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Mesto Púchov opäť znížilo Mesto Púchov opäť znížilo 
svoju úverovú zaťaženosťsvoju úverovú zaťaženosť

Cena tepla v meste Púchov Cena tepla v meste Púchov 
zostáva najnižšou v regiónezostáva najnižšou v regióne

Na fotografii sú okrem primátorky Púchova Kataríny Henekovej minister životného prostredia Ján Budaj,  
primátor Nitry Marek Hattas, primátor Trenčína Richard Rybníček a generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.



spravodajstvospravodajstvo22

V treťom ročníku celoslovenskej súťaže EN-V treťom ročníku celoslovenskej súťaže EN-
VIROMESTO 2021 súperilo celkovo 16 miest. VIROMESTO 2021 súperilo celkovo 16 miest. 
Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotia-Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotia-
ca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich ca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich 
umiestnenie je výsledkom dlhodobej snahy, kto-umiestnenie je výsledkom dlhodobej snahy, kto-
rú vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného rú vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného 
prostredia a môžu byť pre ostatné samosprávy prostredia a môžu byť pre ostatné samosprávy 
inšpiráciou. Zástupcovia víťazných miest si ceny inšpiráciou. Zástupcovia víťazných miest si ceny 
prebrali osobne z rúk ministra životného pros-prebrali osobne z rúk ministra životného pros-
tredia SR Jána Budaja, ktorý nad súťažou prevzal tredia SR Jána Budaja, ktorý nad súťažou prevzal 
záštitu.záštitu.

Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 je zvi-Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 je zvi-
diteľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú envi-diteľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú envi-
ronmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových ronmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových 
dokumentoch, ale aj v reálnom živote. V tomto roční-dokumentoch, ale aj v reálnom živote. V tomto roční-
ku súťaže mestá súperili v štyroch oblastiach.ku súťaže mestá súperili v štyroch oblastiach.

Ocenené mestá získavajú finančné prostriedky, Ocenené mestá získavajú finančné prostriedky, 
diplom a umeleckú plaketu. Zástupcovia samospráv diplom a umeleckú plaketu. Zástupcovia samospráv 
si ich prevzali počas vyhodnotenia na pôde minis-si ich prevzali počas vyhodnotenia na pôde minis-
terstva životného prostredia. „Tretí ročník súťaže terstva životného prostredia. „Tretí ročník súťaže 
považujem za mimoriadne úspešný. Výsledkom je považujem za mimoriadne úspešný. Výsledkom je 
najvyšší počet prihlásených miest v histórii súťaže. najvyšší počet prihlásených miest v histórii súťaže. 
Víťazným mestám gratulujem, zapojeným mestám Víťazným mestám gratulujem, zapojeným mestám 
ďakujem za účasť a za vytvorenie prostredia zdravej ďakujem za účasť a za vytvorenie prostredia zdravej 
konkurencie,“ uviedol minister Ján Budaj.konkurencie,“ uviedol minister Ján Budaj.

Mesto TrenčínMesto Trenčín presvedčilo hodnotiacu komisiu  presvedčilo hodnotiacu komisiu 
komplexným prístupom k riešeniu problematiky komplexným prístupom k riešeniu problematiky 
životného prostredia. Ide napríklad o aktivity v obe-životného prostredia. Ide napríklad o aktivity v obe-
hovom hospodárstve, v budovaní zelenej infraštruk-hovom hospodárstve, v budovaní zelenej infraštruk-
túry, v ochrane ovzdušia či v realizácii opatrení na túry, v ochrane ovzdušia či v realizácii opatrení na 
zmiernenie dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň zmiernenie dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň 
dominoval aj v súťažnej oblasti „Prechod na zelené dominoval aj v súťažnej oblasti „Prechod na zelené 
hospodárstvo“, ktorú vyhral. Vďaka podrobnej analý-hospodárstvo“, ktorú vyhral. Vďaka podrobnej analý-
ze odpadov a SMART riešeniam sú v meste prijímané ze odpadov a SMART riešeniam sú v meste prijímané 
efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca 
s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadové-s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadové-
ho hospodárstva na základných školách.ho hospodárstva na základných školách.

Mesto PúchovMesto Púchov zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody  zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody 
a krajiny, zelená infraštruktúra“ vďaka rôznorodým a krajiny, zelená infraštruktúra“ vďaka rôznorodým 
aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mlá-aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mlá-
deže. Mesto aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svoj-deže. Mesto aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svoj-
ho okolia a pravidelne prepája činnosti s environ-ho okolia a pravidelne prepája činnosti s environ-
mentálnou výchovou. Vysádza stromy, podporuje mentálnou výchovou. Vysádza stromy, podporuje 
biodiverzitu a opeľovače.biodiverzitu a opeľovače.

Mesto NitraMesto Nitra získalo ocenenie v oblasti „Ochrana  získalo ocenenie v oblasti „Ochrana 
ovzdušia“ za koncepčné riešenie, spoluprácu všet-ovzdušia“ za koncepčné riešenie, spoluprácu všet-
kých sektorov a zdieľanie dát. Samospráva využíva kých sektorov a zdieľanie dát. Samospráva využíva 
meteostanice na informovanie odborníkov a verej-meteostanice na informovanie odborníkov a verej-
nosti, rozmiestnenie staníc navrhlo s využitím Plánu nosti, rozmiestnenie staníc navrhlo s využitím Plánu 
udržateľnej mobility (PUM).udržateľnej mobility (PUM).

Mesto SkalicaMesto Skalica si zo súťaže odnáša prvenstvo v ob- si zo súťaže odnáša prvenstvo v ob-
lasti „Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klí-lasti „Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klí-

my“ za komplexnosť prístupu v danej oblasti, najmä my“ za komplexnosť prístupu v danej oblasti, najmä 
revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodo-revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodo-
zádržných opatrení.zádržných opatrení.

Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov envi-Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov envi-
rorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, rorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, 
rozhodovala v dvoch etapách. Výsledky mali byť rozhodovala v dvoch etapách. Výsledky mali byť 
pôvodne známe už počas jesene minulého roka. Pro-pôvodne známe už počas jesene minulého roka. Pro-
tipandemické opatrenia však zasiahli aj do organi-tipandemické opatrenia však zasiahli aj do organi-
začného plánu slávnostného vyhodnotenia a samo-začného plánu slávnostného vyhodnotenia a samo-
správy čakali na výsledky o niečo dlhšie. „Ocenené správy čakali na výsledky o niečo dlhšie. „Ocenené 
mestá si zaslúžia naše uznanie. No netreba zabúdať, mestá si zaslúžia naše uznanie. No netreba zabúdať, 
že nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je že nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je 
spôsobom, ako sa snaha vedenia mesta dostane do spôsobom, ako sa snaha vedenia mesta dostane do 
širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať 
ako pozitívny príklad hodný nasledovania,“ uzavrel ako pozitívny príklad hodný nasledovania,“ uzavrel 
Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry 
životného prostredia.životného prostredia.

Mesto Púchov sa do celoslovenskej súťaže Enviro-Mesto Púchov sa do celoslovenskej súťaže Enviro-
mesto zapojilo ukážkami hneď viacerých projektov, mesto zapojilo ukážkami hneď viacerých projektov, 
ktoré sa v meste za obdobie dvoch rokov (2019-2021) ktoré sa v meste za obdobie dvoch rokov (2019-2021) 
uskutočnili. V oblasti Zelené hospodárstvo sa jedna-uskutočnili. V oblasti Zelené hospodárstvo sa jedna-
lo napríklad o košíky a kompostovateľné vrecká na lo napríklad o košíky a kompostovateľné vrecká na 
zber kuchynského odpadu, spustenie novej separač-zber kuchynského odpadu, spustenie novej separač-
nej linky, rozmiestnenie červeno-bielych kontajne-nej linky, rozmiestnenie červeno-bielych kontajne-
rov na elektroodpad vo vybraných častiach mesta,  rov na elektroodpad vo vybraných častiach mesta,  
o dôkladnú analýzu odpadov v meste Púchov, orga-o dôkladnú analýzu odpadov v meste Púchov, orga-
nizáciu EkoFashion Leto 2021 či zapojenie sa do Fil-nizáciu EkoFashion Leto 2021 či zapojenie sa do Fil-
mového festivalu EkotopFilm v rokoch 2019 a 2021. mového festivalu EkotopFilm v rokoch 2019 a 2021. 

Do oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infra-Do oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infra-
štruktúra, ktorá sa pre Púchov stala víťaznou, sa radia štruktúra, ktorá sa pre Púchov stala víťaznou, sa radia 
aktivity ako vyhlásenie Prvého chráneného stromu  aktivity ako vyhlásenie Prvého chráneného stromu  
v katastri mesta Púchov (viešťansko-bezdedovská v katastri mesta Púchov (viešťansko-bezdedovská 
lipa malolistá), spoločná akcia Spoločne za čistý Pú-lipa malolistá), spoločná akcia Spoločne za čistý Pú-
chov, výzva Vyčisti svoje okolie – podpora akcie Cen-chov, výzva Vyčisti svoje okolie – podpora akcie Cen-
tra voľného času Včielka, Včelnica CVČ Včielka, Pro-tra voľného času Včielka, Včelnica CVČ Včielka, Pro-
jekt Zaži čisté rieky – River CleanUp, pod taktovkou jekt Zaži čisté rieky – River CleanUp, pod taktovkou 
Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, zapoje-Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, zapoje-
nie sa do Hodiny Zeme, výsadba zelene – Okrášľujúci nie sa do Hodiny Zeme, výsadba zelene – Okrášľujúci 
spolok mesta Púchov, projekt Zelené mesto (Púchov-spolok mesta Púchov, projekt Zelené mesto (Púchov-
ské ekocentrum), Projekt o Múčiaroch obyčajných ské ekocentrum), Projekt o Múčiaroch obyčajných 
žiačky ZŠ Mládežnícka Simony Uherčíkovej, budova-žiačky ZŠ Mládežnícka Simony Uherčíkovej, budova-
nie Jubilejného Hája – Lesoparku – Lachovec – Pú-nie Jubilejného Hája – Lesoparku – Lachovec – Pú-
chov a náučného chodníka Pamäť lesa. V rámci ob-chov a náučného chodníka Pamäť lesa. V rámci ob-
lasti Ochrana ovzdušia sa mesto Púchov predstavilo lasti Ochrana ovzdušia sa mesto Púchov predstavilo 
s aktivitami: Do práce na bicykli, rozšírením kapacity s aktivitami: Do práce na bicykli, rozšírením kapacity 
MŠ Lienka, výmenou osvetlenia na zimnom štadióne MŠ Lienka, výmenou osvetlenia na zimnom štadióne 
za nové a tiež zdarným triedením zberu komunálne-za nové a tiež zdarným triedením zberu komunálne-
ho odpadu, za ktorý mesto získalo Certifikát od EN-ho odpadu, za ktorý mesto získalo Certifikát od EN-
VI-PAK. Oblasť Adaptácia na zmierňovanie dopadov VI-PAK. Oblasť Adaptácia na zmierňovanie dopadov 
zmeny klímy sa v Púchove prejavila najmä v projekte zmeny klímy sa v Púchove prejavila najmä v projekte 
Dažďovej záhrady v parku pri Župnom dome, ktorá Dažďovej záhrady v parku pri Župnom dome, ktorá 
bola zrealizovaná v novembri 2020 prostredníctvom bola zrealizovaná v novembri 2020 prostredníctvom 
projektu Klíma nás spája. O všetkých jednotlivých projektu Klíma nás spája. O všetkých jednotlivých 
environmentálnych aktivitách a projektoch mesta environmentálnych aktivitách a projektoch mesta 
Púchov sme Vás informovali prostredníctvom oficiál-Púchov sme Vás informovali prostredníctvom oficiál-
nych médií mesta Púchov, v priložených fotografiách nych médií mesta Púchov, v priložených fotografiách 
prezentácie si ich všetky s nami môžete pripomenúť. prezentácie si ich všetky s nami môžete pripomenúť. 

