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Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) začalo minulý týždeň pe-
tičnú akciu, ktorej cieľom je vyhlá-
senie referenda za viac volebných 
obvodov pre parlamentné voľby. 

POTREBUJEME VIAC, AKO MÁME
Združenie miest a obcí Slovenska 

vníma jeden volebný obvod ako prí
činu aj autora mnohých problémov 
Slovenska. V parlamente dlhodo
bo pôsobí veľká skupina poslankýň  
a poslancov s veľmi slabou legitimi
tou. Mandát získali vďaka dobrému 
miestu na kandidátnej listine, a nie 
vďaka výraznej podpore voličov. Za 
pôsobenie v parlamente sú preto 
viac vďační straníckej centrále, ako 
ľuďom v regiónoch. Cieľom tejto 
petície je vyhlásenie referenda, po 
úspechu ktorého by Slovensko malo 
toľko volebných obvodov, koľko má 
samosprávnych krajov. Vďaka tomu 
zvýšime previazanosť parlamentu  
s regiónmi a už nebude môcť nastať 
situácia, že až po parlamentných 
voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec 
niekto, z konkrétneho regiónu bude 
vykonávať mandát poslanca Národ
nej rady Slovenskej republiky. Úspe
chom tejto aktivity bude fakt, že 
rozdelenie mandátov v parlamente 
konečne bude spravodlivé, umocní
me skutočnú volebnú demokraciu  
a táto zmena bude reflektovať na 
adekvátne zastúpenie jednotlivých 
krajov v parlamente.

Potrebujeme previazanosť parla
mentu s regiónmi, potrebujeme viac 
ako to, čo máme. Združenie miest  
a obcí Slovenska takmer tri roky vied
lo na úrovni regionálnych združení 
diskusie o zmene počtu volebných 
obvodov. Na minuloročnom sep
tembrovom sneme schválilo zmenu 
počtu volebných obvodov pre parla
mentné voľby za svoju prioritu.

Združenie miest a obcí Slovenska 
je presvedčené o tom, že práve viac 
volebných obvodov je najzásadnejšia 
reforma, ktorá nepotrebuje eurofon

dy, ani štátne dotácie. Chce to vôľu 
a presvedčenie. Presne to, čo samo
správa na základe úspešného, viac 
ako tridsaťročného pôsobenia jedno
značne má.

ZBER PODPISOV V MESTÁCH  
A OBCIACH

Preto zber podpisov budeme inicio
vať cez 61 regionálnych združení a už 
teraz máme signály z prostredia mi
movládnych organizácií pôsobiacich 
v regiónoch, ako aj od občianskych 
aktivistov, ktorí chcú na tejto aktivite 
participovať. Rovnako s nami komu
nikujú niektoré politické strany, ktoré 
aj medzičasom mediálne podporili 
túto snahu. Členmi petičného výboru 
sú Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ 
Kancelárie ZMOS, Katarína Heneko
vá, primátorka mesta Púchov a Rado
mír Brtáň, starosta obce Košeca.

JASNÁ OTÁZKA PRE POTREBNÚ 
ZMENU

Združenie miest a obcí Slovenska 
chce na základe dostatočného po
čtu podpisov iniciovať referendum 
s jasnou otázkou: „Ste za to, aby Ná
rodná rada Slovenskej republiky pri
jala ústavný zákon, ktorým sa Ústava 
Slovenskej republiky zmení a doplní 
tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Sloven
skej republiky sa za prvú vetu doplní 
text v znení: “Poslanci sú volení vo vo
lebných obvodoch, ktoré sú tvorené 
územiami vyšších územných celkov?”

ČAKANIE NIE JE RIEŠENÍM
Združenie miest a obcí Slovenska 

pred každými parlamentnými voľba
mi organizuje stretnutia s relevant
nými politickými stranami. Presne 
tak tomu bolo aj pred dvomi rokmi. 
Napriek tomu, že niektoré politické 
strany avizovali zmenu počtu voleb
ných obvodov v prípade volebného 
úspechu, napriek tomu, že vláda to 
zakomponovali do svojho programo
vého vyhlásenia, sme svedkami toho, 
že časť koaličných strán dala jasne 
najavo, že o naplnenie tohto bodu 
programového vyhlásenia nemajú 

záujem.
Združenie miest a obcí Slovenska 

preto 18. januára 2022 po rokovaní 
Predsedníctva adresovalo predsedo
vi vlády otvorený list s jasnou otáz
kou: Kedy a akým spôsobom chce 
vládna koalícia zmeniť volebné pra
vidlá a zrušiť jeden volebný obvod?  
V liste sme predsedu vlády požiadali 
o informáciu o tom, kedy a aké zme
ny plánuje vládna koalícia vo vzťahu 
k nahradeniu jedného volebného 
obvodu pre parlamentné voľby iným, 
lepším riešením. Nedočkali sme sa 
odpovede, pochopili sme situáciu.

SPOLOČNÝM CIEĽOM JE MODER-
NÉ SLOVENSKO

Aj kvôli tejto reakcii sa na naplnenie 
spomínanej úlohy z programového 
vyhlásenia pozeráme s nedôverou. 
Zriadenie pracovnej skupiny nezna
mená, že vláda navrhne zrušenie 
jedného volebného obvodu pre par
lamentné voľby. A už vôbec to teda 
neznamená, že parlament schváli 
viac volebných obvodov. Ak je našim 
spoločným cieľom moderné Sloven
sko, potrebujeme aby jeho súčasťou 
bola zmena volebných obvodov pre 
parlamentné voľby. Zmena, ktorá 
umožní aby každý kút Slovenska 
mal konečne svojho parlamentné

ho reprezentanta. Vnímame to ako 
zásadnú reformu, ktorá nepotrebuje 
eurofondy, ani financie z Plánu obno
vy a odolnosti Slovenskej republiky, 
či vládne stimuly. Určite však prinesie 
pozitívne zmeny s významnými do
padmi na spoločnosť a celkové vní
manie politiky.

Chce to len vôľu a presvedčenie. 
My máme oboje a rovnako aj nádej, 
že viac volebných obvodov so sebou 
prinesie iba pozitíva.

Sme presvedčení, že ak by obsade
nie parlamentu zodpovedalo regio
nálnemu zastúpeniu, ak by každý re
gión Slovenska získal svoj adekvátny 
hlas v Národnej rade Slovenskej re
publiky, neboli by sme svedkami pri
jímania zákonov, ktoré sú odtrhnuté 
od života v regiónoch. Každý región 
má svoje osobitosti, svoje problémy, 
svoje riešenia, svoje silné stránky  
a mal by mať aj možnosť tieto prezen
tovať v Národnej rade. Neboli by sme 
potom svedkami odklonu pozornosti 
od reálnych problémov občanov, do
minancie zástupných tém na pôde 
Národnej rady, ale častejšie by sa do 
popredia dostávali skutočné problé
my a nevyhnutné riešenia.

Michal Kaliňák,  
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

ZMOS chce referendum za viac volebných obvodov

OČKOVANIE SA USKUTOČNÍ V PRIESTOROCH VEĽKEJ SÁLY

DIVADLA PÚCHOV, 

HOENNINGOVO NÁMESTIE 2002, PÚCHOV.

Mesto Púchov pripravuje a organizuje v

spolupráci so zdravotným poskytovateľom

Poliklinikou MarMedico, Nové Mesto nad

Váhom, očkovanie na ochorenie COVID-19

vakcínou MODERNA (1., 2., 3. DÁVKA).

OČKOVANIE JE URČENÉ PRE OSOBY NAD 

18 ROKOV (vrátane osôb vo veku 18 rokov) !

ZÁUJEMCOVIA O OČKOVANIE VAKCÍNAMI

MODERNA ALEBO PFIZER MUSIA BYŤ

VOPRED ZAREGISTROVANÍ

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE GOOGLE

FORMULÁRA, DOSTUPNÉHO NA

www.puchov.sk, A TO V TERMÍNE DO

24.2.2022 DO 12:00 HOD. 

Pred očkovaním je nutné VYPLNIŤ A PRINIESŤ

SO SEBOU: 

Anamnestický dotazník

Písomný súhlas pri každej dávke

OČKOVANIE PROTI COVID-19

25.2.2022 

MODERNA (8:00-10:00 hod.)

PFIZER (10:00-12:00 hod.)

SMS SPRÁVY S TERMÍNOM OČKOVANIA BUDÚ ZASIELANÉ

ZAREGISTROVANÝM ZÁUJEMCOM PO UKONČENÍ REGISTRÁCIE

Záujemcovia o 3. dávku musia mať 

3 mesiace po 2. dávke (iba v prípade

imunokompromitovanej osoby, 

ktorá má potvrdenie o prednostnom

zaradení na 3. dávku: SMS, e-mail 

od zdravotnej poisťovne, výmenný lístok, 

je táto lehota na 3. dávku možná 

už po 4 týždňoch od podania 2. dávky).

Ľudia, ktorí boli očkovaní 1. a 2. dávkou

vakcínou MODERNA, musia mať aplikovanú 

tiež 3. dávku vakcíny MODERNA. 

Na očkovanie je potrebné si priniesť

vyplnené dotazníky, v prípade tých, ktorí

idú na 2. dávku či 3. dávku aj potvrdenie 

o podaní predchádzajúcej dávky (očkovací

preukaz, potvrdenie o očkovaní, COVID

PASS).
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Minulý týždeň sa opäť niesol v akMinulý týždeň sa opäť niesol v ak
tívnom prístupe riešenia rôznych tém, tívnom prístupe riešenia rôznych tém, 
ktoré sa týkajú nášho mesta. Slávnostktoré sa týkajú nášho mesta. Slávnost
ne sme uviedli do života zrekonštruone sme uviedli do života zrekonštruo
vanú saunu a priestory k nej prinálevanú saunu a priestory k nej prinále
žiace v Krytej plavárni MŠK Púchov. žiace v Krytej plavárni MŠK Púchov. 
Využili sme pandemickú situáciu, kedy Využili sme pandemickú situáciu, kedy 
väčšina športových zariadení bola pre väčšina športových zariadení bola pre 
širokú verejnosť zatvorená, v prospech širokú verejnosť zatvorená, v prospech 
občanov inovatívnym spôsobom – na občanov inovatívnym spôsobom – na 
rekonštrukciu priestorov sauny, ktorá  rekonštrukciu priestorov sauny, ktorá  
v tomto roku dovŕšila 48. výročie svojej v tomto roku dovŕšila 48. výročie svojej 
prevádzky. Rekonštrukciou vznikli nieprevádzky. Rekonštrukciou vznikli nie
len nové sauny (fínska a bylinková), ale len nové sauny (fínska a bylinková), ale 
aj kompletné priestory bazénov, oddyaj kompletné priestory bazénov, oddy
chových priestorov, spŕch, sociálnych chových priestorov, spŕch, sociálnych 
zariadení, a to v celkovej výmere 190 zariadení, a to v celkovej výmere 190 
metrov štvorcových. Veľký význam pre metrov štvorcových. Veľký význam pre 
ďalšiu prevádzku nielen sauny, ale aj ďalšiu prevádzku nielen sauny, ale aj 
plaveckého bazéna a celého priestoru plaveckého bazéna a celého priestoru 
plavárne, má aj rekonštrukcia elektriny, plavárne, má aj rekonštrukcia elektriny, 
rozvodov vody i kúrenia, ktoré budú rozvodov vody i kúrenia, ktoré budú 
mať priaznivý dopad na úsporu enermať priaznivý dopad na úsporu ener
getických nákladov na prevádzku celej getických nákladov na prevádzku celej 
plavárne. Naším spoločným cieľom  plavárne. Naším spoločným cieľom  
s MŠK Púchov, s.r.o. je vytvoriť príjems MŠK Púchov, s.r.o. je vytvoriť príjem
né prostredie pre klientov sauny, ale né prostredie pre klientov sauny, ale 
najmä pre deti a mládež zapojených najmä pre deti a mládež zapojených 
v športových činnostiach MŠK – hokev športových činnostiach MŠK – hoke
jistov, futbalistov, volejbalistov , kde jistov, futbalistov, volejbalistov , kde 
je okrem tréningovej činnosti dôležitá je okrem tréningovej činnosti dôležitá 
aj regenerácia. Dôležité je poďakovať aj regenerácia. Dôležité je poďakovať 
sa zhotoviteľovi i stavebnému dozoru sa zhotoviteľovi i stavebnému dozoru 
za realizáciu tohto diela, prednostke za realizáciu tohto diela, prednostke 
mestského úradu, poslancom MsZ, mestského úradu, poslancom MsZ, 
ktorí podporovali túto investičnú akciu ktorí podporovali túto investičnú akciu 
a hlavne mojim kolegom z oddelenia a hlavne mojim kolegom z oddelenia 
výstavby, ktorí s týmto projektom a savýstavby, ktorí s týmto projektom a sa
motnou rekonštrukciou bojovali niemotnou rekonštrukciou bojovali nie
len v zlých pandemických podmienlen v zlých pandemických podmien
kach, ale aj v období, keď dochádzalo kach, ale aj v období, keď dochádzalo 
k vysokému nárastu cien stavebných k vysokému nárastu cien stavebných 
materiálov. Ďakujem všetkým za trpezmateriálov. Ďakujem všetkým za trpez
livosť, snahu a nasadenie pri zabezpelivosť, snahu a nasadenie pri zabezpe
čovaní tohto krásneho priestoru pre čovaní tohto krásneho priestoru pre 
verejnosť. Verím, že obyvatelia využiverejnosť. Verím, že obyvatelia využi
jú možnosť vyskúšať na vlastnej koži jú možnosť vyskúšať na vlastnej koži 
blahodarné účinky sauny a zrelaxovať  blahodarné účinky sauny a zrelaxovať  
v nových priestoroch. Prevádzkovatev nových priestoroch. Prevádzkovate
ľovi MŠK a jeho zamestnancom praľovi MŠK a jeho zamestnancom pra
jem do ďalšieho obdobia veľa zdravia  jem do ďalšieho obdobia veľa zdravia  
a úspechov. Viac o tejto akcii sa dočítaa úspechov. Viac o tejto akcii sa dočíta
te aj v aktuálnom vydaní Púchovských te aj v aktuálnom vydaní Púchovských 
novín. novín. 

