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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

V minulých vydaniach sme zverejnili víťazov a 
súťažiacich prvého kola fotosúťaže o naj-
krajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov. Dnes 
zverejňujeme fotografie ďalších súťažiacich: 
Mirka Sliacka (foto č.1), Viera Šulíková (č.2), 
Simona Luhová (č.3) a Richard Crkoň (č.4).
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Slovami primátorky: Víkendový letný slnovrat – a tiež 
o tom, ako bude prebiehať mestské zastupiteľstvo

Uplynulý týždeň sa niesol opäť fázou uvoľňova-
nia, ktorá priniesla pre nás možnosť príprav na leto 
v súvislosti s organizáciou letných táborov pre detí 
ale i kina, divadla či väčších športových podujatí. Mô-
žeme sa spoločne tešiť aj na kultúrne leto na Pešej 
zóne, v Europarku i v Župnom dome. Naplno sa roz-
behla aj vynovená mestská knižnica, kde sa pripra-
vuje počas nasledujúcich dní Festival poézie, ktorého 
čestným hosťom bude slovenský básnik, prekladateľ, 
esejista, textár a publicista, pán Ján Štrasser. Ak máte 
záujem (pre)Žiť svoju báseň, nezabudnite si poznačiť 
termín 25. – 27. 6. Pokračovať budú aj piatkové det-
ské popoludnia. Teší nás, že po troch mesiacoch mô-
žeme pripravovať tiež skromné oslavy Dňa učiteľov, 
ktoré sme kvôli koronasituácii nemohli realizovať  
v pôvodne plánovanom termíne. Preto tento rok 
bude Deň učiteľov v netradičnom čase ale v tradič-
nom slávnostnom duchu 29. 6., pri príležitosti ktoré-
ho oceníme pedagogické poslanie, o to dôležitejšie 
v období, ktoré máme, verím, úspešne za sebou. Do-
voľte, milí občania, aby som vám priblížila udalosti 
Púchova - dní minulých aj budúcich.

Vzhľadom k uvoľneným opatreniam je možné stre-
dajšie zasadnutie mestského zastupiteľstva orga-
nizovať už aj za prítomnosti verejnosti. Predmetné 
mestské zastupiteľstvo bude premiérou pre nového 
člena poslaneckého zboru Mariána Mišúna, ktorý na 
tomto zasadnutí zloží sľub poslanca a nastúpi tak 
oficiálne ako náhradník za už bývalého poslanca 
Romana Hvizdáka, ktorému pre jeho nečinnosť zani-
kol poslanecký mandát (viac o tejto zmene nájdete 
na strane 5 tohto vydania PN). Zásadné body, ktoré 
sú predmetom nastávajúceho zastupiteľstva, boli 
predmetom prerokovania aj na pracovnom grémiu 
s poslancami, na ktorom sme si vysvetlili drobné 
nejasnosti a otázky jednotlivých poslancov. Na mest-
skom zastupiteľstve sa okrem iného budú poslanci 
zaoberať aj schválením viacerých návrhov všeobec-
ne záväzných nariadení a tiež konkrétnou pomo-
cou podnikateľom (z pohľadu odpustenia dane za 
užívanie verejného priestranstva – letných terás, či 
odpustenia časti nájomného za užívanie mestských 
priestorov pre nájomníkov, ktorí museli byť počas 
krízy zatvorení alebo podnikali len v obmedzenom 
rozsahu), ale aj pomocou tým občanom nášho mes-
ta, ktorí požiadali - a do budúcna stále aj iní môžu 
požiadať - o finančný príspevok z transparentného 
účtu. Všetky materiály boli odporučené k schváleniu 
príslušnými komisiami i mestskou radou. 

V tieto dni som prostredníctvom sociálnych sietí  
a pošty zachytila podnety vyľakaných občanov, týka-

júcich sa uskutočneného prieskumu dopravnej situá-
cie na Ulici Janka Kráľa. Chcela by som touto cestou 
uviesť, že panika nie je dôvodná. Mesto sa musí zao-
berať všetkými podnetmi, a teda aj tými, ktoré sme-
rovali k požiadavke zjednosmernenia časti Ulice Jan-
ka Kráľa. Prieskum dopravnej situácie na tejto ulici 
prebehol z dôvodu aktualizácie údajov spred štyroch 
rokov. Prieskum preukázal zvýšenie počtu áut na tej-
to ulici, čo môže výrazne viesť k zníženiu kvality živo-
ta obyvateľov žijúcich v tejto lokalite, keďže sa jedná 
o cestu zabezpečujúcu najmä prístup k rodinným 
domom. Je dôležité povedať, že naším záujmom nie 

je presunúť dopravný tlak na okolité ulice, a preto 
sa danú situáciu snažíme riešiť komplexne. Zásadné 
slovo budú mať odborníci zaoberajúci sa dopravou 
v meste. Získané informácie budú presunuté do 
dopravnej komisie k ďalšiemu posúdeniu, ktorá sa 
uskutoční už koncom júna. 

Pod vedením predsedu Komisie výstavby, životné-
ho prostredia a územného plánovania Miroslava Ku-
bičára prebehlo zasadnutie členov, na ktorom sme si 
i spolu s prednostkou vypočuli v rámci bodu Systém 
nakladania s komunálnym odpadom prezentáciu ak-
tuálnej situácie v odpadovom hospodárstve v našom 
meste. Ďakujem Veronike Hantákovej, pracovníčke 

mestského úradu, za podrobné a zaujímavé podanie 
tejto závažnej problematiky, pričom o záveroch sa 
viac dozviete aj v tomto vydaní PN. Dôležitým bo-
dom bola i problematika budovania ďalších odstav-
ných a parkovacích plôch v Púchove. 

Počas nasledujúcich sedem dní nás čaká zasad-
nutie až troch komisií pri mestskom zastupiteľstve 
– Komisia bytovej politiky, na ktorej sa budú opäť 
preberať žiadosti o pridelenie nájomných bytov, Ko-
misia vzdelávania, sociálnych vecí a mládeže, ktorá 
výnimočne zasadne už druhýkrát tento mesiac z vý-
nimočného dôvodu - prerokovania ďalších žiadostí o 
finančný príspevok z transparentného účtu mesta -  
a v neposlednom rade Komisia verejného záujmu. 

Veľmi ma teší, že v utorok, po dlhšej dobe obme-
dzeného pohybu a viacpočetných stretnutí, budem 
môcť osobne znova navštíviť aj našich aktívnych se-
niorov, združených v Jednote dôchodcov a v organi-
zácii Liga proti reumatizmu, ktorí si na svoje zasad-
nutie pripravili výročné správy, odbornú prednášku  
a príjemný kultúrny program.

Chcem sa touto cesto poďakovať aj Divadelnému 
súboru Makyta za usporiadanie reprízy divadelnej 
hry „Zbohom rodina“. Predstavenie bolo venované 
predovšetkým tým, ktorí v prvej línii počas krízového 
obdobia pomáhali občanom. Bolo to prvé predsta-
venie v našom Divadle Púchov po takmer štyroch 
mesiacoch nanútených „divadelných prázdnin“ a ja 
sa teším, že práve lokálne divadlo obnovilo preru-
šenú kultúrnu sezónu v našom meste. 

Cez víkend sme sa sobotňajším letným slnovratom 
prehupli do letného obdobia, a hoci Medardova 
kvapka stále kvapkala, verím, že nasledujúce dni už 
budú svojimi teplotami pripomínať leto a Slniečko 
prinesie so sebou ako zlepšenie nálady, tak i pote-
šenie z pomaly, ale isto prichádzajúcich prázdnin 
a tento rok netypického dovolenkového obdobia. 
Zvoľnenie opatrení umožnilo aj v našom meste zor-
ganizovať birmovku. Táto slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého sa uskutočnila v rímskokatolíckom kostole  
v Púchove v sobotu a už nastávajúcu nedeľu sa pri-
pravuje sviatosť prvého svätého prijímania pre na-
šich tretiakov. 

Vydržme ešte chvíľu a tešme sa z každého dňa. 
Snažte sa, aby obzvlášť v tomto období, sny pohltili 
váš život - aby život nepohltil vaše sny. Krásny týždeň 
vám všetkým!

Katarína Heneková 



spravodajstvo4

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území 
Slovenskej republiky sa Úrad verejného zdravot-
níctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť  
k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, a to nasledovne:

Od soboty 20. júna 2020 došlo oproti predchádza-
júcemu obdobiu k týmto zmenám:

• Do zoznamu bezpečných krajín pribudli Čier-
na Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko, pričom 
pre oblasť Sliezskeho vojvodstva ÚVZ SR dôrazne 
odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania vzhľadom 
na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v danej 
oblasti.

• Občania členských štátov Európskej únie môžu 
prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu minis-
terstva vnútra, pričom sú povinní prejsť územím SR 
bez zastavenia najneskôr 8 hodín od vstupu vrátane 
času určeného na nevyhnutné tankovanie pohon-
ných látok.

• Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti  
a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy a druhý 
stupeň základných škôl (pre potreby napríklad 
odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení  
a podobne). Žiaci a študenti nebudú musieť mať  
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.

• Ruší sa povinnosť zaistiť meranie telesnej teploty 
určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych 
orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri 
vstupe na kúpaliská a do wellness centier.

• Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania 
atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov.

• Povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť 
dvojmetrový odstup na oddychových plochách sa 
mení na odporúčanie.

• Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchod-
né prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť 
prevádzkovateľom priestorov maloobchodných 
prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať 
povinnú dezinfekciu priestorov predmetných 
prevádzok (sanitárny deň). Stanovuje sa povinnosť 
pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení 
spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym 

občerstvením a iným ambulantným predajom po-
travín, pokrmov a nápojov klásť dôraz na zabezpeče-
nie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, 
ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného 
sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých 
a zavedených zásad správnej hygienickej praxe 
podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady  
č. 852/2004 o hygiene potravín.

• Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu 
zákazníkov a uchovávať zoznam 30 
dní, už túto povinnosť mať nebudú.

• Ruší sa povinnosť zamestnanca 
vykonávajúceho starostlivosť o telo 
zákazníka, aby pri svojej činnosti 
používal ochranný štít tváre alebo 
ochranné okuliare. Taktiež nebudú 
musieť nosiť rúška zamestnanci 
kúpalísk a wellness centier.

• Ruší sa povinnosť zabezpečiť ne-
funkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú 
aerosól (napr. sušiče rúk).

• V prevádzkach taxislužieb sa 
povinnosť klienta sedieť na zad-
nom sedadle mení na odporúčanie. 
(Zmena bola vykonaná na základe 
žiadosti ľudí, ktorí zo zdravotných 
dôvodov nemohli sedieť na zadných 
sedadlách.)

• Ruší sa obmedzenie, že praktický 
výcvik vo vedení vozidla a údržby 
vozidla možno vykonávať len za 
účasti jedného účastníka vodičského 
kurzu a jedného inštruktora.

• Umožňuje sa alternatívne 
podávanie svätého prijímania pred-
nostne do dlane, následne bude 
umožnené podávanie do úst.

Od 1. júla 2020 sú oproti predchádzajúcemu obdo-
biu naplánované tieto zmeny:

• Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb 
do 1000 v jednom okamihu. Organizátor je povinný 

preukázať regionálnemu úradu verejného zdravot-
níctva v SR v prípade kontroly dodržanie tohto lim-
itu. Organizátor teda bude musieť zabezpečiť kon-
trolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.

• Umožní sa organizácia hromadných podujatí s 
počtom viac ako 1000 osôb výhradne pre podujatia, 
ktoré je možné organizovať za dodržania podmienky 
šachovnicového fixného sedenia, pričom maximálna 
obsadenosť bude môcť byť 50 % z kapacity sedadiel.

• Odborné konzílium súhlasí s organizovaním 
maratónov, pričom presné podmienky stanoví ÚVZ 
SR osobitným usmernením.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: MsÚ

Úrad verejného zdravotníctva SR: 
Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala 
mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v stredu 
24. júna 2020 od 9.00 hod. v Divadle Púchov, s pro-
gramom: 

1. Zloženie sľubu poslanca
2. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí MsZ Púchov
4. Plán kontrolnej 

činnosti hlavného 
kontrolóra mesta 
Púchov na druhý pol-
rok 2020

5. Správa z kontroly 
hospodárenia v ZŠ 
Gorazdova ul. Púchov

6. Návrh - VZN  
č. 4/2020 o určení 
výšky mesačných 
príspevkov v školách 
a školských zariade-
niach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti 
Mesta Púchov

7. Návrh - VZN  
č. 5/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN  
č. 3/2014 o miestnych 

daniach pre mesto Púchov
8. Návrh - VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 12/2019 o využívaní verejných priestranstiev 
na území mesta Púchov

9. Dodatok č. 2 - Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta

10. Dodatok č. 1 - Štatút participatívneho rozpočtu
11. Zmena člena v dozornej rade v spoločnosti Au-

tobusová doprava Púchov, a.s., MEDIAL Púchov, s.r.o. 
a MEDIAL TV, s.r.o.

