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Poďakovanie patrí všetkým, ktorí Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
ste počas uplynulých dní materiál-ste počas uplynulých dní materiál-
ne pomohli odovzdaním nutných ne pomohli odovzdaním nutných 
hygienických a lekárenských po-hygienických a lekárenských po-
trieb, trvanlivých potravín, hračiek, trieb, trvanlivých potravín, hračiek, 
maľovaniek, pasteliek, kuchynských maľovaniek, pasteliek, kuchynských 
spotrebičov a mnohého ďalšieho spotrebičov a mnohého ďalšieho 
na na zbernom mieste v Malom žup-zbernom mieste v Malom žup-
nom dome nom dome a zabezpečili tak pomoc a zabezpečili tak pomoc 
ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred 
vojnou, a to nielen na hraniciach, ale vojnou, a to nielen na hraniciach, ale 
aj tu v meste, ktorí sem prišli nájsť aj tu v meste, ktorí sem prišli nájsť 
svoje bezpečné útočisko. Zberné svoje bezpečné útočisko. Zberné 
miesto v Malom župnom dome je miesto v Malom župnom dome je 
naďalej otvorené v čase 8:00-20:00 naďalej otvorené v čase 8:00-20:00 

hod., kde si priamo aj prichádzajúci hod., kde si priamo aj prichádzajúci 
obyvatelia z Ukrajiny prichádzajú vy-obyvatelia z Ukrajiny prichádzajú vy-
zdvihnúť to, čo potrebujú. Aktuálne zdvihnúť to, čo potrebujú. Aktuálne 
majú dostatok šatstva, ale chýbajú majú dostatok šatstva, ale chýbajú 
trvanlivé potraviny, konzervy, ovocie trvanlivé potraviny, konzervy, ovocie 
a zelenina.a zelenina.

Poďakovanie patrí všetkým, Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí ste pomohli finančne čiast-ktorí ste pomohli finančne čiast-
kou na kou na transparentný účet transparentný účet 
MESTO PÚCHOV POMÁHA - MESTO PÚCHOV POMÁHA - 
SK6909000000005169450413SK6909000000005169450413 .  .  
Od 26.2. do 7.3. sa vyzbieralo už Od 26.2. do 7.3. sa vyzbieralo už 
9.148 eur9.148 eur. Z finančných príspevkov . Z finančných príspevkov 
zabezpečí Mesto Púchov náklady zabezpečí Mesto Púchov náklady 
za ubytovanie prichádzajúcim oby-za ubytovanie prichádzajúcim oby-

vateľom Ukrajiny a taktiež z toho vateľom Ukrajiny a taktiež z toho 
uhradí základné životné potreby pre uhradí základné životné potreby pre 
tých, ktorí tu dočasne budú pobývať.tých, ktorí tu dočasne budú pobývať.

Mesto Púchov zriadilo Mesto Púchov zriadilo špeciálnu špeciálnu 
infolinkuinfolinku, vytvorenú pre potreby , vytvorenú pre potreby 
ako obyvateľov mesta Púchov, ktorí ako obyvateľov mesta Púchov, ktorí 
chcú pomáhať, tak i pre obyvateľov chcú pomáhať, tak i pre obyvateľov 
z Ukrajiny, ktorí sa potrebujú dostať z Ukrajiny, ktorí sa potrebujú dostať 
priamo do Púchova či jeho okolia. priamo do Púchova či jeho okolia. 
Denne môžete v čase od 7:00 hod. Denne môžete v čase od 7:00 hod. 
do 20:00 hod. telefonovať na do 20:00 hod. telefonovať na číslo číslo 
0905 557 5800905 557 580, v prípade potreby , v prípade potreby 
posielajte SMS správy.posielajte SMS správy.

Mesto Púchov prostredníctvom Mesto Púchov prostredníctvom 
svojej mestskej spoločnosti ADP, a.s. svojej mestskej spoločnosti ADP, a.s. 

poskytuje mestskú autobusovú do-poskytuje mestskú autobusovú do-
pravu pre občanov z Ukrajiny a ich pravu pre občanov z Ukrajiny a ich 
rodinných príslušníkov bezplatne.rodinných príslušníkov bezplatne.

Mesto Púchov aktuálne vyzýva Mesto Púchov aktuálne vyzýva 
na zbierku pre občanov Ukrajiny  na zbierku pre občanov Ukrajiny  
a potrebuje najmä tieto veci: poste-a potrebuje najmä tieto veci: poste-
le, lehátka, posteľné prádlo, karimat-le, lehátka, posteľné prádlo, karimat-
ky, spacáky, matrace a deky. Tieto ky, spacáky, matrace a deky. Tieto 
veci môžete prísť odovzdať do za-veci môžete prísť odovzdať do za-
sadačky Dobrovoľného hasičského sadačky Dobrovoľného hasičského 
zboru v Púchove a do kontajnera pri zboru v Púchove a do kontajnera pri 
mestskom cintoríne v Púchove.mestskom cintoríne v Púchove.

Laura KrošlákováLaura Krošláková
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Mesto Púchov pomáha Ukrajine – aj vďaka vám!
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Slovami primátorky: Milí spoluobčania, ďakujem!

Gymnazisti, Continental, Gimax, študenti, senio-
ri, ženy, muži, športovci, podnikatelia, Púchovča-
nia i občania okolitých obcí, starostovia z Púchov-
ského okresu... ĎAKUJEM! Nechcem hovoriť  
a písať o vojne a o tom, aké hrôzy a následky pri-
náša do našich životov, pretože viac-menej každý 
z nás má pred sebou dennodenné správy. Chcem 
hovoriť o pomoci a nadšení, s akým som sa stretla 
pri organizácii pomoci ľuďom utekajúcim zo svo-
jich domov, aby zachránili svoje deti, svoje rodiny. 
Napriek tomu, že stále nemáme informácie, kon-
krétne postupy zo strany štátu, ako má mesto či 
obec postupovať pri riešení ubytovania pre rodi-
ny, ktoré či už na pár dní, alebo na dlhšiu dobu zo-
stanú v našom meste, intenzívne túto otázku rie-
šime a vďaka Vám sme už zabezpečili ubytovanie 
viacerým rodinám, ide hlavne o mamičky s deťmi 
a aktuálne aj malými bábätkami. Zorganizovali 
sme zbierky potravín, zdravotníckych pomôcok, 
drogérie, ale aj nevyhnutných ostatných potrieb 
pre ľudí, ktorí sem prišli len s kufrom a taškou  
v ruke, ale aj pre potreby ľudí na hraniciach i na 
Ukrajine. Je jasne vidieť, akí skutočne sme, keď 
vidíme utrpenie, vieme sa zomknúť a pomáhať. 
Vedieť prijať pomoc je totiž sila, nie slabosť. Ďa-
kujem za finančné príspevky na transparentný 
účet mesta, ktorý sa už po novom volá „Mesto 
Púchov pomáha“, keďže vďaka vašim príspev-
kom s poznámkou „Pomoc utečencom“ môžeme 
reálne pomáhať konkrétnym rodinám, mamičkám 
a ich deťom, ktoré skončili v Púchove a tiež zabez-
pečovať zbierky, a taktiež ich prevoz na hranice, 
prípadne priamo na Ukrajinu. Na porade s riadi-
teľmi materských a základných škôl sme sa pripra-
vovali aj na možnosť zaradenia detí z Ukrajiny do 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Samozrejme, že sú aj takí, ktorí namiesto solida-
rity a pomoci radšej všetko kritizujú a zosmiešňu-
jú, ale nedajme sa odradiť. Nikdy nevieme, kedy 
pomoc bude potrebovať ktokoľvek z nás, a apatia 
k nešťastiu iných je cesta do pekla. Byť dobrým 
človekom, neznamená všetkým vyhovieť... Viem 
totiž už dávno, že nepomôžeme všetkým a ani 
všetkých nezachránime, ale ak pomôžeme aspoň 
jednému, tak veci majú zmysel a význam. Nadše-
nie dobrovoľníkov, ktorí sú dennodenne v priesto-
roch Malého župného domu a organizujú zbierky 
aktuálne nutných potrieb, nám dáva nádej, že 
naša spoločnosť je prívrženkyňou najvyšších mo-
rálnych a etických hodnôt a základných ľudských 
práv. Naša pomoc Ukrajine sa posunula okrem rôz-

nych zbierok finančných, potravinových, zdravot-
níckych potrieb, zabezpečenia ubytovania aj do 
dopravy, kde v spolupráci s Autobusovou dopra-
vou Púchov, a.s. poskytujeme aktuálne mestskú 
autobusovú dopravu pre občanov z Ukrajiny 
a ich rodinných príslušníkov bezplatne. Svoju 
solidaritu a ponuku pomoci sme vyjadrili aj lis-
tom do nášho partnerského mesta Bila Cerkva na 
Ukrajine, ktoré mesto je priamo zasiahnuté bojmi. 
Ďakujem aj touto cestou celému tímu kolegov 
z mestského úradu i dobrovoľníkom, ktorí sú vo 
svojej pomoci občanom z Ukrajiny nenahraditeľní 
a ja si veľmi vážim ich prácu. Poďakovanie ešte raz 
vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do pomoci. 

Vojnový konflikt posunul do úzadia pandémiu, 
a hoci táto svetová kríza koronavírusu, ktorá za-
siahla do našich životov nepominula, len malé 
pripomenutie, že presne pred dvoma rokmi na 
Slovensku potvrdili prvý prípad Covid-19. Nie, ne-
vracajme sa späť... Pred nami sú ťažké dni a my už 
musíme ísť vpred, pretože: „Ak nevykročíš vpred, 
stále budeš na jednom mieste.“

A v meste ideme stále vpred. Posunuli sme sa vo 
výstavbe nových parkovacích miest na Okruž-
nej ulici, ktoré by mali byť v najbližších dňoch 
odovzdané do užívania. Finišujú práce na det-
skom ihrisku pred Mládežníckou školou, a tak 
verím, že jarné počasie priláka rodičov s deťmi 
vyskúšať si nové hracie prvky. V súvislosti s pláno-
vanými investičnými akciami prebehli hydrogeo-
logické prieskumy na hlavnom parkovisku, kde 
sa pripravujeme na projekt parkovacieho domu, 
ako aj pri garážach na Gorazdovej ulici, kde potre-
bujeme vyriešiť problém s odvodnením. Finišujú 
práce aj na výtvarnom diele, ktoré bude súčasťou 
projektu Pamäť lesa a jedným z prvkov Lesoparku. 
Naplno sa pracuje aj na výstavbe amfiteátru a ná-
jomných bytov na Kolonke.

„Ľudia sú ako knihy. Niektorí Vás oklamú obálkou, 

iní prekvapia obsahom.“ Stále aktuálna a pravdivá 
myšlienka nielen preto, že marec je Mesiacom 
knihy, ale aj pre jej hlboký význam, ktorý si viac 
či menej v živote uvedomíme všetci. Nezabúdame 
na význam kníh v našom živote a naša mestská 
knižnica, ale aj Púchovská kultúra Vám pripravili 
do ďalších dní krásny program a súťaž, o čom sa 
dočítate aj v aktuálnom vydaní Púchovských no-
vín. Ďakujem všetkým pracovníkom zapojeným 
do príprav týchto krásnych akcií, ktorých cieľom 
je priblížiť nám všetkým krásu a význam literatúry. 

Poznáte teóriu relativity? Albert Einstein ju vy-
stihol vo svojej myšlienke veľmi vtipne, a musím 
povedať, že je ľahko zapamätateľná, keďže dnes, 
8. marca, majú sviatok všetky ženy, tak aj aktuál-
na: „Ak muž sedí pri peknej žene, hodina sa zdá ako 
minúta. Ak sedí minútu na horúcej peci, zdá sa to 
ako hodina. To je relativita.“ 

Ale teraz vážne. Medzinárodný deň žien je 
medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN 
k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok  
v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie desaťho-
dinového pracovného času, proti nízkym mzdám  
a zlým pracovným podmienkam. Je pripomien-
kou medzinárodného ženského boja za rov-
noprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj, teda stá-
le aj v súčasnosti za aktuálne otázky. Takže, páni, 
nezabudnite na svoje ženy v živote (partnerky, 
manželky, matky, dcéry, staré matky) a dnes im 
venujte trošku viac priazne. Určite vás odmenia 
aspoň úsmevom, objatím alebo bozkom... A čo si 
v súčasnosti môžeme priať viac, ako trochu nehy 
a lásky? 

„Čo vravíš, srdce? Tiché je jak pena.
Len pery, tie sa ešte pohybujú.
Hovoria čosi, čosi vyslovujú.
To najslastnejšie ľudské slovo: žena.“ (Ján Smrek) 
Láskyplný týždeň vám všetkým.

Katarína Heneková 

M E D Z I N Á R O D N Ý  D E Ň  Ž I E N

8. marec

V Š E T K Ý M  V Á M ,  M I L É  Ž I E N K Y ,  P R A J E M  V E Ľ A  Z D R A V I A  A  L Á S K Y ,
P R E T O Ž E  L E N  K E Ď  J E  S R D C E  P L N É  L Á S K Y ,  M Ô Ž E  K A Ž D Á  Z  N Á S

R O Z D Á V A Ť  T O  M N O Ž S T V O  B E Z H R A N I Č N E J  L Á S K Y  A  N E H Y  S V O J I M
B L Í Z K Y M .  

N E C H  P R V É  J A R N É  L Ú Č E  P R I N E S Ú  D O  V Á Š H O  Ž I V O T A  S L N K O  A
Ú S M E V ,  P R E T O Ž E  L E N  T A K  M Ô Ž E M E  Z V L Á D N U Ť  V Š E T K Y

K A Ž D O D E N N É  P O V I N N O S T I .  P R A J E M  V Á M  M I L U J Ú C I C H  A
O D D A N Ý C H  P A R T N E R O V ,  K T O R Í  B U D Ú  P R I  V Á S  V  D O B R O M  I  Z L O M

A  I C H  P R E J A V Y  L Á S K Y  V Á M  D O D A J Ú  E N E R G I U  D O  Ď A L Š I E H O
O B D O B I A .  

 
K A T K A  H E N E K O V Á
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Téma o povolaniach môže byť veľmi zaujímavá, 
pokiaľ je spojená so zážitkovým učením. Deti po-
znajú rôzne druhy povolaní od tých bežných až 
po niektoré netradičné, ale s prácou umeleckého 
sklára sa ešte nestretli. 

