa, čalamáda  
Tibet: Kuracie mäsko SZECHUAN,  
vajíčková ryža basmati  
Streda: 9.2.
Fazuľová so slivkami, chlieb  
Zemiakový šalát so zeleninu, stratené 
vajíčko  
Hovädzia sviečková omáčka, brusnice, 
knedľa  
India: Kuracie mäsko CHANGEJI,  
cesnakový chlieb NAAN, zeleninový šalát  
Štvrtok: 10.2.
Paradajková s mäsovými guličkami  
a syrom  
Zemiakové placky so syrom, acidko 
Vyprážaný kurací rezeň, pučené zemiaky, 
cvikla   
Tibet: Bravčové mäsko v omáčke s čili, 
zeleninové špagety  
Piatok: 11.2.
Kapustnica s hubami a údeninou, chlieb  
Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
omáčka   
Domáci burger s trhaným mäskom, 
hranolky, dresing  
India: Bravčové rebrá s paradajkovým 
chutney, cesnakový chlieb NAAN

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 8.2.
Polievka: Šošovicová si zeleninou, chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
1. Kuracie soté Provensal, dusená ryža  
s hráškom, kapustový šalát s mrkvou
2. Bravčový drevorubačský steak,  

zemiakové hranolky
3. Zemiaková baba s krúpami, kyslé 
mlieko 
Streda: 9.2.
Polievka: Boršč, chlieb 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Vysmážane kuracie medailóniky  
v cornflakes, zeleninový šalát, cesnakový 
dresing 
2. Hovädzí guláš, domáca kysnutá 
knedľa
3. Tvarohová žemľovka s jablkami
Štvrtok:10.2.
Polievka: Zelerový krém s krutónmi 
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Marinovaný kurací rezeň v jogurte, 
pučené zemiaky s pórom
2. Divinové steho na dubákovej omáčke, 
opekané
3. Cestoviny s brokolicovo-syrovou 
omáčkou 
Piatok: 11.2.
Polievka: Jaternicová, chlieb 
Slepačí vývar s fridátovými rezancami 
1. Kuracie pikantné kúsky, dusená ryža 
2. Bravčová rolka so slaninou a sušenými 
slivkami, gratinované zemiaky
3. Vyprážaný rybí filet, slovenský zemia-
kový šalát 
 
Špecialita na tento týždeň
Dubákové krupoto s parmezanom 
Špeciálne menu po celý týždeň
Pizza podľa výberu

                                             “Prajeme dobrú chuť.”

TÝŽDEŇ MERANIA ZRAKU 
ZADARMO

5.2.-11.2.2022

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

ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?
MÁTE OKULIARE, ALE NIE JE TO ONO?

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS NÁS NAVŠTÍVIŤ!

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11 (PAMÄTNÁ FARA)

PÚCHOV

*

* - PLATÍ LEN PRI REZERVOVANÍ TERMÍNU VYŠETRENIA
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Valentínske menu

11.-14.2.2022

P R E D J E D L O

Carpaccio z červenej repy s 
plátkami prosciutta a Feta syrom, pečivo

P O L I E V K A

Paradajková polievka s čerstvou bazalkou 
a parmezánovým chipsom

H L A V N É  J E D L O
Sous vide bravčová panenka v slaninovej

kruste s kuriatkovou omáčkou, 
štuchané zemiaky s pažítkou

ALEBO
Rolka zo zubáča plnená kôprom a maslom,

mrkvovo-zemiakové pyré 
a glazovaná brokolica

D E Z E R T

Čokoládový mousse s granátovým jablkom,
citrónová pusinka

 

Chocolate Truffles
Valentine’s Day Cake

cena na osobu: 19,50 €
Valentínske menu servírujeme alebo dovezieme 
 v dňoch 11.-14.2.2022
objednávky na tel. č. : +421 911 430 546
(rezervácia nutná)

www.alexandrasporthotel.sk

Valentínska súťaž
f @AlexandraSportHotel

Environmentálny záujmový útvar 
(ZÚ) pracoval od roku 1999/2000, 
vtedy pod názvom ekologický krú-
žok, viedol ho dobrovoľník Peace 
Corps Jerremy Alcorn a členovia sa 

zdokonaľovali aj v anglickom jazyku. 
Od školského roku 2000/2001 krú-

žok bol neodmysliteľnou súčasťou 
novovzniknutého Púchovského eko-
centra, kde okrem vychovávateliek 
CVČ, s dobrými a tvorivými nápad-
mi prichádzali aj dobrovoľníci MVO 
Zelenej linky. Od roku 2000 je to aj 
miesto, kde sú overované didaktické 
hry a materiály, ktoré sú súčasťou 
výchovno - vzdelávacích programov 
Púchovského ekocentra pre školy. 
Členovia ZÚ plnili aj úlohy z mest-
ského projektu „Ekologicky v odpa-
dovom hospodárstve“, v súčasnosti 
z projektu Zelené mesto. 

V školských rokoch 2018/2019, 
2019/2020 ZÚ úzko spolupraco-
val s FPT v Púchove TnU Alexandra 
Dubčeka, hlavne s Ing. Danielou 
Halásovou, ktorá viedla chemicko- 

bádateľský ZÚ v CVČ „Veľký tresk“. 
Spoločné podujatia - výlet na fakul-
tu počas „Dní otvorených dverí“, spo-
ločné pokusy a chemická show pre 
rodičov v miestnosti „U Krtka“ v CVČ, 

boli obohatením pre obidva ZÚ. 
Za výbornú spoluprácu ďakujeme 

aj vedúcemu astronomického ZÚ 
Mariánovi Rečičárovi a jeho členom 
za prednášky, tvorivosť a kúzla cez 
ďalekohľad.

Environmentálny ZÚ „S lupou do 
prírody“ je od pilotného prvého 
ročníka zapojený do medzinárodné-
ho programu GLOBE na Slovensku. 
Medzinárodný vzdelávací program 
GLOBE, v ktorom členovia záujmo-
vého útvaru spolu so žiakmi ZŠ, 
ŠZŠ a SŠ skúmajú prírodu, aktívne 
zlepšujú životné prostredie v oko-
lí svojej školy, centra voľného času  
a v obciach, pokračuje aj školskom 
roku 2021/2022. 

Vo svete je do programu zapoje-
ných 126 krajín, vrátane všetkých 27 
krajín Európskej únie. Získané úda-

je z pravidelných meraní v prírode 
žiaci zadávajú priamo do databázy 
NASA, ktorá aktuálne obsahuje viac 
než 208 miliónov záznamov z celé-
ho sveta. Na Slovensku do GLOBE  
v školskom roku 2021/2022 je zapo-
jených 43 škôl a vzdelávacích centier 
s 97 učiteľmi – pridalo sa k nám 21 
nových škôl. Už druhý školský rok ho 
koordinuje Inštitút DAPHNE.