12. Zmena členov v komisiách Mestského zastupi-
teľstva Púchov

13. Zmena zástupcu Mesta Púchov v radách škôl  
a školských zariadení

14. Úprava rozpočtu Mesta Púchov - jún 2020
15. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
16. Predaj, kúpa
17. Nájom
18. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP 

a MsÚ
19. Rôzne
20. Interpelácie 

Zdroj: MsÚ Púchov

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva
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Na základe podnetov občanov, ktoré sa vyskytli 
v meste Púchov za uplynulé dni, súvisiace so zme-
nou poslancov Mestského zastupiteľstva Púchov, 
prednostka MsÚ Púchov JUDr. Iveta Brindzová, 
podáva vysvetlenie týkajúce sa tejto situácie:

Medzi základné povinnosti každého poslanca  
v zmysle zákona patrí zúčastňovať sa zasadnutí zas-
tupiteľstva a orgánov, do ktorých bol zvolený, a to  
z toho dôvodu, že práve MsZ rozhoduje o naj-
dôležitejších záležitostiach mesta. Každá absencia 
poslanca má vplyv na možnú uznášaniaschopnosť 
MsZ a tým na možnosť prijímať zásadné rozhod-

nutia v meste. Funkcia poslanca je predovšetkým  
o zodpovednosti voči voličom a vo vzťahu k celému 
mestu. Neúčasťou poslancov na rokovaniach MsZ 
môže dôjsť k ochromeniu a nefunkčnosti mesta 
ako celku. Práve z uvedeného dôvodu zákonodar-
ca ustanovil do zákona o obecnom zriadení (§25, 
ods. 2 písm. g) ustanovenie o tom, že v prípade, ak 
sa poslanec počas 1 roka ani raz nezúčastní – t. j.  
¼ jeho volebného obdobia (!) – na zasadnutí MsZ, 
jeho mandát zaniká.

Roman Hvizdák, ktorému minulý týždeň zanikol 
mandát poslanca MsZ, sa zúčastnil zasadnutia MsZ 
naposledy dňa 29. 4. 2019, pričom viac ako 1 rok 
sa nezúčastňoval zasadnutí, ani MsZ, ani komisií. 
Vzhľadom k jeho nečinnosti mu jeho mandát po-
slanca zanikol, a to bez ohľadu na to, či bol v danom 
čase PN, alebo nie. Je potrebné uviesť, že v čase jeho 
neprítomnosti sa uskutočnilo celkovo 9 zasadnutí 
MsZ, pričom stačilo byť prítomný aspoň na jednom 
z nich, minimálne niekoľko minút, čo určite zdravot-
ný stav pána Hvizdáka umožňoval. Práve naopak, 
pred niekoľkými týždňami odmietol vykonávať svoje 
povinnosti ako člen dozornej rady a dobrovoľne sa 
vzdal svojho členstva v dozorných radách mestských 
spoločností ako napr. Autobusová doprava Púchov.

Ako poslanec, ktorý by mal poznať právne predpisy 
a štatút mesta, ktorý ako poslanec sám schvaľoval, si 
mal byť vedomý právnych následkov svojej neúčasti 
na zasadnutiach MsZ. V prípade zániku mandátu ide 
o pomerne prísnu sankciu, ktorá však má svoj účel, 
a to za každých okolností mať funkčné mestské zas-

tupiteľstvo, schopné prijímať rozhodnutia v potreb-
nom kvóre, a najmä plniť svoj poslanecký sľub a zas-
tupovať občanov mesta vo veciach verejných.

K zániku poslaneckej funkcie došlo zo zákona, nie 
na základe svojvoľného rozhodnutia mesta, ktoré 
je povinné rešpektovať zákon. V prípade, ak by bez 
povšimnutia nechalo vo funkcii Romana Hvizdá-
ka, došlo by k porušeniu ústavných práv náhrad-
níka, ktorým je Marián Mišún. Ten by sa ich mohol 
domáhať súdnou cestou. Uvádzame, že v prípade, 
ak by Mesto Púchov nerešpektovalo v tomto smere 
zákon, a Roman Hvizdák by sa aj naďalej zúčastňoval 
MsZ ako poslanec, všetky následne prijaté uznese-
nia a rozhodnutia zastupiteľstva by mohli byť kvali-
fikované ako absolútne neplatné, čo by mohlo mať 
fatálne následky a bol by ohrozený chod mesta,  
a zásadným spôsobom by bolo zasiahnuté do práv 
všetkých obyvateľov mesta Púchov.

Mesto Púchov jednoznačne popiera, že vzniknutá 
situácia predstavuje akúkoľvek reakciu mesta na 
jeho osobné aktivity a iniciatívy (prezentované  
na sociálnej sieti). Tieto útoky na Mesto Púchov 
svedčia o neznalosti a neodbornosti základných 
právnych predpisov, teraz už bývalého poslanca. 
Ak bude ďalej pokračovať v podobných útokoch, 
vedenie mesta bude zvažovať právne kroky. Ofi-
ciálne oznámenie o zániku mandátu odoslalo Mes-
to Púchov poštou Romanovi Hvizdákovi v piatok,  
12. 6., bezprostredne po dni, kedy zanikol jeho 
mandát. Doručenie oznámenia nemá však vplyv na 
zánik mandátu.   Iveta Brindzová, prednostka MsÚ

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/12836:1-
A2110 zo dňa 16. júna 2020 s rešpektovaním pláno-
vaných rozhodnutí relevantných úradov účinných od 
22. júna 2020, a to hlavne Úradu verejného zdravot-
níctva SR a aktuálnymi hygienicko – epidemiolo-
gickými nariadeniami Mesto Púchov ako zriaďovateľ 
materských škôl/základných škôl/školských zaria-
dení rozhodlo v spolupráci s riaditeľstvami ZŠ/MŠ  
a ŠZ a stanovuje nasledovné:

od 22. júna 2020 
1) V materských školách do 30.06.2020
1. V materských školách (ďalej len „MŠ“) ostá-

va prevádzka nezmenená, prijaté deti k 1.6.2020 
pokračujú v dochádzke do 30. 6. 2020 s dodržaním 
najaktuálnejších hygienicko – epidemiologických 
nariadení. Riaditeľka MŠ rozhodne o dĺžke prevádz-
ky MŠ podľa personálnych, materiálnych a priesto-
rových možností, max. v dĺžke 10 hod.

2) Zabezpečenie prevádzky materských škôl  
v čase júl – august 2020

1. Mesto Púchov ruší Harmonogram prevádzky 
MŠ v čase letných prázdnin 2020 zo dňa 12.3.2020 
č. OŠaSS/2020/2162/3725 a Pokyny pre rodičov 
detí k harmonogramu prevádzky materských škôl 
počas letných prázdnin 2020 zo dňa 12.3.2020  
č. OŠaSS/2020/2162/3045.

2. Vo všetkých materských školách riaditeľky MŠ 
prijímajú na letnú prázdninovú činnosť od 1.7. až 
24.7.2020 vrátane a od 1.8.až 28.8.2020 vrátane, 
určitý počet detí podľa personálnych a prevádz-
kových možností konkrétnej MŠ.

3. Mesto Púchov sa rozhodlo z objektívnych 
dôvodov a súbežne s termínom celofiremnej 
odstávky výroby najväčších zamestnávateľov  
v regióne zatvoriť prevádzku MŠ v čase od 27. 7. 2020 
do 31. 7. 2020 vrátane a 31.8.2020.

4. Zákonní zástupcovia dieťaťa záväzne prihlá-

sia dieťa na letnú prázdninovú činnosť vo svojej 
kmeňovej MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ a uhradia 
príspevok podľa dĺžky prihláseného pobytu za obid-
va mesiace súčasne v súlade s VZN Mesta Púchov  
č. 4/2020 na účet MŠ:

a) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
jeden týždeň: 6,00 €, 

b) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
dva týždne: 12,00 €, 

c) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
tri týždne: 18,00 €, 

d) za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu 
štyri týždne: 24,00 €.

5. Podľa pokynov vedúcej ŠJ je potrebné realizovať 
úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí na let-
nej prázdninovej činnosti v MŠ. 

6. Zabezpečiť stravovanie seniorov od 1.7.2020 
prostredníctvom ŠJ v materských školách len  
s dodržaním najaktuálnejších hygienicko – epidemi-
ologických nariadení. 

3) Činnosť Centra voľného času (ďalej len CVČ) 
1. Záujmová činnosť v CVČ do 30. 6. 2020 je 

zastavená.
2. Mesto Púchov udelilo súhlas CVČ na možnosť 

ukončiť záujmovú a krúžkovú činnosť v Centre 
voľného času, Športovcov 904/9, Púchov za obdo-
bie školského roka 2019/2020 formou jednorazovej 
aktivity pre konkrétnych členov záujmových útvarov 
a krúžkov v termínoch od 8.6.2020 do 22.6.2020  
s dodržaním najaktuálnejších hygienicko – epidemi-
ologických nariadení.

3. V júli a auguste 2020 je prevádzka CVČ obnovená 
podľa rozpisov činností v avizovanom harmono-
grame zverejnenom na webovom sídle CVČ www.
cvcvcielka.sk. a v printových médiách. Aktivity je 
možné realizovať, len s dodržaním najaktuálnejších 
hygienicko – epidemiologických nariadení.

4) Základná umelecká škola (ďalej len „ZUŠ“)

1. Vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích 
programov v jednotlivých odboroch ZUŠ bude 
pokračovať dištančným spôsobom do 30.6.2020  
a podľa pokynov riaditeľa školy.

2. Podľa rozpisu riaditeľa ZUŠ je možné v dňoch 1. 
7. a 2. 7. 2020 v čase 13:00 – 17:00 hod. absolvovať ta-
lentové skúšky v hudobnom, výtvarnom a tanečnom 
odbore pre zápis žiakov do ZUŠ a elokovaných pra-
covísk v školskom roku 2020/2021.

4. Nevyhnutnú prevádzku a avizované činnosti je 
možné realizovať v ZUŠ len s dodržaním najaktuál-
nejších hygienicko – epidemiologických nariadení.

5) Základná škola
1. Na základe zisteného záujmu riaditeľkami ZŠ 

o vyučovanie v 6. - 9. ročníkoch od 22.6.2020 do 
30.6.2020 Mesto Púchov obnovuje vyučovanie vo 
všetkých ročníkoch základnej školy a vo všetkých ZŠ 
v Púchove, súbežne v týchto ročníkoch pokračuje aj 
forma dištančného vzdelávania. 

2. Riaditeľky škôl a vedúce školských jedální pri-
pravia a zabezpečia k 22.6.2020 harmonogram 
prevádzky a personálne obsadenie konkrétnej školy, 
školského klubu detí a školskej jedálne na počet pri-
hlásených žiakov tak, aby vyhovoval najaktuálnejším 
hygienicko – epidemiologickým nariadeniam.

3. V termíne do 24.06.2020 riaditeľky ZŠ doručia 
Mgr. Češkovej návrh organizačného a personálneho 
zabezpečenia letných činností určených pre žiakov 
ZŠ v mesiacoch júl – august 2020.

6) Riaditeľky materských a základných škôl:
v termínoch najneskôr do 10:00 hod v dňoch: 

3.7.2020, 3.8.2020, 3.9.2020 poskytnú Mgr. Češkovej 
údaje určené sociálnou poisťovňou z dôvodu odo-
slania údajov potrebných na účely poskytovania 
ošetrovného prostredníctvom jednotných tabuliek, 
ktoré budú v predstihu zriaďovateľom elektronicky 
doručené do všetkých škôl.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 

Rozhodnutie k prevádzke škôl a školských zariadení od 22. júna

Dôvody zániku mandátu poslanca MsZ Púchov



spravodajstvo6

Mestská polícia

Polícia informuje

Dňa 14. 6. krátko popoludní štyria muži z okresu Ila
va na motocykloch vošli po lesnej ceste do lesného 
porastu v katastrálnom území obce Beluša, časť Pod
horie, ktoré je súčasťou  Chránenej krajinnej oblasti 
Strážovské vrchy, kde platí II. stupeň ochrany prírody, 
pričom boli zastavení hliadkou Obvodného oddele
nia PZ Púchov.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Považskej 
Bystrici začal trestné stíhanie pre prečin porušovania 
ochrany rastlín a živočíchov. V prípade preukázania 

viny hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. 
Polícia v celom kraji sa bude zameriavať na pred

chádzanie a odhaľovanie environmentálnej trestnej 
činnosti a tým aj na neoprávnené vjazdy motorovým 
vozidlom, motorovou štvorkolkou, trojkolkou, mo
tocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľno
hospodárskom pozemku v rozpore so všeobecne 
záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny 
alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku 
lesného hospodárstva.                KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 24. 
kalendárnom týždni stala jediná dopravná nehoda. 
Nikto pri nej neprišiel o život, štyria ľudia utrpeli ľah
ké zranenia. 

Dňa 11. júna o 15.00 hodine došlo k dopravnej ne
hode na ceste I/49 v katastrálnom území Púchova. 
Vodič viedol osobné motorové vozidlo Škoda Feli
cia v smere od Púchova do Českej republiky, pričom  
v dôsledku nesprávneho spôsobu odbočovania 
nedal pri odbočovaní vľavo prednosť v jazde v proti
smere idúcemu automobilu Renault Thalia. Došlo ku 
zrážke vozidiel. Pri dopravnej nehode došlo k ľahkým 

zraneniam štyroch osôb v oboch vozidlách, alkohol 
nezistený.                  KR PZ Trenčín

Dopravná nehoda na výpadovke z Púchova si vyžiadala štyroch zranených.               FOTO: KR PZ Trenčín

Dopravná nehoda si vyžiadala štyroch zranených

Jazda na štvorkolkách v Strážovských vrchoch 
môže vyjsť Ilavčanov poriadne draho

Dňa 18. júna, krátko po desiatej hodine večer, bola 
ohlásená dopravná nehoda osobného motorového 
vozidla, ktorá sa stala na 159 km diaľnice D1, v smere 
na Žilinu. Udalosť sa stala v katastri obce Visolaje,  
v okrese Púchov. Na zásah boli vyslaní traja príslušní
ci Hasičského a záchranného zboru z Púchova s jed
ným zásahovým vozidlom. Po príchode hasičov na 
miesto udalosti bolo zistené, že havarovaný auto
mobil sa nachádza v ľavom jazdnom pruhu, pričom 
dvoj členná posádka bola v starostlivosti okoloidúce
ho vozidla zdravotných záchranárov.  

Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti  
a v spolupráci so zdravotníkmi ZZS skontrolovali 
zdravotný stav oboch účastníkov dopravnej nehody. 
Následne na havarovanom automobile vykonali pro
tipožiarne opatrenia. Po zdokumentovaní udalos ti 
príslušníkmi Diaľničnej polície hasiči asistovali pri 

bezpečnom naložení havarovaného automobilu na 
vozidlo odťahovej služby.                Zdroj: policiasr.eu 

Dopravná nehoda na diaľnici D1 pri Visolajoch

Bitka pred krčmou
Z Obvodného oddelenia Policajného zboru 

požiadali púchovských mestských policajtov  
o pomoc pri zákroku v pohostinskom zaria
dení, kde sa mali biť neznáme osoby. Hliadka 
mestskej polície našla pred pohostinstvom tri 
osoby, ktoré sa vzájomne fyzicky napádali. Na 
mieste bol prítomný aj svedok udalosti. Na mies
to sa následne dostavila aj hliadka Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove, ktorá 
prípad prevzala.  O pol hodiny telefonoval na 
oddelenie MsP Púchov jeden z účastníkov bitky, 
ktorý žiadal ochranu pred druhým, nakoľko sa bál 
ďalšieho konfliktu. Hliadka bola vyslaná na mies
to, no vzápätí muž telefonoval opäť s tým, že ruší 
žiadosť o ochranu. Z miesta odišiel taxíkom.

Zatúlaný pes
Hliadka mestskej polície riešila na základe tele

fonického oznámenia priestupok proti všeobec
ne záväznému nariadeniu mesta – túlavého psa. 
Pes malého vzrastu mal obojok proti kliešťom  
a bol začipovaný. Hliadka ho umiestnila do ko
terca Podniku technických služieb mesta Púchov  
a následne ho vydala majiteľovi po zaplatení de
saťeurovej pokuty. 

Udrel si hlavu
Hliadka mestskej polície preverovala telefo

nické oznámenie, podľa ktorého mal pri jednej  
z púchovských prevádzok ležať na zemi muž, 
ktorý spadol a udrel si hlavu o schod. Hliadka naš
la na mieste muža z Beluše, čašníčka mestských 
policajtov informovala, že muž bol v poriadku, 
až kým si pádom neudrel hlavu. Potom začal 
hovoriť z cesty. K mužovi zavolali zdravotných 
záchranárov, ošetrujúca sestra požiadala pri 
prevoze do považskobystrickej nemocnice o asis
tenciu hladiadku Obvodného oddelenia Policaj
ného zboru v Púchove. 

Prespával v pivnici
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo

nické oznámenie, podľa ktorého na Mudroňovej 
ulici prespáva v pivničných priestoroch muž bez 
domova. Hliadka mestskej polície po príchode 
na miesto zistila, že v bytovke prespáva bezdo
movec. Muža mestskí policajti poučili, že sa 
dopúšťa priestupku proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta. Priestupok vyriešili napome
nutím, muža z miesta vykázali. 

Mestskí policajti aj v minulom týždni riešili nie-
koľko prípadov bezohľadného parkovania.
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Krv je vzácnejšia ako kedykoľvek predtým, 
pomôžte aj vy v rámci župnej kvapky krvi 
Trenčiansky samosprávny kraj pozýva svojich zamestnancov, organizácie aj širokú 
verejnosť na v poradí jedenástu kvapku krvi.
V dôsledku koronakrízy hlásia všetky transfúzne služby nedostatok krvi a zdravot-
níci intenzívne vyzývajú ľudí, aby sa nebáli a krv prišli darovať aj napriek súčasnej 
situácii. Teraz je rad na nás, aby sme pomohli našim zdravotníkom, ktorí za nás počas 
celej pandémie bojovali v prvej línii. Darovanie krvi je humánny a solidárny krok,
ktorý môžete spraviť aj vy, a to v rámci Kvapky krvi Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja. Odber krvi bude tradične prebiehať nielen na Úrade TSK, ale i v troch 
župných nemocniciach. V spolupráci s Národnou transfúznou službou Trenčín, 
myjavskou, bojnickou a považskobystrickou nemocnicou sa doteraz podarilo 
darovať približne 270 litrov životodarnej tekutiny. 

Na župnom úrade bude odber krvi prebiehať v utorok 
30. júna 2020 od 8.00 hod. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu
(30 darcov) prosíme záujemcov o nahlásenie účasti e-mailom 
na matej.planek@tsk.sk alebo telefonicky na 0901 918 137.

V nemocniciach sa odbery krvi uskutočnia nasledovne:
• Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach: 30. jún 2020 
od 7.00 hod,
• Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica: 30. jún 2020 od 7.00 hod,
• Nemocnica s poliklinikou Myjava: 2. júl 2020 od 7.00 hod. 

/Sláva Gajdošíková

Nové či obnovené cykloturistické značenie pribudne v roku 2020 na viac ako 
140 kilometroch cyklistických chodníčkov v kraji. Slovenský cykloklub 
značenie realizuje pravidelne od roku 2015 na základe memoranda o spolupráci 
a s � nančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý doň každým 
rokom investuje 20 tisíc eur.
Členovia Slovenského cykloklubu sa tentoraz zamerali najmä na cyklistické 
trasy v okrese Prievidza a Nové Mesto nad Váhom. Najdlhším úsekom,
na ktorom bude značenie obnovené, je cykloturistický úsek v dĺžke 18,5 km vedúci 
od Brezovej pod Bradlom do Chvojnice. Zaujímavosťou je aj kompletne 
nové značenie, ktoré pribudne na trase dlhej 15,4 km. Ide o cyklochodník 
Pernhýbeľ – Vtáčnik, ktorý prepája Trenčiansky kraj s Banskobystrickým. 
V roku 2020 by v lesoch a na cestách v kraji malo pribudnúť celkom 32 cyklo-
turistických smerovníkov, viac ako 100 cyklosmeroviek, 40 tabuliek
miestneho názvu, ale tiež maľované značenie. Veríme, že cyklistom budú dobre 
slúžiť a prajeme im veľa šťastne najazdených kilometrov.           

/Sláva Gajdošíková

Vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja
bude cykloturistické značenie navigovať cyklistov 
po štyroch nových trasách, obnova ho čaká 
aj na deviatich existujúcich cyklochodníkoch.

Cykloturistické značenie 
bude obnovené na viac 
než 140 kilometroch trás

Podpisom Memoranda o partnerstve a spolupráci 
medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Kraj-
skou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR v Trenčíne bola kooperácia predĺžená o ďalších 
5 rokov.

Spolupráca župy a dobro-
voľných hasičov bude
pokračovať

Prvé memorandum o spolupráci bolo na župe podpísané v roku 2015, jeho 
jednotlivé body sa každým rokom vyhodnocovali na stretnutiach s členmi 
krajského výboru. „Spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom si po-
chvaľujeme a pevne veríme, že bude úspešne pokračovať aj v ďalšom období,“ 
uviedol krajský predseda DPO Jozef Smolinský. Trenčianska župa počas uply-
nulých dvoch rokov v rámci spolupráce rozšírila vybavenie 19 dobrovoľných 
hasičských zborov v kraji novými de� brilátormi s náhradnými elektróda-
mi. „Oceňujúc našu doterajšiu vzájomnú spoluprácu sme sa rozhodli pokračovať 
v jej ďalšom upevňovaní, čo sme potvrdili aj podpisom memoranda. V tomto roku 
plánujeme za účelom záchrany života odovzdať ďalšej desiatke dobrovoľných 
hasičských zborov v kraji tento život zachraňujúci prístroj,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška s tým, že okrem de� brilátorov boli z grantových schém 
Trenčianskej župy od začiatku spolupráce podporené projekty dobrovoľných 
hasičov za takmer 70 tisíc eur.                    

/Barbora Jánošková

Zastupiteľstvo TSK čaká najbližšie 
rokovanie už začiatkom júla 
Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva TSK sa uskutoční v pondelok 6. júla 2020 
o 13.00 h. Program rokovania bude zverejnený na webovom sídle www.tsk.sk 
v sekcii Samospráva; Zasadnutia Zastupiteľstva TSK. Jeho priebeh môžu obča-
nia už tradične sledovať aj on-line na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube. 

/Lenka Kukučková
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Púchovčania poznajú Janu Čonkovú najmä ako 
speváčku z kapely Electric Lady (Led Zeppelin tri
bute), v ktorej hrali okrem gitaristu Joa Hajša aj dvaja 
Púchovčania – Vlado Hrnko (basa) a Julo Flimmel (bi
cie). V kapele pôsobila ako frontman v rokoch 2011 
– 2017. Niekoľko rokov bola členkou Bank of Joe  
a dua Joe & Jane. Skupine Led Zeppelin ostala verná 
naďalej a pokračuje v koncertovaní spoločne s gitari
stom René Lackom. Jana sa spevu venuje od mala, 
má za sebou vystupovanie na najväčších rockových 
festivaloch (Masters of Rock, TopFest, Červeník, Ter
chovský Budzogáň), živé TV a rádioprenosy, turné 
a vystúpenia so známymi hudobnými menami ako 
Gwyn Ashton, Desmod, Horkýže Slíže, Chinaski, Hex, 
Janek Ledecký. Janu môžete vidieť aj na akustických 
koncertoch a vystúpeniach, kde okrem vlastnej tvor
by prezentuje aj svojich obľúbených interprétov ako 
sú Aerosmith, Led Zeppelin, The Queen, P!nk, Ozzy 
Osbourne, Alanis Morrissette a ďalších, za doprovo
du Kešu (Peter Oriešek). V januári 2020 bola Zväzom 
autorov a interpretov nominovaná na Objav roka. 
Aktuálne vydala so svojou kapelou Lady Jane album 
Čierny Motýľ a pri tejto príležitosti sme ju požiadali 
o rozhovor. 

Prezraď niečo o sebe, svojom súkromnom ži-
vote, odkiaľ pochádzaš, kde žiješ, či sa dá uživiť 
hudbou alebo máš aj iné zamestnanie...

Žijem a pôsobím už dlhé roky v Trenčíne, kde som 
sa aj narodila. Detstvo som však strávila v Starej 
Turej, kde sa veľmi rada a často vraciam. Okrem 
hudby okrajovo pracujem v jednej obchodnej firme, 
vďaka čomu sa ma aktuálna situácia, kedy bol zákaz 
kultúrnych podujatí, až tak existenčne nedotkla. 
Poznám veľa muzikantov, ktorí okrem koncertov 
nemajú iný zdroj príjmu, čo im celá pandémia veľmi 
skomplikovala a dostali sa do finančnej tiesne. Vždy 
som sa snažila mať viacej možností zárobku, aj keď 
sa v hudobnej brandži akokoľvek darilo, lebo nikdy 
neviete, čo príde... Je dobré mať „záložný plán“.

Kto ťa priviedol k hudbe a spevu? 
Vedená k hudbe som bola v podstate od mala, 

kedy som sa zúčastňovala speváckych vystúpení, 
neskôr úspešne aj súťaží. Rodičia ma nikdy nenútili 
robiť to alebo ono, vždy sme s bratom mali na výber, 
čomu by sme sa chceli venovať a v tom nás podporo
vali. Keďže môj otec je tiež aktívny muzikant, určite 

ma veľa ovplyvnilo aj 
to. Nakoniec, je to práve 
môj otec, ktorý moju 
dráhu speváčky v rock
ovej kapele odštartoval, 
keď hral v meste koncert  
a pozval ma, aby som 
si išla niečo zaspievať. 
Zapáčilo sa mi to natoľko, 
že všetky ďalšie koncerty 
som spievala už s jeho 
kapelou a neskôr prišlo 
pozvanie do Electric Lady.

Máš svoj hudobný 
vzor? Ktorí sú tvoji 
obľúbení hudobníci  
a speváci z domácej a aj 
zo zahraničnej hudob-
nej scény?

Nemám vyslovene nie
koho, koho by som ob
divovala najviac zo všet
kých alebo sa snažila robiť 
hudbu podľa neho. Určite mám viac obľúbených 
interpretov. Z detstva je to napríklad Christina Agui
lera, či Bon Jovi no a dnes sú to hlavne tie rockové 
legendy ako Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Aero
smith, Allanis Morissette. Z domácej scény sa mi 
páčia divošky Poison Candy, ktoré sú aj moje veľmi 
dobré kamarátky.

Čo počúvaš v posledných dňoch? 
Priznám sa, že nie som typ, čo si púšťa hudbu  

v aute, doma, či v mobile. Ak si však niečo zámerne 
pustím, je to napríklad album kapely Liquid Boogie 
Roll kolegu Pala Chodelky alebo Rammstein, alebo 
si rada zaspomínam na pekné časy s Electric Lady 
počúvaním Led Zeppelin :)

Predstav našim čitateľom svoju súčasnú kapelu 
Lady Jane...

Sme štyria. Gitarista skupiny Palo Chodelka je na 
dráhe profesionálneho hudobníka už od roku 1989, 
v roku 1993 bol nominovaný Slovenskou hudobnou 
asociáciou a Zväzom autorov a interpretov na ocene
nie v kategórii „Inštrumentalista roka“. O rok neskôr 
založil kapelu Liquid Boogie Roll, s ktorou koncertuje 
dodnes a s ktorou vydal niekoľko úspešných albu

mov. Na basu hrá Peter Oriešek a bicie obsluhuje 
Palo Chodelka jr. S Paľom sme si sadli pri jednom 
súkromnom projekte v roku 2017 a vtedy sa dohodli 
na príprave spoločného albumu a ďalšej spolupráci 
a koncertovaní.

Táto uvedená zostava vznikla až počas nahrávania 
albumu, kedy sme si povedali, kto bude sedieť za 
bicími a kto bude hrať basu. So zložením som veľmi 
spokojná a teším sa na spoločné koncertovanie.

