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SÚŤAŽ o  n a j k r a j š i u  l e t n ú
f o t o g r a f i u  m e s t a  P ú c h o v

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Fotogra�e OBJEKTOV, PREDMETOV  a PRÍRODY  (NIE osôb ani sel�e!)

posielajte s vašimi kontaktnými údajmi  na emailovú adresu

 fotosutaz@puchov.sk
Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.

Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú „lajky“ na fotkách
umiestnených v špeciálne zr iadenom fotoalbume.

1. 7. 2020

- 30. 9. 2020

t e r m í n

Vyhlasovateľ: Mesto PúchovAutor zaslaním fotogra�í udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok. Tešíme sa na vaše diela,  pretože váš talent je našou inšpiráciou!

Fotosúťaž o najkrajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov
33V minulom vydaní sme zverejnili víťazov 

prvého kola fotosúťaže o najkrajšiu jarnú 
fotografiu mesta Púchov. Dnes zverejňujeme 
fotografie ďalších súťažiacich: 
Lenka Kačíková (foto č.1), Michal Hanták (č.2), 
Monika Mošteňanová (č.3), Andrej Kozák 
(č.4), Roman Zágora (č.5).
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Slovami primátorky:
Krásne veci, čo sa dejú v našom meste 

Minulý týždeň sa opäť niesol od samého začiatku 
v hektickom tempe, čo je už znakom uvoľnenia 
opatrení v našom štáte. Pribúdajú porady, workshopy 
i stretnutia. V pondelok 1.6. sa opätovne otvorili 
brány škôl a škôlok a väčšina detí z našich materských  
a základných škôl po takmer trojmesačnej prestávke 
úspešne nastúpila do týchto školských zariadení  
k svojim spolužiakom a pedagógom. V tento deň, 
sa konalo v priestoroch budovy Tlačovej agentúry 
Slovenskej republiky v Bratislave zasadnutie sekcie 
verejnej správy, ako orgánu Združenia miest a obcí SR, 
na ktorom som sa zúčastnila. Na predmetnom rokovaní 
sme s kolegami okrem zhodnotenia situácie v obciach  
a mestách na Slovensku počas tohto krízového obdobia 
a negatívnych ekonomických dopadov na samosprávy 
predstavili aj plán ďalšieho fungovania sekcie 
verejnej správy. Opäť som predniesla návrh na zmenu 
legislatívy v časti presunu časti kompetencií štátnej 
polície na mestskú políciu, a to z hľadiska možnosti 
vyberania a vymáhania pokút za prekročenie rýchlosti 
na území mesta, kedy by sa vymožené pokuty stali 
príjmom rozpočtu mesta a zároveň by došlo k zvýšeniu 
bezpečnosti v meste. Z vymožených pokút by následne 
mohli mestá finančné prostriedky investovať do opráv 
a rekonštrukcií miestnych komunikácií. Cieľom sekcie je 
pripraviť návrhy legislatívnych zmien a zapojenia sa do 
pripomienkovania návrhov zákonov, ktoré zásadným 
spôsobom ovplyvňujú chod a financie miest a obcí, 
do ktorého procesu sa budem aj ja intenzívne zapájať 
a to z pozície podpredsedníčky tejto sekcie, za ktorú 
som bola zvolená. Hlavnou myšlienkou rokovania bolo 
zabezpečiť dodržiavanie Európskej charty miestnej 
samosprávy - medzinárodného dokumentu, ktorý 
obsahuje princípy miestnych samospráv, čím určuje 
dôležitosť územnej samosprávy ako základu každého 
demokratického systému. Výstupy ako aj predložené 
návrhy budú predmetom rokovania Rady ZMOS, ktorá 
sa bude konať 25.6.2020. 

Na základe pripravovaných podkladov k uzatvoreniu 
zmluvy so Železnicami SR, v súvislosti s odovzdaním 
novovybudovaného futbalového ihriska v Nosiciach 
do majetku mesta a tiež avizovaným spustením 
dočasného užívania chodníka popri prejazde  
v Nosiciach a naplánovanou rekonštrukciou oplotenia 
pri materskej škôlke, sme spolu s prednostkou MsÚ, 
JUDr. Ivetou Brindzovou, absolvovali pracovný výjazd 
do mestskej časti Nosice, kde sme sa okrem ihriska, 
prejazdu a chodníka, oboznámili aj s aktuálnym stavom 
cintorína i hasičskej zbrojnice. Musím podotknúť, že ma 
teší ako sa postupne rozvíja táto mestská časť a verím, 
že spustením do užívania chodníka sa zníži dopravné 
obmedzenie v tejto časti čo spolu s dobudovaním 
oplotenia na futbalovom ihrisku a materskej škôlke, 
ako aj úpravou chodníka ponad železnicu do „nových“ 
Nosíc, prispeje k tomu, že život v tejto mestskej časti 
Nosice opäť o niečo pestrejší a komfortnejší. 

Navštívili sme aj Fakultu priemyselných technológií 
v Púchove, kde som od dekanky prof. Darinky 
Ondrušovej a docenta Ing. Jana Krmelu, prevzala 
25 ks ochranných štítov, ktoré sme ihneď odovzdali 
do mestských základných škôl, kde ich potrebujú 
pri výučbe. Opätovne ďakujem vedeniu Fakulty 
priemyselných technológií za spoluprácu a pomoc pri 
zvládnutí tejto stále trvajúcej krízovej situácie. 

V súvislosti s 5. fázou uvoľňovania opatrení zo strany 
vlády zasadal aj v Púchove krízový štáb mesta, ktorého 
úlohou bolo aplikovať vládne opatrenia do praxe  

v meste a tiež sa zaoberal fungovaním školských 
zariadení v meste - CVČ a ZUŠ počas júna. Môžeme 
konštatovať, že školy a škôlky úspešne zvládli nástup 
detí, za čo všetkým riaditeľom, pedagógom ale  
i vychovávateľom, asistentom, vedúcim školských 
jedálni, ekonómom, kuchárkam, upratovačkám, 
škol níkom a ostatným nepedagogickým zamest-
nan com zo srdca ďakujem a držím päste  
v ďalších dňoch. Od stredy minulého týždňa začala 
aj činnosť hudobného odboru ZUŠ, pričom ostatné 
odbory sú stále vyučované dištančnou formou, za čo 
patrí poďakovanie riaditeľovi Petrovi Stupavskému  
a celému tímu zamestnancov ZUŠ. CVČ Včielka zostáva 
do 30.6. uzavreté a prebiehať bude len odovzdávanie 
vysvedčení za celoročnú činnosť, a samozrejme sa 
momentálne všetci pripravujú na otvorenie letných 

táborov, ktoré sa už roky tešia veľkej obľube. V tejto 
súvislosti pripomínam, že ak vám – rodičom, finančná 
situácia nedovoľuje si pre dieťa zaplatiť detský tábor 
organizovaný prostredníctvom CVČ alebo Púchovskej 
kultúry, môžete využiť aj pomoc mesta a požiadať  
o príspevok z transparentného účtu tak, ako to už 
doteraz urobilo niekoľko žiadateľov, ktorých výrazne 
finančne zasiahla koronakríza. Som rada, že môžeme 
takouto formou pomôcť tým, ktorí to skutočne 
potrebujú Príspevky budú poukázané žiadateľom 
po splnení zverejnených podmienok po zasadnutí 
mestského zastupiteľstva konaného dňa 24.6.2020. 
Stále máte čas požiadať o príspevok z tohto účtu, 
a to nielen na detské tábory, ale aj na poplatok za 
komunálny odpad alebo parkovaciu kartu, prípadne 
na úhradu nájomného, liekov a pod. Súčasná výška 
vyzbieranej sumy na transparentnom účte je 6 208,11 
EUR a ja opäť ďakujem všetkým prispievateľom, 
ktorí sa takto zapojili do verejnej zbierky na pomoc 
ostatným a prejavili tak obrovskú solidaritu na úkor 
vlastných financií. Ďakujem z celého srdca za vašu 
spolupatričnosť. 

Minulú stredu prebehlo i zasadnutie mestskej rady, 
ktorá sa zaoberala viacerými návrhmi všeobecne 
záväzných nariadení, ale aj konkrétnou pomocou 

podnikateľom (z pohľadu odpustenia dane za 
užívanie verejného priestranstva – letné terasy a tiež 
odpustenia časti nájomného za užívanie mestských 
priestorov pre nájomníkov, ktorí museli byť počas 
krízy zatvorení alebo podnikali len v obmedzenom 
rozsahu). Všetky materiály boli mestskou radou 
schválené, resp. odporučené a budú predložené 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré takto 
okrem iného bude môcť rozhodnúť o konkrétnej 
pomoci podnikateľom v meste, ale aj občanom z titulu 
čerpania prostriedkov z transparentného účtu. 

Teším sa z nových vecí v meste. Počas uplynulých dní 
prebiehala menšia rekonštrukcia mestskej knižnice, 
ktorá je už od pondelka 8.6., prístupná pre svojich 
najmenších, ale aj zrelých čitateľov a návštevníkov, 
pričom ponúka viacero nielen knižných noviniek. 
Neváhajte využiť voľný čas a navštívte aj túto krásnu 
inštitúciu, aj so svojimi deťmi. 

Potešil ma zároveň váš záujem o našu fotosúťaž, 
do ktorej sa zapojilo veľa občanov a naozaj zachytili 
neobyčajné krásy jari v našom meste svojim 
fotoaparátom a my sa môžeme s vami o niekoľko 
krásnych fotiek podeliť. Vybrať najlepších bolo ťažké, 
ale nakoniec sa to podarilo a tento týždeň odovzdáme 
ocenenia všetkým víťazom. Už teraz avizujem 
pokračovanie súťaže, a to v časti LETO v Púchove 
očami občanov. Verím, že budeme môcť v blízkej dobe 
zabezpečiť propagačnú publikáciu, kde budú tieto 
krásne okamihy jednotlivých ročných období v našom 
meste zachytené a pochváliť sa krásami nášho mesta 
na celoslovenskej úrovni, prípadne aj v zahraničí. 

V súvislosti s uvoľnením opatrení bolo možné 
v budove Divadla uskutočniť aj prvú väčšiu akciu 
(pochopiteľne, za dodržania všetkých hygienických 
a bezpečnostných opatrení) a odovzdať vysvedčenia 
maturantom z  Gymnázia Púchov. Bolo mi cťou po-
blahoželať osobne všetkým absolventom i pedagógom 
tejto inštitúcie a popriať im do ďalšej etapy ich života 
len to najlepšie a splnenie všetkých snov.

Veľké ďakujem z mojej strany patrí majiteľom  
a zástupcom spoločnosti ODEMA, ktorí darovali 
množstvo nového elegantného oblečenia (kostýmy, 
nohavice, obleky a kabáty) pre tých, čo to naozaj 
potrebujú a som rada, že súčasťou pomoci bol aj 
náš Mestský šatník – Veci za úsmev, za čo ďakujem 
aj všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom tohto 
mestského zariadenia. Je až neuveriteľné, ako niektorí 
dokážu pomáhať v takejto nie príliš ekonomicky dobrej 
dobe a to mi dáva vieru, že takto spoločne zvládneme 
akékoľvek nepriaznivé veci v meste. 

V utorok nás čaká v budove Divadla informačný 
workshop Združenia miest a obcí Slovenska  
s tematickým názvom Prípady hodné osobitného 
zreteľa – ochrana majetku a predchádzanie problé-
mom, na ktorom bude pred takmer stovkou 
poslucháčov – starostov, primátorov, poslancov  
a kontrolórov z celého Slovenska svoje skúsenosti 
prezentovať a prednášať aj naša hlavná kontrolórka 
Ing. Marta Kavecká. 

Napriek tomu, že v najbližších dňoch má pršať, verím, 
že sa nenaplní pranostika a Medardova kvapka nebude 
40 dní kvapkať. Každopádne, či už s dažďom, alebo so 
slniečkom, prajem vám krásny a úspešný týždeň. 

Katarína Heneková 
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Na stredajšom zasadnutí mestskej rady (3. 
6. 2020) vzali na vedomie jej členovia, v plnej 
prítomnosti piatich poslancov mestského zas-
tupiteľstva, hneď niekoľko návrhov všeobecne 
záväzných nariadení Mesta Púchov za oddele-
nia školstva a sociálnych vecí, ekonomického  
a organizačného a vnútornej správy. Tie sa budú 
prerokúvať na nadchádzajúcom mestskom zastu-
piteľstve, ktoré sa uskutoční presne tri týždne od 
MsR. 

Zároveň mestská rada odporučila dva dodatky 
týkajúce sa zásad hospodárenia a nakladania s ma
jetkom mesta a štatútu participatívneho rozpočtu, 
ktorého proces bol pre rok 2020 z dôvodu koro
navírusu pozastavený. Okrem toho poslancom pred
stavila primátorka mesta, JUDr. Katarína Heneková, 
tri rôzne podoby pomoci Mesta Púchov pre svojich 
občanov a podnikateľov. 

Prvý návrh predložila vedúca Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí, Mgr. Daniela Gabrišová, týkajúci 
sa VZN č. 4/2020 o určení výšky mesačných príspev
kov v školách a školských zariadeniach v zriaďo
vateľskej pôsobnosti Mesta Púchov. Mestská rada 
odporučila schváliť na nadchádzajúcom mestskom 
zastupiteľstve zmenu v 7. časti  Určenie výšky me
sačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosti CVČ v bode 1) a to zvýšenie pre dieťa  
z 3,50 € na 4,50 € a pre dospelú osobu zo 4,00 € na 
5,00 €, a to na základe požiadavky riaditeľky CVČ 
Včielka a odporučenia Komisie vzdelávania, kultúry, 
sociálneho zabezpečenia a mládeže. Ďalej, v bode 
4) z dôvodu, že doterajšie finančné prostriedky ne
postačovali na pokrytie nákladov na prípravu plno
hodnotného jedla pre deti  zvýšiť finančné pásmo 
na nákup potravín na jedno jedlo pre stravníkov 
všet kých kategórií z 2. pásma na 3. pásmo (pre dieťa 
v MŠ o 0,09 €, pre žiaka ZŠ – 1. st. o 0,06 €, pre žia
ka ZŠ – 2. st. o 0,13 € a pre dospelú osobu o 0,08 €). 
Zreteľ je daný aj na bod 8), keď dotáciu na podporu 
výchovy k stravovacím návykom pre intolerantné 
deti vyplatí zákonnému zástupcovi škola, nie zriaďo
vateľ. Oddelenie školstva a sociálnych vecí okrem 
iného navrhlo určiť na dobu trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19  
a to za dni, počas ktorých je/bolo prerušené vyučo
vanie v školách alebo je/bola prerušená prevádz
ka školských zariadení, výšku  príspevkov v zmysle 
tohto všeobecne záväzného nariadenia v sume 0,00 

eur. Predložený návrh sa však netýka ZUŠ, v ktorej je 
situácia odlišná, nakoľko  výučbu realizovala a rea
lizuje dištančnou formou kontinuálne, počas celého 
obdobia výnimočnej situácia spôsobenej COVID19. 
Z tohto dôvodu povinnosť platiť príspevok zákon
ného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na 
štúdium v základnej umeleckej škole zostáva za
chovaná v plnom rozsahu. Všetky materiály boli 
doporučené na schválenia aj Komisiou vzdelávania, 
kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže.  

Druhý návrh predkladala vedúca Ekonomického 
oddelenia, Ing. Lucia Pružinská, súvisiaci s VZN  
č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa a VZN č. 3/2014  
o miestnych daniach pre mesto Púchov. Mestská rada 
odporučila schváliť na nadchádzajúcom mestskom 
zastupiteľstve Návrh VZN č. 5/2020 – oslobodenie 
od dane za užívanie verejného priestranstva – letné 
terasy a predajné zariadenia pri prevádzkach. Niek
torí poslanci prehodnotili na základe predloženej 
analýzy svoj názor a odporúčajú tento návrh schváliť. 
Ďalší návrh sa týka úpravy rozpočtu spočívajúci vo 
vyčlenení súm na dopracovanie posudku a projektu 
stavebných úprav ZUŠ, vypracovanie projektových 
dokumentácií na granty – revitalizácia priestrans
tva Dvory, odbočovací pruh na Ul. Hollého. Grant 
Kompostovisko – financovanie služieb spojených  
s podaním žiadosti a verejným obstarávaním a dofi
nancovanie rozšírenia kapacity MŠ Lienka (rozšírenie 
dopadových plôch na ihrisku v areáli MŠ). 

