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Slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorá sa 
mala konať 27. marca bola z dôvodu pandémie 
COVID-19 odložená až na  29. júna. Do púchov
ského divadla boli pozvaní učitelia púchov
ských materských a základných škôl, Základnej 
umeleckej školy a Centra voľného času Včielka  
a taktiež učitelia škôl z obcí púchovských 
školských obvodov. 

Zoznam ocených pedagógov:

MŠ Mládežnícka:
 Marta Cíbiková
 Eva Žatková
 Daniela Valentínyová

MŠ Chmelinec:
 Mgr. Katarína Šimáčková
 Ľudmila Kováčiková

MŠ Požiarna 1292:
 Mgr. Jana Siekliková
 Alena Šibíková

MŠ Požiarna 1291:
 Mária Behrová
 Erika Uherčíková

MŠ 1.mája:
 Tatiana Vavríková
 Jana Kovárová

ZŠ a MŠ Slovanská:
 Dana Kovalová – cena za celoživotné 

vzdelávanie
 Mgr. Helena Rosinová

ZŠ Mládežnícka:
 Mgr. Anna Boleková
 Ing. Katarína Šalamúnová

ZŠ Komenského:
 Mgr. Jana Mikušová
 Mgr. Jarmila Štefánková

ZŠ Gorazdova:
 Mgr. Mariana Doanová
 PaeDr. Lenka Janovcová

Centrum voľného času:
 Mgr. Eva Kováčová  cena za celoživotné 

vzdelávanie
 PaeDr. Alenka Strýčková  cena za celoživotné 

vzdelávanie

Základná umelecká škola:
 Mgr. Magdaléna Pastorková
 Mária Stupavská, DiS.art.

Dolné Kočkovce:
 Mgr. Eva Belobradová

Záriečie:
 PaeDr. Zuzana Hrbáčková

Lysá pod Makytou:
 Mgr. Alena Michalcová
 Ing. Marianna Kapustová

Foto: Slavomír Flimmel

V Divadle Púchov ocenili pedagógov z nášho regiónu
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Primátorka mesta Katarína Heneková pri oceňo-
vaní pedagógov za ich obetavú prácu vo svojom 
prejave uviedla:

Vážení starostovia, vážené pani riaditeľky a pán ria
diteľ, pedagogičky a pedagógovia, vzácni členovia 
regionálneho združenia ZPOZ, ctení hostia!

Kto je to Učiteľ? Je to osoba, povolanie, či len také 
podstatné meno? Omyl. Mýliť sa je však ľudské. 
Učiteľ, to je viac ako len slovo na písmeno U. Učiteľ 
je stav – „byť učiteľom“, to je to, o čo tu ide. Napĺňať 
poslanie, tvoriť osobnosti. Samotný učiteľ je osob
nosť tým, čo robí, aký je. Ján Ámos Komenský, učiteľ 
všetkých národov tvrdil, že žiakovi prislúcha práca, 
učiteľovi riadenie. Znamená to slúžiť práve im, svojim 
žiakom, ktorí sú odkázaní na vykonávanie pedago
gickej práce s materskou či otcovskou láskou. 

Prekonali sme spoločne, a úspešne (!), náročné 
obdobie. Na tri mesiace sa učiteľmi stali taktiež 
rodičia, matky aj otcovia, ktorí popri svojom zamest
naní v kancelárii, obchode, zdravotníctve, kultúre 
či inom odvetví, zvládali navyše nielen starostlivosť  
o domácnosť ako takú, ale snažili sa zastúpiť aj Vás,
milí učitelia, ktorí ste tvrdo pracovali zo svojich
homeofficov a pripravovali poctivo materiály ku
kontinuálnemu napredovaniu svojich žiakov, aby ne
zaspali na vavrínoch a návrat do školy bol príjemným 
spestrením dní záverečného mesiaca školského roka. 

Núdzový stav a mimoriadna situácia nedovolili, aby 
sme sa stretli v mesiaci marec, kedy sa Deň učiteľov 
oslavuje, práve v deň narodenia J. A. Komenského. 

Krajina sa nachvíľu zastavila, život sa spomalil, ale 
vaše poslanie o to viac nadobudlo na dôležitosti, 
nevyhnutnosti. Patrí Vám veľké poďakovanie za to, že 
ste boli trpezliví, pracovali dvojnásobne viac ako ste 

zvyknutí, a nepoľavili zo svojich nárokov. Viem, aké to 
bolo ťažké. Osobne som bola jednou z tých matiek, 
ktoré si rady zopakovali učivo z druhého stupňa 
základnej školy i to stredoškolské. Predpokladám, 
že i Vy ste objavili v sebe pedagogické poslanie aj na 
základe formovania svojho Ja, ktoré vám ukázal niek
torý z vašich obľúbených pedagógov. 

Vyučujete iných, vzdelávate samých seba. Ot
várate zmysly, lebo len cez ich vnímanie sa všetko 
chápe správne, rozumom. Aristoteles namáhavú 
vzdelávaciu prácu žiaka a učiteľa navzájom, vyjadril 
približne takto: „Vzdelanie má horké korienky ale 
sladké ovocie.“

Verím, že obdobie, ktoré bolo nezvyčajné, neopa
kovateľné, už je pre nás minulosťou, a aj ňou ostane, 
a že sme sa z toho celého všetci dostatočne poučili. 
Uvedomili sme si, že nič nie je samozrejmé, aké to je 
držať spolu a viac si pomáhať, fungovať spolu ako 
pevné spoločenstvo. Predsa len nás koronasituácia 
aj vzdelala. Vystúpili sme zo svojej komfortnej zóny, 
prekonávali samých seba, povyrástli, a to aj napriek 
tomu, že človek na mysli vzrastá vraj len do veku 
dvadsaťštyri rokov. Takisto aj vaši žiaci, s ktorými ste 
komunikovali online, písomne alebo tvárou v tvár, sú 
už teraz zase o krok pred sebou samými. Udržali ste 
ich v pozitívnej viere a podporovali v chuti k učeniu. 

A práve preto ste tu. Je mi cťou oceniť dnes tých, 
ktorí si to zaslúžia, za svoj pedagogický prínos, a pre
dovšetkým ten celoživotný. 

Prajem vám, aby ste si navzájom išli príkladom, naj
mä svojim žiakom a pomáhali svojim kolegom, ktorí 
u vás budú hľadať odpovede na otázku „Ako to tak 
jedinečne zvládate?“ 

Nezabúdajte na to, že školy majú byť dielňou ľuds-
kosti. Možno si žiaci aj popod nos povedia, že ich 
niečo nebaví, že je to zbytočné. Nie je. Nech majú na 
mysliach a v zmysloch, že čokoľvek sa v škole robí, 
to slúži a napomáha k životu budúcemu. 

Zaujala ma celkom jednoduchá, zato úprimná 
životná pravda: „Sú chvíle, keď premárniť jednu 
príležitosť znamená stratiť celý život.“ 

Vykonávajte svoje poslanie tak, aby ste si ani raz 
túto vetu nemuseli pripomenúť. Aby ste Vy i vaši 
žiaci tvorili tím dielne, ktorá podporí rozširovanie 
spoločnosti a vysnívanú budúcnosť každého jed
ného žiaka. 

Želám Vám z celého srdca veľa trpezlivosti, rados
ti, spokojnosti a energie do ďalších profesijných 
úspechov, trpezlivých a do učenia zapálených žiakov, 
a dnes príjemný kultúrny zážitok. 

Vyslovujem vám veľké ĎAKUJEM a zaslúžený po
tlesk. 

Primátorka mesta poďakovala pri 
príležitosti Dňa učiteľov pedagógom 
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Viac ako polovica členov Denného 
centra pre seniorov (DC) sa stretla 
v stredu, 1. 7. 2020, v kultúrnom 
dome v Hoštinej, na otvorení letnej 
sezóny s bilancujúcou výročnou 
správou za uplynulé obdobie svojej 
činnosti, pri zbere lipových kvetov  
a ich následného čistenia na suše-
nie, ľudovej hudbe a speve. Stret-
nutia sa zúčastnili aj primátorka 
mesta Katarína Heneková a vedúca 
Oddelenia školstva a sociálnych vecí 
MsÚ Púchov Daniela Gabrišová. 

Úvodného slova sa ujala predsed-
níčka Denného centra pre seniorov  
v Púchove, Emília Luhová, ktorá pred-
stavila ambulantnú (t. j. dennú) činnosť 
centra za minulé obdobie - roku 2019 
aj to súvisiace s núdzovým stavom 
kvôli koronavírusu. V spoločenskej sále 
Domu kultúry v Hoštinej si členovia 
DC rozložili nastrihané lipové konáre,  
z ktorých oberali lipové kvety na ďalšie 
spracovanie, predovšetkým k suše-
niu na čaj. Tie potom zužitkujú či už 
v rámci svojich tradičných posedení, 
alebo na nadchádzajúce jarmoky. Pani 
Luhová predstavila tiež novú koncep-
ciu nedeľných popoludní v Europarku, 
kde sa v lete budú stretávať pri hudbe 
a káve. Seniori by sa radi v priebehu 
leta vybrali na menší výlet, keďže stále 
pretrvávajúca mimoriadna situácia si 
vyžaduje opatrnosť hlavne pre túto 
skupinu občanov a nie je bezpečné 
cestovať za hranice, do prírody v Ter-

chovej. Okrem výročnej správy, ktorú 
prečítala Emília Luhová, prezentovali 
svoju činnosť aj „kontrolórky“ centra, 
Ľudmila Melicherová a Božena Čačová, 
plán práce na druhý polrok 2020 
prečítala Mária Ondrášková, nová člen-
ka DC. Spolu s ňou boli predstavené 
ďalšie, nové prítomné členky DC, ktoré 
sa budú podieľať na aktivitách a správe 
centra od roku 2021 – Emília Cho-
vančeková, Anna Repková. Čestným 
hosťom DC ostáva Ondrej Martiško, 
ktorý sa v auguste dožíva životného 
jubilea – storočnice, pri príležitosti 
ktorej pripravujú seniori z Denného 
centra program venovaný zaslúžilému 
vojnovému veteránovi. 

Seniorom sa prihovorila primátor-
ka mesta: „Som veľmi rada, že po dl
hom čase sa opäť môžeme takto stret
núť a poďakovať sa za vašu aktivitu. 
Intenzívne sledujem a zbieram informá
cie aj od vedúcej oddelenia školstva  
a sociálnych vecí, čítam vaše príspev
ky a články v Púchovských novinách, 
a teší ma, že ste stále aktívni. Ďaku
jem taktiež DHZ Hoština, ktorí vám 
pomohli s prípravou priestoru domu 
kultúry na dnešné stretnutie. Novým 
členkám želám veľa zdravia a ener
gie, aby ste si užili priateľskú atmos
féru, ktorá tu vládne. Vážim si vašu 
účasť na októbrovej úcte k starším  
a minuloročných adventných nedeliach,  
a tiež úspešnú organizáciu menších 
osláv ku Dňu matiek v Europarku, kde 

ste si spoločne zaspievali. Verím, že po
maly sa všetko naštartuje, a ako mesto 
zabezpečíme, aby ste nepocítili dopady 
korona krízy. Prajem vám do ďalšieho 
obdobia predovšetkým veľa zdravia 
a rodinnej pohody,“ uviedla Katarína 
Heneková. 

Počas otvorenej diskusie senio-
rov s primátorkou mesta, zaznelo aj 
úprimné poďakovanie Mestu Púchov 
a jeho pracovníkom, ktorí sa v období 
koronasituácie postaralo o seniorov  
a zdravotne znevýhodnených, ocenili 
predovšetkým rozvoz obedov priamo 
domov. 

K chodu DC sa vyjadrila aj vedúca 
Oddelenia školstva a sociálnych vecí 

MsÚ, Mgr. Daniela Gabrišová: „S pani 
Luhovou sme v pravidelnom kontak-
te, čo nás veľmi teší, máme informácie  
o činorodosti centra a snažíme sa pod-
porovať seniorov tak, aby si užívali svoj 
vek plnohodnotne a zaslúžene, a do-
priali im ešte mnohé pekné zážitky ako 
je tomu i dnes.“

Program výročného stretnutia 
pokračoval opekaním pred DK Hošti-
na. 

Na záver letnej sezóny majú členovia 
DC pripravený ďalší celodenný výlet, 
tentokrát na Salaš Nimnica, kde si po 
turistike doprajú bryndzové halušky  
a uzavrú tak spoločnú, letnú tu ristickú 
sezónu.                        Laura Krošláková

Výročná schôdza Denného centra pre 
seniorov v Púchove pri lipovom kvete

Školský rok 2019/2020 sa po tur-
bulentnom období spôsobenom 
ochorením COVID – 19 ukončil  
v utorok 30. júna 2020, kedy si konco-
ročné vysvedčenie prebrali študenti na 
38 župných stredných školách a aj žiaci 
5 púchovských základných škôl.

Školské lavice tak opäť po krátkej 
dobe budú zívať prázdnotou. Ne-
tradičný školský rok sa končí a žiaci 
sa môžu tešiť na dvojmesačné letné 
prázdniny. Ešte pred tým však dos-
tanú do rúk od svojich triednych 
peda gógov koncoročné hodnotenie 

v podobe vysvedčenia. 
„Celkovo si vysvedče-
nie prevezme 11.663 
žiakov v dennom riad-
nom štúdiu. V tomto 
počte nie sú zahrnutí 
žiaci, ktorí dostali 
maturitné vysvedče-
nie alebo výučný list,  
a rovnako ani žiaci po-
maturitného denného 
štúdia a externého 
štúdia,“ povedala Eva 
Žernovičová, vedú-
ca Oddelenia škol-
stva, kultúry, mládeže  
a športu Úradu TSK  
s tým, že v rámci duál-
neho vzdelávania sa 
vysvedčení dočká 933 
žiakov.