U členov ZÚ „S lupou do prírody“, 
ktorí si vyskúšali bádanie v pro-
grame GLOBE, sa preukázateľne 
zvyšuje úroveň vybraných znalostí  
a zručností. Učia sa spolupracovať, 
rozvíjajú svoje bádateľské kompe-
tencie, posilňujú vzťah k svojmu 
okoliu aj k prírodným vedám. Aj  
v čase zhoršenej epidemiologickej 
situácie, kedy dochádza k striedaniu 
prezenčnej a dištančnej formy v ZÚ, 
sa zlepšujú vzťahy vychovávateľka – 
žiak - rodina. V ZÚ sa zlepšuje klíma, 
budujú sa priateľstvá, rozvíjajú sa ce-
loživotné pravidlá - aktívne počúva-
nie, dôvera a úcta. Veľkým pomocní-
kom a neodmysliteľným doplnkom 

k bádateľskej metóde sa stala me-
todika Integrovaného tematického 
vzdelávania. 

V školskom roku členovia ZÚ pra-
cujú v oblasti fenológia, pozorujú 
opakujúce sa javy v prírode – pu-
čanie stromov na jar a zmenu farby 
listov na jeseň. Už druhý rok sú zapo-
jení do medzinárodnej jarnej a jese-
nnej fenologickej kampane GLOBE. 
Zároveň ich láka sledovanie oblakov, 
ktoré pozorujú aj pomocou aplikácie 
GLOBE Observer. V tieto dni pracujú 
na osadení vlastnej meteorologickej 
búdky pri CVČ. 

Nakoniec našich spomienok sa 
chceme poďakovať všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomohli  
a obohatili našu prácu v ZÚ, členom 
ZÚ a ich rodičom, ktorí boli súčasťou 
tohto krásneho diela počas celého 
obdobia. 

Držte nám palce, aby sme vždy 
správne vedeli použiť svoje lupy  
a pomohli svojimi činmi odpovedať 
na otázku „Ako EKOďalej?“

Gabriela Támová, CVČ

Environmentalisti a 60. výročie založenia 
Centra voľného času Včielka v Púchove
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Zmenu klímy vnímame zvyčajne ako 
vzdialenú hrozbu, ktorá sa odohráva 
niekde ďaleko od nás. Možno nás do-
jme osud ľadových medveďov v Arktí-
de, alebo útrapy, ktoré spôsobili ano-
málie počasia tučniakom v Antarktíde. 
Málokto si však uvedomuje, že roz-
mary zimného počasia predstavujú 
vážnu skúšku aj pre prírodu mierneho 
klimatického pásma.

Zima v minulosti
V uplynulých storočiach zima vládla 

celému európskemu kontinentu. Dnes 
sa tento fenomén nazýva „malá doba 
ľadová“ a vymedzuje obdobie medzi 
14. až 19. storočím. Nepredstavujme si 
to však ako v známej rozprávke o dobe 
ľadovej. Nenastalo totiž jednoliate hl-
boké ochladenie, skôr sa dá hovoriť  
o náhlych výkyvoch klímy. Tieto zme-
ny boli nečakané, často katastrofálne. 
Objavovali sa roky s arktickými zima-
mi, mimoriadnym suchom, či prívalo-
vými dažďami. Zlé počasie sa podpiso-
valo pod neúrodu a hlad. Nasledovali 
epidémie a vymieranie zvierat aj ľudí. 
Hladomor prinášal hrôzostrašné scé-
ny. 

Aj za Jánošíkových čias postihla 
Slovensko mimoriadne drsná zima, 
predovšetkým Oravu. Ako uvádza his-
torik Pavel Horváth v knihe Poddaný 
ľud na Slovensku v prvej polovici 18. 
storočia, zima v rokoch 1715-1716 
bola taká brutálna, že ešte v júni mrzlo  
a padal sneh. Ľadovce, búrky a mrazy 
zničili úrodu a ľudia počas hladomoru 
jedli posekanú trávu, mach aj kôru zo 
stromov. „Tieto okolnosti vyhnali stov-
ky oravských a liptovských rodín za 
živobytím do južných krajov Uhorska,“ 
píše. 

„Z Oravy sa pohol prúd utečencov, 
ktorý nadobúdal pozoruhodné roz-
mery. Poddaní utekali už od začiatku 
nielen v skupinách, ale v celých hú-
foch a keď nenašli nové bydliská, túlali 
sa krajinou a živili sa žobraním.“ Dnes 
už síce žijeme v modernej dobe, avšak 
v jednom sa nijako nelíšime od stre-
dovekých roľníkov. Musíme si poradiť 
s takým počasím, aké práve prevláda. 
Hoci dnes môžeme predpovedať po-
časie a modelovať klimatické zmeny, 
globálne sme vo vzťahu ku klíme rov-
nako zraniteľní ako tí, čo trpeli hlado-
morom počas malej doby ľadovej. 

Tá sa skončila v 19. storočí, kedy sa 
klíma začala otepľovať. Avšak zimy 
oveľa tuhšie, ako sú tie v posledných 
rokoch, boli ešte i v prvej polovici 
20. storočia. V archívnych dokumen-
toch sa dajú nájsť záznamy napríklad  
i o tom, že cez zimu sa do Žiliny cesto-
valo na saniach po zamrznutom Váhu. 
Zimy v minulosti boli naozaj silné. Ešte 
pred druhou svetovou vojnou bývali 
domy v dedinách v pohorí Javorní-
ky zasypané až po strechu snehom 
a ľudia si v ňom prekopávali tunely  
k vode, maštaliam a pod. Podľa spomi-

enok ľudí zvykol napadať na Javorníku 
sneh i do výšky sedem metrov. V mi-
nulosti bývali zimy stabilnejšie na výs-
kyt snehovej pokrývky. V niektorých 
regiónoch platilo, že zima sa začínala 
v priebehu novembra a sneh vydržal 
až do začiatku jari. V súčasnosti ne-
máme zaručené ani v Oravskej Lesnej 
(najchladnejšia obec na Slovensku), že 
tam bude snehová pokrývka nepre-
rušene celú zimu. Je oveľa teplejšie, 
ako bývalo pred sto rokmi, čo v zime 
spôsobuje, že istá časť zrážok nepadá 
v tuhej, ale v tekutej forme.

Exaktné údaje o snehovej nádielke 
však máme iba za posledné storočie. 
Na Slovensku sa totiž celková sneho-
vá pokrývka začala súvisle merať až 
za Československej republiky, v roku 

1921. Dovtedy, sa rátal len novo pri-
padnutý sneh, čo dnes sťažuje porov-
nanie.

V súčasnosti na Slovensku konzis-
tentne dochádza k úbytku snehovej 
pokrývky. Platí to pre celé naše úze-
mie s výnimkou vysokých nadmor-
ských výšok, všade inde je reálne 
menej snehu než v minulosti. Keďže 
úlohou snehu zďaleka nie je byť iba 
zdrojom zimných radovánok a špor-
tov, jeho nedostatok spôsobuje kraji-
ne a organizmom v nej žijúcim viacero 
závažných problémov. 