Ing. Pružinská  spolu s JUDr. Ivetou Brindzovou 
predkladali k schváleniu pre júnové MsZ  Dodatok  
č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majet
kom mesta, ktorý umožní poskytnúť zľavu nájom
com a podnájomcom mestských nebytových pries
torov, v ktorých sa nachádzajú prevádzky, ktoré boli 
zatvorené alebo obmedzené z dôvodu pandémie 
koronavírusu. Uvedený návrh reflektuje právnu 
úpravu, ktorú v tejto oblasti pripravuje štát. 

Do tretice predložila návrh VZN č. 6/2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o využívaní verej
ných priestranstiev na území mesta Púchov, vedúca 
Oddelenia organizačného a vnútornej správy, Ing. 
Zuzana Brindzová, PhD. Mestská rada odporučila 
schváliť na nadchádzajúcom mestskom zastupi
teľstve zmenu, keď v predmetnom VZN sa dopĺňa 
časť, ktorá zastrešuje ochranu občanov žijúcich  
v blízkosti priemyselných zón mesta Púchov pred 
nadmerným hlukom a inými imisiami vo všetky 
dni pracovného pokoja a počas sviatkov. Zároveň 

sa dopĺňa, že na verejných a verejne prístupných 
priestranstvách je zakázané vyberať odpad zo zber
ných nádob a znečisťovať tým okolie zberných miest. 

Z dodatkov je odporúčaný na schválenie pre júnové 
MsZ taktiež Dodatok č. 1 k Štatútu participatívneho 
rozpočtu Vzhľadom na situáciu vyvolanú korona
krízou, a s ohľadom na predpokladaný vývoj verej
ných financií, sa mesto Púchov rozhodlo v roku 2020 
pozastaviť proces participatívneho rozpočtovania. 
Dôvodom je aj to, že súčasťou celého procesu parti
cipatívneho rozpočtu je prvé a druhé diskusné fórum 
ako i verejné prerokovanie, ktorého sa zúčastňuje 
množstvo ľudí. V súčasnej dobe je to nereálne, jed
nak sa nekonajú športové, kultúrne ani spoločenské 
akcie, na ktoré by bola väčšina projektov zameraná, 
na druhej strane nemôžeme do jednej miestnosti 
uzavrieť desiatky ľudí a vystavovať ich možnej náka
ze. S obnovením participatívneho rozpočtu sa preto 
počíta až v roku 2021. 

Primátorka Katarína Heneková taktiež predstavi
la poslancom mestskej rady pomoci Mesta Púchov 
k aktuálnej situácii, stále odkazujúcej na uplynulé 
mesiace obmedzení, v súvislosti s koronavírusom. 
Prvou pomocou je čerpanie finančných prostried
kov z transparentného účtu pre tých občanov, ktorí 
to najviac potrebujú a koronakríza ich výrazne za
siahla. Vzhľadom na nakladanie s týmito financia
mi je nutné, aby boli o tejto pomoci upovedomení 
všetci poslanci MsZ a preto budú na júnovom MsZ 
oboznámení s rozdelením financií pre žiadateľov, 
ktorí už podali svoje žiadosti. Následne, po MsZ, 
budú od 25. 6. 2020 zaslané financie na príslušné 
bankové účty žiadateľov. Svoje žiadosti môžete ešte 
vždy priniesť na Mestský úrad v Púchove, zaradené 
budú do ďalšieho zasadnutie Komisie vzdelávania, 
kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže, ktorá 
ich následne postúpi k schváleniu primátorke mes
ta. Mesto Púchov je tu práve pre vás, všetkých obča
nov, aby tak mohlo pomôcť a uľahčiť situáciu spôso
benú koronakrízou. Druhá i tretia pomoc súvisia  
s vyššie spomínaným odpustením poplatkov  dane 
za užívanie verejného priestranstva – letné terasy či 
odpustenie časti nájomného za užívanie mestských 
priestorov pre nájomníkov, ktorí museli byť počas 
krízy zatvorení alebo podnikali len v obmedzenom 
rozsahu. 

Všetky materiály, ktoré mestská rada schváliala,  
a odporučila, prerokujú na nadchádzajúcom zasad
nutí mestského zastupiteľstva.       Laura Krošláková

Mestská rada zasadala tri týždne pred mestským 
zastupiteľstvom aj k pomoci mesta Púchov

Združenie miest a obcí Slovenska pre primátorov, 
starostov, aj odborných zamestnancov samospráv 
organizuje workshopy zamerané na tému majet
kových prevodov. 

Informačné workshopy s tematickým podtitulom 
“Prípady hodné osobitného zreteľa  ochrana majet
ku a predchádzanie problémom”, sa uskutočnia aj za 
účasti predstaviteľov Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky, a to, v Púchove a v Košiciach. 
Podujatia sa sústredia na ochranu, zveľaďovanie  
a zhodnocovanie majetku miest a obcí, čo patrí 
medzi zákonné povinnosti samospráv, avšak ap
likačná prax v špecifických prípadoch odkrýva ne
dostatky pri ochrane majetku a ich zhodnocovaní  
v rámci prípadov hodných osobitného zreteľa.

Na podujatiach budú predstavené skúsenos
tí, výsledky kontrolnej činnosti a formulovanie 

odporúčaní pre zvýšenú ochranu obecného majetku 
a využívania inštitútu prípadov hodných osobitného 
zreteľa. Zároveň sa účastníci podujatí sústredia na 
princípy posudzovania špecifických majetkových 
prevodov z hľadiska využívania smart prístupov  
s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, miestny 
aktivizmus, podporu formálnych a neformálnych 
zoskupení ako žiadateľov o tento druh majetkového 
prevodu.

Podujatie v Púchove sa  uskutoční 9. júna v priesto
roch divadla, Hoenningovo námestie 2002 so začiat
kom o 10:00 hod. Na podujatí vystúpia predstavitelia 
Najvyššieho kontrolného úradu SR, hlavní kontrolóri 
a predstavitelia samospráv. Aktivity sú súčasťou ak
tivít Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národ
ného projektu s Modernizácia miestnej územnej 
samosprávy, ktorý je podporený operačným pro

gramom Efektívna verejná správa z Európskeho so
ciálneho fondu.                   Michal Kaliňák, ZMOS 

Ochrana komunálneho majetku v centre pozornosti



spravodajstvo 5

V piatok 5. júna 2020 v púchovskom Divadle 
dostali maturitné vysvedčenia študenti všet-
kých troch maturitných tried Gymnázia Púchov. 
Odovzdala im ich primátorka Katarína Heneková 
spolu s riaditeľom školy Miroslavom Kubičárom  
a triednymi učiteľkami Ivetou Drobnou (trieda 4.A), 
Stanislavou Búrikovou (trieda 4.B) a Annou Chlá-
deckou (Oktáva). Primátorka Katarína Heneková vo 
svojom príhovore uviedla: 

„Ľudská existencia je založená na prerode a zmene. 
Práve teraz sa vám jedny dvere pomaly zatvárajú, ale 
vy už viete, že tie ďalšie sú otvorené. A postupne sa 
budú otvárať nové a nové. Stačí sa len nebáť, vykročiť 
a spoliehať sa na svoj vnútorný hlas, ktorý vás posu-
nie tým správnom smerom. 

Stojím tu dnes pred vami v tak dôležitej a zároveň 
nezvyčajnej chvíli. Ešte pred troma mesiacmi ste 
sa pripravovali na svoju prvú veľkú skúšku života – 
vstupu do dospelosti. Zložením maturitnej skúšky 
ste mali ukončiť strednú školu a posunúť sa vpred 
do jasnej budúcnosti. Avšak tentokrát ste krok ma-
turitnej skúšky rovno preskočili. Pre niektorých to 
možno bola úľava, opadol z nich stres z učenia, pre 
iných i skla manie, že nemali možnosť prejaviť svo-
je vedomosti. Pocítili ste, že niektoré veci už nie sú 

samozrejmé a niektorá rutina sa zmenila na raritu. 
Som však presvedčená, že uplynulý čas reflektujete 
ako ponaučenie. Všetko je však tak ako má byť a vždy 
to má svoj dôvod. Vaša chvíľa ešte len prichádza.

Ohliadnite sa za štyrmi rokmi na gymnáziu  
a spomeňte si, ktoré dni boli pre vás tie najkrajšie,  
s kým ste zažili najväčšiu zábavu, kto bol pre vás 
viac než len učiteľom a kedy ste si povedali „áno, 
vybral, vybrala som si správne“. Verím, že ste za tie 
roky získali viac ako iba vzdelanie. Našli ste sami 
seba, spoznali svoje sny, túžby, a ak prišli sklamania, 
posilnili vás do ďalších dní. Naučili ste sa ako myslieť  
a nie to, čo si máte myslieť. A možno ste otvorili svoje 
srdcia a spoznali svoju spriaznenú dušu alebo život-
nú lásku. Keďže nič nie je nemožné, môže sa to stať. 
Ja osobne som toho príkladom a preto na tieto časy 
vždy spomínam s láskou a úsmevom na tvári, boli 
totiž najkrajšie v mojom živote. Verím, že toto všetko 
každý z vás zažil a ešte zažije, pretože je pred vami 
celý život, ako na dlani. 

Čakajú vás prijímacie skúšky, pohovory do zamest-

nania, kolotoč dospelosti. Nebudeme si nahovárať, 
že je svet dokonalý, ale ponúka toľko možností, 
príležitostí, ciest a návratov. Každý deň možno začať 
odznova a bez chýb. Preberáte opraty svojho osudu, 
ale nič cenné v živote nedosiahnete bez práce, náma-
hy i odriekania. Pristupujte k svetu s nadhľadom  
a vtipom. Prajem vám, aby v nadchádzajúcom období 
neprišla do vašich životov mrzutosť, nestratili ste op-
timizmus a pevnú vôľu, a aby ste svoju neformálnu 
autoritu získavali nielen vďaka tomu všetkému, čo 
poznáte a dokážete, ale predovšetkým vľúdnosťou, 
skromnosťou, slušnosťou, rešpektovaním druhých  
a vlastným rýdzim charakterom. Zachovajte si svoje 
Ja. Ste hotové osobnosti, ktoré sa stávajú plnohod-
notnou súčasťou pestrej spoločnosti. 

Z celého svojho srdca vám želám, do ďalších rokov, 
veľa radosti, energie, neutíchajúcej chuti vymýšľať 
nové veci. Cestujte, milujte, snívajte, spoznávajte 
nové jazyky a kultúry, a aj keď sa vyberiete na skusy 
do sveta, nezabudnite, kde je váš domov a že ste tu, 
nielen v krajine a našom meste, vždy vítaní. Gratulu-
jem vašim rodinám, ktoré vám poskytli pevný základ 

do života. Dostali ste krídla, ale vyletieť už musíte 
sami. Prajem vám, aby ste prinášali sebe i ľuďom oko-
lo seba láskavosť, pohodu, šťastie.“

Na záver slávnosti vystúpil študent Šimon Gabčo, 
ktorý sa v mene všetkých maturantov poďakoval 
pedagógom:

„Ani vo sne by mi nenapadlo, že práve náš ročník 
zmaturuje len administratívne kvôli svetovej pan-
démii. My sa zrejme zapíšeme do histórie našej školy 
ako pandemickí maturanti. Bezohľadu na to, či sa zo 
zrušenia maturity tešíte, alebo nie, v živote prídu iné 
a zrejme aj oveľa náročnejšie skúšky. A ja verím, že 
vďaka učiteľom, ktorí nás pri pravovali nielen na ma-
turitnú skúšku, ale aj do života, tieto situácie zvlád-
neme. Učiteľ nie je len nástroj na pochopenie výkla-
du. To by mohol stáť pred tabuľou aj robot. Ten ale 
nemá emócie, ľudské pochopenie a empatiu, ktorá 
nám často zo strany učiteľov pomáhala. A za to im 
patrí veľká vďaka. Ďakujeme za roky, ktoré sme mohli 
stráviť vo vašej spoločnosti a za všetko čo ste nám 
odovzdali.“                 

Foto: Slavomír Flimmel

Gymnazisti si prevzali maturitné vysvedčenia
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Ilustračné foto: Prezídium Hasičského a záchranného zboru

V priebehu mesiaca máj 2020 uskutočnili príslušní-
ci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 325 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac 
- 161 technických zásahov. Nasledovalo 61 výjazdov 
k požiarom, rovnaký počet zásahov pri dopravných 
nehodách a 32 ekologických zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali  
6 požiarno-previerkových cvičení a štyri výjazdy k 

udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuse-
li.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac máj 
boli vyčíslené na viac ako 146.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 1.028.000 eur.                         KR HaZZ Trenčín

Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili 
v máji majetok za viac ako milión eur

Bilancia dopravnej nehodovosti v Púchov-
skom okrese je stále mimoriadne priaznivá. V 22. 
kalendárnom týždni sa v okrese Púchov nestala ani 
jediná dopravná nehoda. Logicky sa tak nikto nezra-
nil a neprišiel o život. 

Tragickejšia bilancia dopravnej nehodovosti bola 
v spomínanom týždni na cestách Trenčianskeho 
kraja. Na krajských cestách sa síce stalo iba deväť 
dopravných nehôd, no o život pri nich prišli dvaja 
ľudia. Do červených čísel sa dostala bilancia úmrtí 

na krajských cestách. Od začiatku 
roka sa na cestách Trenčianskeho 
kraja stalo 398 dopravných nehôd. 
O život pri nich prišlo 11 ľudí, čo je 
o dvoch viac ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Ťažké zrane-
nia utrpelo 17 osôb (medziročný 
pokles o 16).

Na slovenských cestách sa tento 
rok stalo 4372 dopravných nehôd 
(medziročný pokles o 854). O ži vot 
pri nich prišlo 96 ľudí, čo je o 21 
viac ako v rovnakom období roku 
2019. Najviac obetí dopravných 
nehôd má tento rok Žilinský kraj, 
kde prišlo o život 22 ľudí. Na-
jmenej obetí – päť, majú cesty 
Prešovského samosprávneho kra-
ja.                                    KR PZ Trenčín

Polícia informuje

Púchovský okres bol v 22. kalendárnom 
týždni bez jedinej dopravnej nehody

Kradol, klamal a chcel ujsť
Púchovských mestských policajtov požiadali  

o zásah z Obvodného oddelenia Policajného zbo-
ru v Púchove. V jednom z obchodných domov 
zadržali pracovníci súkromnej bezpečnostnej 
služby páchateľa krádeže, ktorý sa mal pokúšať 
ujsť. Po oboznámení hliadky mestskej polície 
pracovníkmi SBS, že muž  sa pokúšal utiecť,  proti 
páchateľovi  pri predvádzaní na obvodné od-
delenie boli použité donucovacie prostriedky  
v zmysle zákona. Hliadka mestskej polície na 
mieste zistila, že muž ukradol konzervu sleďov 
a 0,7 litra vodky, čím sa dopustil priestupku pro-
ti majetku. Hliadku informoval, že nemá preu-
kaz totožnosti, uviedol svoje meno a povedal, 
že býva v Trenčianskych Tepliciach. Keďže mal 
bývať mimo Púchova, hliad ka mestskej polície ho 
predviedla na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Púchove. Tam policajti zistili jeho meno  
a rovnako bydlisko, ktoré má v Červenom Kameni. 
Popri zisťovaní totožnosti osoby bolo zistené, že 
priestupku proti majetku sa dopustil opakovane. 
Muž podozrivý zo spáchania prečinu krádeže, vec 
prevzala na riešenie štátna polícia.

O piatej ráno rozbíjal nábytok
Krátko po piatej hodine ráno prijali na od-

delenie mestskej polície telefonické oznámenie, 
podľa ktorého na Komenského ulici niekto roz-
bíja drevený nábytok. Hliadka na mieste zistila 
priestupok proti všeobecne záväznému nariade-
niu (rušenie nočného pokoja). Hliadka priestupok 
vyriešila napomenutím.

Majiteľ sa potešil
Krátko po ôsmej hodine podvečer oznámil 

muž z Púchova, že na Dvoroch našiel čiernu 
peňaženku s občianskym preukazom a chce 
ju odovzdať hliadke mestskej polície. Hliadka 
prevzala čiernu peňaženku s preukazom na 
cestovanie železnicou, bankomatovými a bo-
nusovými kartami, preukazom poistenca a 29 
centami. Peňaženku si na oddelení mestskej 
polície prevzal majiteľ. 

Nemohol spať
Krátko po 19.00 hodine zatelefonoval na 

oddelenie mestskej polície obyvateľ mesta 
Púchov s tým, že pri základnej umeleckej škole 
skáču chlapci na skejborde a jeho to ruší pri 
spaní, keďže má ísť na nočnú službu. Hliad-
ka mestskej polície našla na mieste chlapcov, 
ktorí už boli na odchode. Mestskí policajti im 
vysvetlili, aby išli na skejtbordové ihrisko, ktoré 
je oproti spoločnosti Tescoma. 