Slávnostné ukončenie školského 
roka 2019/2020 sa v púchovských 
základných školách realizovalo na-
miesto zhromaždenia žiakov pred 
školou kvôli pandémii COVID-19 
prostredníctvom školského rozhlasu. 

Vysvedčenie si prevzalo spolu 1844 
žiakov základných škôl a 763 žiakov 
Základnej umeleckej školy v Púchove.

Všetkým študentom prajeme krásne 
prežitie letných prázdnin.

Zdroj: TSK, MsÚ 

Školský rok 2019/2020 je minulosťou 
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V sobotu, 11.07.2020, bude na Podniku Technic-
kých služieb prebiehať výdaj kompostérov. Nárok 
na kompostér majú občania, ktorým ešte kompostér 
nebol pridelený, a to:

• s trvalým pobytom v rodinnom dome - JE PO-
TREBNÉ PREUKÁZAŤ SA OBČIANSKYM PREUKAZOM,

• vlastník záhrady, alebo chaty so záhradou na 
území mesta Púchov - JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ SA 
OBČIANSKYM PREUKAZOM a LISTOM VLASTNÍCTVA/
ČÍSLOM PARCELY.

Kompostéry sú vydávané na podpis vlastníka po-
zemku, ktorý musí byť pri preberaní prítomný.

Na vydanie kompostéra NIE JE potrebná žia-
dosť, stačí v sobotu, 11.07.2020, v čase od 8:00 do 
12:00 hod., prísť na Zberný dvor PTSM, a preuká-
zať sa potrebnými dokladmi. Kompostér je odovzdá-
vaný v demontovanom stave, zmestí sa teda do auta.

Kompostéry sú rozdávané zadarmo, ako podpo-
ra predchádzania vzniku odpadu. Od 1. 1. 2021 sa 
zmení legislatíva a triedenie biologického odpa-
du bude povinné, ak si občan neprevezme kompos-
tér, musí si kompostovanie zabezpečiť na vlastné ná-
klady. Od tohto dátumu nebude možné vyhadzovať 
biologický odpad do zmesového koša. 

Foto: premenejodpadu 

Každoročne udeľuje Mesto Púchov študentom, 
ktorí si o to požiadajú prostredníctvom formu-
lára, mestské štipendium za účelom podpory 
vzdelávania študentov, v zmysle Zásad o pod-
mienkach poskytovania mestského štipendia. 
Vzhľadom na uplynulé obdobie a prerušené či 
obmedzené vzdelávacie procesy, lehota na poda-
nie si žiadosti bude predĺžená až do 30. 9. 2020. 

Mesto Púchov i v roku 2020 poskytne mladým ta-
lentovaným študentom denného (prezenčného) 
štúdia stredných a vysokých škôl v SR či v zahrani-
čí finančnú podporu. Podmienkami sú, že študenti 
žiadajúci o finančné prostriedky sú občanmi mesta 
Púchov a získané finančné prostriedky vynaložia na 
úhradu nákladov spojených s ubytovaním, cesto-
vaním alebo zabezpečením pomôcok a školských 
potrieb (týkať sa to môže aj nákladov spojených so 
zapojením sa do vedomostných či talentových súťa-
ží). V prípade, ak študent v čase podania žiadosti ne-
dovŕšil vek 18 rokov, musí ho zastúpiť jeho zákonný 
zástupca. Zároveň Mesto Púchov upozorňuje, že po-
dať si žiadosť o mestské štipendium počas svoj-
ho štúdia môžu študenti opakovane, celkovo len 
TRIKRÁT. Na poskytnutie mestského štipendia nie je 
právny nárok. 

Tento rok, s ohliadnutím na mimoriadnu situáciu 
spojenú s koronavírusom, rozhodlo vedenie mesta  
o predĺžení lehoty na podanie si žiadosti, ktorá je 
z termínu 31. 7. 2020 posunutá na termín 30. 9. 
2020. Prispieť na vzdelávanie a pevnú budúcnosť 
našich detí – študentov, ktorí sú občanmi Púchova, 
môžu aj podnikatelia, ktorým touto cestou vopred 
ďakujeme za (už) poskytnuté finančné prostriedky. 

Žiadosť o mestské štipendium musí obsahovať:
- Identifikáciu žiadateľa

- Informácie o škole a študijnom odbore
- Možnosti uplatnenia po ukončení štúdia
- Požadovanú výšku štipendia s odôvodnením  

a rozpisom použitia
- Prehlásenie so súhlasom na spracovanie osob-

ných údajov
Súčasťou žiadosti sú:
- Výpis z registra trestov (s výnimkou maloletých 

osôb)
- Vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho 

ročníka, v inom prípade maturitné vysvedčenie
- Študenti VŠ doklad o prospechu a správaní
O poskytnutí mestského štipendia a finančnej výš-

ke rozhoduje následne komisia, menovaná primá-
torkou mesta Katarínou Henekovou z radov členov 
komisií MsZ a príslušných odborníkov. Komisia na 

stretnutí rozhoduje formou hlasovania, prípadne aj 
na základe osobného stretnutia a pohovoru so žia-
dateľom. 

Každý žiadateľ je následne informovaný písomnou 
formou o schválení mestského štipendia a jeho fi-
nančnej výške, zároveň je pozvaný na odovzdanie 
Listiny o udelení mestského štipendia. 

Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutým 
mestským štipendiom hospodárne a účelne vždy 
do 30. 6. kalendárneho roka, tzn. že predkladá 
doklady k vyúčtovaniu finančného príspevku do 
uvádzaného termínu 30. 6. a súčasne vytvára pod-
mienky pre kontrolu jeho čerpania. 

Dostupný formulár nájdete na webe mesta Púchov. 
Oddelenie školstva a sociálnych vecí  

MsÚ Púchov 

V sobotu 11. júla Mesto Púchov rozdá ďalšie kompostéry

M estské št ip endium udelí  M esto Púchov  M estské št ip endium udelí  M esto Púchov  
aj  v  roku 2020,  ž iadosti  budú predĺženéaj  v  roku 2020,  ž iadosti  budú predĺžené
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Polícia informuje

Na cestách Púchovského okresu sa v 26. 
kalendárnom týždni stali dve dopravné nehody. Ni
kto sa pri nich nezranil, v jednom prípade asistoval 
alkohol, v druhom prípade vodič z miesta nehody 
ušiel. 

Prvá dopravná nehoda sa stala vo štvrtok na 
miest nej komunikácii v Lednických Rovniach. Vodič 
osobného motorového vozidla Škoda Felícia sa do
statočne nevenoval vedeniu motorového vozidla  
a narazil do zaparkovaného automobilu značky Re

nault Megane. Nepozornému vodičovi namerali poli
cajti v dychu 1,63 promile alkoholu. 

K druhej dopravnej nehode došlo v pondelok večer 
v obci Horná Breznica. Neznámy vodič osobného 
motorového vozidla Peugeot 306 vyšiel s vozidlom 
mimo cestu, kde narazil do betónového stĺpu elek
trického vedenia. Vodič si následne nesplnil povin
nosť účastníka dopravnej nehody, vozidlo nechal 
nezamknuté na mieste a odišiel na neznáme miesto. 
Dopravnú nehodu nenahlásil polícii.    KR PZ Trenčín  

Na okresných cestách sa stali dve nehody, 
jedna s alkoholom, pri druhej vodič ušiel

O tom, že zábudlivosť môže vyjsť poriadne draho, 
sa presvedčil na vlastnej koži 35ročný muž z Púchov
ského okresu. Obvinený si v Seredi pre vlastnú potre
bu od doposiaľ neznámeho muža zadovážil drogy. 
Zakúpené drogy si mal vložiť do príručnej tašky 
a následne sa zastavil na kávu na čerpacej stanici.

Po odchode z čerpacej stanice si však taštičku 
zabudol na stolíku pri káve. Obsluha zavolala na 
políciu, že pri kávomate je zabudnutá  taštička. 
Obvinený keď nato prišiel, bolo už neskoro. Taštič
ka už bola na polícii. 

Policajti chceli kontaktovať majiteľa taštičky  
a zistili, že sa v nej nachádza podozrivý kryštalický 
materiál. Ten v zmysle zákona zaistili a zaslali na 
expertízne skúmanie. Expertíza preukázala, že 
muž u seba prechovával metamfetamín, množ
stvo ktorého zodpovedá minimálne 98 až 393 
bežných dávok drogy. 

Policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu ne
dovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a ob
chodovanie s nimi 35ročného Ľubomíra z okresu 
Púchov. Za drogovú trestnú činnosť obvinenému 

mužovi hrozí niekoľkoročný trest odňatia slobody. 
V prípade dokázania viny si obvinený muž môže 
posedieť vo väzení až desať rokov. 

KR PZ Trenčín

V Hornej Breznici narazil vodič do betónového stĺpu a z miesta nehody ušiel.               FOTO: KR PZ Trenčín

Na benzínovej pumpe si zabudol taštičku 
s drogami, hrozí mu desať rokov väzenia

V priebehu mesiaca jún 2020 uskutočni
li príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji celkom 282 výjazdov.  
Z tohto počtu bolo najviac  133 technických 
zásahov. Nasledovalo 70 výjazdov k dopravným 
nehodám, 37 zásahov pri požiaroch a 26 ekolo
gických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali 14 požiarnopre
vierkových cvičení a dva výjazdy k udalostiam, pri 
ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za me siac jún 
boli vyčíslené na viac ako 22.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnos ti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  
Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom 
období hodnotu viac ako 2.010.000 eur. 

KR HaZZ Trenčín

Zásahy hasičov uchránili 
majetok za dva milióny

V sobotu popoludní sa stala na ceste l/61 medzi 
Visolajmi a Belušou smrteľná dopravná nehoda. 
K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 49ročný 
motocyklista z doposiaľ nezistených príčin prešiel 
do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho 
osobného auta zn. Škoda. Motocyklista utrpel 
zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič osob
ného auta neutrpel žiadne zranenia a bol podro
bený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. 
Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia. 

Počas slnečných dní je na cestách omnoho viac 
motocyklistov, ako po iné dni. Motocyklisti, uve
domte si, že patríte k najzraniteľnejším účastní
kom cestnej premávky. Ak sa zrazíte s motorovým 
vozidlom alebo s pevnou prekážkou, v drvivej 
väčšine to končí smrťou alebo ťažkým zranením  
s trvalými následkami. Nie je na mieste pre
ceňovať svoje schopnosti a podceňovať riziká 
rýchlej jazdy. Jazdite opatrne.         KR PZ Trenčín

Smrť na motocykli
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V sobotu 27. júna 2020 vyvrcholil už 
druhý ročník Festivalu poézie. Program 
rozložený do troch dní začínal štvrt-
kovým popoludňajším workshopom 
tvorivého písania pod vedením poetky  
a profesorky slovenčiny na Gymnáziu  
v Púchove Martiny Bolekovej, ná-
sledne po workshope svoju poetickú 
tvorbu predstavili miestni začínajúci 
autori. 

Atmosféru pod holým nebom vys-
triedalo v druhý deň komorné číta-
nie obľúbenej poézie organizátorov, 
doplnené prednesom dvoch básní  
v podaní známej púchovskej recitá-
torky Barbory Jurovčíkovej. Program 

tak nahradil pôvodne plánované vy-
stúpenie speváčky Kataríny Koščovej, 
ktorá sa z rodinných dôvodov nemoh-
la festivalu zúčastniť a prečítať účastní-
kom svoje obľúbené básne. Piatkový 
poetický deň zakončil koncert Sisy 
Fehér s jej príjemne melancholickými 
piesňami. 

Tretí a zároveň posledný deň festiva-
lu sme privítali výnimočného sloven-
ského básnika, textára, prekladateľa 
Jána Štrassera, ktorého beseda bola 
veľmi obohacujúca pre nás – organizá-
torov, ale predovšetkým pre miestnych 
milovníkov kvalitnej poézie. Mapovala 
jeho život, tvorbu či názory na dnešný 

poetický svet. Bodkou za celým festi-
valom bol mini koncert na počesť pána 
Štrassera, v ktorom Katarína Marošiová 
v sprievode gitary a klavíra zhudobnila 
jeho básne i známe piesne, ako sú na-
príklad Zažni či Šaty. 

Druhý ročník Festivalu poézie bol 
síce komornejší oproti predchádza-
júcemu, no program nestratil iskru  
a význam poukázať na podstatnú krá-
su slova a bezhraničnosť poézie.