Sneh ako izolačná vrstva
Snehová pokrývka funguje v krajine 

ako skutočná perina. Vytvára účinnú 
izolačnú vrstvu a chráni pôdu pred 
premŕzaním. Keď udrú holomrazy, 
nechránená pôda mrzne na kameň. 
Paradoxne sú pôdy v globálne sa 
otepľujúcom svete stále chladnej-
šie. Vyššie teploty vzduchu oslabujú 
snehovú pokrývku, a pôdy preto in-
tenzívnejšie chladnú. To má vplyv na 
začiatok jarných prác na poliach i na 
čas výsevu a výsadby poľnohospo-
dárskych plodín. Premrznuté pôdy 
bez snehu predstavujú problém pre 
živočíchy, ktorých prítomnosť si v za-
sneženej zimnej krajine väčšinou ani 
neuvedomujeme. Napríklad drobné 
hlodavce či hmyzožravce si budujú 
pod snehom spletitý systém chodieb, 

kde zháňajú potravu a pritom sú skrytí 
pred zrakom predátorov. V zimách bez 
snehu o takýto úkryt prichádzajú.

Suché zimy majú dopad i na flóru. 
Vplyv snehu na rastlinstvo je spro-
stredkovaný činnosťou pôdnych mik-
roorganizmov. V relatívnom teple pod 
snehovou vrstvou zostávajú pôdne 
baktérie a huby aktívne a s nástupom 
jari intenzitu svojich životných pocho-
dov ešte zvyšujú. To vedie k uvoľňo-
vaniu živín z organických látok, ktoré 
mikróby a huby rozkladajú. V premrz-
nutej zemi sa však tieto životodarné 
procesy dramaticky zbrzdia, a preto 
zjari nemajú rastliny k dispozícii do-
statočné množstvo živín.

Nebezpečné výkyvy teplôt
Sneh chráni pôdu pred extrémne 

nízkymi teplotami a pôsobí ako tepel-
ný stabilizátor. Na povrchu snehovej 
pokrývky kolíšu teploty oveľa výraz-
nejšie než pod snehom. Pod snehovou 
perinou býva cez deň síce chladnejšie, 
ale v noci je tu naopak teplejšie. To má 
zásadný význam pre viaceré druhy 
živočíchov. Mnohé studenokrvné ži-
vočíchy, napríklad žaby alebo niektoré 
druhy hmyzu, nechávajú svoje telo  
v zime zmrznúť a prečkávajú najchlad-
nejšie obdobie roku akoby boli ulo-
žené v mrazničke. Proti poškodeniu 
tkanív ľadovými kryštálmi sa chránia 
produkciou ochranných látok. Niek-
toré živočíšne druhy používajú ako 
„nemrznúcu zmes“ molekuly glyce-
rolu. Ďalšie si pomáhajú špeciálnymi 
bielkovinami. Keď sa im v telesných 
tekutinách mrznúceho tela začnú tvo-
riť mikroskopické kryštáliky ľadu, pro-
timrazová bielkovina sa nalepí na ich 
povrch. Zabráni tak ich zhlukovaniu 
do veľkých kryštálov, ktoré by potrhali 
bunky a tkanivá. 

Ak udrú mrazy ale nenapadne sneh, 
sú živočíchy vystavené veľmi nízkym 
teplotám, na ktoré ich protimrazový 
systém nestačí. Ešte viac ich ale trápia 
výkyvy teplôt netlmené snehovou po-
krývkou. Telá živočíchov opakovane 
mrznú a opäť rozmŕzajú. Zakaždým si 
musia znovu zabezpečiť dostatočnú 
zásobu protimrazových molekúl a tým 

vyčerpávajú energiu i živiny, ktorých 
nemajú nazvyš.

Veľké tepelné výkyvy a pokles teplôt 
hlboko pod nulu neprospieva ani zim-
ným spáčom, ako sú plchy alebo sysle. 
Ich telesná teplota síce klesá až k nule, 
ale nesmie klesnúť o mnoho nižšie, 
pretože potom by zviera zmrzlo. Ak 
noru, v ktorej zviera hibernuje, nei-
zoluje od treskúcich mrazov snehová 
pokrývka, čelí zimný spáč poklesu te-
lesnej teploty pod kritickú hodnotu 
zvýšenou úrovňou látkové výmeny. 
Telesné rezervy, ktoré si uložil v tele vo 
forme tuku, sa mu potom nebezpečne 
rýchle míňajú. Neprítomnosťou snehu 
sú tiež oklamané druhy, ktoré majú 
cez zimu špeciálne ochranné sfarbe-
nie. U nás mení hnedú letnú srsť za 
biely zimný kožúšok napr. hranostaj 
čiernochvostý. Keď sneh zmizne, je 
hranostaj zrazu nápadný nielen pre 
svoju korisť, ale i pre svojich prirodze-
ných nepriateľov.

Sneh ako zdroj vody
Topiaci sa sneh býval v minulosti 

významným zdrojom vody pre vodné 
toky a pre podzemnú vodu. Dnes sa 
však na jar zväčša nemá čo roztopiť. 
Nie je jedno, či v zime spadne voda 
v podobe dažďových kvapiek, alebo 
snehových vločiek. Horské masívy 
totiž fungujú v krajine ako vodárne, 
v ktorých sa počas zimy hromadí ob-
rovské množstvo vody vo forme sne-
hu. Na množstve snehu na horách  
a tiež na rýchlosti jeho topenia závisí 
vodný režim i v oblastiach, ktoré sa 
nachádzajú vo vzdialenosti desiatok 
kilometrov. 

Rýchlosť topenia snehu nie je iba 
otázkou teploty vzduchu. Čistý sneh 
odráža viac než 80 percent dopadaj-
úceho žiarenia. Ak je sneh znečistený, 
množstvo pohlteného žiarenia dra-
maticky rastie a topenie sa zrýchľuje. 
Silný ohrevný efekt majú napríklad 
mikroskopické čiastočky sadzí, ktoré 
vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív. 
Do ovzdušia sa dostávajú z výfukov 
áut i z komínov domácností. Podobný 
efekt môže spôsobiť i prach či častice 
pôdy prinášané do hôr vetrom z nížin, 
napríklad z polí zasiahnutých veter-
nou eróziou.

Ak sa sneh na jar topí pomaly, pôda 
stíha vodu vsakovať a zásobovať tak 
podzemné vody. Pomalá rýchlosť toh-
to procesu je kľúčová pre jeho dobré 
fungovanie. Vlaha získaná zo snehu 
môže potom slúžiť krajine počas ce-
lej jari, ktorá býva v poslednej dobe 
čoraz suchšia. Treba si uvedomiť, že 
od množstva vody v podzemí závisí 
nielen rozvoj divorastúcej vegetácie, 
ale i klíčenie a rast poľnohospodár-
skych plodín a tak množstvo snehu 
v zime nepriamo ovplyvňuje úrodu  
v nadchádzajúcom roku.