Ako by si charakterizovala vaše nové album? 
Kto je autorom hudby? Máš radšej romantické 
balady alebo rýchle rockové skladby? Ktorú 
pieseň spievaš najradšej?

Album Čierny Motýľ je zmesou viacerých žánrov 
– od akustických balád, cez country štýl až po hard
rock. Páči sa mi, že je žánrovo taký pestrý, a teda si 
album môže vypočuť a obľúbiť každý poslucháč – 
nie len rocker. Samozrejme podstata ostáva v našich 
rockových koreňoch. Ťažko povedať, či spievam 
radšej pomalé alebo rýchle – záleží od konkrétnej 
skladby. Z albumu mám najradšej piesne Sama so 
sebou a Niet už zázrakov, čo sú práve typovo úplne 
odlišné. Autorom hudby je Pali Chodelka, ktorý sa 
postaral aj o produkciu a otextoval dokonca aj jed
nu pieseň. Väčšinu piesní nám napísal legendárny 
Martin Sarvaš, s ktorým spolupracujeme aj naďalej, 
potom vynikajúci Juraj Soviar, ktorý je dvorným tex
tárom kapely Elán a jedna pieseň je s textom Jozefa 
Urbana.

Aké máte koncertné plány na najbližšie obdo-
bie? Kedy vás uvidíme v Púchove?

Aktuálne máme termín 15.9. na festivale Šošon fest 
v MŠK Žilina spoločne s Danielom Landom, či Horkýže 
Slíže. Tento koncert sa však uskutoční len v prípade, 
ak vláda povolí viac ako len tisíc návštevníkov... teda 
sa skôr obávam, že sa to preloží na budúci rok. Verím, 
že sa predstavíme aj v Púchove v mojom obľúbenom 
Queen´s pube. Termíny koncertov sú stále v riešení, 
nakoľko sa stále menia pravidlá pre organizátorov 
podujatí a kluby či mestá zatiaľ neorganizujú žiadne 
vystúpenia.

Máš svoje životné motto alebo obľúbený verš  
z nejakej piesne?

Každá minca má dve strany. Snažím sa vždy brať 
veci z tej lepšej strany, vidieť za všetkým aspoň malé 
pozitívum. V živote sa mi osvedčilo, že ak sa pred 
vami zavrú jedny dvere, otvoria sa vám ďalšie. 

Zhováral sa Slavomír Flimmel
Foto: Richard Köhler

Jana Čonková: Každá minca má dve strany
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V súčasnosti včelárstvo dostáva nový rozmer. 
Každý by chcel včeláriť, ale málokto si uvedomuje, 
že je to ťažká trpezlivá práca na čas, pozorovanie, ce
loživotné štúdium, ale i veľa manuálnej práce. Preto 
som sa rozhodla na stránkach Púchovských novín 
uverejňovať rozhovory s mojimi terajšími a bývalými 
členmi včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV 
Štefana Závodníka v Púchove. Jedným z nich je aj 
Patrik Bubeník z Lazov pod Makytou.

Ako si sa dostal ku včeláreniu? Aké boli začiat-
ky?

Doma sme včely nechovali, ale náš sused Štefan 
Poliach mal včely. Pamätám sa ako som odmalička 
spoza plota pozoroval včielky, ako sa chytal roj, ako 
sa vytáčal med. Bolo to pre mňa veľmi fascinujúce. 
V ôsmom ročníku mi rodičia kúpili odloženec. Na 
Vianoce som vtedy pod stromček dostal od rodičov 
základné vybavenie. Klobúk, dymák a rozperák.  
A tak sa začalo moje včelárenie. Môjmu susedovi 
zrazu padli všetky včely a ja som mu dal jeden roj. 
To ma povzbudilo. Neskôr som sa dozvedel, že  
v Púchove pracuje včelársky krúžok. Začal som ho 
navštevovať, aby som získal nové vedomosti. Tu som 
získal dobré základy. Poznatky z botaniky doteraz 
využívam. Veď každý včelár by mal dobre poznať 
prírodu, vedieť kedy čo kvitne, ale i postarať sa  
o dob rú znášku vysádzaním stromov a rastlín, aby 
naše včielky prežili. V krúžku som získal aj certifikát 
„Začínajúceho včelára“. Tu som sa aj bližšie dozvedel 
od mojej vedúcej krúžku o mojej budúcej strednej 
škole.

Tento rok si maturoval. Vieš nám priblížiť, kde si 
študoval?

Študoval som na Strednej odbornej škole pod 
Bánošom v Banskej Bystrici odbor podnikateľ pre 
rozvoj vidieka. Škola mi prirástla k srdcu. Našiel 
som si tu druhý domov. Mali sme tu široké možnos
ti realizácie. Škola ponúkala množstvo brigád, kde 
sme si mohli zarobiť. Samozrejme všetky získané 
peniaze som dal do včelárstva. Na tejto škole, kde 
sa vychovávajú aj včelári, som získal iný pohľad 
na spôsob včelárenia. Hlavne ako včeláriť s väčším 
počtom rodín, ako kočovať, ako ekologicky liečiť. 
„Pričuchol“ som aj k stolárčine. Dovtedy som nevedel 
ako je včelárstvo blízko spojené s drevom. Na tejto 
škole som sa zúčastnil krajského kola stredoškolskej 
odbornej činnosti s modelom včelárskej bunky, skla
dačky ako učebnej pomôcky.

Ako včeláriš v súčasnosti? Čo by si poradil 
budúcim mladým včelárom?

V súčasnosti mám okolo 20 rodín. Včelárim na 
Bčkach, na Langstrothoch Jumbo a 3/4 – nových. 
Úle vyrábame spolu s otcom. Langstroth asi preto, 
lebo ma nadchla kniha: L.L.Langstroth „Včela a úľ“.  
V tejto knihe nachádzam stále nové podnety. Svo
jimi výrobkami sviečkami a medmi chodievam na 
púchov ské jarmoky. Je to dobrý pocit pochváliť sa 
svojimi výrobkami od včielok. Tento rok som vy
točil jarný med z našej lazovskej doliny. Už nemám 
ani kvapku. Bol oň veľký záujem. Nazval som ho 
„Lazovský med“ ako regionálny produkt. Myslím si, 
že med sa predáva stále lacno. My Slováci máme 
vynikajúce medy ocenené na svetových výstavách, 
len žiaľ málo ľudí vie, čo skrýva fľaška medu. Je tam 
zahrnutá nielen celoročná práca včelára, ale ukryté 
sú v nej aj bohaté výživové hodnoty pre zdravie 
človeka. Minerály, vitamíny atď. V súčasnosti sa 
horšie včelári ako v minulosti. Je to oveľa ťažšia prá
ca. Zmena klímy, pesticídy i monokultúry. 

A čo by som poradil budúcim včelárom? 
Začať s menším počtom včelstiev. Učiť sa postupne 

pozorovaním. Musí vás to baviť. Bez nadšenia to 
nejde. Ak ste pre niečo nadšený nehľadíte na čas. 
Nevidieť za včelárstvom vidinu rýchleho zbohatnu
tia. Liečiť ekologicky. Mať rád prírodu a niečo pre ňu 
spraviť. Nielen brať ale aj dávať. Podpora rodiny. Veľa 
študovať. Čítať odbornú literatúru, články. Rozprávať 
sa so skúsenými včelármi. Chodiť na výstavy, pred
nášky. Tých rád by bolo ešte oveľa viac. Ale tá naj
dôležitejšia je učiť sa od včielok.            Eva Kováčová

Patrik Bubeník sa učí od včielok
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Už od roku 1965 pokračuje súťaž zameraná na 
zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvalitu polygrafického 
spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom je BIBIA
NA  medzinárodný dom umenia pre deti. Spoluus
poriadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerst
vo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská 
národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Do 
tohto ročníka súťaže vydavatelia prihlásili doteraz 
najväčší počet kníh – 214. 

Do súťaže o najkrajšiu knihu Slovenska boli pri
hlásené až štyri knihy od spisovateľa Štefana Gar
doňa Kaštýľskeho, ktorý je aj dopisovateľom Púchov
ských novín. Knihy Noc má veľkú moc, Povesti  
z Trenčianskeho kraja , Rozprávky dedka Krucifajku  
a monografia obce Lúky síce nezískali hlavnú cenu, 
ale splnili všetky kritéria prísnej poroty a tak sú 
súčasťou výstavy v galérii Dušana Rola v BIBIANE . 

Spolu so spisovateľom Štefana Kaštýľským sa 
tešíme, že na výstave medzi najkrajšími knihami 
Slovenska v oddelení vedecká a odborná literatúra 
je aj kniha obce Lúky a v časti literatúra pre deti  
a mládež sú vystavené Povesti z Trenčianskeho kraja, 
Noc má veľkú moc a Rozprávky dedka Krucifajku.

Autor Štefan Kaštýľsky o svojom úspechu pre 
Púchovské noviny povedal: „Veľmi sa teším, že 
môžem takto propagovať náš prenádherný región 
a kultúru, ale zásluhu na mojom úspechu majú aj 
občania obce Lúky, ktorí sú spoluautormi ich mono
grafie. Veľká vďaka patrí starostovi Jánovi Behrovi, 
ktorý mi túto prácu zadal a veril mi. V nemalej miere 
má na úspechu zásluhu moja manželka a spoluau
torka dvoch kníh Sidónia Gardoňová – Ondrušová, 
ktorá mi je trpezlivou oporou pri tejto práci. Veď 
zachraňovať kultúrne dedičstvo je pre nás životným 
cieľom.“

-sf-

Knihy spisovateľa Štefana Kaštýľskeho 
na výstave najkrajších kníh Slovenska 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne využila obdo
bie bez návštevníkov spôsobené koronakrízou na 
údržbu svojich priestorov, zatraktívnenie služieb pre 
návštevníkov a kvalitnejšie technické zabezpečenie 
ochrany zbierkových predmetov a výstavnej plochy. 

Výmenu všetkých kamier vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch umožnila finančná podpo
ra Fondu na podporu umenia vo výške 2.800 eur.  
V zbierkovom fonde galérie sa nachádza takmer 
4.900 umeleckých diel a pravidelnými podujatiami 
pre verejnosť sú výstavy slovenského či medzinárod
ného umenia. „Cieľom rekonštrukcie kamerového 
systému bolo dosiahnuť zvýšenie ochrany a bez
pečnosti výstavných, expozičných a depozitárnych 
priestorov, v ktorých sú uchovávané a prezento
vané umelecké predmety galerijnej hodnoty, pros
tredníctvom modernizácie kamerového systému,“ 
vysvetlila význam výmeny kamier riaditeľka galérie 
Barbora Petríková. Dodala tiež, že pravidelná moder
nizácia predstavuje jednu zo základných povinností 
a prioritu v činnosti každého správcu zbierok, ktorý 
má zverený cenný fond umeleckých predmetov.   
     Zdroj: TSK

Trenčianska galéria s novým kamerovým systémom

Občas ti cestu
nejaký problém skríži
nesieš jeho
údel na svojom života kríži.
Na kolená
mnohokrát padneš tvrdo
vzápätí sa však postavíš vpred vykročíš
a odvahu zúročíš hrdo.
Pod nohami
budú sa
prekážky pliesť
ty ideš tam, kde Ťa tvoje oči chcú viesť.
Kráčaš po chodníkoch,
ktoré sú
náročné
máš srdce statočné.
Človeku sa to,
až neuveriteľné zdá,
keď pozrie zo svojho rodného hniezda
hore na oblohu a vidí, 
že mu všetko prekonať pomohla
tá jeho túžby šťastná hviezda.

Autor: Radoslav Kurej
Foto: pixabay

Túžby šťastná hviezda
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Riaditeľom stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) bolo celkovo doručených 7 441 prihlášok. 
Každý žiak základnej školy si mohol podať dve 
prihlášky na strednú školu a dve na školy, ktoré 
vyžadujú overenie špeciálnych schopností  
a zručností.

Prijímacie pohovory pre školský rok 2020/2021 
boli ovplyvnené mimoriadnou situáciou spôsobe-
nou ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva 
vzhľadom na túto situáciu zrušilo prijímačky na 
stredné školy, do úvahy sa brali len známky zo základ-
ných škôl a umiestnenia v súťažiach a olympiádach. 
„Potvrdiť zápis mohol uchádzač iba na jednu strednú 
školu. K 5. júnu 2020 tak spravilo 3 155 uchádzačov, 
pričom na školách vzniklo 500 voľných miest. 

Odvolacie konanie na nenaplnený počet miest na 
školách prebiehalo do 15. júna 2020. V prípade, že 
aj po tomto dátume má škola nenaplnený počet, 
vyhlási riaditeľ školy druhé kolo prijímacích skúšok. 
Informácie o tom, či sa na jednotlivých školách us-
kutoční druhé kolo prijímacích skúšok i o voľných 
miestach v konkrétnych odboroch sú zverejnené na 
webových sídlach. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 
dieťaťa môže podať prihlášku do druhého kola naj-
neskôr do 19. júna 2020,“ povedala Eva Žernovičová, 

vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a špor-
tu Úradu TSK s tým, že prezenčnou formou prebieha-

li iba talentové skúšky na Strednej športovej škole  
v Trenčíne.    Zdroj: TSK

Na župné stredné školy sa hlási viac ako 3100 
uchádzačov, voľných je ešte 500 miest

Námet projektu „Vesmír“ vznikol na 
základe stále sa opakujúcich otázok 
detí, týkajúcich sa Zeme, Slnka, Mesia-
ca a planét. Deti si často v materskej 
škole prezerali knihy, rôzne časopisy  
a encyklopédie o vzniku sveta, veľkom 
tresku, obrázky dinosaurov a knihy 
o vymretých zvieratách. Téma pre 
dieťa v predškolskom veku minimálne 
skúmateľná, ale stále zaujímavá pre 
množstvo zaujímavých informácií. 