Dňa 25. 2. 2022 navštívil našu materskú školu 
umelecký sklár Mgr. Art. Peter Ďuriš. Deti mali 
možnosť nahliadnuť do čara sklárskeho umenia. 
Pán Ďuriš v svojej prezentácií deti oboznámil  
s tým, z čoho sa sklo vyrába, predstavil im tech-
nológiu výroby sklárskych produktov, ako sa sklo 

reže, farbí, vypaľuje v peci, ale aj možnosť ďalšieho 
využitia recyklovaného skla. 

Prekvapil deti tým, že pre ne vyrobil malé sklené 
rybky, ktoré spolu umiestnili a prilepili do “sklene-
ného mora”. Deti mali z pripravenej aktivity veľkú 
radosť. Na pamiatku im zostanú nielen umelecké 
predmety zo skla, ale aj nezabudnuteľný zážitok 
zo stretnutia. Chceme sa pánovi Ďurišovi poďako-
vať, že si našiel čas a vniesol do našej materskej 
školy kus sklárskeho umenia.

Materská škola Slovanská 

Na základe požiadavky pracovníkov Continenta-
lu z Nosíc a aj na základe optimalizácie prázdnino-
vých spojov s platnosťou od 7. 3. 2022 upravuje-
me nasledovné spoje:

MAD 2 – vytvorenie nového prázdninového 
spoja č. 40 (posunutie o 5 min. skôr pôvodného 
spoja č. 22, ktorý zostáva premávať v pôvodnom 
čase len v dňoch školského vyučovania),

MAD 61 - vytvorenie nového prázdninového 

spoja č. 11 (zlúčenie spojov č. 5 a č.3, ktoré zostá-
vajú premávať v pôvodných časoch len v dňoch 
školského vyučovania), posunutie v pracovných 
dňoch spoja č. 10 o 10 min. skôr s odchodom  
z Nosíc V. (Hydrocentrála) o 21:20 hod.,

MAD 6 - posunutie v pracovných dňoch spoja  
č. 11 o 10 min. skôr s odchodom z Okružnej I. 
(Tesco) o 21:00 hod. 

ADP

Umelecký sklár v Materskej škole Slovanská

Zmeny Cestovného poriadku MAD od 7. 3. 2022

Najväčší pozor si treba dávať pri odbočovaní  
z hlavnej cesty, kedy vodič musí dať prednosť 
cyklistovi idúcemu nielen po ceste ďalej rovno, 
ale aj po cyklistickej cestičke, ktorá je rovnobežná 
s hlavnou cestou. Takisto pri vchádzaní z vedľajšej 
cesty na hlavnú, ak súbežne s hlavnou cestou ve-
die cestička pre cyklistov, musí dať šofér na vedľa-
jšej ceste prednosť cyklistovi.

„Najčastejšou príčinou dopravných nehôd na 
slovenských cestách je nevenovanie pozornosti 
jazde vodičmi motorových vozidiel a nedostatoč-
né sledovanie situácie v premávke. Pokiaľ  vodič 
počas jazdy nevidí iné auto, pravdepodobnosť, 
že si všimne aj ostatných účastníkov premávky – 
cyklistov, chodcov – je minimálna. Preto by sa aj 
oni mali v premávke správať veľmi zodpovedne. 
Doteraz platné pravidlá ukladali vodičovi pri od-
bočovaní doprava dať prednosť v jazde cyklistovi 
idúcemu rovno. Po novele zákona im pribudla 
povinnosť pri odbočovaní doprava dať prednosť 
v jazde aj cyklistom idúcim súbežne s cestou po 
ceste pre cyklistov, ktorá je od cesty oddelená,“ 
pripomína odborník Ján Bazovský. 

Podľa nových pravidiel musia vodiči sledovať ni-
elen premávku na cestách, ale pred križovatkami 
aj situáciu vedľa ciest. Cyklisti sa pohybujú oveľa 
rýchlejšie ako chodci, dokonca rýchlejšie ako 
spomaľujúce autá. „Preto si odbočovanie vpravo 
vyžaduje viac pozornosti zameranej na pohyb 
cyklistov. Lebo nedanie prednosti v jazde môže 
pre nich skončiť oveľa tragickejšie ako u chodcov,“ 
zdôrazňuje.

Mnohí slovenskí vodiči jazdia podľa neho „po 
pamäti“. Len čo sa zmení na križovatke smer hlav-
nej cesty, pribudnú semafory alebo dopravné 
značky, vodičom trvá aj niekoľko dní, kým zmenu 
zaregistrujú. „Na takýchto miestach pravidelne 
dochádza k dopravným nehodám. Zvyk je síce 
železná košeľa, ale premávka na cestách úplne 
iný kabát. Pre svoju dynamiku, nepredvídateľné 
situácie a neopakovateľný proces dopravy však 
ten kabát rýchlo vychádza z módy. Aj vďaka no-
velám zákonov súvisiacim s pohybom vozidiel po 
cestách,“ uzatvára dopravný analytik.

Vinník platí aj liečbu
Okrem všetkých bežne známych nepríjem-

ností spojených s dopravnou nehodou vinníkov 
čaká aj finančný postih, o ktorom mnohí netušia. 
Zdravotné poisťovne totiž od nich vymáhajú pe-
niaze, ktoré stála liečba následkov u účastníkov 
dopravnej nehody. „Neraz ide aj o desaťtisíce eur 
– najmä ak zranený potrebuje intenzívnu starost-
livosť a opakované operácie. Často je to pre vin-
níka nehody ďalší šok, lebo vôbec netuší, že od 
neho bude zdravotná poisťovňa s odstupom času 
vymáhať tieto náklady. Keďže cyklistov neustále 
pribúda, aj v dôsledku pandémie, snažíme sa ro-
biť osvetu u našich poistencov – cyklistov aj mo-
toristov. Upozorňujeme ich na tieto nepríjemné 
následky dopravných nehôd, aby boli na cestách 
ešte obozretnejší a ohľaduplnejší,“ zdôrazňuje 
Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb poisten-
com Dôvery.

Väčšinou sa náklady uhrádzajú z povinného 
zmluvného poistenia vozidla, ktorým bola spôso-
bená nehoda. Ak bol ale vinník nehody pod vply-
vom alkoholu alebo inej návykovej látky, musí 
platiť zo svojho. Zatiaľ najvyššia suma, akú Dôvera 
vymáhala v prípade následkov dopravnej neho-
dy, bola 150-tisíc eur.    Zdroj: ZP Dôvera

O d  m a r c a  m a j ú 
cyklisti prednosť
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Koncerty pre Ukrajinu v krajských mestách
Viacerí Slováci cítia potrebu vyjadriť solidaritu s Ukrajinou. Okrem finančných Viacerí Slováci cítia potrebu vyjadriť solidaritu s Ukrajinou. Okrem finančných 

zbierok a hmotnej pomoci pre utečencov pred vojnou spolupatričnosť s trpiacou zbierok a hmotnej pomoci pre utečencov pred vojnou spolupatričnosť s trpiacou 
Ukrajinou možno vyjadriť účasťou na kultúrnych podujatiach, akými boli naprí-Ukrajinou možno vyjadriť účasťou na kultúrnych podujatiach, akými boli naprí-
klad koncerty pre Ukrajinu zorganizované minulý týždeň vo všetkých krajských klad koncerty pre Ukrajinu zorganizované minulý týždeň vo všetkých krajských 
mestách. V našom krajskom meste Trenčín sa koncert konal vo štvrtok 3.3.2022 mestách. V našom krajskom meste Trenčín sa koncert konal vo štvrtok 3.3.2022 
na Mierovom námestí. V programe Trenčín pre Ukrajinu vystúpili: Peter Lipa a Jazz na Mierovom námestí. V programe Trenčín pre Ukrajinu vystúpili: Peter Lipa a Jazz 
pre Ukrajinu (Dáša Libiaková, Peter Lipa, Kristína Bartošová, Iveta Lišková, Janette pre Ukrajinu (Dáša Libiaková, Peter Lipa, Kristína Bartošová, Iveta Lišková, Janette 
Strhavská, Jozef Brisuda, Ondrej Botek, Ferko Báleš, Janko Babič, Ludvik Soukup, Strhavská, Jozef Brisuda, Ondrej Botek, Ferko Báleš, Janko Babič, Ludvik Soukup, 

Samo Bánovec, Jarko Machač, Karol Repa). Primátor Trenčína Richard Rybníček si Samo Bánovec, Jarko Machač, Karol Repa). Primátor Trenčína Richard Rybníček si 
opäť zahral so skupinou Bez ladu a skladu, podujatie pozdravil prostredníctvom opäť zahral so skupinou Bez ladu a skladu, podujatie pozdravil prostredníctvom 
telemostu riaditeľ Ukrajinského Inštitútu Volodymyr Sheik. Ďalej zahrali ukrajin-telemostu riaditeľ Ukrajinského Inštitútu Volodymyr Sheik. Ďalej zahrali ukrajin-
ský DJ Mezha, Braňo Jobus s Martinom Valáškom a violončelistka Lola Bartoší-ský DJ Mezha, Braňo Jobus s Martinom Valáškom a violončelistka Lola Bartoší-
ková. Na záver sa konal študentský sviečkový pochod a po zotmení firma Kvant ková. Na záver sa konal študentský sviečkový pochod a po zotmení firma Kvant 
Lasers nasvietila starý železničný most národnými farbami Ukrajiny.Lasers nasvietila starý železničný most národnými farbami Ukrajiny.

Ďalší Koncert pre Ukrajinu sa koná 13.3.2022 v púchovskom Europarku.Ďalší Koncert pre Ukrajinu sa koná 13.3.2022 v púchovskom Europarku.
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Hasičský a záchranný zbor

Dňa 28. februára krátko pred jedenástou hodinou 
predpoludním bola ohlásená žiadosť o pomoc, na-
koľko v dôsledku silného vetra došlo k odtrhnutiu  
a postupnému ďalšiemu uvoľňovaniu plechovej kry-
tiny na garážach v priemyselnom areáli v obci Led-

nické Rovne, v okrese Púchov.
Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského  

a záchranného zboru z Púchova s dvomi zásahovými 
vozidlami.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo zis-
tené, že došlo k odtrhnutiu plechovej 
krytiny o rozmere cca 12 x 12 metrov. Na 
mieste fúkal silný vietor, pričom hrozilo, 
že dôjde k postupnému strhnutiu celej 
krytiny a jej následnému odfúknutiu na 
blízky transformátor vysokého napätia.

Zasahujúci hasiči sa dostali na postih-
nutú strechu a pomocou ručného moto-
rového náradia postupne odstraňovali 
poškodenú časť plechovej krytiny a túto 
zhadzovali na zem. Následne zvyšnú 
časť krytiny na streche provizórne za-
bezpečili proti ďalšiemu odtrhnutiu, po 
čom miesto udalosti s poučením o ďal-
šom postupe odovzdali zástupcovi spo-
ločnosti.                             KR HaZZ Trenčín

Uvoľnená časť strechy na garážach 
v Lednických Rovniach

V priebehu mesiaca február 2022 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčian-
skom kraji celkom 184 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 61 technických zása-
hov a taktiež 61 výjazdov 
k dopravným nehodám. 
Nasledovalo 47 zásahov 
pri požiaroch a 7 ekologic-
kých zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uply-
nulého mesiaca vykonali  
6 požiarno-previerkových 
cvičení a 2 výjazdy k uda-
lostiam, pri ktorých napo-
kon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku 
týchto udalostí boli za me-
siac február vyčíslené na 
208.400 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zása-

hovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranné-
ho zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledo-
vanom období hodnotu viac ako 846.000 eur.                              
           KR HaZZ Trenčín 

Hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji 
zachránili vo februári majetok za 846.00 eur

Mladík si „zavaril“
Hliadka mestskej polície zasahovala v areáli 

Základnej školy Slovanská, kde podľa ozná-
menia požívali neznáme osoby alkoholické 
nápoje. Hliadka na mieste našla mladistvé 
dievča z Púchova a mladíka z Trenčína. Mestskí 
policajti ich informovali, že sa dopustili prie-
stupku. Dievčine hliadka udelila 15-eurovú 
pokutu, mladík dostal dvojnásobnú pokutu 
za to, že poskytol alkohol mladistvej osobe. 
Počas predkladania dokladov navyše mestskí 
policajti zistili, že mladík má pri sebe igelitové 
vrecko s marihuanou. Na miesto privolali hliad-
ku Obvodného oddelenia Policajného zboru  
v Púchove, ktorej vrecko s marihuanou mladík 
vydal. Prípad prevzali štátni policajti. 

Išli si svoje...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na Spojovej 
ulici v Horných Kočkovciach za budovou krčmy 
dvaja občania od rána konzumujú alkoholické 
nápoje, púšťajú si hlasno hudbu z prenosného 
reproduktora, hulákajú a vulgárne nadávajú 
okoloidúcim. Hliadka na mieste našla dvoch 
mužov evidentne pod vplyvom alkoholu. Po-
tácali sa a vulgárne vyhukovali. Mestskí poli-
cajti ich informovali, že sa dopustili priestupku 
vzbudzovania verejného pohoršenia. Priestu-
pok vyriešili napomenutím. Mužom odporučili, 
aby priestor opustili. 

Nedošiel...
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého na Ulici 
obrancov mieru ležal v bytovke na schodisku 
pred výťahom neznámy muž, evidentne pod 
vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste našla 
opitého muža z Lednických Rovní. Dopustil sa 
priestupku proti všeobecne záväznému naria-
deniu mesta. Hliadka mu pomohla vstať a do-
stať sa do prenajatého bytu na piatom poscho-
dí. Priestupok je v riešení.