Tamara Pribišová,  
Mestská knižnica Vladimíra Roya 

Foto: T. Pribišová,  
S.  Flimmel 

Fotoreportáž z Púchovského kultúrneho leta

Púchovský festival poézie s Jánom Štrasserom

Úvod Púchovského kultúrneho leta patril 
vokálnej skupine Traja z raja a rockovej 
kapely Arzén.   Foto: Slavomír Flimmel
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V nedeľu 28. júna 2020 sa v kultúrnom dome obce 
Záriečie konala vernisáž výstavy s názvom: „Púchov
ská dolina  svůdná krasavice! Obrazy z českosloven
skej histórie.“

Výstava prezentovala projekt cezhraničnej spo
lupráce družobných obcí slovenského Záriečia  
a moravského Lidečka. Nebolo teda prekvapením, 
že výstavu otvorili svojimi prejavmi starostovia 
obidvoch obcí. Starosta Záriečia Ing. Jozef Kollár vo 
svojom príhovore uviedol niekoľko autentických 
dobových opisov Púchovskej doliny: 

Článok Púchovskou dolinou od Ferdinanda Mačen
ku uverejnili Národní listy 24.1.1925: „Púchovská do
lina! Svůdná krasavice s dvojí tváří: jedna se usmívá 
škádlivým veselím Moravy, druhá je obestřena 
tichým smutkem slovenského pohraničí, kde tvrdý 
a chudobný život kreslí své nesmazatelné značky do 
lidských tváří.“

Maliar Martin Benka ju pri svojej návšteve v roku 
1931 opísal takto: „Púchovská dolina, ináč maliarmi 
dosť málo navštevovaná, je dolina pestrá, teplá, 
úrodná. Oba jej svahy kryjú ovocné stromy, vysoké 
topole, a čím väčšmi stúpaš do výšky, tým väčšmi 
ťa uchváti malebnosť mohutných hôr, rozprestiera
júcich sa do šírok a diaľav.“ (Martin Benka: Púchov
skou dolinou, časopis ELÁN č. 4, 1931)

Majster Benka nezabudol ani na porovnanie kro
jov: „S moravským valachom sú si chlapi púchovskej 
doliny ako bratia. Aby sa rozpoznávali, urobil si jeden 
klobúk do šírky a druhý ho má zase do výšky. Jeden 
nosí papučky, druhý krpčeky. Sú jedného strihu nie
len telom, ale i dušou. Ani v speve, ani v narábaní va

laškou, ani v odzemku si nijako nezadajú. Záriečan vo 
svojich papučkách vyskočí práve tak svižne mláde
necky ako Valach vo svojich krpčekoch.“

A obaja návštevníci Púchovskej doliny  Mačenka  
i Benka  sa zhodne pristavili pri téme piesní, ktorými 
bola i je naša dolina známa: „Písničky Púchovské 
doliny! Přál jsem si je slyšeti tu, v téhle dolině a na 
úbočí hor, když vylétají z úst neviditelných pasaček, 
ukrytých někde v zášeří stromů, a když snášejí se 
zvolna, smíšeny mocnou resonancí mohutných 
sten údolí a zbarveny dálkami, jako hlasy flétny,  
k Bílé Vodě, která je doprovází laškovným šumotem 
hravých vln.“

„Kto máš rád spev, príď si ho počuť sem. Od Púcho
va až hore pod Javorníky ozýva sa svojou tiahlou 
melódiou. Niet príležitosti, ku ktorej by ti nevedeli 
zaspievať a piesňou sa vyjadriť. Majú piesne ku všet
kému.“ 

Na záver starosta Záriečia uviedol: „Piesne i výšivky 
nám zanechali naši predkovia. Je na nás, ako s týmto 
kultúrnym dedičstvom naložíme a ako ho zachováme 
pre budúce generácie. V tomto projekte sme chce
li zobraziť Púchovskú dolinu v rôznych podobách.  
V starých fotografiách, reprodukciách obrazov, v kro
joch, výšivkách i spevavých piesňach. Dnes sme sa 
stretli, aby sme si to všetko pripomenuli.“

Po zaujímavom kultúrnom programe si návštevní
ci vernisáže mohli prezrieť vystavené kroje obce 
Záriečie a Púchovskej doliny, a tiež Lidečka a okolia. 
Na výstavných paneloch boli prezentované staré 
fotografie mesta Púchov a obcí Dohňany, Mesteč
ka, Záriečia, Vydrnej, Lúk, Lazov pod Makytou, Lysej 

pod Makytou a Lidečka. 
Okrem toho bola výstava 
venovaná spomienke na 
140. výročie narodenia 
M. R.  Štefánika, správ
cu Slovenského národ
ného múzea Jána Geryka  
a vystavené boli tiež 
reprodukcie malieb 
Martina Benku inšpiro
vané návštevou Púcho
vskej doliny v roku 1931  
a spomienka na storočni
cu vzniku Československa 
s výberom dobovej tlače  
a historických fotografií.   
              Slavomír Flimmel

Púchovská dolina - svůdná krasavice 

Výstava v Záriečí prezentuje projekt cezhraničnej spolupráce
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V pondelok popoludní (29. 6. 2020) sa ku kon-
cu školského roka 2019/2020 stretli členovia - 
dobrovoľníci Žiackeho mestského parlamentu 
(ŽMP), ktorí počas obdobia školského roka ak-
tívne pomáhali aj na celomestských akciách. Na 
stretnutie, ktorým prevádzala riaditeľka CVČ Včielka, 
PaedDr. Alena Strýčková, prijala pozvanie i primátor
ka mesta Katarína Heneková. Vyhodnotenie činnosti 
ŽMP prebehlo tento rok po prvýkrát, zúčastnení čle
novia boli za svoju vytrvalosť, nápaditosť a úspešnosť 
v rôznych projektoch a súťažiach náležite odmenení. 

Na úvod privítala PaedDr. Alena Strýčková všetkých 
prítomných členov Žiackeho mestského parlamen
tu a poďakovala im za prácu, ktorú počas školského 
roka odvádzali v jednotlivých úlohách, do ktorých sa 
pustili s vervou, dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ria
diteľka CVČ v roku 2019 vytvorila Koncepciu práce 
s mládežou aj Akčný plán práce s mládežou, ktoré 
odprezentovali na mestskom zastupiteľstve 4. 12. 
2019, a čiastočne z nich vychádzajú už od januára 
2020, s prihliadnutím na uplynulé obmedzené 
obdobie. Zahrnuté do oceňovania tak boli i minu
loročné aktivity, ktorých nebolo málo. „Som veľmi 
rada, že máme okolo seba toľko mladých šikovných 
ľudí, a touto cestou by som chcela poďakovať pani 
primátorke a poslancom, za poskytnutie nového 
priestoru na vykonávanie našich aktivít, v objekte 
SOV. Teší ma, že je v Púchove práca s mládežou na
toľko uznávaná a podporovaná.“ 

Strýčková pripomenula októbrové stretnutie s člen
mi denného stacionára Aliis, v rámci témy inklúzie, 
s ktorými zrealizovali aj výlet do kina v Trenčíne, 
na ktorom mal každý člen ŽMP zodpovednosť za 
člena Aliis. Naplánované tvorivé dielne s denným 
stacionárom dočasne pozastavila koronasituácia. 
Na jeseň sa taktiež ŹMP zúčastnil aj na stretnutiach  
s inými žiackymi parlamentmi, napríklad v Prievidzi, 
kde strávili príjemný víkend plný zoznamovania sa so 
vzájomnými aktivitami v parlamentoch. Recipročné 
stretnutie bolo plánované na apríl 2020, koronasituá
cia tento termín posunula na september a členovia 
veria, že svojich kolegov zo Źiackeho mestského par
lamentu Prievidza privítajú v Púchove so všetkým, 
ako sa patrí. Počas minuloročných adventných ne
delí ďalej rozdávali dobrovoľníci medovníky na Pešej 
zóne a podieľali sa na organizácii Mikuláša v CVČ. 

Januárové stretnutia tohto roka pozostávali  
v prípravách plesu CVČ, vo februári si mali nastúpiť 
do ŽMP taktiež noví členovia, čo sa posúva až na 
september. Do ďalšieho obdobia sa presúvajú aj iné 
aktivity, nemožné zorganizovať v uplynulom období. 

Po bilancujúcom úvode dostala slovo i primátor
ka mesta, ktorá všetkých privítala a úprimne poďa
kovala riaditeľke CVČ i členom ŽMP za ich aktívnu 
prácu, ktorá vychádza z ich srdca, nezištne. „Vzťah 
k mládeži a činorodosti vidím z veľkej strany práve 
tu, v CVČ Včielka. Naozaj som bola veľmi vďačná 
za každú vašu pomoc, ktorú ste vynaložili pri svo
jom aktivizovaní sa. Či už pomáhate tu, v Púchove, 
alebo aj v iných mestách aj v zahraničí, je to od vás 
šľachetné.“ Primátorka ďalej predstavila predbežné 
vízie do nasledujúceho obdobia. V septembri sa črtá 
možnosť projektu Ekotopfilm, v ktorom by sa členo
via mohli omnoho viac zapojiť, keďže tematicky sa 
bude sústrediť predovšetkým na život a životné pros
tredie v meste Púchov. Zároveň vyzvala členov ŽMP, 
aby sa nebáli vystúpiť s akýmkoľvek nápadom po
moci, ktorý sa dal do budúcna aplikovať. Na to rea
govala PaedDr. Alena Strýčková plánovanými diskus

nými fórami, na ktorých by sa tieto záležitosti mohli 
jednotlivo prejednávať. Členovia ŽMP by si takýmto 
spôsobom mohli priamou účasťou zasadnutí komisií 
pri MsZ v Púchove či iných stretnutí prebiehajúcich  
v bežnej činnosti na MsÚ, priblížiť, v čom spočíva ria
denie a progres Mesta Púchov. 

Katarína Heneková pozvala Žiacky mestský parla
ment na Mestský úrad v Púchove, kde si môžu svo
je prvé diskusné fórum vyskúšať. Prejavila podporu 
mladých ľudí, ktorí majú nové a svieže inšpirácie 
– a to je progres. „Netreba sa brániť svojim snom  
a cieľom, ale ísť si za tým, úprimne. Snažte sa napĺňať 
si svoj život, naplno, aby vám všetko to, čo budete ro
biť, dávalo hlbší význam. Predovšetkým, nezabúdaj
te na pokoru,“ dodala primátorka mesta. 

Žiacky mestský parlament je v súčasnosti zapojený 
do medzinárodného projektu Škola demokracie,  
s mestom Zlín a priľahlými mestami Považská Bystri
ca, Dubnica nad Váhom a Trenčín, prínosom ktorého 
budú nielen nové skúsenosti, ale i zážitky. V lete budú 
členovia ŽMP pripravovať nové priestory v objekte 
SOV, na septembrové slávnostné otvorenie, a tam 
presunú väčšinu svojich aktivít.      Laura Krošláková 

Žiacky parlament bilancoval uplynulý školský rok

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďo
vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v spolupráci s výtvarníčkou Mgr. Soňou Be
lokostolskou srdečne pozýva na prehliadku etnolo

gickej výstavy s názvom Od šúpolia k umeniu, ktorá 
je sprístupnená pre verejnosť v priestoroch Vlastived
ného múzea v Považskej Bystrici od 15. júla do konca 
marca budúceho roka. Výstava prezentuje príbeh aj 

postup vzniku šúpoľových 
bábik na našom území. 
Lektorský výklad ponúkne 
kurátor a autor výstavy 
náš etnológ Jozef Mihálik. 
V úvodnej časti budete 
môcť vidieť pracovné 
náradie využívané na poli 
pri pestovaní kukurice. 
Následne si ukážeme 
materiál, ktorý je potreb
ný k výrobe šúpoľovej 
postavičky a pracovný 
postup vzniku bábiky. Vo 
výstave sa nachádzajú 
šúpoľové bábiky z fondu 
múzea a samostatnú časť 
tvorí umelecká tvorba 
šúpoľových bábik od vý

tvarníčky Soni Belokostolskej. Jej tvorba je rozdelená 
na štyri ročné obdobia a unikátnosť výjavov spočíva 
vo vyobrazení zvykov počas jednotlivých období. 

Vo výstavnej miestnosti sa nachádza aj model 
mlyna zo zbierok múza s postavičkami zachytáva
júcimi život v mlyne. Výstava je doplnená o infor
mačné bannery, na ktorých sa nachádzajú informá
cie týkajúce sa výstavy. Celkovú predstavu o výrobe 
šúpoľovej bábiky umocní videozáznam, na ktorom 
autorka vystavených diel rozpráva a ukazuje postup 
výroby postavičky zo šúpolia. 

Hlavným cieľom výstavy je poukázať na obšírnejší 
pohľad problematiky vypracovania šúpoľových bá
bik, kde sa okrem umeleckej tvorby a výsledného 
produktu návštevník dozvie niečo viac o príprave 
materiálu a samotného postupu. Najdôležitejšou 
časťou výstavy však zostáva samotná umelecká tvor
ba miestnej umelkyne, ktorá sa snaží zobrazovať ne
tradičné a doposiaľ nespracované výjavy.

Výstava je pre verejnosť prístupnená od 8.00 do 
15.30 hodiny vo Vlastivednom múzeu v Považskej 
Bystrici na Ulici slovenských Partizánov. 

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Umeleckú podobu šúpolia predstaví výstava Od šúpolia k umeniu
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Ve ľ ko k a p a c i t n á  p r e d a j ň a  
Po ľ n o p o t r i e b  B e l u š a

  Ako nám prezradil podnikateľ Ing. František Salaj, 
Pod Zábrehom stavia novú predajňu záhradkárskych 
a chovateľských potrieb s výmerou predajnej plo-
chy cca 700 m². Predajne s rovnakým sortimentom 
má firma v Považskej Bystrici, Beluši a v Púchove na 
Royovej ulici, ale sú podstatne menšie ako novo-
vznikajúci obchod. Podľa vyjadrenia investora bude 
obchod najväčším svojho druhu v našom regióne. 
Predajňa bude mať na prízemí parkovisko pre zákaz-
níkov a samotný obchod je situovaný na 1. poscho-
dí. Rekonštrukcia starej budovy v areáli Mestského 
bytového podniku je v plnom prúde. Po odstránení 
strechy teraz prichádza na rad výstavba podlažia a 
zastrešenie objektu. Majiteľ plánuje rekonštrukciu 
ukončiť do konca tohto roku tak, aby mohla byť pre-
dajňa otvorená hneď po novoročných sviatkoch.

O b c h o d n é  ce n t r u m  p r i 
Te s c u  –  F R  Ce n t r u m

Fuertes Púchov, s.r.o. v júni 2019 začala so stav-
bou nového obchodného centra pri Hypermarkete 
Tesco. Stavba, ak pôjde všetko podľa plánu, bude 
kolaudovaná začiatkom augusta. V budove, ktorá 
má cca 1.500 m² predajnej plochy, budú nasledovné 
prevádzky: TEDi (jeden z najväčších nemeckých ne-
potravinových predajcov, ktorý pôsobí na Slovensku 
od roku 2013), Super ZOO (ponuka potrieb pre psy, 
mačky, hlodavce, rybičky, vtáky i teraristiku), drogé-
ria Teta a predajňa ochranných pomôcok PROTECT. 
Predajne nového FR Centra, ktoré vhodne doplnia 
sortiment okolitých obchodných domov, budú otvo-
rené pre zákazníkov po kolaudácii objektu v auguste.