Už môže cestovať...
Na oddelenie mestskej polície priniesol 

neznámy muž preukaz, ktorý našiel na Nimnic-
kej ceste v Púchove. Išlo o študentský preukaz 
Slovenskej autobusovej dopravy. Mestskí poli-
cajti o náleze informovali majiteľa preukazu. 
Ten si nasledujúci deň na oddelení mestskej 
polície prevzala jeho matka. 

Provizórny príbytok
Hliadka mestskej polície vykonávala kon-

trolu priestranstva na pravom brehu rieky Váh. 
V priestore na úrovni prevádzky Tescoma na 
parcele, ktorej vlastníkom je Slovenský vodo-
hospodársky podnik Banská Štiavnica, našli 
provizórny príbytok z odpadového dreva a dva 
rozložené stany. Na mieste našla hliadka šesť 
osôb.              MsP Púchov
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Tri umiestnenia v elitnej trojici a jednu 
mimoriad nu cenu získali žiaci Základná ško-
la Mládežnícka v Púchove v tohtoročnej edícii 
celoslovenskej súťaže Mladých reportérov pre 
životné prostredie. 

V kategórii Reportážna fotografia 11 – 14-ročných 
mladých reportérov triumfovala Petra Vraníková  
s fotoreportážou nazvanou Práca, ktorá nevonia.   
V rovnakej vekovej kategórii v Kampaňovej fotografii 
odborná porota prvenstvo prisúdila Barbore Svit-
kovej za fotografiu Obetavá. V kategórii Video 11 
– 14-ročných reportérov získalo kvarteto žiakov ZŠ 
Mládežnícka v Púchove (Barbora Svitková, Simona 
Zboranová, Petra Vraníková, Marek Monček) tretie 
miesto za video Práca, ktorá nevonia. Špeciálnu cenu 
Zelená škola za fotografiu Práca, ktorá nevonia si 
odniesla Petra Vraníková.

Súťaž v roku 2020 priniesla predovšetkým zodpov-
ednosť v čase COVID-19 pandémie, ale aj tlak na sa-
mosprávy, aby chránili životné prostredie. Do súťaže 
mladí reportéri prihlásili 58 reportážnych článkov, 
fotografií a videí.  Výsledky sú pozvánkou do sveta 
mladých ľudí, ktorí to životným prostredím nevzdá-
vajú a ukazujú, že chodiť protestovať na námestia 
nestačí.

Práce mladých reportérov v školskom roku 2019/20 
spájajú nielen rúška, ale aj príbehy občianskej parti-
cipácie. V projekte OBJEKTív21 – Mladí reportéri pre 
občiansku spoločnosť sa kancelária programu tento 
rok zamerala práve na aktívne občianstvo. „Vidíme, 
že Mladí reportéri viac „obťažovali“ úrady svojimi 
zvedavými otázkami a návrhmi konkrétnym riešení.  
K téme klimatickej zmeny ma potešil článok od Adriány 
Henčekovej Využívanie zrážkovej vody prináša mestám 
výhody, v ktorom približuje adaptačné opatrenia a je 
inšpiratívny pre všetky samosprávy na Slovensku. Teší 
ma aj guráž mladých z novozapojenej školy v Novej 
Bani, ktorí oslovili primátora mesta a riaditeľa tech-
nických služieb a v reportáži Hora plastov riešili prob-
lém netriedenia plastového odpadu v zbernom dvore. 
Viaceré reportáže sú rovno hotové do profesionálnych 
médií a čakáme, že ich preberú,“ uviedol Richard Me-
dal, člen poroty a poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne.

Ďalšia členka poroty, klimatická aktivistka a bývalá 
hovorkyňa Greenpeace Lucia Szabová, oceňuje na-
jmä zodpovednosť a dôraz na hľadanie riešení: „Som 
spokojná, že vidím, ako reportéri idú rokmi stále viac 
do hĺbky a venujú sa viac riešeniam ohľadom toho, 
ako chrániť našu planétu. Lokálne potraviny, množstvo 
nových pohľadov na odpady, ktoré produkujeme, čin-

nosť človeka a jeho zodpovednosť. Myslím, že v mno-
hom sa od nich môžeme my dospelí poučiť.“ 

Odpad ľudí väčšinou nezaujíma, sú radi, ak im  
z domu zmizne a majú čisto. Niekedy je však nevyh-
nutné zaujímať sa aj o veci, ktoré sa dejú akosi samé 
a automaticky. „Veľmi oceňujem, že sa mladí reportéri 
nebáli vykročiť zo svojej komfortnej zóny a na vlastnej 
koži skúsiť, aké je to dotrieďovať odpad. Popri práci, 
ktorá naozaj nevonia, sami zistili a prostredníctvom 
reportáže Práca, ktorá nevonia ostatným ukázali, aké 
máme v nakladaní s odpadom na Slovensku ešte stále 
rezervy,“ uviedla porotkyňa Katarína Kretter z EN-
VI-PAK.

Žiaci z Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave 
pracovali na téme cigaretových ohorkov viac ako 
rok. V reportáži Toxické jednohubky  vysvetľujú en-
vironmentálne riziká najprehliadanejšieho jednora-
zového plastu a ukazujú svoju odhodlanosť dosiah-
nuť systému zmenu v spolupráci s magistrátom 
mesta Bratislava. Koordinátorke programu Klaudia 
Medalová ocenila ich snahu zviditeľniť problém: 
„Naši mladí reportéri z Narnie v spolupráci s europo-
slancom Martinom Hojsíkom vymysleli osvetovú kam-
paň, kedy ohorky na experimentálnej zastávke v území 
1m2 vyznačili „jednohubkovými“ zástavkami a pridali 

infotabuľku. Páči sa mi ich odhod-
lanie dotiahnuť projekt do konca.  
I keď podľa magistrátu vyznačenie 
miest pre fajčiarov pri zastávkach 
nie je reálne, žiaci sú odhodlaní 
hovoriť s primátorom Vallom o pri-
jatí opatrení. Držíme im palce.“

Mladí reportéri opäť pri-
niesli nové témy a zodpovedne 
mapovali aj dopady koronakrízy 
na náš život. Silou programu je, že 
nastavajú dospelým zrkadlo. Ako 
sa posunúť od triedenia odpadu 
k jeho minimalizácii,  nahradiť 
dovozové potraviny lokálnymi či 
vymeniť polystyrén pri zatepľo-
vaní za prírode bližšie alternatívy. 
Vyrastajú z nich aktívni a environ-

mentálne zodpovední občania, pred ktorými majú 
dospelí i pracovníci verejnej správy rešpekt.

Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola, 
výsledky budú známe v septembri 2020. Do pro-
gramu je zapojených 45 krajín z celého sveta. 

Víťazi jednotlivých kategórií
Reportážna fotografia 11-14: Práca ktorá nevo-

nia, Petra Vraníková, ZŠ Mládežnícka, Púchov
Reportážna fotografia 15-18: Zodpovednosť nie 

je len o rúškach, Ľudmila Slivová, bilingválna sekcia 
Spojenej školy Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Reportážna fotografia 19-25: Na love, Adriá-
na Henčeková, Filozofická fakulta, Univerzita 
Komenského v Bratislave

Kampaňová fotografia 11-14: Obetavá, Barbora 
Svitková, ZŠ Mládežnícka Púchov

Kampaňová fotografia 15-18: Tvárime sa vs. sprá-
vame sa ekologicky, Samuel Kuchta, Gymnázium M. 
R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Fotopríbeh 11-14: Hádaj, čo sem nepatrí, Michaela 
Hermanová, Leo Klein, Emil Slimák, Patrik Poltársky, 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Fotopríbeh 15-18: Zjedené kilometre, Ľudmila 
Slivová, Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7

Článok 11-14: Toxické jednohubky, Michaela Her-
manová, Leo Klein, Emil Slimák, Patrik Poltársky, CZŠ 
Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Článok 15-18: Novovešťania žiadajú zlepšenie 
zberu starého šatstva, Ľudmila Slivová a Timea Di-
mitrovova, Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 
058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská 
Nová Ves

Článok 19-25: Využívanie zrážkovej vody prináša 
mestám výhody, Adriána Henčeková, Filozofická 
fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Video 11-14: Polystyrénový sneh, Michaela 
Danišová a Sofia Sláviková, Súkromná základná škola 
Nová Dubnica, 3. miesto Práca, ktorá nevonia, Bar-
bora Svitková, Simona Zboranová, Petra Vraníková, 
Marek Monček, ZŠ Mládežnícka, Púchov

Cena Zelená škola: za fotografiu Práca, ktorá nevo-
nia, Petra Vraníková, ZŠ Mládežnícka, Púchov

             Zdroj a foto: CEA Trenčín

Medzi Mladými reportérmi pre životné prostredie 
sa v celoslovenskej súťaži Púchovčania nestratili
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Novonosická 1146
020 01 Púchov,
Slovenská republika

0918 771 331
0911 151 510

Viac info na www.domprevas.sk v sekcií „Práve v ponuke“

NOVÁ PONUKA RODINNÝCH DOMOV S POZEMKOM

PREDANÉ

PREDANÉ

HOROVCE
- možnosť výstavby ihneď 
- vydané právoplatné stavebné povolenie
- 4-izbový HOLODOM 
- pozemok 600 m2

- nová štvrť
139,900 € s DPH

DOM 7

DOM 3

189.900€ s DPH

159.900€ s DPH

PÚCHOV-STREŽENICE
V ponuke 2 pozemky.
- možnosť výberu iného domu/projektu
- lukratívne pozemky na okraji Púchova
- výborná dostupnosť do mesta
- nová ulica
- 2x pozemok 700 m2

- 4-izbový HOLODOM 

DOM 3

DOM 7

SITUÁCIA HOROVCE

SITUÁCIA  PÚCHOV-STREŽENICE
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Púchovskí gumári si tento rok pripomenuli 70. 
výročie začatia výroby autoplášťov MATADOR  
v Púchove.

Bývalá akciová spoločnosť Matador so sídlom  
v Púchove, ktorá v súčasnosti pôsobí na slovenskom 
trhu prostredníctvom dvoch spoločností Continental 
Matador Rubber a Continental Matador Truck Tires, 

bola v minulosti jedna z najväčších spoločností pod-
nikajúcich v chemickom a gumárenskom priemysle 
na Slovensku. Mala vo svojom výrobnom programe 
výrobu a predaj autoplášťov na osobné, ľahké náklad-
né a nákladné automobily a ich protektorovanie. 
Zaoberala sa aj výrobou a predajom dopravných 
pásov, duší, autovložiek a ostatných výrobkov z tech-
nickej gumy. Ďalšou charakteristickou činnosťou 
spoločnosti bola výroba a predaj gumárenských 
strojov, ich montáž a generálne opravy.

Počiatky výroby slovenských autoplášťov siaha-
jú do roku 1925

Matador Púchov bol nositeľom tradičnej obchod-
nej známky MATADOR, ktorú používala bratislavská 
gumárenská firma Matador - prvý výrobca au-
toplášťov v bývalom Československu. Matador 
Bratislava vyrábal autoplášte od roku 1925. V tridsia-
tych rokoch sa matadorky montovali na všetky slávne 
československé automobily a natrvalo sa zapísali do 
rozvoja automobilového priemyslu po boku ŠKODY, 
TATRY, AERA a ďalších.

Spoločnosť Matador - gumové a balatové závody 
bola zaregistrovaná vo firemnom registri 7. septem-
bra 1905. V marci 1906 začal Matador s výrobou 
gumových hadíc a remeňov v Bratislave-Petržal-
ke. Pokusná výroba autoplášťov začala v roku 1925  
a až do roku 1931 bol bratislavský Matador jediným 
výrobcom autoplášťov v ČSR. V roku 1945 bol pod-
nik zoštátnený a v roku 1946 sa stal tzv. národným 
podnikom.

V púchovských gumárňach vyrobili prvý au-
toplášť v roku 1950

V rámci povojnovej industrializácie Slovenska bol 
v Púchove dňa 7. septembra 1947 položený základ-
ný kameň nového gumárenského závodu. Základ-
ná stavebná príprava bola ukončená v roku 1948. 
Napriek problémom po zastavení dodávok kontra-
hovaného technologického zariadenia z USA, ktoré 
sa podarilo vyriešiť vďaka obetavosti našich ľudí 

dodávkami strojov a zariadení z českého pohraničia 
a z vlastných zdrojov, skúšobná prevádzka fabriky 
začala 1. marca 1950.

Výroba sa v novopostavenom závode začala  
1. mája 1950, kedy bol vyrobený prvý autoplášť  
s názvom Matador. V roku 1953 sa závod osamostat-
nil a prijal názov Gumárne 1. mája. Ich výrobky pod 

značkou Barum, ktorá vznikla z názvov Baťa, Rubena 
a Matador, čoskoro poznali zákazníci v mnohých 
krajinách. V roku 1955 sa začala výroba dopravných 
pásov. Monopolným výrobcom autoduší v Českoslo-
vensku je firma od r. 1962. V roku 1968 začala firma 
vyrábať nákladné radiálne plášte STEEL. O tri roky 
neskôr začínajú gumárne v Púchove vyrábať osobné 
radiálne plášte. 

V roku 1976 bol výrobný program firmy rozšírený 
o nákladné radiálne plášte ALL STEEL. V roku 1979 
sa začala výroba oceľolanových dopravných pásov. 
Spoločnosť založila v roku 1987 vlastné výskumné 
a vývojové stredisko a poskytla technickú pomoc 
pri výstavbe gumárenských závodov v Indii, Indoné-
zii, Etiópii, Kambodži, Barme, Sýrii, Turecku, Iráne  

a Juhoslávii.
V roku 1990 sa stala firma jednou z prvých štátnych 

akciových spoločností pod názvom Gumárne Ba-
rum Púchov. K svojmu pôvodnému názvu Matador 
Púchov sa vrátila od 1. júla 1993. V roku 1994 bola 
firma privatizovaná formou samostatnej akciovej 
spoločnosti, čo výrazne ovplyvnilo jej ďalšie aktivi-
ty. V roku 1995 podpísali zakladateľskú zmluvu, na 
základe ktorej sa začala v apríli 1996 výroba osob-
ných radiálnych autoplášťov v spoločnom podniku 
Matador - Omskšina v ruskom meste Omsk.

Zmluva s koncernom Continental
Dňa 17. septembra 1998 bola v Púchove pod-

písaná zmluva s nemeckým koncernom Continental  
o založení spoločného podniku Continental Matador 
na výrobu nákladných autoplášťov. Výroba v tom-
to spoločnom podniku bola slávnostne spustená  
7. januára 1999. Táto časť podniku sa dnes nazýva 
Continental Matador Truck Tires.

Rok 2004 sa niesol v duchu výrazných akvizícií.  
S etiópskou spoločnosťou Addis Tyre Company 
založil Matador, a. s., spoločný podnik Matador ATC 
so sídlom v etiópskej Addis Abebe na výrobu dia-
gonálnych a radiálnych autoplášťov pre africký trh. 
V roku 2007 získal Continental 51% gumárenskej 
divízie Matador Rubber. V priebehu rokov 2008  
a 2009 navýšil nový akcionár Continental AG Han-
nover svoj majetkový podiel na 100%. Táto časť pod-
niku sa dnes nazýva Continental Matador Rubber.  
V priebehu roka 2009 sa v Púchove otvorilo nové dis-
tribučno-logistické centrum spoločnosti Continental 
pre strednú a východnú Európy. Continental otvoril  
v máji 2010 v Púchove novú výrobnú halu.

Vedením spoločnosti Continental bol v roku 2011 
odsúhlasený projekt ďalšieho zvýšenia výrobných 
kapacít. Dokončených bolo 20.000 m² skladova-
cej plochy, 7.150 m² novej výrobnej haly vrátane 
montáže výrobných technológií a ukončila sa hrubá 
stavba ďalšej výrobnej haly o výmere 7.400 m².

Spoločnosť Continental patrí medzi najväčšie 
spoločnosti v oblasti výroby autoplášťov vo sve-
te. Ponúka široký sortiment pre osobné vozidlá, 
komerčné vozidlá a dvojkolesové vozidlá. Vďa-
ka neustálym investíciám do výskumu a vývoja 
spoločnosť Continental výrazne prispieva k náklado-
vo efektívnej a ekologicky účinnej mobilite.

Zdroj: matador.sk, wikipedia.org, 
foto: archív PN

Sedemdesiat rokov výroby autoplášťov v Púchove

Položenie základného kameňa podniku Matador v Púchove - Horných Kočkovciach dňa 7. septembra 1947, 
ktorého sa zúčastnil povereník priemyslu a obchodu JUDr. Ján Púll.
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Na Slovensku končí na skládkach až 53 % ko-
munálneho odpadu, podľa aktuálne platných 
cieľov však budeme musieť znížiť podiel skládko-
vaného odpadu do roku 2035 len na 10 %. 

