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Portál na nahlasovanie podnetov  
a zjednodušenie komunikácie medzi 
samosprávou a občanmi Odkaz pre 
starostu vyhodnotil úspešnosť miest 
a obcí za uplynulý rok. Desiatim sa
mosprávam odovzdal ocenenie Zlaté 
vedro.

“Hodnotíme nielen pomer vyriešených 
podnetov, ale zohľadňujeme aj ich 
náročnosť a zároveň aj celkový počet 
podnetov, ktoré samosprávy muse-
li riešiť,” vysvetľuje Andrea Addová, 
hlavná administrátorka Odkazu pre 
starostu. 

“V samostatnej kategórii sme sa 
zamerali na spôsob, akým mestá  
a obce o riešení podnetov s občanmi 
komunikujú. Samosprávy sme rozdelili 
aj podľa veľkosti na väčšie a menšie ako 
20-tisíc obyvateľov.”

Spomedzi väčších samospráv vyhra
la v obidvoch hodnotených oblas
tiach, riešení podnetov a komunikácii, 
Žilina. V kategórii riešenia podnetov 
ju nasledovala Nitra, o tretie miesto 
sa delí Prievidza s mestskou časťou 
BratislavaRužinov. V komunikácii 
získala druhé miesto Prievidza a tretie 
Dubnica nad Váhom. Medzi menšími 
samosprávami si najlepšie počínali 
Malacky, ktoré taktiež vyhrali v obi
dvoch kategóriách. V riešení podnetov 
prevzali ocenenie aj Púchov a mestská 
časť BratislavaVajnory, v komunikácii 
Ivanka pri Dunaji a Dolný Kubín.

Púchov získal ocenenie tretíkrát za 
sebou

Viceprimátor Púchova Lukáš Ranik, 
ktorý prevzal cenu za 2. miesto v kate
górii miest do 20.000 obyvateľov spo
lu s konateľom Podniku technických 
služieb mesta Milošom Svobodom, po 
slávnostnom vyhodnotení povedal: 
„Odkaz pre starostu sme v meste zaviedli 
už v roku 2017 a ja som veľmi rád, že si 
okamžite získal podporu od Púchovčan-
ov. Aj prostredníctvom tohto portálu 
vieme, čo občanov trápi a môžeme 
tak aktívne reagovať na ich podnety a 
požiadavky s presnou lokalizáciou, či 
fotodokumentáciou podnetu. Za rok 
2019 sme boli podľa Inštitútu pre do-
bre spravovanú spoločnosť opäť veľmi 
úspešní a získali sme tretí krát za sebou 
ocenenie Zlaté vedro. V kategórii riešenie 

podnetov sme skončili druhí na Sloven-
sku v mestách do 20.000 obyvateľov, čo 
je obrovský úspech a je to ocenenie pre 
všetkých aktívnych Púchovčanov. Veľmi 
sa z toho teším. 

Pri tejto príležitosti by som chcel poďa-
kovať našim technickým službám mes-
ta, ktoré vo veľkej miere riešia nahlásené 
podnety a taktiež pracovníkom nášho 
mestského úradu.“

Primátorka mesta Katarína Heneková 
tiež poďakovala pracovníkom mesta: 
„V súvislosti s týmto krásnym ocenením 
pre mesto, ktoré je tým najlepším uka-
zovateľom a dôkazom toho, ako Mesto 

Púchov komunikuje so svojimi občanmi 
a plní ich opodstatnené požiadavky, 
 chcem poďakovať všetkým pracovní-
kom mestského úradu a mestskej polície, 
ktorí aktívne pracujú na tomto projekte 
a v neposlednom rade hlavne pracovní-
kom Podniku technických služieb mesta 
Púchov, ktorí promptne plnia jednotlivé 
podnety občanov. Ďakujem za vašu sna-
hu a toto ocenenie patrí vám.“

V minulom roku občania nahlásili 
18.655 podnetov

Odkaz pre starostu sa v roku 2019 
výrazne rozšíril o nové mestá a obce – 
pribudlo ich 25 a dnes ho už využíva 
viac ako 150 samospráv. Za uplynulý 
rok v nich obyvatelia nahlásili spolu 
18.655 podnetov na zlepšenie verej
ného priestoru, čo je o 7 tisíc viac 
ako v roku 2018. Samosprávy vyrieši
li 7.780 z nich, ďalších 7.311 je stále  
v riešení a 1976 podnetov ostáva zatiaľ 
neriešených. Najčastejšie nahlasované 
problémy sa týkajú ciest a chodníkov, 
nasledované zeleňou a životným pros
tredím. Odkaz predstavil vďaka pod
pore z Operačného programu Efek
tívna verejná správa aj nové mobilné 

aplikácie pre používateľov a systém 
správy podnetov a úloh pre samo
správy, ktorý umožňuje riešiť podnety 
od občanov efektívnejšie, pod názvom 
Odkaz pre starostu PRO. 

Žilina a Malacky získali 1. miesto
Jedným z nových miest, ktoré 

začalo Odkaz pre starostu používať  
v januári 2019, je práve Žilina, držiteľ 
ocenenia Zlaté vedro. Samosprá
va za hodnotené obdobie úspešne 
vyriešila 802 podnetov, v riešení 

je ďalších 1.172. “Používanie Odka-
zu pre starostu nám značne uľahčilo  
a zjednodušilo komunikáciu s občanmi 
pri riešení podnetov,” hovorí primátor 
Žiliny Peter Fiabáne. “Odpadli viaceré 
administratívne úkony a vďaka prepra-
covanému administračnému rozhraniu 
je spracovanie podnetov rýchlejšie, pre-
hľadnejšie a systematickejšie.”

Mesto Malacky, ktoré počas roka 
2019 úspešne vyriešilo 192 z 286 
nahlásených podnetov, sa k Odka
zu pre starostu pridalo už v roku 
2016, používanie Odkazu pre staros
tu PRO mu však zefektívnilo prácu 
s podnetmi od občanov. „Nám ako 

Púchov skončil na druhom mieste v súťaži Odkaz pre starostu 2019
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Púchov skončil na druhom mieste v súťaži Odkaz pre starostu 2019
samospráve nové rozhranie vyhovu
je, pretože ponúka možnosti rôzneho 
nastavenia – či už ide o možnosť vy
tvorenia neobmedzeného množstva 
prístupov pre zamestnancov úradu  
a rôzne stupne kategórií účtov,” opisuje 
primátor Malaciek Juraj Říha. “Vedúci  
a referenti si vedia medzi sebou posunúť 
jednotlivé podnety bez zásahu tretej 
osoby. Jednoduchšie filtrovanie medzi 
jednotlivými podnetmi výrazne šetrí čas 
zamestnancov.“

Nové pracovné rozhranie pre samo-
správy plne využívajú aj ďalšie samo-
správy, ktoré za rok 2019 obsadili prvé 
priečky v hodnotení, napríklad aj Nitra 
či Dubnica nad Váhom. Práve na efek-

tívnosť, ktorú Odkaz pre starostu PRO 
samosprávam prináša, vsadili jeho 
tvorcovia pri rozhodnutí spraviť z neho 
profesionálnu službu.

Za 10 rokov bolo vyriešených 40-tisíc 
podnetov

„Odkaz pre starostu má za sebou 10 
rokov, pred nami je veľká výzva, ako 
ďalej,“ hovorí Martin Kollárik, manažér 
portálu. „Od nápadu pár nadšencov 
určenému bratislavským samosprávam 
sme sa posunuli k profesionálnej službe 
pre mestá a obce po celom Slovensku. 
Odkaz pre starostu PRO sme vytvorili na 
základe potrieb samospráv, aby mohli 
efektívne spravovať podnety aj iné úlohy 
na úrade, sledovať ich priebeh, termíny, 
priraďovať ich zodpovedným pracovní
kom, či posielať oznamy obyvateľom. 
Základnú verziu Odkazu pre starostu 
môžu samosprávy využívať naďalej 

zdarma ako doteraz, obce do 5 tisíc oby
vateľov, ktoré sa pridajú ešte v júli, budú 
mať k dispozícii aj Odkaz pre starostu 
PRO neobmedzene bezplatne,” dodáva 
Kollárik. 