„Mesto Púchov dnes získalo veľmi významné oce-„Mesto Púchov dnes získalo veľmi významné oce-
nenie, ktoré je dôkazom toho, že environmentálnu nenie, ktoré je dôkazom toho, že environmentálnu 
politiku prenášame nielen do rozvojových projektov, politiku prenášame nielen do rozvojových projektov, 
ale aj do reálneho života. Získanie tohto významné-ale aj do reálneho života. Získanie tohto významné-
ho titulu pre mesto je skvelým výsledkom, pretože ho titulu pre mesto je skvelým výsledkom, pretože 
sa zapojil zatiaľ najvyšší počet samospráv a súťažili sa zapojil zatiaľ najvyšší počet samospráv a súťažili 
sme s naozaj veľkými mestami. Ocenenie je odzr-sme s naozaj veľkými mestami. Ocenenie je odzr-
kadlením našej dlhodobej snahy v oblasti ochrany  kadlením našej dlhodobej snahy v oblasti ochrany  
a tvorby životného prostredia, a ja musím v tejto sú-a tvorby životného prostredia, a ja musím v tejto sú-
vislosti poďakovať všetkým kolegom na Mestskom vislosti poďakovať všetkým kolegom na Mestskom 
úrade v Púchove z Oddelenia investícií, životného úrade v Púchove z Oddelenia investícií, životného 
prostredia a stavebného úradu pod vedením Filipa prostredia a stavebného úradu pod vedením Filipa 
Makaya, najmä Natálii Janíčkovej a jej predchodky-Makaya, najmä Natálii Janíčkovej a jej predchodky-
ni Veronike Hantákovej, Martine Knížatovej, Janke ni Veronike Hantákovej, Martine Knížatovej, Janke 
Vondrovej, Ivete Brindzovej, Laure Krošlákovej, kona-Vondrovej, Ivete Brindzovej, Laure Krošlákovej, kona-
teľovi Milošovi Svobodovi a zamestnancom Podniku teľovi Milošovi Svobodovi a zamestnancom Podniku 
technických služieb mesta Púchov, za ich nasadenie technických služieb mesta Púchov, za ich nasadenie 
pri starostlivosti o zeleň a čistotu v meste, Mládež-pri starostlivosti o zeleň a čistotu v meste, Mládež-
níckemu parlamentu mesta Púchov za ich pomoc  níckemu parlamentu mesta Púchov za ich pomoc  
v procese ochrany prírody, riaditeľke Alene Strýč-v procese ochrany prírody, riaditeľke Alene Strýč-
kovej a jej kolegom ako aj deťom z Centra voľného kovej a jej kolegom ako aj deťom z Centra voľného 
času Včielka, našim úspešným včelárom, Evke Ková-času Včielka, našim úspešným včelárom, Evke Ková-
čovej, 6. Zboru skautov a skautiek Púchov, Simonke čovej, 6. Zboru skautov a skautiek Púchov, Simonke 
Uherčíkovej a pánovi učiteľovi Jaromírovi Flaškárovi Uherčíkovej a pánovi učiteľovi Jaromírovi Flaškárovi 
za projekt o múčiaroch obyčajných, poslancom MsZ  za projekt o múčiaroch obyčajných, poslancom MsZ  
a všetkým Vám, ktorí sa zapájate či už osobne, alebo a všetkým Vám, ktorí sa zapájate či už osobne, alebo 
prostredníctvom svojich organizácií do zlepšovania prostredníctvom svojich organizácií do zlepšovania 
a ochrany životného prostredia. Táto cena patrí všet-a ochrany životného prostredia. Táto cena patrí všet-
kým, ktorým na našom meste záleží a ja Vám zo srdca kým, ktorým na našom meste záleží a ja Vám zo srdca 
ďakujem. Verím, že toto ocenenie bude inšpiráciou ďakujem. Verím, že toto ocenenie bude inšpiráciou 
pre nás aj do ďalšieho obdobia, aby sme nepoľavili pre nás aj do ďalšieho obdobia, aby sme nepoľavili 
a spoločne chránili a starali sa o naše mesto. Preto a spoločne chránili a starali sa o naše mesto. Preto 
ĎAKUJEM a BLAHOŽELÁM PÚCHOVU a PÚCHOVČA-ĎAKUJEM a BLAHOŽELÁM PÚCHOVU a PÚCHOVČA-
NOM,“ uviedla po prevzatí cien primátorka mesta Pú-NOM,“ uviedla po prevzatí cien primátorka mesta Pú-
chov Katarína Heneková. chov Katarína Heneková. 

Súčasťou ocenenia pre mesto boli diplom, ume-Súčasťou ocenenia pre mesto boli diplom, ume-
lecká plaketa a symbolický šek v hodnote 1 000 eur. lecká plaketa a symbolický šek v hodnote 1 000 eur. 
Finančnú odmenu použije mesto Púchov v nasle-Finančnú odmenu použije mesto Púchov v nasle-
dujúcom období na rozvíjanie ďalších environmen-dujúcom období na rozvíjanie ďalších environmen-
tálnych činností, za ktoré bolo v tomto ročníku sú-tálnych činností, za ktoré bolo v tomto ročníku sú-
ťaže Enviromesto ocenené, a to na ochranu prírody  ťaže Enviromesto ocenené, a to na ochranu prírody  
a podporu organizácií, ktoré mu v tom veľmi aktívne a podporu organizácií, ktoré mu v tom veľmi aktívne 
pomáhajú.pomáhajú.

MŽP SR a Laura Krošláková MŽP SR a Laura Krošláková 
FOTO: MsÚ PúchovFOTO: MsÚ Púchov

Púchov zvíťazil v súťaži Enviromesto 2021 
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S radosťou a hrdos-S radosťou a hrdos-
ťou na naše mesto som ťou na naše mesto som 
minulý piatok prevzala minulý piatok prevzala 
z rúk ministra životné-z rúk ministra životné-
ho prostredia SR Jána ho prostredia SR Jána 
Budaja a generálneho Budaja a generálneho 
riaditeľa Slovenskej riaditeľa Slovenskej 
agentúry životného agentúry životného 
prostredia Michala prostredia Michala 
Maca, významné oce-Maca, významné oce-
nenie v celoslovenskej nenie v celoslovenskej 
súťaži Enviromesto súťaži Enviromesto 
2021. V tomto ročníku 2021. V tomto ročníku 
súťaže sme súperili  súťaže sme súperili  
s inými mestami v šty-s inými mestami v šty-
roch oblastiach. Mesto roch oblastiach. Mesto 

Púchov zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody a krajiny, Púchov zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody a krajiny, 
zelená infraštruktúra“, a to najmä vďaka rôznorodým zelená infraštruktúra“, a to najmä vďaka rôznorodým 
aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mlá-aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mlá-
deže. Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov en-deže. Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov en-
virorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, virorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, 
rozhodovala v dvoch etapách. rozhodovala v dvoch etapách. 

Mesto Púchov porotu zaujalo svojou aktivitou oby-Mesto Púchov porotu zaujalo svojou aktivitou oby-
vateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelnému  vateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelnému  
a systematickému prepájaniu činnosti s environmen-a systematickému prepájaniu činnosti s environmen-
tálnou výchovou. Mesto sa ukážkovo stará o zeleň, tálnou výchovou. Mesto sa ukážkovo stará o zeleň, 
vysádza stromy, podporuje biodiverzitu a opeľova-vysádza stromy, podporuje biodiverzitu a opeľova-
če. Veľkým prínosom je spolupráca s Mládežníckym če. Veľkým prínosom je spolupráca s Mládežníckym 
parlamentom mesta Púchov, aktivity Centra voľného parlamentom mesta Púchov, aktivity Centra voľného 
času Včielka, skrášľovacích spolkov, púchovských času Včielka, skrášľovacích spolkov, púchovských 
skautov, dobrovoľníkov zapájajúcich sa do čistenia skautov, dobrovoľníkov zapájajúcich sa do čistenia 
mesta, a to či už zo strany seniorov, detí a mláde-mesta, a to či už zo strany seniorov, detí a mláde-
že, poslancov MsZ i ostatných obyvateľov. Všetkým že, poslancov MsZ i ostatných obyvateľov. Všetkým 
úprimne ďakujem a Púchovu blahoželám. Pred viac úprimne ďakujem a Púchovu blahoželám. Pred viac 
ako dvoma rokmi sme v tejto súťaži získali špeciál-ako dvoma rokmi sme v tejto súťaži získali špeciál-
ne ocenenie „Za osvetu, environmentálnu výchovu  ne ocenenie „Za osvetu, environmentálnu výchovu  
a spoluprácu s občanmi“. Našou snahou bolo nadvia-a spoluprácu s občanmi“. Našou snahou bolo nadvia-
zať na tento úspech z roku 2019 a pokračovať v akti-zať na tento úspech z roku 2019 a pokračovať v akti-
vitách smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia vitách smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia 
v našom meste i regióne. O samotnom ocenení sa v našom meste i regióne. O samotnom ocenení sa 
dočítate v aktuálnom vydaní Púchovských novín. dočítate v aktuálnom vydaní Púchovských novín. 

V pondelok uplynuli už 4 roky od vraždy Jána Ku-V pondelok uplynuli už 4 roky od vraždy Jána Ku-
ciaka a Martiny Kušnírovej, od okamihu, ktorý zasia-ciaka a Martiny Kušnírovej, od okamihu, ktorý zasia-
hol do života nielen nášho štátu, ale každého z nás. hol do života nielen nášho štátu, ale každého z nás. 
Udalosť mala výrazný dopad na slovenskú novinár-Udalosť mala výrazný dopad na slovenskú novinár-
sku obec, ktorá sa kauzami, ktorým sa Kuciak veno-sku obec, ktorá sa kauzami, ktorým sa Kuciak veno-
val, začala zaoberať ešte intenzívnejšie. Vo viacerých val, začala zaoberať ešte intenzívnejšie. Vo viacerých 
miestach na Slovensku i v zahraničí sa konali spo-miestach na Slovensku i v zahraničí sa konali spo-
mienkové zhromaždenia a protesty.mienkové zhromaždenia a protesty.

Pred nami je posledný fašiangový týždeň, kto-Pred nami je posledný fašiangový týždeň, kto-
rý veľa snúbencov využilo k uzavretiu manželstva. rý veľa snúbencov využilo k uzavretiu manželstva. 
Možno aj magické dátumy, ktoré sa v tomto týždni Možno aj magické dátumy, ktoré sa v tomto týždni 
v kalendári nachádzajú, prispeli niektorým k rozhod-v kalendári nachádzajú, prispeli niektorým k rozhod-
nutiu povedať si „ÁNO“. nutiu povedať si „ÁNO“. 

Teším sa na utorkový Novoročný koncert, ktorý Teším sa na utorkový Novoročný koncert, ktorý 
bude po dlhšej nútenej pauze oslavou nielen nové-bude po dlhšej nútenej pauze oslavou nielen nové-
ho roka, ale hlavne našich detí a ich pedagógov zo ho roka, ale hlavne našich detí a ich pedagógov zo 
Základnej umeleckej školy v Púchove. Základnej umeleckej školy v Púchove. 

Verím, že sa naplnia všetky vládou zverejnené sta-Verím, že sa naplnia všetky vládou zverejnené sta-
noviská, v ktorých sa deklaruje uvoľnenie opatrení. noviská, v ktorých sa deklaruje uvoľnenie opatrení. 
K prvému uvoľňovaniu má prísť už od 28. 2. 2022 K prvému uvoľňovaniu má prísť už od 28. 2. 2022 
a k ďalšiemu o mesiac neskôr. Tak všetci dúfajme  a k ďalšiemu o mesiac neskôr. Tak všetci dúfajme  
a verme, že sa tak stane a budeme si môcť naplno a verme, že sa tak stane a budeme si môcť naplno 
užiť jarné a letné obdobie. Už to tak všetci potrebu-užiť jarné a letné obdobie. Už to tak všetci potrebu-
jeme. Plánované uvoľňovanie opatrení a rušenia ob-jeme. Plánované uvoľňovanie opatrení a rušenia ob-
medzení, ale aj silná „premorenosť“ zrejme spôsobili, medzení, ale aj silná „premorenosť“ zrejme spôsobili, 
že záujem o očkovanie klesá. Z uvedeného dôvodu že záujem o očkovanie klesá. Z uvedeného dôvodu 
neplánujeme v blízkej dobe organizovať ďalšie očko-neplánujeme v blízkej dobe organizovať ďalšie očko-

vanie. Pokiaľ máte záujem, môžete ešte využiť termín vanie. Pokiaľ máte záujem, môžete ešte využiť termín 
25. 2. 2022 v budove Divadla v Púchove. 25. 2. 2022 v budove Divadla v Púchove. 

V stredu nás čaká zasadnutie mestského zastupi-V stredu nás čaká zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, predmetom ktorého bude schválenie viace-teľstva, predmetom ktorého bude schválenie viace-
rých všeobecne záväzných nariadení, ale aj napríklad rých všeobecne záväzných nariadení, ale aj napríklad 
schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Revitalizácia príspevok za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 
verejného priestranstva sídliska Sedlište v Púchove“, verejného priestranstva sídliska Sedlište v Púchove“, 
o ktorom projekte som už v minulosti informovala. o ktorom projekte som už v minulosti informovala. 

O činnosti mládežníckeho parlamentu a širokej čin-O činnosti mládežníckeho parlamentu a širokej čin-
nosti CVČ Včielka sme už viackrát informovali, a preto nosti CVČ Včielka sme už viackrát informovali, a preto 
som rada, že sme podporili vznik nových priestorov som rada, že sme podporili vznik nových priestorov 
na ich činnosť, a to v objekte Strediska občianskej vy-na ich činnosť, a to v objekte Strediska občianskej vy-
bavenosti na Námestí slobody v Púchove. Momen-bavenosti na Námestí slobody v Púchove. Momen-
tálne tento priestor prechádza úpravou, o ktorej sa tálne tento priestor prechádza úpravou, o ktorej sa 
dočítate aj v dnešných novinách.dočítate aj v dnešných novinách.

Stále sa môžete zapojiť do petície, ktorú spusti-Stále sa môžete zapojiť do petície, ktorú spusti-
lo Združenie miest a obcí SR, ktorého členom je aj lo Združenie miest a obcí SR, ktorého členom je aj 
mesto Púchov. Svojím podpisom na petičnom hárku mesto Púchov. Svojím podpisom na petičnom hárku 
môžete podporiť zmenu volebného systému, aby môžete podporiť zmenu volebného systému, aby 
občania mohli voliť do Národnej rady SR kandidá-občania mohli voliť do Národnej rady SR kandidá-
tov, ktorých poznajú priamo z regiónu. Petičné hárky tov, ktorých poznajú priamo z regiónu. Petičné hárky 

sú k dispozícii na Informáciách MsÚ Púchov alebo  sú k dispozícii na Informáciách MsÚ Púchov alebo  
v Púchovskom informačnom centre, kde si ich môže-v Púchovskom informačnom centre, kde si ich môže-
te prevziať alebo priamo na mieste samom podpísať. te prevziať alebo priamo na mieste samom podpísať. 
Viac sa dočítate aj na webovej stránke mesta.Viac sa dočítate aj na webovej stránke mesta.

Úverová zaťaženosť mesta opäť klesla, a to je skvelá Úverová zaťaženosť mesta opäť klesla, a to je skvelá 
správa, ktorá svedčí o finančnom zdraví nášho mesta. správa, ktorá svedčí o finančnom zdraví nášho mesta. 
V súčasnosti sme už len na cca 19 % úrovni úverovej V súčasnosti sme už len na cca 19 % úrovni úverovej 
zaťaženosti a bližšie informácie a porovnania nájdete zaťaženosti a bližšie informácie a porovnania nájdete 
na strane 4 Púchovských novín.na strane 4 Púchovských novín.