Odhlásil a neodpratal
Púchovskí mestskí policajti preverovali te-

lefonické oznámenie, podľa ktorého parkuje 
na Mládežníckej ulici neuzamknuté vozidlo 
červenej farby, z ktorého vytiekol motorový 
olej. Prostredníctvom Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove zistili policajti 
majiteľa vozidla. Ten bol z Popradu a vozidlo 
odhlásil z evidencie. Prípad je v riešení. 
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Z práce Podniku technických služieb mesta Púchov
Pracovníci PTSM minulý týždeň pokračovali v čistení mesta, orezoch stromov, Pracovníci PTSM minulý týždeň pokračovali v čistení mesta, orezoch stromov, 

vyhrabávali lístie a čistili upchaté rigoly. Ďalej vyrovnali stĺp elektrického vede-vyhrabávali lístie a čistili upchaté rigoly. Ďalej vyrovnali stĺp elektrického vede-
nia v Ihrišti a opravili poškodené vedenie miestneho rozhlasu v Horných Kočkov-nia v Ihrišti a opravili poškodené vedenie miestneho rozhlasu v Horných Kočkov-
ciach. PTSM zakúpil nový 18 m³ naťahovací kontajner, bager a malotraktor s pred-ciach. PTSM zakúpil nový 18 m³ naťahovací kontajner, bager a malotraktor s pred-

nou radlicou a zadným posypom, ktorý po zimnej pohotovosti budú využívať pri nou radlicou a zadným posypom, ktorý po zimnej pohotovosti budú využívať pri 
prácach v zeleni. Začali tiež revitalizačné práce na detských ihriskách na Sedlišti, prácach v zeleni. Začali tiež revitalizačné práce na detských ihriskách na Sedlišti, 
kde pracovníci PTSM pomáhali osádzať nové hracie prvky pre deti. kde pracovníci PTSM pomáhali osádzať nové hracie prvky pre deti. 

Foto: PTSMFoto: PTSM

Vyrovnanie stĺpa v Ihrišti. Nový stĺp mestského rozhlasu v H. Kočkovciach. Oprava poškodeného rozhlasu v H. Kočkovciach.

Nový maltraktor s prednou radlicou a zadným posypom.Nový maltraktor s prednou radlicou a zadným posypom.  

Začiatok obnovy detských ihrísk na Sedlišti.

Nový 18 m³ naťahovací kontajner.Nový 18 m³ naťahovací kontajner.

Montáž hracích prvkov na Sedlišti.
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Kultúra
Pracovné dni  1.3.-11.3.   vestibul divadla  8.00-20.00 h
VÝSTAVA: SIMPLE OF NATURE   
Výstava predstavuje fotografickú tvorbu krás prírody od autora Jaroslava Vyhničku. 
„Príroda je kúzelník, ktorý nepoužíva žiadne triky. Stačí otvoriť oči a predstavenie je 
všade vôkol nás, aj na tých najnetradičnejších miestach,“ hovorí Vyhnička, ktorý sa 
okrem fotografie venuje aj skladaniu filmovej hudby. Vstup voľný, výstava potrvá do 
11.3.2022.

Streda   2.3.,   9.3.,  16.3.,  23.3.,  30.3.     tanečná sála     18.30 h 
Pondelok  7.3.,   14.3.,   21.3.,  28.3.      tanečná sála     18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT  
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na 
cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len 
pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. Kurz 
bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 

Pondelok   14.3.,  21.3.,  28.3.     učebňa č.1   16.30 h, 18.05 h
Streda  16.3.,  23.3.,  30.3.     učebňa č.1   17.15 h, 19.00 h
ANGLICKÝ JAZYK  I., II. III., IV.
Výuka kurzu angličtiny. Info 0908 718 662.

Pondelok   14.3.,  21.3.   veľká  sála   19.00 h  
MODERNÁ  KALANETIKA 
„Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte s tým  
čo máte“ (Callan Pinckney).  Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej postavy. 
Hodina kalanetiky je výdatná ako 20 hodín aerobiku. Dá Vám do poriadku chrbticu, 
vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  
Lenka Dašková. 1 lekcia 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 

Utorok 15.3.     zasadacia miestnosť     15.30 h 
KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre mierne pokročilých. Ďalšie stretnutie s enkaustikou vám okrem relaxu 
ponúka množstvo tvorivých možností na rôznych materiáloch a s rôznymi pomôcka-
mi.Servítková technika pre začiatočníkov. Aj vy túžite vytvoriť niečo vlastnými rukami, 
doposiaľ ste nenašli odvahu a obávate sa, že to nedokážete? Táto jednoduchá techni-
ka vás presvedčí o opaku. Veľkonočné pletenie z papiera. Sviatky jari sú predo dvermi 
a my ich môžeme privítať vlastnoručne vyrobenými jarnými dekoráciami z papiera. 
Kurz vhodný i pre začiatočníkov. Maľba prstami pre začiatočníkov. Nezáleží na vašich 
umeleckých schopnostiach. Nechajte stres za dverami a naučte sa relaxovať. Dotyk 
s farbami bez štetca má silný terapeutický účinok a konečný výsledok bude pre vás 
veľkým prekvapením. Do kurzov  je nutné prihlásiť do 11.3. sa na č.t. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h/ 7 €, v cene kur-
zovného je základný materiál.

Utorok   15.3.   učebňa č.1   16.00 h
Utorok    22.3.   učebňa č.1   16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Zahájenie kurzu a zároveň prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, zašiť 
alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. Či už sa chcete naučiť iba základy 
a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne venovať, táto ponuka je ako „šitá“ 
priamo pre vás! Navliecť niť do ihly, vedieť správne ovládať šijací stroj, vybrať vhodný 
materiál. A samozrejme z látky vedieť vyrobiť to, čo vám doma práve chýba alebo to, 
čo si už dlhšiu dobu túžite na seba obliecť. 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné 
sa prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662. Kurzový 
poplatok 34 € musí byť uhradený do 14.3.2022.

Streda  23.3., 30.3.   tanečná sála   17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 
794.

Piatok 25.3.     veľká sála    15.00 h
DEŇ  UČITEĽOV
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa 
národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých prá-
ca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.  
Organizované podujatie - Mesto Púchov.
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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

EDITORIAL
Za posledné roky som si vymodelo-

val šťastie ako súbor spokojnej rodiny, 
zdravia, zmysluplnej práce vyváženej 
napĺňaním  osobných záľub, pocitu ra-
dosti z každého prichádzajúceho dňa.

Zo zorného uhla mojej pozornosti 
sa takmer úplne vytratil pojem národ  
a vlastenectvo. Pocit spojený s týmito 
slovami vo mne ožíva len občas. Na-
posledy pri výkonoch Petry Vlhovej 
či našich hokejistov na olympiáde. Je 
vlastenectvo to, keď sa človeku zrazu do 
očí tlačia slzy, zovrie mu hrdlo a zaplaví 
ho príjemný pocit pri pohľade na stúpa-
júcu štátnu trikolóru po vlajkovej žrdi? 

Vo sne by mi nenapadlo, že môže 
vzniknúť situácia, v ktorej by som mal 
svoj vzťah k vlastnému štátu prejavo-
vať ochotou ísť zaň bojovať. Prieskumy  
v rôznych európskych krajinách ukazu-
jú, že ochota ľudí bojovať za svoju vlasť 

sa od východu na západ výrazne znižu-
je. V týchto dňoch, od napadnutia Ukra-
jiny Ruskom, si denne kladiem otázku, 
či by som to bol ochotný urobiť ja. Po-
staviť sa na ochranu nášho územia, na-
mieriť ďalekonosnú zbraň na konkrétny 
cieľ a stlačiť spúšť, chytiť do ruky zbraň 
a streliť do iného človeka. 

Viem, že dejiny sveta sú plné násilia, 
lúpenia, vojen, vzniku a zániku štátov, 
posúvania hraníc rôznymi smermi. 
Ako veľmi sme sa všetci mýlili, keď sme 
nadobudli presvedčenie, že súčasné 
hranice sú nemenné, že vojna je niečo 
zabudnuté, minulé alebo aspoň Európe 
veľmi, veľmi vzdialené. Ako veľmi sme 
boli naivní, keď sme si mysleli, že dilemu 
bojovať či nebojovať nebudeme musieť 
nikdy riešiť...

Naši športovci, Petra Vlhová a hoke-
jisti, dosiahli na olympiáde nevídané 
úspechy, z komunistickej Číny si doviez-
li olympijské medaily. Svoje víťazstvo 

získali vďaka veľkej motivácii pre ví-
ťazstvo, tvrdej mnohoročnej športovej 
drine; talentu, ktorý bol správne pod-
porený, poznaniu efektívnych trénin-
gových a herných postupov a tímovej 
práci realizačných tímov. To je športový, 
ale i vzdelávací odkaz pre nás všetkých, 
osobitne pre našich žiakov. 

Čo však s vojnou?
Vlhová a Slafkovský bo-

jovali pod olympijskými 
kruhmi, aby dosiahli lepší 
športový výkon, aby napl-
nili vlastné ambície, zápolili 
pre vlastnú radosť i radosť 
nás ostatných. Vojna je 
deštrukcia, neospravedl-
niteľná a neodpustiteľná. 
Zloba, násilie, hrubá sila, 
zbrane a ničenie nemajú 
miesto v civilizovanom 
svete. Je smutné, že sa opäť 
museli stať aktuálnymi slo-

vá piesne Modlitba pro Martu od Marty 
Kubišovej: 

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.“

Miroslav Kubičár

Drahí priatelia, milí susedia, statoč-
ní Ukrajinci,

my – dolu podpísaní zamestnanci 
a študenti Gymnázia v Púchove - sa 
pridávame k ostatnému príčetnému 
a civilizovanému svetu a vyjadrujeme 
Vám bezvýhradnú podporu vo Vašom 
boji za slobodu.

Minulý týždeň sme sa spolu s Vami 
zobudili do iného sveta. Nikdy by sme 
si nepomysleli, že pojem VOJNA, o kto-
rom sme sa učili a čítali, sa stane tak 
bolestivo konkrétnym. Nikdy by nám 
nenapadlo, že ľudská zloba, chamti-
vosť a samoľúbosť nadobudne v 21. 
storočí také obludné rozmery. Cítime 
bolesť, obavy a hnev. Cítime s Vami, 

priatelia.
Zároveň obdivujeme Vaše odhodla-

nie, nadľudské nasadenie a nevídaný 
entuziazmus, s akým bránite to najce-
nnejšie, čo dáva životu zmysel. Vieme, 
že dnes bránite aj našu slobodu a sme 
Vám za to úprimne vďační. 

Vedzte, že nepatríme k tým, ktorí 
strkajú hlavu do piesku tváriac sa, že 
sa ich to netýka. Delí nás síce štátna 
hranica, no spája nás túžba žiť v slo-
bodnom svete. Preto sa Vám budeme 
snažiť všemožne pomôcť – materiálne, 
finančne a snáď aj vedomím, že pri Vás 
stojíme. 

My všetci dnes máme jedinečnú šan-
cu spoločne ukázať, že sila ľudskosti 

dokáže poraziť silu zbraní.
Milí priatelia, neexistuje ospraved-

lnenie zločinu, ktorého ste sa stali obe-
ťou. Žiadny princíp nestojí nad ľud-
ským životom a slobodou. Váš boj je 
spravodlivý, a ak by sa nás dnes niekto 
opýtal, akú farbu má odvaha a statoč-
nosť, odpoveď by znela - modrú a žltú.

Držte sa, Ukrajinci, sme s Vami!
Dagmar Balalová

Podpisová listina je vystavená vo 
vestibule školy od utorka 1. 3. 2022

Ako prvú fázu pomoci (do štvrtka 
3. 3., kedy zberné miesto zaručí od-
voz vecí na alebo za hranice), sme 
zvolili finančnú zbierku, vyrobenie 
maľovaniek a obrázkov pre deti 
(pod vedením p. Divinskej) a zbiera-
nie potravín  a potrebného materiá-
lu podľa inštrukcií.

Otvorený list k situácii na Ukrajine
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Klára Jurštáková, absolventka nášho 
gymnázia z roku 2014, študovala psy-
chológiu na University of St Andrews  
v Škótsku a na University of California 
v Los Angeles. Momentálne  robí dokto-
rát a učí na Cantenbury Christ Church 
University v Anglicku a minulý rok jej 
vyšla kniha Memento Mori. S 25-ročnou 
Púchovčankou som sa rozprávala o jej 
knihe, štúdiu, vzťahu k Slovensku a plá-
noch do budúcnosti.  

Minulý rok ti vyšla kniha Memento 
mori, ktorú si vytvorila s osobnosťou 
Nežnej revolúcie Fedorom Gálom a fi-
lozofom Martinom Beck Matuštíkom. 
Ako sa ti to podarilo?

Úplnou náhodou. V januári 2021 som 
sa presťahovala do Prahy, na Žižkov. Bola 
pandémia, práca a škola v Anglicku mi 
dovoľovala pracovať z domu. Počas zimy 
som zbierala dáta na svoju doktorandskú 
prácu, robila som rozhovory s lídrami 
Nežnej revolúcie a jedným z nich bol Fe-
dor Gál. S rozhovorom s ním som z neja-
kého dôvodu nebola vnútorne spokojná 
a povedala som si, že to tak nemôžem 
nechať. Fedor v tom čase vydal článok  
v Denníku N, kde písal o dobe post-pan-
demickej, ja som naň reagovala. Navrh-
la som mu, že mu pošlem jednu knihu, 
ktorá by sa mu mohla páčiť poštou, ale 
keďže sme zistili, že bývame v tej istej 
pražskej štvrti, stretli sme sa na Námes-
tí Jiřího z Poděbrad a dali si spolu kávu.  
A tak sme sa začali rozprávať, diskutovať 
o rôznych témach, ktoré sú nám blízke - 
keďže Fedor je sociológ a ja sociálna psy-
chologička - a už sme neskončili. Fedor, 
ako o sebe často hovorí, je ,,človek akcie”, 
a preto sme sa hneď od kaviarenských 
rečí presunuli k písaniu série článkov  
o post-COVIDe, ktoré vyšli ako free 
e-book. Neskôr sme začali nahrávať pod-
cast .memento mori pre časopis .týždeň 
a natáčať videá na platformu Postpravda.
sk s kameramanom a dokumentaristom 
Tomášom Rafom. Medzitým sme stretli aj 
Martina Matuštíka, ktorý sa tiež v Prahe 
usadil vďaka pandémii. Skoro celý život 
prednášal filozofiu na univerzite v Ameri-
ke, no v čase pandémie to mohol robiť zo 
svojho bytu v Prahe. Z tejto spleti aktivít 
teda vznikla aj naša kniha, na ktorej vy-
danie sme vyzbierali peniaze pomocou 
crowdfundingu. Mne samej to znie ako 
neuveriteľný mix aktivít. Keby mi niekto  
v januári  2021 tvrdil, že ich stihnem, po-
viem mu, že sa asi zbláznil.