Daniela Dúbravková, Vlastivedné 
múzeum v Považskej Bystrici

Zima v minulosti a význam snehu v prírode
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2. liga muži
11. kolo: 
MHK Autocar Dolný Kubín – MŠK Púchov 1:10 

(1:5, 0:2, 0:3), 14. Petrulák (Lupták)  - 7. Hajský 
(Kuriš, Brňák), 13. Zúbek (Luhový, Minárik), 14. 
Deneš, 15. Brňák (Húska, Božík), 28. Kuriš (Mora-
vanský), 32. Deneš (Kanaet, Šedivý), 43. Zemko, 
56. Deneš (Brňák, Božik), 59. Minárik (Kvocera)

Strely: 20/40, presilovky: 1/0 – 4/0, rozhodcovia: 
Kocúr – Mišek, Paulíny, 67 divákov

Stretnutie bolo jednoznačnou záležitosťou fa-
vorizovaných Púchovčanov, ktorí základ svojho 
hladkého víťazstva položili už v úvodnej tretine. 
Vyhrali ju 5:1 a v ďalších dvoch dejstvách len po-
tvrdzovali svoju hernú prevahu. Vytúžený desiaty 
gól strelil necelé dve minúty pred koncom stret-
nutia Minárik. 

Zostava MŠK Púchov: Kubiridžák – Brňák, Božik, 
Zúbek, Minárik, Luhový – Kvocera, Hudík, Deneš, 
Šedivý, Kanaet – Haluška, J. Pobežal, Húska, Le-
decký, Zemko – Hajský, Moravanský, Kuriš, tréner: 
Miroslav Nemček

Ostatné zápasy 11. kola: Hamuliakovo – Detva 
6:7 pp, Piešťany – Lučenec – odložené, Partizánske 
– Senica – odložené
1. MŠK Púchov 9 7 1 0 1 60:17 23
2. Partizánske 9 6 0 1 2 42:30 19
3. Hamuliakovo 10 5 0 3 2 71:57 18
4. Detva 9 3 3 1 2 60:41 16
5. Piešťany 7 3 2 1 1 35:27 14
6. D. Kubín 10 3 1 0 6 40:49 11
7. Senica 8 1 0 1 6 30:48 4
8. Lučenec 8 0 0 0 8 14:83 0

1. liga juniori
  33. kolo: HK Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK 
Púchov 4:7 (2:5, 1:2, 1:0), 3. Krajčoviech (Mišák), 4. 
Šmigura (Papán, Krajčoviech), 10. M. Urban (Grežďo, 
Ladecký), 11. Hudík (Jankovský, Grežďo), 20. Urban 
(Grežďo, Jankovský), 33. Moravanský (Šmigura, Pa-
pán), 39. Ladecký (Hudík, M. Urban)

Levice – Ružinov Bratislava 1:8, Považská Bystrica – 
Trnava 2:3 pp
34. kolo: MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad 
Váhom 9:1 (2:0, 4:0, 3:1), 3. Mišák (Papán), 16. Gre-
žďo (Moravanský), 26. Grežďo (M. Urban), 26. Mišák 
(Moravanský, Šmigura), 31. Ladecký (Grežďo), 40. 
Moravanský (M. Urban, Jankovský), 53. Moravanský 
(Urban, Grežďo), 53. Ladecký (Krajčoviech, Jankov-
ský), 60. Moravanský (Papán, Šmigura)
Ružinov Bratislava – Levice 8:2, Trnava – Považská 
Bystrica 4:3
1. Ružinov 19 16 0 0 3 116:60 48
2. Trnava 16 11 2 0 3 77:30 37
3. MŠK Púchov 18 11 1 1 5 88:70 36

4. P. Bystrica 18 10 1 1 6 70:48 33
5. HOBA BA 20 6 1 1 12 62:81 21
6. Dubnica 19 2 1 0 16 48:118 8
7. Levice 16 1 0 3 12 40:94 6

  Extraliga dorast
  Dohrávka 27. kola:   MŠK Púchov – HC Slovan Bra-
tislava 3:4 pp (0:1, 3:0, 0:2, 0:1), 22. Pancza (Hazala, 
Lezzani), 31. Hajas (Kohutiar, Hazala), 32. Kukos – 15. 
Mamonov (Pšenko, Volkov), 45. Hečko (Volkov, Ma-
monov), 56. Krčmák (Melikant), 61. Hečko
  Strely: 23/65, Presilovka: 5/0 – 4/1, rozhodcovia: Ča-
hoj – Drblík, Nosek
  Keď Púchovčania v súboji s lídrom extraligy v druhej 
tretine otočili z 0:1 na 3:1, zdalo sa, že všetky body 
môžu zostať pod Lachovcom. Napokon však Bratis-
lavčania strhli v predĺžení víťazstvo po predĺžení na 
svoju stranu. 
  Zostava MŠK Púchov:  Gadzhiev – Suchánek, Kľuč-
ka, Lezzani, Svinčák, Kohutiar, F. Pobežal, Škultéty, Be-
han, Koncový, Kukos, Mavrin, Toman, Vráblik, Pancza, 
Hajas, Mikovič, Žemla, Brežný, Hazala, Lazkov, tréner: 
Miroslav Nemček
  Dohrávka 28. kola: MŠK Púchov – Slovan Brati-
slava 3:4 (0:1, 3:2, 0:1), 28. Pišoja (Hajas), 34. Lazkov 
(M. Pobežal, Lezzani), 38. Kukos (Pancza) – 13. Krčmár 
(Ďurák, Volkov ), 25. Volkov (Mamonovi, Pšenko), 34. 
Mamonov (Pšenko), 47. Pšenko (Hečko)
Strely: 30/32, presilovky: 4/0 – 5/1, rozhodcovia: Ha-
tala – Jurčiak, Makúch
  Zostava MŠK Púchov: Gadzhiev, Racko – Lezzani, 
Pišoja, Svinčák, Kohutiar, F. Pobežal, Škultéty, Behan, 
Koncový, Kukos, Mavrin, Toman, Pancza, Vráblik, Ha-
jas, Mikovič, Žemla, Brežný, Hazala, Lazkov, M. Pobe-
žal, tréner: Miroslav Nemček

Dohrávka 29. kola: HK Dukla Trenčín – MŠK 
Púchov 2:6 (1:0, 1:1, 0:5), 17. Marcinčin (Holík), 31. 
Kopún (Feranec, Gašo) – 37. Bobík (T. Pobežal), 43. 
Hudík, 51. Kohutiar (Žemla), 57. T. Pobežal, 59. T. Po-
bežal (Urban), 60. Mikovič (Pišoja, Bobík)

Muži MŠK Púchov rozstrieľali Oravákov, 

Púchovčan Lukáš Zemko sa v stretnutí s Dolným Kubínom zapísal do štatistík dvomi gólmi. 
Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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dorastenci MŠK v dohrávkach striedavo
Strely: 33/31, presilovky: 2/0 – 6/0, rozhodcovia: 

Moller – Tvrdoň, Hajnik, 75 divákov
Púchovčania po vyrovnaných dvoch tretinách po-

ložili favorita na kolená v záverečnej tretine, ktorú 
vyhrali 5:0. 