Ceny energií pre rok 2022 veľmi stúpli a toto zvý-Ceny energií pre rok 2022 veľmi stúpli a toto zvý-
šenie sa dotklo nielen domácností, ale aj verejných šenie sa dotklo nielen domácností, ale aj verejných 
budov, športových zariadení, verejného osvetlenia, budov, športových zariadení, verejného osvetlenia, 
škôl a ostatných školských zariadení. Konateľ Mest-škôl a ostatných školských zariadení. Konateľ Mest-
ského bytového podniku Púchov to bližšie vysvetľuje ského bytového podniku Púchov to bližšie vysvetľuje 
aj vo svojom článku na strane 5, pričom sa zameriava aj vo svojom článku na strane 5, pričom sa zameriava 
najmä na problematiku tepla v bytových domoch. najmä na problematiku tepla v bytových domoch. 

Čítala som, že Čítala som, že silní ľudia nie sú tí, ktorí nikdy nepla-silní ľudia nie sú tí, ktorí nikdy nepla-
čú. Silní ľudia sú tí, ktorí uprostred sĺz vidia novú cestu. čú. Silní ľudia sú tí, ktorí uprostred sĺz vidia novú cestu. 
Prajem Vám do ďalšieho týždňa okrem veľa zdravia aj Prajem Vám do ďalšieho týždňa okrem veľa zdravia aj 
veľa sily na zvládnutie všetkého, čo vás čaká. veľa sily na zvládnutie všetkého, čo vás čaká. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Púchovčania, 
opäť sme zvíťazili!
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Za posledné desaťročie mesto Púchov prešlo rôz-
nymi stupňami úverovej zaťaženosti, pričom celkový 
vývoj dlhu mesta smeruje nadol a v roku 2021 sa 
Púchov dostal pod 20% zadlženosti. 

V období rokov pred 2011 a v roku 2012 mesto 
čerpalo investičné úvery predovšetkým v súvislosti 
s výstavbou Kultúrno-vzdelávacieho centra a iných 
investičných akcií. Úverová zaťaženosť sa v tomto 
období vyšplhala až nad úroveň 50 %. Výška úverov 
bola v roku 2013 v sume 6 mil. € a bežné príjmy sa 
pohybovali v sume cca 11,5 mil. €. 

V roku 2016 mesto pristúpilo k reštrukturalizácii 
úverového portfólia, kedy došlo okrem zjednotenia 
úverov aj k zníženiu úrokovej sadzby na 0,55% p.a. 
Pozitívnym vývojom príjmov a postupným znižova-
ním zadlženosti sa mesto dostalo v roku 2018 pod 
30% a v roku 2021 až pod 20% úverového zaťaženia. 
Negatívne tento vývoj neovplyvnilo ani prijatie úveru 
v sume 521 tis. € na nákup nehnuteľností na Kolonke 
(ktoré v súčasnosti prechádzajú rekonštrukciou na 
štartovacie byty pre mladé rodiny) v roku 2019 a ani 
prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva 
financií SR. Rovnako aj splátky úverov sú nastavené 
tak, aby zásadným spôsobom neovplyvňovali hos-
podárenie mesta v priebehu rozpočtového roka.

Aktuálne úverové zaťaženie mesta Púchov je  
v sume 3.586 tis. €, čo predstavuje 19,33 percent sku-
točných bežných príjmov roku 2020.

Lucia Pružinská, 
vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala 
mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 
23. februára 2022 (streda) o 9.00 hod. v Diva-
dle Púchov s nasledovným programom:

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí MsZ Púchov
3. Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 

2021
4. Správa č. 6/2021 z kontroly výdavkov pro-

gramu sociálne služby, podprogramov opatro-
vateľská služba a stravovanie dôchodcov za roky 
2019 a 2020

5. Zásady, ktorými sa určuje postup pri poskyto-
vaní stravovania dôchodcom a zdravotne postih-
nutým občanom v meste Púchov

6. Návrh - VZN č. 2/2022 k VZN č. 13/2020, č. 
4/2021 a č. 8/2021 o určení výšky mesačného prí-
spevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhra-
du výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na štúdium  

v ZUŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti ŠKD a CVČ, výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov, výšky príspevku na režijné náklady a podmie-
nok úhrady v ŠJ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Púchov

7. Návrh - VZN 3/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Púchov – Trhový poriadok, v znení 
Dodatku č.1/2019 k VZN č. 2/2016

8. Návrh - VZN 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN Mesta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájom-
ných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov, v znení 
Dodatku č.1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 4/2017  
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníc-
tve Mesta Púchov a v znení VZN Mesta Púchov 
č.4/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlast-
níctve Mesta Púchov

9. Zásady podpory individuálneho bývania  

v meste Púchov
10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 

2022
11. Schválenie podania žiadosti o NFP a financo-

vania, za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 
verejného priestranstva sídliska Sedlište v Púcho-
ve“

12. Voľba prísediacich pre Okresný súd Považská 
Bystrica na obdobie r. 2022 – 2026

13. Informácia o investičných akciách Mesta 
Púchov

14. Predaj, kúpa
15. Nájom
16. Záverečná správa o stave Mesta Púchov za 

rok 2021
17. Správy o činnosti mestských spoločností, 

MsP a MsÚ
18. Rôzne
19. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

Mesto Púchov opäť znížilo svoju úverovú zaťaženosť
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Po Covidovom útlme priemyselnej výroby a služieb, 
došlo v priebehu roka 2021 k oživeniu výrobného 
sektoru, následkom čoho vznikol v Európe veľký 
dopyt po energiách. Nemci pokračovali v postup-
nom odstavovaní jadrových elektrární, nahrádzali 
ich výrobou elektriny z plynu. Pritom zásoby plynu  
v európskych zásobníkoch boli na minimálnej  úrovni  
a deficit plynu nenechal na seba dlho čakať. Prejavil 
sa v burzovom náraste cien. Keďže sa časť elektriny 
vyrába z plynu, narástli aj ceny elektriny. Riešením 
na opätovné zníženie cien plynu a tým pádom aj 
elektriny by bolo spustenie nového plynovodu Nord  
stream 2 v druhej polovici roka, ktorý vybudovali  
z Ruska priamo do Nemecka. Prevádzkovateľ  nového 
plynovodu uisťoval, že už koncom roka 2021 bude 
plynu v Európe prebytok a cena plynu sa vráti na niž-
šie hodnoty. Nemecký regulátor nevydal povolenie 
na prevádzku Nord stream 2 a oznámil, že povolenie 
vydá najskôr o rok. Daná situácia na trhu vyhnala 
ceny plynu a elektriny na historické maximá. 

V roku 2021 došlo v meste Púchov k poklesu ceny 
tepla o 15% oproti roku 2020. Táto cena bola mimori-
adne nízka z dôvodu dobrého nákupu komodity 
zemného plynu na burze. Tento rok sa však celoštátny 
nárast cien tepla nášmu mestu nevyhol. Maximál-
na cena tepla na rok 2022 schválená Rozhodnutím 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 

„ÚRSO“) zo 16. 12. 2021 je 0,0724 EUR/kWh vo Variabi-
lnej zložke a 178,3891 EUR/kW vo Fixnej zložke. Ako je 
v texte vidieť, ÚRSO schvaľuje maximálne ceny tep-
la. Pojem maximálna cena tepla znamená, že dodá-
vateľ nemôže fakturovať vyššie ceny ako sú uvedené  
v Rozhodnutí ÚRSO, ale môže si cenu tepla ľubovoľ-
ne a kedykoľvek znížiť. K tomuto kroku sme pristúpili  
a následne bola cena tepla vo variabilnej zložke zní-
žená z 0,0724 EUR/kWh na 0,0660 Eur/kWh. Po prepo-
čte na jednozložkovú cenu tepla dochádza v meste 
Púchov k nárastu ceny o 25% oproti roku 2020, ktorý 
bol už vyúčtovaný a štatisticky cenovo priemerný. Rok 
2020 uvádzame aj preto, lebo väčšina správcovských 
spoločnosti má nastavené zálohové platby na tieto 
hodnoty a môže im pomôcť pri nastavení zálohových 
platieb na rok 2022. Dobrou správou pre odberateľov 
tepla je, že cena tepla v meste Púchov zostáva aj po 
zvýšení ceny v roku 2022 opäť najnižšou v našom re-
gióne, čo je vidieť na priloženom grafe. 

Zníženie variabilnej zložky ceny tepla na 0,0660 
EUR/kWh nemusí byť v roku 2022 posledné. V spo-
lupráci s vedením mesta vieme pripraviť v priebehu 

roka ďalšie zníženie ceny, o tom budeme priebežne 
informovať. Výrobca tepla má povinnosť do 31. marca 
prepočítať skutočné ekonomicky oprávnené náklady 

na dodávku tepla za predchádzajúci kalendárny rok. 
Na základe tohto prepočítania každoročne znižujeme 
cenu tepla spätne za celý predchádzajúci rok. Naprí-
klad za rok 2020 sme v mesiaci marec 2021 poslali na 
účty správcovských spoločností, spoločenstiev vlast-
níkov bytov, škôl a obchodných spoločnosti finančné 
prostriedky v celkovej výške 426.000 eur. Predpokla-
dáme, že k zníženiu ceny tepla dôjde aj za rok 2021  
a v priebehu mesiaca marec 2022 pošleme na účty 
jednotlivých odberateľov tepla preplatok za minu-
lý rok. Oproti našim odberateľom zo sústavy CZT 
Púchov sú v zlej situácii majitelia domových kotolní 
na Slovensku, kde podľa informácií dochádza k likvi-
dačnému nárastu cien plynu vo výške 200 – 400 %.  

Samozrejme, čakáme na stanovisko vlády ku kom-
penzácií vysokých cien energií. Elektrinu pre domác-
nosti v týchto dňoch Vláda SR vyriešila, ďalším kro-
kom by mali byť kompenzácie ceny plynu. Veríme, 
že trhy s energiami sa budú postupne stabilizovať  
a nedôjde k ďalším cenovým nárastom, prípadne vý-
padkom dodávok plynu a elektriny. 

Tibor Luhový, konateľ MsBP, 
FOTO: Slavomír Flimmel

Napriek nárastu zostáva cena tepla pre rok 
2022 v meste Púchov najnižšou v regióne
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Hasičský a záchranný zbor

Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby Air Transport Europe (ATE) z Trenčína za-
sahovala minulý  pondelok v lyžiarskom stredisku 
Kohútka na česko-slovenskej hranici. Pomoc le-
teckých záchranárov potrebovala 16-ročná lyžiar-
ka, ktorá po páde ostala krátkodobo v bezvedomí. 

„Po primárnom ošetrení prítomnou horskou 
službou a následnom doplnení liečby lekárom le-
teckých záchranárov, bola s úrazom hlavy a krku 
letecky prevezená do Fakultnej nemocnice  v Ži-
line,“ informovali leteckí záchranári na sociálnej 
sieti.                      (r)

Leteckí záchranári pomáhali v lyžiarskom 
stredisku na Kohútke 16-ročnej lyžiarke

Leteckí záchranári previezli zranenú lyžiarku z Kohútky do žilinskej nemocnice.               FOTO: Facebook ATE

V Púchovskom okrese sa v januári stalo iba päť 
dopravných nehôd, čo bolo najmenej spomedzi 
všetkých okresov Trenčianskeho kraja. Nikto pri nich 
neprišiel o život, ani neutrpel ťažké zranenie. Ľahko 
sa zranili dvaja ľudia. Oveľa menej potešiteľné je, že 
až v štyroch z piatich prípadov boli vinníci doprav-
ných nehôd v okrese Púchov pod vplyvom alkoholu. 
Spolu s okresom Prievidza je tak Púchovský okres na 
nelichotivom čele krajského rebríčka vodičov pod 
vplyvom alkoholu. 

V januári došlo na krajských cestách k 83 doprav-
ným nehodám, čo je o tri menej, ako v rovnakom 
období minulého roka. S následkom na živote alebo 

zdraví bolo 24 dopravných nehôd. Pri dopravných 
nehodách bola jedna osoba usmrtená, štyri osoby 
boli ťažko zranené a 26 osôb ľahko zranených.

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných ne-
hôd zistené v 15 prípadoch (+5). Z hľadiska územ-
nosprávneho členenia bolo najviac dopravných 
nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zazname-
naných v okrese Púchov (4 dopravné nehody, +3), 
Prievidza (4 dopravné nehody, +2) a Ilava (3 doprav-
né nehody, +1). Nárast v počte dopravných nehôd 
zavinených pod vplyvom alkoholu bol zaznamenaný 
najmä na území okresov Púchov a Prievidza. 

KR PZ Trenčín 

Okres Púchov bol v januári krajským lídrom  
v počte nehôd pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
koncom januára v okrese Púchov 1014 uchádza-
čov o zamestnanie. Z nich bolo 539 žien, 62 
uchádzačov so zdravotným postihnutím a dvaja, 
ktorých prepustili v rámci hromadného prepúšťa-
nia. Miera nezamestnanosti v Púchovskom okrese 
zostala na rovnakej úrovni ako v decembri minu-
lého roka. Medzi nezamestnanými bolo 51 absol-
ventov škôl, z nich osem absolventov vysokých  
a 43 absolventov stredných škôl. 

Spomedzi všetkých uchádzačov o zamestnanie 
v okrese Púchov bolo 238 mladších ako 30 rokov 
(23,47 percenta). Uchádzačov starších ako 55 ro-
kov bolo v okrese koncom januára 191. 

Priemerná miera nezamestnanosti stúpla v ja-
nuári v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi-
mesačne o 0,08 percenta na úroveň 4,36 percen-
ta.

Najvyššia miera nezamestnanosti v kraji bola v 
januári v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 
5,87 percenta. Nasledovali  okresy Považská Bys-
trica (5,51 percenta), Bánovce nad Bebravou (4,57 
percenta), Partizánske (4,24 percenta), Púchov 
(4,09 percenta), Myjava (3,86 percenta), Nové 
Mesto nad Váhom (3,57 percenta), Trenčín (3,20 
percenta) a Ilava (3,19 percenta).