Z grafu stavu a cieľov jasne vidieť, že do toho 
istého roku by malo byť recyklovaných až 65 % ko
munálnych odpadov. Podobne odvážnych cieľov  
v odpadovom hospodárstve je stanovených omno
ho viac.

Graf stavu a cieľov podielu komunálneho odpa-
du na Slovensku

K naplneniu týchto cieľov nedôjde bez prijatých 
zmien na úrovni štátu, samospráv a v neposlednom 
rade bez zapojenia samotných občanov. Je zrejmé, 
že nás v nasledujúcich 15 rokoch čaká viacero no
viniek a opatrení, ktorých zavedenie je  nevyhnutné 
z dôvodu splnenia  náročných cieľov zo strany EÚ. 
Každé prijaté opatrenie, či zmena v systéme nakla
dania s odpadmi, si vyžaduje nemalú investíciu. Slo
vensko však na výber nemá, pri nesplnení cieľov mu 
hrozia vysoké sankcie. Analýza TO ukazuje, že pôjde 
aj o nevítané opatrenia u občanov. Ukázala sa ap
likácia prvého prijatého opatrenia vlády z roku 2018, 
ktorej výsledkom bolo zvýšenie poplatku za sklád
kovanie, čo sa premietlo do  zvýšenia poplatkov za 
odpady v rámci samospráv. Samosprávy zákonné 
zvýšenie museli preniesť do poplatkov, keďže zákon 
hovorí o tom, že náklady za nakladanie s komunál
nym odpadom nesmie mesto doplácať. V Púchove je 
aktuálna miera triedenia 49,57 %. Poplatok za ulože
nie zmesového (netriedeného odpadu) sa skladá 
zo sumy na nakladanie (zber, preprava), z poplatku 
za uloženie odpadu prevádzkovateľovi skládky a zo 
zákonného poplatku do Envirofondu. Miera triede
nia má priamy vplyv na výšku zákonného poplatku 
do Envirofondu, kým v roku 2018 mesto zaplati
lo zákonný poplatok za 1 t uloženého odpadu na 
sklád ku 7 €, v tomto roku je to 12 € a v roku 2021 to 
bude 18 € za predpokladu, že miera separácie zos
tane nezmenená. Spomínané zvýšenie poplatkov za 
sklád kovanie však  bolo nevyhnutné, keďže častokrát 
skládkovanie vychádzalo lacnejšie ako samotná re
cyklácia. Takéto zvýšenie poplatku má samosprávy  
a občanov motivovať k minimalizácii a separácii.

Výška sadzieb do Envirofondu

Zvyšovaním poplatku do Envirofondu to zďaleka 
nekončí. Prevádzkovatelia skládok hlásia takmer 
plné kapacity, čo má za následok zvýšenie poplat
kov za uloženie odpadu na skládke. Toto zvýšenie 
sa v prípade mesta Púchov premietne do ceny už   
v budúcom roku, kedy sa bude obstarávať nová 
sklád ka. Problémom je aj dostupnosť skládok, ktoré 
majú voľné kapacity, odpad sa preto často vozí na 
väčšie vzdialenosti, čo zvyšuje náklady. 

Medzi ďalšie vládou už prijaté opatrenia, ktoré sa 
majú realizovať patria:

• povinné vybavenie zberných vozidiel váhovým 
systémom

• dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu 
pred uložením na skládky

• ukončenie výnimiek na zber biologického odpa
du, ktorú si uplatňuje aj mesto Púchov

Analýza odpadov, ktorá sa konala v meste Púchov 
koncom minulého roka ukázala, že z celkovej váhy 
analyzovanej vzorky 280 kg zmesového odpadu (ne
triedený odpad), predstavoval až 164 kg práve bio
logicky rozložiteľný odpad. Túto skutočnosť si mesto 
plne uvedomuje, preto pre domy a záhrady ponúka 
bezplatne kompostéry. Taktiež zaviedlo pilotný pro
jekt zberu biologického odpadu na Sedlišti. Obe opa
trenia sa u občanov stretli s pozitívnou odozvou, čo 
nás teší, keďže aktuálne  riešime podávanie projektu 
na vybudovanie mestskej kompostárne. V prípade 
získania grantu by projekt riešil spracovanie a zber 
biologického odpadu od občanov z celého mesta, 
čo by pomohlo výrazne znížiť množstvo uloženého 
odpadu na skládku.

Z grafu výsledkov analýzy je zrejmé, že problémom 
nie je len biologický odpad, ale aj separovaný odpad, 
ktorý z nedbanlivosti končí v zmesových košoch. 
Analýza ukázala, že v zmesovom koši skončilo až 79 
kg separovaného odpadu, čo predstavovalo 28,34 % 
celkového objemu analyzovaného zmesového odpa
du (280 kg). Zo separovaných zložiek sa v zmesovom 
koši nachádzali: kovy, nápojové kartóny, plasty, pa
pier, sklo, textil dokonca aj elketroodpad. Výsledky 
analýzy ukazujú, napriek tomu, že medziročne doš
lo k miernemu nárastu miery separácie,  triedenie 
odpadu nie je v meste stále dostatočné. Za rok 2019 
bolo na území mesta vyprodukovaných a uložených 
na skládku 4306,69 ton zmesového odpadu.  Na 
základe analýzy vieme prepočítať, že z uvedeného 
množstva bolo na skládku zbytočne uložených 1220 
t odpadu, ktorý sa dal vytriediť a recyklovať. Ak by 
tento odpad bol vytriedený, znamenalo by to, že 
Púchov mohol dosiahnuť až 62 % mieru separácie  
a platiť poplatok do Envirofondu 8 € namiesto 12 €.

Zvýšenie poplatku v Púchove bolo o 15 %, čo 
predstavovalo nárast  o 4,40 €, poplatok teda stúpol 
z 29,20 € na 33,60 € ročne.  Pri rozpočítaní poplat
ku, každý z nás zaplatí za odpady 0,09 € za deň. Či 
je poplatok vysoký, alebo nie, necháme na zvážení 
každého osobne. Pred tým si však treba položiť otáz
ky: Bol deň, kedy sme do koša  nič nevyhodili? Koľko 
odpadu vyhadzujem do koša? Treba si tiež uvedomiť, 
že vývoz odpadu je službou, ktorá vyhodením odpa

du do koša nekončí, práve naopak všetko len začína
Vzhľadom na vyššie spomenuté Vzhľadom na 

vyššie spomenuté, nie je možné v súčasnom období 
očakávať zníženie poplatkov za odpad. Občania 
však stále môžu ovplyvniť rýchlosť a mieru zvyšo
vania poplatku do ďalších rokov, minimali záciou  
a separáciou odpadov. Motiváciou k separácii by 
mal byť aj fakt, že náklady za separovaný odpad 
hradia výrobcovia prostredníctvom Organizácie zod
povednosti výrobcov. Za  separovaný odpad teda 
občan neplatí!  Ak občan netriedi odpad, ide proti 
sebe, kedže náklady za skládkovanie odpadu zo 

zmesových košov znáša on.
Svetový deň životného prostredia (5. 6.)
ZERO WASTE - alebo NULOVÝ ODPAD

Zero waste je síce zahraničný pojem, reálne však 
nejde o žiadnu novinku, skôr o návrat k správaniu sa 
našich predkov. Jednorazové obaly sú výdobytkom 
modernej doby, ktoré naše staré mamy či prababky 
k životu nepotrebovali a predsa nakupovali... Trend 
používania jednorazových obalov narástol do takej 
miery, že sa už v obchode ani nezamýšľame či má 
ovocie vlastnú šupku, a tak nie je potrebné baliť ho 
do sáčkov, už vôbec nie ukladať na polystyrénové 
tácky a fólie. 

Môže to však fungovať aj inak. Filozofia nulového 
odpadu sa riadi piatimi krokmi, ktoré vedú k zníženiu 
množstva odpadu. 

1. Odmietnuť: znamená ten najlepší spôsob ako 
minimalizovať odpad. „NIE“ pritom na začiatok stači 
povedať jednorazovej taške, poháriku na kávu, obalu 
na jedlo, slamke či sáčkom.

2. Zredukuj, čo skutočne potrebuješ: pred 
každým nákupom sa treba zamyslieť, či danú vec 
naozaj potrebujeme. Dobrou voľbou je veci zdieľať 
(požičať si vŕtačku, stan, šaty na spoločenskú udalosť 
a iné veci, ktoré používame občasne).

3. Znovu použi, oprav: nemusí byť pravidlom, že 
ak sa nám niečo pokazí, danú vec hneď vyhodíme. 
Skúsme pokazené veci radšej opraviť, zamedzíme 
tak vzniku odpadu a plytvaniu zdrojov. Pri výrobe 
každého nového tovaru sa vyžaduje množstvo ener
gie, vody a neobnoviteľných zdrojov. Ku každej jed
norazovej veci totiž existuje alternatíva.

4. Recykluj: tu platí pravidlo triediť, triediť, všetko 
triediť. Len vytriedený odpad sa dá recyklovať. Ak si 
nie ste istí, či daná vec patrí do plastu, papiera či ne
triedeného koša, radšej odpad hoďte do separačnej 
nádoby, nie do netriedeného koša. Pracovníci  PTSM 
odpad dotriedia ručne. Mýtus, že aj tak sa vyseparo
vaný odpad nerecykluje, nie je pravdou. Všetok trie
dený odpad, ktorý sa dá recyklovať či energeticky 
zhodnotiť, sa ďalej spracúva a na skládke nekončí! 

5. Skompostuj zvyšok: až 58,4% odpadu  
v zmesových košoch tvorí biologický odpad. Ak máte 
dostupné hnedé koše na bioodpad, alebo vlastníte 
kompostér, tento odpad separujte. Vyseparovať zo 
zmesových košov tak dokážete: všetky šupky, odrez
ky, zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, trávu, nasekané 
konáre, piliny a hobliny, škrupiny z vajec, papierové 
obrúsky a vreckovky.  Veronika Hantáková

Triedenie odpadu na Slovensku a v meste Púchov
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Novú zvonicu Jána Pavla II. slávnostne požehnal 
v sobotu 23. mája 2020 v Skalnom sanktuáriu 
Božieho milosrdenstva na Butkove žilinský 
diecéz ny biskup Tomáš Galis.

Svedkami tohto podujatia mali byť pôvodne tisícky 
účastníkov celoslovenskej púte k storočnici naro
denia svätého pápeža Jána Pavla II. Kvôli hrozbe 
pandémie bola však májová púť zrušená a boho
služba bola prispôsobená aktuálnym hygienickým 
a bezpečnostným opatreniam. Jej účastníkmi boli 
predovšetkým miestni veriaci z farností z Ladiec  
a Beluše, ako aj individuálni náhodní turisti a pút
nici z iných regiónov Slovenska.“ Nie je dôležité, 
koľko nás tu je,“ poznamenal v úvode biskup Tomáš 
Galis. “Oveľa dôležitejšia je tá vnútorná energia, to 
vnútorné nadšenie, tá vitalita zvnútra.”

“Nie je náhoda, že kamenná monumentálna zvo
nica k úcte sv. Jána Pavla II. bola postavená práve 
na tejto hore, z ktorej sa 130 rokov ťaží kameň,” pri
pomenul Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej 
cementárne v areáli ktorej sa skalné sanktuárium 
nachádza. “Veď Karol Wojtyla ako mladý muž tak
mer 4 roky pracoval v kameňolome. Táto tvrdá práca 
bola iste jednou z príprav na naplnenie poslania, aby 
zmenil dejiny sveta. Mal rád hory a miloval Sloven
sko. Takže zvonica je na pravom mieste je na hore, na 
Slovensku na mohutnom skalnom masíve, z ktorého 
vyžaruje pevnosť a bezpečná opora. Vo vnútri tej
to hory tikajú kamenné hodiny nie po sekundách  
a hodinách, ale po tisícročiach a miliónoch rokov. 
Tie hodiny sú pre prichádzajúcich pútnikov lekciou 
o našej nepatrnosti a dočasnosti,” uzavrel A. Barcík.

Nová zvonica je vysoká 8 metrov. Jej výstavba tr
vala sedem mesiacov. Zvon váži 280 kg a uliali ho 
dvaja Michalovia – otec a syn Trvalcovci  zvonári zo 
Žarnovice, ktorí si za svoje dielo na Butkove vyslúžili 
v sobotu aj potlesk pod otvoreným nebom. Žilinský 
biskup pripomenul: “Požehnávame dnes zvonicu  
a zvon Jána Pavla II., ktorý bude oznamovať, že toto je 
nie obyčajný vrch. Aj tu je miesto, kde Pán nám chce 
byť zvlášť blízkym. Je to i mariánske miesto. A na
pokon je to i miesto, kde sa v hojnej miere dáva Božie 

milosrdenstvo... Nech teda z tohto miesta ideme 
aj my premenení, lebo môže to byť pre nás aj hora 
premenenia. A nech nás Pán cestami nášho života, 
každého jedného tam, kade pôjdeme, sprevádza 
svojim svätým duchom.”

Na slávnosti zaznel aj autentický hlas Jána Pavla II. 
a niekoľko jeho odkazov Slovákom. Na jeden z nich 
nadviazal vo svojom príhovore aj Anton Barcík: “Po 
sto rokoch od narodenia Jána Pavla II. bude srdce 
zvona s jeho menom tu na hore Butkov zvolávať  
k modlitbám a liturgii. Súčasne bude odbíjať náš čas, 
ktorý nám je tu na zemi darovaný. Zvon sv. pápeža 
nás bude v duchu jeho kréda “Nebojte sa” vyzývať, 
aby sme sa zmenili. Keď sa zmeníme osobne a v ro
dinách, budeme formovať budúcnosť národa, po
tom môžeme zmeniť aj spoločnosť.”

Súčasťou pobožnosti na Butkove bolo aj 
požehnanie nových vitráží štyroch svätých evan
jelistov na hlavnom oltári, ako aj posviacka malých 
suvenírových zvončekov. Výnimočná bohoslužba sa 
začala modlitbou korunky Božieho milosrdenstva  
a vyvrcholila modlitbou Loretánskych litánií pri soche 
Panny Márie. Dôstojný hudobnospevácky sprievod 
bohoslužby zabezpečili speváčka Vlasta Mudríková, 
operný spevák Gustáv Beláček a hudobník Juraj Hort. 
Návštevníci na Butkove nemohli prehliadnuť, že  
v areáli pokračujú práce aj na ďalších sakrálnych ob
jektoch. Pribúdajú nové kaplnky k verejnej úcte svät
cov a 22. augusta tohto roku by mala byť na začiatku 
krížovej cesty požehnaná aj Brána rodiny so súsoším 
svätej rodiny a reliéfom Michala Archanjela.

Zdroj: tkkbs.sk

Biskup Galis požehnal novú zvonicu na Butkove

Prežívame ťažké obdobie, niečo, čo sme ešte ne
zažili. Beží už mesiac jún, teda polrok je pomaly za 
nami a my stagnujeme, čakáme na uvoľňovanie 
opat rení nariadené vládou.

Koncom februára sme uviedli premiéru novej hry 
„Zbohom rodina“ pod režisérskou taktovkou Jána 

Chalupku. Premiéra sa vydarila, naštartovala nás do 
plánovania ďalších predstavení. Stihli sme však len 
jednu reprízu – pre kúpeľných hostí v kúpeľoch Nim
nica. Ďalšie plány, tak ako pre celú krajinu, zastavila 
korona. Koniec stretávaniu, spoločným skúškam, 
plánom na najbližšie mesiace. Píšeme si, četujeme, 

n a v r h u j e m e 
rôzne možnos
ti. Napríklad 
ísť cestou pro
fe s i o n á l ny c h 
umelcov, ktorí 
spievajú, hra
jú, čítajú divá
kom priamo  
z obývačky. Nie 
je to však také 
j e d n o d u c h é , 
p o t re b u j e m e 
u m i e s t n i ť 
sedem ľudí 
okolo rakvy 
či za stôl, na 
ktorom je urna. 

O b m e d z e 

nia sú prísne, zákaz zhromažďovania, rúška na 
tvári, potrebné testy... Rozmýšľame nad tvárovými 
štítmi, aby nás bolo vidieť aj počuť. No ale klobúk 
dolu pred lekármi!!! Štíty sú hneď zarosené, zvuk 
sa rozlieha pod maskou, je to nepríjemné a pre nás 
nepoužiteľné. Nehovoriac o starších členoch súbo
ru, ktorí sú „ohrozeným druhom“. Ale už sa konečne 
pomaličky uvoľňujú prísne opatrenia, do krajiny sa 
vracia život. Dúfajme, že aj kultúra! Veď najbližšie by 
sme mohli hrať v piatok 19. júna...