V investičných akciách pokračujeme: V investičných akciách pokračujeme: 
začíname s verejným obstarávaním začíname s verejným obstarávaním 
na výber zhotoviteľa na vybudovanie na výber zhotoviteľa na vybudovanie 
parkovacích miest „Za Plecháčom“, parkovacích miest „Za Plecháčom“, 
pričom ak bude obstarávanie úspešpričom ak bude obstarávanie úspeš
né, začiatok realizácie predkladáme  né, začiatok realizácie predkladáme  
v marci tohto roka. Pokiaľ bude pekné v marci tohto roka. Pokiaľ bude pekné 
počasie pretrvávať, nebudú prekážky počasie pretrvávať, nebudú prekážky 
v začatí stavebných prác ani na križov začatí stavebných prác ani na križo
vatke ulíc Janka Kráľa a Komenského, vatke ulíc Janka Kráľa a Komenského, 
a tiež samotnej realizácie rekonštruka tiež samotnej realizácie rekonštruk
cie Komenského ulice. Zmluva je cie Komenského ulice. Zmluva je 
podpísaná aj v prípade vybudovania podpísaná aj v prípade vybudovania 
parkovacích miest na Okružnej ulici, parkovacích miest na Okružnej ulici, 
kde už tiež len stabilizácia vhodných kde už tiež len stabilizácia vhodných 
poveternostných podmienok bude poveternostných podmienok bude 
spúšťačom zahájenia stavebných prác. spúšťačom zahájenia stavebných prác. 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa Verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
prác končí aj v akciách rekonštrukcie prác končí aj v akciách rekonštrukcie 
verejného priestranstva pred budoverejného priestranstva pred budo
vou, kde sídli výbor miestnej časti vou, kde sídli výbor miestnej časti 

Horné Kočkovce, a tiež rekonštrukcie Horné Kočkovce, a tiež rekonštrukcie 
miestnej komunikácie v Ihrišťoch.  miestnej komunikácie v Ihrišťoch.  
V oboch prípadoch predpokladáme V oboch prípadoch predpokladáme 
ukončenie stavebných prác v apríli ukončenie stavebných prác v apríli 
tohto roku. Dokončené bolo stojisko tohto roku. Dokončené bolo stojisko 
na odpadové nádoby pri bytovkách na na odpadové nádoby pri bytovkách na 
Ulici 1. mája oproti Makyte. Stavebné Ulici 1. mája oproti Makyte. Stavebné 
práce pokračujú aj na výstavbe Ampráce pokračujú aj na výstavbe Am
fiteátra Ilonka, kde sa ich ukončenie fiteátra Ilonka, kde sa ich ukončenie 
predpokladá do 30.4.2022, a taktiež predpokladá do 30.4.2022, a taktiež 
na výstavbe nájomných bytov na Kona výstavbe nájomných bytov na Ko
lonke. Vyhlasujeme výzvu na verejné lonke. Vyhlasujeme výzvu na verejné 
obstarávanie na zhotovenie 4 stojísk obstarávanie na zhotovenie 4 stojísk 
na polopodzemné kontajnery, ktoré na polopodzemné kontajnery, ktoré 
by mali tento rok pribudnúť na Ul. Priby mali tento rok pribudnúť na Ul. Pri
binovej (pri prevádzke Farby – laky), na binovej (pri prevádzke Farby – laky), na 
Ul. Obrancov mieru („pri Votrelcovi“), Ul. Obrancov mieru („pri Votrelcovi“), 
vo vnútrobloku Marczibányiho záhravo vnútrobloku Marczibányiho záhra
dy a na Okružnej ulici (pri autobusovej dy a na Okružnej ulici (pri autobusovej 
zástavke). Veľmi ma teší, že začali prázástavke). Veľmi ma teší, že začali prá
ce na rozšírení priestorov pre Centrum ce na rozšírení priestorov pre Centrum 
voľného času Včielka v objekte SOV voľného času Včielka v objekte SOV 
na Námestí slobody, ktoré naše CVČ na Námestí slobody, ktoré naše CVČ 
využije nielen pre našich úspešných využije nielen pre našich úspešných 
včelárov a mládežnícky parlament, ale včelárov a mládežnícky parlament, ale 
aj pre činnosť ostatných krúžkov ako aj aj pre činnosť ostatných krúžkov ako aj 
pre pripravovanú krásnu činnosť Obpre pripravovanú krásnu činnosť Ob
čianskeho združenia POTVORA. čianskeho združenia POTVORA. 

Fašiangové obdobie využívajú snúFašiangové obdobie využívajú snú
benci aj na spečatenie svojej lásky  benci aj na spečatenie svojej lásky  
a mne sa februárové víkendy naplnia mne sa februárové víkendy naplni
li týmito krásnymi udalosťami, kedy li týmito krásnymi udalosťami, kedy 
môžem byť pri tom dôležitom „ÁNO“. môžem byť pri tom dôležitom „ÁNO“. 
Blahoželám novomanželom a teším sa Blahoželám novomanželom a teším sa 
na nových snúbencov, ktorí svoje spona nových snúbencov, ktorí svoje spo
ločné „ÁNO“ ešte len majú pred sebou. ločné „ÁNO“ ešte len majú pred sebou. 

Minulý týždeň som sa ako členka Minulý týždeň som sa ako členka 
petičného výboru Združenia miest  petičného výboru Združenia miest  
a obcí SR, ktorého členom je aj mesto a obcí SR, ktorého členom je aj mesto 
Púchov, zúčastnila stretnutia, ktoréPúchov, zúčastnila stretnutia, ktoré
ho cieľom bolo okrem iného aj spusho cieľom bolo okrem iného aj spus
tenie petičnej akcie, ktorej cieľom je tenie petičnej akcie, ktorej cieľom je 
podpora zmeny volebného systému, podpora zmeny volebného systému, 
aby parlament bol bližšie k občanom, aby parlament bol bližšie k občanom, 
aby občania mohli voliť do parlamenaby občania mohli voliť do parlamen
tu SR tých, ktorých skutočne poznajú, tu SR tých, ktorých skutočne poznajú, 
tých, ktorí poznajú reálne problétých, ktorí poznajú reálne problé
my občanov v regióne. Vedeli ste, že  my občanov v regióne. Vedeli ste, že  
v súčasnosti je zo 150 poslancov v parv súčasnosti je zo 150 poslancov v par
lamente len 7 z Trenčianskeho kraja, lamente len 7 z Trenčianskeho kraja, 
a to napriek tomu, že počet občanov a to napriek tomu, že počet občanov 
v našom kraji je 590 000? Ako potom v našom kraji je 590 000? Ako potom 
vieme preniesť naše podnety, prosby  vieme preniesť naše podnety, prosby  
a sťažnosti do parlamentu, keď poslana sťažnosti do parlamentu, keď poslan
cov nepoznáme? Len takto môžecov nepoznáme? Len takto môže
me ako občania ovplyvniť, kto bude  me ako občania ovplyvniť, kto bude  
reálne hájiť záujmy občanov, záujmy reálne hájiť záujmy občanov, záujmy 
regiónov v Národnej rade SR. A  preregiónov v Národnej rade SR. A  pre
páčte mi to, ale pre istotu pre všetkých páčte mi to, ale pre istotu pre všetkých 
špekulantov, ktorí začnú „kuť pikle“  špekulantov, ktorí začnú „kuť pikle“  
a rozvíjať konšpiračné teórie uvádzam, a rozvíjať konšpiračné teórie uvádzam, 
že nevstupujem a ani nemám záujem že nevstupujem a ani nemám záujem 
vstúpiť do žiadnej politickej strany  vstúpiť do žiadnej politickej strany  
a ani riešiť vysokú politiku. Mojím ciea ani riešiť vysokú politiku. Mojím cie
ľom je pomoc samosprávam, práve ľom je pomoc samosprávam, práve 
pre našu nemohúcnosť samospráv dopre našu nemohúcnosť samospráv do
stať sa k informáciám, resp. možnosť stať sa k informáciám, resp. možnosť 
odkomunikovať si plány poslancov odkomunikovať si plány poslancov 
parlamentu pri schvaľovaní zákonov, parlamentu pri schvaľovaní zákonov, 
ktoré majú finančný dopad na mestský ktoré majú finančný dopad na mestský 
rozpočet, presadiť zmenu legislatívy rozpočet, presadiť zmenu legislatívy 
tak, aby občania mohli voliť kandidátak, aby občania mohli voliť kandidá
tov na poslancov Národnej rady SR  tov na poslancov Národnej rady SR  
z tých, ktorých majú možnosť stretnúť z tých, ktorých majú možnosť stretnúť 
v regióne, z tých, ktorí majú možnosť v regióne, z tých, ktorí majú možnosť 

reálne poznať problémy občanov  reálne poznať problémy občanov  
v mestách a obciach na Slovensku  v mestách a obciach na Slovensku  
a nielen z „veľkej“ Bratislavy, ktorých a nielen z „veľkej“ Bratislavy, ktorých 
tváre poznáme väčšinou len z televíztváre poznáme väčšinou len z televíz
nej obrazovky  ako slávnych športovnej obrazovky  ako slávnych športov
cov, hercov, zabávačov a pod. Ak by cov, hercov, zabávačov a pod. Ak by 
ste chceli túto petíciu podporiť, máte ste chceli túto petíciu podporiť, máte 
možnosť sa s bližšími podmienkami  možnosť sa s bližšími podmienkami  
a dôvodmi oboznámiť aj v aktuálnom a dôvodmi oboznámiť aj v aktuálnom 
vydaní Púchovských novín a podporiť vydaní Púchovských novín a podporiť 
samotnú petičnú akciu svojím podpisamotnú petičnú akciu svojím podpi
som na petičnom hárku umiestnenom som na petičnom hárku umiestnenom 
napr. na informáciách MsÚ Púchov napr. na informáciách MsÚ Púchov 
alebo v Púchovskom informačnom alebo v Púchovskom informačnom 
centre. Petícia prebieha pod hlavičkou centre. Petícia prebieha pod hlavičkou 
Združenia miest a obcí Slovenska.Združenia miest a obcí Slovenska.

V aktuálnom vydaní sa dočítate aj V aktuálnom vydaní sa dočítate aj 
o činnosti Mestskej polície Púchov  o činnosti Mestskej polície Púchov  
a spoločnosti Púchov Servis, s.r.o. za a spoločnosti Púchov Servis, s.r.o. za 
rok 2021 ako aj o aktuálnej činnosti rok 2021 ako aj o aktuálnej činnosti 
Podniku technických služieb mesPodniku technických služieb mes
ta Púchov. Nájdete tu aj informáciu  ta Púchov. Nájdete tu aj informáciu  
o ďalšej možnosti prihlásiť sa na očkoo ďalšej možnosti prihlásiť sa na očko
vanie, ktoré je naplánované na piatok vanie, ktoré je naplánované na piatok 
25.2.2022.25.2.2022.

Nedá mi nespomenúť aktuálnu inNedá mi nespomenúť aktuálnu in
formáciu, ktorú som sa dozvedela od formáciu, ktorú som sa dozvedela od 
jednej priateľky, ktorej mamička, mojednej priateľky, ktorej mamička, mo
mentálne zasiahnutá stratou manžela, mentálne zasiahnutá stratou manžela, 
bola v strede záujmu podvodníkov, bola v strede záujmu podvodníkov, 
ktorí chceli zarobiť na dôverčivosti  ktorí chceli zarobiť na dôverčivosti  
a strachu. Prosím, milí seniori, buďte a strachu. Prosím, milí seniori, buďte 

opatrní a v prípade telefonátu, ktorým opatrní a v prípade telefonátu, ktorým 
Vás neznáma osoba informuje o nejaVás neznáma osoba informuje o neja
kej „údajnej“ tragédii vo Vašom živote, kej „údajnej“ tragédii vo Vašom živote, 
s podmienkou urýchleného presunu s podmienkou urýchleného presunu 
finančných prostriedkov na záchranu finančných prostriedkov na záchranu 
Vami blízkej osoby, preverte si tieto Vami blízkej osoby, preverte si tieto 
informácie ihneď u svojich blízkych  informácie ihneď u svojich blízkych  
a v prípade, že sa jedná o podvod, a v prípade, že sa jedná o podvod, 
okamžite kontaktujte štátnu políciu. okamžite kontaktujte štátnu políciu. 
Veľmi ľahko sa vo svojej zraniteľnosti Veľmi ľahko sa vo svojej zraniteľnosti 
môžete stať obeťou trestného činu môžete stať obeťou trestného činu 
podvodu, čo Vám určite nepridá na podvodu, čo Vám určite nepridá na 
pohode a ani na zdraví. Dávajte si popohode a ani na zdraví. Dávajte si po
zor a buďte ostražití, pretože takýchto zor a buďte ostražití, pretože takýchto 
prípadov stále pribúda. prípadov stále pribúda. 

Bohužiaľ, v súčasnosti je hnevu, zlosti Bohužiaľ, v súčasnosti je hnevu, zlosti 
a zloby všade naokolo veľmi veľa. Nea zloby všade naokolo veľmi veľa. Ne
dajte sa vtiahnuť do pavučiny zlosti  dajte sa vtiahnuť do pavučiny zlosti  
a nenávisti. František z Assisi povedal: a nenávisti. František z Assisi povedal: 
„Mojou najlepšou obranou proti všet-„Mojou najlepšou obranou proti všet-
kým intrigám a úskokom nepriateľa je kým intrigám a úskokom nepriateľa je 
duch radosti.“duch radosti.“ Stotožňujem sa s názo Stotožňujem sa s názo
rom, že šťastní ľudia nestrácajú čas na rom, že šťastní ľudia nestrácajú čas na 
ubližovanie iným. Zlo je rečou len neubližovanie iným. Zlo je rečou len ne
šťastných, frustrovaných a závistlivých šťastných, frustrovaných a závistlivých 
ľudí. Držme si blízko ľudí, ktorí vítajú ľudí. Držme si blízko ľudí, ktorí vítajú 
deň s jednoduchým, ale krásnym podeň s jednoduchým, ale krásnym po
solstvom... s úsmevom na tvári.solstvom... s úsmevom na tvári.

Prajem vám všetkým týždeň plný Prajem vám všetkým týždeň plný 
zdravia a radosti a mnoho dôvodov na zdravia a radosti a mnoho dôvodov na 
úsmev. Majte sa krásne! úsmev. Majte sa krásne! 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Ak o Tebe niekto hovorí niečo zlé, 
je to preto, lebo o sebe nemôže povedať nič dobré...

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

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

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

SOCIÁLNY 
TAXÍK
MESTA PÚCHOV

0904 370 525 

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

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

od 1.7.2021 aj občania/seniori nad 65 rokov

taxík Vás odvezie k lekárovi, na úrady, do lekárne

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

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU.

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

NOVINKA 
DARČEKOVÝ POUKAZ 

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

v kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Púchov
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Spoločnosť Púchov servis, s.r.o. svoju činnosť  
v uvedenom období zameriavala predovšetkým na 
poskytovanie služieb a obslužných činností pre:

 spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.,
 Mesto Púchov ako celok resp. pre spoločnosti  

a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 okolité obce,
 SVB a iné subjekty podľa ich požiadaviek.
Hlavné činnosti spoločnosti boli a aj naďalej 

budú zamerané na:
 servis, opravy a údržbu tepelnotechnických za

riadení vo vlastníctve spoločnosti MESTSKÝ BYTO
VÝ PODNIIK, s.r.o.,

 správu bytov a nebytových priestorov na
chádzajúcich sa na území mesta a v blízkom okolí,

 obsluha peletkových kotolní v okolitých ob
ciach,

 prevádzkovanie maloobchodnej predajne s vo
doinštalačným a kúrenárskym materiálom,

 vedenie účtovnej a ekonomickej agendy pre 
spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 

Tak, ako v uplynulom období bude spoločnosť 
Púchov servis s.r.o. v neposlednom rade posky
tovať svoje služby aj naďalej v prospech SVB a NP  
a širokej verejnosti. 

Spoločnosť v roku 2021 zamestnávala k 31. 12. 
2021 celkovo 29 stálych zamestnancov, z toho traja 
v riadiacej funkcii, trinásť vo funkcii TH pracovníkov 
a ostatní vo výrobných činnostiach so zameraním 
na:

 stavebnú údržbu
 elektroinštalačné práce
 kúrenárske a vodoinštalačné práce
 obsluhu peletkových kotolní 
Na uvedené činnosti je spoločnosť odborne, ma

teriálne aj technicky zabezpečená.
Hlavným cieľom a účelom takto budovanej mest

skej spoločnosti je poskytovanie služieb pre širokú 
škálu subjektov nachádzajúcich sa na území mesta 
a v blízkom okolí so zameraním na vyššie uvedené 
činnosti po dobu 24 hodín denne 7 dní v týždni, 
nakoľko spoločnosť zabezpečuje havarijnú službu.

Ako najvýznamnejšie akcie a činnosti realizo-
vané v roku 2021 uvádzame: 

1. Servis, opravu a údržba tepelnotechnických 
zariadení vo vlastníctve spoločnosti MESTSKÝ BY
TOVÝ PODNIK, s.r.o., realizovaný v rozsahu: 

 bežnej údržby a opráv tepelnotechnických za
riadení v celom rozsahu tepelného hospodárstva 
so zameraním na odstraňovanie netesností, oprave 
resp. výmene nefunkčných komponentov KOST,

 komplexnej kontroly stavu technologických 
zariadení so zameraním na vykurovaciu sezónu 
 kontrola nastavenia regulátorov vykurovania 
jednotlivých KOST, kontrola funkčnosti meracích  
a regulačných prvkov celého systému riadenia, 

 v uvedenom období boli vykonané všetky plá
nované odborné prehliadky a odborné skúšky na 
vyhradených technických zariadeniach tlakových, 
plynových a elektrických, čo je základný predpo
klad pre bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu pre
vádzku celej sústavy zásobovania teplom,

 podieľali sme sa prácami na výmene 23 ks KOST 
tepelného hospodárstva MsBP.