Priemerná nezamestnanosť stúpla v januári 
na Slovensku medzimesačne o 0,20 percenta na 
úroveň 6,96 percenta. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (20,26 percenta), najnižšia v Ilav-
skom okrese.          Zdroj: UPSVaR

Nezamestnanosť v okrese 
sa v januári nezmenila 

V súvislosti s poveternostnou situáciou na 
území Trenčianskeho kraja zasahovali vo štvrtok  
a v piatok príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru a členovia DHZO celkom 21-krát. Vo väč-
šine prípadov išlo o odstraňovanie spadnutých 
a zlomených stromov z ciest, miestnych komu-
nikácií a chodníkov, resp. v dvoch prípadoch od-
straňovali stromy spadnuté na osobné motorové 
vozidlá. Hasiči taktiež odstraňovali uvoľnené ple-
chy  na strechách budov. Hasiči zasahovali v okre-
soch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza 
a Púchov. 

Pri udalostiach zasahovalo celkom 35 príslušní-
kov Hasičského a záchranného zboru a 33 členov 
dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, 
bolo nasadených spolu 23 ks hasičskej techniky.

KR HaZZ Trenčín 

Veterná smršť vyhnala 
hasičov do terénu
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Výstava Simple of Nature v Divadle Púchov predsta-Výstava Simple of Nature v Divadle Púchov predsta-
vuje fotografickú tvorbu krás prírody od autora Jaro-vuje fotografickú tvorbu krás prírody od autora Jaro-
slava Vyhničku. „Príroda je kúzelník, ktorý nepoužíva slava Vyhničku. „Príroda je kúzelník, ktorý nepoužíva 
žiadne triky. Stačí otvoriť oči a predstavenie je všade žiadne triky. Stačí otvoriť oči a predstavenie je všade 

vôkol nás, aj na tých najnetradičnejších miestach,“ vôkol nás, aj na tých najnetradičnejších miestach,“ 
hovorí Vyhnička, ktorý sa okrem fotografie venuje aj hovorí Vyhnička, ktorý sa okrem fotografie venuje aj 
skladaniu filmovej hudby. skladaniu filmovej hudby. 

FOTO: Slavomír FlimmelFOTO: Slavomír Flimmel

Vernisáž výstavy Simple of Nature Jaroslava Vyhničku

Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Púchov a ich hostí
V nedeľu 20.2.2022 bol v Divadle Púchov kon-V nedeľu 20.2.2022 bol v Divadle Púchov kon-

cert žiakov a učiteľov ZUŠ Púchov a ich hostí. cert žiakov a učiteľov ZUŠ Púchov a ich hostí. 
V pestrom a zaujímavom programe vystúpili: klavi-V pestrom a zaujímavom programe vystúpili: klavi-

ristky Adela Čviriková, Michaela Šuriová, Mária Jašur-ristky Adela Čviriková, Michaela Šuriová, Mária Jašur-
dová, Sára Hanesová, Matej Karas, spevák Viliam Ko-dová, Sára Hanesová, Matej Karas, spevák Viliam Ko-
zánek, Jana Marmanová (husle), Michaela Pavlacová zánek, Jana Marmanová (husle), Michaela Pavlacová 
(priečna flauta), Jana Ďurišová (violončelo), Emma (priečna flauta), Jana Ďurišová (violončelo), Emma 
Hromadová (spev, gitara) a Heidi Beretová (spev, Hromadová (spev, gitara) a Heidi Beretová (spev, 
ukulele). Vyvrcholením programu boli tangá Astora ukulele). Vyvrcholením programu boli tangá Astora 
Piazzolu v podaní Marek Mikáč (akordeón), David Piazzolu v podaní Marek Mikáč (akordeón), David 
Karcol (gitara) a Pavol Bohdan Zápotočný (klavír).Karcol (gitara) a Pavol Bohdan Zápotočný (klavír).

Hudobný večer moderovala Jana Marmanová.Hudobný večer moderovala Jana Marmanová.

FOTO: Slavomír FlimmelFOTO: Slavomír Flimmel
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Mládežnícky parlament mesta 
Púchov spolu s Radou Mládeže 
Trenčianskeho kraja spravili do-
tazník s názvom „Priestor pre mla-
dých“.

Prečo taký názov? Otvorenými 
otázkami dali mladým ľuďom vo 
veku 13 až 30 rokov možnosť vyja-
driť sa na témy voľnočasových akti-
vít a dobrovoľníctva- či už čo im chý-
ba alebo ako sa naopak realizujú oni. 

Na krátky dotazník odpovedalo 80 
mladých z okresov Púchov, Ilava a Tr-

nava, z ktorých viac ako polovica (57 
%) býva priamo v meste Púchov. Na 
týchto ľudí bol aj prieskum mierený, 
niektoré otázky sa aj týkali priamo 
mesta Púchov. 

Až 55 % z odpovedí bolo od členov 
Mládežníckeho parlamentu mesta 
Púchov. Vyjadrilo sa aj nezaintereso-
vané okolie ohľadom toho, čo by ich 
motivovalo pomôcť a dať sa na ces-
tu dobrovoľníctva. Veľké percento 
označilo za najväčšiu motiváciu spo-
ločnú aktivitu s kamarátmi, či viditeľ-

né výsledky a dobrý 
pocit z vykonanej 
práce. Niektorí aj 
napísali, že pomoc 
okoliu by mala 
byť samozrejmosť,  
s čím súhlasíme. 

Skoro 76% sa vy-
jadrilo že sa doká-
žu dobre realizovať 
cez voľnočasové 
aktivity ako krúžky 
a akcie. Zvyšných 
24% nám zase po-
vedalo čo im chýba. 
Medzi najčastejšie 
odpovede patri-
li nákupné centrá  

a kluby- priestory kde by mladí moh-
li aj s kamarátmi tráviť čas a zostať  
v interiéri, čo im najmä v zime chýba. 
Taktiež boli spomínané parky a via-
cúčelové ihriská, diskotéky a rôzne 
“talkshow” - inak povedané posede-
nia so známymi ľuďmi. 

Veľa ľudí trávi čas vonku s kamarát-
mi alebo športuje. Najviac mladých 
však trávi čas na sociálnych sieťach 
ako instagram, čo zase uľahčuje pro-
pagáciu rôznych akcií. S miernym za-
ostaním, no stále s veľkým záujmom 
skončilo čítanie kníh, hranie hier  
a venčenie psa, čo symbolizuje akti-
vity v knižnici, herné večery a akcie 
pre psíčkarov. 

Týmto dotazníkom sme získali  in-
formácie, ktoré nám pomôžu pris-
pôsobiť aktivity potrebám mladých 
a tým im spríjemniť voľný čas a za-
pájať ich do akcií v meste. Prieskum 
bo realizovaný v spolupráci s Radou 
mládeže Trenčianskeho kraja. 

Veľmi sa tešíme, že mesto Púchov 
vyhovelo našim požiadavkám a pri-
pravuje nový priestor do správy CVČ, 
ktorý budú môcť využívať mladí ľu-
dia. Tešíme sa na podujatia, ktoré 
nás čakajú. 

Jessica Drgová, členka MPMP

Začiatkom mesiaca február začali 
rekonštrukčné práce v budove SOV 
(Stredisko občianskeho vybavenia) 
na Námestí slobody, v priestore, ktorý 
zaiste poznáte ako odberové miesto  
z testovaní. 

V stredu 16. 2. 2022 absolvovala kon-
trolný deň rekonštruovaného priesto-
ru primátorka mesta Katarína Heneko-
vá, ktorá po dohode s riaditeľkou CVČ 
Včielka Alenou Strýčkovou zvážila vy-
užitie priestoru pre úspešný včelársky 

krúžok, ktorý reprezentuje naše mesto 
i na medzinárodnej úrovni a tiež pre 
mládež Centra voľného času Včielka, 
ktorých klubovňa sídli na poschodí tej-
to budovy. Rozhodnutie o určení tohto 
priestoru pre CVČ padlo aj z dôvodu 
nemožnosti nadstavenia či rozšírenia 
ich aktuálneho sídla v priestoroch MŠK 
(za zimným štadiónom), pretože viace-
ro krúžkov pre deti a mládež potrebuje 
nemalú plochu pre svoju realizáciu.  
S tým však súvisí aj spolupráca mes-

ta a CVČ s ďalšími organizáciami, ako 
je aj OZ Potvora, ktoré pre naplnenie 
svojich cieľov v tvorivej práci, ktorú 
vykonávajú, potrebujú tiež priestor  
s bezbariérovým prístupom. Už v aprí-
li tak vznikne jeden spoločný priestor 
pre veľkú komunitu občanov, ktorí tam 
budú môcť tráviť a produktívne využí-
vať svoj voľný čas. 

Aktuálna rekonštrukcia prebieha pod 
taktovkou Púchov servis, s.r.o., v rámci 
ktorej dôjde k výmene celej elektroin-
štalácie, k úprave vykurovania, záro-

veň sa budú vymieňať výplne otvorov, 
ktoré vzniknú posunom radiátorov 
smerom dnu, aby sa tak zabránilo úni-
ku tepla. Inštalovaný bude aj prívod 
vody a odpadu v novovznikajúcej ku-
chynke, ktorú bude Centrum voľného 
času Včielka využívať. Celkovou úpra-
vou sa tak docieli požadovaná kvalita, 
vylepšia sa tepelno-izolačné vlastnosti 
priestoru, čím sa znížia prevádzkové 
náklady v danom priestore, slúžiacom 
pre deti a mládež z CVČ Včielka.

Laura Krošláková, FOTO: MsÚ

Nový priestor pre Centrum voľného času už čoskoro

Mládežnícky parlament mesta Púchov 
vytvára priestor pre mladých

„S poslancami na slovíčko“ - to je názov diskusií MPMP  
s pos lancami Mestského zastupiteľstva Púchov. 

Foto: FB Mládežnícky parlament mesta Púchov 

Počas fašiangov
Kopu veselých
sprievodov je
vidno počas

tých fašiangov.

Hudba zvesela
vyhráva
prevláda

nálada spevavá.

Z akordeónov
počuť tóny

v diali každého
von vylákali.

Všetci krepčia
udržať sa

snažia zvyk starodávny
na ten fašiang - hlavný.

Ručičky hodín
pred polnocou týkajú

ľudia plaču a vzlykajú za 
basou

to je nepopierateľný znak,
že nadišiel koniec

veselých fašiangových časov.
 

Radko Kurej 
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Považskobystrická nemocnica vstúpila do novej éry 
Kvalitnejší diagnostický proces, kratšie čakacie  
lehoty na vyšetrenie aj zlepšenie ich dostupnos-
ti. Vo vnútrobloku považskobystrickej nemocnice 
vyrástlo moderné Centrum diagnostiky, to prináša 
výhody nielen pre pacientov, ale aj pre samotnú 
nemocnicu. 
Včasná diagnostika je pri mnohých ochoreniach 
veľmi dôležitá a pomáha pri efektívnej liečbe ocho-
rení. Novovybudovaný diagnostický pavilón po-
važskobystrickej nemocnice disponuje najnovším 
prístrojovým vybavením a už čoskoro ponúkne 
komplexnú diagnostiku pod jednou strechou. 
„Je tu úplne nový CT prístroj, digitálny röntgen  
a sonografia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. Pribudnúť by k nim mala aj magnetická rezo-
nancia. Predpoklad je, že by to mohlo byť ešte tento rok.  
Pacienti by tak nemuseli za vyšetreniami cestovať 
desiatky kilometrov. „Som rád, že tento pavilón je po-
stavený v duchu 21. storočia a je takou výkladnou 
skriňou našej nemocnice. Vďaka modernej techni-
ke budeme schopní diagnostikovať aj veci, ktoré sme  
v minulosti odposielali do vyšších pracovísk,“ povedal 
riaditeľ nemocnice Igor Steiner.
„Celá investícia je v hodnote 3,4 mil. eur a je plne hra-
dená z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Keďže sme Zelenou župou, aj toto Centrum dia-
gnostiky disponuje zelenou pochôdznou strechou,“ 

doplnil župan. Vďaka investícii župy je prístrojové 
vybavenie vo vlastníctve nemocnice a všetky príjmy 
z jeho využívania pôjdu nemocnici. „Novinkou je, že 
služby budú zabezpečované 24 hodín denne 7 dní 

v týždni. To sa týka aj náhlych cievnych mozgových 
príhod, ktoré budú kvalitnejšie a rýchlejšie diagnos-
tikované,“ vysvetlil primár Rádiodiagnostického 
oddelenia Eduard Sirotný.             - Lenka Kukučková - 

Žiadať o grant na enviroprojekty je možné on-line  
Od nového roka sa žiadosti o grant v rámci dotač-
nej schémy TSK s názvom Zelené oči podávajú 
elektronicky, slúži na to on-line formulár, ktorý je 
sprístupnený na webe.   
Grantový systém Zelené oči je spustený od za-
čiatku nového roka, environadšencom ponúka 
možnosť získať financie na svoje zelené projekty. 
Žiadatelia podávajú svoje nápady v rámci troch 
hodnotiacich kôl, a to do konca januára, marca 
a mája. Na jeden projekt je možné žiadať ma-
ximálne 2 000 eur; oblasťami podpory sú priame 
aktivity a osveta. K oprávneným žiadateľom patria 

obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevko-
vé organizácie, ale aj fyzické osoby – podnika-
telia, t.j. všetci tí, ktorí majú sídlo či trvalý pobyt 
na území Trenčianskeho kraja alebo v ňom pôso-
bia a vykonávajú činnosť.       
Vyplnený a elektronicky odoslaný formulár je po-
trebné vytlačiť, podpísať a doručiť na podateľňu 
Úradu TSK osobne alebo poslať poštou, prílohy 
sa zasielajú výlučne elektronicky. Viac informácií  
k podávaniu žiadosti cez on-line formulár nájdete 
na https://zeleneoci.egrant.sk/ 

- Barbora Jánošková -

Ekologické 
pracovné cesty  

na dvoch kolesách
Zamestnanci Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) budú na výkon svojej 
práce využívať úplne nové bicykle s pomoc-
ným elektrickým pohonom.
Župa obstarala 5 bicyklov s elektrickým mo-
torčekom za približne 8 tisíc eur. Bicykel má 
batériu plne integrovanú v spodnej rámovej 
rúre. O pohon sa stará stredový motor s torz-
ným snímačom a krútiacim momentom až 80 
Nm. V kombinácii s 500Wh batériou je ideálny 
na dlhé výjazdy po spevnených aj nespevne-
ných cestách ľahšieho terénu. „Dojazd elek-
trobicykla je od 40 do 120 kilometrov, závisí 
to najmä od hmotnosti jazdca, profilu trate či 
poveternostných podmienok. Doba nabíjania je 
približne 6 hodín a naši zamestnanci ich budú 
využívať pri kontrole projektov, najmä cyklotrás, 
ale aj pri iných pracovných činnostiach,“ pove-
dal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Bicykle 
na cestách spoznáte vďaka logu Zelená župa.  