Plánujeme, že urobíme predstavenie prednostne 
pre ľudí v prvej línii – pre lekárov, zdravotné sestry, 
predavačky... Ale možno si prídu do divadla od
dýchnuť aj rodičia, ktorí sa poctivo s deťmi v tých
to pohnutých časoch doma učili. Uvidíme, čo bude 
ďalej, v lete sa už možno uskutočnia aj nejaké festi
valy. V septembri sa chceme zúčastniť výberovej pos
tupovej súťaže do Prievidze, takže nám neostáva nič 
iné, len skúšať a podľa možností čo najviac hrať. 

Na jeseň oslávi divadelný súbor Makyta 75. výročie 
svojej existencie. Sú to krásne okrúhle narodeniny, 
zaslúžia si pripomenutie nielen v rámci Púchova, 
veď súbor od roku 1945 spolupracoval s množstvom 
osob ností v rámci bývalého Československa. 

Jarka Botošová, foto: Slavomír Flimmel

Divadelný súbor Makyta: Ako ďalej?
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35%

TERAZ SO ZĽAVOU

NAJRÝCHLEJŠIE
SAMOZAFARBOVACIE

SKLÁ NA SVETE

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

40% zľava na multifokálne sklá Omega

Kompletné slnečné okuliare od 79eur

Nová kolekcia slnečných okuliarov 2020 

ĎALŠIE NAŠE AKCIE

OČNÁ OPTIKA - DOCTOR OPTIC
Moravská 687, 020 01 Púchov

mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744
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Simonku Kováčikovú včelárku, vedátorku, folk-
lóristku a budúcu záchranárku som spoznala na 
včelárskom krúžku v roku 2016, keď sa prihlásila 
medzi nás, väčšinou chlapčenský kolektív. 

Kto ťa priviedol ku včelám?
Ku včelám ma priviedol dedko Kamil Bielik, ktorý 

je dlhoročný včelár. Najprv som sa včiel bála, ale na 
krúžku som si na nich zvykla. Pred dvoma rokmi mi 
dedko k narodeninám kúpil včelí úľ. Zatiaľ ho mám 
na jeho včelnici, lebo ja bývam v paneláku. Veľmi ma 
zaujíma život včiel. Hlavne ich tanec, ako oznamujú 
v úli tancom kruhovým alebo osmičkovým, kde sa  
v prírode nachádza bohatá znáška nektáru alebo 
peľu. 

Viem o tebe, že aj ty rada tancuješ...
Áno. Od šiestich rokov som navštevovala folklórnu 

skupinu Púchovček, neskôr Bielu vodu a teraz tancu-
jem vo Váhu. Asi práve aj tanec rozhodol, že som sa 
začala zaujímať o včielky. 

Máš rada prírodu. O tom svedčia tvoje úspechy 
v biologickej olympiáde. Kto vzbudil v tebe záu-
jem o vedu? 

Mám rada zvieratá. Chovala som jaštericu i ježka. 
Teraz máme psa a včielky. Do tajov vedy ma priviedla 
moja učiteľka na ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove Ing. 
Beáta Kučíková. Vo včelárstve Mgr. Eva Kováčová. 
Počas troch rokov som sa umiestnila na popred-
ných miestach. Tento rok som sa v okresnom kole 
umiestnila na prvom mieste s prácou „Bez včelie-
ho peľu neprežijú ani včely ani človek,“ a na krajs-
kom kole na piatom mieste. Bola to veľmi užitočná 
práca na ktorej mi pomáhali pán Karol Pilný, včelár  
z Kvášova, a pán doc. Ing. Ján Brindza zo Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vďaka patrí aj 
FPT Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Púchove za 
pomoc pri mikroskopovaní. 

Teraz končíš deviatu triedu. Kam ďalej?

Som rada, že sa mi splnil môj sen pomáhať druhým. 
Zobrali ma na dve zdravotné školy. V budúcnosti by 
som chcela byť záchranárkou. Mám o tom veľa naštu-
dovaného - napr. Život na linke 155, Tiesňové volanie 
atď. A včielky mi tiež pomôžu. Ich liečivé produkty sú 
pre ľudí nenahraditeľné.                           Eva Kováčová 

Simonka sa dostala cez tanec ku včielkam

Prvý jún sa do povedomia cyklistickej verejnosti 
vryje do pamäti otvorením cyklotrasy, ktorá vznik-
la v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po 
stopách histórie. Spoznať prírodu a kultúrne pamiat-
ky na slovenskej i českej strane hranice od dnešného 
dňa môžu všetci milovníci dvoch kolies, a to vďaka 
spoločnému projektu Trenčianskej župy a mesta Bru-
mov-Bylnice.

Vybudovať toto jedinečné dielo sa podarilo vďa-
ka financiám z Programu spolupráce INTERREG V-A 
SK-CZ 2014 – 2020. Investičné náklady na stavebnú 
časť na slovenskej strane dosiahli sumu takmer 2,5 
mil. eur, pričom spolufinancovanie zo strany TSK je 
vo výške 5%. „Symbolika tejto cyklotrasy je v tom, 

že spája nielen dva štáty, dva kraje a dva hrady, ale 
hlavne dobrých ľudí. Chcem preto poďakovať všet-
kým, ktorí boli pri jej zrode alebo sa podieľali na rea-
lizácii tohto projektu,“ povedal trenčiansky župan 
Jaroslav Baška.

Na slovenskej strane cyklotrasa pozostáva z dvoch 
častí – značenej cyklotrasy od Trenčianskeho hradu 
až po starý železničný most v Trenčíne a novovy-
budovaného samostatného telesa (11,3 km), ktoré 
vedie popri Váhu cez obec Zamarovce, popod naj-
staršie pútnické miesto Skalka nad Váhom až do 
Nemšovej, kde sa napája na už existujúcu cyklotrasu. 
O jej požehnanie a uvedenie do života sa postaral 
nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.               TSK

Nemšovú s Trenčínom spojila cyklotrasa
Po rekonštrukčných prácach je Ambrovská kúria 

znova sprístupnená pre verejnosť, a to denne 
okrem pondelka v čase od 9.00 h do 17.00 h.

Interiér kúrie v Beckove prešiel v poslednom ob-
dobí veľkou zmenou. V jej dvoch miestnostiach  
a na chodbe bola kompletne vymenená podla-
ha, kúrenie i sociálne zariadenia a nainštalované 
boli nové expozície. Tie nesú rukopis odborných 
pracovníkov Trenčianskeho múzea. Prostredníc-
tvom vzácnych predmetov zo zbierkového fon-
du múzea je prezentovaný honosne zariadený 
interiér šľachtického obydlia,“ priblížil znovuot-
vorené vnútorné priestory riaditeľ Trenčianskeho 
múzea Peter Martinisko, ktoré Kúriu Ambrovec 
ako jednu zo svojich pobočiek spravuje. Ďalšia  
z expozícií mapuje život, rodinné pomery a tvor-
bu prvého predsedu Slovenskej národnej rady 
a rodáka z Beckova Jozefa Miloslava Hurbana, 
nechýbajú ani nálezy z Beckovského hradu.  
O inštaláciu expozícií sa postarali odborní pra-
covníci Trenčianskeho múzea a oddelenia Pod-
javorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. 
Interiérom opäť sprístupneného Ambrovca bude 
návštevníkov sprevádzať správca kúrie Maroš 
Janík.                   Zdroj: TSK   

Po troch rokoch otvorili 
kúriu Ambrovec
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Reštaurácia
a kaviareň VIVA
Cena menu: od 4,00 €
Utorok: 09.06. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami
Hŕstková   
1. Kuracie prsia ,,Caprese,, (mozzarella, 
paradajky, bazalka), dusená ryža
2. Segedínsky guláš, kysnuté knedle   
3. Zemiakový prívarok s fašírkou/
volské oko (výber), 2 ks chlieb    
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom, 
paradajkami a červenou cibuľkou, 
toast  

Streda: 10.06. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami
Oravská kapustnica  
1. Zabíjačkový tanier (br. mäso, 
jaternica, klobása), opek. zemiaky, 
horčica, chren  
2. Plnená kuracia kapsa (šunka, syr), 
dusená ryža
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom a čerstvými jahodami 
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom, 
paradajkami a červenou cibuľkou, 
toast  

Štvrtok: 11.06. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami
Čínska ostro-kyslá
1. Peč. kačacie stehná, červená 
kapusta, kys. knedle/zem. lokše/var. 
zemiaky (výber) 
2. Belehradský bravčový rezeň 
na zemiakoch   
3. Špenátové rizoto so šampiňónmi, 
paradajkový šalát  
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom, 
paradajkami a červenou cibuľkou, 
toast  

Piatok: 12.06. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami
Špargľová krémová  
1. Marinované bravčové rezne, pečené 
zemiaky s rozmarínom  
2. Pikantné kuracie rizoto s chorizom 
a syrom, šalát  
3. Vyprážaný syrový špíz (eidam, 
encián), var. zemiaky, tatárska omáčka
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom, 
paradajkami a červenou cibuľkou, 
toast  

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Zmena jedálneho lístka vyhradená. 
Denné menu č. 3 je možné pripraviť 
aj vo vegánskej verzii. Nutné objednať 
vopred. V prípade objednania 
na mieste je čakacia doba minimálne 
20 minút.

Utorok: 09.06. 2020
Kar� ólový krém s vajíčkom, chlebové 
krutóny
1. Špenátové rizoto, syr  
2. Pečená bravčová krkovička, kyslá 
kapusta, knedľa
3. India: Vyprážané kuracie mäsko 
´´STIR´´, ´´SZECHUAN´´ špagety  

Streda: 10.06. 2020
Hubová s rajbaničkou a zeleninkou
1. Zeleninový šalát s tuniakom 
a vajíčkom, pečivo
2. Kuracie prsia s fazuľovými luskami 
v slaninke, ½ ryža, ½ hranolky 
3. India: Bravčové curry ´´SOUTH  
INDIAN  STYLE´´, pražená ryža 
basmati, zel. príloha 

Štvrtok: 11.06. 2020
Hovädzí vývar RISI-BISI

1. Vyprážaný encián, varené zemiaky, 
tatárska omáčka   
2. Kotlíkový guláš, chlieb
3. India: Chili kuracie mäsko, 
cesnakové špagety s chili  

Piatok: 12.06. 2020
Šošovicová  s párkom, chlieb  
1. Kráľovské buchty plnené slivkovým 
lekvárom s makom a maslom 
2. Kurací ´´GORDON BLEU´´ , opekané 
zemiaky, paradajkový šalát  
3. India: Bravčová ´´TIKKA ROLL´´, 
paradajkové chutney, zeleninová 
príloha

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,20 €
Ponuka týždňa: 
1. Hydinový rezeň vypražený 
v sezame, steakové hranolky, 
cesnaková majonéza a kapustový 
šalátik                      
2. Cestoviny penne v krémovej 
omáčke so syrom, brokolicou 
a hoblinami parmezánu                          

Utorok: 09.06. 2020
Hustá šošovicová s údeným mäsom                                                                                                    
1. Hydinový steak zapečený 
s mozzarellou, grilovaná cuketa, ryža 
a paradajková omáčka s caparami                                                   
2. Domáci segedínsky guláš, 
zjemnený smotanou, kysnutá knedľa                                                                               
3. Kapustový šalát COLESLAW 
s jablkom, bravčové rezníky v sezame 
a celozrnná bageta                                                                      

Streda: 10.06. 2020
Jemná krémová cesnačka so syrom 
a krutonom
1. Sviečková na smotane špikovaná
slaninkou zjemnená brusnicami, 
varená knedľa                                                                                                                                 
2. Pečené kuracie stehno 
na pomarančoch, medovo-citronová
omáčka, dusená ryža                                                         
3. Cézar šalát s mäsovými kúskami, 
slaninkou, cesnakovým krutonom 
a bagetkou

Štvrtok: 11.06. 2020
Číra zeleninová polievka s mletým
mäsom                                                                                                                       
1. Morčací steak špikovaný mrkvou, 
zázvorovo-medová omáčka, zelenina 
a dusená ryža                         
2. Mletý rezeň so syrom, smotanové 
pyré, cukrový hrášok a uhorkový šalát                                                                         
3. Zeleninový šalát s mäsovými 
pikantnými rezancami, francúzsky 
dresing, pečivo                 
                                             
Piatok: 12.06. 2020
Ruský boršč                                                                                                                                           
1. Grilovaný � let z lososa, citrónová 
omáčka, maslový fenikel, wasabi pyré                                                   
2. Gratinované zemiaky s mäsom
a syrom, letný šalát                                                                                          
3. Miešaný zeleninový šalát 
so syrovým špízom a bagetkou, 
tatárska omáčka                                                  
                                   

Reštaurácia Hradisko
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 09.06. 2020
Gulášová so zemiakmi, chlieb
1. Hamburské bravčové stehno, 
kysnutá knedľa
2. Kuracie rizoto so zeleninou, syr, 
sterilizovaná kukurička

Streda: 10.06. 2020
Kurací vývar s cestovinou, chlieb  
1. Vyprážaný kurací rezeň v sézame, 
var. zemiaky
2. Šunkovo - syrové � iačky s vajíčkom, 
čalamáda

Štvrtok: 11.06. 2020
Strúčková na kyslo so zemiakmi, 
chlieb
1. Partizánske bravčové rebierko, 
kapustové strapačky
2. Bolonské špagety s bravčovým 
mäsom, strúhaný parmezán 

Piatok: 12.06. 2020
Cibuľová krémová so syrom niva, 
chlieb
1. Bravčový závitok so syrom, 
slaninkou, klobáskou, opek. zemiaky, 
šalát z mrkvy
2. Ryžový nákyp s jahodami 
a tvarohom  

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Celá ponuka na www.puchovcan.sk 
Utorok: 09.06. 2020
Kalerábová
1. Znojemská hovädzia roštenka, ryža, 
uhorka
2. Vyprážaný bravčový karbonátok, 
zemiaky na kyslo, chlieb

Streda: 10.06. 2020
Gulášová
1. Vyprážaný morčací gordon - blue, 
zemiaková kaša, uhorka
2. Bravčový perkelt, cestovina

Štvrtok: 11.06. 2020
Hovädzí vývar s haluškami 
a rezancami
1. Srbské bravčové ražniči, zemiaky
2. Pečené stehno na spôsob bažanta, 
ryža, kompót

Piatok: 12.06. 2020
Zemiaková kyslá s vajíčkom - kulajda
1. Kurací závitok s fazuľovými strukmi 
a slaninkou, ryža, červená repa
2. Vyprážaný syr, hranolky, tatarská 
omáčka

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

----------     Prajeme vám dobrú chuť!     -----------
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Viac info na www.facebook.com/podivnybaron a osobitných plagátoch

štvrtok 18.6. 2020 - 18:00 hod.
Peter Gärtner - Veľký román / beseda a čítačka 
Pozývame vás na besedu a čítanie z novej knihy Veľký 
román autora Petra Gärtnera. Knižná kaviareň Podivný 
barón. Vstupné: dobrovoľné.

sobota 20.6. 2020 - 14:00 hod.
EkoFashion leto 2020 
Po dlhšej dobe vás opäť pozývame na obľúbený SWAP 
oblečenia v sprievode kreatívneho workshopu a diskusie 
s Petrou Slezákovou, zakladateľkou Zero waste komunity 
na Slovensku. Vo večerných hodinách nebude chýbať 
hudobný hosť. Podujatie podporil TSK prostredníctvom 
grantovej výzvy Zelené oči. Vstupné: 3€. Europark, v prí-
pade nepriaznivého počasia podkrovie ŽD. 

sobota 20.6. 2020 - 20:00 hod.
Koncert: Graeme Mark Donaldson a Freezie  
Pozývame vás na unikátny folkový večer v podaní 
dvoch muzikantov! Graeme Mark už 7 rokov hráva 
v kluboch a kaviarňach strednej Európy. Jeho tvorba 
sa vyznačuje nostalgiou a radosťou v jednom. Freezie 
tvorí piesne, ktoré sú pre ňu formou výpovednej 
hodnoty, baví ju experimentovať a nedržať sa jedného žánru. Čitáreň ŽD. 
Vstupné: 4€.

štvrtok – sobota 26. - 27.6. 2020
Festival poézie s básnikom Jánom Štrasserom 
Pozývame vás na II. ročník 3-dňového Festivalu poézie v Púchove! Súčasťou bu-
dú workshopy tvorivého písania a inšpiratívne čítania vybraných básnikov. 
Hlav-ný hosť: básnik a prekladateľ Ján Štrasser. Viac info na plagáte a fb Podivný 
Barón. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU. Vstupné: 5€.