Vesmír je všetko okolo nás. Nikto 
nevie, kde sa vesmír začína alebo kde 
sa končí. V čase aktualizácie projektu 
„Vesmír“ naše aktivity a realizáciu pre-
rušil Covid-19, keďže prevádzka MŠ sa 
prerušila v inštalácií už zhotovených 
planét pokračovali pani učiteľky. Chyti-
li do rúk štetce pripravili si steny, fotili 
rámovali obrázky vesmíru, fázy mesia-
ca, vyhľadávali na internete známe 
súhvezdia a ďalšie zaujímavosti. Vytvo-

rili, tak zaujímavú vesmírnu expozíciu, 
ktorá bude deti každodenne podneco-
vať k novým otázkam o vesmíre...

Vesmír nebol však jedinou aktivi-
tou, ktorú pani učiteľky aktualizovali. 
Pokračovali vo vzdelávaní sa cez rôzne 
internetové webináre, ktoré zaujali 
svojím obsahom - napr. Rozvíjanie 
grafomotoriky škôlkarov, Rozprávková 
pavučina, Hravá Slovenčina, Písaná reč 
a práca s knihou trocha inak.

V skupine predškolákov s aktívnou 
pomocou niektorých rodičov sme 
pracovali s deťmi vzdelávaním na 
diaľku elektronickou komunikáciou. 
Prekvapila nás spätná väzba od detí  
a rodičov, ktorá nás veľmi potešila. Deti 
odfotené práce poslali pani učiteľkám 
na emailovú adresu. Tieto práce nám 
vyčarili na tvárach úsmev, tak potreb-
ný v týchto neľahkých časoch. 

MŠ Lienka

Materská škola Lienka: 
Čo je vesmír?
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Stredoslovenskí energetici 
zdemontujú na takmer tridsaťkilo-
metrovom úseku všetky izolátory  
a nahradia ich kvalitnejšími novými.

Na elektrickom vedení veľmi 
vysokého napätia (110 kV) medzi 
Považskou Bystricou a Dubnicou nad 
Váhom prebieha výmena izolátorov. 
Prevádzkovateľ siete, Stredoslovenská 
distribučná (SSD), investuje do pre
izolácie 1,1 milióna eur. Energetici 
plánujú vymeniť do konca júla viac ako 

1600 komponentov.
„Celý úsek, na ktorom pracujeme, 

má približne 27 kilometrov. Nachádza 
sa tu 112 stožiarov s výškou zhruba 30 
metrov. Na každý z nich treba vyliezť 
a ručne na ňom vymeniť 6, 12 alebo 
24 izolátorov. Preto vykonávajú túto 
prácu naši špeciálne vyškolení elektro
montéri z divízie stavebnomontážnej 
činnosti,“ vysvetlil Slavomír Vaš, 
manažér kľúčových projektov v SSD.

Výmena izolátorov má z pohľadu 

prevádzky elektrickej siete veľký výz
nam. Často sa stáva, že za výpadkom 
elektriny je práve roztrhnutý alebo 
prasknutý izolátor. V poslednej dobe 
sa to potvrdzovalo aj v práve re
konštruovanej časti. Dôvodom bol aj 
ich pokročilý vek. Na vedení totiž viseli 
od jeho vybudovania v roku 1984.

„Ak došlo k poškodeniu izolátora  
a potrebovali sme ho vymeniť, muse
li kvôli bezpečnosti vypínať nielen 

poruchové vedenie, ale často aj križu
júce vedenia pod ním, čo obmedzova
lo odberateľov. Vďaka tejto investícii 
dokážeme výrazne znížiť počet výpad
kov,“ skonštatoval Milan Rolček, maj
ster strediska údržby vedení veľmi 
vysokého napätia. Doplnil, že k väčšej 
spoľahlivosti prispeje aj moderná 
technológia nových izolátorov v po
rovnaní s pôvodnými. 

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Vďaka miliónovej investícii bude na strednom 
Považí menej výpadkov elektriny

Do evidencia Úradu práce, so
ciálnych vecí a rodiny pribudlo v máji 
v Púchovskom okrese 116 nových 
uchádzačov o zamestnanie. Celkový 
počet uchádzačov o zamestnanie 
evidovaných na úrade práce stúpol 
v okrese Púchov v máji na 1244. 
Priemerná evidovaná miera nezamest
nanosti stúpla v máji v okrese Púchov 
medzimesačne o 0,55 percenta na 
úroveň 4,88 percenta. 

Z celkového počtu nezamestnaných 
bolo 644 žien a 85 uchádzačov  
o zamestnanie so zdravotným postih
nutím. Úrad práce evidoval v máji 56 
nezamestnaných absolventov škôl,  
z toho 14 absolventov vysokých škôl  
s 42 absolventov stredných škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo 328 
uchádzačov o zamestnanie v Púchov

skom okrese mladších ako 30 rokov, 
čo predstavuje 26,3 percent zo všet
kých nezamestnaných. Starších ako 
55 evidoval úrad práce v Púchovskom 
okrese v máji 227 nezamestnaných.

V Trenčianskom kraji pribudlo v máji 
1646 nezamestnaných, úrady práce ich 
evidovali 17.366. Priemerná evidovaná 
miera nezamestnanosti v Trenčian
skom stúpla v máji medzimesačne  
o 0,60 percenta na úroveň 5,27 %. 

Najvyššia miera nezamestnanos
ti bola v v Trenčianskom kraji v máji  
v okrese Prievidza, kde stúpla na 6,85 
percenta. Nasledovali okresy Považská 
Bystrica (6,49 percenta), Partizánske 
(5,89 percenta), Bánovce nad Be
bravou (5,29 percenta), Púchov (4,88 
percenta), Ilava (4,35 percenta), Nové 
Mesto nad Váhom (4,34 percenta), 

Myjava (4,33 percenta)  
a Trenčín (3,89 percenta). 

Priemerná evidovaná 
miera nezamestnanosti 
stúpla v máji na Sloven
sku medzimesačne o 0,63 
percenta na úroveň 7,20 
percenta. Najvyššia bola 
v okrese Rimavská So
bota (20,66 %), najnižšia  
v okrese Bratislava V (3,19 
percenta).           -r-

Nezamestanosť v okrese Púchov 
atakuje päťpercentnú hranicu

Pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchoiv v piatok zasahovali pri 
odstraňovaní starej tuje pri Gymnáziu Púchov, ktorá nevydržala nápor výdatného 
dažďa. Pri zrezávaní stromu pomáhali aj dobrovoľní hasiči a policajti.

Foto: PTSM
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Viac info na www.facebook.com/podivnybaron a osobitných plagátoch

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 Ba-
rón. 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

www.kultura.puchov.sk

Vstupenky ostávajú v platnosti.

28. 9.
2020

o 17.00 h
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Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Zmena jedálneho lístka vyhradená.
Utorok: 23. 06. 2020
Zeleninová s bylinkovými haluškami
Hovädzí vývar s mäsom, zeleninou  
a rezancami 
1. Vyprážaný vegetariánsky mix, 
varené zemiaky, bylinkovo  - jogurtový 
dipp  
2. Hovädzí stroganov, dusená ryža 
3. Tibet: Rezance s kuracím mäsom 
CHOPSHUEY 

Streda: 24. 06. 2020
Šošovicová na kyslo, chlieb  
1. Višňové parené buchty makom, 
maslom a cukrom 
2. Grilované kuracie prsia s Ratatouille 
zeleninou, opekané zemiaky 
3. India: Rybacie CURRY, chlieb NAAN, 
miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 25. 06. 2020
Minestrone 
1. Grécky šalát s čiernymi olivami  
a feta syrom, bagetka 
2. Bravčová diabolská pochúťka  
v zemiakovej placke, strúhaný syr 
3. Tibet:  Kuracie mäso MANCHURIAN, 
kukuricová smažená ryža 

Piatok: 26. 06. 2020
Tibetská TALUMEIN s kuracím mäsom a 
rezancami
1. Francúzske zemiaky, červená repa 
2. Vyprážaný kurací rezník v sezame, 
zemiakovo – hráškové pyré,  mrkvovo – 
ananásový šalát 
3. Tibet: Tibetská pizza s bravčovým 
mäsom 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1. Vyprážané kuracie prsia  
v tekvicových semienkach, varené 
zemiaky, tatárka                                                               
2. Grilovaný hermelín, petržlenové var. 
zemiaky a korenistý brusnicový dip                                          
3. Špagety s olivovým olejom, 
cesnakom, čerstvým chilli a strúhaným 
parmezánom, petržlenová vňať                                                                                                                                    

Utorok: 23. 06. 2020
Cícerová polievka so zemiakmi 
a zeleninou                                                                                                               
1. Kurací plnený rezeň gordon bleu, 
baby karotka s kukuricou, zemiakové 
pyré a mix šalátik                                                    
2. Gurmánska pečeň na cibuľke 
a čerstvom majoráne, dusená ryža 
a kyslá uhorka                                                                             
3. Miešaný šalát s jemne cesnakovým 
dipom, pečenými cuketovými 
paličkami a tmavou bagetou                                                                                                                                          
                                               
Streda: 24. 06. 2020
Zemiaková polievka KULAJDA
1. Roštenka pripravená do ružova  
so silnou slaninovou omáčkou, cukrový 
hrášok a dusená ryža 
2. Údené mäso na dusenej 
kyslej kapuste, žemľové knedle                                                                                       
3. Listovo - zeleninový šalát  
s tuniakom, olivami, cibuľkou  
a vajíčkom, toast

Štvrtok: 25. 06. 2020
Mrkvovo - zázvorová s corn flakes                                                                                                                      
1. Morčacie prsia v slaninke  
a v bylinkách, paprikovo-cuketové ragú 
a batátové pyré                              
2. Lahodná tvarohovo - ovocná 
žemlovka s vanilkovým krémom 
a drobným ovocím, mäta                                                                                                                                             
3. Miešaný zeleninovo- listový šalát 
s mäsovými  rezancami, cesnakový 
dresing a toast                                                                                                                                     
                                             
Piatok: 26. 06. 2020
Tekvicový krém zjemnený škoricovou 
smotanou                                                                                                                                             
1. Tilápia pečená s provensálskym 

korením, pažítková omáčka, špargľa 
a štuchané zemiaky                                                
2. Mletý rezeň s cesnakom podávaný 
na čerstvom leči, pečené paprikové 
zemiaky                                                                                       
3. Miešaný zeleninový šalát  
s mozzarellou a mäkkým vajíčkom, 
bazalkové pesto, bagetka                                                                                                                         
                                   
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 23. 06. 2020
Bryndzová so zemiakmi, chlieb   
1. Kuracie soté so zeleninou,  
slovenská ryža  
2. Smotanový osúch so slaninkou  
a cibuľou, zákysanka

Streda: 24. 06. 2020
Šošovicová s párkom, chlieb  
1. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Štvrtok: 25. 06. 2020
Francúzska vývarová s mäsom  
a cestovinou, chlieb 
1. Vyprážaná krkovička, slovenský 
zemiakový šalát
2. Kapustové fliačky s údenou slaninkou

Piatok: 26. 06. 2020
Karfiolová so zemiakmi, chlieb
1. Hovädzí guláš, dusená ryža,  
st. uhorka
2. Tvarohový koláč s posýpkou, čaj 
   
Reštaurácia 
a kaviareň Viva
Ponúkame aj rozvoz.
Cena menu: od 4,00 €
Utorok: 23. 06. 2020
Slepačia s knedličkami a zeleninou  
Paradajková s cícerom  
1. Morčací steak s gorgonzolou  
a grilovanou hruškou, dusená ryža  
2. Bravčové mäso dusené v keli, varené 
zemiaky  
3. Tatranské zemiaky (bryndza, kyslá 
smotana, slanina), zakysanka 
4. Ľadový šalát so sušenými paradajkami 
a mozzarellou, bagetka

Streda: 24. 06. 2020
Slepačia s knedličkami a zeleninou  
Kráľovská cesnaková
1. Viedenská roštenka, ½ dusená ryža,  
½ zemiakové hranolčeky  
2. Kurací steak s tekvicovou omáčkou  
a maslovými haluškami 
3. Žemľovka s tvarohom a jablkami  
4. Ľadový šalát so sušenými paradajkami 
a mozzarellou, bagetka

Štvrtok: 25. 06. 2020
Slepačia s knedličkami a zeleninou  
Frankfurtská s párkom
1. Pečené brav. rebrá s medom  
a čili, štuchané zemiaky, kyslá uhorka, 
baranie rohy  
2. Ostrá kuracia čína, dusená ryža/ryžové 
rezance (výber) 
3. Koložvárska kapusta, varené zemiaky 
4. Ľadový šalát so sušenými paradajkami 
a mozzarellou, bagetka

Piatok: 26. 06. 2020
Slepačia s knedličkami a zeleninou  
Kuracia krémová
1. Vyprážaná treska exclusiv plnená 
syrom, zemiaková kaša, mix šalát 
2. Kuracie slimáčiky na listovom šaláte  
s jogurtovým dresingom, dusená ryža 
3. Šošovicový prívarok s pečenou 
klobásou/volské oko (výber), chlieb  
4. Ľadový šalát so sušenými paradajkami 
a mozzarellou, bagetka

------ Dobrú chuť! -------
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V stredu minulý týždeň sa kona
lo zasadnutie komisie výstavby, 
životného prostredia a územného 
plánovania, na ktorej sa v rámci 
bodu Systém nakladania s ko
munálnym odpadom prezentova
la aktuálna situácia v odpadovom 
hospodárstve. 