- Matej Plánek -

Opäť hľadáme výnimočných zdravotníkov! 

Trenčianska župa aj v tomto roku ocení najlep-
ších zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov  
v zdravotníctve pôsobiacich na území kraja. 
Ocenenie bude poďakovanie za ich zodpovednú 
a náročnú prácu počas minulého roka.
Lekári, sestry, farmaceuti a ďalšie zdravotnícke 
profesie pracujú nepretržite pod extrémnym tla-
kom, v náročných podmienkach a pri zvýšenom 
nápore pacientov. Obzvlášť posledné dva roky. 
Svoju prácu však vykonávajú ako poslanie, a po-
pri kvalitnej zdravotnej starostlivosti nám vedia 

poskytnúť aj niečo navyše – ľudskosť, pochope-
nie, láskavosť. Vyzdvihnime spoločne ich úsilie, 
vyjadrime im verejne svoje poďakovanie a mo-
tivujme ich tak do ďalšej práce! „Ak poznáte vo 
svojom okolí zdravotníckeho pracovníka či celý ko-
lektív zdravotníkov, ktorí si za svoju obetavú prácu 
zaslúžia uznanie, pošlite návrh s krátkym odôvod-
nením na emailovú adresu miroslava.sinkova@tsk.
sk alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprá-
vneho kraja do 15. apríla 2022. Tie následne bude 
posudzovať odborná komisia,“ povedala Elena Šte-
fíková, vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej 
pomoci Úradu TSK.                                - Matej Plánek -
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SOŠ obchodu a služieb v Púchove 
píše takmer 100-ročnú históriu, pri-
pravuje budúcich kvalifikovaných 
pracovníkov v oblasti obchodu, gas-
tronómie, cestovného ruchu, hotelo-
vých, kozmetických a kaderníckych 
služieb. 

Keďže škola má záujem o čo na-
jlepšiu prípravu žiakov na reálnu 
prax, praktické vyučovanie absolvujú 
žiaci nielen v prevádzkach školy (ho-
tel Študent, cukráreň a kaderníctvo 
Akadémia, kaderníctvo Viki, školská 
jedáleň a školský bufet), ale všetky 
učebné odbory a študijný odbor ob-
chodný pracovník sú zapojené aj do 
duálneho vzdelávania, pričom ako 
príklad môžeme spomenúť partner-

ské firmy Lidl, Deichman, Sporthotel 
Aqua Medical Púchov a mnohé iné. 
Pre žiakov začlenených do systému 
duálneho vzdelávania sú pripravené 
rôzne benefity od ich zamestnáva-
teľa v podobe najnovších technológií, 
príjemného pracovného prostredia, 
poskytnutia pracovných pomôcok  
a oblečenia, ale aj stravovania počas 
výkonu praxe zdarma, navyše ich 
čaká aj finančná odmena. 

Pri niektorých odboroch využívame 
spoluprácu s hotelmi, a tak žiaci  
v rámci praktickej prípravy reálne spo-
znajú fungujúcu prevádzku v hoteli, či 
v gastronomickej prevádzke.

Aj odbory kozmetik a kaderník majú 
možnosť nájsť si prevádzky a v rámci individuálneho odborného výcviku 

skvalitniť úroveň svojho odborné-
ho vzdelávania a prípravy, zabezpe-
čiť jeho prepojenosť s trhom práce. 
Pochváliť sa môžeme aj výsledkami 
práce našich cukrárov, ktoré sú zná-
me nielen doma, ale aj v zahraničí. Na 
odbornom výcviku ich vedie i Mgr. Jo-
zefína Zaukolcová, známa porotkyňa 
z televíznej šou Pečie celé Slovensko.

Dôkazom zručností našich žiakov 
sú významné ocenenia a úspechy, 
ktoré pravidelne získavajú na rôznych 
domácich i medzinárodných súťaži-
ach. Škola žiakom zároveň ponúka 
možnosť absolvovať aj barmanský  
a baristický kurz, a tak zlepšiť svoje 
odborné vedomosti a najmä zručnos-
ti. Skúsenosti z praxe môžu žiaci získať 
aj vďaka zahraničným projektom, do 
ktorých bola škola zapojená v minu-

losti, nakoľko momentálne to súčasná 
situácia neumožňuje.

Pozornosť chceme upriamiť aj na 
gastroodbory, aj keď tento sektor  
v súčasnej dobe prežíva náročné 
obdobie, dopyt po kuchároch, čašní-
koch a hostinských je neustále veľký 
a nedokážeme uspokojiť reálny do-
pyt firiem po týchto absolventoch. 
Navyše, títo odborníci majú výborné 
uplatnenie aj v zahraničí s dobrým fi-
nančným ohodnotením.

Hoci aktuálne žijeme v dobe rozvíja-
júcej sa robotizácie a automatizácie,  
v službách je ľudský faktor nezastupi-
teľný, a práve takíto odborníci budú 
vždy na trhu práce žiadaní a naša 
škola pre potenciálnych záujemcov 
ponúka širokú škálu odborov pre 
uplatnenie sa v osobných službách.

Nadežda Šajtlavová, FOTO: SOŠ

Čo ponúka SOŠ obchodu a služieb Púchov pre deviatakov?

V utorok 15. februára 2022 sa 
stretli členovia Obecnej školskej 
rady (OŠR) v Púchove na svojom 
prvom tohtoročnom zasadnutí. 

Obecná školská rada má jedená-
sť členov, a to štyroch zástupcov  
z riaditeľov všetkých škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Púchov (Mgr. 
Alena Strýčková, Mgr. Peter Stu-
pavský, PaedDr. Miroslav Kubičár, 
Mgr. Viera Flimmelová), dvoch zvo-
lených zástupcov z rodičov žiakov 
(Ivana Jancová, Ing. Miroslava Obši-
vanová), troch zvolených zástupcov  
z predsedov rád škôl (Renáta Čel-
ková, Mgr. Monika Pojezdalová, 
Dáša Illyová) a delegovaných zá-
stupcov mesta (Mgr. Viera Češková, 
Mgr. Miroslav Bučko). V tomto zlo-
žení pracuje od svojho ustanovujú-
ceho zasadnutia 10. 12. 2019.

OŠR je iniciatívnym a poradným 
samosprávnym orgánom, ktorý 
sa vyjadruje a presadzuje verejné 
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 
pedagogických zamestnancov  
a ostatných zamestnancov v oblas-
ti výchovy a vzdelávania, plní funk-

ciu verejnej kontroly práce škôl  
a školských zariadení v pôsobnosti 
mesta Púchov. Pri svojej činnosti sa 
riadi Štatútom OŠR, jej funkčné ob-
dobie je štvorročné.

Programom februárového zasad-
nutia OŠR bolo oboznámenie sa 
so Správou zriaďovateľa o výsled-
koch a podmienkach výchovno-
-vzdelávacej činnosti škôl a škol-
ských za riadení v školskom roku 
2020/2021, vyhodnotenie činnosti 
OŠR za rok 2021, schvaľovanie 
plánu činnosti OŠR na rok 2022, 
zapracované zmeny v novelizova-
ných prijatých VZN a v bode rôzne 
bolo hlavnou témou zatváranie 
tried a škôl v dôsledku pandémie 
Covid-19, školské obvody a s nimi 
súvisiace zápisy žiakov, nerovno-
merné rozdelenie žiakov v jednot-
livých školách, premiešavanie škol-
ských obvodov. 

Na najbližšom zasadnutí v apríli 
by sa OŠR chcela zaoberať otázkou 
rozpočtu a dopadu zvýšenia cien 
energií na rozpočty škôl a škol-
ských zariadení.

Viera Flimmelová, predseda OŠR

V dnešnej dobe kedy je produkcia 
odpadu naozaj neúmerná, je dôležité 
o recyklácii nielen hovoriť, ale i naučiť 
správne recyklovať. Práve preto som 
veľmi rada, že je naša ZŠ Mládežníc-
ka už desať rokov úspešne zapojená 
v projekte Recyklohry. Tento školský 
recyklačný program pomáha nám, žia-
kom, prehĺbiť si znalosti v oblasti trie-
denia a recyklácie rôznych druhov od-
padu. Formou zaujímavých súťažných 
úloh (ako napr. rovesnícke vyučovanie, 
zber elektroodpadu, cesta mobilu, čo 
s klimatickou krízou - online vzdelá-
vanie, zahrajme sa na dizajnérov) sa 
dozvedáme o správnej recyklácii, či 
ďalšom možnom využití odpadov. Na 
našej škole sú Recyklohry najúspeš-
nejším projektom v oblastiach envi-
ronmentálneho vzdelávanie žiakov, 
ale aj rodičov. Napríklad elektro odpad 
sa u nás zberal poctivo, zber starých 
mobilov sme taktiež nezanedbali, po-
stupne sa ich nazbieralo až 160. Za 
naše environmentálne vzdelávanie 
bola naša ZŠ Mládežnícka v školskom 
roku 2021/2022 ocenená diplomom za 
aktívny prístup a ochranu životného 

prostredia pod záštitou Ministerstva 
životného prostredia SR. Vďaka našej 
snahe sme boli dokonca už piatykrát 
ocenenou školou, za čo vďačíme hlav-
ne koordinátorom projektu p. učiteľovi 
Bučkovi, Hlúbikovi, p. učiteľke Mareč-
kovej a Jakubíkovej. Recyklohry nás 
veľmi bavia, budeme v plnení úloh po-
kračovať i v ďalších rokoch. 

Nina Justusová, Mladí reportéri 

Na Základnej škole Mládežnícka 
bilancujú recyklohráči

Zasadala Obecná školská rada v Púchove
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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
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Nedeľa 27.2.2022 o 17.00 h
LIVE vysielanie, NAŽIVO v sále
ANDY LOU
Andrea Loužecká speváčka, 
textárka, hudobníčka 
z Púchova

Nedeľa 27.2.2022
po koncerte Andy Lou  
Pochovávanie basy
FS Váh, ĽH Váh

Predstavenia môžete sledovať zdarma na www.facebook.com/Divadlo-Púchov, 
alebo PRÍSŤ k nám do DIVADLA. Ak sa rozhodnete prísť do Divadla, je nutné na 

www.kultura.puchov.sk si ZAKÚPIŤ vstupenku v nulovej hodnote. Info 0908 718 662. 
Všetky podujatia v režime OP /očkovaní, prekonaní/.

NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE DIVADLA
PÚCHOV A VO VEĽKEJ SÁLE DIVADLA
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 22.2.
Polievka: Frankfurtská s párkom 
1. Pečená bravčová krkovička, kyslá 
kapusta, knedľa
2. Kuracie nugetky v cesnakovo - 
horčicovej marináde, štuchané zemiaky
Streda:23.2.
Polievka: Rascová s vajcom 
1. Pražský kurací závitok, dusená ryža, 
červená repa
2. Údená krkovička, zemiakový šalát  
s majonézou
Štvrtok:24.2.
Polievka:  Hráškový krém 
1. Vyprážaný karbonátok, zemiaky  
na kyslo, chlieb
2. Morčacie prsia s hermelínom, ovocím 
a brusnicami
Piatok: 25.2.
Polievka: Strúčková na kyslo 
1. Cigánske kuracie stehno bez kosti, 
zemiaková kaša
2. Bravčové pliecko na cesnaku, tarhoňa, 
obedový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 22. 2. 
Polievka:  Cesnaková „Richtárska“, chlieb
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
kyslá uhorka
2. Zemiakové pirohy s bryndzou, údenou 
slaninkou a kyslou smotanou
3. Zapekaný kurací plátok so syrom, ryža 

s hráškom
Streda: 23. 2.  
Polievka:  Hŕstková polievka s údeným 
mäsom, chlieb
1. Vyprážaný kurací Gordon blue,  
zemiaky s cibuľkou, paradajkový šalát
2. Špagety boloňské s hovädzím mäsom, 
strúhaný syr
3. Zapekaný kurací plátok so syrom,  
ryža s hráškom
Štvrtok: 24. 2. 
Polievka: Paradajková s cestovinou  
a syrom, chlieb
1. Bravčové stehno po goralsky, kyslá 
kapusta, kysnutá knedľa
2. Zeleninový šalát s cestovinou  
a kuracím mäsom
3. Zapekaný kurací plátok so syrom,  
ryža s hráškom
Piatok: 25. 2. 
Polievka:  Tekvicová s opekaným  
chlebom, chlieb
1. Kuracie soté so zeleninou, dusená ryža
2. Moravské koláče
3. Zapekaný kurací plátok so syrom, ryža 
s hráškom
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 22.2.
Kelová so zemiakmi  
Zimný zeleninový šalát s grilovaným 
tofu, quinoa  
Pečené vykostené kuracie stehno, 
pečeňová plnka, ryža, ovocný kompót  
Tibet: Bravčové mäsko s čili, opekaná 

ryža basmati
Streda: 23.2.
Cesnakový krém, chlieb  
Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom, horúce lesné ovocie  
Kuracie nugetky v cornflaksoch, pečené 
zemiaky, kari dresing  
India: Kuracie mäsko KORMA, maslový 
chlieb Naan, miešaný zel. šalát 
Štvrtok: 24.2.
Zeleninová s drožďovými haluškami  
Vyprážaná treska, zemiakový  
majonézový šalát  
Mäsové guličky v paradajkovej omáčke, 
knedľa  
Tibet: Kuracie mäsko v OYSTER omáčke, 
opekaná ryža basmati s cibuľkou 
Piatok: 25.2.
Šošovicová nakyslo  
Caesar šalát s kuracím mäskom,  
chlebové krutóny   
Bravčový rezeň v syrovom cestíčku, 
zemiakové pyré, čalamáda 
India: Kuracie mäsko SALI, CRISPY  
zemiaky, ROMMALI ROTI chlieb, zel. šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 8.2.
Polievka: Špenátový krém s krutónmi 
Slepačí vývar s viedenskými haluškami 
1. Kuracie Kung Pao s arašidmi , ryža 
2. Hovädza sviečková na smotane, 
domáca knedľa 
3. Bryndzové halušky so slaninou 
4. Pizza Quattro Formaggi (pomodoro,  
4 druhy syra

Streda: 9.2.
Polievka: Strúčkova na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s celestínskymi s rezancami 
1. Kurací černohorský rezeň, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka 
2. Bravčové výpečky, dusená kyslá 
kapusta, varené zemiaky 
3. Grécky šalát s olivami a feta syrom, 
pečivo
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, syr, 
cibuľa)
Štvrtok: 10.2.
Polievka: Hrachová s klobásou, chlieb 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Kurací perkelt, maslové halušky 
2. Jelení chrbát na šípkovej omáčka, 
pučené zemiaky so slaninou 
3. Špagety Bolognese so syrom 
4. Pizza Prosciutto e Fungi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)
Piatok: 11.2.
Polievka: Minestrone, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou a cestovinou 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót 
2. Mäsové guľky s ryžou, paradajková 
omáčka, zemiakové pyré 
3. Grilovaný filet zo zubáča, varené  
zemiaky s maslom, uhorkový šalát 
4. Pizza Lucifero (pomodoro, pikantná 
saláma, šampiňóny, cibuľa, syr) 
Špecialita na tento týždeň:
Špenátové rizotto so smotanou  
a parmezánom 

“Prajeme dobrú chuť.”