„Silnou stránkou Odkazu pre starostu 
je transparentnosť, verejná a nezávis
lá kontrola podnetov, ako aj široká 
základňa používateľov po celom Sloven
sku. Od roku 2010 sa už vyriešilo viac ako 
40tisíc podnetov,“ zdôrazňuje Veronika
Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre do
bre spravovanú spoločnosť, ktorý portál 
zastrešuje. „Vďaka tomu ostáva Odkaz
nielen nástrojom pre samosprávy, ale
predovšetkým nástrojom občianskej
participácie a spolupráce.“ 

O metodológii 
Tím Odkazprestarostu.sk hodno-

til samosprávy v kategórii riešenia 
podnetov aj komunikácie na základe 

ich úspešnosti oproti (hypotetickej) 
priemernej samospráve zapojenej do 
projektu. V prípade riešenia podnetov 
bola každému podnetu priradená 
náročnosť na stupnici od 1 po 5, pri ko-
munikácii sa brala do úvahy jej úplnosť 
a rýchlosť. V oboch kategóriách sa  
v záverečnom vzorci prihliadalo aj na 
celkový počet prijatých podnetov. Pre-
to je možné, že aj samospráva, ktorá 
vyriešila nižší pomer podnetov, mohla 
skončiť pred samosprávou s vyšším 
pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo 
vyšší počet podnetov a tie spadali do 
náročnejších kategórií.

Čo je Odkazprestarostu.sk
Odkaz pre starostu vytvorila v roku 

2010 mimovládna organizácia Inštitút 

pre dobre spravovanú spoločnosť. 
Pomocou internetovej stránky a mo-
bilnej aplikácie umožňuje obyvateľom 
samospráv nahlasovať rôzne typy 
nedostatkov, ktoré ich vo verejnom 
priestore obce či mesta trápia a môžu 
tak komunikovať o ich riešení priamo 
so samosprávou. Odkaz pre starostu 
pôvodne začal pôsobiť v Bratislave  
a jej mestských častiach, dnes ho 
využíva viac ako 150 samospráv. Počas 
desiatich rokov sa na Odkaze pre sta-
rostu vyriešilo viac ako 40-tisíc pod-
netov od občanov a v súčasnosti ho 
využíva viac ako 31-tisíc užívateľov.

Zdroj: Inštitút SGI 
Foto: Slavomír Flimmel
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Marián Mišún: Chcem byť konštruktívnou 
opozíciou, nie poslušným pritakávačom 

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

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

posielajte s vašimi kontaktnými údajmi  na emailovú adresu

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

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

1. 7. 2020

- 30. 9. 2020

t e r m í n

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

Na júnovom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva zložil poslanecký 
sľub Mgr. Marián Mišún, náhradník 
za Bc. Romana Hvizdáka, ktorému 
zo zákona zanikol poslanecký man-
dát. Požiadali sme ho, aby nám pre-
zradil o sebe (vzdelanie, rodinné po-
mery, pracovné zaradenie a pod.). 
Tiež nás zaujímalo, ku ktorej oblasti 
komunálnej politiky má najbližšie... 

Snažiť sa pomáhať ľuďom a hľa
dať spôsoby, ako robiť veci lepšie, 
je pre mňa ako vlastenca, úplne pri
rodzené. Verím, že tak ako včielky  
a mravce dokážu v prírode preží
vať len vďaka dokonalej organizácii, 
tak sa dnes aj my, obyvatelia miest  
a obcí, nezaobídeme bez vzájomné
ho rešpektu a spolupráce. Ako bývalý 
aktívny zápasník a tréner kickboxu 
mám blízko aj k športu.

Mám úspešne ukončené vysoko
školské vzdelanie v odboroch poli
tológia a učiteľstvo ekonomických 
predmetov. Ako nový mestský po
slanec som jednoznačne pripravený 
chrániť ekonomické záujmy nášho 
mesta. Na základe rozhodnutia po
slancov mestského zastupiteľstva 
budem pôsobiť v komisii grantových  
a dotačných projektov, v komi
sii ochrany verejného poriadku  
a v komisii na ochranu verejného zá
ujmu. 

Čo považujete za hlavné body 
vášho programu na najbližšie ob-
dobie?

Uvedomujúc si vážnosť aktuálne 
prebiehajúcej ekonomickej krízy, 
vyvolanej tou údajne nebezpečnou 
pandémiou koronavírusu, o ktorej si 
v skutočností myslím, že je to najmä 
veľká mediálna bublina, považujem za 
dôležité, aby som z pozície mestského 
poslanca chránil v maximálnej miere 
ekonomické a sociálne záujmy ohroze
ných obyvateľov Púchova. Dôchodcov, 
drobných podnikateľov, ale aj mladé 
rodiny. Jednoducho chcem, aby z tejto 

podivnej krízy vyšlo naše mesto s čo 
najmenšími škodami. Zároveň mám 
záujem byť konštruktívnou opozíciou, 
nie len poslušným pritakávačom. 

Čo uvidím, že je zlé, budem kritizo
vať. Rovnako tak sa ale pokúsim pre
sadiť, alebo podporiť všetky dobré ná
vrhy, nech ich navrhne ktokoľvek, hoci 
aj bývalý mestský poslanec Roman 
Hvizdák, alebo bývalý primátor Ma rián 
Michalec. Nikto z nás nie je predsa do
konalý.

Ktorý problém nášho mesta pova-
žujete za najdôležitejší? 

Myslím si, že to bude čoskoro nedos
tatok finančných prostriedkov. Celé 
Slovensko čakajú ťažké časy. Nie je  
žiadnym tajomstvom, že práve  
v dôsledku koronakrízy už viaceré slo
venské mestá a obce oznámili možné 
finančné problémy. Veď okrem príj
mov z miestnych daní napr. za odpad, 
alebo daň z nehnuteľnosti, ohrozuje 
mestský rozpočet aj stúpajúca neza
mestnanosť, od ktorej sa odvíjajú príj
my z podielových daní. Sú to spojené 
nádoby. Všetci si musíme uvedomiť, čo 

je dnes pre naše mesto skutočne dôle
žité a čo nie. Nemali by sme vyhadzo
vať peniaze nás všetkých na hlúposti, 
ako sú napríklad tie predražené mest
ské noviny, alebo mestská televízia. 
Myslím, že dnes v dobe internetu sú to 
zbytočné náklady. 

V rámci šetrenia je najvyšší čas, aby 
mesto Púchov prehodnotilo aj vyu
žívanie nákladných právnych služieb 
pána Školeka. Ten sa síce chváli, že 
mesto Púchov pod jeho vedením zatiaľ 

žiadny súdny spor neprehralo, to sa ale 
dá za aktuálnych pomerov tiež chápať, 
že zatiaľ ani poriadne nevyhralo. Jedi
ným víťazom je tu pán Školek, ktorý za 
svoje služby dostáva dobre zaplatené.

Prichádzate do poslaneckého zbo-
ru s nejakými konkrétnymi návrhmi 
na riešenie aktuálnych problémov? 
Za ktorý návrh sa plánujete zasadiť 
na rokovaniach mestského zastupi-
teľstva v tomto roku?

Pri riešení každého problému sa 
obvykle pokúšam hľadať inšpiráciu  
v dobrých a úspešných rozhodnutiach 

z dôb minulých. Keď ma v komunálnej 
problematike niečo zaujme, hľadám 
ako v obdobných prípadoch úspeš
ne postupovali, prípadne fungujú iné 
mesta. V súvislosti s koronakrízou sa 
mi napríklad veľmi páčia úsporné opa
trenia v meste Trnava, kde po rozhovo
roch a dohode s odborovým zväzom 
bolo oznámené zníženie platov mest
ských úradníkov na 80 percent ich 
pôvodnej mzdy a to až do odvolania. 