Otváracie hodiny múzea: Ut 14.00 - 17.00, Št 15.00 - 18.00, Ne 16.00 - 19.00

PROGRAM - JÚN 2020
www.kino.puchov.sk   www.kultura.puchov.sk

DIVADLO PÚCHOV 
- PRENÁJMY PRIESTOROV

KONTAKT: 0905 807 292

KINO, KULTÚRA, KURZY 
KONTAKT: 0908 718 662

Kurzy JOGA, PILATES, BODY BALL, KALANETIKA, 
ZUMBA, ORIENTÁLNY TANEC a KREATÍVNE KURZY 

budú pokračovať od septembra 2020. 
Info na t. č. 0908 718 662 alebo na kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

POKLADŇA DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.
Informácie o otvorení poskytneme dodatočne.

Bližšie informácie nájdete aj na www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk.

Sledujte dianie v meste Púchov aj na o� ciálnom Instagrame.

#puchovo�  cial
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Fakulta priemyselných technológií v Púchove 
vyrobila ďalších 25 ks ochranných štítov, ktoré si 
bola na pôde fakulty osobne prevziať primátor-
ka mesta, Katarína Heneková. Dekanka fakulty, 
prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., spoločne  
s doc. Ing. Jan Krmela, PhD. darovali ochranné štíty 
pre pedagogických zamestnancov do mestských 
základných škôl. V špeciálnom pracovisku s 3D 
tlačiarňou, ktoré vedie docent Jan Krmela, bolo 
možné vyrobiť naraz až 7 ochranných štítov.

Vo štvrtok, 4. 6. 2020, následne odovzdala 
vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov, Mgr. Daniela Gabrišová, tieto darované 
ochranné štíty riaditeľkám a zástupcovi všetkých 
mestských základných škôl a materskej školy 

Slovanská, pri príležitosti nástupu detí do škôl  
a škôlok a uľahčeniu práce pedagogickým 
zamestnancom, ktorí ochranné štíty využi-
jú pri citlivej práci so žiakmi prvých až piatych 
ročníkov i v škôlke. Primátorka mesta opätovne 
touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa na výrobe 
ochranných štítov podieľali a tiež vedeniu fakulty 
i Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. Ďakujeme, že môžeme pomáhať  
a spoločne zabezpečiť všetko pre lepšie zvlád-
nutie tejto situácie. Poďakovanie fakulte patrí aj 
od riaditeliek všetkých ZŠ a MŠ Slovanská. Okrem 
toho, Mesto Púchov zabezpečilo pre najväčšie 
mestské základné školy aj teplomery, aby tak 
ranné rituály príchodu do škôl prebiehali rýchle-
jšie. Veríme, že prvý týždeň nástupu detí do školy 
prebehol úspešne a že sa všetci – pedagogickí  
i nepedagogickí zamestnanci aj deti adaptova-
li na tento netradičný vyučovací proces. Pra-
jeme všetkým ešte pokojné a úspešné dni tohto 
školského roka!   Laura Krošláková

Ďalšie štíty z FPT 
pre učiteľov

Aj v tomto školskom roku prebehlo na našej škole 
školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnili sa ho 
žiaci 9.A triedy: Katarína Aradská, Peter Malina a 9.C 
triedu zastupovala Gabika Emma Juríková. Všetci boli 
úspešní riešitelia a postúpili do okresného kola. 

Okresné kolo bolo z dôvodu Covid-19 zrušené, tak 
ako aj iné športové, či vedomostné súťaže. Cieľom 
usporiadateľov CHO bolo napriek mimoriadnym 
okolnostiam dať žiakom možnosť- šancu, preukázať 
ich nadobudnuté vedomosti, zručnosti a zúročiť ich 
prípravu, usporiadaním okresného aj krajského kola 
dištančnou formou. Do tejto formy riešenia olym-
piády mala odvahu a chuť zapojiť sa z našej školy iba 
Katka Aradská.

Okresné kolo CHO - sa konalo 7.5.2020, dištan-
čnou formou. Katka dosiahla najvyšší počet bodov 
zo všet kých súťažiacich a postúpila do KK CHO, ktoré 
sa konalo 28.5.2020. V teoretickej časti krajského kola 

získala 58 zo 60 bodov a v praktickej časti 18,5 z 20 
bodov. So ziskom 76,5 bodu sa umiestnila spomedzi 
27 súťažiacich z trenčianskeho kraja na krásnom 
treťom mieste. Od prvého miesta ju delilo iba 3,5 
bodu a od druhého bod. Samozrejme Katka bola  
v OK aj KK úspešnou riešiteľkou.

Veľmi by som sa chcela poďakovať Katke – svojej 
žiačke, že sa rozhodla zúčastniť tejto olympiády. 
Vážim si, že ju riešila dobrovoľne, z vlastného pres-
vedčenia. Určite ju to stálo veľa trpezlivosti, námahy 
a voľného času. Verím, že nadobudnuté vedomosti 
získané prípravou na OK aj KK CHO, ktoré presahova-
li rámec „povinného“ učiva UO ISCED2, budú Katke 
výborným odrazovým mostíkom pri štúdiu na stred-
nej škole. Pre vás všetkých môže byť príkladom toho, 
že ak má žiak pevnú vôľu a vytrvalosť ísť za svojím 
cieľom, tak nič nie je nemožné.

Katarína Šalamúnová, učiteľka chémie 

Chemická olympiáda v ZŠ Mládežnícka

Dňa 3.6.2020 sa stretli deti z materskej školy ZŠ 
s MŠ Slovanská v priestoroch školského dvora  
s dôchodkyňami z ZO JDS Horné Kočkovce. Ako 

každý rok nám priniesli milé darčeky ku dňu detí. 
Ešte raz ďakujeme našim seniorkám za dlhoročnú 
spoluprácu, aj za darčeky.              Zuzana Perďochová

 Škôlkari dostali nádielku od dôchodcov
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Seniorky z denného centra prešli štyri chotáre 

Je obdobie pandémie Covid-19  
a rozhodla som sa, že napíšem článok 
do Púchovských novín a pochvalu  
o aktivite obyvateľov paneláku č.1165 
na Rastislavovej ulici. Obyvatelia tejto 
bytovky na čele s pánom Frőhlichom 
chceli urobiť niečo pre seba a skrášliť 
okolie. Najskôr to boli len lavičky  
a stolík, aby si mohli posedieť v chlád-
ku pri káve. 

Neskôr začali kopať základy pre be-
siedku, postavili koly a ohradu, na-
koniec strechu, aby nepršalo. V prie-

behu štyroch rokov bol vybudovaný 
záhradný „domček“. Už od jari denne 
sadili kvety, rôzne ozdobné kríky, 
ktoré bolo treba polievať. Naposledy 
pribudli ozdobné stromčeky a dokon-
ca užitočné plody – jahody a ríbezle. 
Nedávno som išla s vnučkou na detské 
ihrisko za „Votrelcom“ a zastavila som 
sa pri besiedke - bez dverí. Je to kus 
prevedenej práce, z čoho majú všetci 
veľkú radosť. Ten, kto pridal ruku k die-
lu, zaslúži si veľkú pochvalu.

Božena Geischbergová

Integrovanému zbernému miestu 
(IZM) komunálneho a separovaného 
odpadu na Čertove pre tzv. roztrúsené 
chaty a niektoré rodinné domy ne-
dostupné kuka vozom, sa venujem už 
dlhodobo. V spolupráci s predchádza-
júcim aj súčasným starostom a po-
slancami OcZ sme sa formou pokusov  
a omylov dopracovali k systému 1100 
litrových kontajnerov, ktorý je potreb-
né ešte “technicky a systémovo doladiť 
na úplne funkčný”.

Bohužiaľ sú medzi nami ešte stále 
ťažko identifikovateľní “neprispôso-
biví”, ktorí nechápu, že kontajnery 
nie sú určené na veľkoobjemový, či 
stavebný odpad a ak sú plné, nedajú sa 
“dofúkať” a odpad je potrebné vyložiť 
až v dobre fungujúcom obecnom zber-
nom dvore na Lánerovci. Otvorený je 
ústretovo aj pre chatárov vrátane sobôt  
a nedieľ.

Takýto pohľad na IZM a breh potoka 
po “doseparovaní” vriec s odpadom 
uložených vedľa plných kontajnerov 
lesnou zve rou a jeho popremiestňo-
vaní vetrom určite nikoho z nás 
chatárov, či náhodných návštevníkov 
neteší a už vôbec nie domácich, ktorí 
to majú na očiach zväčša denne v týžd-
ni pred vývozným dňom... Tak ruku na 
srdce: trvalo udržateľné životné pros-
tredie nekončí pred prahmi vašich, či 
našich chát a domov a jeho kvalita je 
len a len v našich rukách.

A pre tých “neprispôsobivých” ešte 
raz slová z úvodu: Preberte sa a ne-
blbnite! O pár mesiacov bude na 
Čertove optický internet a tým aj 
možnosť využitia kvalitných kamier do 
existujúceho obecného kamerového 
systému a ten vás už naozaj “vyzlečie 
donaha”. 

Pavel Melišík, foto: Ján Jancík

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Čertovskí chatári, “neblbnite”! 

Už mnohokrát sa písalo v noviných, že  
v našom meste máme veľa aktívnych 
seniorov. A tak možno povedať, že po-
jem starý človek nevystihuje správnu 
podstatu života tejto skupiny oby-
vateľov mesta nad 60, či 70 rokov.  
V skutočnosti ide o sku pinu ľudí, ktorí 
skutočne nemajú vitalitu. Väčšinou 
času sedia doma, alebo ležia, čítajú 
knihy, sledujú televíziu a rozhlas. Pa-
sivita, nečinnosť a nuda sú pre nás 
starších zlými radcami. Svojou neu-
veriteľnou silou pôsobia počas celej 
staroby deštrukčne najmä na psychiku  
a v súčasnej koronakríze o to viac.

Je dobre, že takýchto obyvateľov 
mesta je menej a väčšia časť je ak-
tívnych, čím majú predpoklad na dlhší 
a zdravší život. Veľkú zásluhu na tom 
má aj naše mesto, ktoré zabezpečuje 
pre seniorov podpornú sociálnu služ-
bu formou vytvárania podmienok na 
dobré fungovanie ambulantného den-
ného centra seniorov. Mnohostranná 
činnosť tohto zariadenia vytvára pred-
poklad na to, čo je dôležité pre ak-
tívny život v starobe. Je to predovšet-
kým udržiavanie spoločenských  
a priateľských vzťahov rôzneho typu, 
kreatívne uplatňovanie a presadzo-
vanie záujmov členov a pritom orga-
nizovanie aktívneho života. 

A práve prax v tomto náročnom 
období korona krízy ukázala aká je 

dôležitá vzájomná podpora, priateľské 
vzťahy a spoločné záujmy a ako ľahšie 
sa prechádza spoločne cez takéto ob-
dobie. Mnohokrát sa stáva, že seniori 
s pribúdajúcim vekom strácajú chuť  
a záujem o akúkoľvek činnosť, či pohy-
bové aktivity, či obľúbené prechádzky. 
Tak sa to s nami stalo aj v uplynulých 
týždňoch, keď z každej strany sa na 
nás“ valil korona vírus“ a boli sme 
vystavení úplne novému systému 
života. Nemôžeme zatiaľ navštevovať 
priestory denného centra a absolvovať 
záujmové a kreatívne krúžky. Našťastie 
máme od nášho mesta veľmi dobrú 
motiváciu – turistické paličky, ktoré 
po postupnom uvoľňovaní opatrení 
korona krízy môže čoraz viac členov 
využívať a zapájať sa do turis tických 
vychádzok.

Koncom mája sme mali už väčšiu 
skupinku na vychádzke cez štyri 
chotáre. Áno, prešli sme chotármi mi-
estnych časti nášho mesta z Púchova 
do Hoštiny, Ihríšť a susedných Moštíšť. 
Chodili sme okolo o boch rybníkoch 
v Ihrišťoch, kde nás čakala nádherná  
a čistá príroda. Dokonca bez ry-
bárov, ktorí mali do konca mája všeo-
becný zákaz lovu rýb. Tento pohyb  
v prírode prevetral a posilnil našu my-
seľ. Voda, rast liny a stromy nás svo-
jim zjavom potešili, uvoľnili. Povedali 
sme si, že pohyb na čerstvom vzdu-

chu je ideálny spôsob ako sa aktívne 
rozhýbať a zrelaxovať.

Chcem poďakovať nášmu mestu 
za to, že pre turis tický krúžok máme 
pomôcku, ktorá nám pomáha pri 
chôdzi. Teší nás, že sa zväčšujem záu-
jem o turistiku zo strany členov. Chcem 

však oceniť aj tých čle nov, ktorí sa ak-
tívne zapájajú v turistickom krúžku aj 
napriek svojim pohybovým chorobám 
a pribúdajúcim rokom. Nestrácajú chuť 
a elán do života, čím sú inšpiráciou aj 
pre ďalších členov.           Emília Luhová 
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Výberové konanie na pracovnú pozíciu
grafik - marketingový pracovník
Púchovská kultúra, s.r.o., so sídlom Hoenningovo námestie 2002, 
020 01 Púchov, IČO: 50648616
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu grafik - marketingový pracovník.
Rámcová náplň práce:
• príjem občianskej, podnikateľskej a politickej inzercie,
• grafické spracovanie inzerátov a oznamov pre Púchovské noviny,
• grafické spracovanie programu a plagátov pre divadlo, kino a Župný dom, 
• spolupráca pri tvorbe vzhľadu a napĺňaní obsahu webových stránok  
mesta Púchov a Púchovskej kultúry, s.r.o.
Požiadavka na vzdelanie:
• stredoškolské s maturitou
Ostatné znalosti a schopnosti:
• Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign – pokročilý,
• MS Office – pokročilý,
• komunikatívnosť, kreativita, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť,  
flexibilita. 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer s 80% úväzkom.
Ponúkaný plat a benefity:
• HM 800 EUR/mes.,
• možnosť osobného ohodnotenia,
• pružný pracovný čas s možnosťou príležitostnej práce z domu.
Informácie o výberovom konaní:
Svoje žiadosti spolu so životopisom, motivačným listom, portfóliom a súh-
lasom na spracovanie osobných údajov zasielajte najneskôr do 8.6.2020 na 
mailovú adresu: riaditel@puchovskakultura.sk alebo poštou na adresu: 
Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov.  
Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.
Termín ukončenia výberového konania: 19.6.2020.
Termín nástupu do práce: 1.9.2020.

MESTO PÚCHOV vyhlasuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

výberové konanie na obsadenie pracovného 
miesta: vedúci oddelenia dopravy a služieb 
Mestského úradu Púchov

Kvalifikačné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- Prax minimálne 5 rokov,
- Znalosť legislatívy v oblasti: verejnej správy s dôrazom na územnú samo-
správu mesta, a to najmä zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  
v platnom znení, zákona č. 311/2001Z.z. Zákonník práce, zákona č.552/ 
2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, dopravy (úlohy mesta ako 
cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie), a to 
najmä zákon č. 135/1961 Z .z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v platnom znení, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení, 
Znalosť VZN a zásad mesta Púchov,
- Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook ).
Iné výhody:
- Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- Prax  v oblasti územnej samosprávy,
- Skúsenosti s riadením kolektívu,
- Znalosť anglického jazyka, prípadne iného cudzieho jazyka  na používa-
teľskej úrovni,
- Odolnosť voči stresu,
- Ovládanie spoločenského protokolu,
- Schopnosť teamovej práce,
- Samostatnosť, flexibilita,
- Vodičský preukaz skupiny „B“.
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
- Profesijný životopis,
- Motivačný list,
- Potvrdenie o dĺžke praxe,
- Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- Koncepciu riadenia oddelenia v rozsahu 2 strán A4,
- Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 
Z.z. o osobných údajoch  v platnom znení.
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného 
platu najmenej 1000 € brutto.
Termín podania písomnej žiadosti do výberového konania s požadova-
nými dokladmi je do 30.06.2020 do 15:00 hod. – rozhodujúci je dátum 
doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Uchádzač, kto-
rý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom 
termíne, bude z výberového konania vyradený. 
Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2020
Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania zasie-
lajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci oddelenia 
dopravy a služieb – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 
Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 
alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili pod-
mienky, oznámené písomnou formou.
Mesto Púchov si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádza-
čov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo 
nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. 
O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači 
písomne informovaní.