MORAVSKÁ 11  PÚCHOV  

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

69€IBA

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

MERANIE ZRAKU ZADARMO

UŽ IBA DO KONCA FEBRUÁRAUŽ IBA DO KONCA FEBRUÁRA
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O Irene Blühovej (1904-1991), významnej slovens-
kej fotografke a zakladateľke sociálnej fotografie, sa 
toho popísalo veľa. Vyšli o nej články, knihy, filmy. 
Jej tvorba významným spôsobom ovplyvnila vývin 
slovenskej fotografie, angažovala sa v politickom  
a kultúrnom živote, knihovníctve, je inšpiráciou femi-
nistického hnutia na Slovensku.

Život na Považí
Irena Blühová sa narodila v Považskej Bystrici v roku 

1904 v rodine židovského obchodníka Mórica Blüha. 
Mala jedného brata a viac sestier, zo súrodencov bola 
najmladšia. Základnú školu navštevovala v rodnom 
meste. Už v ranom veku bola veľmi aktívna, zaujímala 
sa o šport, turistiku, horolezectvo. Odmalička sa po-
znala s Imrom Weinerom, kamarátom jej brata. Spolu 
chodili na turistiku, spoznávali zákutia krásneho, no 
chudobného Považia. V čase stredoškolských štúdií 
na piaristickom gymnáziu v Trenčíne, počas ktorých 
zúrila prvá svetová vojna, sa v trenčianskom špitá-
li zoči-voči stretla s ľudským nešťastím, utrpením 
a biedou, čo ju ešte viac poznačilo. Z Ireny sa stala 
odvážna mladá žena, ktorá umením a osobným an-
gažovaním chcela upozorniť na rôzne neprávosti vo 
svete, riskujúc častokrát vlastný život. 

V roku 1920 sa do Považskej Bystrice opäť vrátila 
a finančne sa osamostatnila od početnej rodiny. Za-
mestnala sa ako pomocná banková úradníčka. Aj vo 
svete peňazí mala možnosť vidieť, aké sú medzi ľuď-
mi veľké sociálne rozdiely. V roku 1924, keď dostala 
do rúk prvý fotoaparát, začala realitu života zachytá-
vať prostredníctvom fotografie. Zázrak fotografické-
ho procesu, ktorý dokázal zvečniť ustavične plynúci 
čas, ju úplne očaril.

Prvé cykly fotografií
Irena Blühová sa vo svojej ranej fotografickej tvor-

be zamerala na viaceré témy, z ktorých vznikli cykly 
Deti a detská práca, Sezónni robotníci, Kysuce, Ži-
vot a práca pastierov, Jarmoky, Pestovateľky tabaku 
a ďalšie. Na viacerých fotografiách zachytáva život 
chudobných ľudí bývajúcich ďaleko od mesta v ho-
rách Javorníkov. V 20.-30. rokoch bolo Považie ešte 
veľmi zaostalé: ľudia bývali v zadymených chatrčiach, 
veľa detí zomieralo už v detskom veku, dospelí aj deti 
chodili bosí, rodičia kvôli robotám neposielali deti do 
školy, muži a ženy museli ťažko pracovať na každo-
denný chlieb, v rodinách boli časté fyzické a mentá-
lne postihnutia.

Stále prenasledovaná...
Pre svoj židovský pôvod bola celá rodina Ireny kruto 

prenasledovaná. Otec (mama zomrela pred vojnou), 
všetky sestry a brat skončili v koncentračných tábo-
roch. Sestru Teréziu popravili niekoľko dní pred kapi-
tuláciou Nemecka. Z blízkej rodiny prežil len manžel 
Imro, ukrývajúci sa vo Francúzsku, a teta Milka. V prie-
behu vojny bol zničený aj jej bohatý archív fotografií. 
Irena počas vojny odišla do ilegality, kvôli prenasle-
dovaniu gestapom si dokonca musela zmeniť meno 
– v občianskom preukaze mala uvedené meno Elena 
Fischerová. Skrývala sa v horách Malej Fatry, neskôr 
prešla na východné Slovensko do Humenného, kde 
sa zapojila do partizánskeho odboja. Ku koncu vojny 
sa premiestnila do Nitry, kde sa dočkala oslobodenia. 
Hoci bola politickým presvedčením komunistka (do-
konca patrila medzi zakladajúcich členov KSČ), ani 
počas socializmu nemala pokoj. Kvôli emigrácii jej 
dcéry Zuzany, mimochodom úspešnej českej novi-

nárky, do Anglicka jej boli stále v pätách tajní agenti. 
Po odchode na dôchodok sa vrátila k fotografovaniu 
prírody, svoju tvorbu vystavovala doma i v zahraničí. 
Zomrela v Bratislave 30. novembra 1991.

Petronela Rágulová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Irena Blühová – fotografka chudobného ľudu Považia

Irena Blühová - Bez topánok, Považská Teplá,1929.           
  FOTO: Archív VM v Pov. Bystrici

Začiatkom roka 2022 prijalo Vlasti-
vedné múzeum v Považskej Bystrici do 
svojho zbierkového fondu 190 nových 
predmetov. 

Ide o šúpolienky, ktoré pre výstav-
né účely múzea vyrobila Soňa Belo-

kostolská z Považskej Bystrice v roku 
2020. Výtvarníčka sa práci so šúpolím 
a tvorbe domanižských kraslíc venuje 
od roku 1993, kedy sa zúčastnila dvo-
jdňového kurzu v Martine. V roku 2011 
získala za výrobu domanižských kraslíc 

titul majsterky ľudovej umeleckej vý-
roby. 

Postavy šúpolienok predstavujú sa-
mostatne stojace figúrky, ale aj kom-
pozičné celky stojace na spoločnom 
podstavci. Súčasťou sú aj figúrky zvi-
eratiek, ručne vyrobené komponenty, 
napr. miniatúrna hlinená keramika, 
hudobné nástroje a iné. Tematicky sú 
šúpolienky ladené do cyklu štyroch 
ročných období. Jedinečnosť jej diel 
a zručnosť predstavuje fakt, že takmer 
každá šúpolienka znázorňuje pohyb. 
Niektoré diela sú obohatené drobnou 
originálnou modrotlačou z dielne 
modrotlačiara Petra Trnku, ktorý má 
korene v Púchove.

Výstava predstavuje ucelený príbeh 
kukurice od pestovania, cez spracova-
nie, využitie až po umelecké spracova-
nie kukuričných listov. Poskytuje uce-
lený pohľad na život našich predkov 
počas roka, ilustruje dni všedné i dni 
sviatočné. 

Zakúpenie všetkých šúpolienok bolo 
umožnené vďaka finančnej podpore 
Fondu na podporu umenia a Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Podobné 
akvizície múzea majú veľký význam, 
keďže zachovávajú kultúrne dedičstvo 
nášho regiónu pre budúce generácie. 

Jozef Mihálik
FOTO: Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici 

Vlastivedné múzeum je bohatšie o nové exponáty
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2. liga muži
13. kolo: 
ŠHK 37 Piešťany – MŠK Púchov 5:1 (1:0, 0:1, 

4:0), 9. Scheuer (Hudec, Lušnák), 46. Hudec (Ma-
roš, Lušňák), 49. Luňák (Maroš), 52. Daráš (Mikolá-
šek), 60. Mikolášek (Šinkovič, Imrich) – 34. Kanaet 
(Deneš, Šedivý)

Strely: 23/41, presilovky: 2/1 – 7/0, zákroky 
brankárov: 40/18, rozhodcovia: Konc – Kollár, Sta-
ňo, 187 divákov

Púchovčania odohrali v Piešťanoch nešťastný 
zápas. I keď domácich rozstrieľali 41:23, dokázali 
súperovho brankára prekonať iba raz. Naopak, 
Piešťanci sa predstavili ako mimoriadne strelecky 
efektívni, ich percentuálna úspešnosť streľby pre-
siahla 20 percent, kým Púchovčania nemali ani 2,5 
percentnú streleckú úspešnosť. Na vedúci gól do-
mácich v prvej tretine síce odpovedal v druhom 
dejstve Kanaet, no záverečnú tretinu Púchovčania 
nezvládli a prehrali ju 0:4. Napriek tomu si hokejis-
ti MŠK Púchov udržali post lídra západnej skupiny 
2. ligy. Potvrdiť ho môžu už počas víkendu v do-
mácom zápase so Senicou. 

Zostava MŠK Púchov: Sihelský – Brňák, Božik, 
Zúbek, Ladecký, Zemko – Hajas, Hudík, Deneš, Še-
divý, Kanaet – Haluška, J. Pobežal, Pojezdal, Húska, 
Hajský – Vladimirov, M. Urban, Moravanský, Kuriš, 
tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 13. kola: Hamuliakovo – Se-
nica 7:3, Dolný Kubín – Partizánske 0:7

Keďže klub HC Lučenec EST.2021 nevedel od 19. 
1. 2022 zabezpečiť podmienky vyhlášky ÚVZ SR 
č. 5/2022 zo dňa 17. 1. 2022 stanovené pre hro-
madné podujatia športového charakteru (špor-
tové súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov, 
družstvo seniorov HC Lučenec EST.2021 od uve-
deného termínu v súťaži nepokračuje. Po ukon-
čení základnej časti bude konečná tabuľka sk.  
A upravená bez zápasov a skóre dosiahnutých s 

HC Lučenec EST.2021.
Upravená tabuľka bez Lučenca

1. MŠK Púchov 10 8 1 1 0 63:21 26
2. Partizánske 9 6 0 2 1 38:30 19
3. Detva 10 3 3 3 1 55:50 16
4. Piešťany 8 3 2 2 1 34:31 14
5. Hamuliakovo 10 3 0 4 3 56:67 12
6. D. Kubín 10 2 1 6 1 35:54 9
7. Senica 9 0 1 7 1 28:56 3

Program dohrávky 9. kola:
MŠK Púchov – HK 91 Senica (26. 2. o 17.30), Dol-

ný Kubín – Piešťany, Partizánske - Detva
1. liga juniori
35. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Trnava – Dub-

nica nad Váhom 9:0, HOBA Bratislava – Levice 2:0, 

Ružinov Bratislava – Považská Bystrica – odložené
36. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Považská 

Bystrica – Ružinov Bratislava – odložené, Dubnica 
nad Váhom – Trnava 0:14

1. Ružinov 19 16 0 0 3 116:60 48

2. Trnava 19 13 2 1 3 94:34 44

3. Púchov 20 13 1 1 5 100:71 42

4. P. Bystrica 20 10 2 1 7 74:56 35

5. HOBA BA 21 7 1 1 12 64:81 24

6. Dubnica 22 2 1 0 19 49:139 8

7. Levice 17 1 0 3 13 40:96 6
Program 37. kola: MŠK Púchov – Gladiators Tr-
nava (26. 2. o 14.00), Považská Bystrica – HOBA 
Bratislava, Dubnica nad Váhom – Ružinov 
Program 38. kola: Gladiators Trnava – MŠK 
Púchov (27. 2. o 11.00), HOBA Bratislava – Považ-
ská Bystrica, Ružinov Bratislava – Dubnica

Extraliga dorast
41. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 

6:2 (3:0, 0:1, 3:1), 13. Pancza (Pišoja, Bobík), 14. 
Mikovič (Lazkov, F. Pobežal), 17. Lezzani (Lazkov), 
43. Hudík (Žemla), 47. F. Pobežal (Lazkov, M. Pobe-
žal), 59. Lazkov – 37. Pristach (Ščepko, Smorovský), 
46. Somorovský (Hamid, Opravil)

Zostava MŠK Púchov: Gadzhiev – Kľučka, Bo-
bík, Lezzani, Svinčeák, Pišoja, F. Pobežal, Škultéty, 
Hudík, Toman, Mikovič, Hajas, Mavrin, M. Pobežal, 
Žemla, Brežný, Hazala, Koncový, Lazkov, Pancza, 
tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 41. kola: Skalica – B. Bystrica 
3:1, Poprad – Zvolen 3:4, Trenčín – Košice 3:4 sn, 
Žilina – Nitra 2:6, Slovan – Martin 6:2, Michalovce 
– Spišská Nová Ves 6:1

42. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 
4:1 (1:0, 1:0, 2:1), 11. Pišoja (Kohutiar, Hajas), 39. 
Lazkov (M. Pobežal, Mikovič), 41. Mikovič (M. Po-
bežal), 60. Pancza (Hazala, Hajas)

Ostatné výsledky 42. kola: Skalica – Banská 

Muži MŠK sa „utopili“ v piešťanskom bahne, 

Druholigoví muži MŠK Púchov vyšli v Piešťanoch naprázdno. Napriek výraznej streleckej prevahe dokázali preko-
nať piešťanského brankára iba raz.                Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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dorastenci podľa očakávania dvakrát víťazne

Dňa 12. 2. 2022 sa plavci Plaveckého klubu MA-
TADOR Púchov zúčastnili Krajských majstrovstiev 
žiakov – preteky dlhých tratí. Pod tento pojem sa 

skrývajú najdlhšie olympijské trate v bazénovom 
plávaní a to 1500 voľným spôsobom (VS), 800 VS 
a 400 VS. Preteky sa uskutočnili v Senici na vyno-

venom bazéne, pričom vzhľadom na protipande-
mické opatrenia sa mohlo zúčastniť iba 100 naj-
lepších pretekárov z celej oblasti, vrátane veľkých 
klubov ako Trnava, Piešťany, Trenčín.