2. Správa bytov a nebytových priestorov 
 Vzhľadom k tomu, že zo strany vlastníkov by

tov a NP v jednotlivých domoch nie je v mnohých 
prípadoch záujem obsadiť funkciu predsedu resp. 
členov rady SVB a NP, správa týchto objektov podľa 
platnej legislatívy v zmysle zákona č. 182/1993 

Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  
v znení neskorších predpisov bude riešená formou 
Zmluvy o výkone správy (doteraz je správa vyko
návaná na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej 
medzi spoločnosťou Púchov servis s.r.o. a prísluš
ným SVB a NP).

 Vzhľadom na prijaté legislatívne zmeny v oblasti 
správy bytov a nebytových priestorov prebiehalo 
jednanie s jednotlivými SVB, ako vlastníkom B a NP, 
pre ktoré vykonávame služby, aktualizácia mandát
nych zmlúv resp. dojednanie nových zmlúv o výko
ne správy v týchto objektoch a navýšenie poplatku 
za správu tak, aby bola zabezpečená ich efektívna 
správa.

3. V rámci poskytovanie služieb v oblasti bežnej 
údržby budov vo vlastníctve mesta sme vo viace
rých bytoch vykonali výmenu podlahovej krytiny, 
opravy vodovodných batérií, výmenu zariaďova
cích predmetov, vnútorného osvetlenia spoloč
ných priestorov, výmeny meračov a pod. 

 Realizovali sme viaceré akcie v rozsahu bežnej 
údržby v objektoch ZŠ a MŠ, ale aj iných mestských 
objektov

 Realizovali sme čiastočnú rekonštrukciu jedné
ho z mestských bytov. 

 Realizovali sme práce na objekte prípojky teplo
vodu do objektov Rubicon „C“.

 Prebehla oprava kuchyniek a úprava odvodne
nia v objekte KD Hoštiná.

 Realizovali sme dokončovacie práce a úpravy pri 
objekte ZUŠ.

 Realizovali sa práce spojené s ochranou pred 
požiarmi na objekte has. zbrojnice v Ihrišti.

 Realizovali sme úpravu priestorov na prenájom 
a práce súvisiace s plánovaným doplnením kotla 
pre MsBP.

 Rekonštruovali sme zasadačku na MsÚ.
 Realizovali sme ZTI a vykurovanie v súvislosti  

s rekonštrukciou sauny na plavárni v Púchove.
4. Pri prevádzkovaní maloobchodnej predajne  

s vodoinštalačným a kúrenárskym materiálom sme 
zaznamenali oproti roku 2020 nárast tržieb o viac 

ako 3% napriek koronakríze.
5. Naďalej vykonávame vedenie účtovnej a eko

nomickej agendy pre MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, 
s.r.o., pričom aktívne spolupracujeme pri tvorbe 
návrhu ceny tepla na nasledujúci rok, ako aj pri 
určení jej skutočnej ceny za predchádzajúci rok  
v zmysle platnej legislatívy.

6. Naďalej vykonávame vedenie účtovnej  
a ekonomickej agendy aj pre spoločnosti MEDIAL 
Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o. 

Pracovníci spoločnosti aktívne spolupracujú so 
spoločnosťou MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.  
s cieľom znížiť spotrebu primárnych energií a teda 
znížiť náklady na výrobu a distribúciu tepla pre 
odberateľov napojených na centrálny teplovodný 
systém mesta. 

Spoločnosť je personálne a materiálne pripra-
vená vykonávať v režime „IN HOUSE“ pre mest-
ské organizácie predovšetkým tieto činnosti:

 oprava a údržba tepelných zariadení,
 kúrenárstvo,
 vodoinštalatérstvo,
 stavebná údržba, 
 elektroinštalačné práce, 
 technické poradenstvo.
 Hospodársky výsledok za obdobie 01 – 11/2021 

naznačuje plnenie záväzku – kladný hospodársky 
výsledok. 

Spoločnosť Púchov servis s.r.o. sa v nastávajúcom 
období chce zamerať na skvalitnenie poskytova
ných služieb, ktoré plánujeme dosiahnuť zvýšením 
odborných znalostí zamestnancov a zlepšením ko
munikácie so zákazníkmi.

Spoločnosť Púchov servis s.r.o. sa v nastávajúcom 
období bude aktívne spolupodieľať na budovaní 
rozšírenia teplovodu do nových lokalít (Dlhé Lúky) 
vo vlastníctve spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ POD
NIK, s.r.o. s hlavným cieľom – udržať, resp. znížiť 
celkové náklady na dodávku tepla pre konečného 
odberateľa napojeného na sústavu CZT.

Michal Kočner, konateľ spoločnosti
Foto: Slavomír Flimmel

Správa o činnosti Púchov servis, s.r.o. za rok 2021
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Mestská polícia v Púchove ako poriadkový útvar 
mesta v zmysle svojich oprávnení a povinností ulo
žených zákonom č. 564/91 Zb. o obecnej polícii  
v platnom znení, vedie občanov k tomu, aby dodr
žiavali zákony, všeobecne záväzné právne predpisy 
a rešpektovali pravidlá občianskeho spolunažívania. 
Mestská polícia sa pri svojej činnosti riadi zákonom 
č. 564/1991 o obecnej polícii a zákonom č. 372/1990 
o priestupkoch, plní úlohy prijaté vo všeobecne zá
väzných nariadeniach mesta, uzneseniach MsZ a roz
hodnutiach primátorky mesta.

1. Personálna oblasť
Na oddelení mestskej polície pracuje 19 osôb  

v piatich pracovných zaradeniach – náčelník, 15 prí
slušníkov mestskej polície zaradených do priameho 
výkonu služby, operátor kamerového systému, ad
ministratívna pracovníčka a upratovačka, ktorá pra
cuje na skrátený pracovný úväzok. Všetci príslušníci 
mestskej polície spĺňajú zákonom určené kvalifikač
né predpoklady a odbornú spôsobilosť v zmysle zá
kona o obecnej polícii. K 31. 1. 2021 ukončil pracovný 
pomer jeden príslušník mestskej polície, ktorý odišiel 
do starobného dôchodku. 

Trend prijímania bývalých príslušníkov policaj
ného zboru do radov mestskej polície, ktorý bol 
praktizovaný v minulých volebných obdobiach, sa  
z krátkodobého hľadiska javil ako výhodný pre mesto  
z dôvodu absencie vstupných nákladov na odbornú 
spôsobilosť. Z dlhodobého hľadiska však spôsobil, že 
nedochádzalo k omladzovaniu kolektívu a v súčas
nosti pracuje 12 príslušníkov vo vekovej kategórii 
5058 rokov. Vyšší vek príslušníkov mestskej polície, 
ako aj pandémia ochorenia COVID19, z dôvodu kto
rej bolo práceneschopných 9 príslušníkov, pričom 
ďalší príslušníci sa museli aj viackrát podrobiť karan
ténnym opatreniam spôsobil, že za rok 2021 bolo na 
oddelení odpracovaných 862 nadčasových hodín  
a zostatok nevyčerpanej dovolenky predstavuje 
približne 300 dní. Zvýšená chorobnosť však nemala 
dopad na zabezpečenie nepretržitej prevádzky a prí
slušníci mestskej polície boli k dispozícií občanom 24 
hodín denne počas celého roka.

2. Technické zabezpečenie
Mestská polícia Púchov sídli na ulici Ferka Urbán

ka 803 v budove, ktorá je majetkom mesta. Pri svojej 
činnosti používa dve vozidlá  Hyundai Getz, ktoré je 
často poruchové v dôsledku vyššieho veku a novšie 
vozidlo Suzuki Vitara. Obe služobné motorové vozid
lá sú označené v súlade so zákonom o obecnej polícii 
a v každom z nich je namontovaná jednotka GPS. 

Príslušníci mestskej polície pri výkone služby no
sia v zmysle zákona o obecnej polícií krátku guľovú 
zbraň, ktorej držiteľom je mesto. Výzbroj príslušníkov 
mestskej polície tvoria pištole Glock 17 a pištole ČZ 
vz. P09, všetky kalibru 9mm.

Komunikácia medzi príslušníkmi mestskej polície 
vo výkone služby je zabezpečená prostredníctvom 
vysielačiek. Stacionárna rádiostanica je umiestne
ná v priestoroch stálej služby, ďalšia je umiestnená  
v služobnom motorovom vozidle. Hliadkam sú  
k dispozícií ručné rádiostanice. Vzhľadom na ich vek 
a technickú zastaranosť boli zakúpené nové digitá
lne rádiostanice s príslušenstvom, ktoré majú zabu
dované GPS. Na účely komunikácie medzi občanmi 
a realizačnou hliadkou sa používa služobný mobilný 
telefón s tel. číslom 0903 132333 ako aj bezplatná te
lefonická linka 159. 

Prístroj Dröger Alcotest používajú príslušníci mest
skej polície na vykonanie orientačnej dychovej skúš
ky za zistenie alkoholu v dychu. Súčasťou výbavy 
služobného vozidla bol aj v roku 2021 prístroj AED 
(automatický externý defibrilátor). 

Pri odchyte túlavých psov na území mesta policajti 
používajú odchytovú tyč, rukavice, ako aj čítačku či
pov, ktorá výrazne skracuje čas pri zisťovaní majiteľa 
psa. Ostatná služobná výstroj, súčasti služobnej uni
formy a ostatné pomôcky potrebné na výkon služby 
boli priebežne doplňované podľa doby životnosti  
a schválených finančných prostriedkov.

Kamerový systém
Kamerový systém v meste a jeho rozšírenie boli 

realizované za finančnej podpory Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality. V roku 2021 pribudli 4 nové 
kamery financované z rozpočtu mestskej polície. Ve
rejné priestranstvá na území mesta sú monitorované 
34 kamerami, ktorých ovládanie je z miestnosti stálej 
služby, kde pracuje operátor kamerového systému. 
Výstupy z kamerového systému využívajú príslušní
ci mestskej polície pri objasňovaní priestupkov a na 
základe dožiadania sú poskytované aj príslušníkom 
Policajného zboru Slovenskej republiky.

3. Pracovné výsledky
Prioritou mestskej polície v roku 2021 bola kontrola 

verejného poriadku, platných všeobecne záväzných 
nariadení, kontrola plateného parkovania, dodržia
vanie zákazov upravených dopravnými značkami  
a dodržiavanie nariadení štátu a opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného 
zdravia na zabránenie šírenia ochorenia COVID19.

Za rok 2021 bolo riešených celkom 3471 vecí,  
z toho 2451 priestupkov. Výška uložených pokút bola 
celkom 14.610 €. 

Na úseku dopravy bolo riešených celkom 1.587 
priestupkov, za ktoré boli uložené blokové pokuty  
v sume 12.580 €. Technický prostriedok na zabráne
nie odjazdu vozidla bol použitý v 702 prípadoch.

Na úseku verejného poriadku, VZN, občianskeho 
spolunažívania a majetku bolo zistených celkom 864 
priestupkov, za ktoré boli uložené blokové pokuty  
v sume 2030 €. Na útvar MsP bolo v roku 2021 pred
vedených 22 osôb, pričom v 9 prípadoch boli pou
žité donucovacie prostriedky. Použitie donucovacích 
prostriedkov bolo vyhodnotené ako opodstatnené  
a v súlade so zákonom.

Za rok 2021 bolo občanmi mesta odovzdaných 116 
nájdených vecí, ktoré boli vrátené ich majiteľom. Po
moc MsP pri zisťovaní majiteľov nájdených vecí po
skytujú mestské médiá, ktoré publikujú oznámenia  
o nálezoch na svojich internetových stránkach.

Okrem oznamovania priestupkov občania kontak
tovali hliadku v 389 prípadoch, kedy sa potrebovali 
poradiť, alebo oznamovali vec, ktorej riešenie nepatrí 
do kompetencie mestskej polície.

Mestská polícia vykonávala kontrolu záujmových 

objektov v meste, kde z areálov škôl a iných priesto
rov boli vykázaní 4 občania. 

Na základe žiadostí súdov a iných inštitúcií, ktorým 
mestská polícia poskytuje súčinnosť v zmysle zákona 
bolo doručených 26 listových zásielok do vlastných 
rúk občanom mesta. Išlo prevažne o osoby, ktoré 
neboli zastihnuté poštovým doručovateľom, zmeni
li miesta pobytu bez prehlásenia, alebo mali miesto 
pobytu Púchov a nepreberali si zásielky na mest
skom úrade.

4. Preventívna činnosť 
Aj v roku 2021 v dňoch školského vyučovania prí

slušníci mestskej polície v ranných hodinách kontro
lovali a riadili cestnú premávku na priechodoch pre 
chodcov v blízkosti ZŠ Komenského, ZŠ Mládežnícka, 
alebo na Ul. Štefánikova a Obrancov mieru.

Prednášková činnosť na školách v roku 2021 ne
bola splnená podľa stanoveného cieľa z dôvodu 
šírenia ochorenia COVID19 a zatvárania škôl, ktoré 
prechádzali na dištančné vyučovanie. Počas roka boli 
realizované tri prednáškové bloky na ZŠ Komenské
ho – dva na tému „Kriminalita mládeže a trestnopráv
na zodpovednosť“, jeden prednáška na tému „Šikana  
a kyberšikana“. 

5. Ekonomická oblasť
Rozpočet na činnosť mestskej polície v roku 2021 

bol Mestským zastupiteľstvom Púchov schválený  
v sume 596.134 €. Jeho čerpanie počas celého roka 
bolo v súlade so zákonom, dodržiavaním rozpočto
vých pravidiel a vnútorných smerníc mesta.

Mestská polícia za rok 2021 uložila blokové poku
ty v celkovej výške 14.610 €, z toho bolo vydaných  
8 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej 
hodnote 140 €, ktoré sa vymáhajú zákonným spôso
bom. 

6. Plány na rok 2022
 rozšírenie kamerového systému a modernizácia 

jeho hardvéru a softvéru,
 obnova zastaraných a nefunkčných zariadení 

potrebných k výkonu služby podľa schváleného roz
počtu mesta,

 zvyšovanie odbornej úrovne príslušníkov MsP  
formou školení a ďalších druhov vzdelávania,

 skúšobné zavedenie cyklohliadok do výkonu služ
by podľa personálnych možností útvaru,

 v prípade zistenia zdravotnej nespôsobilosti na 
výkon služby zo strany dlhodobo práceneschop
ných príslušníkov vykonať výber nových uchádzačov  
o prácu v mestskej polícii,

 zvýšenie preventívnej činnosti na školách a medzi 
seniormi podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Mário Martinko, náčelník MsP, foto: S. Flimmel

Správa o činnosti Mestskej polície Púchov za rok 2021
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Mestská polícia
Odmietol opustiť supermarket
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo

nické oznámenie, podľa ktorého vo vestibule 
jedného z púchovských supermarketov spí 
neznámy muž pod vplyvom alkoholu. Po jeho 
prebudení odmietol opustiť supermarket.  
Hl iad ka na mieste našla muža, ktorý bol evi
dentne pod vplyvom alkoholu a nevládal cho
diť. Hliadka mestskej polície mužovi pomohla 
opustiť priestor supermarketu. Priestupok vy
riešila napomenutím. 

Hrabal sa v stavebnom odpade...
Krátko po 23.00 hodine prijali na oddelenie 

mestskej polície telefonické oznámenie, podľa 
ktorého na parkovisku pri OD Billa neznámy 
opitý muž huláka, búcha plechmi a ruší noč
ný pokoj. Hliadka na mieste zistila priestupok 
proti verejnému poriadku. Dopustil sa ho muž 
z Púchova, ktorý evidentne pod vplyvom alko
holu oplzlo vykrikoval a prehrabával sa v sta
vebnom odpade z rekonštrukcie obchodného 
domu. Hliadka muža z čiastočne oploteného 
staveniska vykázala, priestupok proti verejné
mu poriadku vyriešila napomenutím.   