Čo sa týka konkrétnych návrhov, 
priznám sa, že mám svoje plány, ktoré 
vám zatiaľ z taktických dôvodov ne
prezradím. S istotou vám ale môžem 
prezradiť, že ako bývalý trnavský 
mestský policajt plánujem už čoskoro 
predostrieť moju revolučnú víziu fun
govania púchovskej mestskej polície  
a to taktiež po vzore mesta Trnava. Ako 
otec a manžel sa určite budem aktívne 
zasadzovať o viac prorodinnú politiku 
v meste, napríklad vytváraním pries
toru na rôzne rodinné zľavy. Popritom 
budem určite apelovať, aby sa do kon
ca môjho funkčného volebného obdo
bia podarilo našej primátorke splniť aj 
jej predvolebný sľub zvýšiť mestský 
príspevok pri narodení dieťaťa až na 
1.000 eur. 

Aké úlohy na najbližšie obdobie 
ste si vytýčili v občianskom výbore 
vášho volebného obvodu?

Jednoznačne chcem byť mestským 
poslancom pre všetkých slušných oby
vateľov mesta Púchov. Chcem byť ich 
najbližším spojencom, ktorý rieši ich 
podnety a problémy. Náš výbor mest
skej časti plánuje v Marczibányiho zá
hrade zriadiť knižnú búdku, ale aj zo
pakovať úspešnú letnú akciu pre deti 
z minulého roku pod názvom Susedia, 
susedom. Na záver mi dovoľte po
ďakovať sa vám všetkým, ktorí ste mi  
v posledných komunálnych voľbách 
odovzdali svoj hlas. Nezradím vás, uro
bím všetko preto, aby váš hlas, nebol 
hlasom prepadnutým. 

-sf-
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Stretnutie Združenia obcí Mikroregión Púchov
Starostovia obcí spadajúcich do 

Mikroregiónu Púchov sa stretli  
v pia tok 24.7.2020 na Obecnom 
úrade v Beluši na riadnom Valnom 
zhromaždení Združenia obcí Mikro-
región Púchov.

Za mesto Púchov sa stretnutia zú
častnil viceprimátor Ing. Lukáš Ranik. 
Zásadným bodom programu bolo 
predstavenie nového prednostu 
Okresného úradu Mgr. Mariána Her
dela, po ktorom nasledovala viac ako 
hodinová diskusia v bode Rôzne o vý
voji odpadovej politiky v celom mikro
regióne. 

V úvode valného zhromaždenia pri
vítal predseda Združenia obcí Mikro
región Púchov a zároveň starosta obce 
Beluša, Ján Prekop, všetkých zúčast
nených starostov a nového prednostu 
Okresného úradu v Púchove Mgr. 
Mariána Herdela. Medzi prítomnými 
starostami obcí mikroregiónu Púchov 
chýbali Ing. Milan Panáček za obec 
Dohňany a primátorka mesta Púchov 
JUDr. Katarína Heneková, v ktorej za
stúpení sa stretnutia zúčastnil vicepri
mátor mesta Ing. Lukáš Ranik. Za obec 
Visolaje, v ktorej došlo v uplynulom 
mesiaci k zmene po vzdaní sa mandátu 
starostu Vincenca Hrenáka, sa stretnu
tia zúčastnil zastupujúci starosta obce, 
Miroslav Trnka. Taktiež bol starostom 
obce Beluša predstavený aj nový pred
nosta Obecného úradu v Beluši Mgr. 
Patrik Štrbák, striedajúceho vo funkcii 
Mgr. Jána Matušova, ktorému Ján Pre
kop poďakoval za jeho činnosť. 

Po otvorení zasadnutia a voľbe ná
vrhovej komisie pokračovali prítomní 
členovia tretím bodom programu, 
prečítaním finančnej správy Združenia 
obcí Mikroregiónu Púchov, ktorou Ján 
Prekop deklaroval finančný stav hos
podárenia ku dňu 30.6.2020 vo výške 
2212,24 eur. Správu finančného hos
podárenia vzali všetci prítomní členo
via na vedomie. 

Nový prednosta Okresného úradu 
v Púchove

V nasledujúcom bode programu sa 
v krátkosti predstavil nový prednos
ta OÚ v Púchove, Mgr. Marián Herdel, 
ktorý pochádza z Novej Dubnice a do 
funkcie oficiálne nastúpil vo štvrtok 
16.7.2020. Vzhľadom na to, že dlhé 
roky pôsobil v súkromnej sfére a nado
budol množstvo skúseností, apeloval 
na prítomných starostov: „Ďakujem za 
pozvanie sem, medzi vás, a budem veľmi 
rád, ak spolu budeme otvorene a priamo 
komunikovať, nebránim sa účasti ani 
na ďalších stretnutiach Združenia obcí 
Mikroregiónu Púchov, je totižto dôleži-
té včas a konštruktívne konať v mene 
občanov vašich obcí a v záujme celého 
mikroregiónu.“ 

Predseda združenia Ján Prekop zaže
lal novému prednostovi veľa pracov
ných úspechov a priaznivej spolupráce 
so samosprávami ústiacej k spokojnos
ti občanov a taktiež poďakoval v rámci 
tohto stretnutia i neprítomnému býva
lému prednostovi OÚ v Púchove Ing. 
Milanovi Štrbákovi, za jeho zaslúžilú 
prácu a poprial mu veľa ďalších pra
covných a životných úspechov. 

Problematika odpadovej politiky

Ústrednou témou v bode Rôzne 
bola komplikovaná odpadová politika 
mikroregiónu. Predseda združenia (a 
starosta Beluše) spomenul stretnutie 
s obchodným riaditeľom spoločnos
ti Marius Pedersen, a.s. Ing. Jurajom 
Jakešom, s ktorým konzultovali tému 
nakladania s biologickým odpadom. 
Starosta obce Horovce Milan Velas ho
voril o nevôli obyvateľov obce z dôvo
du existencie viacerých bio staníc na
chádzajúcich sa v obci, spôsobujúcich 
nežiaduci zápach v prostredí obce. 
Tento problém má v pláne riešiť v prie
behu mesiaca august s výsledkom ku 
spokojnosti občanov. 

S pripomienkou vystúpil aj vicepri
mátor mesta Púchov Ing. Lukáš Ranik, 
ktorý hovoril o zavedení špeciálnych 
kontajnerov na biologický odpad na 
najväčšom sídlisku v meste – Sedlište, 
ešte v septembri minulého kalendár
neho roka. „Mesto Púchov teraz čaká 
pripraviť sa na to, že od 1. 1. 2021 bude 
povinnosť zabezpečiť tieto hnedé nádo-
by na bioodpad v celom meste, plus vy-
riešiť proces spracovania odpadu. I preto 
je dôležité, aby si ľudia uvedomili dôle-
žitosť separovania odpadu a využívali 

príslušné kontajnery na príslušný odpad. 
Osobne vidím, že zavedenie hnedých 
kontajnerov bolo úspešné, často kont-
rolujem, či ľudia na Sedlišti tieto nádoby 
využívajú a som rád, že si na to postupne 
začínajú zvykať,“ skonštatoval vicepri
mátor Ing. Ranik. 