Vo svojich podcastoch, ktoré boli 
neskôr podkladom pre knihu, ste sa 
rozprávali o nezvyčajných témach - 
smrti, žití, ale napríklad aj domove  
a pamäti. Prečo ste si ich vybrali?

Všetci traja máme tieto témy nejakým 
spôsobom späté s našimi prácami alebo 
životnými skúsenosťami. Fedor Gál sa 
narodil v koncentračnom tábore Terezín 
a vychovala ho iba mama. Svojich starých 
rodičov nikdy nepoznal. Takéto udalosti  
v človeku zanechajú stopu. Podobne 
Martin Matuštík, ktorý emigroval po 
podpise Charty 77, sa až po mnohých 
rokoch dozvedel, že jeho mama bola Ži-
dovka. Martin učí filozofiu a vedie semi-

nár o smrti a vyrovnávaní sa so smrťou. 
Ja som sa so smrťou veľmi blízkych ľudí, 
mojich starých rodičov, stretla práve  
v období, kedy sme sa spoznali s Fedo-
rom. Od úplne prvého momentu sme 
viedli otvorené a úprimné debaty. Ži-
adna téma pre nás nebola tabu, svedčí 
o tom aj náš podcast a kniha. Možno to 
znie trochu morbídne, ale tieto témy tu s 
nami sú a je len na nás, či sa im budeme 
vyhýbať, alebo sa o nich rozprávať a učiť 
sa zo skúseností starších ľudí alebo ľudí, 
ktorí toho prežili viac. 

Momentálne si robíš dokto-
rát zo psychológie v Anglicku, 
pôvodne si ale študovala v Škót-
sku. Ako by si porovnala britské 
a slovenské školstvo?

Myslím si, že školstvo v Británii 
sa so slovenským, bohužiaľ, nedá 
porovnávať. Budem pesimistka a 
poviem, že je to hlavne o penia-
zoch a postavení učiteľov v spo-
ločnosti. Múdrosť a vzdelanie sa 
tu považujú za úplne inú hodno-
tu, zatiaľ čo u nás mám pocit, že 
,,šikovnosť” a podvod je spôsob, 
ktorým sa človek dostane častokrát 
najďalej a ešte je za to v našej spo-
ločnosti aj potľapkaný po chrbte. 
Sú to rozdielne hodnoty a iná úcta  
k zamestnancom univerzity. Učiteľ 
na univerzite má plat, ktorý mu za-
bezpečuje slušný život a zároveň 
zázemie pre výskum (samozrejme, 
z toho vyplýva, že tlak a pracov-
né tempo na tejto pozícii je oveľa 
väčšie ako u nás). Univerzity sú tu 
inštitúcie orientované na výskum 
podporovaný grantmi z rôznych in-
štitúcií, štátu a samotných univer-
zít. Za vzdelanie si študenti platia, 
a teda sa nestáva tak často, že by 
na vysokú školu nastúpili ,,len tak”, 
aby mali zľavu na vlaky alebo splnili 
očakávania svojich rodičov. 

V ďalšom rade je to samozrejme štúdi-
um v jazyku, v ktorom je dostupné čítať 
najnovšie publikácie, učebnice a články. 
Profesori každoročne obnovujú svoje 
prednášky a predmety o nový výskum, 
takže sa nestane, že by nám bolo niečo, 
čo je 50 rokov staré, prezentované ako 
,,súčasné informácie”. A posledná vec je 
spravodlivosť. Nie je možné, že by si tu 
nejaký učiteľ na niekoho ,,zasadol” ale-
bo že by nebol objektívny. Hodnotenie 
je totiž anonymné a má vopred jasne 
stanovené kritériá. Každý tu má rovnakú 
šancu na úspech a ten závisí od jeho pra-
covitosti, pretože vstupné podmienky sú 
oveľa menej diskriminujúce. Nemôže sa 
stať, že by vás niekto ponižoval za výzor 
alebo napríklad z postavenia ženy pova-
žoval za menejcennú.

Aby som si to vedela lepšie predsta-
viť - na akých výskumoch si pracovala 
a aké si mala na univerzite možnosti?

Na univerzite v St Andrews sme mali 
možnosť sa zapojiť ako asistenti pri vý-
skume, ktorý sa pokúšal zistiť, ako ľudia 
podliehajú (a naopak nepodliehajú) au-
toritám. To sú ale väčšinou také čiastko-
vé úlohy, pretože študenti ešte nemajú 
toľko zručností. Hlavným výskumom sa 

potom stáva vaša diplomovka, v ktorej 
vás vedie jeden z učiteľov. Každý, kto 
skončil psychológiu v Británii, musel 
viesť nejaký výskumný projekt, a tým 
nemyslím rozoslanie dotazníka. Ja som 
mala šťastie na jedného z hlavných od-
borníkov v oblasti sociálnej psychológie 
profesora Stephena Reichera,  ktorý ma 
podporil v tom, aby som pri výskume po-
užila zručnosti, ktoré mám ,,len ja”, teda 
aby som využila to, v čom som najlepšia 
- v chápaní stredoeurópskeho kontextu a 

v tom, že rozumiem slovenčine, češtine, 
našej histórii a kultúre. A tak sme sa spolu 
zamerali na výskum o líderstve, ktorému 
sa Steve (nikdy sa nenecháva oslovovať 
titulom) venuje už desiatky rokov spolu  
s austrálskym profesorom Alexandrom 
Haslamom. Začala som skúmaním ar-
chívov v Ústave pamäti národa a rozho-
vormi s lídrami sviečkovej manifestácie. 
Medzitým som prešla na PhD., kde sa 
téme líderstva a represívnym režimom 
venujem naplno. Popritom som sa stihla 
zapojiť aj do výskumu o panickom naku-
povaní. Počas covidu sme robili výskum 
o tom, ako a prečo sa ľudia zásobujú po-
čas krízových situácií. Akurát teraz nám 
o tom vyšla publikácia. Okrem toho som 
v lete robila spolu s Edinburghskou uni-
verzitou výskum pre britské ministerstvo 
školstva a športu, keď sa znovuotvárali 
hromadné podujatia v Británii. Mali sme 
za úlohu zistiť, čo vedie ľudí k (ne)dodr-
žiavaniu ochranných opatrení.  Takisto 
spolupracujem s medzinárodným tímom 
z Austrálie a Ameriky na téme líderstva  
v deštrukčných situáciách, ako bol naprí-
klad útok na americký Kapitol. Snažíme 
sa pochopiť, ako lídri a ich podporova-
telia môžu prispieť k udalostiam, ako bol 

napríklad tento útok. Získavame dáta od 
protestujúcich, kamerové záznamy a rôz-
ne iné údaje. Z tohto výskumu nám takis-
to nedávno vyšla publikácia.

A v neposlednom rade sa snažím na 
Slovensku popularizovať sociálnu psy-
chológiu, pretože tu majú ľudia niekedy 
pocit, že ak nerobíte jadrovú fyziku ale-
bo IT, ste ,,šarlatáni”. Preto občas píšem  
o mojom výskume a výskume mojich ko-
legov do Denníka N.

Zo zahraničia sa teraz presuňme na 
Slovensko. Aký máš vzťah k Púchovu a 
Slovensku celkovo?

Možno to bude znieť ako klišé, ale 
myslím to úplne vážne, keď poviem, že 
Púchov a Slovensko sú moje srdcové 
záležitosti. Milujem ten pocit bezpečia, 
oázu pokoja, ktorú v Púchove mám vždy, 
keď sem prídem. Napriek tomu, že som 
žila v rôznych mestách, momentálne  
v úplnej mestskej džungli v Londýne,  
stále som si na to akosi nezvykla. Mám 
rada kopce, lesy, súkromie a pocit do-
mova. A práve to pre mňa Slovensko  
a Púchov predstavujú. Nemyslím si, že 
je to ilúzia optimizmu, v ktorej žijem, 
pretože na Slovensku nežijem dennode-
nne, keď poviem, že sa nám tu žije fakt 
dobre. Máme všade blízko, lacnú verejnú 
dopravu, vynikajúce potraviny, meniace 
sa ročné obdobia, dostatok pitnej vody, 
blízke rodinné väzby alebo zdravotníctvo 
zadarmo. Toto nie je samozrejmosť.

A ako spomínaš na gymnázium?
Uf, ťažká otázka. Myslím, že každý spo-

mína na obdobie, ktoré prežil v minulosti 
s určitou nostalgiou. V Púchove som vy-
rastala, na osemročnom gymnáziu som 
vyrástla. S mojimi spolužiakmi sme partia 
kamarátov, ktorí sa dodnes stretávame. 
Vďaka tomu, že nebývam na Slovensku 
tak často, keď prídem do Púchova, vždy 
spolu niečo naplánujeme. Tieto kama-
rátstva sú pevné. Roky sme spolu trávili 
každý deň, a preto si myslím, že sa mô-
žem spoľahnúť práve na spolužiakov  
z gympla. Viem, že im vždy môžem zavo-
lať a vždy sa máme k čomu vrátiť. Rada 
spomínam aj na to, ako som ráno chodi-
la do školy na bicykli, na obložené rožky  
v bufete a na posledný maturitný ročník, 
kedy sa nám všetkým otvárali nové život-
né etapy. 

Na záver, aké sú tvoje plány do 
budúcnosti? Plánuješ sa vrátiť na Slo-
vensko?

Určite by som sa chcela vrátiť domov, 
ale za domov považujem Slovensko, rov-
nako ako aj Česko. Takže skôr to vidím 
tak, že by som sa vrátila po pár rokoch 
do Prahy a odtiaľ je to len jedným pria-
mym vlakom do Púchova. Veľmi rada by 
som žila na Slovensku, ale pochybujem, 
že je tam momentálne pre mňa mies-
to. Ak odídem z Británie, na výskum 
budem musieť zabudnúť a budem sa 
musieť orientovať na iné smery. Zatiaľ si 
užívam možnosti, ktoré mám v Británii 
a chcem ešte trochu cestovať, navštíviť 
iné výskumné tímy v Austrálii a Amerike 
a potom postupne smerovať svoj návrat 
bližšie k mojej rodine, ktorá mi v zahrani-
čí chýba zo všetkého najviac.

Nina Melicherová, oktáva

K. Jurštáková: Mám pocit, že ,,šikovnosť” a podvod je spôsob, ako sa 
človek na Slovensku dostane najďalej a ešte ho potľapkajú po chrbte



príloha GYMPSYpríloha GYMPSY 1313

Ako to vyzerá na našom gymnáziu? 
Čo ponúka svojim žiakom a študen-
tom? Čo treba urobiť, aby si sa sem 
dostal/a študovať?

Odpoveď na tieto otázky ako aj na 
mnohé ďalšie dostali všetci tí, ktorí 
prišli dňa 22. februára 2022 na deň 
otvorených dverí. Navštívili nás žia-
ci, záujemcovia o 8-ročné štúdium  

v sprievode svojich rodičov či starších 
súrodencov. Naši učitelia si pre nich 
prichystali zaujímavý program, rôzne 
logické i zábavné úlohy, pokusy. Každý 
sa mohol na okamih stať chemikom, 
biológom, matematikom, informati-
kom či astronómom. S vyučujúcimi 
slovenčiny sa preniesli žiaci do krajiny 
rozprávok a v našej telocvični si overili 

svoju fyzickú kondíciu. 
Žiaci tried príma  

a sekunda budúcich 
mladších spolužiakov 
sprevádzali a ukázali 
im všetky zákutia na-
šej školy, od prízemia 
až po podkrovie, kde 
sa nachádza školské 
divadielko a priestran-
ná oddychová zóna 
pre študentov. 

A čo na to jedna ná-
vštevníčka? „Je tu pek-
ný areál, cez leto mô-
žete hrať ping-pong, 
futbal, naháňačku... Sú 
tu príjemní učitelia.“ 

Už teraz sa na vás, 
milá budúca príma, 
veľmi tešíme.

Katarína Gažová 

Stredoškolská odborná činnosť je 
súťaž zameraná na 17 odborných 
oblastí (prírodovedné, technické, 
humanitné a spoločensko-vedné 
odbory), ktorej cieľom je podpora  
a vyhľadávanie talentovaných  
a nadaných žiakov stredných škôl, 
rozvíjanie  tvorivých  kompetencií, 
kritického myslenia, odborno-teo-
retických vedomostí, odborno-prak-
tických schopností a zručností. Teda 
toto aspoň tvrdí oficiálna stránka 
Štátneho inštitútu odborného vzde-
lávania. Ale poďme sa na to 
pozrieť bližšie a osobnejšie, 
keďže táto práca pod ná-
zvom „projektová“ je v našej 
škole pre každého tretiaka  
a septimána povinná.

Na začiatku tretieho roč-
níka príde s povinnosťou 
napísať túto prácu pocit ne-
návisti. Darmo všetci učitelia 
hovoria, aké je to super a ako 
veľa sa naučíte. Jediné, čo 
vtedy chcete, je vytratiť sa 
na druhý koniec zemegule 
a tváriť sa, že neexistujete. 
Prešlo si tým podľa mojich 
skromných odhadov 99,9% 
študentov, zvyšných 0,1% 
má môj rešpekt.  No a potom 
si pomaly začnete uvedo-
movať, že si musíte vybrať 
tému. Po bližšie neurčenom 
čase vám zrejme napadne, 
že by to mohla byť téma, ktorá vás 
zaujíma. Možno ju viackrát zmeníte, 
ale dôležité je začať. Garantujem, že 
keď prácu odovzdáte, príde pocit 
ľah kosti bytia. 

Spočiatku  som patrila k skeptikom 
a silným odmietačom, ale počas pí-
sania som sa posunula. Tvorba tejto 
práce vás naučí orientovať sa v od-
bornej literatúre a pracovať s ňou  
a zároveň v praktickej časti vytvoríte 

niečo, čo by inak zrejme nevzniklo. A 
na vysokej akoby ste tieto zručnosti 
našli. Veď takmer každého z nás čaká 
bakalárka a diplomovka. Preto na-
jmä druhákom ponúkam zopár rád: 

1. Vyberte si tému, ktorá vás zau-
jíma. Nie je nič horšie ako povinne 
písať o niečom, čo vás nebaví. S hľa-
daním témy skúste začať pokojne 
aj teraz. Ak sa vám podarí napísať 
skvelú prácu, môže vás to dostať na 
vysokú školu bez prijímačiek. U nás 
sa to už niekoľkým žiakom podarilo.