Horeli kontajnery
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme

nie Hasičského a záchranného zboru o horia
cich kontajneroch pri jedálni v areáli Strednej 
odbornej školy na Ulici Ivana Krasku v Púcho
ve. Hliadka na mieste zistila, že modrý plasto
vý kontajner určený na zber papiera je úplne 
zhorený a vedľajší žltý kontajner je značne poš
kodený. Hliadka vyhotovila z miesta fotodo
kumentáciu, pokúsila sa kontaktovať riaditeľa 
Podniku technických služieb mesta Púchov. 

  Mŕtva srnka
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo

nické oznámenie, podľa ktorého bola pri chat
ke v záhradkárskej osade v plote zakliesnená 
uhynutá srnka. Mestský policajti vyhotovili  
z miesta fotodokumentáciu, o prípade infor
movala poľovného hospodára, ktorý zabezpe
čil odstránenie mŕtveho zvieraťa. 

Beluša, 10. februára 2022 – BAE Systems predsta
vila svoju sieť lokálnych slovenských priemysel
ných partnerov pre pásové bojové obrnené vozidlo 
(PBOV) CV90 v nadväznosti na svoju ponuku splniť 
požiadavky Ozbrojených síl SR na obstarávanie no
vej flotily 152 PBOV vo viacerých variantoch. Miestni 
priemyselní partneri boli predstavení počas návštevy 
tento týždeň v KOVAL SYSTEMS, a.s. v Beluši. 

Spoločnosť BAE Systems sa zaväzuje zapojiť slo
venských priemyselných partnerov na viac ako poža
dovaných 40 percent zmluvnej hodnoty, zabezpečiť 
udržanie a rozvoj vysoko špecializovaných výrob
ných zručností, ako aj podporiť rast zamestnanosti  
v celej krajine. 

BAE Systems už úzko spolupracuje s konštruktérom 
delostreleckých systémov KONŠTRUKTADefence, 
a.s., dizajnérom hlavní mínometného systému Mjö
lner používaných na vozidlách CV90 švédskej armá
dy. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy aj s niekoľký
mi ďalšími strategickými partnermi – vrátane KOVAL 
SYSTEMS, a.s., so sídlom v Trenčianskom kraji; ZTS  
ŠPECIÁL, a.s. pôsobiacom v Dubnici 
nad Váhom; a Aliter Technologies, 
a.s. so sídlom v Bratislave – ktorí 
budú všetci poskytovať podporu 
výroby v rámci širšej priemyselnej 
siete pre navrhovaný program 
CV90.

„Úspešná priemyselná spolupráca 
BAE Systems ďaleko presahuje me
chanickú montáž vozidla alebo bu
dovanie nových tovární,“ povedal 
Tommy GustafssonRask, výkonný 
riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hä
gglunds, ktorá vyvíja a vyrába CV90 
vo švédskom Örnsköldsviku. „Naša 
ponuka je postavená na partne
roch slovenského obranného prie
myslu, ktorí zohrávajú hodnotnú  
a strategickú úlohu pri vývoji, vý
robe, výcviku a podpore vozidla  
a jeho mnohých variantov.“ 

Spoločná ponuka BAE Systems 

Hägglunds a Švédskej správy obranného materiálu 
(FMV) zabezpečí výrobu a dodávku CV90 v spoluprá
ci s miestnym slovenským priemyslom, včas a podľa 
rozpočtu. Ponuka je určená aj na dlhoročnú podporu 
sebestačnosti obranných síl SR.

Prístup BAE Systems k priemyselnej spolupráci je 
založený na osvedčenom poskytovaní viacerých ex
portných programov CV90 európskym zákazníkom. 
Tím BAE Systems Hägglunds dôsledne dodáva pro
gramy načas alebo v predstihu, čím za posledných 20 
rokov vygeneroval v priemyselnej spolupráci celko
vo 3 miliardy eur. Úzka spolupráca s rastúcou sieťou 
prie myselných partnerov po celom Slovensku zabez
pečí, že miestny priemysel bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri servise, údržbe a budúcom vývoji CV90.

CV90 používa sedem krajín  Dánsko, Estónsko, 
Fínsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a Holandsko, 
pričom v prevádzke je takmer 1 300 CV90 mnohých 
variantov. Vozidlo má v bojoch overené výsledky a je 
navrhnuté tak, aby vyhovovalo budúcemu rastu, aby 
splnilo vyvíjajúce sa misie.              Zdroj: BAE Systems

BAE Systems predstavila slovenskú 
priemyselnú sieť pre výrobu CV90

Riaditeľa BAE Systems Tommy Gustafsson-Rask predstavuje v Beluši projekt.                  FOTO: BAE Systems

Zľava: T. Gustafsson-Rask (BAE) a J. Michálek (KOVAL).   
 FOTO: BAE Systems
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Mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. zorMestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. zor
ganizovala v nedeľu 13. 2. 2022 Valentínsky konganizovala v nedeľu 13. 2. 2022 Valentínsky kon
cert známych melódii v podaní hudobnej skupiny cert známych melódii v podaní hudobnej skupiny 
TRITON z Košeckého Podhradia. Predstavenia bolo TRITON z Košeckého Podhradia. Predstavenia bolo 
možné sledovať zdarma na www.facebook.com/ možné sledovať zdarma na www.facebook.com/ 
DivadloPúchov alebo priamo v Divadle Púchov. DivadloPúchov alebo priamo v Divadle Púchov. 

Kto chce prísť do Divadla na koncerty, musí si na Kto chce prísť do Divadla na koncerty, musí si na 

www.kultura.puchov.sk zakúpiť vstupenku, pretože www.kultura.puchov.sk zakúpiť vstupenku, pretože 
kapacita divadla je obmedzená (šachovnicové sekapacita divadla je obmedzená (šachovnicové se
denie). Ďalší koncert sa koná v nedeľu 20. 2. 2022  denie). Ďalší koncert sa koná v nedeľu 20. 2. 2022  
o 17.00 hod., kedy vystúpia žiaci a učitelia ZUŠ Púo 17.00 hod., kedy vystúpia žiaci a učitelia ZUŠ Pú
chov. V nedeľu 27. 2. o 17.00 hod. v divadle vystúpi chov. V nedeľu 27. 2. o 17.00 hod. v divadle vystúpi 
púchovská speváčka Andy Lou.púchovská speváčka Andy Lou.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Valentínsky koncert známych melódii v divadle 

Z práce Podniku technických služieb mesta Púchov
Pracovníci Podniku technických služieb mesta Pracovníci Podniku technických služieb mesta 

Púchov minulý týždeň pokračovali v čistení mesta, Púchov minulý týždeň pokračovali v čistení mesta, 
orezoch stromov, vyhrabávali lístie a čistili upchaté orezoch stromov, vyhrabávali lístie a čistili upchaté 
rigoly v mestských častiach. Ďalej vybetónovali zákrigoly v mestských častiach. Ďalej vybetónovali zák
lad pre nový stĺp verejného rozhlasu, po vytvrdnutí lad pre nový stĺp verejného rozhlasu, po vytvrdnutí 
betónu osadia nový stĺp a prepoja káble na Železničbetónu osadia nový stĺp a prepoja káble na Železnič
nej ul., Spojovej ul. s Kolonkou. nej ul., Spojovej ul. s Kolonkou. 

Ako sme už informovali v minulých číslach PúchovAko sme už informovali v minulých číslach Púchov
ských novín, pracovníci Podniku technických služieb ských novín, pracovníci Podniku technických služieb 
mesta reagovali na sťažnosti obyvateľov mestskej mesta reagovali na sťažnosti obyvateľov mestskej 
časti Nosice na časté výpadky verejného osvetlenia časti Nosice na časté výpadky verejného osvetlenia 
hlavnej ulice. Ako sa zistilo, výpadky boli spôsobené hlavnej ulice. Ako sa zistilo, výpadky boli spôsobené 
predovšetkým skratmi na elektrickom vedení v dôpredovšetkým skratmi na elektrickom vedení v dô
sledku neorezávania konárov stromov a kríkov pod sledku neorezávania konárov stromov a kríkov pod 
elektrickým vedením. Aj keď išlo prevažne o neplneelektrickým vedením. Aj keď išlo prevažne o neplne

nie si povinnosti majiteľov súkromných pozemkov, nie si povinnosti majiteľov súkromných pozemkov, 
na ktorých tieto dreviny rástli, Podnik technických na ktorých tieto dreviny rástli, Podnik technických 
služieb mesta začiatkom februára obyvateľom tejto služieb mesta začiatkom februára obyvateľom tejto 
mestskej časti s orezom drevín vypomohol. Za účasmestskej časti s orezom drevín vypomohol. Za účas
ti Stredoslovenskej distribučnej a poslanca Romana ti Stredoslovenskej distribučnej a poslanca Romana 
Špačeka sa orezali najkritickejšie miesta v miestnej Špačeka sa orezali najkritickejšie miesta v miestnej 
časti, ktoré by mali napomôcť k vyriešeniu daného časti, ktoré by mali napomôcť k vyriešeniu daného 
problému.problému.

Ďalším problémom boli zastarané a energeticky Ďalším problémom boli zastarané a energeticky 
náročné telesá lámp verejného osvetlenia. Tieto boli náročné telesá lámp verejného osvetlenia. Tieto boli 
nielen ekonomicky nevýhodné (pri dnešnom zdražonielen ekonomicky nevýhodné (pri dnešnom zdražo
vaní elektrickej energie obzvlášť), ale aj preťažovali vaní elektrickej energie obzvlášť), ale aj preťažovali 
elektrickú sieť. Nedávno tam boli pilotne vymenené elektrickú sieť. Nedávno tam boli pilotne vymenené 
staré lampy za nové – LEDkové. Opýtali sme sa konastaré lampy za nové – LEDkové. Opýtali sme sa kona
teľa Podniku technických služieb mesta Ing. Miloša teľa Podniku technických služieb mesta Ing. Miloša 

Svobodu na obnovu verejného osvetlenia v NosiSvobodu na obnovu verejného osvetlenia v Nosi
ciach a tiež na to, čo mesto plánuje ďalej. „Enormné ciach a tiež na to, čo mesto plánuje ďalej. „Enormné 
zvýšenie cien elektrickej energie nás prinútilo konať zvýšenie cien elektrickej energie nás prinútilo konať 
ešte rýchlejšie ako sme pôvodne plánovali. Verejné ešte rýchlejšie ako sme pôvodne plánovali. Verejné 
osvetlenie v meste spotrebuje najviac elektrickej osvetlenie v meste spotrebuje najviac elektrickej 
energie, a preto sme začali s výmenou za úsporné energie, a preto sme začali s výmenou za úsporné 
LED svietidlá práve tu. Postupne za úsporné svietidlá LED svietidlá práve tu. Postupne za úsporné svietidlá 
budú nahradené všetky svietidlá v školách, škôlbudú nahradené všetky svietidlá v školách, škôl
kach, mestskom úrade a mestských spoločnostiach. kach, mestskom úrade a mestských spoločnostiach. 
Je dôležité, aby sme sa zodpovedne správali všetci, Je dôležité, aby sme sa zodpovedne správali všetci, 
nesvietili a nekúrili zbytočne. Buďme ohľaduplní  nesvietili a nekúrili zbytočne. Buďme ohľaduplní  
k životnému prostrediu aj k svojej peňaženke“, odpok životnému prostrediu aj k svojej peňaženke“, odpo
vedal konateľ Miloš Svoboda.vedal konateľ Miloš Svoboda.

PTSM, foto: PTSMPTSM, foto: PTSM
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Púchovská sauna v priestoroch Krytej pla-
várne MŠK Púchov bola spustená v roku 1974 
spoločne s plavárňou. Od jej vzniku sa teší 
veľkej popularite, navštevovali ju športovci, 
zamestnanci Matadoru či Makyty a široká 
púchovská verejnosť.

Benefitmi sauny sú dva bazény na teplú aj 
studenú vodu. Púchovskú saunu ročne navštívi 
5.000 platiacich návštevníkov. Už niekoľko rokov 
prevádzkovateľ plavárne MŠK Púchov vyhra
dil čas pre športovcov MŠK, aby po tréningoch 
futbalistov, hokejistov či volejbalistoch mohli 
patrične zregenerovať. Nepriaznivá pandemická 
situácia vyústila v zatvorenie rôznych prevád
zok služieb pre občanov v meste Púchov, medzi 
ktoré sa zaradila aj sauna. Napriek tomu však ve
denie mesta Púchov nezaháľalo a využilo tento 
čas v prospech občanov inovatívnym spôso
bom – na rekonštrukciu priestorov sauny, ktorá  
v tomto roku dovŕšila 48. výročie svojej prevád
zky.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných prie
storov sauny sa uskutočnilo v stredu 9. februára 
2022 za účasti primátorky mesta Púchov Ka
taríny Henekovej, p. Halačovej zo zhotoviteľs
kej spoločnosti HLBStav, s.r.o., viceprimátora  
a športovo  marketingového manažéra Lukáša 
Ranika, poslancov Mestského zastupiteľstva  
v Púchove – Ireny Kováčikovej, Angely Lazo
rovej, Ivana Kubiša, Jána Riška, Miroslava Kubi
čára, Petra Žiačika a Daniela Laka a niektorých 
pracovníkov MsÚ Púchov, MŠK Púchov, s.r.o.  
a Púchov servis, s.r.o.

Na ploche 190 metrov štvorcových sa v uply
nulom období 5 mesiacov realizovali moderni

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej

(Pokračovanie na 9. strane)
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sauny Mestského športového klubu Púchov
začné práce  kompletne nové skladby podla
hy, stropu, stien, a to vrátane nových rozvodov 
vody, kúrenia a elektriky, čo bude mať v koneč
nom dôsledku efekt úspory nákladných energií. 
Zrekonštruované priestory sauny ponúkajú náv
števníkom hneď dve ďalšie možnosti relaxácie, 
vybrať si môžu medzi fínskou suchou alebo by
linkovou saunou, maséra návštevníci sauny ná
jdu za relaxačnou miestnosťou.

Hostí na pôde MŠK privítal viceprimátor mes
ta Lukáš Ranik slovami: „Púchovská sauna mala 
vždy svoj cveng. Preto som veľmi rád, že sme ju 
komplexne zrekonštruovali a patrí sa poďako
vať všetkým poslancom MsZ, ktorí túto náročnú 
rekonštrukciu podporili. Za tých 48 rokov exis
tencie jej služby využilo mnoho Púchovčanov 
a už logicky nespĺňala moderné štandardy. Ná
ročnú rekonštrukciu máme úspešne za sebou  
a pozývam všetkých ľudí, aby si ju prišli vyskúšať. 
Vstupné oproti konkurencii je stále symbolické 
a je to jeden z mnohých benefitov, ktoré pri
nášame našim spoluobčanom“. 

Primátorka mesta Katarína Heneková na sláv
nostnom otvorení sauny uviedla: „Veľmi ma 
teší, že dnes môžeme spustiť do života novú 
prevádz ku sáun v mestskej plavárni. Rekon
štrukciou vznikli nielen nové sauny, ale aj kom
pletné priestory bazénov, oddychových priesto
rov, spŕch, sociálnych zariadení, a to v celkovej 
výmere 190 metrov štvorcových. Veľký význam 
pre ďalšiu prevádzku nielen sauny, ale aj plavec
kého bazéna a celého priestoru plavárne, má aj 
rekonštrukcia elektriny, rozvodov vody i kúrenia, 
ktoré budú mať priaznivý dopad na úsporu ener
getických nákladov na prevádzku celej plavárne. 
Naším spoločným cieľom s MŠK Púchov, s.r.o. je 
vytvoriť príjemné prostredie pre klientov sauny, 
ale najmä pre deti a mládež zapojených v špor
tových činnostiach MŠK (hokejistov, futbalistov, 
volejbalistov), kde je okrem tréningovej činnosti 
dôležitá aj regenerácia. Dôležité je poďakovať sa 
zhotoviteľovi i stavebnému dozoru za realizáciu 
tohto diela a hlavne mojim kolegom z oddelenia 
výstavby, ktorí s týmto projektom a samotnou 
rekonštrukciou bojovali nielen v zlých pande
mických podmienkach, ale aj v období, keď do
chádzalo k vysokému nárastu cien stavebných 
materiálov. Ďakujem všetkým za trpezlivosť, 
snahu a nasadenie pri zabezpečení tohto krás
neho priestoru pre verejnosť. Verím, že v najbliž
ších dňoch využijú obyvatelia možnosť vyskúšať 
na vlastnej koži blahodarné účinky sauny a zre
laxovať v nových priestoroch. Prevádzkovateľovi 
MŠK a jeho zamestnancom prajem do ďalšieho 
obdobia veľa zdravia a úspechov“. 