Prítomní členovia sa jednoznačne 
zhodli na tom, že výhodným riešením 
pre rodinné domy sú kompostéry,  
s čím je však problematické počítať  
v prípade bytoviek či panelákov. V Be
luši sa stretli s podnetom obyvateľky, 
ktorá trvala na tom, že za odpad musí 
doplácať i obec, čo však po legislatív
nej stránke nie je možné – kontrole 
sa venuje NKÚ SR a v prípade poruše

nia, teda doplácania zo strany obce či 
mesta, sa porušujú zásady účelného 
a efektívneho hospodárenia samo
správy. Slova sa ujal i bývalý prednos
ta Obecného úradu v Beluši Mgr. Ján 
Matušov, ktorý upozornil na povinnosť 
obce Beluša brať separovaný odpad 
aj od podnikateľov a pritom dodal, že 
od 1.7.2020 je v obci účinný Dodatok  
č. 6 VZN č. 3/2016, o nakladaní s komu
nálnymi odpadmi a drobnými staveb
nými odpadmi na území obce Beluša, 
ktorým sa mení definícia komunálne

ho odpadu  KO je zmesový odpad  
a oddelene vyzbieraný odpad z iných 
zdrojov, ak je tento odpad svojím cha
rakterom a zložením podobný odpadu 
z domácností. Pri separovaných zlož
kách odpadu sa oddelene vyzbieraný 
komunálny odpad z obalov a odpad  
z neobalových výrobkov odovzdá bez
platne na zbernom dvore. 

Do témy odpadovej politiky sa za
pojil aj starosta obce Lednické Rovne 
Mgr. Marian Horečný, ktorý priblížil 
proces výstavby novej skládky, pláno
vanej na jar tohto roku, avšak uplynulé 
situácie sporov a koronakrízy neboli 
procesu naklonené a preto sa počíta so 
začatím výstavby na jeseň tohto roku, 
keďže terajšia skládka komunálneho 
odpadu by mala končiť aj kapacitne 
v marci 2021. „Myslím si, že výstavba 
novej skládky je potrebná aj z dôvodu 
zvýšenia konkurencie v celej oblasti, 
projektová dokumentácia je už hotová 
a využívanie novej skládky sa predpo-
kladá na obdobie šesť až sedem rokov,“ 
uviedol starosta Lednických Rovní 
Mgr. Horečný. 

Starostovia v bode Rôzne pokra
čovali aj na tému opakujúcich sa 
problémov so záplavami v obciach, 
ktoré majú v pláne riešiť na ďalšom 
stretnutí s kompetentnými zo Správy 
povodia stredného Váhu. V závere sa 
spomenul taktiež ďalší projekt  cyk
lotrasa v rámci Mikroregiónu Púchov,  
o ktorej sa ešte bude diskutovať počas 
nadchádzajúceho stretnutia, keďže 
je potrebné, aby sa vypracovalo jed
no stavebné povolenie na celú tra
su, ktorou sa tak úspešne „na dvoch 
kolesách“ prepojí celý mikroregión. 
Na konci zaželal predseda Združenia 
obcí Mikroregiónu Púchov Ján Pre
kop, zúčastneným príjemný zvyšok 
letných dní a pripomenul nasledujú
ce stretnutie združenia, ktoré plánuje 
na mesiac september i za prítomnosti 
Správy ciest TSK, Povodia Váhu  SVP, š. 
p. s účasťou správcu komunikácií I. a II. 
triedy, taktiež prednostu OÚ v Púcho
ve Mgr. Mariána Herdela. 

Laura Krošláková 
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Prvého júna sprístupnila Trenčianska župa 
širokej verejnosti cyklotrasu, ktorá vznikla  
v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po 
stopách histórie. Už počas prvého mesiaca 
si ju stihlo vyskúšať úctyhodných 40 612 
cyklistov. „Na základe údajov získaných zo 
sčítača umiestneného priamo na cyklotrase 
sa po novovybudovanom telese v dĺžke 
11,3 kilometra previezlo najviac cyklistov, 
takmer 5 tisíc, v sobotu 6. júna. Najsilnejšie 
pritom boli nedele, kde počet prejazdov 
presahoval 3tisícovú hranicu,“ povedala 
krajská cyklokoordinátorka Nikola Baštugová. 
Cyklochodníkom vedúcim popri najstaršom 
pútnickom mieste na Slovensku prešlo za 
jeden deň v priemere 1 353 cyklistov. 
Vybudovať toto jedinečné dielo sa podarilo 
vďaka financiám z Programu spolupráce 

INTERREG V-A SK-CZ 2014 – 2020 a rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Cezhraničným partnerom projektu bolo mesto 
BrumovBylnice.                     /(Lenka Kukučková)

Vychovávať absolventov pre potreby trhu 
práce bolo motiváciou zapojenia sa Trenčian
skeho kraja do systému duálneho vzdeláva
nia, ktorému kraľuje posledných päť rokov. 
„Dlhoročné líderstvo župy v tomto systéme 

by nebolo možné bez sledovania potrieb trhu 
práce a aktívnej spolupráce so zamestná
vateľmi. Verím, že ponuka 606 učebných miest 
pre stredné školy v kraji sa naplní a o pár rokov 
nájdu ich absolventi svoje kariérne uplatnenie,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.      
V trojici najžiadanejších odborov pre školský 
rok 2020/2021 sa nachádza:
 odbor mechanik nastavovač s počtom  
  143 ponúkaných miest,
 odbor mechanik – mechatronik s počtom  
  ponúkaných miest 53,   
 a trojicu uzatvára s počtom ponúkaných 
  miest 38 odbor obchodný pracovník.
Všetky potrebné informácie o systéme duálne
ho vzdelávania, ako aj kontakty na zamestná
vateľov poskytujúcich duálne vzdelávanie zís
kajú budúci prváci u riaditeľov stredných škôl. 

/(Barbora Jánošková)

Od začiatku júna môžu cyklistickí 
nadšenci využívať obľúbené cyklobusy. 
Vedeli ste, že Trenčiansky samosprávny 
kraj odmeňuje tých, ktorí sa ním odvezú? 
Ako získať darček od župy? 
K vode či na hory, cyklobus ťa dopraví, 
to je názov súťaže z dielne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Jej cieľom je odmeniť 
tých, ktorí sa na cykloturistiku vyberú modrým 
cyklobusom. Myšlienka zapriahnuť za autobus 
vozík na transport bicyklov vznikla ešte v 
roku 2017. Župa tak v spolupráci so SAD 

Trenčín vychádza v ústrety nielen športovým 
cyklistom, ale aj rekreantom, ktorí chcú 
spoznávať krásy kraja už štvrtým rokom. Pre 
tých, ktorí cyklobus využijú, odfotia sa a fotku 
pošlú na facebookovú fanpage Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, má župa aj tentokrát 
pripravený cyklistický balíček. Nájdete v ňom 
praktickú fľašku na vodu či cyklomapu od 
krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín 
región, ale aj vodeodolné puzdro na smartfón, 
zvonček alebo bezpečnostné svetlá na bicykel.

/(Ľubomír Bobák)

V Trenčianskom samosprávnom kraji v súčas
nosti existuje celkom 1 855 km značených 
trás pre peších turistov a ich stavom sa zaoberá 
6 komisií značenia KST. Z dotácie Trenčianskej 
župy vo výške 19 800 eur sa v roku 2020 bude 
obnovovať turistické značenie najmä v okrese 
Prievidza (123,8 km), Trenčín (76 km), Myja
va a Považská Bystrica (zhodne 57,4 km). Naj-
dlhšou zrenovovanou trasou je úsek Dobrá 
Voda – Myjava, dlhý 24,5 km, ktorý je súčasťou 
tzv. Štefánikovej magistrály. Na nové značenie 
sa môžu tešiť napríklad aj tí, ktorí sa vyberú po 
modrej značke z Diviackej Novej Vsi k orien
tačnému bodu Vozore či turisti prechádzajúci  
z Chaty pod Inovcom do centra Trenčína. 
Okrem obnovy značenia budú popri chod
níčkoch v krajských lesoch osadené aj nové 
stojany s informačnými tabuľami, z toho 6  
v okrese Prievidza a 1 v okrese Trenčín. Kvali
fikovaní značkári z KST trasy tiež očistia od zara
stajúcej vegetácie a postarajú sa o ich bezprob
lémovú priechodnosť.
Turistom prajeme príjemné chvíle strávené 
v náručí krásnej prírody v Trenčianskom 
kraji a mnoho našliapaných kilometrov.  
                                                    /(Sláva Gajdošíková)

Po novej cyklotrase sa za prvý mesiac previezlo viac 
ako 40-tisíc cyklistov

V budúcom školskom roku ponúkne systém duálneho 
vzdelávania 606 učebných miest  

Trenčianska župa už tradične odmení tých, ktorí využijú cyklobusy

Na obnovené značenie 
sa môžu tešiť aj turisti, 

pribudne na takmer 
380 km trás 

Od oficiálneho otvorenia unikátnej cyklotrasy vedúcej z Trenčína do Nemšovej 
ubehol viac ako mesiac. Za ten čas si stihla získať priazeň milovníkov cyklistiky 
i histórie. Napriek upršanému počasiu lámala jej návštevnosť rekordy. 