Predmetom hodinovej odbornej 
prednášky na spomínanú tému, 
bolo štatistické zhrnutie celkovej 

produkcie odpadov a zhodnote
nie jestvujúcej infraštruktúry. Ďalej 
sa prezentovali zavedené zmeny  
v legislatíve a ich dopady na systém 
odpadového hospodárstva na ďalšie 
roky, taktiež prijaté Európske smer
nice, ktorých implementácia ešte len 
čaká naše mesto v nasledujúcich 15 

rokoch.  Na záver prednášky sa disku
tovalo o potrebe uskutočniť hĺbkovú 
analýzu odpadového hospodárstva  
v Púchove, ktorá bude slúžiť ako pod
klad na vypracovanie konzistentnej 

stratégie odpadového hospodárstva, 
s dôrazom na prijaté recyklačné ciele 
uvedené v európskej i slovenskej 
stratégii odpadového hospodár
stva. S výsledkami prezentovanými 
na komisii budú oboznámení aj po
slanci mestského zastupiteľstva  na 
niektorom z najbližších zasadnutí 
MsZ. Prednášku o odpadovom hos
podárstve a aplikácii jednotlivých 
progresívnych krokov na mesto 

Púchov, budú v nasledujúcom ob
dobí absolvovať opätovne všetci po
slanci MsZ, a to z toho dôvodu, aby 
mohli odborne informovať občanov 
na jednotlivých výboroch mestských 
častí o aktuálnej situácii odpadového 
hospodárstva v Púchove a novinkách, 
ktoré nie je nutné iba dodržiavať, ale 

predovšetkým podporovať. Čím viac 
občanov sa zapojí, tým krajšie a lep
šie prostredie i pozíciu v rebríčku os
tatných samospráv si zabezpečíme. 

Veronika Hantáková

Odpadové hospodárstvo 
potrebuje novú stratégiu

Od rekonštrukcie Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya v Púchove ubehli už dva 
týždne, zároveň i od otvorenia nového 
detského oddelenia literatúry. Záu
jem o knižnicu u detí vzrástol, svedčí 
o tom aj 11 nových členov a členiek 
knižnice. Zahájený bol tiež cyklus piat
kových literárnych popoludní – čítaní 
rozprávok v rámci projektu Rozprávky 
o piatej. V podobných aktivitách bude 
mestská knižnica pokračovať i naďalej, 
a to nielen pre deti. Už vo štvrtok, 25. 6. 
2020, začne trojdňový Festival poézie, 
organizovaný v spolupráci s knižnou 
kaviarňou Podivný barón. Teší nás, že 
tento rok prijal pozvanie na festival 

do Púchova významný básnik, pub
licista, textár, esejista a prekladateľ, 
Ján Štrasser, ktorého sprevádzať bude 
pesničkárka Sisa Fehér a mnohí iní, 
ktorí vystúpia ešte v piatok a v sobotu  
v rámci programu festivalu. Po 
skončení Festivalu poézie nadviaže 
program mestskej knižnice na detské 
hudobnorozprávkové podujatie  
s názvom Z rozprávky do pesničky,  
z pesničky do rozprávky, kde opäť 
vystúpi zaujímavý hosť. Pre malých  
i veľkých čitateľov sú pripravené nové 
knižné tituly rôznych žánrov. Viac in
formáciíje na sociálnej sieti mestskej 
knižnice a mesta Púchov.         LK

Mestská knižnica láka malých 
aj veľkých knihomilov

V tomto roku sa pre situáciu okolo 
šírenia koronavírusu uskutočnili len 
dve tematické jazdy obľúbenej elek
tričky, v letnej sezóne vyrazí na trať  
v plnej sile.

Letná prevádzka Trenčianskej elek
trickej železničky začína v sobotu 27. 
júna 2020, na koľaje sa električka vydá 
pravidelne v sobotu, v nedeľu a počas 
štátnych sviatkov. Po pozitívnych 
ohlasoch zo strany verejnosti prisľúbili 
jej prevádzkovatelia predĺženie let
nej víkendovej sezóny, ktorá bude 
v tomto roku ukončená až v nedeľu 
27. septembra 2020. „Počas celého 
trojmesačného obdobia bude elek

trička prevádzkovaná podľa platného 
cestovného poriadku, uvedeného aj 
v cestovnom poriadku Železníc SR  
a vyhľadávačoch spojenia CP,“ objasnil 
riaditeľ TREŽ Dušan Nosál. Jej prevádz
ku aj v tomto roku finančne podporil 
Trenčiansky samosprávny kraj.

Letná víkendová prevádzka TREŽ:
 z depa v Trenčianskej Teplej vyrazí 

vláčik vždy v sobotu, v nedeľu a počas 
štátnych sviatkov o 10.25 h, 14.00 h, 
16.00 h a 18.25 h,

 naspäť z Trenčianskych Teplíc cestu
júcich odvezie vždy o 11.15 h, 14.50 
h a 17.00 h a deň uzavrie poslednou 
jazdou o 19.15 h.               Zdroj: TSK

TREŽ opäť vyrazí na koľaje
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Podporiť domáci rozvoj cestovného ruchu 
má nová publikácia - Púchov z neba. Reali-
zátori projektu pozývajú širokú verejnosť, 
aby sa stali jej tvorcami. Publikácia bude 
vhodnou pomôckou aj pre vyučovacie pred-
mety dejepisu či zemepisu.

Realizátori projektu leteckého fotografova-
nia Slovenska z neba chcú vydaním ojedinelej 
publikácie o meste Puchov, niekdajšej osade  
s názvom Puch, pomôcť rozvoju turizmu v našej 
domovine. „V dôsledku prijatých ekonomických 
opatrení za účelom zabránenia šírenia koro-
navírusu sa cestovný ruch stal nielen u nás na 
Slovensku, ale v celom svete, najviac existenčne 
ohrozeným odvetvím. Podporiť jeho rozvoj  
u nás doma, má za cieľ naša novovznikajúca fo-
tokniha s názvom Púchov a okolie z neba. Pub-
likácia bude vhodnou pomôckou aj pre vyučo-
vacie predmety dejepisu či zemepisu,“ spresňuje 
Lucia Lalíková, média manažér vydavateľstva 
CBS, ktoré vydanie tejto ojedinelej publikácie 
pripravuje. 

Ako ďalej uviedla, vydavateľstvo od roku 2013 
až doteraz vydalo stovky titulov s leteckými 
snímkami regiónov Slovenska, Českej republiky 
a Poľska. V týchto dňoch pracuje na tom, aby 
netradičným spôsobom z vtáčej perspektívy 
prinie slo čitateľom pohľad na osídlenie hor-
natých častí Slovenska. „Mnohí z nás poznajú 
pojem Púchovská kultúra, ktorý v archeológii 
a histórii pomenúva osídlenie hornatých častí 
Slovenska v období piatich storočí na prelome 
letopočtov. Do archeológie sa toto slovné spoje-
nie dostalo v nemalej miere vďaka amatérskemu 
archeológovi menom Emil Friedrich Johannes 
Hoenning O´Carroll , ktorý v Púchove pôsobil 
od roku 1888 a prebádal tu legendárne hradis-
ko Púchovská skala. Pohľad na dnešný Púchov 
a jeho okolie prinesieme v pripravovanej pub-
likácii netradičným spôsobom - pohľadom  
z vtáčej perspektívy. Čitateľ po jej prelistovaní 
uvidí historické a prírodné krásy Púchova a jeho 
okolia, tak ako ich ešte nevidel, aj keď ich už 
navštívil. Kniha mu určite poslúži aj ako dobrá 
inšpirácia pre námety na výlety či dovolenku  
u nás na Slovensku,“ dodáva Lucia Lalíková.

V pripravovanej publikácií nebudú chýbať 
viaceré zaujímavé pohľady z vtáčej perspek-
tívy, ako napríklad, záber na renesančný kaštieľ 
v Lednických Rovniach s rozlohou takmer 20 
hektárov či na hrad Lednica postavený na 

Cieľom novej publikácie Púchov z neba
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je prispieť k rozvoju cestovného ruchu
strmých bralách. „Mal jedinečnú architektúru – 
do vnútornej časti hradu sa dalo dostať len cez 
tunel vysekaný do skál vo výške 5 až 6 metrov. 
Čitatelia ho uvidia v našej pripravovanej pub-
likácii zachytený fotografom z lietadla, podobne 
ako aj najväčšiu obec Púchovskej doliny – Be-
luša, ktorá je zároveň treťou najväčšou dedinou 
Slovenska a v jej chotári sa nachádzajú najväčšie 
náleziská mohýl. Chýbať nebude pohľad aj na 
Dolné Kočkovce, ktoré boli v stredoveku cen-
trom obchodu, predovšetkým so soľou, ale aj  
s keramikou a hrnčiarskymi výrobkami. Na-
chádzal sa tu kráľovský sklad soli – dodnes 
sa jedna z častí obce nazýva „Pod Skladom“,“ 
spresňuje Lucia Lalíková.

K ďalším naj záberom, ktoré podľa tvorcov 
knihy určite inšpirujú k rozvoju turistiky v tom-
to regióne, je pohľad z neba na obec Lazy pod 
Makytou. Svojou dĺžkou 14 kilometrov patrí 
medzi najdlhšie dediny Slovenska. Nás CBS fly-
ing team fotením z lietadla zachytil aj najmladšie 
kúpele na Slovensku - Nimnica. Ich jedinečné 
pramene nečakane objavili v novembri 1952 
robotníci pri stavbe priehrady vodnej nádrže 
Nosice.

Na vzniku publikácie sa podľa slov Lucie Lalí-
kovej môže podieľať aj široká verejnosť. „Práve  
v týchto dňoch pracuje na vydaní tejto ojedinelej 
fotoknihy veľký kolektív ľudí, ako sú fotografi, re-
daktori, a iní. Každý, kto má chuť, sa môže k nám 
pridať alebo nás môže kontaktovať za účelom 
upriamenia našej pozornosti na pútavé mies-
ta vo svojom okolí. Radi privítame aj podnetné 
nápady a tipy pre samotnú tvorbu publikácie. 
Priestor pre prezentáciu v publikácii Púchov  
a okolie z neba ponúkame aj predstaviteľom 
miest a obcí, majiteľom firiem či médiám. Novú 
knihu môžu určite obohatiť zaujímavými in-
formáciami z ich prostredia a dať jej vyššiu 
hodnotu. Nehovoriac o tom, že je to pre nich 
zároveň dobrá príležitosť zviditeľniť svoju prácu 
a dosiahnuté úspechy,“ dopĺňa Lucia Lalíková  
a dodáva: „Púchovské územie veľmi po-
zoruhodne vstupuje do viacerých veľkých 
chránených oblastí v okolitých pohoriach. Údo-
lia a hory navôkol vyzerajú, akoby im blízkosť 
civilizácie bola skôr na osoh, než na oštaru. Máte 
tu dojem, že ľudská spoločnosť sa výnimočne 
dobre stará o to, aby v karpatských, javorníckych 
aj strážovských zákutiach zostal pokoj a tichý 
rešpekt k pôvodnému životu. Preto dávame 
priestor širokej verejnosti na prezentáciu v kni-
he, ktorá sa rozvetvenou distribúciou dostane  
k čitateľom na celom Slovensku, i za jeho hranice, 
aby nám pomohli prezentovať Púchov a okolie,  
v tom najlepšom svetle.“

Ako je možné vstúpiť do projektu?
Kontaktujte našu regionálnu projektovú 

manažérku Andrea Vozárová, tel.: 0940 213 854 
alebo e-mail: vozarova@cbs.sk.Objasní Vám 
všet ky potrebné informácie, ukáže Vám obdob-
né publikácie, aby ste si vedeli predstaviť, ako 
bude Vaša prezentácia v knihe vyzerať. Dajte 
nám o sebe vedieť a my sa už postaráme, aby 
ste s Vašou prezentáciou boli čo najspokojnejší. 
Každá práca je dôležitá, no treba ju zviditeľniť.

Pozrite si aj videoprojekciu ku knihe na You-
tube.

Zdroj: cbs.sk 
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Tlač letákov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

KLIEŠTE SÚ MALÉ TVORY, KTORÉ ŽIJÚ V PRÍRODE.

PO UŠTIPNUTÍ ZOSTÁVA KLIEŠŤ PRISATÝ NA TELE.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, www.uvzsr.sk
Európske centrum pre preveciu a kontrolu chorôb, Tomtebodavägen 11a, 171 83 Stockholm, Švédsko, www.ecdc.europa.eu

Môžu uštipnúť voľne žijúce zvieratá ako aj človeka, ktorý sa pohybuje v prírode.

Miesto uštipnutia kliešťom nie je vo väčšine prípadov bolestivé. Infikované kliešte
môžu uštipnutím preniesť ochorenie na človeka. Preto je dôležité snažiť sa vyhnúť
uštipnutiu kliešťom – a ak sa tak stane, treba ho čo najskôr odstrániť. 

Tlač plagátov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

POBYTOVÝ

TÁBOR

SO VČIELKOU

V  cene  140  eur  je  doprava ,  ubytovanie ,

strava ,  celodenný  animačný  program ,

ceny  do  súťaží ,  upomienkové  predmety ,

zdravotník . . .

Pobyt  sa  uskutoční  za  dodržania

všetkých  hygienických  opatrení

nariadených  Úradom  verejného

zdravotníctva .

27. 7. - 31. 7. 2020 (po-pia)

v Horskom hoteli Belušské

Slatiny - Slovenská pošta

Centrum voľného času Púchov

ponúka pre deti od 9 rokov 

Bližšie informácie a prihlášky:

www.cvcvcielka.sk     tel. 0907 963 273
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Vzhľadom k mimoriadnej situácií – celosvetová 
epidémia koronavírusu, súťažný ročník 2019/2020 
bol (po ankete) predčasne ukončený 20. kolom. 
Dovtedy súťaž prebiehala plynule. Viacerí vedú-
ci družstiev používali rôzne tlačiva Zápisov, aj keď 
som upozornil, aby sa používali naše Zápisy, ktoré 
si môžete stiahnuť z našej stránky : www.guffoo.
cz/kstztn v časti - oblasť Považská Bystrica. Na tej-
to stránke sú aj všetky informácie. Aj keď súťaž 
bola ukončená predčasne, právo postupu do vyššej 
súťaže má víťaz jednotlivých líg. Posledné družstva 
zostupujú do nižšej súťaže. Ostatné alternatívy pos-
tupov sa riadia Súťažným poriadkom, ktoré budú  
v platnosti v prípade zotrvania Lysej v 4. lige.