Sauna je pre verejnosť otvorená od 9. 2. 2022 
v režime OP+ s kapacitou 20 ľudí naraz. Perma
nentky z obdobia pred pandémiou zostávajú  
v platnosti. Viac informácií o prevádzke sauny 
nájdete na oficiálnom webe MŠK Púchov.

Zdroj: MsÚ Púchov, MŠK Púchov, 
Foto: Slavomír Flimmel

(Pokračovanie z 8. strany)
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V septembri 2021 na Ulici 1. mája 
pribudla nová automatická monito-
rovacia stanica kvality ovzdušia Slo-
venského hydrometeorologického 
ústavu (SHMÚ). Monitorovacia sta-
nica je jednou z 52 staníc Národnej 
monitorovacej siete kvality ovzdu-
šia. 

Púchov sa tak zaradil medzi mestá, 
kde sú koncentrácie znečisťujúcich lá
tok, teda stav ovzdušia monitorovaný 
prostredníctvom referenčných metód 
počas celého roka nepretržite 24 ho
dín denne. Namerané hodnoty z novo 
osadenej monitorovacej stanice sú 
dostupné na webstránke SHMÚ (www.
shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis)  
a taktiež na mape web aplikácie dne
sdycham.sk, kde je možné sledovať ak
tuálny stav kvality ovzdušia aj v ďalších 
vybraných lokalitách na Slovensku.

Mestská pozaďová stanica v Púcho
ve umožňuje obyvateľom sledovať 
koncentrácie týchto základných zne
čisťujúcich látok: PM2,5 a PM10 (pra
chové častice), ďalej oxidov dusíka, 
oxidu siričitého a oxidu uhoľnatého. 
Keďže znečisťujúce látky prítomné  
v ovzduší môžu mať nepriaznivé 
účinky na ľudské zdravie, rozsah zne
čistenia sa zisťuje meraním práve  
v dýchacej zóne. Niektoré z týchto zne

čisťujúcich látok vstupujú do chemic
kých reakcií s ostatnými vo vzduchu 
prítomnými zlúčeninami za vzniku 
ďalších, viac či menej nebezpečných 
látok, a preto je potrebné pravidelne 
merať ich koncentrácie v atmosfére. 

Kvalita ovzdušia sa vyhodnocuje voči 
limitným a cieľovým hodnotám na zá
klade celoročných meraní. Legislatíva 
EÚ stanovuje limitné a cieľové hodno
ty pre znečisťujúce látky ako minimá
lne požiadavky na kvalitu ovzdušia, 
ktoré nepredstavujú zdravotné riziko 
vzhľadom na dlhodobé pôsobenie. 
Ďalším zavedeným mechanizmom na 
ochranu zdravia obyvateľstva je smo
gový varovný systém. Nebezpečné 
pre zdravie ľudí je totiž aj krátkodo
bé vystavenie sa extrémne vysokým 
koncentráciám znečisťujúcich látok.  
V takomto prípade môže SHMÚ vy
hlásiť tzv. smogovú situáciu. Smogová 
situácia nastáva, ak dôjde k prekroče
niu informačného alebo výstražného 
prahu v prípade znečisťujúcich látok 
PM10, oxidu siričitého, oxidu dusičité
ho alebo ozónu. Hodnoty koncentrácií 
pre informačný alebo výstražný prah 
sú pre každú zo sledovaných látok na
stavené rozdielne, v závislosti od ich 
vplyvu na zdravie.

Znečistené ovzdušie nevplýva na 

všetkých ľudí rovnako. Ohrozené sú na
jmä citlivé skupiny obyvateľstva, kam 
sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chro
nicky chorí ľudia a seniori. Na webovej 
stránke dnesdycham.sk nájdete bližšie 
informácie nielen k zdravotným dopa
dom jednotlivých znečisťujúcich látok, 
ale aj aktuálne odporúčania, či je po
trebné obmedziť Vaše aktivity vo von
kajšom prostredí. 

Viac informácií ku kvalite ovzdušia 
hľadajte tiež na webovej stránke www.
populair.sk, prípadne môžete s ďalšími 
otázkami kontaktovať manažérky kva
lity ovzdušia pre Trenčiansky kraj, ktoré 
sú aj autorky tohto textu: 

Petra Baďurová Renčová, 
Trenčiansky samosprávny kraj, 

Katarína Mičáková,  
Ministerstvo život.  prostredia SR

V Púchove pribudla nová monitorovacia stanica SHMÚ

Športovci pozor, púchovské mestské zastupi
teľstvo pre vás schválilo 45.000 eur, určených na 
dotácie športových klubov. Žiadosti sa podávajú 
prostredníctvom podateľne mestského úradu ale
bo poštou v termíne do 31. marca tohto roka.

Či sa nám to páči, alebo nie, treba si konečne 
priznať, že všetky tie zmätočné vládne korona
opatrenia nás nepoškodzovali len ekonomicky, ale 
častokrát aj duševne a fyzicky. Veď ako je známe, 
práve nelogické usmernenia Matovičovho hygie
nika, opakovane spôsobovali väčšine slovenských 
športovcov obrovské problémy. Čo je však horšie, 
uvedené koronadivadlo, ktoré akoby zázrakom vy
mazalo chrípku, ba aj rakovinu, dokázateľne najviac 
poškodilo tých najzraniteľnejších, naše deti. 

Veľkým varovaním pre nás všetkých môže byť 
nedávno zverejnená správa Detského fondu OSN 
(UNICEF), ktorá priznáva, že deti a mladí ľudia budú 
ešte mnoho nasledujúcich rokov pociťovať dôsled
ky pandémie Covid19 na svojom psychickom zdra
ví a duševnej pohode.

Podobne alarmujúce zistenia nedávno potvrdili aj 
poprední zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, keď počas tlačovej konfe
rencie (3. februára 2021) upozornili, že v dôsledku 
zákazu vychádzania a zatvorených škôl sa o 33 % 
zvýšil počet detí do 18 rokov, u ktorých sa prejavujú 
depresívne syndrómy. 

Vážení športoví priatelia, ako bývalý aktívny zá
pasník a tréner bojových športov si dnes plne 

uvedomujem vážnosť 
celej situácie. Chápem, že 
mnohí z vás športovcov 
to v našom skorumpova
nom Slovensku nemajú 
na ružiach ustlané. 

Aj preto ma veľmi teší, 
že vám ako mestský po
slanec môžem prezradiť 
nasledovné užitočné in
formácie. Napriek nároč
nému obdobiu koronakrí
zy, sme ako púchovské 
mestské zastupiteľstvo  
v rámci mestského roz
počtu pre rok 2022, spo
ločne schválili finanč
né prostriedky v sume 
45.000 eur, určené na 
dotácie pre športové od
diely.

Pokiaľ ste členom športového klubu, ktorý dnes 
aktívne pôsobí v meste Púchov, tak neváhajte  
a využite naskytnutú príležitosť. Pozor, uvedená do
tácia môže byť poskytnutá do výšky maximálne 70 
% rozpočtovaných nákladov na projekt, akciu a účel 
žiadosti. 

Len pre zaujímavosť, v roku 2021 napr. mesto 
Púchov poskytlo z mestského rozpočtu finančné 
prostriedky formou nasledujúcich dotácii:

1. Projekt „1.VK Púchov 2021“, a to udržanie a roz
voj dievčenského a ženského volejbalu v Púchove,  
s termínom realizácie pre rok 2021  9 500 €,

2. Klub hokejbalu a florbalu Púchov  5 000 €,
3. Krasoklub Púchov  1 000 €,
4. Bedmintonový klub RACQUETS  3 500 €,
5. Plavecký klub Matador Púchov, o.z.  12 000 €,
6. Športový klub Púchov  1 000 €,
7. OZ ŠK ODEMA – Tenis  700 €,
8. Dotáciu pre Stredisko Evanjelickej diakonie  

v Púchove na projekt Svet detí  1000 €,
9. Dotáciu pre Denný stacionár pre ľudí s mentál

nym postihnutím Aliis PU 1500.
Milí spoluobčania, dobre viem, že politikom sa 

neverí, oni sa v prvom rade kontrolujú. Verí sa  
v Boha. Preto mi na záver dovoľte vysloviť len krátke 
a možno aj naivné prianie. Nie ako politik a mest
ský poslanec, ale ako obyčajný človek dúfam, že 
schválené mestské dotácie v roku 2022 dostanú na
jmä tí žiadatelia, ktorí ich skutočne potrebujú. Ako 
to nakoniec celé dopadne je však otázne. Veď ako 
ľudia sme často tvory omylné, ba aj zlé a sebecké. 
S predstihom vám však môžem prezradiť, že je to 
najmä na posúdení mestskej komisie športu. Veriť 
im nemusíme, no držme im spoločne palce, aby sa 
správne rozhodli.

Marián Mišún, poslanec MsZ 

Korona, nekorona, športovať treba, obezita a depresia rovnako zabíjajú

Marián Mišún a Milan Panáč - vicemajster SR amatérskeho turnaja K1 r. 2016. 
FOTO: Instagram
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podivný barón
Občianske združenie

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Malé kultúrno - spoločenské centrum PODIVNÝ BARÓN  v
Župnom dome sa obracia na všetkých svojich priaznivcov o
poskytnutie 2% z Vašich daní. 
Údaje:
OZ PODIVNÝ BARÓN
Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov
IČO: 50934490
IBAN: SK0683300000002201336124

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

Piatok  18.2.2022 o 17:30 hod. a o 19:45 hod.
Nedeľa  20.2.2022 o 17:30 hod.
V LETE TI POVIEM AKO SA MÁM
Komédia na motívy bestselleru Evity Twardzik, V lete ti poviem, ako sa mám, mapuje 
životy partie štyridsiatnikov, ktorí sa kamarátia od detstva a dodnes sa stretávajú už 
spolu so svojimi rodinami. Po rokoch sa ale začínajú objavovať tajomstvá, ktoré ich 
životy navždy zmenia. Tesne pred Vianocami oznámi Ivane (Tereza Kostková), ktorá 
žije len pre rodinu, jej manžel Martin (Marián Miezga) vec, ktorá jej zničí sviatky, a o 
ktorej vie len ich spoločná kamarátka Adriana (Dana Rogoz), rozvodová právnička. Tá 
sa ako jediná z partie nevydala a nemá deti. Žije sama, ale udržiava pomer so svojim šé
fom Filipom (Martin Hofmann). Ďalšia z partie Ela (Andreea Vasile) je známa televízna 
moderátorka, ktorá vedie harmonický život s prekladateľom kníh Andrejom (Ondřej 
Sokol) a ich desaťročnými dvojičkami, kým sa nečakane neobjaví jej bývalá láska 
Dávid (Ján Koleník). Partiu uzatvára majiteľ reštaurácie Vlado (Pavel Bartos), ktorý sa 
po rozvode s Vierou (Soňa Norisová) druhýkrát oženil s mladšou Broňou (Dominika 
Morávková). Po skúsenostiach z predošlého vzťahu si neželá, aby jeho žena pracovala, 
tak Broňa robí všetko pre to, aby sa o jej pracovných aktivitách nedozvedel. Ela jej v tom 
pomáha. Spleť tajomstiev, koré majú medzi sebou nielen páry, ale aj samotní priatelia, 
sa začne ešte viac zamotávať, keď sa na Adrianu obráti premiérova manželka (Petra 
Vajdová) a chce svojho muža (Jaroslav Plesl) opustiť v čase predvolebnej kampane...

MP od 12 rokov – Continentalfilm – 111 min. – romantická, komédia – SR. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Nedeľa  20.2.2022  o 15:30 hod.   VEĽKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Keď si ho Emily zaobstarala, bol Clifford malé, roztomilé a červené šteniatko, z ktorého 
cez noc vyrástol obrovský pes. A keď hovoríme obrovský, myslíme tým, že na výšku 
meria skoro tri metre. V malom mestskom byte je taký pes veľmi nepraktický. Lenže 
Emily ho zbožňuje a za žiadnu cenu sa ho nevzdá. Komédia Veľký červený pes Clifford 
je adaptáciou rovnomennej populárnej detskej knižky Normana Birdwella. MP – Cin
emart – 96 min. – USA – komédia – SD. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 4 €.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 15.2.
Polievka: Hubová s mrveničkou  
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Kuracie stehno na paprike, cestovina
Streda: 16.2.
Polievka: Brokolicová s cestovinou 
1. Kurací rezeň na šampiónoch,  
dusená ryža, obedový šalát
2. Fajná bravčová krkovička, varené 
zemiaky, obedový šalát
Štvrtok:17.2.
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom  
1. Košická hovädzia roštenka, dusená 
ryža
2. „Parmské“ vykostené  kuracie stehno, 
zemiaková kaša, červená repa
Piatok: 18.2.
Polievka: Cesnaková krémová  
s opekaným chlebom  
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky,  
tatarská omáčka
2. Pastierske bravčové soté na smotane  
s maslovými haluškami

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 15.2. 
Polievka: Kapustová Šumberka, chlieb 
1. Hovädzie Chilli con carne,  
slovenská ryža
2. Zeleninový šalát s kuracími  
nugetkami, dresing, pečivo 

3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 16.2. 
Polievka: Hovädzí vývar s ryžou a pórom
1. Segedínsky bravčový guláš, kysnutá 
knedľa 
2. Bryndzové halušky, zákysanka
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 17.2. 
Polievka: Mrkvový krém so strúhaním, 
chlieb
1. Prírodný bravčový plátok na 
šampiňónoch, dusená ryža, kukurička
2. Cestoviny s kuracím mäsom a 
šampiňónmi 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 18.2. 
Polievka: Šošovicová na sladkokyslo, 
chlieb
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 15.2.
Zeleninová s cícerom 
Tagliatelle so šampiňónovou omáčkou, 

parmezán  
Kurací obrátený rezeň, pučené zemiaky 
s cibuľkou  
Tibet: Bravčové mäsko manchurian, 
vajíčková ryža basmati 
Streda: 16.2.
Hrachová s párkom, chlieb 
Vyprážané syrové krokety, zemiakové 
pyré, dresing  
Bravčová panenka plnená slivkou  
v slaninke, ½ ryža, ½ hranolky  
India: Kuracie mäsko tikka makhne, 
cesnakový chlieb naan, zel. šalát, dresing 
Štvrtok: 17.2.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami 
Špenátové halušky so syrovou omáčkou  
Čevabčiči, varené zemiaky, horčica, 
cibuľka  
Tibet: Kuracie kocky v horúcej cesnak
ovej omáčke, ryžové rezance 
Piatok: 18.2.
Kulajda, chlieb  
Lekvárové pirohy s makom a maslom   
Černohorský kurací rezeň, zemiakové 
pyré, červená repa   
India: Kuracie mäsko began pasund, 
chlieb lachha paratha, zel. šalát cafriead 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 15. 2.
Polievka: Rascová s vajíčkom, chlieb
Cesnaková so šunkou a syrom, krutóny 
1. Kurací Gordon Bleu , zemiakové pyré, 
čalamáda 
2. Pečený bravčový bôčik, dusená 

hlávková kapusta, domáca
3. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka,  
olivy, syr)
Streda: 16. 2.
Polievka: Dubákový krém so slaninkou, 
chlebové krutóny 
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Kuracia diabolská pochúťka so syrom 
v zemiakovej placke 
2. Vyprážaný bravčový rezeň, slovenský 
zemiakový šalát
3. Pizza Di Spinaci (pomodoro, 3 druhy 
syra, špenát)
Štvrtok:17. 2.
Polievka: Šutolica, chlieb 
Slepačí vývar s fridátovými rezancami 
1. Morčacia roláda so syrom a sušenými 
paradajkami, bylinková ryža, zeleninové
2. Pečené buchty s lekvárom 
3. Pizza Funghi (pomodoro, syr, 
šampiňóny) 
Piatok: 18. 2.
Polievka: Cesnakový krém s krutónmi 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
1. Kurací špíz so zeleninou a klobásou, 
opekané zemiaky, kapustový šalát 
2. Divinový mexický guláš, dusená ryža
3. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)
Špecialita na tento týždeň
Brokolicové fašírky s tofu syrom, varené 
zemiaky, paradajkový šalát  
Špeciálne menu po celý týždeň
Pizza podľa výberu

                                             “Prajeme dobrú chuť.”