Poďakovanie
Vedenie Mesta Púchov z celého srdca ďakuje firme ODEMA, ktorá darovala 
množstvo elegantných odevov do mestského šatníka Veci za úsmev. Vďaka 
tomu mohlo byť obdarovaných mnoho ďalších Púchovčanov, ktorí to po-
trebujú. Pomoci sa dostalo aj do DSS Nosice. Zároveň patrí poďakovanie aj 
rímskokatolíckej farnosti v Púchove (pánu farárovi Stanislavovi Stolárikovi  
a všetkým ostatným, ktorí sa na tejto pomoci podieľali), v ktorej priestroch 
je možné si tieto odevy vybrať, vždy počas pracovných dní v čase 9:00 – 
17:30 hod. Ďakujeme, že máte otvorené srdcia v tejto neľahkej situácii,  
v ktorej to ľudia zvládnu, iba ak držia pevne spolu.
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Futbal - 2. liga muži

Stolný tenis

O osude prerušeného ročníka oblastných stol
notenisových súťaží v okresoch Púchov, Považská 
Bystrica a Ilava rozhodnú stolnotenisové oddiely  
a kluby. Vyplýva to z ankety, ktorou Výkonný výbor 
Oblastného stolnotenisového zväzu Považská Bystri
ca oslovil účastníkov nedohratej 5. a 6. ligy.

Pre regulárnosť súťaže a postupu družstiev do 
vyššej súťaže alebo zostupu do nižšej súťaže, 
Výkonný výbor Oblastného stolnotenisového zväzu 
v Považskej Bystrici žiada predsedov oddielov  
a klubov alebo vedúcich družstiev 5. a 6. ligy o vy
jadrenie na nasledujúce otázky:

1. Máte možnosť trénovať a odohrať stretnutia?
2. Ste za odohratie posledných dvoch kôl súťaže?
3. Ak nemôžete odohrať stretnutia doma, ste 

ochotní odohrať u súpera?
Ako ďalej informuje riadiaci orgán stolnote

nisových súťaží, 21. kolo oboch súťaží by sa hralo 
podľa vyžrebovania v týždni od 22. 6. do 26. 6. 2020 
a 22. kolo v týždni od 29. 6. do 3. 7. 2020. Výsledky 
ankety by mali byť známe tento týždeň.

Ostatné dve oblastné stolnotenisové súťaže (7. 
a 8. liga) sa stihli odohrať tesne pred vyhlásením 
núdzového stavu. Krajské stolnotenisové súťaže (2., 
3. a 4. liga) krajský stolnotenisový zväz na základe 
hlasovania klubov ukončil s ponechaním poradia,  
a teda i postupov a zostupov na základe umiestnenia 
mužstiev v tabuľke po odohratí 22. kola.                pok

Tabuľka 5. ligy po 20. kole:
1. Dubnica  20 18 2 0 247:113 58
2. Pruské  20 18 1 1 253:107 57
3. Sedmerovec B 20 15 1 4 238:122 51
4. Beluša  20 11 2 7 182:178 44
5. Slovan PB  20 11 2 7 232:128 44
6. D. Kočkovce B 20 8 5 7 188:172 41
7. Dohňany  20 7 1 12 160:200 35
8. Ladce B 20 6 3 11 158:202 35
9. N. Dubnica B 20 4 4 12 139:221 32
10. Nozdrovice  20 4 3 13 140:220 31
11. TTC PB  20 5 0 15 123:237 30
12. Medeko PB  20 1 0 19 100:260 22

Tabuľka 6. ligy po 20. kole:
1. JoLa DCA 20 15 5 0 221:139 55
2. Sedmerovec C 20 14 5 1 225:135 53
3. H. Breznica 20 15 2 3 228:132 52
4. Zliechov  20 13 5 2 204:156 51
5. D. Mariková 20 8 5 7 172:188 41
6. Pružina 20 6 4 10 166:194 36
7. Milochov 20 7 2 11 174:186 36
8. Udiča  20 5 4 11 165:195 34
9. Pruské B 20 6 1 13 168:192 33
10. N. Dubnica C 20 5 2 13 140:220 32
11. Slovan PB B 20 5 0 15 158:202 30
12. Č. Kameň 20 2 3 15 139:221 27

O osude súťaží rozhodnú kluby

Pre druholigových futbalistov MŠK Púchov 
sa tohtoročná sezóna definitívne skončila. A to  
i napriek tomu, že Výkonný výbor Slovenského 
futbalového zväzu minulý týždeň rozhodol, že 
druhá liga sa dohrá. Týka sa to však len prvých 
šiestich mužstiev, ktoré zabojujú o barážovú 
mies tenku s posledným mužstvom Fortuna ligy. 
O reakciu na kontroverzné rozhodnutie VV  SFZ, 
ale aj na novinky v družstve mužov MŠK Púchov 
sme sa spýtali manažéra klubu Mareka Šimáčka.  

- Ako hodnotíte rozhodnutie VV SFZ o tom, 
že bude pokračovať 2. liga? Najmä v súvislosti  
s rozhodnutím riadiaceho orgánu, ktorý 
odporučil súťaž predčasne ukončiť.

Naše stanovisko k dohrávaniu súťaže respektíve  
k predčasnému ukončeniu súťaže bolo jasné. Súťaž 
stratila regulárnosť rozhodnutím regionálnych 
zväzov anulovať výsledky tretích a nižších líg. Tým 
pádom nebolo pre nás tak zo športového ako i eko
nomického hľadiska zmysluplné pokračovať v súťaži.

- Je rozhodnutie, aby súťaž dohralo len šesť 
klubov podľa vás diskriminačné, alebo ste ho 
privítali? 

Rozhodnutie sme prijali ako fakt, že bude 
umožnené najlepšiemu mužstvu druhej ligy zabojo
vať o postup do najvyššej súťaže. Aj keď si myslím, že 
sme si na Slovensku vymysleli niečo, čo je pre laickú 
verejnosť dosť ťažko pochopiteľné….

- V akom štádiu je príprava futbalistov MŠK 
Púchov na novú sezónu? Začali ste už s prípravou?

Kedže sme ešte len 2. júna zistili, že sezóna je pre 

nás definitívne ukončená tak do piatku 5. júna sme 
plnohodnotne trénovali. Násladne hráči dostanú dva 
týždne voľno a 22. júna začneme prípravu na novú 
sezónu.

- Ako vidíte zloženie kádra pre nový súťažný 
ročník? Zostane pohromade, prípadne dôjde  
k nejakým výraznejším zmenám?

Zloženie kádra je v štádiu riešenia. Snažíme sa 
udržať káder pohromade aj keď k nejakým zmenám 
určite príde. Máme vytipované určité posily, o ktoré 
by sme radi mužstvo doplnili a taktiež evidujeme 
záujem o niektorých našich hráčov. 

-Dostala sa ku nám informácia, že tréner  
Cifranič v Púchove končí. Ak áno, máte už za neho 
náhradu?

Tréner Cifranič po vzájomnej dohode odchádza do 
Podbrezovej. Týmto by som sa mu chcel poďakovať 
za prácu, ktorú v klube odviedol. Som presvedčený, 
že posunul naše mužstvo o level vyššie. Novým 
trénerom mužov bude Lukáš Kaplan. Teším sa tomu, 
že sa mi podarilo dohodnúť sa s ním na spoluprá
ci nakoľko je to rodák z Púchova a bude dôležitou 
osobou, ktorá nám pomôže napredovať aj v ďalšej 
sezóne.

- Aká je finančná situácia klubu, k akým 
úsporným opatreniam došlo v súvislosti s korona-
krízou?

Ako takmer každý klub na Slovensku aj my sme 
museli pristúpiť redukcii nákladov, ktoré boli súvisi
ace s koronakrízou. Všetci tréneri aj hráči v klube ak
ceptovali zníženie ich odmien počas obdobia, kedy 

nebolo možné realizovať tréningový proces či hrať 
zápasy.

- Bude mať klub dostatok financií na budúci 
súťažný ročník?

Verím tomu, že áno. Samozrejme bude náročné  
v dnešnej dobe zohnať zdroje, ale som presvedčený, 
že vytvoríme podmienky zodpovedajúce druholi
govej súťaži.

- Ako to bude s mládežníckymi družstvami? Pri-
hlásite do súťaže rovnaký počet družstiev, ako  
v predčasne skončenom ročníku?  

Čo sa týka mládeže, tak neplánujeme žiadne zásad
né zmeny v počte družstiev. Potešujúcou správou pre 
nás je, že sme znovu získali na najbližšie tri súťažné 
ročníky štatút Útvaru talentovanej mládeže, čo bude 
znamenať každoročné dotácie zo Slovenského fut
balového zväzu. 

- I keď mimoriadne opatrenia nedovolili 
púchov ským mužom súťaž dohrať, viete nájsť 
nejaké pozitívne momenty na uplynulej sezóne?

Keďže bola táto sezóna s definitívnou platnosťou 
ukončená, chcel by som sa poďakovať všetkým 
priaz nivcom, sponzorom a fanúšikom, ktorí nám 
boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní. Osobitne 
chcem spomenúť  chalanov z púchovského ULTRAS, 
ktorí sa po dlhšej dobre vrátili na štadióny a boli pre 
nás vo všetkých domácich a niektorých vonkajších 
zápasoch výraznou podporou, za čo im patrí moje 
poďakovanie.          Milan Podmaník

Pre mužov MŠK Púchov sa druholigová sezóna 
definitívne skončila, Cifraniča strieda Kaplan

Nový tréner mužov MŠK Púchov Lukáš Kaplan 
má trénersku licenciu UEFA A. Žiacke futbalové 
časy strávil v Púchove, hrával za mužov Rapid 
Bratislava, FK Púchov a Lednické Rovne. Medzi na
jväčšie trénerské úspechy patrí víťazstvo so žiak
mi Žiliny v 1. lige a víťazstvo s mladším dorastom 
Senice v prvej lige. Trénoval aj mužov Slovana 
Rudinská (5. liga), Spartak Bánovce nad Bebravou 
(3. liga). Jeho posledným trénerským pôsobiskom 
pred príchodom do Púchova bol Šamorín.   

Kto je Lukáš Kaplan?
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Ak sa znalcov histórie púchovského mládežnícke
ho futbalu spýtate na človeka, ktorý s mládežníkmi 
dosiahol najvýznamnejšie úspechy, určite by každý 
z nich bez váhania spomenul meno Štefan Kračuník. 
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia urobil 
z dorastencov Púchova pojem, ktorý s rešpektom 
uznávalo celé futbalové mládežnícke Slovensko. Na 
špičkovej úrovni držal púchovský dorastenecký fut
bal celých dvanásť rokov. 

Krížom cez Slovensko do Púchova
Štefan Kračuník sa narodil na jeseň roku 1933  

v ďalekej Snine na východe Slovenska. V rodnom 
meste k futbalu nielen pričuchol, ale v okresných 
súťažiach absolvoval žiacke futbalové roky. Pri rozho
dovaní sa, kam na strednú školu, vyšlo mladému 
Štefanovi ako riešenie učilište vtedajšej odevnej 
spoločnosti Rolný v Púchove. „Firma Rolný si vybe
rala adeptov pre štúdium po celom Slovensku. Na 
učňovské školy sa vtedy nerobil nábor, ako dnes, ale 
výber. Pamätám si, že pre východné Slovensko bol 
výber v Spišskej Novej Vsi, pre stredné Slovensko  
v Banskej Bystrici a pre západné Slovensko v Trenčíne. 
V Spišskej Novej Vsi nás bolo na výbere okolo 200, 
púchovská firma si nás vybrala štyroch,“ spomína si 
Kračuník s tým, že pri výbere už zohľadňovali aj fut
balové schopnosti, no prím hrali študijné výsledky. 

Rozhodnutie odísť študovať do takmer 400 kilo
metrov vzdialeného mesta je pre súčasnú generáciu 
zdanlivo nepochopiteľné. Zvlášť, keď mladý Štefan 
nebol náruživým amatérskym krajčírom. V Púchove 
však študovalo hneď jedenásť chlapcov zo Sniny  
a medzi nimi i dvaja Štefanovi bratranci. Tí mu dali 
o škole priaznivé preferencie, a tak bolo rozhodnuté, 
že 16ročný Štefan Kračuník sa dostal do Púchova. 
Vtedy nemohol ani len tušiť, že v Púchove sa „zdrží“ 
ďalších sedem desaťročí. Písal sa rok 1949...

Štefan mal šťastie v tom, že do učilišťa firmy Rol
ný prišiel v čase, kedy vrcholila snaha vedenia firmy  
o športové vyžitie svojich učňov. Z pochopiteľných 
dôvodov nemali žiacke, ale iba dorastenecké druž
stvo. Tvorili ho tzv. mladí muži, ako vtedy nazývali 

učňov firmy Rolný. Doras
tenci štartovali v súťažiach 
Žilinskej oblasti. Väčšie 
úspechy nedosiahli, no 
mnoho mladých mužov“ sa 
vďaka talentu a tréningovej 
drine prepracovali aj medzi 
opory Amužstva mužov. 
Jedným z nich bol aj Štefan 
Kračuník. Ten síce prišiel 
do učilišťa už v čase, kedy 
po znárodnení firma Rolný 
zanikla, tradícia výchovy 
futbalovej mládeže sa však 
udržala. 

Zvykol si okamžite
„Prechod z východu do 

Púchova mi nerobil žiadne 
problémy. Takmer okamžite 
som sa tu udomácnil, veľmi 
mi pomohli obaja moji brat
ranci. Presadiť sa vo futbale 
však nebolo jenoduché. 
Približne každý druhý učeň 
hrával futbal, konkurencia 
bola silná. Trénoval som 
však poctivo, bol som trpez
livý, makal som na sebe  
a už ako 16ročného ma v prvom roku pôsobenia  
v Púchove zaradili do širšieho kádra dorasteneckého 
družstva. Sem tam som ako striedajúci dostal príleži
tosť aj v zápasoch,“ spomína Štefan na začiatky  
v Púchove.

Herný prejav rýchleho obojnohého mladého 
útočníka sa trénerom pozdával, a tak nečudo, že už 
v druhom roku pôsobenia v meste pod Lachovcom 
si Štefan našiel pevné miesto v základe doraste
neckého družstva. Púchovskí dorastenci vtedy hra
li súťaž s Martinom, Považskou Bystricou, Žilinou  
a ďalšími rovesníkmi zo Žilinskej oblasti. Púchovča
nia skončili v župnej súťaži na štvrtom mieste a už 

o rok neskôr si tréner Ján Punčochář vybral 
Štefana Kračuníka za kapitána družstva. 

Už v nasledujúcom roku 1952, kedy skončil 
dorastenecký vek, dali vtedajší futnkcionári 
Štefanovi príležitosť v Adružstve mužov.  
Z dorastu sa rovnakej pocty ako 19ročnému 
Štefanovi dostalo len ďalším dvom mladým 
futbalistom. V púchovskom drese odohral 
tri sezóny, aby v roku 1954 nastúpil na 
základnú vojenskú službu do neďalekej 
Žiliny. Uviazol v hľadáčiku tamojšej futba
lovej Dukly Žilina. 

Futbalová vojenčina v Žiline
„V Žiline sme hrali 1. A triedu, čo bolo  

o súťaž nižšie, ako hrával Púchov. Hneď v pr
vom roku mojej vojenčiny sme súťaž vyhrali 
a postúpili do kraja, kde hrával aj Púchov.  
A náhoda chcela, aby sa hneď v prvom 
zápase nového futbalového ročníka stretol 
Púchov na domácom trávniku s Duklou Žili
na,“ uviedol Kračuník.

V hľadisku Púchovského štadióna bolo 
na zápas zvedavých 1500 divákov, stret
nutie skončilo hokejovým výsledkom 4:4, 
keď domáci viedli už 4:1. Potom však začal 
úradovať práve Štefan Kračuník. Po jeho 
úniku a nezištnej prihrávke znížili vojaci na 

2:4, ďalší gól strelil Štefan sám – 3:4 a päť minút pred 
koncom stretnutia si zopakoval sólový únik a gólovú 
prihrávku – 4:4. 

Po vojne smerovali jeho kroky späť do Púchova, 
ktorého dres obliekal až do roku 1963. Aktívnu fut
balovú kariéru ukončil ako tridsaťročný, kedy sa aj 
oženil s manželkou Zuzanou. Prakticky zároveň so 
zavesením kopačiek na klinec odštartovala tréner
ská kariéra Štafana Kračuníka. „Môj vtedajší sused 
a predseda oddielu Miro Jelčic ma prehovoril, aby 
som zobral žiakov. Bolo to v čase, kedy sa mládeži 
začala venovať v Púchove mimoriadna pozornosť,“ 
povedal Kračuník. Púchovskí žiaci sa dovtedy motali 
na spodných priečkach tabuľky, po príchode Štefana 
Kračuníka sa hneď v prvom ročníku vyšvihli na druhé 
miesto hneď za Považskú Bystricu. 