Zostava MŠK Púchov: S. Urban – Bobík, Svinčák, 
Lezzany, Pišoja, Kohutiar, F. Pobežal, Behan, Škultéty, 
Koncový, Mavrin, Toman, Hudík, Pancza, Hajas, Mi-
kovič, T. Pobežal, Žemla, Brežný, Lazkov, M. Pobežal, 
tréner Miroslav Nemček

Dohrávka 30. kola: HK Dukla Trenčín – MŠK 
Púchov 2:4 (0:3, 2:1, 0:0), 29. Holík (Marcinčin, Pet-
rík), 35. Tomík (Hrenák, Gašo) – 6. M. Pobežal, 16. Ko-
hutiar (Hajas, Pancza), 19. Hajas (Pancza, Mikovič), 30. 
Pišoja (Lazkov)

39. kolo:  MMHK Nitra – MŠK Púchov – odložené, 
Zvolen – Žilina 2:4, Spišská Nová Ves – Slovan Brati-
slava 0:9, Poprad – Skalica 6:8, Košice – Banská Bys-
trica 4:3 pp, Trnava – Michalovce 3:7, Martin – Trenčín 
– odložené

40. kolo: MMHK Nitra – MŠK Púchov – odložené, 
Martin – Trenčín – odložené, Spišská Nová Ves – Slo-
van Bratislava 2:3 pp, Poprad – Skalica 4:0, Košice – 
Banská Bystrica 4:5 pp, Trnava- Michalovce 0:4
1. Slovan 28 19 4 0 5 119:59 65
2. B. Bystrica 24 16 3 3 2 103:53 57
3. Nitra 24 14 4 1 5 80:53 51
4. MŠK Púchov 25 15 2 1 7 85:58 50
5. Zvolen 27 13 2 2 10 90:74 45
6. Skalica 26 10 5 2 9 102:86 42
7. Trenčín 29 12 1 3 13 109:100 41
8. Poprad 22 12 0 3 7 86:59 39
9. Michalovce 24 9 2 1 12 72:72 32
10. Trnava 27 8 1 2 16 71:110 28
11. Košice 20 5 3 3 9 66:83 24

12. Žilina 25 7 0 3 15 61:106 24
13. Martin 23 3 2 3 15 62:117 16
14. Sp. N. Ves 20 0 0 2 18 33:109 2
Kadeti
5. kolo: MŠK Púchov – MMHK Nitra 1:9 (0:1, 1:3, 

0:5), 22. Plevák (Sosin), Trenčín – Slovan Bratislava 4:7, 
Senica – Trnava 1:3, Skalica – Ružinov Bratislava 2:9

6. kolo: 
Ružinov Bratislava – MŠK Púchov 9:1 (1:1, 5:0, 3:0), 

4. Baroš (Červený, Sosin), Trenčín – Senica 4:3, Slovan 
Bratislava – Nitra 5:2, Trnava – Skalica - odložené 

1. Slovan 6 6 0 0 40:14 12
2. Trenčín 7 4 0 3 30:33 8
3. Trnava 5 3 0 2 19:19 6
4. Nitra 4 2 0 2 19:13 4
5. Ružinov 5 2 0 3 22:22 4
6. Senica 6 1 1 4 19:25 3
7. Skalica 2 1 0 1 7:10 2
8. MŠK Púchov 6 0 1 5 14:42 1

1. liga starší žiaci
8. HT
3. kolo: MŠK Púchov – MHK Dolný Kubín 4:8 (1:1, 

3:3, 0:4), 1. Kováč (Žemla), 32. Skybský (Zvonek, Kán), 
37. Skybský, 38. Jančiček (Zvonek) – 6. Plichta (Mikuš), 
29. Plichta (Mikuš), 30. Plichta (Svýba, Jadroň), 34. Mikuš 
(Plichta), 44. Gábor, 45. Jadroň (Mikuš), 55. Plichta (Mi-
kuš), 57. Kubek (Jadroň, Mikuš)

Ostatné výsledky 3. kola: Banská Bystrica – Detva 8:7, 
Dubnica nad Váhom – Ružomberok 2:6

1. D. Kubín 3 2 1 0 18:7 5
2. Ružomberok 2 2 0 0 14:5 4
3. MŠK Púchov 3 2 0 1 14:10 4
4. B. Bystrica 2 1 0 1 11:15 2
5. Dubnica 3 0 1 2 7:16 1
6. Detva 1 0 0 1 7:8 0

7. Brezno 2 0 0 2 0:10 0

Program 4. kola: MHK Ružomberok – MŠK Púchov 
(12. 2. o 11.30), Detva – Dubnica nad Váhom, Brezno 
– Banská Bystrica

Program 5. kola: MŠK Púchov – Spartak Dubnica nad 
Váhom 7:2 (predohrané), Brezno – Detva, Banská Bystri-
ca – Dolný Kubín

7. HT
3. kolo: zápasy Prievidza – MŠK Púchov, Rimavská 

Sobota – Dubnica, Žiar nad Hronom – Považská Bystrica 
boli odložené

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

Program 4. kola: MŠK Púchov – Rimavská Sobota (12. 
2. o 9.00), Dubnica nad Váhom – Žiar nad Hronom, Po-
važská Bystrica – Prievidza

Program 5. kola: Žiar nad Hronom – MŠK Púchov (13. 
2. o 9.00), Rimavská Sobota – Považská Bystrica, Prievi-
dza – Dubnica nad Váhom       

1. liga mladší žiaci
6. HT
3. kolo: MŠK Púchov – MHK Medvede Dolný Kubín 

6:0, Dubnica nad Váhom – Martin 4:2, Liptovský Mikuláš 
– Brezno 6:0, Lučenec – Detva 3:3

Program 4. kola: MHA Martin – MŠK Púchov (12. 2. 
o 11.30), Brezno – Lučenec, Dolný Kubín – Liptovský Mi-
kuláš, Detva – Dubnica nad Váhom 

Program 5. kola: MŠK Púchov – HK Spartak Dubni-
ca nad Váhom (13. 2. o 11.30), Brezno – Detva, Luče-
nec – Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš – Martin

Po nútenej prestávke pokračovala aj 
SPORTIKA midi-liga Západ mladších 
žiačok v 4-kovom volejbale. V prvom 
kole v Skalici Púchovčanky prekvapili, 
keď porazili domáce družstvo, aj druž-
stvo VKM Piešťany. Druhé kolo sa hralo 
v nedeľu 6. 2. v Piešťanoch. Nikto neve-
del odhadnúť, ako sa bude dievčatám 

dariť po dva a pol mesačnej výluke. 
Hráčky Púchova sa po karanténach 
dokázali zísť takmer v plnom počte, 
tréner vybral nakoniec 7 hráčok, ktoré 
cestovali do Piešťan.