Viac ako šesťsto učebných miest ponúka Trenčianska župa v systéme duálneho 
vzdelávania budúcim prvákom župných stredných škôl.

Obnovu turistického značenia na viac 
ako 376 kilometroch opäť zabezpečí 
Klub slovenských turistov (KST)  
s finančnou podporou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK). V lesoch 
pribudne aj 127 nových smeroviek či  
7 stojanov s informačnými turistickými 
mapami. 
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Búrkovú aktivitu s prívalovým dažďom pocítili 
obyvatelia viacerých častí mesta a ulíc, no hlavne 
občania Vŕšku a Kolonky a to riadnou povodňou. 
Za posledné týždne to bolo minimálne dvakrát.

Voda na Kolonke zatopila miestne komunikácie, 
chodníky, dvory rodinných domov. Dažďová voda 
pritekala z neďaleko obhospodarovaného poľa do 
potoka Moskovec, ktorý kapacitne nestíhal pojať 
takéto množstvo bahennej vody a logicky sa vybrežil 
z koryta. V intraviláne koryta tohto potoka sú aj štyri 
mosty, ktoré rokmi situáciu ešte zhoršujú a to svojimi 
prietokmi pod nimi. 

Mesto Púchov za pomoci PD Mestečko a Povodia 
Váhu ako správcu vodných tokov hľadá opatrenia  
a riešenia, aby sa situácia neopakovala pri každej sil
nejšej búrke s výdatným dažďom. Ide hlavne o pravi
delné čistenie a prehlbovanie koryta, prietokov pod 
mostami, vytvorenie prírodných zádržných nádrží, 
osadenie betónových šácht v koryte na usádzanie 
hliny, sadenie poľnohospodárskych kultúr  zadržu
júcich vodu, hlboká orba, vytvorenie rigolov na okra
ji poľa.

Samozrejme, že nápomocní v boji s vodou musia 

byť aj vlastníci pozemkov, v sused
stve ktorých je koryto potoka. Medzi 
základné povinnosti vlastníkov po
brežných pozemkov je umožniť 
správcovi vodného toku výkon jeho 
oprávnenia a sú povinný udržiavať 
breh v takom stave, aby sa netvorili 
prekážky v koryte, ktoré bránia ne
hatenému odtoku vody, sťažujú alebo 
znemožňujú prístup k vodnému toku, 
podporujú usadzovanie plavenín ale
bo ukladanie splavenín.

Ostáva už len veriť, že pripravované 
opatrenia zmiernia alebo pozastavia 
boj s prívalovou vodou. S nevyspy
tateľným počasím sa musíme vyspo
riadať sami, tak ako to robia pri a po 
každej živelnej pohrome dobrovoľný 
hasičský zbor mesta a Podnik tech
nických služieb mesta pri následnom 
zachraňovaní majetkov, upratovaní  
a čistení verejného priestranstva.  
                 Cyril Crkoň 

V pondelok 20.7.2020 bolo niekoľko bytových 
domov na Okružnej ulici bez vody. Pracovní
ci vodární opravovali haváriu na potrubí pred 
Základnou školou Mládežnícka. Poruchu zisti
li už v noci, kedy kontrolný vodomer ukazoval 
veľkú spotrebu vody. Aby mohli poruchu opraviť, 
museli na niekoľko hodín odstaviť prívod pitnej 
vody v okolitých bytových domoch. Obyvatelia 
dotknutých bytoviek mali k dispozícii pristavenú 
cisternu s pitnou vodou.               -sf- 

Nechce sa nám ani veriť, že je to už dlhých deväť 
rokov, čo sme prvýkrát prekročili brány základnej 
školy. Presne si pamätáme, ako sme sa pousádzali na 
stoličky a plní očakávania aj napätia zároveň počúva
li naše nové pani učiteľky: pani učiteľku Okrajkovú 
a pani učiteľku Franekovú. Tie sa stali na najbližšie 
štyri roky našimi druhými „mamami“. Práve ony nám 
dali základy jestvovania na našej škole – naučili nás 
písať, čítať a počítať. V priebehu prvého ročníka sa 
z našich krivoľakých čiarok pomaly stávali písmen
ká, zo začiatku síce roztrasené, ale snažili sme sa. Po 
nich prišli slová a z nich sme začali tvoriť vety. Nebo
lo to najľahšie, no pani učiteľky boli veľmi trpezlivé  
a každého z nás povzbudzovali aj pri malom neúspe
chu. 

Dni, týždne, mesiace, roky utekali veľmi rýchlo a ani 
sme sa nenazdali, už sme boli piataci – najmladší žiaci 
na druhom stupni. Triedy 4.A a 4.B sa spojili a vznikla 
jedna super partia 5.A. Triednou pani učiteľkou a no
vou „mamou“ sa nám stala pani učiteľka Vojtušová. 
Mali sme tú najlepšiu učiteľku na svete. Neskôr sme 
mali opäť novú triednu pani učiteľku. Všetky pani 
učiteľky a učitelia mali pre nás pochopenie, vypoču
li nás, pomáhali nám a podporovali nás. Občas sa 

snažili nevidieť naše prehrešky, ktorých bolo celkom 
dosť. Robili pre nás najviac ako mohli. 

Roky plynuli a stali sme sa deviatakmi – najstaršími 
žiakmi nielen na druhom stupni, ale aj na celej škole. 
Mnohí o nás pochybovali, no my sme sa ako trieda 
zocelili a ukázali sme, že spolu dokážeme držať v do
brom aj v zlom. Aj pre nás bol posledný ročník mi
moriadny. A to nielen pre mimoriadnu situáciu, ktorá 
v spoločnosti nastala, no určite bol mimoriadny 
aj preto, že sme si museli vybrať našu budúcnosť – 
strednú školu. Tá nás pripraví na ďalšie cesty do živo
ta. Na nej využijeme aj mnoho poznatkov zo základ
nej školy. Budeme sa musieť naučiť aj množstvo 
nových vecí, ktoré sme doposiaľ nepoznali. Neskôr 
ich však zúročíme v našom živote.

Škola pre nás nebola len budova, kde sa musíme 
učiť a získavať nové vedomosti. Bola hlavne miestom, 
kde sme nadviazali krásne priateľstvá, zažili mnoho 
nezabudnuteľných zážitkov. Chceli by sme sa poďa
kovať pani riaditeľke, pánovi zástupcovi a ostatným 
pani učiteľkám a učiteľom za všetky chvíle strávené 
s nimi a našim mladším spolužiakom prajeme veľa 
úspechov v ich ďalšom štúdiu. Ďakujeme,  nikdy ne
zabudneme!            Trieda IX. A zo ZŠ s MŠ Slovanská 

Voda na Kolonke zatopila miestne komunikácie

Škola pre nás nebola iba budovaHavária vodovodu 
na Sedlišti
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Júlové uvítanie malých Púchovčanov 
do života prebehlo v dvoch etapách

Slávnostné Uvítanie detí do života, naro
dených za posledný polrok, prebehlo v utorok 
14. júla 2020 na 2 etapy, v priestoroch Zrkadlovej 
siene Župného domu. Slávnostnú ceremóniu 
sprevádzali zvuky detského smiechu, plaču i ra
dosti rodičov. Primátorka mesta, Katarína Hene
ková, osobne privítala z 82 pozvaných celkom 29 
malých Púchovčanov, ktorým popriala veľa zdra
via, úspechov vo vykročení do spoločného živo
ta, splnených prianí a mnoho naplnených cieľov. 
Rodičom pogratulovala a zaželala hŕbu trpezlivo
sti, šťastia a hrdosti z ich ratolestí. 