Boje o titul majstra Slovenska
Pred sezónou 1965/1966 prikývol Štefan na ďalšiu 

ponuku, aby sa stal trénerom dorastu. Dovtedajší 
dorastenecký tréner Hrnčiar prevzal mužov, a tak 
Kračuník nemohol dorast odmietnuť. Jeho súhlas 
trénovať dorastencov zároveň odštartoval dote
raz najslávnejšiu éru púchovského mládežníckeho 
futbalu. Hneď v prvom roku pôsobenia pri doraste 
vyhrali púchovskí dorastenci východnú skupinu 
dorasteneckej ligy a vybojovali si právo súboja  
s víťazom západnej skupiny – Slovanom Bratislava. 
Na majstrovský titul sa Púchovčanom dosiahnuť 
nepodarilo, po prehrách 0:2 a 1:2 sa z titulu tešil fa
vorizovaný Slovan. O historický úspech sa pričinili 
Štefanovi zverenci Kováč, Gabčo, Ondruš, Brezáni, 
Štefan Tománek, Fojtík, Vrabec, Papan, Žiačik, Škrko, 
Čučka, P. Vavrík, Weiss, Kevický, Dudák, L. Urban  
a Kušík. Tento ročník bol významný nielen his
torickým umiestnením v domácej súťaži, ale aj vstu
pom mládežníkov na medzinárodnú scénu. Keďže 
normalizácia prišla až o pár rokov neskôr, mohli 
púchovskí dorastenci vycestovať na medzinárod
ný turnaj do rakúskeho Domawitzu, kde v skvelej 
konkurencii vybojovali výborné tretie miesto.

Systematická mravenčia práca trénera Kračuníka 

Najúspešnejší mládežnícky tréner spojil celý futbalový život s Púchovom 

Štefan Kračuník písal zlatú éru 

Štefan Kračuník s manželkou Zuzanou si v Keblí užívajú spokojnú jeseň života.
     FOTO: Milan Podmaník

Štefan Kračuník (vpravo) v Púchovskom drese v 60. rokoch 
minulého storočia.                       FOTO: Archív Š. Kračuníka
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priniesla aj ďalšie úspechy. Už v ročníku 1968/1969 
si jeho zverenci zopakovali celkové prvenstvo vo 
východnej skupine dorasteneckej ligy a dvojzápas 
o majstra Slovenska s Interom Bratislava. V prvom 
zápase Púchovčania zvíťazili 1:0, v Bratislave však 
dostali poltucet a na titul zase nedosiahli. Treba však 
jedným dychom dodať, že v Bratislave hrali Púchov
čania po týždennom pobyte na turnaji vo Švajčiar
sku.

„V tom čase existoval jeden výborný systém týka
júci sa dorasteneckých mužstiev. Zápasy sa hrali ako 
predzápasy ligových duelov. Diváci zaplatili za vstu
penku o korunu viac a tá koruna od každého jedného 
diváka sa rozdelila na polovicu pre oba dorastenecké 
tímy. Čiže ak sme hrali v Žiline pred 15.000 divákmi, 
po zápase sme si odvážali domov 7500 korún, čo 
boli v tom čase solídne peniaze. Nehovoriac o tom, 
že keď mladí chlapci hrali pred 15tisícovou, alebo 
30tisícovou kulisou v Žiline či v Bratislave, bol to 
skvelý zážitok,“ doplnil tréner.

Najlepšia éra púchovskej mládeže
Šesťdesiate roky sú v Púchove považované za naj

lepšiu éru mládežníckeho futbalu. Nielen pre dve 
účasti dorastencov v sérii o majstra Slovenska, ale 
najmä pre celú generáciu hráčov, ktorí prešli tréner
skými rukami Štefana Kračuníka. Mnohí z nich sa 
prebojovali do ligových mužstiev vo vtedajšom 
Československu (Tománkovci, Holý, Mackura, Vra
bec, Koiš, Jozef Chovanec). Nemenej významný bol 
aj prísun hráčov do prvého mužstva mužov, ktoré si 
úspešne počínalo v Slovenskej národnej lige (Dun
ko, Gabčo, M. Šatka, Brezáni, Fulec, Mazák, Kavecký, 
Príkazský, Babčan, Urbanovský, Weissabel, Ďuďák, 
Baláž, Pavlis, Škripec, O. Cíbik, Jaroslav Chovanec   
a ďalší). 

Dorastencov Púchova viedol Štefan Kračuník celých 
dvanásť rokov až do sezóny 1976/1977. Dôvodom 
ukončenia dlhoročného pôsobenia pri doraste bolo, 
že sa chcel venovať deťom, rozhodnutie umocnili aj 
zdravotné problémy.  

Bez futbalu však dlho nevydržal, už po roku sa 
vrátil a začal trénovať mladší dorast. Vydržal pri ňom 
päť rokov a najväčším úspechom bolo víťazstvo na 

majstrovstvách kraja a účasť v záverečnom turnaji  
o majstra Slovenska. V ňom Púchovčania porazili 
Inter Bratislava, podľahli Prešovu a Nitre a obsadili 
tretie miesto. 

Návrat s mužmi do I. SNL
Štefan Kračuník si vyskúšal aj post prvého trénera 

pri púchovských mužoch. Stal sa ním v neľahkej 
situácii pred ročníkom 1982/1983. Sezónu predtým 
Púchovčania vypadli z II. Slovenskej národnej ligy 
a mužstvo bolo najmä psychicky zdecimované. 
Kračuníkovi sa však kolektív podarilo stmeliť, Púchov 
súťaž vyhral s päťbodovým náskokom pred Han
dlovou a po roku sa vrátil do I. Slovenskej národ
nej ligy. V nasledujúcom roku absolvoval premiéru  
v I. Slovenskej národnej lige doma proti Prievidzi, 
hneď v druhom kole cestovali Púchovčania do Hu
menného, ktoré malo postupové ambície. „Na ten 

zápas si spomínam ako dnes. Prišiel naň plný auto
bus fanúšikov z mojej rodnej Sniny. Päť minút pred 
koncom sme prehrávali 0:1, na zápase bolo asi 5000 
ľudí. Vojtek z penalty vyrovnal. S remízou sme boli 
navýsosť spokojní. Domáci diváci tlačili Humenčan
ov dopredu, aby strhli víťazstvo na svoju stranu. Náš 
brankár Chovanec bol pod tlakom, no po jeho zá
sahu vyhodil loptu na Paľa Burdeja a po jeho centri 
hrajúci asistent trénera Tománek rozhodol o našom 
víťazstve,“ spomína Kračuník. 

Stretnutie v Humennom bolo jedným z mála, na 
ktorom bola aj manželka Štefana Kračuníka Zuzana. 
Boli spolu s manželom navštíviť rodinu v Snine, a tak 
šla aj na zápas v Humennom. „Bola som na futbale 
so Štefanovým bratom, ten ma po víťaznom góle 
vyzdvihol do vzduchu a povykrúcal,“ spomína si pani 
Zuzana.

Pri futbale vydržal Štefan Kračuník až do roku 1993, 
kedy sa začal naplno venovať profesionálnemu 
zamestnaniu v odevnej fabrike Makyta, kde bol ria
diteľom odevnej konfekcie. Neskôr ešte dva roky 
pracoval v súkromnej odevnej spoločnosti , aby ešte 
pred prelomom tisícročí odišiel na zaslúžený odpoči
nok. 

Latku nastavil vysoko...
Dnes si už spolu s manželkou užívajú dôchodok vo 

vzorne udržiavanom rodinnom dome v púchovskej 
časti Keblie. Radosť majú z troch synov (Pavol, Šte
fan, Peter), troch vnúčat a štyroch pravnúčat. Synovia 
hrávali futbal v žiackom a dorasteneckom veku, na 
trénerskú dráhu sa však ani jeden z nich po otcovi 
nedal. 

I keď nohy už Štefana Kračuníka neposlúchajú tak, 
ako keď brázdil futbalové trávniky, stále je to mimo
riadny vitálny človek s jasnou hlavou, ktorému pri 
futbalových spomienkach zaiskria oči, pri oživovaní 
starých spomienok sa občas i zaleskli.  Stále pozorne 
sleduje futbalové dianie u nás i v zahraničí, rovna
ko tak pod drobnohľadom má púchovský futbal, 
ktorému zasvätil takmer polstoročie. A zanechal   
v ňom pozitívnu stopu, ktorú si treba stále pri
pomínať.               Milan Podmaník  

Najúspešnejší mládežnícky tréner spojil celý futbalový život s Púchovom 

mládežníckeho futbalu v Púchove

Vojenčina v drese žilinskej Dukly.

... a v drese púchovských Gumární. 
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SPOMIENKA
“Kto zomrel neodchádza, ale ostáva v srdciach tých, 
ktorí ho milovali.” Dňa 15. 6. 2020 uplynie 30 rokov, 
čo nás opustil otec FRANTIŠEK KURTA a dňa  
6. 9. 2020 uplynú 3 roky od úmrtia našej milovanej 
mamy MARIE KURTOVEJ. 

S láskou spomína syn Rudolf, vnuk Richard  
s manželkou a pravnúčatá Sárka a Timko.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život  
a všetkých nás. Chýba nám 
Tvoja láska, úsmev a do-
brota, spomínať budeme 
do konca života.“ Dňa 10. 
6. 2020 si pripomenieme 
2. výročie odo dňa, čo nás 
opustila naša milovaná 
mama, babka IVANA 
JUROVČÍKOVÁ z Púcho-
va. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišli bez rozlúčenia, ale láska v srdci nám nedovolí 
zabudnúť. Chýbate nám, otec, mama...“ Dňa 18. 5. 
2020 sme si pripomenuli 44. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec a dedko FRANTIŠEK 
KROŠLÁK a dňa 17. 10. 2020 uplynie 19 rokov od- 
vtedy, čo nás opustila aj naša drahá mama a babka 
BOŽENA KROŠLÁKOVÁ. Kto ste ich poznali, venu-
jte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú synovia Vlado, Dušan, Ivan,  
dcéra Ivica s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 29. 5. 
2020 zúčastnili na posled-
nej rozlúčke s našim zo-
snulým STANISLAVOM 
ŠALAMÚNOM. Ďakujeme 
za vyjadrenie úprimnej 
sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste zmiernili náš 
žiaľ. Zároveň chceme poďakovať p. farárovi Pavlovi 
z Nimnice za povzbudivé slová a pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina.   
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SPOMIENKA
„Tých, ktorých milujeme 
neodchádzajú, žijú v našich 
srdciach každý deň.“ Dňa 15. 
6. 2020 si pripomenieme  
1. výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca  
a dedka PhDr. VLAD-
IMÍRA OPRŠALA. V ticho-
sti si spomeňme. 

Spomínajú manželka, syn s rodinou. 

SPOMIENKA
„Spustla už záhrada, spus-
tol aj dvor, ticho je v dome, 
nepočuť Tvoje kroky v ňom. 
Drahého človeka nám osud 
vzal, v našich srdciach hl-
boký žiaľ zanechal.“ Dňa  
6. 6. 2020 uplynulo 8 
rokov, čo nás opustil náš 
milovaný synček, vnúčik 
RUDKO SLABÝ zo Zubáka.  
Rudko, chýbaš nám...

S láskou spomínajú rodičia a starí rodičia.

SPOMIENKA
“Čas plynie, spomienky  
v srdci zostávajú. Tí, čo Ťa 
mali radi, stále spomínajú.” 
Dňa 7. 6. 2020 uplynulo 
15 rokov od úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca, 
dedka a pradedka FRAN-
TIŠKA FILIAČA. 

S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou  
a dvaja synovia. 

SPOMIENKA
“V našich srdciach zostávaš 
stále žiť.“ Dňa 9. 7. 2020 si 
pripomíname prvé výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko 
FERDINAND GABRIŠ. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Eva,  
dcéry Miroslava, Milada a synovia Peter  

a Ferdinand s rodinami.

SPOMIENKA
„Zostali spomienky a odkaz 
jediný, tak veľmi chýbaš nám 
v kruhu rodiny.“ Dňa 8. 6. 
2020 uplynuli 3 roky, čo nás 
navždy opustil JÁN BABIŠ. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra  
a syn s rodinami. 

BLAHOŽELANIE
Dňa 11. 6. 2020 sa naša 
mama, babka, prababka  
p. MÁRIA BOĎOVÁ z Nosíc 
dožíva krásnych 92 rokov. 
Prajeme Ti všetko najlepšie, 
hlavne zdravie. 

Syn Jozef s priateľkou Ankou, sestra Veronika  
a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
„Čas plynie, ale spomienky 
zostávajú.“ Dňa 14. 6. 2020 
uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milo-
vaná manželka, matka a bab-
ka TERÉZIA BRADÁČOVÁ, 
rod. Gabková. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manžel Július,  
synovia Igor  a Rasťo s rodinami. 

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia

Royova 789  (oproti Sociálnej poisťovni)

Nájdete nás
aj online na 

www.
puchovskenoviny

.sk
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KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu priestor na „Novej Tržni-
ci“ – 28 m2, WC a sprcha je v priestore. Je vhodný 
na kanceláriu, nechtový dizajn, kozmetiku, masáže. 
Tel. 0915 157 511, 0949 194 600.
• Ponúkam na prenájom kancelárie 33 m2, 23 m2, 
18 m2 (s možnosťou prepojenia) v zrekonštruovanej 
administratívnej budove na ulici 1. mája v Púchove. 
Kancelárie sa prenajímajú bez vybavenia, okrem 
vstavanej skrine v najväčšej kancelárii. K uvedeným 
priestorom je k dispozícii zariadená kuchynka. 
Pri budove je možnosť bezproblémového parkova-
nia. Tel. 0903 252 775.
• Ponúkam na prenájom obchodný/kancelársky 
priestor 33 m2 na prízemí zrekonštruovanej admi-
nistratívnej budovy na ulici 1. mája v Púchove. 
Pri budove je možnosť bezproblémového parkova-
nia. Tel. 0903 252 775.

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
• Akcia -20% do 30. 6. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. 
Tel. 0907 422 113.
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov. 
Tel. 0902 356 631.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidá-
cia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovanie-
puchov.sk
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 27. 4. 2020 sa pri ihrisku na ul. Obrancov mieru  
našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej 
kancelárii. 
• Našla sa náušnica zo žltého kovu. Majiteľka si ju 
môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii.
• Dňa 7. 5. 2020 sa na moste do Nosíc našla náušni-
ca z bieleho kovu. Majiteľka si ju môže vyzdvihnúť 
v inzertnej kancelárii.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937. 

PRÁCU PONÚKA
• Hľadám šoféra so živnosťou a vlastnou vyklápacou 
Aviou na rozvoz uhlia v okrese Púchov. V prípade 
záujmu ma kontaktujte na tel. číslach: 0905 601 146, 
0908 921 222, alebo e-mailom: hantak@uhlie.sk. 
Bližšie informácie pri osobnom jednaní. 

OZNAM
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodné verejné súťaže 
(ďalej OVS) č. 7/2020, č. 8/2020, č. 9/2020 a č. 10/2020 
na prenájom nebytových priestorov (kancelárske 
priestory) v školskom pracovisku hotel Študent 
Považská Bystrica. Jednotlivé OVS budú prebiehať 
do 29. 06. 2020 do 12:00 hod. Celé znenia OVS budú 
zverejnené na www.tsk.sk a www.sosospu.sk.

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI

Tvoj nový
najlepší
kamarát

tu na Teba
čaká!

Kontakt:
0911 290  983
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci

NEMOCNICA 
ZDRAVIE, PÚCHOV
-----------------------
POHOTOVOSŤ

DOSPELÍ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

SO-NE 7.00 - 22.00
Tel. 042/46 05 319
---------------------------

ZUBNÁ
POHOTOVOSŤ:

SO-NE 8.00 - 14.00
Tel. 042/46 05 313

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

PRIHLÁSIŤ SA JE NUTNÉ DO 12. 6. 2020 NA NA T. Č. 0908 718 662 ALEBO
 EMIALOM NA KINO.KURZY@PUCHOVSKAKULTURA.SK

KURZOVNÝ POPLATOK PRINESTE NA PRVÉ STRETNUTIE.

O Z N A M  -  I N Z E RT N Á  K A N C E L Á R I A
PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ V PIATKY 8:00 - 16:00. 

OSOBNÉ PODANIE SPOMIENOK, BLAHOŽELANÍ, RIADKOVEJ 
OBČIANSKEJ INZERCIE v kancelárii SPOPLATNENÉ. 

POSIELANÍM CEZ E-MAIL na reklama@puchovskakultura.sk
ZDARMA.

* Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu spomienok a blahoželaní.

NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU
POVAŽSKÁ BYSTRICA
--------------------------

DETSKÁ 
POHOTOVOSŤ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

SO-NE 7.00 - 22.00
Tel. 042/43 04 118
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* Zľava z doplatku sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Zľava je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.
Podmienky získania zľavy nájdete na stránke www.arnica.sk
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