2. Začnite písať skoro. Nech už 
máte najneskôr v októbri teoretickú 
časť za sebou a môžete sa venovať 
tej zaujímavejšej - praktickej časti. 

3. Ak niečomu nerozumiete,  pý-
tajte sa hneď. Nie je nič horšie ako 
zisťovať na poslednú chvíľu, čo máte 
vlastne robiť. Ale to sa nestane, lebo 
vy sa budete určite riadiť bodom 2...

Ema Boleková, III.B, 
Ilustrácia: Katarína Ulčáková, IV. B

Ak by hudba neexistovala, bolo by ju 
treba vymyslieť. A Heidi Mária Bereto-
vá by pri tom určite bola.  Mohli sme 
za ňu ako za Objav roka 2021 hlasovať 
v Radio_Head Awards. Občas ju počuť 
hrať a spievať na školských chodbách. 
Jej aktuálnou „adresou“ je I. B a práve 
tam sme sa za ňou vybrali, aby nám  
o sebe niečo prezradila. 

Hudba a ešte raz hudba: Heidi žije  
s hudbou odmalička, chodí na súťaže, 
pracuje na sebe. Jej rodičia majú hu-
dobné vzdelanie a naviedli ju na cestu, 
ktorou sa vydala. Jej prvá pieseň  The 
Story vznikla  na oslave narodenín spo-
lužiačky. Mala vtedy 11 rokov. Dnes na-
vštevuje už jedenásty rok hodiny klaví-
ra u pána učiteľa V. Gajdoša, vie hrať na 
ukulele, gitaru a organ. Má rada aj váž-
nu hudbu. Hudbu aj texty piesní skla-

dá sama a určite sa môžeme tešiť na 
jej CD.  Zaspievať a zahrať by si chcela 
so svojou obľúbenou speváčkou Grace 
Vanderwaal a nikdy ju neomrzí song 
Another Love od Toma Odella.

Záujmy a škola: Naše gymnázium 
napĺňa jej očakávania a chcela by sa 
stať lekárkou. Popri štúdiu sa bude sa-
mozrejme venovať hudbe. 

Najväčšie úspech:  Každý rok chodí 
na súťaž Slávik Slovenska a zatiaľ sa 
vždy umiestnia. Za najväčší úspech 
považuje to, že robí to, čo vždy chce-
la, pretože nikdy neverila, že sa jej to  
v tomto veku podarí.

Odkaz čitateľom: Heidi všetkým od-
kazuje, aby sa nebáli urobiť krok vpred, 
lebo ten pocit stojí za to. Vraj keď nesk-
úsite, nikdy neprídete na to, čo chce-
te...           Kristína Staníková, sekunda

Deň otvorených dverí

Stredoškolská odborná činnosť

Jej veličenstvo H(eidi)UDBA - Heidi Mária Beretová
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Michal Staník zo IV. A je úspešný špor-
tovec, ktorý si určite zaslúži rešpekt  
a dosiahne ešte mnoho úspechov.

Atletike sa venuje už odmalička,  
s otcom chodieval na rôzne bežecké 
súťaže. Aktívne ju začal robiť až po prí-
chode na strednú školu, keď mu pán 
učiteľ Sůra ponúkol možnosť zúčastniť 
sa cezpoľného behu.  Po tomto zážitku 
začal systematicky trénovať. 

Každý svoj úspech si cení, ale z tých 

„naj“ sú to juniorské majstrovstvá re-
publiky  v Trnave na 5000 metrov, ktoré 
vyhral. Hneď na druhý deň zabodoval 
v behu na 1500 metrov a jeho klub 
obsadil prvé tri miesta. Taktiež veľ-
mi rád spomína na desaťkilometrový 
cestný beh v talianskom Oderze, kde 
po prvýkrát reprezentoval Slovensko 
a zároveň sa mu v juniorskom rekorde 
podarilo splniť limit na Majstrovstvá 
Európy v krose.

Jeho oporou popri rodine a pria-
teľoch je aj jeho klub BK Lysá,  a keďže 
je veriaci, aj Boh.

Medzi jeho vzory patria Robo Štefko, 
Miro Vanko a taktiež aj jeho súčasný 
tréner Ján Križák. Všetci traja dosiahli 
obdivuhodné výsledky a sú preňho 
veľkou inšpiráciou.

V budúcnosti by určite chcel re-
prezentovať Slovensko na nejakom 
veľkom medzinárodnom podujatí  
a jeho najväčším snom ja dostať sa na 
olympiádu.

Snaží sa byť čo najviac produktívny, 
a preto niekedy chodieva trénovať 
cez voľné hodiny medzi vyučovaním. 
Ľuďom, ktorí by taktiež chceli začať  
s atletikou, odporúča, aby začali poma-
ly a postupne. ,,Nie je sa kam ponáhľať, 
výkonnosť bude postupne narastať  
a veľká intenzita tréningov hneď na 
začiatku môže zbytočne uškodiť a zne-
príjemniť beh,“ tvrdí. 

Timotej Fabok, sekunda

Na jeseň minulého roka sa nám 
podarilo získať finančné prostriedky 
z projektu Spolu úspešnejší 2021, 
vďaka čomu sme mohli poskytnúť 
našim žiakom nad rámec bežného 
vyučovania doučovanie z rôznych 
predmetov či skvalitniť prípravu na 
predmetové olympiády a taktiež 
zlepšiť prípravu a písanie prác v rám-
ci Stredoškolskej odbornej činnosti.

Gymnázium Púchov sa zapojilo aj 
do ďalšej výzvy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR s názvom 
Spolu úspešnejší 2. Ide o pokračo-
vanie predchádzajúceho projektu, 
pričom finančné prostriedky sú ško-
lám poskytnuté z Plánu obnovy a 
odolnosti SR. Do programu, ktorý 
sa realizuje v období od 17. januára 
2022 do 17. júna 2022, sa zapája cel-
kovo 13 kmeňových učiteľov nášho 
gymnázia. Tí sa budú venovať žiakom  
s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky, 
kvalitne ich pripraviť na predmetové 

olympiády či podporovať ich v práci 
na ročníkových projektoch. Jedným 
z cieľov je aj snaha zmierniť dopady 
pandémie a dištančného vyučova-
nia, ktoré zanecháva stopy na úrovni 
vzdelania všetkých žiakov a študen-
tov. 

Veríme, že toto úsilie má zmysel  
a odzrkadlí sa v podobe lepších vý-
sledkov vašich detí a našich žiakov.

Katarína Gažová, 
koordinátorka projektu

Deň 27. január je ustanovený ako  
Medzinárodný deň pamiatky obetí 
holokaustu. V dnešných dňoch sa nás 
téma vojny či násilia týka viac ako 
kedykoľvek predtým. Skúsme strach  
a beznádej premeniť na niečo užitočné 
a priniesť nádej do života tým, ktorí ju 
teraz najviac potrebujú. A zároveň sa 
poučme z minulosti. Dá sa to aj pro-
stredníctvom beletrie a filmov.

Ivana Havranová – Odvlečení
Táto kniha má formu rozhovoru, tak-

že sa pomerne rýchlo a ľahko číta. Ani 
náhodou však nepodsúva ľahkú tému. 

Dalo by sa povedať, že spolu s tou-
to knihou držíte v rukách 13 ťažkých 
osudov ľudí, ktorí prežili holokaust. Jej 
stránky v sebe ukrývajú neskutočnú 
silu a odvahu jej hlavných (a skutoč-
ných) hrdinov a odzrkadľujú krutú rea-
litu života, ktorou si museli prejsť.

Denník Anny Frankovej – zostavil 
Otto Frank

Jeden z najznámejších denníkov z 

obdobia vojny. Toto dielo nielenže 
poskytuje zaujímavé informácie z čias 
vojny, ale je prerozprávané 13-ročnou 
Annou. Keď Anna raz počula výzvu ob-
čanom, aby poskytli svoje zápisky na 
historické účely, začala denník prepi-
sovať do knižnej podoby. Čitateľ sa pri 
čítaní spolu s Annou dospieva, učí sa 
žiť a počúvať to, čo sa deje vôkol neho.

Rudolf Vrba – Utiekol som z Os-
vienčimu

Kniha o úteku dvoch slovenských 
väzňov z koncentračného tábora  
v Osvienčime je ďalším zo životných 
príbehov, ktoré napísala vojna. Jej 
hlavným hrdinom je Rudolf Vrba, kto-
rý na 415 stranách opísal celý svoj ži-
vot počas 2. svetovej vojny. On a jeho 
priateľ Alfréd Wetzler nielenže utiekli 
z Osvienčimu, ale aj poskytli dovtedy 
zatajované informácie o masových 
vraždách. Podľa tohto skutočného prí-
behu bol natočený aj film Správa (pozri 
nižšie).

Správa
Film o Vrbovi a Wetzlerovi  diváka 

okamžite vtiahne do deja. Noel Czuc-
zor v rámci prípravy na rolu Alfréda 
Wetzlera schudol 18 kilogramov.  
O samotnej príprave na film sa v roz-
hovore vyjadril takto: „Fyzická príprava 

nebola jednoduchá, ani príjemná, ale 
kombináciou disciplíny a odhodlanos-
ti bola dosiahnuteľná. Omnoho ťažšie 
bolo nájsť pravdu v tom, čo som nikdy 
nezažil a uveriteľne stvárniť pohnútky 

človeka, ktorému, ako jednému z mili-
ónov ďalších, vzali všetko, čo mal a po-
znal, a ktorý sa napriek tomu rozhodol 
nevzdať a bojovať.“   Sára Struňáková, 

Adam Gerschdorf, I.A

1. Vtedy vypadá ako keby umrel.
2. Od roku 2010 som na škole púchov-

ského gymnázia.
3. Pri vysvetľovaní učiva nášho pro-

fesora slovenčiny som sa zamyslela  
o budúcnosti literatúry u nás.

4. Keby mám opísať jej postavu, nesta-
čia mi ani dve strany.

5. Jeden z viacerých faktorov, ktorý 
ovplyvňuje jeho povahu, je úsmev.

6. Neskôr sme sa začali brať ako vlastné 
sestry.

7. Často sprevádza zájazdy ako sprie-
vodca po Jeruzaleme a blízkom okolí.

Zozbieral p. učiteľ Gajdoš

Redakčná rada: Sandra Kindernajová, Jessica Drgová, Kristína Staníková, Timotej Fabok, Terézia Srogončíková, Ema Kridlová, Emma Maceková, Tamara Budayová, 
Nina Melicherová, Lucia Panáčková, Adam Gerschdorf, Sára Struňáková, odborný dozor: Martina Boleková,. Vyšlo v marci 2022 ako súčasť Púchovských novín.

História je učiteľka života - Medzinárodný deň pamiatky holokaustu

Bež, Michal, bež! Spolu úspešnejší 2

Čaro nechceného...
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 8.3.
Polievka: Držková 
1. Hovädzie varené, sviečková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Roľnícke zemiaky s mletým mäsom, 
lečom a syrom, kyslá uhorka
Streda: 9.3.
Polievka: Kapustová polievka s párkom 
1. Hrbatý bravčový rezeň, opekané 
zemiaky, červená repa
2. Americké kurča s volským okom,  
ryža/americké zemiaky
Štvrtok:10.3.
Polievka: Slepačí vývar s rezancami 
1. Bravčový rezeň “Róbert” v smotano-
vo-uhorkovej omáčke, dusená ryža
2. Plnený kapustný list, štuchané  
zemiaky, uhorka
Piatok: 11.3.
Špenátová s opekaným chlebom 
1. Vyprážaný zvolenský kurací rezeň, 
zemiaková kaša, zeleninový šalát
2. Hovädzie mäso na divoko, tarhoňa, 
zeleninový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 8.3. 
Kapustová z hlávkovej kapusty, chlieb
1. Špikovaná bravčová pečienka, 
šampiňónová omáčka, opekané zemiaky
2. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnakový dresing
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Streda: 9.3.  
Hovädzia zlatá s ryžou a hráškom
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát
2. Francúzske zemiaky s údeným 

mäsom, sterilizovaná cvikla
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka
Štvrtok: 10.3. 
Fazuľková polievka s lievankou, chlieb 
1. Pečený bravčový bôčik, dusená  
kapusta, kysnutá knedľa
2. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 
Piatok: 11.3. 
Polievka:  Hubová so zemiakmi, chlieb 
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša
2. Langoše s cesnakom, kečup a syr
3. Vyprážaný syr, hranolky, tat. omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 8.3.
Zeleninová s cícerom 
Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
omáčka  
Mexický guľáš s hráškom, ryža,  
strúhaný syr 
Tibet: Kuracie mäsko v omáčke s čili  
a fazuľkou, špagety HAKA 
Streda: 9.3.
Kapustnica so smotanou  
Tagliatelle s nivovou omáčkou,  
kuracím mäskom a brokolicou  
Vyprážaný rezeň s kuracieho stehna  
b.k., varené zemiaky, mrkvový šalát  
India: Bravčové mäsko PASHANDA, 
maslový chlieb NAAN, zeleninový šalát 
Štvrtok: 10.3.
Hubová so zeleninou a rajbaničkou
Ryžový nákyp s ovocím  
Pečené br. rebierko, zemiakové pyré,  
Tibet: Kuracie mäsko s hubovou  
omáčkou, čínske CHOPSI 

Piatok: 11.3.
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny 
Ražniči s kuracím mäskom a zeleninou, 
varené zemiaky, dresing 
Pečené kačacie stehno, dusená červená 
kapusta, knedľa  
India: KATHIrolka s bravčovým mäskom  
a zeleninovým šalátom, parad. chutney

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 8.3.
Polievka: Paradajková so syrom
Slepačí vývar s viedenskými haluškami 
1. Kurací Gyros v domácej tortile,tzatziky, 
hranolky 
2. Bravčový segedínsky guláš,  knedľa 
3. Zapekaná brokolica so šunkou,  
varené zemiaky 
4. Pizza Quattro Formaggi 
Streda: 9.3.
Polievka: Franrfurtská s párkom , chlieb 
Slepačí vývar s celestínskymi s rezancami 
1. Morčacie prsia na grilovanej zelenine, 

americké zemiaky 
2. Hovädzie stehno na znojemský 
spôsob , dusená tarhoňa 
3. Ryžový nákyp s ovocím 
4. Pizza Al Tonno (pom., tuniak, syr, cibuľa)
Štvrtok:10.3.
Bryndzová polievka s krutónmi, chlieb 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Kuracie curry so zeleninou, ryža 
2. Divinový guláš, domáca knedľa 
3. Penne Al Arabiata so syrom 
4. Pizza Prosciutto e Fungi
Piatok: 11.3.
Polievka: Fazuľová na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou a cestovinou 
1. Marinované vykostené kuracie stehno, 
dusená ryža, zel.šalát 
2. Bravčové slovenské rizoto z tarhone 
so syrom
3. Zapekaný rybí filet so syrom , varené 
zemiaky s maslom, paradajkový šalát
4. Pizza Lucifero 
Špecialita na tento týždeň:
1. Cviklové rizotto s parmezánom                                              