Výborné výsledky v skvelej konkurencii dosiahli 
púchovskí plavci vo všetkých disciplínach. Karin 
Šmigurová obsadila dve bronzové priečky v disci-
plínach 800 VS a 1500 VS, Ciesarová Simona bola 
tretia v disciplíne 400 VS, Lucia Jurgová vo svojej 
kategórii obsadila tretie miesto na 400 VS a štvrté 
na 800 VS, rovnako štvrtá v tejto disciplíne bola aj 
Natália Strašíková. Nepopulárne štvrté miesto ob-
sadil medzi chlapcami aj Richard Pobežal na 400 
VS. Potešujúce zistenie však pre trénera Petra Bíli-
ka bol fakt, že si všetci plavci svojím účinkovaním 
v bazéne zaplávali nové osobné rekordy. Za ich 
odvahu popasovať sa s takýmito dlhými dištancia-
mi v plávaní (60 dĺžok na púchovskom bazéne  
v čase pod 20 minút), ako aj za dosiahnuté výsled-
ky, im patrí pochvala od trénera. Čo sa týka ďalších 
plánov púchovských plavcov, čaká ich v dňoch 
19.-20.02. pretek Orca Children Cup – 1. kolo  
v Bratislave.                         PB, FOTO: Plavecký klub

Vynikajúce výsledky púchovských plavcov – vytrvalcov
Plávanie

Bystrica 3:1, Poprad – Zvolen 6:2, Trenčín – Košice 
9:1, Slovan Bratislava – Martin 5:2, Michalovce – 
Spišská Nová Ves 8:2
1. Slovan 34 25 4 0 5 156:70 83
2. B. Bystrica 29 18 3 3 5 117:66 63
3. Nitra 27 17 4 1 5 98:58 60
4. MŠK Púchov 29 18 2 1 8 99:67 59
5. Zvolen 32 16 2 3 11 103:87 55
6. Trenčín 34 15 2 4 13 134:112 53
7. Poprad 28 16 0 3 9 114:70 51
8. Skalica 31 13 5 2 11 117:98 51
9. Michalovce 29 12 2 2 13 97:84 42
10. Košice 25 6 5 3 11 82:106 31
11. Trnava 33 8 1 2 22 80:149 28
12. Žilina 30 7 1 4 18 71:128 27
13. Martin 29 4 2 3 20 74:148 19
14. Sp. N. Ves 26 0 0 2 24 40:139 2

Program 43. a 44. kola: HK Spišská Nová Ves 
– MŠK Púchov (26. 2. o 15.00 a 27. 2. o 10.30), 
Banská Bystrica – Trenčín, Trnava – Žilina, Košice 
– Slovan Bratislava, Zvolen – Skalica, Michalovce – 
Martin, Nitra – Poprad

Liga kadetov
Dohrávka 7. kola: MŠK Púchov – HK Gladia-

tors Trnava 4:10 (3:4, 0:4, 1:2), 3. Hazala, 9. Palan 
(Hazala), 16. Koncový (M. Urban), 55. Palan (Su-
chánek) 

8. kolo:  MŠK Púchov – Dukla Trenčín 0:6 (0:2, 
0:0, 0:4), Slovan Bratislava – Ružinov Bratislava 
5:1, Nitra – Trnava 8:0, Skalica – Senica 3:3

9. kolo: HK Senica – MŠK Púchov 8:5 (3:2, 3:1, 
2:2), 10. Baroš (Seiler), 16. Sosin (Seiler), 22. Sosin 
(Baroš), 47. Koncový, 49. Koncový (Baroš), Skalica 
– Bratislava 1:4, Trenčín – Nitra 1:6, Trnava – Ru-
žinov 5:7

1. Slovan 8 8 0 0 49:16 16
2. Trenčín 10 5 1 4 37:39 11
3. Nitra 7 5 0 2 37:17 10
4. Ružinov 9 4 0 5 42:37 8
5. Trnava 8 4 0 4 34:38 8
6. Skalica 5 1 2 2 11:17 4
7. Senica 7 1 2 4 22:28 4
8. MŠK Púchov 8 0 1 7 18:58 1

Program 10. kola:
MŠK Púchov – MHKM Skalica (27. 2. o 14.00), 

Slovan Bratislava – Trnava, Ružinov Bratislava – 
Trenčín, Nitra – Senica

1. liga starší žiaci
8. HT
5. kolo: MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica 

7:2 (2:1, 3:0, 2:1), 3. Kučíková (Žemla), 18. Zábor-
ský (Zvonek), 34. Kučíková (Kováč), 35. Žemla (Ku-
číková), 40. Zvonek (Seiler), 45. Seiler, 49. Zvonek

Ostatné výsledky 5. kola:
Brezno – Detva 8:3, Banská Bystrica – Dolný Ku-

bín – odložené
6. kolo: HK Detva – MŠK Púchov 0:15 (0:6, 0:7, 

0:2), 7. Červený (Zvonek), 10. Zvonek (Cích, Seiler), 
11. Bajtala (Červený, Záborský), 12. Bajtala (Cích), 
16. Zvonek (Brindza, Seiler), 17. Bajtala, 22. Hudák 
(Zvonek), 23. Kováč (Kán), 27. Žemla (Kováč), 28. 
Bajtala (Červený, Janíček), 30. Červený (Kováč, 
Kán), 35. Putala (Brindza), 36. Seiler (Zvonek, Cích), 
49. Seiler, 54. Žemla)

Ostatné výsledky 6. kola: Dolný Kubín – Brez-
no 3:5, Ružomberok – Banská Bystrica 7:1
1. MŠK Púchov 5 4 0 1 43:11 8
2. Ružomberok 3 3 0 0 21:6 6
3. D. Kubín 4 2 1 1 21:12 5
4. Brezno 5 2 1 2 15:18 5

5. Dubnica 4 1 1 2 23:16 3
6. B. Bystrica 5 1 1 3 15:38 3
7. Detva 4 0 0 4 10:47 0

Program 7. kola: MŠK Púchov má voľno, Ban-
ská Bystrica – Dubnica nad Váhom, Dolný Kubín 
– Detva, Brezno – Ružomberok, dohrávka 4. kola: 
MHK Ružomberok – MŠK Púchov (1. 3. o 16.30)

7. HT
6. kolo: MŠK Púchov – MŠHK Prievidza 5:7 

(2:1, 2:3, 1:3), 12. Gabaj (Štrbáň), 17. Štrbáň, 22. 
Janíček, 37. Štrbáň (Kormendy, Michalides), 53. 
Sivý (Kučíková, Janíček)

Ostatné výsledky 6. kola: Považská Bystrica – 
Dubnica nad Váhom 5:12, Žiar – R. Sobota 1:24
1. Dubnica 5 5 0 0 50:17 10
2. MŠK Púchov 4 3 0 1 62:15 6
3. R. Sobota 5 2 0 3 44:37 4
4. P. Bystrica 5 2 0 3 30:36 4
5. Prievidza 5 2 0 3 33:43 4
6. Žiar 4 0 0 4 4:75 0

Program 7. kola:
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica (26. 2. 

o 9.00), Dubnica nad Váhom – Rimavská Sobota, 
Prievidza – Žiar nad Hronom       

1. liga mladší žiaci
6. HT: Detva - Púchov 2:5 (0:2,1:3,1:0), 4. To-

máš, 7. Gabaj, 27. Smataník, 30. Štrbáň, 39. Sma-
taník

5. HT: MŠK Púchov - MŠHK Prievidza 10:4 (5:4, 
3:0, 2:0), 1. Tomáš Tobias, 11. Tomáš Tobias, 15. 
Hodas Michal, 16. Ištok Samuel, 20. Černáček Oli-
ver, 27. Ištok Samuel, 30. Ištok Samuel, 32. Tomáš 
Tobias, 44. Velas Juraj, 53. Tomáš Tobias - 3. Laluha 
Lukáš, 14. Valek Jakub, 16. Polievka Viktor, 20. Po-
lievka Oliver
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Komisia rozhodcov Západoslovenského futbalo-
vého zväzu organizovala v dňoch 12. a 13. febru-

ára 2022 zimný doškoľovací seminár rozhodcov 
pôsobiacich v regionálnych súťažiach ZsFZ.

Hlavným lektorom Pravidiel futbalu bol Pavol 
Páchnik zo Slovenského futbalového zväzu,  kto-
rého prednášky boli tématicky zamerané na za-
kázanú hru rukou a manažovanie stretnutí. Ich 
súčasťou boli video ukážky so zobrazením kon-
krétnych herných situácií počas stretnutia.

Komisia rozhodcov tiež kládla veľký dôraz na 
správny popis priestupkov v zápise o stretnutí. 
Novinkou pre rozhodcov bolo zvýraznenie dôle-
žitosti problematiky zranení hlavy. V tejto súvis-
losti boli usmernení, že ak počas stretnutia dôjde 
k zrážke hlavami dvoch alebo viacerých hráčov, 
prípadne k inému zraneniu hlavy hráča, rozhodca 
musí reagovať okamžitým prerušením stretnutia. 
Bez toho, aby sám zisťoval závažnosť zranenia 
hráča, mal by ihneď na hraciu plochu zavolať le-
kára, ktorý je jedinou oprávnenou osobou, ktorá 
môže určiť závažnosť zranenia a prípadnú spôso-
bilosť hráča pokračovať v stretnutí. V prípade váž-
neho zranenia hlavy, príp. mozgu sú rozhodujúce 

prvé 3 minúty. Včasný príchod lekára vie hráčovi 
zachrániť život, resp. predísť trvalým následkom. 
Z uvedených dôvodov je okamžitý zásah lekár-
skej pomoci absolútne nevyhnutný. Nedelňajší 
program seminára bol obohatený aj o prednášku  
z Etického kódexu a integrity, tiež ochrany detí vo 
futbale.

Predsedkyňa Komisie rozhodcov ZsFZ p. Alena 
Jančoková - Žáčiková: „Vyjadrujem veľkú spo-
kojnosť s priebehom seminára. Rozhodcovia 
pristupovali k jeho priebehu, ako aj k teoretickej 
príprave veľmi zodpovedne. Som presvedčená, 
že sú kvalitne pripravení na jarnú časť súťažné-
ho ročníka 2021/2022. Chcela by som im popriať 
hlavne veľa zdravia, športového šťastia a nech ku 
majstrovským zápasom pristupujú zodpovedne, 
pretože sú predĺženou rukou nielen našej komisie, 
ale aj celého ZsFZ.“           Zdroj: futbalnet

Všetko o futbale:
www.futbalnet.sk

Futbal - Slovnaft CUP

MŠK Púchov a FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sú 
poslednými postupujúcimi klubmi do osemfinále 
53. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 
a zároveň práve tieto dva tímy vytvoria dvojičku, 
ktorá zabojuje o štvrťfinálovú miestenku. Púchov 
si počas predchádzajúcej soboty poradil so Strop-
kovom 2:1 a ViOn postúpil po triumfe 7:0 cez hrá-
čov Spišského Podhradia.

Miestenku do osemfinále Púchovu vykopal dvo-
ma gólmi René Holáň, ktorý skóroval v 58. a 87. 
minúte. Za domácich sa presadil Adrián Leško. 
„Bol to typický pohárový zápas, keď hral tím z niž-
šej súťaže proti súperovi z vyššej. Stropkovčania 
nám nič nedarovali, šli proti nám, ako sa hovorí, 
na krv. Popasovali sme sa s tým a dali sme dva 
pekné góly,“ konštatoval pre futbalsfz.sk tréner 
MŠK Púchov Vladimír Cifranič, ktorý neposlal na 
trávnik to najsilnejšie, čo mal k dispozícii. „Postavil 
som aj hráčov, ktorých som chcel vidieť a v pre-
došlých prípravných stretnutiach toho veľa neo-
dohrali. Dal som príležitosť aj chalanom, ktorí mali 
počas prípravy nejaké zdravotné problémy. Hrali 
sme proti súperovi, ktorý bol v hlbokom bloku  
a ukázalo sa nám, na čom musíme v útočnej fáze 
popracovať. Ale s postupom som spokojný,“ uvie-
dol Cifranič.

Posledným postupujúcim mužstvom medzi 16-
ku najlepších aktuálnej edície Slovnaft Cupu, sa 
stali hráči fortunaligového ViOn-u. Tí si v Strážach 
poradili s futbalistami treťoligového Spišského 
Podhradia 7:0.