Slavomír Flimmel

Prvú júlovú sobotu sa zišla partia jedenástich 
dobrovoľníkov s iniciatívou nanovo zrekonštruovať 
chátrajúcu studničku v časti Bukoviny. Akciu zorgani-
zovali členovia občianskeho výboru z mestskej časti 
Ihrište, ktorí pre účastníkov zabezpečili i občerstve-
nie – pravý poľovnícky guláš a čapované pivo. Poďa-

kovanie patrí všetkým, ktorí nezaváhali a svoj voľný 
čas venovali dobrej veci. Odteraz sa výbornou pra-
menitou vodou budú môcť osviežiť okoloidúci, ale 
i hubári a všetci milovníci prírody. Takže, Na zdravie 
priatelia!

Rudolf Galánek 

V Púchove budujú nové obchodné centrá 

Nová studnička 
v Ihrišti
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Rovnako ako ostatné krajiny, aj Slovensko pristúpi-
lo k postupnému uvoľňovaniu opatrení a k otváraniu 
hraníc. To so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika za-
vlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako 
importovanú nákazu.

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia 
COVID-19 v ostatných dňoch je dôsledkom aktívne-
ho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami 
zo strany regionálnych úradov verejného zdravot-
níctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov. 
Aktívne vyhľadávanie kontaktov pri epidemiolog-
ickom vyšetrovaní, ktoré boli v kontakte s pozitívne 
potvrdenými osobami, naďalej intenzívne prebieha. 
Zároveň sa odber klinických vzoriek na ochorenie 
COVID-19 realizuje aj u suspektných osôb, repatrian-
tov a ďalších indikovaných osôb – a preto je pred-
poklad, že počet potvrdených prípadov bude ešte 
narastať.

V regiónoch pracujú dlhoroční a skúsení epidemi-
ológovia, ktorí dokážu potvrdené prípady ochorenia 
COVID-19, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo 
identifikovať, podchytiť a nariadiť potrebné proti-
epidemické opatrenia. Bez odkladu dohľadávajú 
kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávajú 
do izolácie a nariaďujú im klinický odber vzoriek na 
laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19. S oso-
bami v izolácii sú v pravidelnom kontakte a kontrolu-
jú ich.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníc-
tva v SR v prípade výskytu potvrdených prípadov 
ochorenia COVID-19 informujú o celkovej situácii 

samosprávy a zainteresované subjekty a spoločne 
ju riešia. Ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov 
informovaní o potrebe dodržiavania všetkých po-
trebných protiepidemických opatrení a hygienických 
zásad.

Dôležité však je, aby šíreniu ochorenia bránila aj 
verejnosť. Stále je potrebné správať sa zodpovedne  
a dbať na účinné hygienické opatrenia, ako je dôklad-
né umývanie rúk, sociálny dištanc od cudzích osôb, 
respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch,  
v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej 
doprave, na hromadných podujatiach a podobne.

Prevádzkovatelia obchodov, zariadení verejného 
stravovania a prevádzok služieb sú povinní zabez-
pečiť pri vstupe do priestorov predajne či prevádz-
ky dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice, 
rovnako, aby ich zamestnanci nosili rúška a v zmysle 
platnej legislatívy pri výdaji jedla používali rukavice. 
Rovnako musia zabezpečiť časté vetranie priestorov  
a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových 
plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, 
používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Na 
dezinfekciu musia použiť prostriedky s virucídnym 
účinkom.

Potravinárske predajne, prevádzky zariadení 
verejného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym 
občerstvením a iným ambulantným predajom po-
travín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravi-
delné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktorá sa musí 
vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného 
režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených 

zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hy-
giene potravín.

Je dôležité dohliadať na to, aby zákazníci 
prevádzok nosili v ich priestoroch rúška. Odporúča 
sa neprekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 
metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov, 
dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi 
minimálne dva metre, v prípade prevádzok verej-
ného stravovania dodržať odstup stolov od seba naj-
menej dva metre.

Toto všetko sú veľmi účinné kroky, ktoré ak sú 
dodržiavané, dokážu významne eliminovať riziko 
šírenia ochorenia COVID-19.

Vyzývame ľudí, aby boli v čase stále prebiehajúcej 
pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči 
sebe a okoliu a brali situáciu vážne a dodržiava-
li opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  
a odporúčané postupy regionálnych úradov verej-
ného zdravotníctva v SR.

Ak niekto v ostatných 14 dňoch navštívil kra-
jinu, ktorá sa nenachádza na zozname bez-
pečných krajín, je povinný v zmysle platného opa-
trenia ÚVZ SR prísť na územie Slovenskej republiky  
s negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 
a prihlásiť sa na príslušný regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v SR. Ten mu pomôže zorientovať sa  
v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie  
a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, 
ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po 
príchode do SR.         Ján Mikas, hlavný hygienik SR

ÚVZ SR: Situáciu máme pod kontrolou, zostaňme zodpovední

Na základe informácie od spoločnosti Doprastav, 
a. s., ktorá zrealizovala v utorok, 30. 6. 2020 finálne 
práce na zaasfaltovaní obrusnej vrstvy na ceste 
III/1942 na ceste do púchovskej mestskej časti No-
sice, informujeme, že cesta je v súčasnosti prejazdná 
obojsmerne. 

Už v uplynulom týždni v piatok, 26. 6. 2020, boli 

z cesty odstránené semafory i zábrany, oddeľujúce 
dočasný chodník na tejto cestnej komunikácii. Práce 
spoločnosti Doprastav, a. s., ešte budú pokračovať – 
v realizácii ostáva namaľovať vodorovné dopravné 
značenie, to však bude prebiehať za minimálneho 
obmedzenia cestnej premávky. Ďakujeme všetkým 
za trpezlivosť.                      (r)

Cesta do Nosíc je obojsmerne prejazdná, 
čaká sa len na vodorovné dopravné značenie

Podnik technických služieb mesta Púchov vy-
riešil v rámci podnetov na Odkaze pre staros-
tu ďalšiu problematiku, tentokrát týkajúcu sa 
znečistenej cyklotrasy na Vajanského ulici, kde po 
silných dažďoch zatápalo cestu pod privádzačom. 
Problém sa vyskytol v upchatom odvodňovacom 
žľabe, ktorý diaľničiari niekoľko rokov nečistili. 
Následkom toho voda stekala mimo žľab – na 
cestu. Zamestnanci Podniku technických služieb 
mesta Púchov teda žľab prečistili a veríme, že 
odteraz bude voda odtekať tam, kam má.

Cestu pod privádzačom 
už zatápať nebude

Novú cestu do Nosíc už môžu motoristi využívať v oboch smeroch. 
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Obce  Púchovskej doliny majú bohatú folklórnu 
tradíciu. V každej z nich pôsobí folklórna skupina, 
či detský folklórny kolektív, čo je dôkazom toho, že 
tradície a ľudová kultúra tvoria pevnú súčasť života 
jej obyvateľov a sú zachovávané v celej doline. Piesne 
v podaní folklórnej skupiny Záriečie-Mestečko za-
zneli na oslavách 100. výročia Národopisnej výstavy 
Českoslovanskej 18. mája 1995 v Prahe-Žofíne. Pred 
pražským publikom bolo počuť  harmonický troj-
hlas neopakovateľných záriečskych piesní: Už sme sa 
dožaľi..., Gazďíčko, gazda náš..., Sedaj na vos, srdénko 
moje. V očiach potomkov Slovanov spred 100 rokov 
objavili sa slzy dojatia. Pri piesni Kopala studzjanku, 
pozjerala do ňjej zdvihli sa niektoré rady divákov  
z lavíc. Bolo to symbolické a mocné. Ne zabudnuteľné 
dojmy a zážitky inšpirovali účastníkov osláv na 
Žofíne usporiadať takýto sviatok aj v Púchovskej do-
line. Bolo to  29. a 30. júla 1995 v Mestečku. Slávnosť 
piesní a tradícií Púchovskej doliny zasiala v každej 
obci Púchovskej doliny myšlienku oživenia ľudových 
tradícií, ktoré majú hlboký etický zmysel, dlhé de-
saťročia sa ctili, dodržiavali a odovzdávali z generá-
cie na generáciu. Nositelia tradícií, folklórne skupiny, 
obnovili svoju činnosť a začala sa písať nová história.  
V tomto roku je to už dvadsaťpäť rokov od 
spomínanej udalosti a všetky existujúce folklórne 

skupiny Púchov skej doliny si pripomínajú okrúhle 
výročie. Svojou činnosťou významným spôsobom 
prispievajú ku kultúrno-spoločenskému životu jed-
notlivých obcí Púchovskej doliny i celého regiónu. Pri 
príležitosti 25. výročia vzniku alebo obnovenia činno-
sti folklórnych skupín vydalo Považské osvetové stre-
disko (POS)  publikáciu 25 rokov folklórnych skupín 
Púchovskej doliny. Na 50 plnofarebných stranách 
predstavuje obce a bohaté folklórne dianie Púcho-
vskej doliny. Informácie získané od vedúcich alebo 
členov folklórnych zoskupení zo Streženíc, Dohnian, 
Mestečka, Záriečia, Lúk, Lazov pod Makytou a Lysej 
pod Makytou sú obohatené o fotografie zachytáva-
júce pestrosť práce, krojov a života jubilujúcich fol-
kloristov. Záverečná časť podrobnejšie predstavuje 
históriu Folklórnej Lysej a fotospomienkami približu-
je širokú paletu účinkujúcich z celého Slovenska, 
Čiech, Chorvátska i Maďarska. 

Minulý víkend sa mala konať jubilejná 25. Folklór-
na Lysá. Žiaľ, pre opatrenia v súvislosti s pandémi-
ou koronavírusu sa neuskutočnila. Organizátori sa 
ju pokúsia v obdobnom rozsahu uskutočniť o rok. 
Veríme, že kultúrne dedičstvo našich predkov oži-
je v nových podobách a bude mať pokračovanie  
v ďalšom štvrťstoročí. 

Folklórne zoskupenia Púchovskej doliny:
SSk Štepnická skala, 

Streženice
FSk Konopa,  Dohňa-

ny
DFS Konôpka, 

Dohňany
FSk Mestečko
FSk Záriečanka 
FSk Rozmarínek, 

Záriečie
FSk Lazovienka, Lazy 

pod Makytou
FSk Javorník, Lúky 
Javorina, Lysá pod 

Makytou              
DFS Javorinka, Lysá 

pod Makytou         
POS

Štvrťstoročie Folklórnej Lysej a folklórnych skupín Púchovskej doliny

Nová publikácia POS mapuje 
folklór Púchovskej doliny
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Kabinetky. Čiernobiele fotografie. Zdobe-
no-strihaný okraj. Nalepovacie rožteky zn. Rapid. 
Fotoalbum s bielou kriedou na drsný čierny pa-
pier, ktorého čas zmenil v uhlíkovú šeď vrhá tieň 
papier so štrukturovanou tlačou pavučinovej sie-
te. A kde - tu sa na vytvorených spomienkách do 
budúcnosti objaví viac bielej ako čiernej... Sva-
dobné šaty. 

Môj starý otec Viktor Kováčik, rodák z Púchova, 
ma viedol od detstva k tradíciám, hodnotám a úcte  
k remeslu i našim predkom. Bol veľmi múdry, rodinne 
založený a zaujímalo ho široké spektrum tém. Ja som 
pozorne počúval, pýtal sa a zapisoval si všetko čo mi 
povedal- rôzne príbehy, spomienky, priraďoval mená 
i roky k fotografiám a vytvárali sme spoločne veľký 
rodokmeň nášho rodu. Celé prázdniny som trávil  
u starých rodičov a nikdy nezabudnem na tieto 
krásne chvíle. Moji rodičia i starí rodičia ma vy-
chovávali s láskou, úctou i rešpektom, za čo im ne-
smierne ďakujem.

U nás v rodine máme tri vetvy - zdravotníctvo, per-
nikárstvo a krajčístvo. Moja prastará mama Mária 
Kováčiková, rodáčka z Púchova, bola krajčírka. Jej 
rýchla, kvalitná, precízna a efektná práca bola vy-
hľadávaná. Šila takpovediac bez strihu - priamo na 
látku si vytvárala vlastné strihy podľa „vzatej“ miery 
- no vedela vytvoriť strih aj samotnými nožnicami 

priamo na látke. Vždy však využila do posledného 
kúsku prinesený materiál zákazníčky. Sestra mojej 
starej mamy pracovala na riaditeľstve Otex Žilina, pri 
obliekaní vždy dbala na kvalitu, strih a detaily. Svojou 
prácou ma inšpirovala a dnes sa venujem móde ja.

Moja stará mama, ktorej krásu nevesty je vidieť 
na priloženej fotografii, mala na svadbe čierne sva-
dobné šaty šité z vlneného žoržetu. Áno, čierne. 
Doplnené malým svetlým klobúčikom v ilúzii štylizo-
vaného kvetu magnólie so závojovou sieťkou. Mód-
ny trend, vychádzajúci z dávnej tradície, uviedla na 
konci 50-tych rokov do módy Marilyn Monroe.

Myšlienka zbierky a založenia projektu „Nevesta 
minulosti“ sa postupne formuje od mojich 9 rokov. 
Ako dieťa som objavil svadobné šaty mojej prastarej 
mamy Kataríny Poliachovej z roku 1934, ktorých som 

sa ujal, vyčistil ich, opravil a vyžehlil (foto). Môj starý 
otec Viktor Kováčik, bol na mňa veľmi hrdý. Tento 
moment bol pre mňa rozhodujúcim a postupom 
času sa menil i počet svadobných šiat, ktoré dodnes 
pribúdajú. Vážim si každého kúsku a tejto zbierke sa 
snažím naplno venovať s rešpektom.