V tomto roku prebehlo Uvítanie detí do živo
ta v meste Púchov naposledy v januári 2020,  
z dôvodu koronasituácie bola marcová slávnost
ná ceremónia presunutá na najbližšie obdobie 
uvoľnenia prísnych opatrení. Z dôvodu dodržania 
nariadených bezpečnostných a hygienických na
riadení, ale aj pohodlia rodičov a detí, prebehlo 
júlové uvítanie v dvoch rôznych časoch. Pozva
ných bolo spolu 82 detí narodených v období od 
decembra 2019 do mája 2020, z Púchova i jeho 
mestských častí, z ktorých sa slávnostného uvíta
nia primátorkou mesta, Katarínou Henekovou, 
zúčastnili rodičia i starí rodičia či starší súrodenci 
29 malých nových občanov mesta.

Prípravy Uvítania detí do života v meste Púchov 
mala pod taktovkou vedúca Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí na MsÚ Púchov, Mgr. Daniela 
Gabrišová: „Teší ma, že po polročnej pauze sme 
mohli opäť privítať našich najmladších občanov 
mesta spolu s rodičmi a prežiť s nimi príjemnú 
slávnostnú chvíľu aj za účasti škôlkarov, pre 
ktorých to bolo zároveň posledné takéto vystúpe
nie, keďže od septembra nastupujú do školy. Tou
to cestou veľmi pekne ďakujem detičkám i pani 
učiteľke Janke. Bolo mi cťou organizovať túto 
milú udalosť v živote rodičov. A práve im chcem 
popriať, aby im dieťatko prinieslo do rodiny veľa 
lásky, smiechu a nehy, nech s ním prežijú veľa ra
dosti a je ich najväčším pokladom na svete. “

Katarína Heneková popriala deťom tých naj
lepších rodičov, akých si sami vybrali, aby ich 
viedli životom i rodičom poblahoželala k narode
niu dieťatka, ktoré zaiste bude tým, čo si vysnívali. 
Primátorka mesta zároveň uviedla: „Teší ma, že 
sme mohli po polroku usporiadať túto milú sláv
nosť pre najmladších Púchovčanov a ich rodičov 
a popriať im osobne hlavne veľa zdravia, lásky  
a rodinného šťastia.  Verím, že všetkých prítom
ných potešil aj krásny kultúrny program a malý 
darček od mesta. V tejto súvislosti som veľmi 
rada, že počnúc týmto rokom, môže na základe 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva  mesto 
prispieť na každého novonarodeného Púchovča
na finančnou podporou 200 eur na prvorodené 
dieťa, čo bol nárast až o 100 % a na každé ďalšie 
dieťa 100 eur. Som presvedčená, že táto podpo
ra pomôže zmierniť finančné náklady súvisiace  
s narodením dieťaťa každému ‘čerstvému’ 
rodičovi.“O kultúrny program slávnostnej cer
emónie sa postarali deti z MŠ Požiarna 1292/11  
a sestry Riljakové.

Najbližšie uvítanie malých Púchovčanov naro
dených za letný štvrťrok (jún, júl, august) pre
behne v mesiaci september.    Laura Krošláková
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Soňa Červená Nina Galovičová Tomáš Hyžák Lenka Kršková

Soňa ČervenáOliver Lipka Soňa ČervenáSamuel Mazák Lara Pastorková Ema Pazdernatá

Soňa ČervenáMatej Vajčner Noemi Veselovská Soňa ČervenáSamuel Záborský Paulína Baránková

Martin Zliechovský

Júlové uvítanie detí do života
Zrkadlová sieň župného domu

14. júla 2020

Júlové uvítanie detí do života
Zrkadlová sieň Župného domu

14. júla 2020
Foto: Tamara Pribišová
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Soňa ČervenáViliam Beňo Soňa ČervenáTobiáš Burdej Ema Dulanská Kristína Dundeková

Emma Gajdošíková Júlia Gašpárková Soňa ČervenáAlexej Grega Soňa ČervenáBruno Hajský

Soňa ČervenáPeter Kapusta Tamia Klučková Lujza Kvasnicová Soňa ČervenáDominik Loduha

Sára Mošková Lujza Staňová Lukas Tanuška Elizabeth Velacková
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Pobyt v telocvični denného centra býva vždy uži-
točný. Okrem poctivého cvičenia sa cvičenky od pani 
Šulcovej, ktorá odborne vedie cvičenia, dozvedia 
mnoho zaujímavých informácií a rád. Ako si doma 
zacvičiť, ktoré cviky sú na tú, ktorú boľavú časť tela 
dobré, či čím nahradiť športové náradie a pod. 

Po júnovom reštarte denného centra (DC) sa už 
zasa tešia seniorky na pondelky a štvrtky, kedy 
sa stretávajú v telocvični. A nie div, že na prvom 
stretnutí bola posledný júnový štvrtok dopoludnia 
telocvičňa preplnená cvičenkami. No a práve na 
tomto po – reštartovom stretnutí použili domácu 
pomôcku – uterák k svojmu cvičeniu a vyrovna-
niu si tela po niekoľkotýždňovej prestávke. Náradie 
telocvične, ktoré DC zabezpečilo naše mesto, teda  
v ten deň ešte odpočívalo.

My v DC vieme, že dopriať si pohyb neznamená len 
v telocvični – ale aj prechádzky. Ideálne na čerstvom 
vzduchu, niekde v prírode. A tak mnohé z tých, ktoré 
dopoludnia cvičili v telocvični sa popoludní zúčastni-
li aj druhej aktivity – turistickej vychádzky na Lachov-
ci v Štepniciach, kde je plno záhrad a ovocia. 

No a práve v tom čase v púchovských podmien-
kach dozrievali čerešne. Nádherné ovocie, ktoré je 
symbolom leta. Čerešne už tisíce rokov, lákajú ľudí k 
výdatnému maškrteniu. Keď sme videli tie mohutne 
košaté stromy a na nich červené plody, dostali sme aj 
my chuť na maškrtenie. Naša skupina mala šťastie. Pri 
obzeraní a zastavení sa pri takejto čerešni sme boli 
pozvané na ochutnanie s podmienkou ak ich dosi-
ahneme. Našiel sa aj ochotný pán Peter, ktorý nám 
odrezal konáriky, lebo červené plody boli vysoko. 

Zostali sme prekvapené. Čerešne boli sladké  

a šťavnaté, ale len máloktoré. Všetky sme si obrali na 
ochutnanie. No nebolo to veľké maškrtenie. Väčšia 
časť z nich bola už na strome hnilá. Tohto ročná úro-
da bola znehodnotená aj vďaka dlhodobým dažďom, 
tie zanechali na nich stopy. Pri posedení sme si však 
zaspievali „Zdali sa nám nádherné...“ Porozprávali 
sme si o liečebných účinkoch čerešní, o vitamínoch, 

ktoré obsahujú. O ich spracovaní a upečených do-
brotách z nich. Mali sme však radosť aj z kytičiek 
poľných jahôd, ktoré sme našli na lúkach. 

Pri rozlúčke sme si hovorili. Štvrtok sa nám vydaril, 
pohyb je zdravý. Zacvičili sme si doma, v telocvični - 
ale nie je nad pohyb na čerstvom vzduchu. 

Emília Luhová

Štvrtkové ráno (23. 7. 2020) v Europarku ožilo 
návštevou malých táborníkov z Centra voľného 
času Včielka, pre ktorých bol pripravený hodi-
nový workshop na tému citov, pocitov, emócií, 
pod záštitou Mestskej knižnice Vladimíra Roya  
v Púchove. 