Pre tvorbu súpisky (podľa súťažného poriadku), je 
potrebné použiť rebríček, ktorý je na Guffe (pinci)  
v časti úspešnosť. Aktív vedúcich klubov – oddielov, 
sa uskutoční v druhej polovici augusta.

Prihlášky do nového ročníka treba poslať do 15. au-
gusta 2020.

5. liga
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 B 20 5 0 15 123:237 30
12. Medeko PB B 20 1 0 19 100:260 22

6. liga
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

Vyhodnotenie oblastných stolnotenisových súťaží

Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava doručil minulý týždeň stol-
notenisovým oddielom a klubom v našej oblasti 
prihlášku do oblastných stolnotenisových súťaží  
v súťažnom ročníku 2020/2021. Štruktúra oblast-
ných súťaží sa v budúcom ročníku nemení, oblast-
ný zväz bude riadiť 5., 6., 7. a 8. ligu mužov a súťaž 
žiakov. Súčasťou prihlášky je aj požiadavka oddielov  
a klubov súvisiacich s prípadnými kolíziami zápasov, 
či obsadenosti hracích miestností, najmä kultúrnych 
domov. Oblastný stolnotenisový zväz bude požia-
davky klubov brať do úvahy pri vyžrebovaní súťaží. 

Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 15. au-
gusta na adresu: Július Hlubina, Pionierska 981/3, 
017 01 Považská Bystrica, alebo e-mailom: julius.hlu-

bina@gmail.com
Informácie poskytne: Július Hlubina 0907 301126, 

Róbert Čelko 0905 801009.
Lekárska prehliadka nie je podmienkou štartu 

hráča, každý štartuje na vlastnú zodpovednosť. 
Družstvo bude do súťaže zaradené na základe došlej 
prihlášky. 

Súpisky družstiev (podľa platného rebríčka  
a súťažného poriadku) musia mať družstva pot-
vrdené najneskôr do 15. septembra 2020. 

K súpiske je potrebné priložiť aj platné registračné 
preukazy. Oblastný stolnotenisový zväz upozorňuje 
oddiely a kluby, aby si skontrolovali platnosť regis-
tračných preukazov a v prípade ukončenia platnosti 
si nechali vystaviť nové.           ObSTZ

Prihlášky do oblastných stolnotenisových 
súťaží v súťažnom ročníku 2020/2021

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 A 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

 7. liga
1. Šebešťanová  18 16 1 1 209:115 51
2. Nozdrovice B 18 15 1 2 211:113 49
3. Miracles DCA  18 12 1 5 196:128 43

4. Papradno  18 10 1 7 187:137 39
5. Sedmerovec D 18 10 0 8 170:154 38
6. Milochov B 18 5 3 10 136:188 31

7. Pružina B 18 5 1 12 132:192 29
8. Púchov  18 5 1 12 146:178 29
9. TTC PB C 18 5 1 12 121:203 29
10. D.Kočkovce C 18 2 0 16 112:212 22

8. liga
1. Dohňany B 16 16 0 0 245:43 48
2. Lysá B 16 11 1 4 184:104 39
3. ZŠ Dubnica  16 11 0 5 187:101 38
4. Púchov B 16 8 3 5 154:134 35
5. TTC PB D 16 8 2 6 157:131 34
6. Beluša B 16 5 3 8 123:165 29
7. Udiča B 16 4 3 9 105:183 27
8. D. Mariková B 16 2 0 14 76:212 20

9. Papradno B 16 1 0 15 65:223 18  
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú vzá-

jomné stretnutia.

Stolný tenis

P ú c h o v s k á 
futbalová obec 
smúti. Minulý 
týždeň sa na-
posledy rozlúči-
la s bývalým 
hráčom Púcho-
va Miroslavom 
Škripcom, ktorý 
zomrel vo veku 
65 rokov. Miro-
slav Škripec 
bol odchovan-
com púchov-
ského futbalu 
a písal úspešnú 
históriu futbalu 
pod Lachovcom  
v druhej polovi-
ci sedemde-

siatych a začiatkom osemdesiatych rokov minulého 
storočia. Reprezentoval púchovský ligový dorast, 
neskôr v rámci zapracovávania vlastných odcho-
vancov sa stal aj členom mužského kádra Gumární 
Púchov. Hoci pôsobil na poste strednopoliara, ne-
skôr dokonca na stopárskej pozícii, mal aj čuch na 
góly. V súťažnom ročníku 1978/1979 počas účinko-
vania Púchova v prvej Slovenskej národnej lige, bol 

spolu so Šuranom a Gajdošekom najlepším strelcom 
mužstva. 

Miroslav Škripec bol človekom, ktorému srdce 
bilo pre púchovský futbal. Neopustil ho ani po 
neúspešnej sezóne 1981/1982 kedy Púchovčania 
zostúpili z I. Slovenskej národnej ligy. Zaradil sa 
medzi tých statočných, ktorí pod vedením trénera 
Štefana Kračuníka hneď po roku vrátili Púchovu I. 
Slovenskú národnú ligu. Púchovčania súťaž vyhrali 
s pohodlným päťbodovým náskokom pred Handlo-
vou.  

Po skončení aktívnej hráčskej kariéry pričuchol aj 
k trénerskému remeslu, niekoľko rokov robil asisten-
ta pri ligovom doraste úspešnému trénerovi Jánovi 
Jozefovičovi. „Miroslav bol pre futbal zapálený, mi-
loval ho a obetoval mu veľa,“ spomína Jozefovič.  
V prípade Miroslava Škripca nepadlo futbalové 
jablko ďaleko od stromu. Futbalu sa upísali aj obaja 
jeho synovia – Juraj a Miroslav. Juraj bol dokonca jed-
ným z tých šťastných púchovských futbalistov, ktorí 
nastúpili na pamätné stretnutie európskeho pohára 
v Trnave proti Barcelone a bol členom kádra, ktorý 
písal najúspešnejšiu históriu púchovského futbalu.

S Miroslavom Škripcom sa vo štvrtok naposledy 
roz lúčili nielen príbuzní, priatelia a známi, ale aj veľká 
futbalová rodina bývalých spoluhráčov a kamarátov 
– futbalistov. Česť jeho pamiatke!                  

                    -r-

Futbalová obec smúti za Miroslavom Škripcom 

Miroslav Škripec (vľavo) so synom, nevestou  
a vnúčaťom.                    FOTO: Archív J. Škripca

Takto si Miroslava pamätajú 
spoluhráči a priaznivci futbalu z čias 
aktívnej kariéry.
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Ak sme v minulých číslach Púchovských novín 
spomínali najmä historické úspechy doraste
neckých futbalových družstiev Púchova, netre
ba zabúdať na fakt, že dlhoročné pôsobenie do
rastencov Púchova v elitných súťažiach bolo aj 
dôsledkom výbornej úrovne žiackych trénerov. 
Podobne ako Štefan Kračuník a Ján Jozefovič žali 
úspechy s dorastencami, ďalšia z radu osobností 
púchovského futbalu – Ladislav Burian exceloval 
najmä pri výchove žiakov. Postupne sedel spo
lu so spomínanými trénermi i na dorasteneckej 
lavičke, s Jozefovičom spolu trénovali aj žiakov. Aj 
on zanechal v púchovskom futbale hlbokú stopu 
či už ako výborný brankár alebo neskôr tréner. 
Dnes si užíva zaslúžený dôchodok, no s iskrou  
v očiach si vo svojej obľúbenej púchovskej kaviar
ničke zaspomínal na svoje futbalové a trénerské 
roky, ale i na to, čo všetko mu futbal dal.

Ladislav Burian sa narodil v dedinke Kvašov 
neďaleko Púchova a koncom jesene si na svoj chr
bát pripíše úctyhodný ôsmy krížik. Pozoruhodné 
na jeho hráčskej i trénerskej kariére je, že s výnim
kou študentských čias a dvojročného pôsobenia  
v Chomutove počas základnej vojenskej služby, bol 
vždy verný Púchovu. „V Kvašove, kde som vyrastal, 
sme hrali futbal len s kamarátmi živelne, ako väčši
na chlapcov na dedine. K súťažnému futbalu som 
privoňal až v dorasteneckom veku, keď som nastúpil 
na učilište do Komárna,“ spomína si Burian.

Futbalové začiatky až v účňovských rokoch
Mladý Ladislav síce nastúpil na strednú školu naj

skôr do Bratislavy na chemickú priemyslovku, chodil 
tam však iba jeden rok, pretože štúdium v Bratislave 
bolo drahé a rodičia ho nevedeli finančne utiahnuť. 
Po dvoch rokoch v Komárne na elektrotechnickom 
učilišti si to 17ročný Ladislav Burian nasmeroval do 
Žiliny, kde sa prakticky hneď etabloval v bránke do
rasteneckého družstva Dynamo Žilina. „Najskôr som 
hrával za dorast, po pol roku som dostal dôveru aj  
v žilinskej rezerve medzi mužmi. Paradoxom bolo, že 
za rezervu Žiliny hrávali výborní futbalisti s ligový
mi skúsenosťami. Tým sa už vo vyššom veku nech
celo naháňať s mladými v lige, zvlášť, keď Žilina sa 
potápala v ligovej tabuľke. A tak hrali za béčko. Prvá 
trieda, ktorú sme hrali za béčko Dynama Žilina, bola 
mimoriadne kvalitná. Hrala tam napríklad Červená 
hviezda Ladce, rezerva Dubnice nad Váhom a ďalšie 
výborné mužstvá. Úrovňou bola súťaž porovnateľná 

s terajšou treťou ligou,“ doplnil Burian.
Vojenské “Kocúrkovo”
Bránku žilinskej rezervy hájil Ladislav Burian až 

do nástupu na základnú vojenskú službu. Podľa 
prísľubu žilinských funkcionárov mu mali vybaviť 
základnú vojenskú službu v nejakej Dukle či Čer
venej hviezde. Nečudoval sa preto, že v čase nástupu 
svojich rovesníkov na vojnu on ešte nemal povo
lávací rozkaz. I preto bol nástup 18ročného Ladisla
va na základnú vojenskú službu bezprecedentný. 
„Odprevadil som kamarátov na vojnu a išiel som  
v Žiline na tréning. Pod tribúnou sa počas tréningu 
objavil dôstojník, ktorý si mal nechal zavolať. Hneď 
ma spucoval, prečo som nenastúpil na základnú vo
jenskú službu. Keď som mu povedal, že som nedostal 
povolávací rozkaz, nariadil mi, aby som si šiel zbaliť 
veci, že rukujem. Nevedel som ani kam narukujem, 
ešte som vojakov uhovoril, aby som sa mohol ísť do
mov do Kvašova rozlúčiť s rodinou a vziať si veci. Na 
vojenskej správe som dostal povolávací rozkaz. Čakal 
som, že sa dostanem niekde na Slovensko do Duk
ly alebo Červenej hviezdy. V rozkaze však stál útvar  
v okrese Dečín,“ zaspomínal si Burian s tým, že to 
bolo jedno z najnepríjemnejších prekvapení v živote. 

O jeho brankárskych kvalitách však už vedel aj 
veliteľ útvaru v horách, kde mal mladý Burian pri

jímač. Zavolal si ho k sebe hneď na druhý deň po 
príchode do západných Čiech. Zhodou okolnosti 
veliteľ pluku bol zároveň predsedom civilného futba
lového oddielu Baník Chomutov a ponúkol mu mies
to v divíznom mužstve. Ladislav na ponuku kývol, 
predsa len, byť niekoľkokrát do týždňa mimo kasární 
a hrať za civilné mužstvo, bola v tých časoch pre vo
jenské „uchá“ veľká výzva. Takmer rok dochádzal na 
tréningy a zápasy autobusom zo Žatca, kde slúžil na 
letisku do Chomutova, po roku ho už prevelili priamo 
do Chomutova. 

Po niekoľkých dňoch od nástupu na prijímač ho 
povolali na celoštátny futbalových výber mladých 
vojakov do Olomouca, kde v tamojšej Dukle pre
verovali výkonnosť stoviek futbalistov z celého 
Československa. Už pred odchodom na Hanú však 
mal Ladislav dohodu s Chomutovom, že sa tam vrátil. 
Burian slovo dodržal a po 21 dňoch v Olomouci sa 
vrátil na západ Čiech a od jesene sa stal brankárskou 
jednotkou Baníka Chomutov.

V mužstve s hokejovými reprezentantmi
„Zloženie mužstva bolo tak trochu paradoxné. 

V Chomutove sa totiž vtedy hrala aj prvá hokejová 
liga. Futbal sa koncom 50. rokov minulého storočia 
hral systémom jar – jeseň. A keď hokejisti skončili  
v marci sezónu, začali hrať celú jar, leto a jeseň fut

Ladislav Burian zasvätil celý svoj fubalový 

Vojenčinu si Ladislav Burian odkrútil v Chomutove. Aj pochmúrna klíma znečistená povrchovými baňami spôso
bili, že sa vrátil do Púchova, kde pôsobil štyri desaťročia.       FOTO: Archív L. Buriana

Celý svoj trénerský futbalový život zasvätil Ladislav Burian (na snímke druhý zľava) výchove mladých púchov
ských futbalistov.              FOTO: Archív L. Buriana
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bal. V mužstve sme tak boli štyria vojaci a medzi 
ostatnými hráčmi boli väčšinou hokejisti vrátane 
niekoľkých reprezentantov Československa,“ uviedol 
Burian.