V prvom zápase sa 1. VK Púchov 
stretol s domácim družstvom Piešťan.  
V základnej zostave s kapitánkou druž-

stva Luckou Pečeňovou 
nastúpila Sophia Pavlo-
vičová, Veronika Višňov-
ská a Natália Koyšová. 
Podanie síce žrebom zís-
kali Piešťany, po dobrom 
príjme a šikovne umiest-
nenej lopte išiel na po-
danie Púchov. A zastavil 
sa až po sérii 14 podaní 
pri stave 15:1. Domáce 
hráčky si nevedeli po-
radiť s púchovským po-
daním, mali s ním veľké 
problémy. Prvý set zís-
kali púchovčanky jedno-
značne 25:11, rovnako 
25:11 aj druhý set. V tre-
ťom sete nastúpili všetky 
tri hráčky z lavičky, ktoré 
doplnila kapitánka druž-
stva. Hoci set začali opa-

trne, po vyrovnanom začiatku (stav 
6:5) sa hostky presadili a vyhrali jasne 
aj tretí set 25:15.

V druhom zápase bolo súperom 
Púchova družstvo Skalice. Rozcvička 
napovedala, že by to mohlo byť vy-
rovnanejšie, ale aj tento zápas bol jas-
nou záležitosťou hráčok 1. VK Púchov, 
boli sme lepší na podaní, na príjme, aj  
v obrane v poli. Hráčky si plnili svoje 
úlohy v tíme a veľa priestoru dostali 
aj hráčky z lavičky. Púchov porazil za 
50 minút aj Skalicu 3:0 (13,7,15). So  
4 výhrami zo 4 stretnutí a so skóre se-

tov 12:0 jasne vedie základnú skupinu 
C a už pred posledným kolom, ktoré 
bude 20.2. v Púchove, je istým postu-
pujúcim družstvom do semifinálovej 
časti z prvého miesta.

Výsledky: 1. VK Púchov – VKM Pieš-
ťany 3:0 (15,11,11), 1. VK Púchov – VK 
Schaeffler Skalica 3:0 (13,7,15). Zostava 
1.VK Púchov: Lucia Pečeňová - kapi-
tánka, Sophia Pavlovičová, Veronika 
Višňovská, Natália Koyšová, striedali: 
Sofia Madarová, Alžbeta Valachová, 
Ema Zágorová, tréner: Michal Suchá-
nek.                    Michal Suchánek, tréner

Mladšie žiačky v štvorkovom volejbale opäť bez prehry
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Futbal

Na svojom prvom zasadnutí sa 1. februára  
v Nitre zišli členovia nového Výkonného výboru 
Západoslovenského futbalového zväzu. Výkonný 

výbor ZsFZ na svojom zasadnutí dňa okrem iného 
zvolil za podpredsedov ZsFZ Arpáda BENOVIČA  
a Ivana GRÓFA. 

Nových predsedov majú aj odborné komisie 
Západoslovenského futbalového zväzu. Oblast-

ný futbalový zväz pre okresy Považská Bystrica, 
Púchov a Ilava zaznamenal výrazný ústup z pozícií 
v orgánoch ZsFZ.

Tibor RÉVAY - športovotechnická komisia
Alena JANČOKOVÁ ŽÁČIKOVÁ - komisia rozhod-

cov
Milan PAVLOVIČ - trénersko-metodická komisia
Jozef JAKUŠ - komisia mládeže a školského fut-

balu
Jozef NOVOTA - komisia ženského futbalu
Výkonný výbor zvolil za členov odborných ko-

misií:
DISCIPLINÁRNA KOMISIA (predseda Miro-

slav Vlk) - Peter Bachratý, František Farkaš, Tomáš 
Máhr, Jozef Mamis, Ivan Minarčíny, Peter Samek

ODVOLACIA KOMISIA (predseda Miroslav 
Jaška)

Miroslav Kvaššay, Stanislav Kysel, Ľudovít Sze-
rencsés, Milan Vrábel

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (predseda 
Tibor Révay)

Richard Földes, Marek Juhász, Štefan Pupák, 
Hen rich Šálek

KOMISIA ROZHODCOV (predseda Alena Jan-
čoková Žáčiková)

Martin Dohál, Daniel Igaz, Ákos Juhos, Dušan 
Koníček, Matej Zemko

KOMISIA ROZHODCOV - úsek delegátov zvä-
zu

Rastislav Kubica (podpredseda KR, vedúci úseku 
DZ), Ján Burza, Ján Franek, Ladislav Gábor, Ľuboš 
Marci, Slavomír Matejčík

KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO FUTBALU 
(predseda Jozef Jakuš) 

Marek Adamkovič, Tomáš Adamovics, Jozef Ja-
kubík, Tadeáš Nechala

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA (predseda 
Milan Pavlovič)

Tomáš Bacigál, Peter Buranský, Andrej Fišan, 
Pavol Junek, Miloš Krško, Alexander Laki, Dušan 
Martinka 

KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU (predseda Jo-
zef Novota)

Lucia Blašková, Dóra Horváthová, Iveta Neveďa-
lová, Igor Obert

Výkonný výbor Západoslovenského futbalové-
ho zväzu schválil termín elektronickej voľby kont-
rolóra ZsFZ dňa 3. marca 2022. 

Schválil tiež zloženie realizačného tímu Výberu 
amatérov ZsFZ v kategórii dospelí: Milan Pavlovič 
(hlavný tréner), Miloš Krško (asistent trénera), An-
drej Fišan (tréner brankárov), Róbert Kürthi (tech-
nický vedúci), Marián Šuchančok (fyzioterapeut). 

Ľubomír Zábojník, vedúci sekretár ZsFZ

ObFZ okresov Pov. Bystrica, Púchov a Ilava v znamení 
výrazného ústupu z pozícií v orgánoch ZsFZ

Muži MŠK Púchov odohrali v príprave niekoľko 
stretnutí. Stretnutie s Dolným Kubínom sa neodohra-
lo pre ochorenie hráčov Dolného Kubína. 