Mestská knižnica Vladimíra Roya uvítala deti 
z denného tábora CVČ Včielka, organizovanom 
v týždni od 20. 7. 2020 do 24. 7. 2020. Tvorivý 
literárny workshop pre deti pripravila pracovníč-
ka mestskej knižnice, Tamara Pribišová, ktorá 
pravidelne organizuje zážitkové podujatia pre 
žiakov mestských základných škôl. Štvrtkové 
dopoludnie, ktorému prialo pravé letné počasie, 
sa nieslo v téme citov a pocitov. Malí táborníci 
tak odpovedali na zvedavé otázky knihovníčky, 
a rovnako zaujímavé myšlienky prejavili aj oni 
počas celého hodinového workshopu.

Priebeh akcie priblížila knihovníčka, Tamara 
Pribišová: „Aktivity venované tejto oblasti  
v deťoch podnietili súdržnosť, empatiu, vyzdvi-
hovanie pozitívnych vlastností, pocit dôležitosti  
v kolektíve. Téma bola vybratá z dôvodu krásnych 
detských kníh, ktoré v poslednej dobe vznikajú 
a snažia sa v deťoch rozvíjať vnútorné cítenie, 
pomenovanie emócií. Aj takýmto spôsobom sa 
snažíme u detí rozvíjať lásku ku knihám a poro-
zumieť svojim kamarátom a začleniť sa v kolek-
tíve.“ Na záver tvorivých aktivít si všetci navzájom 
zatlies kali v rámci “Hry na hviezdu”. 

Deťom prajeme príjemný zvyšok denného 
tábora i letných prázdnin, ktoré môžu po iné dni 
stráviť napríklad i v detskom oddelení mestskej 
knižnice v Púchove.

Už druhé leto sa konal v CVČ Včielka denný tá-
bor, ktorý obsahoval aj úvod do kráľovskej hry - ša-
chu. Jeho výučbu si v termíne od 13.7. – 17.7.2020 
pre našich účastníkov pripravila medzinárodná 
rozhodkyňa šachu a úspešná šachistka RNDr. Marta 
Motúzová. Účastníci boli rozdelení do troch skupín 
podľa úrovne svojich šachových znalostí. Šacho-
vé základy hravou formou absolvovali začiatočníci 
a tí, ktorí vedeli už hrať, si svoje schopnosti mohli 
zdokonaliť. Deti si otestovali svoje schopnosti nie-
len v šachu, ale i v rôznych športových aktivitách 
- olympiáde, skákaní na trampolínkach, ale i v ce-

lotáborovej hre. Ráno ich čakala rozcvička a doobe-
da šachové turnaje. Víťazi boli ocenení a veríme, že 
všetci odchádzali spokojní. Určite sa oplatilo pozrieť 
i výstavu bábok a múzeum v Župnom dome. Kto 
by chcel v šachu pokračovať, môže od septembra 
navštevovať Šachový záujmový útvar, ktorý bude 
realizovaný každý utorok od 15.30 – 17.00 v Centre 
voľného času Včielka. Ďakujeme veľmi pekne Marte 
za výučbu, ale i skvelým animátorkám, ktorými boli 
Katka, Lea a Ninka. Tiež vďaka patrí našim dobro-
voľníkom, ktorí pomohli so športovou olympiádou 
Adamovi C. a Adamovi Č. Tešíme sa opäť o rok.   CVČ

Tvorivý workshop pre 
táborníkov z CVČ VčielkaŠachový tábor so Včielkou

Zdali sa nám nádherné...



spravodajstvo12

Považskobystrickí kriminalisti v jednom z rodin
ných domov v okrese Púchov  vykonali domovú 
prehliadku. Pri domovej prehliadke  našli a následne 
v zmysle zákona zaistili strelné zbrane a strelivo.  
Z prechovávania zbraní sú podoz
riví dvaja muži (50 a 23 rokov).

Policajný vyšetrovateľ v predmet
nej veci začal trestné stíhanie vo 
veci trestného činu nedovoleného 
ozbrojovania a obchodovania so 
zbraňami.

Zaistené zbrane boli zaslané na 

expertízne skúmanie na KEÚ, odbor balistika. Uve
dená vec je v štádiu vyšetrovania a prebiehajú všetky 
potrebné  procesné úkony a expertízne skúmania. 

KR PZ Trenčín

Polícia informuje

Dvojici mužov z Púchovského okresu hrozí za nelegálne držanie zbraní niekoľkoročné väzenie. 
FOTO: KR PZ Trenčín

Dvojica mužov z okresu Púchov má problém, 
polícia u nich našla nelegálne zbrane

Dopravní policajti z Považskej Bystrice vzniesli ob
vinenie pre prečin ohrozovania pod vplyvom návy
kovej látky voči 47ročnému mužovi z okr. Púchov. 
Obvinený vodič mal v poobedňajších hodinách (cca 
o 16.47 hod.) jazdiť na aute zn. Toyota po ceste II/507, 
pričom medzi obcami Púchov a Lednické Rovne 
zišiel s vozidlom vľavo mimo cestu do trávnatého po
rastu. Vodič sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 
merania 1,10 mg/l (2,29 promile) alkoholu v dychu. 
Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest 
odňatia slobody až na jeden rok.

Nezodpovední cyklisti sa v Púchove častejšie os
viežujú alkoholickými nápojmi pred alebo počas 
jazdy na bicykli. Preto sa policajti zameriavajú aj na 
kontrolu cyklistov, na požitie alkoholického nápoja 
pred jazdou na bicykli.

Policajti z Púchova riešia prípad, kedy 41ročný muž 
z okr. Púchov mal jazdiť v utorok v čase cca o 18.18 
hod. na svojom horskom bicykli v Púchove po Ul. T. 

Vansovej, pričom bol policajnou hliadkou kontrolo
vaný a podrobený dychovej skúške s pozitívnym 
výsledkom 0,58 mg/l (1,21 promile) alkoholu v dy
chu. 

Na Továrenskej ulici v Púchove bol v čase cca 
o 18.49 hod. zastavený a kontrolovaný 51ročný 
cyklista z Púchova. Dychovou skúškou bolo mužovi 
namerané 1,44 mg/l (3,00 promile) alkoholu v dychu. 

Pre cyklistu, rovnako ako vodiča motorového vozid
la platí zákaz požívania alkoholu. Avšak podľa zákona 
platí výnimka pre cyklistov, ktorí jazdia v zastavanom 
území obce alebo po cestičke pre cyklistov. Množstvo 
alkoholu v ich organizme nesmie prekročiť hodnotu 
0,24 mg/l (0,50 promile) vydýchnutého vzduchu. 
Mimo týchto území je tolerancia nulová. Ak cyklista 
požil viac alkoholu ako je stanovená hodnota, hrozí 
mu pokuta až do výšky 800 eur, v blokovom alebo 
rozkaznom konaní do 650 eur. 

KR PZ Trenčín

Cyklista z Púchova mal v dychu tri promile

Mestská polícia

Ukradli kontajnery
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo nické 

oznámenie pracovníka Podniku technických 
služieb mesta Púchov, podľa ktorého pri obyt
nom dome na Okružnej ulici ukradol neznámy 
páchateľ štyri plastové kontajnery na separovaný 
odpad. Hliadka po príchode na miesto urobila 
fotodokumentáciu a preverila kamerový systém 
z neďalekej predajne. Kamerový systém miesto, 
z ktorého kontajnery ukradli, nezaberá. Kamer
ovému systému mestskej polície prekážala bu
dova a koruna stromu. Mestu Púchov vznikla 
celková škoda o výške 120 eur.

Nedodržali záverečnú
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na 

základe telefonického oznámenia v pohostin
stve na Hoštínskej ulici. Podnik bol otvorený 
ešte krátko pred polnocou, bolo z neho počuť 
hluk a ľudskú vravu. Priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta vyriešila hliadka 
pokutou 10 eur.