Cieľom projektu Nevesta minulosti je záchrana 
starých svadobných šiat minulého storočia s hlav-
nou myšlienkou úcty k našim nevestám minulosti. 
Našim matkám, starým mamám, svokrám, sestrám, 
kolegyniam, učiteľkám, susedkám, švagrinám, pria-
teľkám i nepriateľkám. Ženám, ktoré formovali módu 
minulého storočia. Projekt vznikol s úmyslom, aby sa 
nezabudlo na jedinečnosť svadobného odevu šiat, 
ktorému vznik dal samotný okamih svadobného 
dňa. Vtkala sa do nich história, tradície, remeslo, um, 
cit a osobitý štýl nevesty. Bola by škoda, ak by sa 
tie to klenoty minulých storočí nezachovali naďalej, 
ako odkaz vynaliezavosti, tradície, úcty k hodnotám  
i pravidlám života.

Svadobné šaty majú to kúzlo, že sa oblečú len jeden 
krát, pre jeden okamih, na pár hodín. Potom ostávajú 
v zabudnutí a nenávratný čas doby sa na nich zapíše 
častokrát neúprosne znehodnotením, prešitím alebo 
častokrát aj vyhodením. V dnešnej rýchlo sa menia-
cej dobe a neustálej atraktívnosti novej a novej módy 
sa zabúda na jej pôvod, tradície a remeslá. Z týchto 
dôvodov vytváram projekt s názvom “Nevesta minu-
losti”. 

Šaty v zbierke sú čistené, žehlené, archivované  
a dobovo katalogizované s priloženou fotografiou. 
Je k nim pristupované s rešpektom a dôstojnosťou, 
ktorú si zaslúžia. Šaty majú svoj druhý domov, svoju 
miestnosť, kde spoločne spomínajú na lesk, pôvab 
a noblesu sviatočných dní. Čakajúc na výstavu. Len 
táto cesta je kľukatá, trnistá, no s vierou na šťastný 
koniec príbehu…

Nevesta tak ako v minulosti, i teraz chce byť tou 
najkrajšou v očiach svojich, v očiach muža i rodiny. 
Vždy záleží na osobitom vkuse nevesty, jej rodiny či 
krajčírky. Všetky svadobné šaty sú svojim spôsobom 
krásne, nápadité a jedinečné. Móda je subjektív-
na. Súdiť ich krásy a vytvárať akúsi “súťaž krásy” nie 
je na mieste. Všetky sú nezameniteľné, jedinečné  
a najkraj šie. 

Svojim bytím nám povedia viac, ako by sme 
očakávali. Často ukrývajú v sebe spomienky, tajom-
stvá i príbehy plné emócii. Ukryté pod krajkami, 
volánikmi a svadobnými závojmi minulého storočia. 
A raz sa nám tieto príbehy i vypovedia samé, len musí 
prísť ich slávnostná pravá chvíľa.

Všetko má svoj pôvod ukrytý v minulosti. Ako sa 
hovorí “Iný kraj iný mrav” platí i v tomto prípade 
formujúcej sa módy svadobných šiat. Región, jeho 
tradície i zvyky, vierovyznanie, rozpočet rodiny sa 
môžu odraziť v krásach svadobných šiat nevesty. 
Každé svadobné šaty majú svoju hodnotu historickú, 
emocionálnu i finančnú. Ja sa týmto projektom 
snažím onu hodnotu udržať pre budúce generácie, 
pre spomienku na ďalšie desaťročia. 

Ku všetkým šatám pristupujem s láskou, pokorou  
a oddanosťou, aby sa zachovala tichá spomienka 
úcty k našim nevestám minulosti- k ich majiteľkám  
a nob lesnosti čarovnej chvíle jedného dňa.

Ich neznámy pôvod sa stáva vďaka zbierke známym 
a archivovaným. Pre lásku, pre edukačný odkaz, pre 
úctu k predkom, pre nás. Dlhé či krátke, s čipkou  
i bez, vyšívané alebo jednoduché. Biele, krémové, 
slonovinové, púdrové, červené, modré alebo čierne 
- na farbe nezáleží. 

Obsahom formujúceho sa depozitáru zbierky sú 
staré svadobné šaty minulého storočia z rokov 1900 

-1993. Ľudia môžu prispieť takýmito starými/retro 
svadobnými šatami, závojmi, lodičkami, rukavičkami, 
klobúčikmi, kostýmami, svadobným krojom, partou 
či inými svadobnými doplnkami z minulého storočia, 
ktoré mali na svadbe. 

Môžu pripojiť i fotografiu nevesty a list, v ktorom 
by mi napísali niečo o neveste, svadbe, šatách či 
doplnkoch. Na strihu, veľkosti alebo farbe svadob-
ných šiat i doplnkov nezáleží. Bude mi cťou zaradiť, 
možno i práve Vaše svadobné šaty do depozitáru, 
založeného s úmyslom úcty a pokory k predkom.

Už je tomu 16 rokov, čo som našiel svadobné šaty 
mojej prababičky, boli prvé. Dnes ich v zbierke mám 
viac ako 50. Verím, že sa tento projekt bude úspešne 
vyvíjať a podarí sa zaarchivovať čo najviac tejto bielej 
krásy minulých storočí. Myslím si, že je na čase za-
nechať tichú a dôstojnú spomienku tomuto sláv-
nostnému okamihu.     Juraj Furo

Nevesta minulosti - unikátna zbierka svadobných šiat

Svadba v roku 1934. Aj tieto šaty sú súčasťou zbierky.  

Svadba v roku 1960. Nevesta mala netradičné čierne 
šaty. 
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Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Utorok: 7.7. 2020
Vrchárska
1.  Hovädzie varené, rajčinová omáčka, 
knedľa
2. Bojnická bravčová pochúťka, volské 
oko, ryža/krokety 
Streda: 8.7. 2020
Gulášová
1. Bravčové pliecko so smotanovo-
šampiňónovou omáčkou, cestovina
2. Kurací prírodný Gordon Blue, ryža
Štvrtok: 9.7. 2020
Hrachová
1. Vyprážaný bravčový Púchovský rezeň, 
zemiaková kaša
2. „Pštrosie vajce“, zemiaky na kyslo, chlieb
Piatok: 10.7. 2020
Kapustová hlávková s párkom
1. Pečená kuracia štvrť, ryža, kompót
 2.Vyprážaný pastiersky syr, hranolky, 
tatarská omáčka 
 
Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1. Morčací rezeň v syrovom 
cestíčku, petržlenové 
zemiaky, cesnaková majonéza                                                                                                                                         
2. Grilovaný oštiepok, varené 
zemiaky, cesnaková majonéza                                                                                                          
3. Fusilli so syrovou omáčkou, hráškom a 
hoblinami parmezánu                                                                                                                                    
Utorok: 7.7. 2020
Polievka z bielej fazuľky na kyslo                                                                                                               
1. Kurací steak s curry omáčkou, 
hrášková ryža a zelenina prevoňaná 
tymianom                                                    
2. Rizoto s tekvice hokaido, 
strúhaný syr a marinovaná rukola                                                                                
3. Listovo-zeleninový šalát s bravčovým 
rezňom, jogurtom a toastom                                                                                                                                         
Streda: 8.7. 2020
Zemiakový krém s čerstvým majoránom
1. Krájaná do ružova pečená 
roštenka,fazuľové lusky s kukuricou, 
zemiakový špíz, hubová omáčka                                                                                                                                           
2. Grilované kuracie stehno s 
medom a citrónom, zeleninová ryža, 
šípková omáčka, ovocný kompót                                                                                    
3. Cviklový šalát s jablkom, mozzarelou, 
bazalkou a syrovou bagetkou   
Štvrtok: 9.7. 2020
Cícerovo-krúpková so zeleninou                                                                                                                 
1. Bravčový steak špikovaný slaninou, 
paprikovo-cuketové ragú, wasabi pyré 
a pažítková omáčka                                     
2. Jemne pikantný maďarský guláš, 
dvojfarebná cibuľka, kysnutá knedľa                                                                                                                                           
3. Mrkvový šalát s čínskou kapustou, 
syrové kocky, brusnicový dip a celozrnná 
bageta                                                                                                                                          

Piatok: 10.7. 2020
Krémová cesnačka s údeninou                                                                                                                                         
1. Zubáč pečený na masle s čerstvým 
listovým špenátom, citrónom a 
mrkvovým pyré
2. Hermelín pečený v lístkovom 
ceste, kurkumové zemiaky a 
zeleninový šalát s jogurtom                                                                                    
3. Fit šalát s kuracími pikantnými 
kúskami, mätovou kyslou smotanou a 
grilovaným toastom                                                                                                                      
 
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 7. 7. 2020
Tekvicová s chleb. krutónmi, chlieb 
1. Pečená br. krkovička, smotanová hl. 
kapusta, , kysnutá knedľa
2. Dubákové krémové rizoto, 
hlávkový šalát
3. Br. prírodný rezeň na šampiňónoch, 
1/2 dus. ryža, 1/2 hranolky
Streda: 8. 7. 2020
Hovädzí vývar s mäsom a cestovinou, 
chlieb
1. Vypr. kuracie prsia v syr. cestíčku, 
zemiaková kaša, zelen. šalát
2. Kur. pečeň na cibuľke, dus. ryža, 
cviklový šalát
3. Br. prírodný rezeň na šampiňónoch, 
1/2 dus. ryža, 1/2 hranolky 
Štvrtok: 9. 7. 2020
Hrachová s klobásou, chlieb
1. Hov. stroganov, dusená ryža 
2. Dusená zelenina na masle, volské oko, 
varené zemiaky s pažítkou
3.  Br. prírodný rezeň na šampiňónoch, 
1/2 dus. ryža, 1/2 hranolky 
Piatok: 10.7. 2020
Frankfurtská s párkom a zemiakmi, chlieb
1. Br. roláda z bravč. bôčika, var. zemiaky, 
st. uhorka
2. Kysnutý závin makový a orechový, 
broskyňa
3. Br. prírodný rezeň na šampiňónoch, 
1/2 dus. ryža, 1/2 hranolky
 
Reštaurácia a kaviareň 
Viva
Ponúkame aj rozvoz.
Cena menu: od 4,00 €
Utorok: 7.7. 2020
Slepačia s celestínskymi rezancami  
Montrealská paradajková  
1.Mäsové rezance s fazuľkami (brav. 
mäso), dusená ryža  
2.Pečené kuracie roládky (kur. pečeň, 
slanina), zem. kaša, mrkvový šalát 
3.Strapačky z kyslej kapusty so slaninou/
bez (výber)  
4.Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta  

Streda: 8.7. 2020
Hovädzí vývar  risi-bisi  
Dubnická šutolica
1.Černohorský bravčový rezeň, varené 
zemiaky, tatárska omáčka  
2.Kuracie prsia s grilovaným feniklom a 
cviklou, dusená ryža  
3.Palacinky s mascarpone krémom, 
malinami a šľahačkou  
4.Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta  
Štvrtok: 9.7. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Fazuľová s údeným kolenom  
1.Mix Váh (kuracie, bravčové mäso, 
šunka, slanina šampiňóny, hrášok), 
dusená ryža 
2.Záhorácky kurací paprikáš s maslovými 
haluškami  
3.Vypr. syrové duo (eidam, údený syr), 
varené zemiaky, tatárska omáčka 
4.Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta  
Piatok: 10.7. 2020
Sedliacka s hubami    
Zeleninová s pohánkou
1.Plnený pita chlieb ( kur. mäso, šalát, 
paradajky, uhorky, cibuľa, paprika, 
dresing) 
2.Pečené brav. koleno na čiernom pive, 
zem. pyré, kyslá uhorka, feferónky  
3.Špagety s paradajkovou omáčkou, 
šunkou a syrom  
4.Cestovinový šalát s cottage syrom, 
šunkou, pórom, bageta

Alexandra  
Business Hotel  ****
Cena menu: od 5,70 €
Denne čerstvé jedlo navarené u nás!
Utorok: 7.7. 2020
Šampiňónový krém s kokosovým 
mliekom, krutóny
Hovädzí vývar s Juliene zeleninou
1.Lasagne s mletým hovädzím mäsom, 
rukolový šalát so cherry paradajkami
2. Gratinovaná brokolica, varené 
zemiaky s pažítkou
3. Vykostené kuracie stehno na rožni, 
zemiakovo-mrkvové pyré
Dezert: Mandarínkový rez
Streda: 8.7. 2020
Gulášová polievka, chlieb 
Hovädzí vývar s Juliene zeleninou
1. Divinové medailónky s dubákovou 
omáčkou, štuchané zemiaky so slaninou
2. Šúľance so škoricou a praženou 
strúhankou
3. Zeleninový šalát s grilovanými 
kuracími prsiami, cesnakový dresing
Dezert: Šalát z červeného melóna s 
mätovou zálievkou

Štvrtok: 9.7. 2020
Mrkvový krém so zázvorom, krutóny
Hovädzí vývar s Juliene zeleninou
1. Vyprážané kuracie prsia na kyjevský 
spôsob, zemiakové pyré
2. Domáce Tagliatelle so špenátom a 
smotanou
3. Bravčové kúsky na čínsky spôsob s 
ryžovými rezancami 
Dezert: Mliečny rez
Piatok: 10.7. 2020
Francúzska cibuľačka so syrovým 
toastom
Hovädzí vývar s Juliene zeleninou
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
domáca knedľa
2. Pstruh na mlynársky spôsob, varené 
zemiaky s maslom, paradajkový šalát
3. Kuracie prsia zapekané s paradajkou, 
mozzarellou a bazalkovým pestom, 
dusená ryža
Dezert: Domáci čučoriedkový sorbet

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 7.7. 2020
Frankfurtská s párkom, chlieb  
1. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Plnená paprika v paradajkovej 
omáčke, varená knedľa
3. Bravčové mäsko ´´KHORMA´´, 
cesnakový chlieb NAAN, zeleninový šalát
Streda: 8.7. 2020
Francúzska cibuľačka, bagetka 
1. Zeleninový šalát s kúskami 
vyprážaného camembertu, dresing, 
pečivo
2 Hovädzí hamburger, hranolky, tatárska 
omáčka
3. Kuracie mäsko ´´HUNAN´´ ,  zeleninové 
špagety 
Štvrtok: 9.7. 2020
Držková, chlieb 
1. Lievance s vanilkovým krémom a 
lesným ovocím, toping
2. Filet zo pstruha, pečené zemiaky s 
grilovanou zeleninkou, dresing 
3. Vyprážané kuracie mäsko s citrónovo-
medovou omáčkou, vajíčková ryža
Piatok: 10.7. 2020
Kulajda 
1. Zapečené cannelloni s ricottou, 
špenátom a syrom  
2. Kurací rezeň v sezame,štuchané 
zemiaky so slaninkou a cibuľkou, 
uhorkový šalát
3. Bravčová ´´KATHI´´rolka so sladkou 
chili omáčkou, sezamový zel. šalát 
Denné menu č. 3 je možné pripraviť aj 
vo vegánskej verzii. Nutné objednať 
vopred.  V prípade objednania na mieste 
je čakacia doba minimálne 20 minút.