Osemfinálové dvojice 
1. marca o 14.00 h FC ViOn Zlaté Moravce-

-Vráble – MŠK Púchov (naživo na Futbalnet TV)
1. marca o 14.00 h MFK Ružomberok – ŠK Slovan 

Bratislava (naživo na JOJ Šport)

1. marca o 14.00 h ŠK Sásová – FK Senica (naživo 
Futbalnet TV)

1. marca o 18.00 h FC Košice – FC Spartak Trnava
2. marca o 14.00 h FC ŠTK 1914 Šamorín – MFK 

Skalica (naživo Futbalnet TV)
2. marca o 14.00 h MFK Vranov nad Topľou – FK 

Pohronie (naživo Niké TV)
2. marca o 14.00 h MŠK Žilina – KFC Komárno 
2. marca o 17.00 h AS Trenčín – FK Humenné (na-

živo JOJ Šport).           Zdroj: futbalnet 

Muži MŠK nastúpia 1. marca v osemfinále 
Slovenského pohára v Zlatých Moravciach 

Krajskí rozhodcovia sa pripravovali na jarnú časť súťaží 

Ilustračné foto: Milan Podmaník 

Pozvánka na futbal
MŠK Púchov 

- 
Slovan Bratislava B

25. 2. (piatok) o 14.00
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Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

V roku 2021 
sa nášmu druž-
stvu veľmi ne-
darilo. Prvá liga 
jar sa konala  
v náhradnom 
termíne 3. až 4. 
7. na rieke Hron 
– usporiadateľ 
MO SRZ Brezno. 
Naše družstvo 
skončilo na 

ôsmom mieste, keď jednotlivci dopadli nasledov-
ne: Filip Mrážik jedenásty, Róbert Piška dvadsia-
typiaty, Miloš Šerý tridsiaty šiesty a Ľudevít Kodaj 
štyridsiaty. Prvá liga jeseň z pohľadu Púchova 
bola rozhodujúca, keď družstvo skončilo v dňoch 

27.8. – 28.8. na rieke Poprad (usporiadateľ Kežma-
rok) na deviatom mieste a v sumári za rok 2021 
sme obsadili desiate – prvé vypadávajúce miesto, 
keď na družstvo Brezna (9.) sme strácali len jeden 
bod. Jednotlivci skončili takto: Róbert Piška dvad-
siatytretí, Miloš Šerý dvadsiaty ôsmy, Filip Mrážik 
tridsiaty tretí a Ľudevít Kodaj tridsiaty žiesty

V divízii „A“, kde súťaží naše družstvo Púchov“B“ 
na jar skončilo na deviatom  mieste. Súťažilo sa 
5.-6.6. v Partizánskom na rieke Nitra a na jeseň sa 
chytalo na Hrone v Novej Bani 21.-22.8. a druž-
stvo sa umiestnilo na siedmom mieste. Celkovo 
sa družstvo Púchov „B“ umiestnilo v roku 2021 
na ôsmom mieste. Na Majstrovstvách Slovenska 
v LRU-mucha v Banskej Bystrici na rieke Hron  
v dňoch 25. až 26. 9.2021 sa naši pretekári umiest-
nili nasledovne: Mrážik Filip  siedmy, Hrenák Mari-

án bol ôsmy, Michálek Michal skončil osemnásty, 
Piška Róbert 24. a  Kodaj Ľudevít 29. z celkového 
počtu 40.

Umiestnenie našich reprezentantov rebríčku 
RSM,( Bodovanie do RSM: 1 pretek z dlhodobých 
súťaží (ten lepší) + 5 ATP pretekov vrátane  zahra-
ničného) v roku 2021: Mrážik Filip ôsmy, Hrenák 
Marián 16., Piška Róbert 22., Rosa Marcel 33., 
Michálek Michal 34.. To znamená, že na budúci 
rok nás týchto päť pretekárov bude zastupovať na 
Majstrovstvách Slovenska a nádejným reprezen-
tantom na ME alebo MS je Mrážik Filip.

Pre rok 2022  prajeme družstvu, aby sa priazni-
vými výsledkami  v druhej  lige vrátili na miesto, 
ktoré im určite patrí – do prvej ligy a v jednotliv-
coch aby sa dobre umiestnili na majstrovstvách 
Slovenska a v priebežnej súťaži RSM.            MO SRZ

Vyhodnotenie družstva a jednotlivcov  
v love rýb udicou - mucha v roku 2021

Domáci víkend dievčat - 10 zápasov, 6 víťazstiev
Volejbal

Uplynulý víkend sa 4 z 5 družstiev 1.VK Púchov 
predstavilo na domácich palubovkách. Ako prvé 
zasiahli loptu pod vysokou sieťou najmladšie 
hráčky v minivolejbale trojíc. V sobotu 19. 2.  
o 10:00 sa začali odvety 1. skupiny SPORTIKA 
mini-ligy dievčat. Postupne si odohrali vzájom-
né zápasy družstvá HIT Trnavy A a B s domácimi 
družstvami 1.VK Púchov A a B. Púchovské A-čko, 
rovnako ako minulý týždeň v Trnave, vyhralo všet-
ky svoje zápasy, B-družstvo zlepšilo svoj výkon  
a uchmatlo trnavskému A-čku 1 set a rozhodovalo 
sa v tie-breaku.

V rovnaký deň, o hodinu neskôr, nastúpili  
v 5.kole 1.ligy junioriek púchovčanky proti dievča-
tám ŠK ELBA Prešov. Na hráčkach bolo vidno ná-
sledky výpadku tréningového procesu spôsobe-
ného karanténami i zraneniami viacerých hráčok. 
Prešov bol presnejší na príjme podania a hlavne 
efektívnejší v útoku smečom. Domáce síce bojo-
vali, predviedli viacero pekných akcií,  ale  na vý-
hru to nestačilo ani v jednom zápase.

Štvrtým družstvom, ktoré sa predstavilo doma, 
bolo družstvo midi (4-kového) volejbalu. V treťom 
kole základnej časti hostili v nedeľu družstvo VKM 
Piešťany a VK Skalica. Doteraz všetky predchádza-
júce zápasy vyhrali púchovčanky, ktoré tak boli  
v pozícii favorita. Avšak hostky sa dobre pripravili 
a chceli vyhrať aspoň raz. Piešťanom vyšli prvé dva 
sety, kde sa im darilo najmä na podaní. Púchov vy-
užil  na ihrisku všetkých 8 hráčok, 4 v prvom sete  
a ďalšie 4 v druhom sete. Do tretieho setu nastúpi-
la zmiešaná zostava a ukázalo sa, že tréner vybral 
správnu zostavu. Družstvo ožilo, prestalo robiť 
zbytočné chyby na podaní a v poli. Púchovčanky 
ovládli ihrisko a zaslúžene otočili zápas z 0:2 na 
výhru 3:2. V poslednom zápase potvrdili 1. miesto  
v základnej skupine výhrou nad Skalicou 3:1.

Výsledky - minivolejbal trojíc: 
Púchov A – Trnava A 2:1 (15, -18, 14), Púchov B – 

Trnava B 2:0 (19, 14), Púchov B – Trnava A 1:2 (-19, 
19, -8), Púchov A – Trnava B 2:0 (13, 13), Trnava A 
–Trnava B 2:0 (11, 13) a Púchov A – Púchov B 2:0 
(13, 14). 

1. liga juniorky: 
1.VKK Púchov – ŠK ELBA Prešov 0:3 (-19, -16, -15) 

a  0:3 (-19, -14, -12) . 
MIDI volejbal: Púchov – Piešťany 3:2 (-21, -6, 16, 

15, 9), Piešťany – Skalica 3:0 (12, 15, 7) a Púchov – 
Skalica 3:1 (-19, 10, 11, 24).                   M. Suchánek

Družstvo midi 1. VK Púchov. Dolný rad zľava: Ema Zágorová, Alžbeta Valachová, Miška Valachová, Sofia Mada-
rová, horný rad zľava: Miška Zigová, Lucka Pečeňová, kapitánka družstva, Veronika Višňovská, Natália Koyšová, 
Michal Suchánek, tréner.                     FOTO: 1. VK Púchov
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SPOMIENKA
Dňa 13.2.2022 sme pripomenuli nedožité 75. na-
rodeniny našej drahej mamičky,  babičky, sestry 
a švagrinej Margity Zboranovej. Dňa 25.2.2022 
si pripomenieme 7. výročie smrti nášho otca, 
dedka, brata a švagra Štefana Zborana ml. z Pú-
chova. Kto ste ich poznali, venujte im modlitbu 
a  tichú spomienku. S  láskou spomínajú dcéry 
Iveta a Ľubica s  rodinami, syn Ľuboš, brat Milan 

s rodinou a švagriné Oľga a Jarmila.

SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, kto-
rou kráča každý sám, ale 
brána spomienok ostáva 
dokorán.“ Dňa 23.2.2022 
si pripomíname 12. výro-
čie, čo nás navždy opustil 
manžel a  otec Vladimír 
Gieci. S  láskou a  úctou 
spomína manželka, syn 
a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25. februára uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý Ing. Ján 
Jakubík z Púchova. Za ti-
chú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí ste ho po-
znali a mali radi. S  láskou 
a úctou spomína  smútia-
ca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 26.2.2022 si pripomí-
name prvé smutné výro-
čie, čo nás opustil náš dra-
hý otec, manžel i dedko 
Matúš Suchár. „Smútok 
a žiaľ v srdciach máme, na 
Teba s láskou spomína-
me. Len na krátky lúčime 
sa čas, veď vo večnosti 
zídeme sa zas. S láskou a 
vďakou spomína na Teba celá rodina.“

SPOMIENKA
„Kto ho poznal, spomenie 
si, kto ho mal rád, neza-
budne.“ Dňa 21.2.2022 si 
pripomíname 2. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý a  sta-
rostlivý manžel, otec 
a  dedko Ing. Rudolf 
Kaňka. S láskou a vďakou 
na neho spomína manžel-
ka a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22.2.2022 si pripo-
míname 14. výročie úmr-
tia nášho manžela, otca, 
dedka a pradedka Pavla 
Čiefa. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25. februára 2022 
uplynie dlhý, smutný rok 
odvtedy, čo nás opustila 
naša drahá mama, svokra, 
babka a prababka Vilma 
Valachová. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.  
S láskou a vďakou spomí-
na celá rodina.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
Ti na hrob môžeme dať 
a s láskou v srdci na Teba 
spomínať.“ Dňa 26.2.2022 
uplynú 4 roky, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a  dedko Pavol Po-
koj z  Púchova. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku 
v modlitbách. S láskou a úctou spomína manžel-
ka Margita, syn Pavol, dcéra Jana, vnuci Martin 
a Vladimír a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, žiadne lú-
čenie, ostalo mi len smut-
né spomínanie. Čas plynie, 
dni sa míňajú, spomienky 
na Teba zostávajú.“ Dňa 
19.10.2021 bolo smutné 
prvé výročie, kedy nás 
navždy opustil Ing. Ivan 
Škarpa. 18.2.2022 by oslá-
vil 62 rokov. Kto ste ho po-
znali, prosím, venujte mu tichú spomienku. „Odpo-
čívaj v pokoji, bratček.“ Sestra Jarka.

SPOMIENKA
„Odišiel si od nás ako krás-
ny deň. Nepovedal si zbo-
hom, už neprídem. Odi-
šiel si tíško, nie si medzi 
nami, v  našich srdciach 
žiješ spomienkami.“ Dňa 
23.2. uplynie 5 rokov od 
smrti manžela a otca Jož-
ka Redékyho. S  láskou 
spomína manželka Katka 
s deťmi a ostatná.

SPOMIENKA
Dňa 25.2.2022 si pri-
pomenieme 1. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, bab-
ka a  prababka Melánia 
Zbýňovcová. S  láskou 
a  úctou spomínajú dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Osud je občas krutý, ne-
vráti, čo vzal, zostanú iba 
spomienky a  v  srdci žiaľ.“ 
24. februára 2022 si pripo-
míname tretie smutné vý-
ročie úmrtia nášho drahé-
ho manžela, otca, dedka a 
pradedka Karola Kováča. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry a syn 
s rodinami.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese:  

ptsmpu@ptsmpu.sk

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

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

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 28. 2.2022

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SL

POVAŽSKÁ B

Moravská  1631 

PÚCHOV
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
Dňa 20.2.2022 uplynie 12 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý a starostlivý 
otec, svokor a starý otec  
Ondrej Martinák. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou a úctou spomína 
syn Ľuboš s  manželkou  
a vnučka Adriana.

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL oproti BILLE. Kvalitné paplóny, 
vankúše, plachty, obliečky, deky, angín, papuče, 
pyžamá, zástery. 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

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

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

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

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, Beluši 
a Visolajoch. Tel. č.: 0949707454

PRÁCA
• Hľadám si prácu na privyrobenie na 1-2 hodiny denne 
v doobedňajších hodinách. 0944 341 880

ÚTULOK ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com     hafkacipb@gmail.com     
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

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.

Spoločnosť s viac ako 80-ročnou  
tradíciou výroby  odevov prijme  
do pracovného pomeru zamestnancov  
v profesii:

Krajčír, krajčírka, šička
- na šitie odevov do závodu odevnej konfekcie v Púchove 
Mzdové podmienky: od 646 €/ mesiac + výkonnostná prémia

Pracovník do strihárne
Mzdové podmienky: od 646 €/ mesiac + výkonnostná prémia 

Kuchár, kuchárka 
- na prípravu  jedál vo vlastnom stravovacom zariadení
Mzdové podmienky: od 646 €/ mesiac 

Do pracovného pomeru  alebo na dohodu  prijmeme aj dôchod-
cov, prípadne ženy na rodičovskej dovolenke, študentov.

Ponúkané benefity zamestnávateľa:
• Stravovanie – obed v cene 1 € vo vlastnej jedálni
• Práca na 1 zmenu 
• Odmeny pri osobných a pracovných  jubileách
• Odmeny pre darcov krvi
• Zamestnanecká zľava na nákup tovaru v predajnej sieti a.s. Makyta
• Možnosť úpravy pracovnej doby
• Príspevok na cestovné
• Vianočná odmena

Kontaktujte sa na č. tel.: 0915496590, 0907742902, e-mailom:  
marta.duhackova@makyta.sk, osobne.oddelenie@makyta.sk, 
janka.bartosova@makyta.sk

• Hľadám prácu na pár hodín denne. 0949 494 511

RÔZNE
• Výkup parožia,tel.0904834937

• Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie 
domov a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, 
strechy, altánky, prístrešky, izolácie, čistenie 
a nátery strešných krytín, výmena rýn. 0910 
331 137

• VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech 
a iných. 0910 331 137
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