SLNEČNÉSLNEČNÉ
        OKULIARE        OKULIARE

DIOPTRICKÉ 
DIOPTRICKÉ 

77 EUR77 EUR

POLARIZOVANÉ
POLARIZOVANÉ 

OD  45 EUR45 EUR

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV 

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

Mesto Púchov vyhlasuje v zmysle § 9a ods.9  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov s použitím ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž 
na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy, predmetnom ktorej je nájom  
nasledujúcich nehnuteľností: 
Nebytové priestory o celkovej rozlohe 251,25m2 (ďalej len „NP“), nachádzajúce sa na  
1. nadzemnom podlaží v budove Kultúrno vzdelávacieho centra, Hoenningovo námestie 
2002, Púchov (ďalej „KVC“), zapísaného na LV č. 4446, v k.ú. Púchov, súp. č. 2002 na pozem-
ku registra „C“, parc. č. 1345/12.
Účel nájmu (využitie priestorov): prevádzkovanie reštaurácie.
Znenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov a vzor 
súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu 
zmluvy a kontakty k získaniu informácií o predmete nájmu sú k dispozícii na úradnej tabuli  
a na webovom sídle Mesta Púchov www.puchov.sk 
Lehota na predkladanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy končí dňa 30.3.2022 o 10.00 
hod.    JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta 
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Futbal 

16. kolo: 
Zlaté Moravce – MŠK Púchov 1:2 (1:1), Švec – 

Valík, Hudek. Púchovčania dokázali otočiť zápas 
na trávniku lídra súťaže a priblížili sa mu na dva 
body.

Ostatné výsledky 16. kola: 
Piešťany – Myjava 0:3, Partizánske – Domino 0:2, 

Komárno – Šamorín 4:4, FK Nitra – Lokomotíva Tr-
nava 3:0, Senec – Dubnica nad Váhom 2:2, Krako-
vany – Skalica 1:0
1. Z. Moravce 16 11 2 3 45:16 35
2. MŠK Púchov 16 10 2 4 35:22 32
3. Skalica 16 10 1 5 32:24 31
4. Komárno 16 8 5 3 36:23 29
5. Dubnica 16 8 4 4 30:21 28
6. Nitra 16 8 3 5 36:21 27
7. Inter 15 8 3 4 22:15 27
8. Karlova Ves 15 7 3 5 23:25 24
9. Myjava 16 6 2 8 25:24 20
10. Domino 16 4 7 5 24:23 19
11. Trnava 16 5 3 8 15:21 18
12. Partizánske 16 5 3 8 22:33 18
13. Šamorín 16 3 6 7 33:41 15
14. Senec 16 2 6 8 14:27 12
15. Piešťany 16 3 1 12 13:45 10
16. Krakovany 16 2 3 11 5:29 9

Program 17. kola: 
MŠK Púchov – ŠTK Šamorín (13. 3. o 10.00), 

Inter Bratislava – Lokomotíva Trnava, Krakovany 
– Nitra, Skalica – Zlaté Moravce, Komárno – Parti-
zánske, Domino – Piešťany, Myjava – Senec, Dub-
nica nad Váhom – Krakovany

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

Osemfinále:
Zlaté Moravce – MŠK Púchov 1:0 (0:0)
Gól: 82. Menich
Púchovčania v osemfinále Slovenského pohára 

favorizovanému Fortuna ligistovi aj v oklieštenej 
zostave odolávali viac ako 80 minút. Vypracovali si 
aj niekoľko sľubných šancí, no napokon kapitulovali 
v 82. minúte, kedy domáci Menich rozhodol o víťaz-
stve Zlatých Moraviec. Púchovčania sa tak so Slov-
naft Cupom rozlúčili.  

Zostava MŠK Púchov:
Strelčík  - Pavlovčík, Pavlovič, Straňák, Kopiš, Ka-

pusniak, Pucheľ, Ullman, Hundák, Majdan, Michalík. 
Striedali: Šeroň, Holáň, D. Pilný, Chupáň, tréner Vla-
dimír Cifranič 

Ostatné výsledky osemfinále Slovenského po-
hára:

Trenčín – Humenné 3:1, Šamorín – Skalica 2:1 pk, 
Vranov nad Topľou – Pohronie 1:2, Košice – Trnava 
1:2, Sásová – Senica 0:3, Ružomberok – Slovan 0:2

Slovnaft CUP

Púchovčania favoritovi odolávali viac ako 
osemdesiat minút, s pohárom sa však lúčia

16. kolo: 
Zlaté Moravce – MŠK Púchov 2:1 (1:0), Hron-

ček, Turček – Vavrík, Piešťany – Myjava 3:1, Parti-
zánske – Domino 1:2, Komárno – Šamorín 3:0, Nit-
ra – Lokomotíva Trnava 1:3, Senec – Dubnica nad 
Váhom 0:3, Krakovany – Skalica 1:0

1. Inter 15 12 1 2 41:13 37
2. Zl. Moravce 16 11 4 1 31:8 37
3. Komárno 16 11 3 2 43:13 36
4. Dubnica 16 11 3 2 44:16 36
5. Trnava 16 10 2 4 42:17 32
6. Karlova Ves 15 10 2 3 40:18 32
7. Domino 16 6 6 4 26:19 24
8. Šamorín 16 7 3 6 20:21 24
9. Piešťany 16 6 2 8 25:34 20
10. Nitra 16 5 3 8 18:32 18
11. MŠK Púchov 16 4 5 7 20:28 17
12. Senec 16 3 4 9 13:26 13
13. Krakovany 16 3 2 11 13:42 11
14. Skalica 16 2 4 10 11:28 10
15. Myjava 16 3 1 12 21:41 10
16. Partizánske 16 0 1 15 11:63 1

Program 17. kola: 
MŠK Púchov – ŠTK Šamorín (13. 3. o 12.30), 

Inter Bratislava – Lokomotíva Trnava, Krakovany 
– Nitra, Skalica – Zlaté Moravce, Komárno – Parti-
zánske, Domino – Piešťany, Myjava – Senec, Dub-
nica nad Váhom – Krakovany

19. kolo: 
FK Humenné – MŠK Púchov 0:3 (0:2)
Góly: 3. Ullman, 25. Krčula, 64. Ramon da Silva
Humenčania pokukujúci po elitnej štvorke dru-

hej ligy boli vysokým favoritom, odborníci Púcho-
vu príliš šancí na body nedávali. Futbalisti MŠK 
však východniarov dokonale zaskočili a uštedrili 
im prehru rozdielom triedy. Obe mužstvá v týžd-

ni vypadli zo 
S l o v e n s k é h o 
pohára, a tak sa 
môžu naplno 
venovať už iba 
ligovej súťaži. 
Ako výborný ťah 
trénera Cifrani-
ča sa ukázalo 
šetrenie hráčov 
v pohári. Úvod-
nú šancu mali 

po priamom kope domáci, no Púchovčania kon-
trovali. V tretej minúte našla skvelá prihrávka za 
obranou domáci Ullmana, ktorý z ťažkého uhla 
prekonal domáceho gólmana – 0:1. Púchovčania 
aj naďalej produkovali účinnú pozičnú hru, do-
mácich v podstate do šancí nepúšťali. Humenné 
sa na dostrel púchovskej bránky dostávalo len po 
štandardných situáciách, brankár hostí Strelčík 
bol však vždy na mieste. V 21. minúte sa na dru-
hej strane zaskvel výborným zákrokom domáci 
gólman. Púchovčania ohrozovali domácu bránku 
po rýchlych protiútokoch, ktorým predchádza-
li vybojované lopty v strede hracej plochy. V 24. 
minúte sa domáci brankár zapotil po nebezpeč-
nom centri Michlíka, no o minútu neskôr už ka-
pituloval druhýkrát. Krčula pekne potiahol loptu, 
zasekol si ju a krásnou obaľovačkou k ľavej žrdi 
nedal brankárovi Humenného šancu – 0:2. Ešte 
do prestávky mohli viesť hostia trojgólovým roz-
dielom. Po rohovom kope už lopta mierila do do-
mácej bránky, v poslednej chvíli ju vykopol jeden 
z obrancov. Ešte pred koncom prvého polčasu 
musel pre problémy s lýtkom predčasne z tráv-
nika Krčula. Domáci sa v úvode druhého polčasu 
pokúsili o strelenie kontaktného gólu, výsledkom 

bola len nebezpečná hlavička Dzúrika, ktorá tesne 
minula púchovskú bránku. V čase vrcholiaceho 
tlaku Humenného zasadila favoritovi definitívne 
KO posila z Trenčína Ramon da Silva. Po rohovom 
kope poslal v 64. minúte hlavou od zeme do sie-
te Humenného tretíkrát – 0:3. O päť minút dostali 
domáci možnosť kopať pokutový kop, psychicky 
zdeptaný Hamuľák však netrafil bránku. A keď  
v záverečnej minúte Strelčík zneškodnil tutovku, 
tešili sa Púchovčania zo zaslúženého víťazstva. 
Zápas zvládli takticky skvelo, v tabuľke sa posunu-
li pred Dubnicu nad Váhom a o týždeň môžu ísť 
ešte vyššie, ak zdolajú Rohožník. Boj o záchranu 
odštartovali ako z partesu...

Zostava MŠK Púchov:
Strelčík – Majdan, Straňák, Ramon da Silva, Mráz, 

Michlík, Holáň (87. Kapusniak), Pavlovčík, Krčula 
(43. Pucheľ), Ullman (77. Kopiš), Hundák (87. Ho-
liš), tréner Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 19. kola:
Rohožník – Šamorín 0:1, Žilina B – Trebišov 

2:1, Slovan Bratislava B – Komárno 2:2, Skalica – 
Podbrezová 0:2, Bardejov – Petržalka 2:0, Banská 
Bystrica – Košice 3:1
1. Podbrezová 19 15 1 3 43:14 46
2. B. Bystrica 19 13 4 2 39:15 43
3. Komárno 19 11 6 2 34:17 39
4. Skalica 19 12 3 4 25:10 39
5. Košice 19 11 2 6 44:23 35
6. Humenné 19 10 5 4 20:16 35
7. Šamorín 19 9 2 8 33:30 29
8. Petržalka 19 8 4 7 33:21 28
9. Žilina B 19 8 4 7 35:31 28
10. Trebišov 19 7 4 8 16:26 25
11. Rohožník 19 5 3 11 18:37 18
12. MŠK Púchov 19 4 4 11 25:31 16
13. Dubnica 18 4 3 11 24:33 15
14. Bardejov 19 3 6 10 15:26 15
15. Slovan B 19 3 3 13 17:42 12
16. Námestovo 18 0 2 16 10:59 2
Program 20. kola: 
MŠK Púchov – Rohožník (12. 3. o 14.00), 

Podbrezová – Námestovo, Košice – Skalica, Ša-
morín – Banská Bystrica, Trebišov – Bardejov, 
Dubnica nad Váhom – Žilina B, Petržalka – Slovan 
Bratislava B, Komárno - Humenné 

Senzácia pod Vihorlatom, Púchovčania 
priviezli všetky tri body z Humenného
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Hokej

2. liga muži
Štvrťfinále play-off
1.zápas: 
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš B 

6:4 (1:0, 4:2, 1:2), stav série 1:0
Góly: 11. Hajas (Šedivý), 21. Zúbek (Luhový, Mi-

nárik), 25. Deneš (Haluška, Kanaet), 27. Ladecký 
(Zemko, Putala), 34. Deneš (Šadivý, Kanaet), 50. 
Zúbek (Putala, Luhový)

Strely: 34/27, presilovky: 4/1 – 0/0, rozhodovali 
Macek – Čahoj, Ševčík, Lesay, 300 divákov

Ak si niekto myslel, že štvrté mužstvo z východ-
nej skupiny druhej ligy bude pre Púchovčanov 
prechádzkou ružovým sadom, bol na omyle. 
Rezerva Liptovského Mikuláša začala stretnutie 
s pozornou obranou a vyrážala do protiútokov. 
Púchovčanom sa podarilo súperovho gólmana 
prekonať až po polovici prvej tretiny, kedy otvoril 
skóre Hajas. Pokoj na domáce hokejky vniesol už 
po dvanástich sekundách druhej tretiny Zúbek.  
A keď počas ďalších šiestich minút zvýšili 
Púchovčania gólmi Deneša a Ladeckého už na 
4:0, zdalo sa, že domáci si schuti zastrieľajú. Hos-
tia však znížili, a i keď v 33. minúte vrátil domácim 
štvorgólové vedenie Deneš, posledné slovo patri-
lo v druhom dejstve hosťujúcemu Šoltísovi – 5:2. 
V záverečnej tretine už domáci šetrili sily na nedeľ-
ný druhý duel. Zúbez síce svojim druhým gólom 
zvýšil na 6:3, no v záverečnej minúte dal konečnú 
podobu výsledku Struška – 6:4. 