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

17. - 19. júl 2020

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694

Cena: 135 €

PERLY VÝCHODU
Košice, Sabinovský “Obchod na korze”,
Bardejov a Bardejovské kúpele, Plte
na Dunajci a Pieninský národný park

30. júl 2020

Cena: 26 €

KRÁSY GEMERA
Kaštieľ Betliar, Ochtinská aragonitová
jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa

22. 7. ZÁHORIE, 31. 7.-2. 8. JUŽNÉ ČECHY, 14.-17. 8. ČESKÝ RAJ A KOKOŘÍNSKO

16. júl 2020

Cena: 24 €

DUNAJSKO
Historické mlyny na Dunaji Tomášikovo 
a Jahodná, Plavba na pltiach, Unikátny 
kostol v Čiernom Brode a Zvierací park
Malkia park

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

VYUŽITE REKREAČNÉ POUKAZY!

Zájazd na Slovensku!

Zájazd na Slovensku!

VYUŽITE REKREAČNÉ POUKAZY!

Novinka CK!

Slovenská TOPka!
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Čertovské mosty
Po troch, v čase od roku 2008 rozťa-

haných etapách opráv telesa cesty III. 
triedy č.1936 Lúky - Čertov - Kohútka 
prišli konečne po rokoch príprav na 
rad aj oba “dosluhujúce” čertovské 
cestné mosty (oba v stupnici hod-
notenia technického stavu v kategórii  
6 veľmi zlý technický stav). 

Začiatkom 26.-teho týždňa sa staveb-
né mechanizmy realizačnej firmy 
Stavby mostov Slovakia “zahryzli” do 
asfaltového koberca mostného telesa  
a aj do koryta potoka okolo mosta pod 
autobusovou zastávkou. Samozrejme 

s prácami sú a budú spojené aj do-
pravné obmedzenia riadne vyznačené 
zvislým dopravným značením a treba 
počas realizácie počítať aj s občasnými 
úplnými výlukami dopravy. 

Realizáciu financuje Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v rámci „balíka opráv“ viacerých mos-
tov v celej župe v objeme cca 3,2 mil. 
EUR. Predpokladaný termín dokonče-
nia a odovzdania čertovských mostov 
je do konca tohto roka.

Čertovská optika
Avizovaný príchod nového operáto-

ra do našej záujmovej chatárskej 

zóny je reálne tu. Sieťový optický ká-
bel operátora Slovanet už na Čertove 
fyzicky je dotiahnutý a tak tí, čo majú 
záujem o pripojenie na kvalitnú op-
tickú sieť a to čo ponúka, nahláste sa 
čím skôr u realizátora (firma Omsit) 
mailom info@omsit.sk, alebo telefo-
nicky na č. 0907 839 031 alebo mail 
peter.zavodsky@omsit.sk. Sieť bude 
podľa projektu dovedená k hotelom 
Javorník a k hotelu Čertov... to, ako sa 

pripoja ostatní vzdialenejší záujemco-
via, závisí od počtu žiadateľov o pripo-
jenie. Pripájanie koncových užívateľov 
začne už v júli.

Obe tieto aktivity sú významnou 
súčasťou zlepšovania infraštruk-
túrnych podmienok v tomto 
rekreačnom stredisku a verím, že všet-
ci čertovskí chatári, či podnikatelia ich 
privítajú a aktívne využijú. 

Pavel Melišík 

Keď sme v Cirkevnom centre voľného času Beluša 
v roku 2007 zakladali šachový krúžok, ani nás nena-
padlo, že časom začneme hrávať súťažne 4. resp. 
3.ligu a že v roku 2020 postúpime do 2. ligy.

 Dňa 28.06.2020 sa odohralo posledné 11. kolo  
3. ligy “B2”. Družstvo CCVČ Beluša privítalo doma 
hostí z Lehoty pod Vtáčnikom. Po nevydaren-
om predposlednom kole, keď Belušania prehrali  

v Nemšovej 2 : 6, teraz nezaváhali a zvíťazili vysoko 6,5 
: 1,5. Domáci nastúpili v zostave: FM Peter Bombek, 
Marián Kútny, Kristián Rúček, Peter Rúček, Jozef 
Janíček, Adam Kudlej, Mário Mazúr a Michal Mikuška. 
Za hostí hrali: František Reisel, Bohuslav Adámik, Ka-
rol Jurík, Miroslav Šuňal, Jozef Lukáč, František Adá-
mik, Pavol Hepner a Vladimír Adámik. Z belušských 
šachistov zvíťazili: FM Peter Bombek, Kristián Rúček, 

Peter Rúček, Adam 
Kudlej a Michal Mikuš-
ka. Remizovali: Marián 
Kútny, Jozef Janíček  
a Mário Mazúr. Družstvo 
CCVČ Beluša skončilo 
nakoniec v 3. lige na 
peknom 2. mieste a tak 
získalo právo na postup 
do 2.ligy. 

Družstvo CCVČ Beluša 
uhralo celkovo z 10 zá-
pasov 19 bodov, prvý Šk 
Trenčín 23 bodov a tretia 
KNŠ Nemšová/Horné 
Srnie A 18 bodov. Keby 
belušskí šachisti lepšie 
využili viaceré šance  
v niektorých pred-
chádzajúcich zápasoch, 
mohol by byť celkový 
výsledok ešte lepší.  

Z belušských šachistov získal celkovo najviac bodov 
Kristián Rúček - 8 z 10 (7 výhier, 2 remízy a 1 prehra). 
Výborne hrali aj Mário Mazúr - 7 bodov z 10 partií  
a Peter Rúček 6 bodov z 10 partií. Adam Kudlej uhral 
5 bodov z 9 partií, Marián Kútny 4,5 boda z 9 partií, 
Jozef Janíček 4 body z 10 partií, FM Peter Bombek 2,5 
boda zo 4 partií, Marián Kútny st. 2 body zo 4 partií, 
Michal Mikuška 2 body zo 4 partií, Marta Motúzová 
1,5 boda z 3 partií, Miroslav Sehnoutek 1 bod z dvoch 
partií a Pavol Rúček 1 bod zo 4 partií.

Pre šachový klub CCVČ Beluša bola toto už šiesta 
ligová sezóna. V ročníku 2014/2015 postavil klub 
družstvo do 4. ligy a v sezóne 2015/2016 aj do 3. ligy. 
Od tej doby klub CCVČ Beluša hrá nepretržite 3. aj 
4. ligu. Za ten čas sa belušskí šachisti veľmi zlepšili. 
Svedčí o tom aj fakt, že B-družstvo už tretí raz po 
sebe vyhralo 4. ligu. A už v sezóne 2016/2017 skonči-
lo na peknom 2. mieste. A-družstvo zaznamena-
lo obrovský progres v posledných dvoch rokoch.  
V sezóne 2017/2018 skončilo A-družstvo na 10. mies-
te, v sezóne 2018/2019 na 7. mieste a v poslednej 
sezóne 2019/2020 na celkovom 2. mieste. 

Viacerí hráči dosiahli aj vynikajúce individuálne 
úspechy v súťažiach jednotlivcov. Asi najväčší úspech 
v turnajoch jednotlivcov dosiahol z belušských ša-
chistov Kristián Rúček, a to 2. miesto na školských 
Majstrovstvách SR 2019 v Topoľčanoch. Belušským 
šachistom gratulujeme a prajeme veľa ďalších šacho-
vých úspechov v nasledujúcej sezóne.

Marian Kútny ml.

Zo šachového krúžku v CCVČ Beluša do druhej ligy

Čo je nové na Čertove? Čertovské mosty a optika
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Realizátori projektu leteckého fotografova
nia Slovenska z neba chcú vydaním publikácie  
o meste Puchov 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 fotokniha  
s názvom Púchov a okolie z neba. Publikácia bude 
vhodnou pomôckou aj pre vyučovacie predmety 
dejepisu či zemepisu,“ spresňuje Lucia Lalíková  
z vydavateľstva CBS, ktoré vydanie tejto publiká
cie pripravuje. 

V pripravovanej publikácií nebudú chýbať via
ceré zaujímavé pohľady z vtáčej perspektívy, ako 
napríklad, záber na renesančný kaštieľ v Led
nických Rovniach s rozlohou takmer 20 hektárov 
či na hrad Lednica postavený na 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 publikácii zachytený fo
tografom z lietadla, podobne ako aj najväčšiu 
obec Púchovskej doliny – Beluša, 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 centrom obchodu, predovšet
kým so soľou, ale aj s keramikou a hrnčiarskymi 
výrobkami. Nachádzal sa tu kráľovský sklad soli 
– dodnes sa jedna z častí obce nazýva „Pod Skla
dom“, spresňuje Lucia Lalíková.

K ďalším naj záberom, ktoré podľa tvorcov kni
hy určite inšpirujú k rozvoju turistiky v tomto 
regióne, je pohľad z neba na obec Lazy pod Maky
tou. Svojou dĺžkou 14 kilometrov patrí medzi naj
dlhšie dediny Slovenska. CBS flying team fotením 
z lietadla zachytil aj najmladšie kúpele na Sloven
sku  Nimnica. Ich jedinečné pramene nečakane 
objavili v novembri 1952 robotníci pri stavbe 
priehrady vodnej nádrže Nosice.

Na vzniku publikácie sa podľa slov Lucie Lalíko
vej 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 miesta 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, ma
jiteľom firiem či médiám. Novú knihu môžu určite 
obohatiť zaujímavými informáciami z ich prostre
dia 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.

Ako je možné vstúpiť do projektu?
Kontaktujte našu regionálnu projektovú 

manažérku Andrea Vozárová, tel.: 0940 213 854 
alebo email: vozarova@cbs.sk.Objasní Vám všet
ky potrebné informácie, ukáže Vám obdobné 
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.

Zdroj: cbs.sk 

Publikácia Púchov z neba má pomôcť rozvoju cestovného ruchu
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Novonosická 1146
020 01 Púchov,
Slovenská republika

0918 771 331
0911 151 510

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

NOVÁ PONUKA RODINNÝCH DOMOV S POZEMKOM

PREDANÉ

PREDANÉ

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

- nová štvrť
139,900 € s DPH

DOM 7

DOM 3

189.900€ s DPH

159.900€ s DPH

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

- 4-izbový HOLODOM 

DOM 3

DOM 7

SITUÁCIA HOROVCE

SITUÁCIA  PÚCHOV-STREŽENICE
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Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu pre 
okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava v zmysle Sta

nov Oblastného futbalového zväzu zvoláva riadnu 
Konferenciu ObFZ. Uskutoční sa v piatok 24. júla 

2020 od 17.00 
hodiny v zasa
dacej miestnosti 
mestského úra
du v Považskej 
Bystrici. 

Účastníkmi kon
ferencie s právom 
hlasovať môžu 
byť zástupcovia 
futbalových od
dielov a klubov  
z okresov Púchov, 
Považská Bystrica 
a Ilava, ktorí sú 
riadnymi členmi 

Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica. 
Bez práva hlasovať sa riadnej konferencie môžu 
zúčastniť členovia Výkonného výboru oblastného 
futbalového zväzu, zástupcovia médií a pracovníci 
sekretariátu oblastného futbalového zväzu. 

Program konferencie:
1. Otvorenie 
2. Vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so Sta

novami 
3. Schválenie programu 
4. Voľba orgánov a pracovných komisií 
5. Správa o činnosti OBFZ 
6. Správa revíznej komisie OBFZ 
7. Aktív ŠTK ObFZ Považská Bystrica 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Schválenie uznesení

ObFZ Považská Bystrica

Konferencia ObFZ bude 24. júla v Považskej Bystrici

V poradí 18. ročník 
nadnárodnej súťaže 
dobrovoľných hasičov 
v požiarnom útoku – 
Slovenskomoravskej 
hasičskej ligy sa neus
kutoční. Rozhodli o tom 
na mimoriadnom zasad
nutí Snemu Slovensko
morav skej hasičskej ligy, 

ktorý sa uskutočnil v nedeľu 21. júna v kultúrnom 
dome v Zbore. Informoval o tom Výbor Sloven sko
moravskej hasičskej ligy na svojej webovej stránke. 

Podľa uznesenia Snem Slovenskomoravskej 
hasičskej ligy súhlasí s nespustením ročníka SMHL 
2020 z dôvodu aktuálnej situácie ovplyvnenej 
šírením choroby Covid19. Snem rovnako súhlasil  
s ponechaním zaplatených poplatkov za uspo
riadanie súťaže SMHL 2020 v pokladni SMHL do 
jesenného zasadnutie Snemu Slovenskomoravskej 
hasičskej ligy. Pôvodne Výbor Slovenskomoravskej 
hasičskej ligy zrušil len prvých päť kôl z tohtoročného 
seriálu SMHL, snem teraz súťaž definitívne ukončil. 