V druhom roku pôsobenia v Chomutove vychytal 
Ladislav ako brankárska jednotka postup do 2. ligy,  
a tak nečudo, že dostal od Chomutova ponuku, aby 
na západe Čiech zostal. Už mal dokonca aj pod
písanú dohodu a vybavenú prácu. Napokon však 
bolo volanie domova i hormónov (priateľku mal v 
rodnom Kvašove), a tak sa rozhodol pre návrat na 
Považie. Okrem iného rozhodlo aj to, že Chomutov 
a jeho okolie bol vďaka povrchovým baniam „mesač
nou“ krajinou s katastrofálnym ovzduším.

Definitívne v Púchove, nadobro
Púchovskí funkcionári už pochopiteľne  

o brankárskych kvalitách Ladislava Buriana vedeli, 
oslovili ho už pred koncom vojny, a tak sa od januára 
1961 stal brankárom Púchova. Divíznu bránku 
Púchova nehájil dlho, len do roku 1964. Ten rok bol 
však pamätný historickým postupom Púchova do 
2. slovenskej ligy. „Do posledného kola sme súperi
li o postup do druhej ligy s Liptovským Mikulášom. 
Liptovský Mikuláš pricestoval v záverečnom kole do 

Púchova. Ak sme chceli postúpiť, museli sme vyhrať 
o dva góly. Pre mňa to bol historický zápas kariéry. 
Za stáleho dažďa nás hnalo dopredu 5000 divákov. 
Vyhrali sme 3:0 a to sme ešte nepremenili pokutový 
kop,“ opisuje postupové časy Burian. 

Koniec hráčskej kariéry
Postupový zápas s Liptovským Mikuláš bol zároveň 

pre Ladislava posledným v kariére. Púchovčania an
gažovali pre nový ročník do bránky skvelého gólma
na Hasoňa. Burian mu síce mohol robiť dvojku, no 
pod rozhodnutie skončiť s kariérou sa podpísali naj
mä zdravotné problémy – mal prasknutý meniskus. 

Ladislav Burian dlho bez futbalu nevydržal, už na 
jeseň začal pomáhať Jaroslavovi Cíchovi so žiakmi, 
urobil si kvalifikáciu 3. triedy, o tri roky neskôr si kva
lifikáciu zvýšil na 2. triedu. Prípravku, mladších žia
kov i starších žiakov ťahal Burian šesť rokov, následne 
pracoval ako asistent s Jozefovičom pri doraste. 

Trénerskými rukami Ladislava Buriana prešlo najmä 
v žiackych rokoch množstvo výborných futbalistov 
– všetci traja bratia Luhový – Peter, Milan i Ľuboš, 
Vrabec, Koyš, Milan Bagin, ale napríklad aj Jozef Cho
vanec. „Jožko u mňa ako žiačik začínal. Bol jedno
nohý futbalista, ako sme hovorievali, pravú nohu ma 
ľavú a ľavú mal grambľavú. No a vidíte, stal sa z neho 
skvelý futbalista,“ spomína tréner. Jednu sezónu bol 
hlavným trénerom dorastu, ktorý rok predtým vypa
dol z ligy. Burianovi sa už v nasledujúcom roku po
darilo do elitnej dorasteneckej súťaže vrátiť. 

Skaut na regionálnej úrovni
Na trénerské časy v Púchove spomína Ladislav 

Burian rád. Podľa neho bol systém trénerskej práce  
v Púchove mimoriadne dobre prepracovaný, podob
ný systém nedokázali vytvoriť ani v Považskej Bystri
ci či Dubnici. Kým Považská Bystrica a Dubnica mali 
vďaka školským športovým strediskám množstvo 
detí, Púchovčania sa museli spoliehať buď na vlast
ný „odchov“, ale najmä na chlapcov z okolia. Ladislav 
Burian s úsmevom hovorí, ako v nedeľu sadol do jedi
ného služobného automobilu a dokázal si pozrieť aj 
tri zápasy žiakov v okolí. „Boli sme takými prvými 
skautmi na regionálnej úrovni. Celé okolie bolo pre 
nás otvorené a do Púchova sme posťahovali desiatky 
hráčov. Oddiely niekedy frflali, že im berieme hráčov, 
no keď sa im po niekoľkých rokoch vrátili hotoví fut
balisti, ktorí kvalitou vyčnievali nad domácimi, po
chopili, že aj toto je cesta zvyšovania kvality futbalu. 
A najmä, tréneri v Púchove boli vtedy jednou veľkou 
partiou, ktorá ťahala za jeden povraz. Ich práca bola 
koordinovaná, nezávideli 
si, robili pre futbal preto, 
že ich to bavilo,“ zdôraznil 
Burian.  

Kapitalizmus
Jedným z najväčších 

futbalových zážitkov boli 
pre Ladislava Buriana, no 
najmä pre jeho zveren
cov, turnaje vo vtedajšej 
Nemeckej spolkovej re
publike. Štvordňový tur
naj v Ehingene dokonca 
Púchovčania raz vyhrali  
a dvakrát skončili tretí. Pre 
jeho zverencov to bola niel
en príležitosť zahrať si proti 
rovesníkom zo svetových 
klubov, ale aj vtedy zried
kavá možnosť pozrieť sa za 
železnú oponu. 

Za futbalom lieta
Ani po tom, ako Ladislav Burian zavesil na klinec 

aj trénerské remeslo, na futbal nezanevrel. Nao
pak, podobne ako v minulosti, sleduje ho na naše 
pomery mimoriadne aktívne. Ako divák nechýbal 
na semifinále v Záhrebe a finále v Belehrade na maj
strovstvách Európy 1976, kedy Čechoslováci získa
li titul majstra Európy. Nechýbal na púchovských 
zápasoch v Európskej lige vo Freiburgu, ale ani na 
majstrovstvách sveta v Taliansku, štyri zápasy si vy
chutnal na letných olympijských hrách v Španielsku. 
Nechýbal na majstrovstvách Európy v Portugalsku  
a vynechať nemohol ani účasť na stretnutiach vo 
futbalových „svätostánkoch“ v Madride či Barcelone. 
Nečudo, FC Barcelona je dodnes jeho obľúbený klub. 
Jedným z najväčších zážitkov bola podľa vlastných 
slov návšteva Brazílie. Zblízka videl legendárnu pláž 
Copacabana, gigantickú sochu Krista nad Riom, no 
najmä najväčší futbalový štadión na svete – slávnu 
Maracanu, ktorú počas deväťdňového pobytu  
v Brazílii navštívil dokonca dvakrát, raz počas zápasu, 
druhýkrát ako turistickú atrakciu. 

Ladislav Burian je jedným z tých šťastných ľudí, 
ktorí mali pre svojho futbalového koníčka podpo
ru v rodine. Manželka Filipa má už takmer šesť de
saťročí pre koníčka svojho manžela pochopenie. 
Futbalového nasledovníka po meči Ladislav Burian 
nemá, radosť však má z dvoch dcér, jedného vnúčaťa  
a dvoch pravnúčat. A futbalový Púchov môže byť 
hrdý na ľudí jeho kalibru...                      

 Milan Podmaník          

aj trénerský život mestu pod Lachovcom

Spolu s Jánom Jozefovičom (v hornom rade vpravo) si Ladislav Burian (v hornom rade druhý zľava) odkrútil svoju 
trénerskú prácu aj pri púchovskom doraste. 

Kto by odolal stúpiť do šľapají legendárneho Peleho  
v Brazílii. Neodolal ani Ladislav Burian.   

Vo futbalovom chráme na Maracane. 
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SPOMIENKA
„V našich srdciach zo-
stávaš stále žiť...“ Dňa 26. 
6. 2020 si pripomíname 
nedožitých 55 rokov 
syna a brata PAĽKA 
MICHÁLKA. Dňa 12. 
7. 2020 uplynie 22 
rokov od jeho úmrtia.  
Prosíme o tichú spo- 
mienku v modlitbách. 

Spomínajú mama, sestra a ostatná rodina.

SPOMIENKA
“Čas plynie, dni sa míňajú, ale spomienky na Vás zostá-
vajú.“ V týchto dňoch si pripomíname výročie úmrtia 
ZUZANY a PAVLA MEDŇASKÝCH zo Streženíc. 

S láskou a úctou spomínajú deti s svojimi rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 25. 6. 2020 si pri-
pomenieme 5. výročie 
úmrtia, čo nás opu-
stil JOZEF CHANO  
z Horných Kočkoviec. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomína manželka, brat a sestry. 

ROZLÚČKA
„Stíchol dvor, záhrada, 
dom... už nepočuť Tvoje 
kroky v ňom. Čo osud vzal, 
nevráti sa, odišiel si od nás 
keď nik z nás to nečakal.“ 
Dňa 11. 6. 2020 sme 
sa naposledy rozlúčili  
s naším milovaný manže-
lom a otcom ZDENOM 
HOREMUŽOM. Ďaku-
jeme všetkým príbuzným, známym i ostatnej rodine 
za účasť. Úprimne ďakujeme za slová útechy a tiež 
pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina.
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SPOMIENKA
Dňa 21. 6. 2020 uply-
nulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný syn, brat, vnuk 
PAVOL MIKULA. Tí, 
ktorí ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa 
prišli dňa 17. 6. 2020 
rozlúčiť s naším zo-
snulým VLADIMÍROM 
GAŠPÁRKOM. Ďaku-
jeme za prejavy sústras-
ti, kvetinové dary  
a podporu. Zároveň 
ďakujeme pánovi 
farárovi M. Bilčíkovi z Hor. Kočkoviec a pohrebnej 
službe Advent za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Dňa 11. 6. 2020 nás  
vo veku 74 rokov 
navždy opustil náš 
drahý manžel, otec 
a dedko LADISLAV 
KUDLEJ z Nosíc. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí 
ho prišli odprevadiť 
na poslednej ceste,  
za kvetinové dary a pre-
javy sústrasti v našom hlbokom žiali. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22. 6. 2020 uplynu-
lo 9 rokov, čo nás opu-
stil náš manžel, otec, 
dedko IVAN KRÁTKY 
zo Záriečia. 

Spomína manželka  
a deti 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)

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

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Ponúkam do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt  
v centre mesta PU. Kontakt: 0905 711 122.

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.
• METROVÝ TEXTIL – oproti Bille. Kvalitné rúška  
od 2 €. Matrace na mieru.
• Rekonštrukcie domov, bytov, nebytových priesto-
rov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, stierky, 
omietky, sadrokartón, fasády. T. č. 0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky.  
T. č. 0911 689 723.

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 27. 4. 2020 sa pri ihrisku na ul. Obrancov mieru  
našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej 
kancelárii. 
• Dňa 7. 5. 2020 sa našla náušnica zo žltého kovu. Ma-
jiteľka 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. 

I N Z E RT N Á
K A N C E L Á R I A

OTVORENÁ V PIATKY
8:00 - 16:00 hod.
OSOBNÉ PODANIE

SPOPLATNENÉ. 
CEZ E-MAIL

na reklama@puchovska
kultura.sk ZDARMA.

www.puchovskenoviny.sk
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PRÁCU HĽADÁ
• Vyučená kuchárka s viacročnou praxou hľadá prácu 
v odbore. Ponuky prosím v pracovné dni od 15.00 h 
na tel. č. 0902 297 042.
• Hľadám akúkoľvek brigádu, roznášanie letákov, 
venčenie psíkov, pomoc pri maľovaní, sťahovaní... 
Mám 15 rokov, som spoľahlivý a zodpovedný. 
Poprosím kontaktovať na tel. č.: 0911 314 990.

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

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

DETSKÁ 
POHOTOVOSŤ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

SO-NE 7.00 - 22.00
Tel. 042/43 04 118

Cestovná kancelária ARTravel Púchov
17. - 19. júl 2020

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694

Cena: 135 €

KOŠICE, ŠARIŠ, PIENINY
Košice, Sabinovský “Obchod na korze”,
Bardejov a Bardejovské kúpele, Pieninský
národný park + plte na Dunajci.

28. jún 2020 (nedeľa)

Cena: 23 €

Ako v rozprávke...

CHOČSKÉ VRCHY
Rozprávková Prosiecka a Kvačianska 
dolina s historickými mlynmi.

31. 7. - 2. 8. Južné Čechy, 14. 8. - 17. 8. Český raj a Kokořínsko

1. - 3. júl 2020

Cena: 138 €

KRÁSY ADRŠPACHU
A OKOLIA
Skalné mestá, Babičkino údolie 
Boženy Němcovej, zámky 
Ratibořice a Náchod a oveľa viac!

3-dňový zájazd

3-dňový zájazd

24. - 26. júl 2020

Cena: 129 €

Banské historické mestečká (Banská 
Štiavnica, Kremnica, Vyhne), sv. Anton, 
Štiavnické tajchy, Kamenné more, 
Jazero Počúvadlo, Sitno, Sklené Teplice.

3-dňový zájazd

ŠTIAVNICKÉ VRCHY

Možnosť kúpania!

Možnosť kúpania!

KÚPALISKO OD 15. 6.
OTVORENÉ

V ČASE OD 9:00 DO 19:00 HOD.

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

DRAŽBA

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA dňa 30. 07. 2020 
o 11:00 h. Miesto konania: Piaristická 44, 911 
01 Trenčín. Predmet dražby: byt č. 19, posch. 
2, vchod č. 2, súp. č. 883, podiel 1/1, v k.ú. 
Púchov, obec Púchov a podiel na spol. čast. 
a zar. 43/1564 a spoluvl. podiel na pozemku 
vo vel. 43/1564, parc. č. 1241, všetko na LV č. 2978. 
Najnižšie podanie: 14 900,00 EUR.

INFO: Moja Dražobka s.r.o., 0902 535 183.

V ZÁVISLOSTI OD POČASIA
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