KOMPLETNÉKOMPLETNÉ
DIOPTRICKÉ DIOPTRICKÉ 
OKULIAREOKULIARE

NANA  VŠETKY NAŠE VŠETKY NAŠE 

MULTIFOKÁLNEMULTIFOKÁLNE  
OKULIAROVÉ SKLÁOKULIAROVÉ SKLÁ

69€

- 40%
 OPTIKADROPTIK    DR.OPTIK_SK            0915 378 744                  WWW.DROPTIC.SK   

AKCIE PLATIA DO 28.2.2022

UŽ LEN UŽ LEN 
DO KONCA FEBRUÁRADO KONCA FEBRUÁRA

MORAVSKÁ 11
PAMÄTNÁ FARA 

PÚCHOV
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Dňa 12. februára sme si pripomenuli 137. výročie 
úmrtia znamenitej osobnosti regionálneho i ná-
rodného významu Štefana Závodníka (na snímke). 
Svojím dielom výrazne prispel k zlepšeniu pomerov  
v Pružinskej doline. Okrem kňazského a učiteľského 
povolania vynikal aj v hospodárstve. 

Málokto vie, že sa ako aktívny politický činiteľ a národ
ný dejateľ zúčastnil stretnutia v Bratislave v roku 1851 
(spolu so Štúrom, Hurbanom, Hodžom, Radlinským  
a Palárikom), kde sa rozhodovalo, že základom spisov
nej slovenčiny bude stredoslovenské nárečie. Okrem 
toho bol účastníkom Memorandového zhromaždenia  
v roku 1861 a následne šiel ako člen početnej deputácie 
do Pešti, ktorá Memorandum odovzdala predstaviteľom 
uhorského snemu. Vďaka svojim literárnym kvalitám  
a činorodosti stál pri založení Tatrína a Spolku sv. Vojte
cha v Trnave. Bol spolupracovníkom Štúrových Sloven
ských národných novín aj Hurbanových Slovenských 
pohľadov. Za podieľanie sa na inštalácii svetovej výstavy 
vo Viedni v roku 1873 bol Závodník odmenený ako zá
stupca Horného Uhorska čestným diplomom a medai
lou svetovej výstavy. Od roku 1866 nahradil Karola Kuz
mányho vo funkcii podpredsedu Matice slovenskej. Od 
študentských čias udržiaval kontakty s predstaviteľmi 
bernolákovského hnutia a spolupracoval s Ľudovítom 
Štúrom. Dokonca bol slovenským kandidátom do Uhor
ského snemu. Za mnohé politické aktivity bol volaný na 
zodpovednosť cirkevnými aj svetskými orgánmi. V jeho 
neprítomnosti ho súdil štatariálny súd v revolučných 
meruôsmych rokoch (184849). 

Napriek tomu sa jeho meno do povedomia širokej ve
rejnosti popri významnejších štúrovcoch príliš nedostá
va. Svet opustil 12. februára 1855 (málo sa vie, že celé 
roky trpel reumatizmom). Kto v skutočnosti vlastne bol 
tento „zabudnutý“ národný buditeľ? Odkiaľ pochádzal, 
aká bola jeho cesta ku kňazstvu a prečo ho dnes zaraďu
jeme medzi osobnosti národného významu? 

Z OBYČAJNÉHO CHLAPCA NÁRODNÁ OSOBNOSŤ
Kňaz, národný buditeľ, hospodár, pedagóg a zaklada

teľ množstva rozmanitých spolkov Štefan Závodník sa 
narodil v Hornej Porube 2. septembra 1813. Bol dvaná
stym dieťaťom Karola a Terézie Závodníkovcov. Meno 
dostal po krstom otcovi Štefanovi Illesházym. Jeho otec 
pracoval ako lesník na pozemkoch dubnického panstva 
rodiny Štefana Illesházyho. Od detstva vynikal intelek
tom a veľkou chuťou do štúdia. Počas štúdií i po nich 
sa s obľubou zdokonaľoval v cudzích jazykoch. Po ab
solvovaní gymnázia v Trenčíne sa rozhodol pre kňazské 
povolanie. Štúdium teológie začal v roku 1830 v Nitre. 
Po dovŕšení dvadsiateho tretieho roku dostal kňazské 
svätenie.  Následne začal pôsobiť vo Veľkej Divine ako 
kaplán, kde neskôr získal aj hodnosť farára. Od mladosti 
sa u neho prejavovalo silné sociálne cítenie a nadanie 
pre prácu s ľuďmi. Vo farnosti Veľká Divina začal zúro
čovať svoj talent a venoval sa výchove a vzdelávaniu 
detí a dorastu. Vďaka jeho príkladu sa rozhodlo vydať na 
učiteľskú cestu mnoho jeho žiakov a študentov. Súčasne 
s kaplánskymi povinnosťami stíhal pôsobiť ako vycho
vávateľ v rodine Čákiovcov na Budatínskom zámku, kde 
mal k dispozícii obsahovo bohatú knižnicu. Bol veľmi za
nieteným odporcom alkoholizmu. Za účelom zlepšenia 
pomerov v jeho farnosti a okolí sa rozhodol odcestovať 
v roku 1843 do Sliezska a Halíča, kde  sa zaujímal o fun
govanie spolkov striedmosti. Nadobudnuté vedomosti 
následne zúročil pri založení spolku striezlivosti v Divi
ne, ktorý bol prvý svojho druhu na území vtedajšieho 
Uhorska. V roku 1847 sa stal predsedom Centrálneho 
spolku striezlivosti, ktorý v sebe združoval všetky ob
dobné spolky. V mladosti bol zanieteným cestovateľom 
a so svojimi chovancami podnikal cesty po európskych 
metropolách a krajinách, kde si upevňoval znalosť cud
zích jazykov. 

OSUDOVÁ PRUŽINA 
Od decembra 1850 sa stala novým pôsobiskom Štefa

na Závodníka farnosť Pružina. Ako píše vo svojej knihe 
Albín Latko, Závodník svoju prvú omšu v Pružine odslú
žil 8.12.1850. Už od svojho príchodu nelenil a zozbieral si 

pomerne podrobné informácie o svojom novom pôso
bisku. K jeho príchodu sa viaže zaujímavá historka, ako 
si Štefan vykladal z voza tri sudy plno naložené knihami 
a tunajší si mylne mysleli, že si toľko omšového vína so 
sebou priviezol. Usúdil, že i tu je nutné založiť spolok 
striezlivosti, tzv. Braterstvo striezlivosti. Spolok zapo
čal svoju existenciu v roku 1851 a treba podotknúť, že 
jeho začiatky neboli jednoduché, často sa tieto snahy 
stretli s nepochopením a členovia sa snažili pravidlá ob
chádzať. Rovnako nutné bolo vyriešiť problém s nízkou 
vzdelanosťou. Snažil sa to riešiť zakladaním nových škôl 
– v Ďurďovom, Briestennom a vo Visolajoch. S miestnou 
mládežou nacvičoval mimo školských aktivít aj divadel
né hry (Slavohrob, Hladomor, Hojnoslav a mnoho iných), 

aby pozdvihol umelecké cítenie a všeobecný prehľad  
o umení. Jeho cit a nadanie pre hudbu sa zúročilo aj 
pri divadelníctve. Ovládal hru na husliach, piane, gitare  
a flaute. Okrem divadelných krúžkov viedol aj spevácke 
a hudobné zbory. 

Ak sa prejdete Pružinou, počas prechádzky Vám do 
oka padne nejedna stavba, ktorá za svoju existenciu 
vďačí práve Štefanovi Závodníkovi. Toho času si už far
ský kostol rovnako vyžadoval pozornosť: bol zanedba
ný a začínal ho naštrbovať zub času. Okrem toho, že ho 
nechal vymaľovať a zreštaurovať, nechal postaviť nový 
bočný oltár, na ktorom je postavená socha Piety. Od 
roku 1860 sa v Pružine začala budovať kalvária Umuče
nia Pána a zároveň Sedembolestnej Panny Márie. Ako 
horlivý uctievač Ružencovej Panny Márie nechal po
staviť Kaplnku sv. Ruženca, ktorá bola vysvätená v roku 
1877. V roku 1879 sa z jeho iniciatívy vystavala priamo  
v obci kaplnka Jána Nepomuckého. V Pružine bol pový
šený na hodnosť dekana. Jeho ostatky ležia pred kosto
lom v Pružine, na mieste, ktoré si sám za života vybral. 
Na stene pružinskej fary, neďaleko miesta jeho posled
ného odpočinku, je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá 
vzdáva Štefanovi zaslúžený hold za skutočne činorodý 
prínos nielen v regionálnom, ale i národnom meradle.  
V roku 1993 zriadilo miestne kultúrne stredisko v Pruži
ne pamätnú izbu v základnej škole, ktorá je náučnou pri
pomienkou jeho života a diela. V pamätnej izbe možno 
vidieť rukopisy, fotografie, korešpondenciu z najaktív
nejšieho Štefanovho obdobia.  

Štefan sa angažoval aj mimo kňazských povinností. 
Jeho zásluhou bol v roku 1879 v Pružine vybudovaný 
poštový úrad, dedinská sporiteľňa a aj záložňa. Aj v Be
luši stála vďaka nemu od roku 1867 poštová stanica od 
roku 1867. Za svoje aktivity v rámci vzdelávania a kul
túry bol vyhlásený za školského dozorcu pružinského 

dištriktu.  Aktívne sa podieľal na zvyšovaní vzdelanosti 
ľudových vrstiev prostredníctvom nedeľných škôl, kde 
sa prejavila jeho národne cítiaca mentalita, pretože 
ako oddaný štúrovec vzdelával ľudí v rodnom jazyku. 
Aj takýmto spôsobom šíril štúrovské myšlienky medzi 
obyčajných ľudí. Podporoval remeslá, umenie, kultúru. 
Pružinská škola bola za jeho pôsobenia obohatená  
o knižnicu. 

Štefan Závodník bol aj spisovateľom. Sám napísal 
niekoľko divadelných hier, ktoré mali poväčšine sociál
nu a národoveckú tematiku. Aj takýmto spôsobom sa 
snažil bojovať proti alkoholizmu a jeho negatívnemu 
vplyvu. Medzi jeho diela patrí napríklad zdramatizova
ná veršovaná skladba Škola dedinská alebo spôsob ľah
kého uvedenia škôl dedinských ( 1846) či súbor kázní 
Hlas pastírskí... (1847). Okrem toho vydal množstvo diel  
s náboženskou tematikou. Patrí tam napríklad Žalozpew 
na Smrt Jeho Svjatosťj Pápeža Gregora XVI., Marianská 
pobožnosť ku cti sedembolestnej Panny a matky Božej 
Márie, Ježiš Kristus opravdivý Syn Boha živého ...  Z jeho 
pera vzišlo mnoho článkov, esejí, kázní, modlitieb, listov 
a správ, ktoré uverejňoval napríklad v Katolíckych novi
nách, Cyrilovi a Metodovi či novinách Obzor. 

HOSPODÁR V SUTANE 
Ako už bolo spomenuté, Štefan Závodník patril aj  

k priekopníkom hospodárskeho pokroku. Patrí medzi 
popredných predstaviteľov včelárstva na hornouhor
skom území. S poprednými včelármi vtedajšieho Slo
venska založil v roku 1869 Spolok včelárov slovenských 
v Hornom Uhorsku a neskôr bol etablovaný ako jeho 
správca. Z jeho spolupráce s Jánom Čadajom vzišla prvá 
včelárska príručka Včelár na Slovensku. Neúspech sa do
stavil pri snahe o uznanie stanov Vzájomnej pomocnice 
v Pružine, ktoré uhorská vláda neschválila. Štefan Zá
vodník má podiel aj na rozvoji ovocinárstva v Pružinskej 
doline. Na farskom pozemku založil aj tzv. jaroslavovskú 
záhradu na účastiny. Obyvateľov vzdelával v oblasti ore
závania a štepenia stromov. O jeho snahe zdokonaliť 
ovocinárstvo v Pružinskej doline sa dozvedeli až v ďa
lekom Bavorsku, kde ho Frauendorfská pomologická 
spoločnosť prijala za svojho člena. Albín Latko v knihe 
píše, že v roku 1851 založil Závodník v Pružine prvú „Šče
penicu.“ Viedol si podrobný zoznam všetkých druhov 
stromov a krov, ktoré sa v dedine sadili. 

NETRADIČNÝ KOSTOL V ÚTROBÁCH JASKYNE 
V 19. storočí patrila do farnosti Pružina i obec Mojtín. 

Štefan Závodník z nej chcel postupne vytvoriť samo
statnú farnosť. V roku 1867 sa v obci Mojtín podarilo 
postaviť základný kameň kostola sv. Cyrila a Metoda  
a už v roku 1875 ho sám vysvätil. Spolu s výstavbou fary, 
kostola a školy položil Závodník základ k osamostatne
niu Mojtínskej farnosti. 

Vďaka Štefanovi Závodníkovi sa v rámci Mojtínskej fili
álky stretávame s naozaj výnimočným javom. Jaskynné 
priestory sa na náboženské a kultové účely využívali už 
odpradávna, no cirkevné obrady v jaskyni sú u nás výni
močným úkazom. Ešte v období, keď v Mojtíne nemali 
kostol, dochádzali obyvatelia do Pružiny, čo bolo však 
ďaleko. Preto sa Závodník rozhodol, že veriacim kostol 
postaví. Avšak kým sa tak stalo, hľadal možnosti, ako 
skrátiť Mojtínčanom cestu k bohoslužbám. Z toho dôvo
du sa rozhodol využiť na tento účel dobre prístupnú 
jaskyňu. V roku 1855 ju vysvätil. Dal do nej umiestniť ka
menný oltár, dvoch anjelikov a sochu Sedembolestnej 
Panny Márie. Našťastie bola jaskyňa kapacitne veľká, po
jala až viac než 300 ľudí. Obyvatelia Mojtína vďačne cho
dili do Jaskyne sv. Jozefa (Mojtínskej jaskyne) na všetky 
obrady, ktoré celebroval sám Závodník, ktorý zvykol na 
miesto docestovať z Pružiny na koni. Jaskyňa našla svo
je využitie aj počas druhej svetovej vojny, kedy sa sta
la útočiskom pre mnohé rodiny, ktoré sa ukrývali pred 
nástrahami vojny. Pri príležitosti 150. výročia vysvätenia 
jaskyne sa v nej umiestnila socha sv. Jozefa, podľa kto
rého dostala Mojtínska jaskyňa aj druhé pomenovanie 
– Jaskyňa sv. Jozefa. 