Výsledky: 
Nové Mesto nad Váhom - MŠK Púchov 1:1(0:0)
Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný - Martinček, Straňák, Pavlovič, Mráz - Palov-

čík, Budinský, Michlík - Moravčík, Kubík, Holiš, strie-
dali Strelčík, Kapusniak, Krčula, Ullman, Šeroň, Kopiš, 

Pilný D.
Spartak Myjava - MŠK Púchov 0:0
Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík - Martinček, Straňák, Pavlovič, Mráz - Palov-

čík, Kapusniak, Michlík - Ullman, Kubík, Holiš, striedali 
P. Pilný, Krčula, Loduha, Šeroň, Chupáň, D. Pilný

AS Trenčín – MŠK Púchov 4:1 (1:0), gól Púchova 
strelil Pavlovič

Prípravné zápasy mužov MŠK Púchov
V krajských stolnotenisových súťažiach sa po 

reštarte odohralo len jediné dvojkolo a niekoľko 
dohrávok. Výkonný výbor Krajského stolnoteniso-
vého zväzu Trenčín minulý týždeň opäť pozastavil 
dlhodobé súťaže mužov – druhú ligu spoločnú pre 
Tren čiansky a Nitriansky samosprávny kraj a tretiu  
a štvrtú ligu Trenčianskeho kraja. 

„Súťaže pozastavujeme až do odvolania z dôvodu 
vysokého počtu infikovaných hráčov, karantény klu-
bov a z dôvodu celkovo nepriaznivej pandemickej 
situácie. O ďalšom priebehu súťaží budeme kluby in-
formovať. Zápasy, ktoré nie sú stále dohraté, je mož-
nosť dohrať po dohode oboch klubov,“ informoval 
riadiaci orgán. 

Klauzulu o dohratí neodohratých stretnutí využili 
stolní tenisti Dolných Kočkoviec, ktorí v dohrávke re-
mizovali v Trenčianskom Jastrabí. 

Dohrávka 4. ligy: 
Trenčianske Jastrabie – Dolné Kočkovce 9:9 (Ja-

niš 4, Blaško 3, Michalec 1, štvorhra).
1. Prusy B 9 7 0 2 105:57 23
2. N. Mesto C 8 6 0 2 92:52 20
3. Pruské A 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. D.Kočkovce 7 3 1 3 62:64 14
9. Lysá 9 2 1 6 74:88 14
10. Ladce 7 2 2 3 53:73 13
11. Chocholná 9 1 2 6 64:98 13
12. Tr. Jastrabie 6 2 2 2 46:62 12
13. T. Bohuslavice 7 0 1 6 40:86 8

Stolný tenis
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Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

Hospodárska činnosť MO SRZ Púchov v roku 2021
 V roku 2021 neboli zaznamenané úhyny rýb spôso-

bené otravami, avšak zaznamenali sme dva prípady 
úhynu rýb  spôsobené nedostatkom rozpustného 
kyslíka vo vode a to na Štrkovisku pod železničným 
mostom a na štrkoviskách Horenická Hôrka. 

Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických 
Rovniach sme v  odlovili 95 ks zubáča 2. ročného, 350 
kg kapra K1 a 70 kg bielej ryby. Ryby boli vysadené 
do štrkovísk Horenická Hôrka.

Lovné skupiny odlovili z odchovných potokov 744 
kusov pstruha potočného jednoročného a 143 kusov 
pstruha potočného dvojročného. Tieto boli presade-
né do  lovných pstruhových tokov.

Naše revíry sme v roku 2021 zarybnili desiatimi 
druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách takto:

Kapor K1  350 kg
Kapor K2  8 100 kg 
Kapor K3  8 400 kg
Štuka rýchlená  11 000 ks
Šťuka 1. ročná  400 kg
Zubáč rýchlený 30 000 ks
Zubáč 1. ročný  7 500 ks
Zubáč 2. ročný   30 kg
Mieň   6 cm   8 000 ks
Jeseter 1. ročný  1 500 ks
Pstruh potočný rýchlený 20 000 ks
Pstruh potočný 1. ročný 19 890 ks

Pstruh potočný 2. a viac ročný 523 kg
Lipeň 2 ročný 50 kg
Pstruh dúhový  15cm  2 000 ks
Pstruh dúhový 1. ročný 400 kg

Pstruh dúhový 2. ročný 1 500 kg
Podustva 1. ročná  30 000  ks
Čerebľa pestrá        5 000 ks

Rastislav Šajdák, hlavný hospodár

Vysádzanie zubáča do púchovských rybárskych revírov.                                               FOTO: Facebook MO SRZ Púchov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta 
Púchov bilancoval svoju prácu na 
Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa 
konala v sobotu 5. 2. 2022 v hasičskej 
zbrojnici. 

Za prítomnosti primátorky mesta 
Púchov JUDr. Kataríny Henekovej 
schôdzu otvoril predseda Jozef Ri-
dzik st. Následne sa schôdza riadila 
schváleným programom. Nasledovala 

správa o činnosti Dobrovoľného ha-
sičského zboru mesta Púchov za roky 
2019, 2020 a 2021 nakoľko vzhľadom 
na pandemické opatrenia nebolo 

možné dané roky schôdzu uskutočniť. 
Činnosť hasičského zboru predniesol 
veliteľ Ing. Michal Koukal, kde zhod-
notil mnoho vykonaných aktivít oko-
lo techniky, zbrojnice, brigádnických 
činností, ako i pomoc pri pandémii 
proti Covidu-19. 

Športovú činnosť mladých hasičov 
zhodnotil predseda Jozef Ridzik st., 
kde v priebehu daných rokov mladí 
hasiči dosiahli výborné celoslovenské, 
tak i medzinárodne výsledky na súťa-
žiach. V zmysle programu nasledovala 
voľba výboru, kde členovia jednohlas-
ne schválili i naďalej predsedu Jozefa 
Ridzika st. a veliteľa Ing. Michala Kou-
kala. 

Nasledovala diskusia v ktorej primá-
torka mesta  poďakovala za pozvanie 
a za činnosť hasičov, taktiež sa do dis-
kusie zapojil predseda, veliteľ a člen 
zboru Ľubomír Žiačik. Za dané roky 
veliteľ poďakoval za spoluprácu mest-
skému úradu, ZŠ Gorazdova – ria-
diteľke Mgr. Viere Flimmelovej, spon-
zorom spoločnosti Continental, firme 
Firestop s.r.o. – Stanislavovi Crkoňovi, 
firme Feromont – Ing. Ľubomírovi Ko-
váčovi, firme Firespec – Ing. Rudolfo-
vi Adamičkovi, PhD., predsedovi pre 
požiarny šport – Janovi Borievkovi, 
poslancovi Mgr. Marianovi Mišúnovi, 
predsedovi Jozefovi Ridzikovi, veli-
teľovi Michalovi Koukalovi, ako i všet-
kým ostatným členom a priaznivcom 
dobrovoľného hasičského zboru mes-
ta Púchov.              MK, foto: S. Flimmel

Púchovskí dobrovoľní hasiči bilancovali 
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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)

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 sme si pripomenuli 6. 
výročie úmrtia našej mamy Žofie Struharňanskej 
a  zároveň si pripomenieme 23.3.2022 22. výročie 
úmrtia nášho otca Vincenta Struharňanského  
z  Keblia. S  láskou a  úctou spomína osem detí  

s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Osud je krutý, nevráti, čo 
vzal. Zostali iba spomienky, 
v srdci žiaľ. Už niet návratu 
a  ani nádeje, len cestička 
k hrobu nás zavedie. Kytič-
ku kvetov na hrob môžeme 
dať, spokojný spánok Ti 
priať a  s  láskou spomínať.“ 
Dňa 9.2.2022 si pripome-
nieme prvé smutné výro-
čie odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Ján Kubiš z  Ihrišťa. S  láskou spomínajú 
manželka Eva, dcéra Eva s rodinou, synovia Vla-
dimír a Ján s rodinou.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, nie si medzi 
nami, no v našich srdciach 
zostávaš navždy s nami.“ 
Dňa 10.2.2022 uplynie 16 
rokov od úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca, 
dedka a pradedka Antona 
Crkoňa. S láskou  a úctou 
spomínajú a za modlitbu 
ďakujú manželka a dcéry  
s rodinami.