Snem SMHL schválil návrhovú komisiu, voleb
nú komisiu, overovateľov zápisnice, správu o hos

podárení za rok 2019, Výbor SMHL a revíznu komisiu 
SMHL. 

Na zasadnutí v Zbore snem prerokoval kontrolu 
plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokova
nia, správu o hospodárení za rok 2019, stanovisko 
revíznej komisie, voľbu Výboru SMHL, voľbu revíznej 
komisie a kalendár súťaží SMHL 2020 – rozhodnutie  
o neuskutočnení ročníka. Snem Slovensko – mora
vskej hasičskej ligy zobral na vedomie správu revíznej 
komisie, informáciu Trenčianskeho samosprávneho
kraja o neposkytnutí dotácie na rok 2020 (Trenčian
sky kraj v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid19 
pozastavil poskytovanie všetkých dotácii zo svojich
grantových a dotačných schém) a diskusné príspev
ky zástupcov hasičských družstiev.

Výbor Slovenskomoravskej ligy na základe hlaso
vania delegátov Snemu SMHL bude pracovať v zlo
žení: Ľuboš Kamenický (predseda), Vladimír Prekop 
(podpredseda), Peter Ondrejka (pokladník), Tomáš 
Kabzan (člen), Martin Kabzan (člen). 

Predsedom revíznej komisie je na základe hlasova
nia delegátov Jozef Bagin, členovia revíznej komisie 
sú Martin Korbel a Martin Lorinc.  

              pok

Mimoriadny snem zrušil 18. ročník 
Slovenskomoravskej hasičskej ligy

Žabky z Nosíc minuloročné prvenstvo v SMHL neobhája. Ročník zrušili.        FOTO: Facebook SMHL

Do budúceho ročníka II. futbalovej ligy žien sa 
prihlásilo 15 družstiev. Rozdelené budú do troch 
skupín, v skupine B nebude chýbať ani zástup
ca Púchovského okresu – dievčatá Futbalového 
klubu Beluša. Belušanky sa v skupine stretnú 
so Zlatými Moravcami, Štiavnikom, Považskou 
Bystricou, Topoľčanmi a Oravským Podzámkom.  

Zloženie skupín II. ligy:
Askupina: FC Union Nové Zámky, KFC Komár

no, FK Dúbravka, FC Petržalka, OFK Dunajská 
Lužná, ŠK 2011, FK Čaka 

Bskupina: FC ViOn Zlaté MoravceVráble, ŠK
Štiavnik, MŠK Považská Bystrica, GFC Topoľčany, 
FC TJ Oravský Podzámok, FK Beluša 

Cskupina: MFK Zemplín Michalovce, FC Košice
Do najvyššej ženskej slovenskej súťaže sa pri

hlásilo deväť družstiev, o Slovenský pohár zabo
juje 17 družstiev.               (r)

Belušanky budú hrať 
druhú futbalovú ligu

Futbal  2. liga muži

Druhá futbalová liga mužov pokračovala predpos
ledným kolom „pokoronovej“ nadstavbovej časti. 
Dubničania bojujúci o miestenku v baráži o extraligu 
iba remizovali v Skalici. V záverečnom kole privítajú 
na svojom trávniku lídra z Banskej Bystrice. Ak chcú 
hrať baráž, musia zvíťaziť. 

Výsledky 4. kola nadstavby:
MŠK Žilina B – FK Poprad 4:0 (3:0)
Góly: 10. Javorček, 14. Holáň, 37. Bichakhychan 

(pk), 47. Farský
MFK Skalica – FK Dubnica nad Váhom 0:0

1. B. Bystrica 19 14 3 2 51:19 45 
2. Dubnica 19 13 4 2 41:21 43 
3. Skalica 19 11 3 5 31:19 36 
4. Podbrezová 20 10 2 8 31:28 32 
5. Žilina B 19 10 1 8 41:32 31
6. Poprad 20 10 0 10 26:29 30 

Program 5. kola – 11. 7. o 17.00:
FK Dubnica nad Váhom – MFK Dukla Banská Bystri

ca, MFK Skalica – MŠK Žilina B, Podbrezová a Poprad 
majú voľno

Dubnica potrebuje 
v sobotu vyhrať
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Zlatá éra Púchovského volejbalu vyvrcholila
H i s t ó r i a 

m u ž s k é h o 
v o l e j b a l u  
v Púchove  
(1994-2005)

R o z p a d o m 
federácie sa 
mení i názov 
z TJ Gumárne 
na ŠK MATA
DOR a preto 
i história sa 
bude týkať ob
dobia od roku 

1994 – 2005. Toto obdobie bolo obdobím najväčších 
úspechov volejbalu, ale i športu v Púchove.

1994
Družstvo mužov vyhráva 1. ligu a na turnaji o Maj

stra Slovenska obsadí 3. miesto. Trénerom je I. Štefko, 
asistent F. Božok. Družstvo mladšieho dorastu postu
puje do 1. ligy. Predseda oddielu je stále od r. 1970 
Ing. J. Kaššovic.

1995
Trénerskú taktovku preberá P. Schenk, asistentom 

ostáva F. Božok, vedúci Galánek a masér K. Moško. 
Do družstva sa angažujú talenty z celého Slovenska:  
P. Chudík, M. Ferenec, V. Štrba, P. Polóny, P. Pistovič,  
L. Váša, D. Čelko, E. Gábor, G. Ďalog, R. Dvorský,  
R. Chocholák, P. Serek, I. Fuljer a ďalší. Družstvo získa
va na M SR 4. miesto. V Slovenskom Pohári 2. mies
to. Družstvo štartuje po prvýkrát v Pohári víťazov 
pohárov (PVP) – Európska súťaž.

1996
Muži obsadzujú v 1. lige 3. miesto. V Európskej 

súťaži – PVP, kde v prvom kole vyradili družstvo  
z Macedónie. V ďalšom kole však narazili na svetovú 
klubovú jedničku A. CUNEO (Taliansko), ktorí boli 
nad ich sily. V bojoch pokračovali s družstvami 
Francúzska, Portugalska a Nemecka. Družstvo junio
rov hrá 1. ligu – tréner Š. Marinič, asistent R. Revák, 
vedúci J. Uhlárik. Predsedom VO sa stáva na dva roky 

Ing. J. Pecka.
1997
Dochádza k výmene trénera. Nastupuje F. Božok 

asistent D. Čelko. Družstvo obsadzuje 2. miesto  
a zároveň vybojovalo účasť v medzinárodnej volej
balovej súťaži – Interliga, kde obsadzuje družstvo  
6. miesto. 

Družstvo štartuje zároveň i v Európskej súťaži PVP, 
kde skončí v skupine na 3. mieste. Od roku 1997 si 
družstvo trvalo zabezpečuje miesto v Európskej lige 
PVP – neskôr premenovanej TOP TEAMS CUP víťaz
stvami nad kvalifikačnými súpermi a následným 
štartom v hlavnej súťaži sa trvalo zapisuje do podve
domia volejbalovej Európy. Ako tajomník pôsobí p. 
Kavecký V.

1998

Družstvo mužov preberá I. Štefko asistent F. Božok. 
Družstvo končí v Extralige na peknom 2. mieste.  
V Európskej súťaži PVP končí družstvo na 6. mieste, 
kde narazilo v skupine na Lenní, Záhreb, Pireos, 
Gorzow, Gran Canaria, Maribor, Dachau. Družst
vo štartuje i v Interlige v spoluúčasti družstiev z 
Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska. V súťaži 
skončí na 5. mieste. Predsedom VO sa stáva opäť Ing.  
J. Kaššovic, ktorý pôsobí až do roku 2004 vzniká VŠK.

1999
Družstvo končí opäť v Extralige na 2. mieste, keď im 

titul uniká len veľmi tesne za VKP Bratislava. V Inter
lige bojuje s celkami: Viedeň, Kápošvár, Županja, VKP, 
Seged, Mladosť Záhreb – 4. miesto. Družstvo taktiež 
štartuje v Európskej súťaži PVP za účasti: Cannes, Cu
neo, České Budějovice, Wuppertál, Soria, Zonhoven, 
Zwdle. Družstvo v silnej konkurencii končí na 6. 
mies te. Vo funkcií manager pôsobí Ing. R. Krcho až 
do roku 2007.

2000
V tomto roku získavajú muži premiérovo a his

toricky titul Majster Slovenska v kolektívnych špor
toch mesta Púchov i celého regiónu. Mužstvo tvor
ili: M. Čajan G. Ďalog, E. Gábor, J. Jánošík, J. Kováčik,  
M. Litva, M. Migra, B. Pistovič, P. Pistovič, P. Polóny,  
A. Špaček, P. Valach. Realizačný team: tréner I. Štefko, 
asistent F. Božok, kondičný tréner M. Ťapaj, manažér 
R. Krcho, lekár J. Piaček, masér K. Moško.

V Európskej lige PVP končí družstvo na 6. mieste. 
O umiestnenie bojuje s družstvami: Paríž, Guneo, 
Belgorod, Wuppertál, Almeria, Castelo da Maia, 
Averbode. V Interlige skončilo družstvo na peknom 
4. mieste, kde sa stretli s celkami: Donaukraft Wien, 
Kápošvár, Insburk, MI. Záhreb, Amriswil, Belgorod, 
Castelo, Paríž.

V reprezentácii SR boli zaradení M. Šomko, P. Bartík, 
R. Hupka, J. Kováčik, A. Barbierik, M. Kardoš. Družstvo 
mužov „B“ 1. miesto v 1. lige. 

2001
Družstvo získava 2. miesto za majstrovskou Du

bovou. V Európskej lige získava. V súťaži Top Teams 
Cup v skupine pekné 2. miesto, keď sa postupne 
stretáva s Eregli (Turecko), Varkaus (Fínsko), Aahovo 
(Slovinsko).

V sezóne 1999/2000 získali púchovskí muži titul majstrov Slovenska.

Majstrovské oslavy v roku 2000. 
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ziskom titulu majstra Slovenska v roku 2000
2002
Družstvo získava druhýkrát titul majster Slovenska 

a v súťaži TTC – Euroliga sa prebojovalo v novodo
bej histórii Slovenska vo volejbale až do štvrťfinále 
súťaže, čo sa vo volejbale na Slovensku dovtedy 
nepo darilo žiadnemu ligovému kolektívu, keď pos
tupovo súťaží v skupine – Wuppertal, Bukurešť, Riga. 
V ďalšej fáze štvrťfinále narazilo však naše družstvo 
na neskoršieho víťaza celej súťaže Czestochowa 
bank galaxia (Poľsko). 

V tomto období pôsobia pri družstve títo hráči: 
M. Migra, J. Kováčik, M. Litva, M. Čajan, M. Kardoš, 
G. Ďalog, K. Láncoš, E. Gábor, P. Bartík, J. Sládeček, 
A. Barbierik, M. Šomko, J. Jánošík, B. Pistovič,  
R. Špaček, I. Štefko ml., P. Valach, J. Melnychuk (Ukra
jina), F. Ogurčák, P. Polóny, P. Zapletal, R. Pagáč. Rea
lizačný tím: tréner I. Štefko, asistent F. Božok, masér  
K. Moško, manažér R. Krcho, sekretár VO J. Uhlárik.

Veľkým úspechom mládežníckeho volejbalu je aj 
družstvo Juniorov, ktoré získalo titul Majstra Sloven
ska. Na vyhodnotení najúspešnejších kolektívov  
a trénerov SFV obsadilo družstvo mužov 3. miesto 
a tréner mužov p. I. Štefko 2. miesto na Slovensku  
v rámci SFV.

2003
Družstvo mužov získava po tretíkrát titul majstra 

Slovenska. Taktiež získava 1. miesto v Slovenskom 
pohári čím si zabezpečilo účasť v Európskej lige Top 
Teams Cup, kde postúpili až do štvrťfinále súťaže.  
V skupine postupne zvíťazili nad družstvami Ploješť, 
Odolena Voda, Esmoriz. Vo štvrťfinále však nestačili 
na favorita celej súťaže Lokomotív Charkov. Druž stvo 
Juniorov opäť získava titul Majstra Slovenska. Do 
reprezentácie SR sú zaradení P. Bartík, A. Barbierik,  
F. Ogurčák, M. Šomko, M. Pastorek, Svorada.

2004
Je to posledná sezóna pod hlavným sponzorom 

Matador Púchov. Z družstva odchádza pred sezó
nou 7 skúsených hráčov (Ďalog, Gábor, Sládeček, 

Barbie rik, Bartík, P. Pistovič a F. Ogurčák) Omladené 
druž stvo v zložení J. Jánošík, Ľ. Gál, P. Valach, T. Svora
da, M. Čuntala, J. Kováčik, M. Kropa, M. Pastorek,  
M. Repák, M. Šomko, I. Štefko ml., M. Mizerák s real
izačným tímom I. Štefko, F. Božok, K. Moško, R. Krcho 
nakoniec dokázali vybojovať ôsme finále extraligy za 
sebou, kde skončili na 2. mieste za VKP Bratislava. 

Vo finálových bojoch na Majstrovstvách Slovenska 
končí družstvo mužov 3krát na 1. mieste, 5krát na  
2. mieste a raz na 3. mieste.