Dominika Kukučová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Š. Závodník – „zabudnutý“ národný buditeľ z Pružiny

Foto: wikipedia



inzerciainzercia1616



inzerciainzercia 1717



športšport1818

Hokej

2. liga muži
12. kolo: 
MŠK Púchov – HO Hamuliakovo 10:4 (4:1, 

4:3, 2:0), 9. Deneš (Minárik, Kanaet), 12. Šedivý 
(Deneš, Kanaet), 18. Minárik (Luhový, Brňák), 18. 
Zúbek (Minárik, Luhový), 30. Zemko (Minárik, 
Húska), 37. Zúbek (Hudík), 39. Minárik (Luhový), 
40. Šedivý, 53. Ledecký (Hajs, Zemko), 55. Zemko 
(Húska, Ladecký) – 10. Gron (Paleček, Mojžič), 21. 
Mojžiš (Gron, Paleček), 29. Gron (Novodomský, 
Vintr), 31. Paleček (Mojžiš, Furdek)

Strely: 63/28, presilovky: 1/0 – 6/1, rozhodcovia: 
Čahoj – Makúch, Vrbinský

Favorizovaným Púchovčanom trvalo takmer 
polovicu prvej tretiny, kým našli recept na húžev
natého súpera. Bránku Hamuliakova odklial až  
v deviatej minúte Deneš, do konca prvej tretiny 
potom prekonali Púchovčania súperovho bran
kára ešte trikrát. V druhej polovici prostrednej 
tretiny si domáci zobrali na chvíľu voľno a dovolili 
súperovi skórovať až trikrát. V záverečnom dejstve 
však drámu nepripustili a gól Zemka päť minút 
pred koncom priniesol vytúženú desiatku. 

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Brňák, Božik, Zúbek, Minárik, Luhový – 

Kvocera, Hudík, Deneš, Šedivý, Kanaet – Hajas, J. 
Pobežal, Húska, Ladecký, Zemko – Haluška, Vladi
mirov, Hajský, Pojezdal, Kuriš, tréner Jozef Zavadil

Ostatné výsledky 12. kola:
Senica – Dolný Kubín 6:5 pp, Detva – Piešťany 

5:3, Lučenec – Partizánske – odložené
1. MŠK Púchov 10 8 1 0 1 70:21 26
2. Detva 10 4 3 1 2 65:44 19
3. Partizánske 9 6 0 1 2 42:30 19
4. Hamuliakovo 11 5 0 3 3 75:67 18
5. Piešťany 8 3 2 1 2 38:32 14
6. D. Kubín 11 3 1 1 6 45:55 12
7. Senica 9 1 1 1 6 36:53 6
8. Lučenec 8 0 0 0 8 14:83 0

Program 13. kola:
ŠHK 37 Piešťany – MŠK Púchov (19. 2.  

o 18.00), Lučenec – Detva, Hamuliakovo – Senica, 
Dolný Kubín  Partizánske   

1. liga dorast
19. kolo: 
MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad Vá-

hom 5:1 (2:1, 3:0, 0:0), 13. M. Urba (Grežďo, Jan
kovský), 20. Jankovský (Papán, Moravanský), 30. 
M. Urban (Mišák, Šmigura), 40. M. Urban (Grežďo, 
Mišák) – 9. Sabo

Ostatné výsledky 19. kola:
Trnava – Považská Bystrica 6:1, Ružinov Bratisla

va – Levice – odložené
20. kolo:
MŠK Púchov – Spartak Dubnica nad Váhom 

7:0 (1:0, 6:0, 0:0), 7. Bobík (Ladecký), 21. M. Ur
ban (Ladecký, Grežďo), 30. M. Urban (Jankovský, 
Grežďo), 33. Ladecký (M. Urban, Grežďo), 37. Pa
pán (Moravanský, Šmigura), 38. Grežďo (Bobík, M. 
Urban), 40. Papán (Moravanský, Šmigura)

Ostatné výsledky 20. kola:
Trnava – Považská Bystrica 2:3 pp, Ružinov Bra

tislava – Levice – odložené
1. Ružinov 19 16 0 0 3 116:60 48
2. MŠK Púchov 20 13 1 1 5 100:71 42
3. Trnava 18 12 2 1 3 85:34 41
4. P. Bystrica 20 10 2 1 7 74:56 35
5. HOBA BA 20 6 1 1 12 62:81 21
6. Dubnica 21 2 1 0 18 49:130 8
7. Levice 16 1 0 3 12 40:94 6

Program 35. kola: 
MŠK Púchov má voľno, Trnava – Dubnica nad 

Váhom, Ružinov Bratislava – Považská Bystrica, 
HOBA Bratislava – Levice

Program 36. kola:
MŠK Púchov má voľno, Dubnica nad Váhom 

– Trnava, Považská Bystrica – Ružinov Bratislava, 
Levice – Hoba Bratislava 

Extraliga dorast
23. kolo: 
Barani Banská Bystrica – MŠK Púchov 2:3 (1:2, 

1:1, 0:0), 15. Hollý (Bodorík), 39. Berák (Križan) – 2. 
Pancza (Hajas), 4. Lazkov (F. Pobežal), 39. Žemla

Zostava MŠK Púchov: 
Gadzhiev – Suchánek, Bobík, Kohutiar, Lezzani, 

Svinčák, Behan, Pišoja, F. Pobežal, Škultéty, Hudík, 
Toman, Vráblik, Hajas, Mavrin, M. Pobežal, Žemla, 
Hazala, Koncový, Lazkov, Pancza

Ostatné výsledky 23. kola:

Muži MŠK opäť dvojciferne, dorastenci 

Muži MŠK Púchov opäť potešili svojich verných divákov dvojciferným víťazstvo. 
Ilustračné FOTO: Miroslav Mikáč

Na púchovskej lavičke vládne pohoda...                Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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Slovan Bratislava – Skalica 6:4, Trnava – Nitra 1:7, 
Martin – Poprad 0:8, Spišská Nová Ves – Zvolen 
2:4, Košice – Žilina 7:3, Trenčín – Michalovce 5:3

24. kolo: 
Barani Banská Bystrica – MŠK Púchov 4:1 

(2:1, 0:0, 2:0), 9. Babčan (Sluka, Bodorík), 18. Bo
dorík (Baksa), 47. Martin Čunderlík (Michal Čun
derlík), 52. Tomka (Uhliar) – 4. Lazkov (Lezzani, M. 
Pobežal)

Zostava MŠK Púchov: 
Gadzhiev – Suchánek, Bobík, Kohutiar, Lezzani, 

Svinčák, Behan, Pišoja, F. Pobežal, Škultéty, Hudík, 
Toman, Vráblik, Hajas, Mavrin, M. Pobežal, Žemla, 
Hazala, Koncový, Lazkov, Pancza

Ostatné výsledky 24. kola:
Slovan Bratislava – Skalica 3:0, Trnava – Nitra 2:5, 

Martin – Poprad 3:1, Košice – Žilina 3:2 sn, Trenčín 
– Michalovce 3:2 pp
1. Slovan 31 22 4 0 5 138:63 74
2. B. Bystrica 26 17 3 3 3 109:57 60
3. Nitra 26 16 4 1 5 92:56 57
4. MŠK Púchov 27 16 2 1 8 89:64 53
5. Zvolen 29 14 2 3 10 95:78 49
6. Trenčín 32 14 2 3 13 122:107 49
7. Poprad 26 15 0 3 8 105:64 48
8. Skalica 29 11 5 2 11 111:96 45
9. Michalovce 26 9 2 2 13 77:80 33
10. Trnava 30 8 1 2 19 74:132 28
11. Košice 21 6 3 3 9 73:86 27
12. Žilina 28 7 1 3 17 67:119 26
13. Martin 26 4 2 3 17 67:131 19
14. Sp. N. Ves 23 0 0 2 21 37:123 2

 
Program 41. a 42. kola:

MŠK Púchov – Gladiators Trnava (19. 2.  
o 14.00 a 20. 2. o 10.00), Skalica – Banská Bystri
ca, Poprad – Zvolen, Trenčín – Košice, Žilina – Ni

tra, Slovan Bratislava – Martin, Michalovce – Spiš
ská Nová Ves

Kadeti
7. kolo: 
MŠK Púchov – Gladiators Trnava – odložené, 

Skalica – Trenčín 0:0, Nitra – Ružinov Bratislava 4:3
1. Slovan 6 6 0 0 40:14 12
2. Trenčín 8 4 1 3 30:33 9
3. Ružinov 6 3 0 3 31:23 6

4. Trnava 5 3 0 2 19:19 6
5. Nitra 4 2 0 2 19:13 4
6. Skalica 3 1 1 1 7:10 3
7. Senica 6 1 1 4 19:25 3
8. MŠK Púchov 6 0 1 5 14:42 1

Program 8. kola:
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín (19. 2.  

o 14.00), Slovan Bratislava – Ružinov Bratislava, 
Nitra – Trnava, Skalica – Senica

Program 9. kola:
Senica – MŠK Púchov – predohrané (8:5), Ska

lica – Slovan, Trenčín – Nitra, Trnava  Ružinov   

1. liga starší žiaci
8. HT
4. kolo: 
MHK Ružomberok - MŠK Púchov – odložené, 

Detva – Dubnica nad Váhom 0:16, Brezno – Ban
ská Bystrica 2:2

5. kolo:
MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad Vá-

hom 7:2 (2:1, 3:0, 2:1), 3. Kučíková (Žemla), 18. 
Záborský (Zvonek), 34. Kučíková (Kováč), 35. Že
mla (Kučíková), 40. Zvonek (Seiler), 45. Seiler, 45. 
Seiler, 49. Zvonek, Breznov – Detva 8:3, Banská 
Bystrica – Dolný Kubín – odložené
1. MŠK Púchov 4 3 0 1 28:11 6
2. D. Kubín 3 2 1 0 18:7 5
3. Ružomberok 2 2 0 0 14:5 4
4. Dubnica 4 1 1 2 23:16 3
5. Brezno 4 1 1 2 10:15 3
6. B. Bystrica 4 1 1 2 14:31 3
7. Detva 3 0 0 3 10:32 0

Program 6. kola:
HC 07 Detva – MŠK Púchov (19. 2. o 9.00), Dol

ný Kubín – Brezno, Ružomberok – Banská Bystrica      
7. HT
4. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Rimavská Sobota 22:3 

(7:0, 4:1, 11:2), 5. Janíček, 8. Weissabel (Kučíko
vá, Vrabec), 12. Kučíková (Weissabel), 14. Vrabec 
(Michalides), 18. Weissabel, 18. Plevák (Weissa
bel), 20. Weissabel (Kučíková), 26. Macko (Plevák), 
34. Weissabel, 37. Plevák (Sivý), 39. Sivý (Plevák, 
Galda), 44. Weissabel, 50. Kučíková, 50. Plevák 

(Vrabec), 53. Kučíková (Kormendy), 53. Weissabel 
(Líner), 54. Plevák (Vrabec, Weissabel), 54. Micha
lides), 57. Weissabel (Kormendy), 59. Kormendy, 
60. Kučíková

Ostatné výsledky 4. kola:
Dubnica nad Váhom – Žiar nad Hronom 16:2, Po

važská Bystrica – Prievidza 6:7
5. kolo: 
Sport Trend Žiar nad Hronom – MŠK Púchov 

0:24 (0:11, 0:6, 0:7), 2. Janíček, 3. Weissabel 
(Vrabec), 4. Kučíková (Janíček), 6. Weissabel 
(Vrabec), 9. Kučíková (Líner), 9. Sivý (Janíček, Ple
vák), 10. Weissabel (Kučíková), 14. Plevák (Sivý, Ja
níček), 15. Weissabel, 16. Sivý (Janíček), 17. Vrabec, 
22. Janíček (Sivý, Kučíková), 25. Macko, 31. Vrabec 
(Plevák, Weissabel), 32. Kučíková (Macko), 38. Wei
ssabel (Plevák), 40. Líner (Macko), 46. Kormendy 
(Janíček), 50. Sivý, 51. Kormendy, 53. Weissabel 
(Vrabec), 57. Kučíková (Janíček, Weissabel), 59. 
Kormendy (Kučíková, Plevák), 60. Macko (Kučíko
vá)

Ostatné výsledky 5. kola:
Rimavská Sobota – Považská Bystrica 4:6, Prievi

dza – Dubnica nad Váhom 7:9
1. Dubnica 4 4 0 0 38:12 8
2. MŠK Púchov 3 3 0 0 57:8 6
3. P. Bystrica 4 2 0 2 25:24 4
4. Prievidza 4 1 0 3 26:38 2
5. R. Sobota 4 1 0 3 20:36 2
6. Žiar 3 0 0 3 3:51 0

Program 6. kola:
MŠK Púchov – MŠHK Prievidza (19. 2. o 9.00), 

Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom, Žiar nad 
Hronom – Rimavská Sobota  

1. liga mladší žiaci
6. HT
4. kolo: 
MHA Martin – MŠK Púchov 6:5 (3:1, 1:3, 2:2), 

14. Javorek, 33. Štrbáň, 35. Škripec, 39. Štrbáň, 47. 
Javorek, 56. Gabaj

5. kolo: 
MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad Vá-

hom 9:8 (5:1, 3:3, 1:4), 
5. HT
4. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Rimavská Sobota 17:2 

(7:0, 5:1, 5:1) 7. Mazák, 9. Černáček, 12. Ofúkaný, 
13. Tomáš, 14. Tomáš, 17. Ofúkaný, 18. Hodas, 25. 
Ofúkaný, 28. Ďuďák, 29. Hodas, 30. Záborský, 38. 
Tomáš, 48. Ďuďák, 48. Tomáš, 50. Ďuďák, 51. Ištok, 
55. Tomáš 

5. kolo: 
Žiar nad Hronom – MŠK Púchov 3:18 (1:3, 

1:10, 1:5), 5. Ištok, 5. Ofúkaný, 13. Ištok, 16. Ma
zák, 17. Ďuďák, 16. Mazák, 21. Ofúkaný, 23. T. To
máš, 32. T. Tomáš, 34. Černáček, 35. Černáček, 36. 
T. Tomáš, 38. Ďuďák, 39. Moško, 42. Ďuďák, 47. T. 
Tomáš, 50. T. Tomáš

s cenným víťazstvom v Banskej Bystrici

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov bojujú o špicu tabuľky. V sobotu dokázali zvíťaziť na ľade druhej Banskej Bys-
trice. V nedeľu sa im to už nepodarilo, no i tak si upevnili pozíciu v elitnej štvorici.             FOTO: Miroslav Mikáč
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Futbal

Za účasti prezidenta Slovenského 
futbalového zväzu Jána Kováčika  
a riaditeľa občianskeho združenia 
IPčko, ktoré prevádzkuje internetovú 
poradňu pre mladých IPčko.sk Mare
ka Madra, bola oficiálne spečatená 
spolupráca v oblasti ochrany pre 
mladých futbalistov a futbalistiek  
s názvom Bezpečný futbal pre deti.

SFZ si plne uvedomuje dôležitosť 
témy ochrany mladých športovcov 
a svoju kľúčovú úlohu v prevencii 
násilia na deťoch, ktoré sú členmi 
futbalového hnutia. Práve z tohto 
dôvodu sa SFZ rozhodol zintenzívniť 
snahu o zabezpečenie komplexnej 
podpory v oblasti ochrany detí vo 
futbale. Táto snaha vyvrcholila pod
pisom zmluvy o spolupráci s občian
skym združením IPčko.

IPčko sa dlhodobo venuje pomo
ci mladým ľuďom nachádzajúcich 
sa v krízových životných situáciách. 
Mladým ľudom pomáhajú nonstop 
bezplatne a anonymne prostredníc
tvom chatu, emailu, videa aj telefó
nu (0800 500 333), kde sa im osobne 
venujú odborníci s túžbou pomáhať. 
Práve odborná pomoc skúsených 
psychológov môže byť častokrát 

kľúčová pri riešení problémov mla
dých ľudí. Možnosť sa anonymne 
zdôveriť so svojím problémom môže 
využiť úplne každý.