SPOMIENKA
„Len tichučko snívaj ten 
svoj večný sen a ver, že ni-
kdy nezabudneme na ten 
smutný deň. Chýba nám 
Tvoja láska, úsmev a dob-
rota, spomínať budeme 
do konca života. Ťažko je 
bez Teba, bol si pre nás 
všetkým, už nič nie je také, 
ako bolo predtým.“ Dňa 
10.2.2022 si pripomíname 1. smutné   výročie, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel,  otec a ded-
ko Ladislav Kuvik. S láskou, vďakou a úctou spo-
mína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 14.2.2022 si pripome-
nieme 6. výročie úmrtia 
našej milovanej manželky 
a mamy Dagmar Turzovej 
z Púchova. Prosíme o tichú 
spomienku v  modlitbe. 
„Odpočinutie večné daj jej,  
Pane a  svetlo večné nech 
jej svieti.“  Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Tak rýchlo ten čas letí, tak 
rýchlo uteká, no každý deň, 
ocko, patrí Ti naša spo-
mienka. Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, ale v na-
šich srdciach budeš stále 
žiť.“ Dňa 9.2.2022 uplynie 
11 rokov, čo nás navždy 
opustil náš dráhy otec  
a dedko Pavol Čvirik. Kto 
ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú 
spomienku a modlitbu. S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Lenka a Katka s rodinou. Vnúčatá Richard  
a Rebeka posielajú bozky do neba.

SPOMIENKA
Dňa 11.2.2022 si pripomí-
name 4. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil Emil 
Paliesek. Spomína man-
želka a dcéry s  rodinami. 
„Nech v pokojnom spánku 
odpočíva. V pamäti našej 
žiariť bude pamiatka jeho 
stále živá.“

SPOMIENKA
Dňa 6.2.2022 si pripomí-
name 14. výročie, čo nás 
navždy opustila naša drahá 
mama a babka Kamilka  
Gabrišová. Kto ste ju po-
znali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
dcéra Viera s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 6.2.2022 sme si pripo-
menuli smutné 13. výročie, 
čo nás navždy opustil man-
žel, otec a dedko MUDr. 
Miloš Svoboda. S  láskou 
a  úctou spomínajú syno-
via a  manželka. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 13.2.2022 si pripomí-
name 31 rokov výročia od 
smrti nášho otca a  dedka 
Antona Bystričana zo 
Zbore. S  láskou a  úctou 
spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 7.2.2022 si pripomína-
me 10. výročie odchodu do 
večnosti našej milovanej 
mamy, starej a  prastarej 
mamy Márie Škuláňovej 
z  Lysej pod Makytou. Ako 
ticho žila, tak ticho odišla, 
skromná vo svojom živote, 
veľká vo svojej láske a dob-
rote. S láskou a modlitbou si 
na ňu spomínajú dcéry s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 12.2.2022 si so slzami 
v očiach,   bolesťou v srdci, 
ale s krásnou spomienkou 
pripomenieme 1. výročie 
úmrtia Jaroslava Galánka. 
Manželka, synovia s man-
želkami, vnúčatká a prav-
núčatká.

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
Dňa 7.2.2022 uplynulo 31 
rokov, čo nás opustil náš 
drahý otec, svokor a starý 
otec Jozef Körmendy. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou spomína dcéra 
a syn s rodinami.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese:  

ptsmpu@ptsmpu.sk

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL-oproti BILLE. Kvalitné paplóny, 
vankúše, plachty, obliečky, deky, angín, papuče. Za 
staré ceny!  
• 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
•  S ŤA H O VA N I E  -  d o v o z  n á b y t k u ,  e l e k t r a , 
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
• Maľovanie, natieranie 0902356631
• Ponúkam výkon stavebného dozoru. Som členom 
komory stavebných inžinierov s  vykonanými 
skúškami a odbornou spôsobilosťou - stavebný dozor, 
stavbyvedúci a  oprávnením na prevádzkovanie 
všetkých kategórii vodovodov pre obce. Ing. Flašík 
Peter: 0948 305 838
RÔZNE
• Dám do prenájmu 2-izbový byt po rekonštrukcii 
na ulici Obrancov mieru: nezariadený, svetlý, 48m2, 

Predám veľký mezonetový byt o výmere 203 
m2, ul. Moyzesova v Púchove. Cena dohodou. 
Kontakt: 0905 559 768
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Tel: +421 918 187 838 

Tel: +421 42/28 52
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puchov@stavebniny.sestav.sk

kroslak@stavebniny.sestav.sk

Samonivelizačná hmota Premium S200 25kg (Od 2mm do 30mm)
· akcia pri odbere celej palety  2ks za 0,02€ 
· pri odbere 20 ks 2ks vedro pre zámesovú vodu pre sypké zmesi

Tekutá lepenka 
· k 7 kg 3m pás zdarma 
· k 14 kg 5m pás zdarma  
· ku 21 kg 10m pás zdarma

Nízkoexpanzná pištoľová pena profi 750ml / 
Thermokleber Maxi pištoľová pena 870ml / 
Multikleber pištoľová pena 750ml 
· od 36ks pištoľ N1064 zdarma

Mamut glue 
· pri odbere krabice 1 ks za 0,02€

Lepidlo Mamut Glue Ultraflexibilné C2TE S2 20kg 
·hĺbková penetrácia 1L zdarma od kúpy 1 ks, 
·od 5ks lepidla 5l hĺbková penetrácia a rozmrazovač skiel  zdarma

balkón, pivnica, dobrá lokalita. Kontakt 0907 167 349
• Výkup parožia,tel.0904834937
• Prosím poctivého nálezcu kľúčov od auta 
stratených na ul. Námestie slobody o  vrátenie za 
odmenu. 0910 236 150
• 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
• Hľadám si prácu na privyrobenie na 1-2 hodiny denne 
v doobedňajších hodinách. 0944 341 880
• Hľadám prácu na pár hodín denne. 0949 494 511
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