2005
Táto sezóna začína pod novým názvom VŠK 

Púchov pod generálnym partnerom Matador. Jed
notlivé športy bývalého ŠK Matador musia vytvoriť 
samostatné právne subjekty a vtedy vzniká volej
balový športový klub. Zakladá sa OZ VŠK ako i VŠK 
s.r.o. Vzniká trojčlenné vedenie, ktoré dostáva do 
prenájmu športovú halu, ktorá má byť hlavným 

zdrojom príjmu na činnosť VŠK. Postupne však  
z vedenia odchádzajú R. Krcho a neskôr i L. Mikula 
a vo vedení ostáva J. Kováčik. V snahe získať viac fi
nančných prostriedkov na činnosť VO a udržanie 
mužov v Extralige sa postupne viaceré objekty špor
tovej haly využívajú na komerčné účely. Dotácie od 
Matadoru sa postupne znižujú a stávajú sa nedo
stačujúce pre udržanie družstva mužov v Extralige. 
Predstavitelia mesta na čele s vtedajším primátorom 
záujem o účinkovanie družstva v Extralige nemali,  
a tak družstvo mužov z Extraligy vypadlo. Je to jediné  
a posledné vypadnutie družstva mužov zo súťaže po 
35. rokoch úspešnej činnosti od jeho založenia, ktoré 
bolo spôsobené výlučne nedostatkom finančných 
prostriedkov.

V spolupráci s Ivanom Štefkom 
spracoval Slavomír Flimmel 

Foto: http://svf.sk a archív I. Štefku

Muži volejbalového klubu Púchov v roku 2003. 

Hoci v niektorých mestách na Slovensku ostávajú 
kúpaliská v tento rok zatvorené, väčšina z tých, ktoré 
sa nachádzajú v Trenčianskom kraji sa pripravujú na 
letnú sezónu.

Každoročnou obľúbenou letnou aktivitou je 
schladenie sa, opaľovanie a užívanie si „plážových“ 
športov na kúpaliskách spolu s rodinou či priateľmi. 

Tie sú spravidla v sezóne prístupné pre širokú verej
nosť v ich klasických otváracích hodinách. Pandémia 
Covid19 však na tento rok ovplyvnila aj túto súčasť 
letných mesiacov a otvorené kúpaliská tak nie sú 
úplnou samozrejmosťou.

Zatiaľ čo Letné kúpalisko Nemšová je pripravené 
otvoriť svoje brány a čakajú na priaznivejšie počasie, 

v Považskej Bystrici bude 
možné kúpanie len v plavár
ni. Či sa tieto obľúbené let
né priestranstvá otvoria, 
nevedia s určitosťou pove
dať v Novej Dubnici ani  
v Prievidzi, situáciu však vi
dia priaznivo. Na priaznive
jšie počasie čaká aj Termálne 
kúpalisko v Bánovciach nad 
Bebravou.

Na rozdiel od toho sú 
mestá, ktoré s prípravou 
nezaháľajú. „Príprava na 
sezónu je v tejto chvíli 
rovnaká ako pred akou
koľvek inou letnou sezónou. 
Uskutočnila sa už aj súťaž 
na prevádzku bufetov a at

rakcií,“ skonštatovala Erika Ságová, hovorkyňa mesta 
Trenčín. Letné kúpalisko na Ostrove v Trenčíne bude 
otvorené už od 1. júla 2020. V prípade priaznivého 
počasia pripravuje otvorenie v tom istom dátume aj 
Letné kúpalisko Dúha v Partizánskom. 

Kúpele Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach 
prišli dokonca s dobrou správou v podobe presného 
dátumu otvorenia priestorov pre verejnosť, ktorým je 
sobota 27. júna 2020. Aj Kúpalisko Čajka Bojnice má 
jasno v tom, že tohtoročné leto osvieži návštevníkov 
ich voda, momentálne prerokovávanou otázkou 
však ostáva, či budú mať prístup len kúpeľní hostia, 
alebo aj široká verejnosť.

Letné kúpalisko v Púchove je otvorené (v závislosti 
od počasia) už od 15. júna v čase 9:00 až 19:00. Bohu
žiaľ chladné a daždivé počasie v posledných dňoch 
kúpaniu veľmi nepraje.

„Oceňujem, že prevádzkovatelia letných kúpalísk 
dokážu zabezpečiť hygienické štandardy a otvoria 
svoje brány pre verejnosť aj tento rok. Množstvo 
ľudí bude preferovať dovolenku na Slovensku, pre
to je pozitívne, že o letné radovánky neprídu ani 
v Trenčianskom kraji,“ ozrejmila výkonná riaditeľ
ka krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín 
región Eva Frývaldská. 

Zdroj: trencinregion.sk, MŠK Púchov

Kúpaliská v letných dňoch osviežia aj tento rok
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SPOMIENKA
Dňa 9. 7. 2020 uplynú 
3 roky, čo nás opustila 
naša drahá MÁRIA 
POTÁNKOVÁ, rod. 
Kucejová, z Horných 
Kočkoviec. Kto ste ju 
poznali, venujte jej  
s nami tichú modlitbu. 
S láskou spomína sestra 
Milka a ostatná rodina.
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SPOMIENKA
“Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala dokorán.  Ten kto 
vás poznal, spomenie si a ten, kto vás mal rád  
a miloval nikdy nezabudne.”  
Dňa 6.7. uplynulo 10 rokov čo nás opustila naša 
mama IRENA BERGEROVÁ a 14.7. uplynie 15 
rokov čo odišiel do večnosti náš otec STANISLAV 
BERGER.  

Spomínajú s láskou syn a dcéry s rodinami.  

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v srdci zostávajú, Tí, čo 
nás mali radi, stále spomínajú. Dňa 31.5.2020 
uplynulo 12 rokov čo nás navždy opustila naša 
drahá mama, babka, prababka, praprababka 
KATARÍNA KUCHTOVÁ, rod. Pišojová. 
Spomínajú synovia, dcéry, vnuci, pravnuci, aj 
prapravnuci.
Dňa 10.8.2020 uplynie 20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, dedko, pradedko  
a prapradedko ŠTEFAN KUCHTA. Spomínajú 
synovia, dcéry, vnuci, pravnuci, aj prapravnuci. 

Kto ste ich poznali venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Spomíname na JÁNA PODHORSKÉHO, 
staršieho, podporučíka letectva, aktívneho pilota, 
ktorý pôsobil na severnej Morave. Smutní stojíme 
nad jeho nedávno obnoveným pomníkom na 
Hornokočkovskom cintoríne. Janko vytastal  
v Horných Kočkovciach v starostlivosti svojich 
dobrých rodičov spolu s bratmi Jozefom  
a Emilom. Od detstva sa zaujímal o lietadlá  
a lietanie a túžil sa stať pilotom, čo aj dosiahol. Je 
nám veľmi ľúto, že svoj sen dosníval, keď tragicky 
zahynul pri výkone služby dňa 18.júla 1952 ako 
23-ročný. Bol pochovaný vojenskými poctami 
a salvami. Účastníci pohrebu a všetci tí, ktorí ho 
poznali s láskou na Jána Podhorského, staršieho, 
spomínajú. Zostane navždy v našich srdciach  
a mysliach. Česť jeho pamiatke.                           Ľ.J. SPOMIENKA

Čas plynie, ale spomien-
ky zostávajú. 
Dňa 21.7.2020 si pri-
pomíname 4. výročie 
úmrtia nášho milo-
vaného ONDREJA 
BULKU. Spomínajú na 
neho s láskou manželka, 
deti, vnuci, vnučka, brat  
s rodinou.   

        Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
V sobotu, 11. 7. 2020, 
uplynú 3 roky, čo 
navždy spokojne zaspal 
náš milovaný manžel, 
otec, starý otec, pri-
ateľ, JÁN KROŠLÁK. 
„Akoby som spal na 
nebeskej lúke. A ničoho 
sa nebudem už báť.“                          
S láskou, úctou a humorom na neho spomíname 
každý deň a ďakujeme za všetok čas, ktorý nám  
s radosťou venoval. 

Milujúca manželka, synovia s rodinami, súrodenci, 
priatelia, kolegovia. 

SPOMIENKA
V to ráno do sĺz a smút-
ku zahalený bol, Tvoj 
od  chod nečakaný.
Pus   tý ostal náš dom, 
keď nie si synček môj  
v ňom. „Prázdno  
a ticho“. Bolesť a žiaľ, 
kdeže je Tvoja usmiata 
tvár? Hoci si odišiel bez  
slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba 
zostanú navždy v nás. Dňa 6.7.si pripomíname  
22. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý syn  
a brat ŠTEFAN BOŠKO z Hoštinej. 

S láskou spomínajú mama a sestra s rodinou.

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.
• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový 
byt v Púchove. Tel.kont. 0944 936 501

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu byt s príslušenstvom  
a internetom v Horných Kočkovciach. Len pre jednu 
osobu. Voľný od 1.8.2020. Tel.č.: 0914 120 216

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.     
Tel. 0918 542 411.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Akcia -20% do 30. 9. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. 
Tel.0907 422 113.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• METROVÝ TEXTIL – oproti Bille. Kvalitné rúška od 2 €. 
Matrace na mieru.
• Rekonštrukcie domov, bytov, nebytových priestor-
ov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, stierky, 
omietky, sadrokartón, fasády. T. č. 0911 689 723.
• Strechy – tesárske a klampiarske práce.                               
Tel.č.: 0948 894 899

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 7. 5. 2020 sa našla náušnica zo žltého kovu.  
Majiteľka si ju môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937.
• Kúpim pojazdný motocykel značky Jawa typ 
250, 350 , 500 aj doklady alebo motor typ 250/353.                
Tel.: 0951 489 709. 

PRÁCU PONÚKA
• 50-ročný telesne postihnutý muž na vozíku ponúka 
prácu osobnej asistentky/opatrovateľky. Podmien-
kou vodičský preukaz. T. č. 0940 713 746.
• Hľadáme brigádnika na stavby. Najlepšie vyučený 
klampiar alebo tesár. Púchov a okolie. 0948 894 899.

PREDAJ RÔZNE
• Predám traktor továrenskej výroby Mitsubishi               
MT 26 s nakladačom 4x4. 0905 731 699. 
• Predám buchar. 0905 731 699.

Púchovské noviny v lete vychádzajú:

28.7., 18.8., 25.8.2020
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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

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

OZNAM

SŠ, I. Krasku 491, Púchov oznamuje, že vyhlasuje 
zámer priameho nájmu č. 2/2020 na prenájom 
nebytových priestorov (kancelárske, skladové 
priestory) v priestoroch školského internátu 

Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov. 
Predkladanie ponúk je do 24. júla 2020 do      
12, 00 hod. Celé znenie zámeru bude zvere-

jnené na www.sospuchov.sk a www.tsk.sk

PONUKA PRÁCE 
údržbár/pomocný technik

Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov hľadá šikovného údržbára  
- pomocného technika na hlavný pracovný pomer (7,5 h prac. cas.), 
ktorý má záujem pracovať v oblasti kultúry. Náplň práce: bežné 
údržbárske práce, príprava sály a ostatných miestností na akcie,  
pomocné technické práce, spolupráca pri riešení technických prob-
lémov s MsBP, sledovanie /šetrenie/ energií. 
Mzdové ohodnotenie: Táto pracovná pozícia zodpovedá II. stupňu 
náročnosti = mesačná mzda činí 696,- € brutto + možnosť osobného 
ohodnotenia. 
Nástup: 1. 9. 2020. 
Kontakt: +421 905 807 292, sprava@puchovskakultura.sk

I N Z E RT N Á  K A N C E L Á R I A
OTVORENÁ POČAS MESIACA JÚL

 Len vo ŠTVRTKY 8:00 - 16:00 hod.
Príjem spomienok a občianskej inzercie 

ZDARMA cez email na: 
reklama@puchovskakultura.sk

www.puchovskenoviny.sk

Bývate v bytovom dome? 
Máte bytový dom poistený a viete koľko za toto poistenie platíte? 
Spoločnosť Finančné centrum, a.s. už viac ako 20 rokov prináša 
svojim klientom výhodné riešenia v oblasti poistenia bytových domov. 
Bezkonkurenčné podmienky zabezpečujeme v spolupráci so 
správcovskými spoločnosťami pôsobiacimi priamo u Vás, v Púchove. 

Ponúkame Vám:
 exkluzívne ceny poistného

 komplexné krytie majetku formou širokého krytia rizík

 kompletný a kvalitný servis pre  našich klientov  – úvodný 
audit poistnej zmluvy, riešenie škodových udalostí na 
poistených bytových domoch, potvrdzovanie vinkulácií pri 
čerpaní úveru, vystavovanie potvrdení o poistení, pravidelná 
aktualizácia poistných súm nehnuteľností pre odstránenie rizika 
podpoistenia nehnuteľnosti.

Máte pocit, že platíte za poistenie bytového domu priveľa?
Zaberá Vám veľa času riešenie škôd s poisťovňou?

Ušetríme Vám drahocenný čas aj �nancie- neváhajte a obráťte sa na nás: 
Ing. Lenka Zajacová – 0951 341 231, lenka.zajacova@fc.sk
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Po-Pia   9.00-17.00
So          9.00-12.00
Ne         Zatvorené

042/ 4710 651
predajna@odema.sk www.odema.sk

Akcia platí od 07.07.2020 do 31.07.2020, alebo do vypredania zásob.
Akcia neplatí na už zľavnený tovar.

Ilustračné foto, 
chyby v tlači vyhradené.

LETNÁ AKCIA!!!
ZA KAŽDÝ NÁKUP TOVARU 
NAD 30€ OD ZNAČKY NIKE, 

DOSTANETE OD NÁS DARČEK 

ŠĽAPKY 

ZADARMO!!!

INTERNET M INTERNET L 14,99 €

12,99 € 
mesačne150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

14,99 € 
mesačne

Uvedená akciová ponuka je platná od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 v Púchove pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorým končí viazanosť v období kampane. Ceny a iné podmienky v tomto 
dokumente majú informatívny charakter a neslúžia ako opis kompletných podmienok poskytovania služieb. Bližšie informácie získate vo SWAN CENTRE.

SWAN CENTRUM, Štefánikova 828, Púchov, 042/29 01 111, puchov@swan.sk

www.swan.sk

Ján Volko
Predbehni
dobu s rýchlym
internetom

zľava
až do

120 €