SFZ považuje ochranu detí vo 
futbale za jednu zo svojich priorít  
a v rámci nej pripravil viacero ma
teriálov a manuálov pre všetkých 
ľudí pôsobiacich vo futbalovom 
hnutí – mladých futbalistov a futba
listiek, rodičov, trénerov atď. Všetky 
tieto materiály sú dostupné na našej 
webovej stránke futbalsfz.sk a záro
veň sú distribuované prostredníc
tvom školení trénerov, delegátov, 
rozhodcov. 

Manuály s inštrukciami boli zasla
né aj všetkým rodičom a futbalovým 
klubom prostredníctvom systému 
ISSF. Slovenský futbalový zväz si 
zároveň uvedomuje, že ak dieťa po
trebuje odbornú pomoc, respektíve 
sa zdôveriť so svojím problémom, 
je potrebné, aby na to boli vytvore
né podmienky a dieťaťu sa venova
li skúsení odborníci. Práve z tohto 
dôvodu sa SFZ rozhodol osloviť IPč
ko ako dôveryhodného a skúseného 
partnera s ponukou na spoluprácu  
v oblasti ochrany detí. 

Prezident SFZ Ján Kováčik s rados
ťou privítal spečatenie spolupráce. 
„Uvedomujeme si dôležitosť tejto 
témy. Futbal aktívne hráva viac ako 
46.000 detí a je potrebné zabezpe
čiť to, aby si ich v prípade potreby 
niekto vypočul a pomohol im. Od 
spolupráce s IPčkom si sľubujeme 
práve takúto podporu. V mene SFZ 
im chcem poďakovať za možnosť 

spolupráce,“ povedal Kováčik.
Riaditeľ IPčka Marek Madro ocenil 

naštartovanie spolupráce. „Verím, že 
naše dlhoročné skúsenosti môžu po
môcť každému mladému futbalisto
vi a futbalistke. V ich prípade je dôle
žité, aby im v takejto situácii mohla 
byť poskytnutá odborná pomoc.“ 

Zdroj: SFZ – Martin Ivanko

Slovenský futbalový zväz v spolupráci s IPčkom 
spustil projekt Bezpečný futbal pre deti

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik (vpravo) a riaditeľ interneto-
vej poradne pre mladých IPčko Marek Madro.          FOTO: SFZ, Roman Ferstl

4. kolo: 
Tesla Stropkov – MŠK Púchov 1:2 

(0:0)
Góly: 73. Leško – 58. Holáň, 87. 

Holáň
ŽK: Križanovský, Ivljanin – Holáň, 

Ullman, Holiš, Mráz, rozhodcovia: 
Maroš Libiak – Peter Čajka, Tomáš 
Túma

V Humennom nastúpili Púchovča
nia v dohrávke 4. kola Slovnaft Cupu 
proti piatemiu mužstvu tretej ligy. 
Stropkovčania síce do začiatku stret
nutia ukazovali snahu prekvapiť, 
futbalové kvality však boli na strane 
Púchovčanov. Pretaviť v gól ich však 
dokázali až v druhom polčase, kedy 
Holáň v 58. minúte otvoril skóre. 
Stropokov síce v 73. minúte vyrov
nal, no zaslúžené víťazstvo a postup 
do ďalšieho kola Slovenského pohá
ra spečatil tri minúty pred koncom 
svojim druhým gólom Holáň. 

Futbalisti MŠK Púchov odohrali 
stretnutie Slovenaft Cupu v rámci 

štvordňového sústredenia na Zem
plínskej Šírave. Do stretnutia sa ešte 
nezapojili prípadné posily, ktoré sú  
v Púchove na skúšku. Napriek úzke
mu kádru však dokázali Púchovčania 
postúpiť do osemfinále Slovenského 
pohára.     

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Kopiš (61. Mráz), Pavlo

vič (25. Ullman), Majdan, Palovčík, 
Kapusniak, Michlík, Holáň, Krčula, 
Martinček, D. Pilný (61. Holiš), tréner 
Vladimír Cifranič

Výsledky 4. kola Slovnaft Cupu: 
Rohožník – Košice 0:2, Komárno 

– Michalovce 2:1, Spišská Belá – Ša
morín 0:12, Bešeňová – Senica 1:5, 
Dolný Kubín – Žilina 2:3, Ružombe
rok – Lipany 1:0, Galanta – Humenné 
1:2, Príbelce – Trenčín 0:3, Belá – Vra
nov nad Topľou 0:1, TU Košice – Slo
van Bratislava 0:5, Sásová – Rovinka 
3:2, Podbrezová – Trnava 2:3 po pk, 
Lehota pod Vtáčnikom – Pohronie 
0:1, Kežmarok – Skalica 0:3

Futbal - Slovnaft CUP

Púchovčania postúpili do osemfinále Slovnaft CUP-u

Ilustračné foto: Milan Podmaník 
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Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

Je neskutočné, ako pandémia za
siahla všetky odvetvia nášho života, 
nevynímajúc ani športový rybolov. 
Organizovať športové súťaže bolo veľ

mi dlho nemožné. Sezóna sa otvorila 
len na krátku chvíľu a za dodržiavania 
mnohých opatrení, ktoré mali slúžiť  
k zabráneniu ochorenia COVID 19.  

Vyhodnotenie lovu rýb udicou - prívlač v roku 2021
V podobnom duchu sa konali aj prívla
čové súťaže. Náš tím pôsobil  v 2. lige 
LRU – prívlač. Pre tento rok sa konali 
dve súťažné kolá Banská Bystrica – rie
ka Hron, Starohorský potok a Vranov 
nad Topľou – Lysá Hora.

Banská Bystrica bola pre nás zná
ma destinácia, ale zmenili sa členovia 
tímu. Svoju premiéru  tu absolvoval 
Adam KADLEC. Zvyšok bol v tradič
nom zložení: Pavol KADLEC, Miroslav 
MIKÁČ, Miroslav LUHOVÝ. Na súťaž 
sme sa veľmi tešili, pstruhové vody 
nám sedia viac ako jalčekovanie na 
plytčine. Netušili sme však, aké ťažké 
bude chytiť rybku vo veľkosti 12 cm  
a viac na Starohorskom potoku. Potok 
s nádhernými miestami, čistou vodou 
ale s minimom rybej populácie. Cel
kovo po sobote nám patrilo 4. miesto 
s minimálnym odstupom na debnu.
Tradične nedeľa v našom podaní je 
katastrofa, čo sa potvrdilo aj tento rok 
a prepadli sme sa o jedno miesto. Za 
zmienku stojí 400 km, ktoré som na
jazdil počas pretekov v B. Bystrici.

Druhé kolo sa konalo pod záštitou 
družstva Vranov nad Topľou. Novinka 
bola však rybník – Lysá Hora. Pretek 
sa konal v jeden deň. Ráno jedno kolo  
a druhé po obede. Chytala sa nasade
ná ryba pstruh dúhový, prekvapením 
však boli jeho rozmery. Nebol pro
blém uloviť jedince o dĺžke cez 60 cm. 
Tu sa prejavila nevýhoda chytania na 
rybníku. Ryby spolupracovali len na 

niektorých miestach a v podmienkach 
silného vetra bolo veľmi ťažké v niek
torých sektoroch sa dostať na dohod 
a byť úspešný. Veľmi zvláštny pretek  
s veľmi ťažkými podmienkami na rybo
lov. Celkovo sme sa prepadli na pred
posledné miesto. Celkovo sme v 2. lige 
LRU – prívlač obsadili 6. miesto.

Po dlhej odmlke sa nám podarilo zor
ganizovať pretek Púchovský pstruh, 
ktorý je našou srdcovou záležitosťou 
a privítať na VN – Ihrište prívlačiarov 
z celého Slovenska. Zastúpenie mali 
Vranov nad Topľou, Humenné, Námes

tovo, Kysucké Nové Mesto, Piešťany, 
Vrbové, Martin, Levice, Trenčín. Zišla 
sa tu celá reprezentácia SR v prívlači. 
Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy a slo
vá vďaky, ktorými pretekári ocenili prá
cu našej MO SRZ, Púchovského klubu 
prívlače. Poďakovanie patrí firme RAMI 
– Rasťo Šajdák za hodnotné ceny. Cel
kovo sa pretekov zúčastnilo 74 prete
károv. Umiestnenie členov našej MO 
SRZ v Púchove:

Jaroslav ONDRUŠ (9), Adam HOR
VÁTH (16), Marek ŠEDÝ (22), Juraj SMA
TANA (23), Juraj VÁCLAVÍK (32), Karol 
GARGULÁK (35), Rastislav ŠAJDÁK (36),  
Adam KADLEC (43), Veronika STRAKO
VÁ (40), Ivetka SIEKLIKOVÁ (44), Robo 
CRKOŇ (45), Jozef TRNOVEC (46), Fran
tišek ČACHO (56), Pavel KUBÍK (68),  Mi
roslav Štefina (72).

Celkovým víťazom sa stal Jaroslav 
SÁMELA z Trenčína, strieborná pozícia 
patrila Vladimírovi CHAĽOVI z Humen
ného a bronzovú priečku obsadil Ma
tej SOROKÁČ tiež z Humenného.

Naša organizácia bola poverená ra
dou Žilina organizovaním  juniorských 
majstrovstiev SR v LRU – prívlač. Pretek 
sa uskutočnil na VN – Ihrište ako súčasť 
pohárového preteku a nedeľné kolo 
sa konalo na revíri Váh č. 10. Je poteši
teľné, že MO SRZ sa stará aj o výchovu 
mladých pretekárov a podporuje ich  
v súťažení. Všetci kladne hodnotili 
priebeh preteku a aj množstvo úlov
kov či už na VN – Ihrište alebo na Váhu. 

Poďakovanie patrí aj štátnemu tréne
rovi mládeže – Bc. Jurajovi Václavíkovi 
za kvalitnú organizáciu a zabezpe
čenie sponzorských cien pre víťazov  
v jednotlivých kategóriách.

V mene celého družstva ďaku
jem za podporu našej MO SRZ  
v Púchove, členom výboru za pomoc 
pri organizovaní pretekov, a taktiež 
všetkým členom za ich odhodlanie, 
čas, finančné prostriedky a mnohokrát 
aj čerpanie dovolenky na jednotlivé 
kolá ligy. Som na Vás hrdý a ďakujem!      

Pavol Kadlec – kapitán družstva
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

POĎAKOVANIE
Ďakujeme zo srdca všet
kým príbuzným, priate
ľom, susedom, známym  
a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 3.2.2022 s na
ším drahým manželom, ot
com a dedkom Milanom 
Hudecom. Zároveň ďaku
jeme za dôstojnú rozlúčku 
kňazovi dp. Miroslavovi 
Bilčíkovi a pohrebnej službe Advent. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Z  celého srdca ďakujeme 
príbuzným, priateľom, su
sedom a známym, ktorí sa 
dňa 3.2.2022 prišli rozlúčiť 
s naším drahým zosnulým 
Jozefom Krajčím. Ďaku
jeme pánovi farárovi, poh
rebnej službe Advent a dy
chovej hudbe za dôstojnú 
rozlúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto Vás mal rád, 
ten si spomína.“ Dňa 20.2.2022 si pripomenieme 
5. výročie úmrtia našej mamy Heleny Očkajovej, 
rod. Fickovej a zároveň si 22.4.2022 pripomenieme 
24. výročie úmrtia nášho otca Jána Očkaja. S lás

kou a úctou spomínajú dcéra Oľga s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 11.2.2022 sme si pripo
menuli 20. výročie úmrtia, 
kedy nás navždy opustil  
Karol Šulík. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou a  úctou spomína   
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20.2.2022 si pripo
míname tretie výročie 
úmrtia našej milovanej 
manželky, mamy, babky 
Eleny Sviečkovej z Belu
še. S láskou spomína celá 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 11.2.2022 uplynulo 
deväť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil náš 
otec a starý otec Ing. Šte-
fan Ďuriš, CSc. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou spo
mínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Očiam si odišiel, ale v srd
ci a v spomienkach si stále  
s nami.“ Dňa 16.2.2022 si 
pripomenieme 20 smut
ných rokov, kedy nás 
opustil náš otec Ladislav 
Crkoň z Horných Kočko
viec. S láskou spomína 
dcéra a syn s rodinami  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, nie si 
medzi nami, no v našich 
srdciach zostávaš navždy 
s nami.‘‘ Dňa 24.2.2022 
uplynú 2 roky od úmrtia 
nášho milovaného man
žela, otca, svokra a dedka 
Jozefa Jurisa. S láskou, vďa
kou a úctou spomíname. 

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTILoproti BILLE. Kvalitné paplóny, 
vankúše, plachty, obliečky, deky, angín, papuče. Za 
staré ceny!  

• Bytové jadrá a kúpeľne 0918 542 411 43

• 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

RÔZNE
• Dám do prenájmu 2izbový byt po rekonštrukcii 
na ulici Obrancov mieru: nezariadený, svetlý, 48m2, 
balkón, pivnica, dobrá lokalita. Kontakt 0907 167 349

• Hľadám priestor vhodný na učebňu. elof@centrum.
sk, 0949 082 135  

PRÁCA
• Hľadám si prácu na privyrobenie na 12 hodiny denne 
v doobedňajších hodinách. 0944 341 880

• Hľadám prácu na pár hodín denne. 0949 494 511

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

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

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 28. 2.2022

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SL

POVAŽSKÁ B

Moravská  1631 

PÚCHOV

Predám veľký mezonetový byt o výmere 203 
m2, ul. Moyzesova v Púchove. Cena dohodou. 

Kontakt: 0905 559 768

ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom,
že členské známky 5 € na rok 2022 si môžete 
zaplatiť v klube ZO SZZP u predsedu Jána Pet
ra. Tel.: 0948 09 551 v pondelok až piatok od 
10:00 – 12:00 hod. Priniesť aj členský preukaz! 

Oznam pre záujemcov o členstvo v SZZP 
Členom SZZP môže byť každý občan SR  
po dovŕšení 15 rokov, rodinní príslušníci 
zdravotne postihnutého občana, rodičia 
zdravotne postihnutých detí, občania ochot
ní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne 

postihnutým občanom.
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NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA hláste na 
adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE
• bez stresu, v príjemnej atmosfére:
• VODIČOV skupín C, D, E
• NA ZBRAŇ
• PORADENSTVO VODIČOV (po odobratí vodičského preukazu) 

PhDr. MATUŠKOVÁ Magdaléna
dopravný a klinický psychológ

Budova KAMON, Obrancov mieru 354/32, Dubnica nad Váhom, tel.: 0903 235 528

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

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

Otváracie hodiny:
 Tel. č.: 0908 783 176

Púchovské informačné centrum

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    facebook.com/hafkacihafkacipb@gmail.com    facebook.com/hafkaci
TEL. :0911 290 983TEL. :0911 290 983
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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
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SENIORI OPÄŤ V TATRÁCH 
Tatranská Lomnica 

Apartmány WILI TATRY

Príďte zase do Vysokých Tatier. 

Mnohí si pamätáte dôchodcovské pobyty 
v hoteli Wili v Tatranskej Lomnici. 
Pripravili sme pre Vás výhodné ceny aj v 
našich apartmánoch na tieto termíny: 
19.4. - 22.4. 
25.4. - 28.4. 
2.5. - 5.5. 
9.5. - 12.5. 
16.5. - 19.5. 
23.5. - 26.5. 

Jednospálňový apartmán 49€/noc/2 os. 
Dvojspálňový apartmán 69€/noc/4 os. 

Doprava vlakom do Popradu a odtiaľ do 
Tatranskej Lomnice je pre Vás zadarmo, zo 
stanice sú to len 3 minúty peši k 
apartmánom. 

Kuchynky sú plne zariadené, obedy a večere 
si môžete vychutnať v reštaurácii priamo v 
budove. Obchod je vzdialený 50m. 

Navštívte opäť miestne múzeá, prevezte sa  
električkou na Štrbské pleso alebo si užite 
prechádzky na tatranskom vzduchu. 

Viac informácií alebo priamo rezervácia na 
tel. č. 0918 707 125. 
www.wilitatry.sk 