Zostava MŠK Púchov:
Crkoň, Sihelský – Brňák, Putala, Zúbek, Minárik, 

Luhový – Hajas, Kvocera, Deneš, Šedivý, Kanaet – 
Haluška, Vladimirov, Ladecký, Húska – Pojezdal, 
Hajský, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky prvých zápasov štvrťfinále 
play-off:

Rimavská Sobota – Piešťany 8:2 - stav série 1:0, 
Trebišov – Detva 2:1 – stav série 1:0, Partizánske – 
Kežmarok 1:3 – stav série 0:1

2. zápas:
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš B 

9:2 (1:0, 4:2, 4:0) – stav série 2:0, 16. Minárik 
(Zúbek, Luhový), 21. Luhový (Minárik, Zúbek), 22. 
Deneš (Hudík, Šedivý), 29. Zúbek (Minárik, Putala), 
39. Kanaet (Deneš, Hudík), 41. Minárik (Zúbek, Br-
ňák), 46. Luhový (Zúbek, Kubiridžák), 50. Minárik 

(Hudík, Šedivý), 53. Zúbek (Minárik, Crkoň)
V druhom stretnutí čakali domáci diváci na 

vedúci gól ešte dlhšie ako v sobotu. Postaral sa 
oň v 16. minúte Minárik – 1:0. Púchovčanom vy-
šiel aj v druhom zápase úvod druhej tretiny, keď 
už po niekoľkých sekundách prekonal hosťujú-
ceho brankára Luhový – 2:0. Domáci prekonali 
brankára Liptákov v druhej tretine ešte trikrát,  
a tak na záverečnú tretinu odchádzali s pohodl-
ným náskokom. V nej už po necelej minúte zvýšil 
Minárik na 6:2 a domáci potom zdecimovali Liptá-
kov gólmi Luhového (asistoval pri ňom aj brankár 
Kubiridžák), Minárika a Zúbeka – 9:2. Na prvý zá-
pas na ľade Liptovského Mikuláša tak môžu ces-
tovať Púchovčania sebavedome, no súpera pod-
ceniť nemôžu.  

Rozhodcovia: Čahoj, Krist, Makúch, Drblík, 250 
divákov

Zostava MŠK Púchov:
Crkoň, Kubiridžák – Brňák, Putala, Zúbek, Miná-

rik, Luhový – Hajas, Hudík, Deneš, Šedivý, Kanaet 
– Kvocera, Vladimirov, Zemko, Ladecký, Húska – 
Pobežal, Hajský, tréner Miroslav Nemček

Výsledky ostatných zápasov štvrťfinále:
Trebišov – Detva 7:0 - stav série 2:0, Rimavská 

Sobota – Piešťany 8:5 - stav série 2:0, Partizánske - 
Kežmarok 2:9 - stav série 0:2

Program 3., prípadne 4. zápasov štvrťfinále: 
Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov (12. 3. o18.15, 

prípadne 13. 3. o 11.30), Kežmarok – Partizánske, 
Detva – Trebišov, Piešťany – Rimavská Sobota

Hokejisti MŠK Púchov si splnili víťaznú povinnosť, 
na Liptov pocestujú s postupovým mečbalom 

Hokejisti MŠK Púchov (v bielom) vstúpili úspešne do štvrťfinále play-off. Doma si dvakrát poradili s rezervou 
Liptovského Mikuláša.             FOTO: Miroslav Mikáč

www.hockeyslovakia.sk
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Hokej - mládež

Extraliga dorast
45. kolo: 
MHA Martin – MŠK Púchov 0:5 (0:1, 0:1, 0:3), 

4. T. Pobežal (M. Pobežal, Lezzani), 26. Lazkov 
(Pancza, Kohutiar), 44. M. Pobežal (F. Pobežal, T. 
Pobežal), 50. T. Pobežal (M. Pobežal), 60. M. Pobe-
žal (T. Pobežal, Pišoja)

Ostatné výsledky 45. kola: 
Michalovce – Košice 6:0, Skalica – Trenčín 2:8, 

Zvolen – Nitra 2:3 pp, Slovan Bratislava – Banská 
Bystrica 1:2, Poprad – Trnava 3:2, Spišská Nová Ves 
– Žilina 1:2

46. kolo:
MHA Martin – MŠK Púchov 1:4 (1:2, 0:1, 0:1), 

9. Pancza (Hajas, Kohutiar), 14. Hazala (Škultéty), 
37. M. Pobežal (F. Pobežal, Mikovič), 53. Lazkov (Pi-
šoja, Hajas)

Ostatné výsledky 46. kola: 
Michalovce – Košice 5:3, Skalica – Trenčín 3:2 

pp, Zvolen – Nitra 5:6, Slovan Bratislava – Banská 
Bystrica 6:3, Poprad – Trnava 1:2, Spišská Nová Ves 
– Žilina 0:8
1. Slovan 38 28 4 0 6 173:77 92
2. Nitra 34 21 6 1 6 127:75 76
3. B. Bystrica 34 20 4 4 6 135:81 72
4. Púchov 34 21 2 1 10 116:74 68
5. Poprad 34 20 0 3 11 137:83 63
6. Zvolen 36 18 2 4 12 121:102 62
7. Trenčín 37 16 2 6 13 145:119 58
8. Michalovce 33 15 3 2 13 116:89 53
9. Skalica 35 13 6 2 14 128:119 53
10. Žilina 35 10 1 5 19 91:140 37
11. Trnava 40 9 2 2 27 94:185 33
12. Košice 29 6 5 3 15 87:127 31
13. Martin 34 5 2 4 23 80:167 23
14. Sp. N. Ves 31 1 0 2 28 46:158 5

1. liga juniori
39. kolo: 
Ružinov Bratislava – MŠK Púchov 5:2 (2:0, 1:0, 

2:2), 48. Mišák (Moravanský), 52. Papán (Moravan-
ský, Mavrin)

Ostatné výsledky 39. kola: 
HOBA Bratislava – Dubnica nad Váhom 4:5
40. kolo: 
MŠK Púchov – Ružinov Bratislava 0:5 (0:1, 0:2, 

0:2)
Ostatné výsledky 40. kola: 
Dubnica nad Váhom – HOBA Bratislava 3:2, Po-

važská Bystrica – Levice 5:1
1. Ružinov 23 20 0 0 3 140:69 60
2. Trnava 22 15 3 1 3 116:40 52
3. P. Bystrica 23 13 2 1 7 90:62 44
4. MŠK Púchov 24 13 1 2 8 108:89 43
5. HOBA BA 26 7 1 1 17 79:105 24
6. Dubnica 25 4 1 0 20 57:159 14
7. Levice 21 2 0 3 16 53:119 9

Liga kadetov
11. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Bratislava 1:2 (predo-

hrané)
Ostatné výsledky 11. kola: 
Skalica – Nitra 3:6, Senica – Ružinov 1:11, Trenčín 

– Trnava 4:1
12. kolo: MMHK Nitra – MŠK Púchov 10:2 (5:0, 

2:0, 3:2), 53. Koncový, 60. Červený (Koncový)
Ostatné výsledky 12. kola: 
Slovan Bratislava – Trenčín 9:4, Trnava – Senica 

3:2, Ružinov – Skalica
1. Slovan 10 10 0 0 58:19 20
2. Nitra 10 8 0 2 60:23 16
3. Trenčín 12 7 1 4 45:41 15
4. Ružinov 12 6 0 6 59:44 12
5. Trnava 11 5 0 6 40:51 10
6. Skalica 8 1 3 4 21:33 5
7. Senica 10 1 2 7 26:49 4
8. MŠK Púchov 11 0 2 9 26:75 2

1. liga starší žiaci
8. HT
8. kolo: 
Banská Bystrica – MŠK Púchov 2:6 (0:3, 1:1, 

1:2), 2. Červený (Petráš), 6. Seiler (Brindza), 16. 
Brindza (Červený), 36. Bajtala, 46. Kováč, 49. Jan-
čiček

Ostatné výsledky 8. kola: 
Brezno – Dubnica 2:6, Ružomberok – Dolný Ku-

bín 11:0
1. Ružomberok 7 6 0 1 52:15 12
2. MŠK Púchov 7 5 0 2 52:20 10
3. Dubnica 6 3 1 2 34:20 7
4. Brezno 7 3 1 3 21:25 7
5. D. Kubín 5 2 1 2 21:23 5
6. B. Bystrica 7 1 1 5 19:49 3
7. Detva 5 0 0 5 12:59 0

7. HT
8. kolo: MŠK Púchov – Spartak Dubnica nad 

Váhom 11:4 (3:2, 3:0, 5:2), 4. Sivý (Janíček, 
Vrabec), 8. Janíček, 13. Štrbáň (Weissabel), 32. 
Weissabel (Janíček), 35. Vrabec (Janíček, Štrbáň), 
39. Sivý (Macko, Plevák), 41. Weissabel (Štrbáň, Ja-
níček), 42. Vrabec, 45. Janíček, 45. Plevák (Galda), 
54. Kormendy (Plevák)

Ostatné výsledky 8. kola: 
Rimavská Sobota – Prievidza 3:8, Žiar nad Hro-

nom – Považská Bystrica 0:16
1. Dubnica 7 6 0 1 72:32 12
2. MŠK Púchov 7 5 1 1 90:28 11
3. Prievidza 8 4 1 3 67:56 9
4. P. Bystrica 7 3 0 4 49:47 6
5. R. Sobota 7 2 0 5 51:63 4
6. Žiar 6 0 0 6 8:111 0

1. liga mladší žiaci
6. HT
HC Lučenec – MŠK Púchov 0:17 (0:2, 0:6, 0:9), 

7. Gabaj, 8. Škripec, 24. Velas, 30. Škultétyová, 34. 
Krovina, 35. Škripec, 38. Gabaj, 39. Velas, 41. Gabaj, 
43. Gabaj, 43. Velas, 45. Krovina, 50. Matocha, 52. 
Šidlík, 56. Šidlík, 56. Velas, 60. Šidlík

5. HT
Dohrávka 1. kola: Prievidza – MŠK Púchov 

4:9 (1:5,1:1,2:3), 5. Černáček, 16. Velas, 19.Tomáš 
T., 20.Tomáš T., 20.Mazák, 33.Tomáš T., 46. Velas, 
54.Velas, 60.Tomáš T. 

8. kolo: MŠK Púchov - HK Spartak Dubnica 2:4 
(2:3, 5:7, 3:2), 7. Kozák Michal, 14. Tomáš Tobias, 
29. Smataník Samuel, 35. Černáček Oliver, 35. To-
máš Tobias, 38. Tomáš Tobias, 39. Tomáš Tobias, 50. 
Tomáš Tobias, 54. Tomáš Tobias, 56. Tomáš Tobias 

Dorastenci si upevnili štvrtú priečku
Futbal - krajské súťaže

33. kolo:
Myjava – Beluša 0:1 (0:1), 23. Gašpar, Galanta – 

Lednické Rovne 1:0 (0:0), Nitra – Partizánske 3:0, 
Zlaté Moravce/Vráble B – Imeľ 3:1, Kalná nad Hro-
nom – Malženice 1:1, Levice – Veľké Ludince 1:0, 
Šaľa – Považská Bystrica 0:2, Častkovce – Marcelo-
vá 2:0, Nové Mesto nad Váhom – Nové Zámky 3:0
1. P. Bystrica 18 16 2 0 41:7 50
2. Beluša 18 12 3 3 32:16 39
3. Myjava 18 10 4 4 30:15 34
4. Kalná 18 9 7 2 28:19 34
5. Malženice 18 9 6 3 36:19 33
6. Šaľa 18 9 4 5 35:17 31
7. Častkovce 18 8 2 8 30:21 26
8. N. Zámky 18 8 2 8 27:25 26
9. Galanta 18 7 4 7 22:27 25
10. Nitra 18 8 0 10 25:30 24
11. Nové Mesto 18 7 2 9 26:21 23
12. Marcelová 18 5 5 8 18:18 20
13. V. Ludince 18 5 4 9 22:29 19
14. Imeľ 18 4 5 9 19:32 17
15. Zl. Moravce B 18 5 2 11 20:44 17
16. L. Rovne 18 4 1 13 7:23 13
17. Levice 18 3 4 11 13:44 13
18. Partizánske 18 2 5 11 15:39 11

Program 18. kola: 
Kalná nad Hronom – Veľké Ludince, Nové Mes-

to nad Váhom – Partizánske, Častkovce – Beluša, 
Myjava – Šaľa, Zlaté Moravce/Vráble B – Lednické 
Rovne, Galanta – Nové Zámky, Levice – Marcelová, 
Nitra – Považská Bystrica, Imeľ – Malženice

3. liga muži - Západ

4. liga muži 
33. kolo: 
Horná Krupá – Spartak Kvašov 1:0, Trebatice – 

Hlohovec 3:1, Ladce – Piešťany 0:4, Gbely – Do-
maniža 0:3, Prečín – Radimov 1:1 Vrbové – Dolné 
Vestenice 4:0, Prievidza – Trenčianske Stankovce 
1:1, Boleráz – Jaslovské Bohunice 1:1, Bánovce 
nad Bebravou – Lehota pod Vtáčnikom 0:2
1. Lehota 18 15 2 1 59:12 47
2. J. Bohunice 17 14 2 1 52:15 44
3. Boleráz 18 14 2 2 50:14 44
4. T. Stankovce 18 10 6 2 27:10 36
5. Domaniža 17 9 5 3 35:24 32
6. Piešťany 18 10 1 7 55:26 31
7. Vrbové 18 9 4 5 33:27 31
8. Horná Krupá 18 8 1 9 29:41 25
9. Gbely 18 7 3 8 30:31 24
10. Trebatice 18 6 4 8 28:34 22
11. Prečín 16 6 2 8 23:21 20
12. Radimov 18 5 3 10 29:34 18
13. Prievidza 18 4 5 9 20:35 17
14. Bánovce 18 4 2 12 11:38 14
15. Kvašov 18 4 2 12 14:43 14
16. Ladce 18 4 1 13 22:46 13
17. D. Vestenice 18 3 4 11 19:47 13
18. Hlohovec 18 2 3 13 16:54 9

Program 18. kola:
Prievidza – Radimov, Boleráz – Dolné Vestenice, 

Vrbové – Lehota pod Vtáčnikom, Trebatice – Do-
maniža, Ladce – Trenčianske Stankovce, Gbely – 
Jaslovské Bohunice, Prečín – Kvašov, Horná Krupá 
– Bánovce nad Bebravou, Hlohovec - Piešťany 
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Stolný tenis

Po dvoch podivných (ne)zimných lyžiarských covid 
sezónach 2019/20 a 2020/21, nabrala táto sezóna na 
Čertove opäť ten správny lyžiarsky šmrnc, ku ktoré-
mu prispelo prezieravé umelé zasnežovanie, ale svo-
jou dlho nevídanou štedrosťou zhora aj Perinbaba. 

V týchto dňoch zatvorili brány aj školy v našom 
okrese aj meste a deťom začali jarné prázdniny  
a s nimi aj radikálne uvoľnenie protipandemických 
opatrení. Ak rozmýšľate o programe a chcete svo-
jím deťom dopriať zdraviu prospešný prázdninový 

pohyb na čistom horskom vzduchu, skúste lyžiarske 
stredisko Ski Čertov, s perfektne upraveným svahom 
a bufetom pod svahom. 

Aj Slovenský hydrometeorologický ústav dáva pre 
túto destináciu na čas prázdnin prognózu ideálneho 
pekného slnečného počasia pre pohybové aktivity - 
v noci mrazivo -3, cez deň jarných +5. Ak chcete ak-
tuálne informácie a pohľad na svah kliknite na web 
stránku www.skicertov.sk.

PM

Jarné prázdniny v lyžiarskom stredisku Ski Čertov

4. liga muži
Napriek pozoruhodným výsledkom v posledných 

kolách sa už Lysá pod Makytou asi nevyhne bojom 
o záchranu. Po skončení základnej časti, v ktorej sa 
pre pandémiu odohrá iba polovica súťaže, sa štvrtá 
liga rozdelí na vrchnú štvorku, ktorá bude bojovať o 
postup a spodnú štvorku, ktorá si to rozdá v boji o 
záchranu. Istú účasť v pokojnej strednej časti tabuľ-
ky, ktorá už v súťaži pokračovať nebude, ešte nemajú 
ani Dolné Kočkovce. V záverečných dvoch kolách tak 
potrebujú Dolnokočkovania zabodovať. 

V oblastných súťažiach sa po pandemickom chaose 
už konečne začalo hrať systematickejšie. 

Dohrávka 2. kola: 
Trenčianske Bohuslavice – Medeko Považská Bys-

trica 6:12
Dohrávka 7. kola: 
Trenčianska Teplá B – Dolné Kočkovce 15:3 (Blaško 

2, Michalec)
Dohrávka 10. kola: 
Lysá pod Makytou – Medeko Považská Bystrica 9:9 

(M. Panáček 4, D. Panáček 3, Janíček ml., Schultz
Dohrávka 11. kola: 
Dolný Moštenec – Ladce 13:5, Medeko Považská 

Bystrica – Trenčianska Teplá B 8:10  
Dohrávka 12. kola: 
Trenčianske Jastrabie – Dolné Kočkovce 9:9 (Blaško 

4, Janiš 3, Michalec, štvorhra), Trenčianske Jastrabie – 
Lysá pod Makytou 11:7 (M. Panáček 3, D. Panáček 3, 
Janíček ml.), Medeko Považská Bystrica – Ladce 12:6

Predohrávka 13. kola: 
Prusy B – Pruské 12:6
Predohrávka 14. kola: 
Ladce – Trenčianske Jastrabie 10:8, Prusy B – Nové 

Mesto nad Váhom C 9:9
1. Prusy B 11 8 1 2 126:72 28
2. D. Moštenec 10 6 1 3 102:78 23
3. Medeko PB 9 5 3 1 94:68 22
4. N. Mesto C 9 6 1 2 101:61 22
5. Pruské  10 5 1 4 87:93 21
6. T. Jastrabie 10 4 2 4 83:97 20
7. Ladce  10 3 3 4 77:103 19
8. D. Kočkovce 10 3 3 4 83:97 19
9. Tr. Teplá B 8 5 0 3 90:54 18
10. Lazany B 8 4 0 4 73:71 16
11. Lysá 10 1 2 7 72:108 14
12. Chocholná 9 1 2 6 64:98 13
13. Tr. Bohuslavice 8 0 1 7 46:98 9

   Program 11. kola (12. 3.): 
Trenčianske Bohuslavice – Lysá pod Makytou, Nové 
Mesto nad Váhom – Pruské, Lazany B – Prusy B

Program 12. kola (12. 3.):   
Trenčianske Bohuslavice – Dolné Kočkovce, Lazany 

– Chocholná-Velčice, Dolný Moštenec – Trenčianska 
Teplá

5. liga
Nozdrovice A – Dol. Kočkovce B 8:10, Sedmerovec B 

– Dohňany A 5:13, Šelingová, M. Šelinga st. po 2, Šte-
fanec 1 – M. Baška 4, R. Baška 3, Hološko, Jumga po 2, 
2 štv., Dubnica – Slovan PB A 13:5, Gereg, Kalus po 4, 
Slivka 3, Mutala 2 – Zemančík, Šuba, Hlubina po 1, 2 
štv., Beluša A – Sedmerovec A 4:14, Ľ. Hrevuš 3, 1 štv. 
– Stranovský 4, Barták, Kasenčák, M. Šelinga ml. po 3, 
1 štv., Hor. Breznica – Ladce B 12:6,Tomanica 4, Kocúr, 
Šurian, Brnák po 2, 2 štv. – Kuniak, Popelka po 3.
1. Sedmerovec  5 4 0 1 59:31 13
2. H. Breznica  4 3 1 0 42:30 11

3. Slovan PB  5 2 1 2 52:38 10
4. Dohňany  5 2 1 2 43:47 10
5. Sedmerovec B 2 1 0 1 16:20 4
6. Beluša  3 0 1 2 17:37 4
7. Dubnica  1 1 0 0 13:5 3
8. D. Kočkovce B 1 1 0 0 10:8 3
9. TTC PB B 3 0 0 3 21:33 3
10. Nozdrovice  2 0 0 2 9:27 2
11. Ladce B 1 0 0 1 6:12 1

6. liga
Pružina B – Dol. Mariková 2:16, Udiča A – Slovan PB 

B 8:10, Kostka 3, Peter Ignácik 2, Pavel Ignácik, Šuška 
po 1, 1 štv. – J. Gálik, P. Gálik, Višenka po 3, 1 štv., Še-
bešťanová – Miracles Dubnica 13:5, Mitaš, Mroščák, 
Zaukolec po 4, 1 štv. – Jakuš, Trenčan, Halgoš, Foldoši 
po 1, 1 štv., Pruské B – Sedmerovec C 11:7, J. Šatka 4, 
Cibík 3, Černej 2, Beránek 1, 1 štv. – Minárik 3, Kasen-
čák 2, Miloš Šelinga 1, 1 štv., JoLa Dubnica – Medeko 
PB 9:9, Rojkovič 4, Bílý, J. Lalinský, M. Lalinský po 1, 2 
štv. – Belás, Filípek po 3, Hedera 2, Pauer 1.
1. Slovan PB B 6 3 1 2 54:54 13
2. Milochov  5 2 2 1 46:44 11
3. Pruské B 3 2 1 0 33:21 8
4. D. Mariková  4 2 0 2 39:33 8
5. JoLa DCA  3 1 2 0 29:25 7
6. Sedmerovec C 4 1 1 2 35:37 7
7. Šebešťanová  1 1 0 0 13:5 3
8. Miracles DCA  3 0 0 3 20:34 3
9. Medeko PB B 1 0 1 0 9:9 2
10. Udiča  1 0 0 1 8:10 1
11. Pružina  1 0 0 1 2:16 1

7. liga
Milochov B – Nozdrovice B 13:5,  Horečný 4, P. Mi-

hálik, V. Hojdík po 3, Duško 1, 2 štv. – Letko 3, Otruba, 
Češko po 1, Červ. Kameň – Púchov B 16:2, Ľ. Dohňan-
ský, Bajzik po 4, M. Dohňanský, Rydlo po 3, 2 štv. – 
Andrews 2, Papradno A – Púchov A 13:5, Říčková – 
Mart. Žilinčík po 4, Záhorec 3, Grbál 1, 1 štv. – Lefko 2, 
Gerhardt, Miko po 1, 1 štv.
1. Púchov A 6 4 0 2 59:49 14
2. TTC PB C 7 3 1 3 66:60 14
3. Dohňany B 7 3 0 4 65:61 13
4. Papradno  4 4 0 0 50:22 12
5. Č. Kameň  4 2 1 1 40:32 9
6. Milochov B 3 2 0 1 33:21 7
7. Nozdrovice B 3 1 0 2 25:29 5
8. Pružina B 3 1 0 2 22:32 5
9. Púchov B 5 0 0 5 18:72 5

  8. liga
Udiča B – TTC PB D 18:0, Gálik, Harvánková, Lecák, 

Kališík po 4, 2 štv., Sedmerovec D – Beluša B 14:4, 
Šelingová, Štefanec po 4, Minárik 3, Hrdlička 1, 2 
štv. – Janeková 2, Prostredný, Kujaník po 1, Lednica 
– Papradno B 15:3, Bezák, Kislan, Matejíček po 4, J. 
Jaroš 1, 2 štv. – Granec, Palko, Urbanovský po 1, Dol. 
Kočkovce C – Nová Dubnica B 7:11, Kutlík, Hurta po 
2, Hurta, Domagalský po 1, 1 štv. – Kulina, Palieska po 
4, Prachar 2, 1 štv.
1. Sedmerovec D 6 5 0 1 86:22 16
2. N. Dubnica B 5 5 0 0 64:26 15
3. Lednica  6 3 0 3 62:46 12
4. D. Kočkovce C 5 3 0 2 49:41 11
5. Beluša B 4 2 0 2 40:32 8
6. Papradno B 6 1 0 5 21:87 8
7. TTC PB D 7 0 0 7 20:106 7
8. Udiča B 1 1 0 0 18:0 3

Lysá mieri do boja o záchranu, v suchu nie sú ani Dolné Kočkovce
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

SPOMIENKA
„Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto Vás mal 
rád, ten si spomína.“ Dňa 4.3.2022 uplynu-
lo 39 rokov, čo nás navždy opustil Anton  
Fonál. Dňa 10.3.2022 si pripomíname 20 rokov, čo 
nás navždy opustila Inge Fonálová. S  láskou, úc-

tou a vďakou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 27.2.2022 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia našej milovanej 
mamy, babky a prababky 
Márie Ižvoltovej. S  lás-
kou spomínajú syn Jozef 
s rodinou a nevesta Anna 
s rodinou.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
Ti na hrob môžeme dať 
a s láskou na Teba spomí-
nať.“ Dňa 7.3.2022 sme si 
pripomenuli 20. výročie 
úmrtia nášho otca a ded-
ka Emila Martáka z Mos-
tíšť. S  láskou spomínajú 
syn Jaroslav a Marian s ce-
lou rodinou.

SPOMIENKA
„Odišiel tíško, nie je medzi 
nami, no v našich srdciach 
zostáva navždy s  nami.“ 
Dňa 11.3.2022 uplynie  
29 rokov od úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca, 
dedka a  pradedka Emila 
Klanicu. S  láskou a  úc-
tou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9.3.2022 si pripomína-
me 4. smutné výročie, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko, pradedko a dl-
horočný pedagóg a riaditeľ 
Gymnázia v Púchove RNDr. 
Jozef Kukučka. S  láskou 
a úctou spomínajú manžel-
ka Hilda, syn Jozef a dcéra 
Iveta s  rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 4.3.2022 uplynulo  
35 rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš otec  
a starý otec Ján Očkaj 
z Púchova. Tí, čo ste ho 
poznali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spo-
mínajú  manželka Anna 
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 1.3.2022 sme si pripo-
menuli 2. smutné výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša mama, babka a pra-
babka Mária Janíčková, 
rod. Kadlecová. S  láskou 
a  úctou spomínajú dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13.3.2022 si pri-
pomenieme nedožité  
100. narodeniny našej dra-
hej mamičky, babičky a pra-
babičky Márie Zboranovej  
z Púchova. Kto ste ju po-
znali, venujte jej modlitbu 
a  tichú spomienku. S  lás-
kou spomínajú dcéry Oľga 
a  Jarmila, nevesta Hanka, 
vnučky a  vnuci Iveta, Ľubica, Monika, Katarína,  
Ľuboš, Jaroslav,  Tomáš a Vladimír s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 11.3.2022 si pripome-
nieme 1. rok, čo nás navždy 
opustila naša mama, bab-
ka, prababka a setra Jozefa 
Lacková. S  láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 12. marca 2022 
uplynie rok, čo nás na-
vždy opustila naša drahá  
Mária Janíčková. S lás-
kou a vďakou spomíname 
a ďakujeme všetkým, ktorí 
spomínajú s nami. Smútia-
ca rodina.

SPOMIENKA
„Tak, ako kvietok odkvitne, 
skončila aj Tvoja životná 
púť, zanechal si manželku 
a deti nevinné, ktoré už 
len nad hrobom si môžu 
spomenúť. Srdiečko zra-
dilo Ťa zavčasu veľmi, odi-
šiel si rýchlo navždy už, 
v srdciach blízkych žiješ 
stále, ver mi, to nezmení 
nikto ani smrť.“ Dňa 1.3.2022   uplynulo 30 rokov, 
čo nás opustil otec a starý otec František Škrabko  
z Nových Nosíc. Kto ho poznal, nech mu spolu  
s nami venuje tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú deti so svojimi 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

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

POĎAKOVANIE
„Mal som Vás všetkých rád 
a chcel som ešte žiť, ale 
prišla chvíľa, keď som Vás 
musel opustiť. Neplačte 
za mnou, moji drahí, ne-
chajte ma tíško spať, čo mi 
bolo súdené, muselo sa 
stať.“ Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary a tiež pánovi 
farárovi Eštokovi a  pohrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku s  naším drahým manželom 
a otcom Dušanom Hajským, ktorý nás opustil 
22.2.2022  vo veku 82 rokov. Smútiaca rodina.
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL oproti BILLE. Kvalitné paplóny,  
plachty, damaškové 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

• Ponúkam upratovanie domácností, pravidelné 
upratovanie, umývanie okien. Tel. 0950 318 776.

  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

• 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

POĎAKOVANIE
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si  život rád.“ 
Dňa 26.1.2022 sme sa roz-
lúčili s manželom, otcom 
a dedkom Štefanom  
Mazákom. Ďakujeme 
všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym 
za prejavenú sústrasť. 

INÉ
• Výkup parožia, tel. 0904834937

• Kúpim staršiu funkčnú chladničku Calex od 100 do 
170 l. 0948 135 243

• Prosím dobrých ľudí o  pomoc. Kto by mohol 
podarovať staršiu posteľ, matrace, posteľné prádlo, 
práčku a  oblečenie (pyžamá, dom. oblečenie) 
pre staršiu ležiacu ženu. Moc sa nám toho zničí. 
Ďakujeme. T. P., Ihrište 0940 211 029.

• Kúpim garáž v Púchove alebo v okolí. Tel. číslo: 
0907 412 036.

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

• Hľadám prácu na pár hodín denne. 0949 494 511
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