Cesta špinavá nebola...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia, podľa ktorého pred 
Streženicami vyvážajú hlinu a je tam špinavá 
cesta. Hliadka na mieste zistila, že cesta je čistá, 
len trochu zaprášená. Mestskí policajti na šli 
zodpo vedného človeka, ktorý informoval, že 
na pozemok vyvážajú hlinu, pretože navyšujú 
pozemok, kde má stáť hala. Cestu priebežne čistia 
strojom s radlicou a kefou, ktorý majú na pozem
ku. Pri čistení komunikácie regulovali dopravu 
dvaja zamestnanci. 

Hádka rušila nočný pokoj
Krátko pred polnocou zistila hliadka mestskej 

polície na Hollého ulici priestupok proti verej
nému poriadku, kde dvojica mužov hlasnou 
hádkou rušila nočný pokoj. Prípad vyriešili na
pomenutím. Keďže jeden z mužov nedokázal 
preukázať svoju totožnosť, predviedli ho bez 
použitia donucovacích prostriedkov na oddele
nie mestskej polície. Po overení totožnosti ho asi 
po štvrť hodine z oddelenia prepustili. 

Poslúchli...
Krátko pred pol dvanástou v noci prijali na od

delenie mestskej polície telefonát, podľa ktorého 
na Chmelinci postáva skupina mladých ľudí, 
ktorá sa tam rozpráva a ruší verejný poriadok, čo 
ruší obyvateľov bytovky. Hliadka po príchode na 
miesto našla skupinu asi desiatich mladých ľudí – 
študentov, ktorí sa rozprávali o tom, ako prežívajú 
prázdniny. Vzhľadom na pokročilú nočnú dobu 
ich mestskí policajti upozornili, že rušia nočný 
pokoj a vyzvali ich, aby miesto opustili. Mládež 
výzvu polície poslúchla a miesto pri Rubikone 
opustila. 

Nesprávna značka
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo

nické oznámenie, podľa ktorého na križovatke 
ulíc Poštová a Hollého je na krajnici výstražná 
prenosná dopravná značka upozorňujúca na 
práce na ceste. Podľa oznamovateľa je na značke 
nesprávne umiestnená šípka, v dôsledku čoho 
dochádza ku kolíznym situáciám, a preto žiadal 
značku odstrániť. Mestskí policajti následne  
o probléme informovali zodpovedného člove
ka, ktorý informoval, že značku dá odstrániť. Vy
riešenie problému oznámili mestskí policajti aj 
oznamo vateľovi. 
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Prinášame rozhovor so spoluzakladateľom 
slovenského startupu SOM - správy o meste. Na 
otázky odpovedá Jakub Janega zo spoločnosti 
PERRY SOFT, s.r.o. 

Ako vznikol nápad vytvoriť mobilnú aplikáciu 
pre mestá a obce? 

Aplikáciu sme vyvíjali 2 roky a nápad vznikol popri 
štúdiu na vysokej škole v Dánsku. V Dánsku som si 
uvedomil, ako ľahšie sa ľuďom žije v menších mes
tách a obciach, pokiaľ majú správne komunikačné 
kanály, sú informovaní a vedia o všetkom dôležitom 
čo sa v meste deje. Hoci som odišiel študovať do za
hraničia, vždy som vedel že sa raz na Slovensko vrá
tim. Vývoj aplikácie bol tým správnym dôvodom. 

Je vývoj mobilnej aplikácie náročný? 

Najdôležitejšie na vývoji funkčnej mobilnej apliká
cie je jej testovanie. Počas dvoch rokov sme apliká
ciu testovali s primátormi a starostami slovenských 
miest. Taktiež sme diskutovali s občanmi aby sme 
vedeli aké vlastnosti by mala aplikácia mať, aby bola 
užitočná. Nakoniec, sme vyvinuli systém, ktorý je jed
noduchý, prehľadný a uľahčí život obyvateľom miest 
a obcí. 

Akú úlohu bude mať mobilná aplikácia v našom 
meste/obci?

V minulosti informoval o všetkých udalostiach, 
úspechoch, ale aj poruchách mestský rozhlas. Dnes 
dokáže túto úlohu nahradiť mobilný telefón. Apliká
cia posiela tie najaktuálnejšie správy na telefóny ob
čanov v reálnom čase.

Aké ďalšie výhody prináša?

Ľudia majú v aplikácii možnosť darovať alebo pre
dávať veci, ktoré nepotrebujú. Taktiež tam nájdu 
online noviny a všetky dôležité telefónne čísla. V 
podstate je aplikácia vyvinutá tak, aby občania mali 
celú komunikačnú líniu v jednom zariadení  web, so
ciálne siete, online noviny, notifikácie, nahlasovanie 
problémov, susedskú burzu ale aj odchody a prícho
dy autobusov. Aplikácia je komplexná a veríme, že 
uľahčí život ľudom, ktorý ju budú využívať.

Popíšte nám viac ako funguje susedská burza? 

Je to lokálna inzercia, do ktorej má prístup každý 
obyvateľ vašej obce/mesta ktorý využíva aplikáciu. 
Ľudia, tak dokážu jednoducho predať alebo darovať 
veci svojim susedom a priateľom.

Povedzte nám, za aký čas si užívateľ dokáže zis-
tiť odchod najbližšieho autobusu?

Približne 20 sekúnd. Služba autobusy, prináša v 
reálnom čase informácie o najbližších odchodoch a 
príchodoch autobusov. 

Ako môžu obyvatelia túto aplikáciu získať? 

Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné telefóny 
s operačným systémom Android a taktiež i pre zaria
denia APPLE. Stačí len vyhľadať v Google Play a App
le Store aplikáciu s názvom Púchov a pohodlne si ju 
stiahnuť do vášho mobilného zariadenia. 

Čakajú nás do budúcna ďalšie vylepšenia a vý-
hody pre používateľov aplikácie SOM? 

Každé vylepšenie a inovácia potrebuje svoj čas a 
určitú testovaciu fázu, aby bolo prínosné. Už dnes 
pracujeme na riešení, ktoré máme v pláne imple
mentovať najbližší rok. Menšie zlepšenia a drobné 
kozmetické úpravy prinášame pravidelne na mesa
čnej báze. Aj preto je dôležité, aby si užívatelia apli
káciu vo svojich mobilných telefónoch pravidelne 
aktualizovali. 

Laura Krošláková

Nová mobilná aplikácia Púchov PERRY SOFT
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Celodenný program v Košariskách bol venovaný 
140. výročiu narodenia generála Milana Rastislava 
Štefánika.

Sprievodné podujatia k oslavám významného 
výročia tohto velikána začali v Brezovej pod Brad

lom už v tretí júlový pondelok. V utorok 21. júla 
si košarišského chlapca uctili kladením vencov  
v Priepasnom. Pripomenúť si odkaz a osobnosť sve
tobežníka, politika, vedca, astronóma či fotografa 
prišiel do tejto malebnej kopaničiarskej obce na 

Myjave aj predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška. „Okrem toho, že Štefánik bol 
Najväčší Slovák v histórii slovenského národa, vyni
kal húževnatosťou, ctižiadosťou a vždy išiel za svojím 
cieľom. Napriek svojmu krátkemu životu dokázal bo
jovať na viacerých frontoch. Veľmi si ho ako človeka 
vážim. Myslím si, že sme mu všetci dlžníkmi za to, 
že môžeme žiť v samostatnej Slovenskej republike,“ 
povedal trenčiansky župan.    

V Košariskách boli súčasťou programu osláv 
slávnostné služby Božie v miestnom evanjelick
om kostole. Za účasti všetkých troch najvyšších 
ústavných činiteľov sa pred Rodným domom M. R. 
Štefánika uskutočnil pietny akt kladenia vencov, 
ktorý odštartoval prelet leteckej techniky na počesť 
generálových narodenín. Súčasťou týchto výni
močných osláv bolo aj oceňovanie vojnových vete
ránov.

K sprievodným podujatiam spomienky na Štefáni
ka patrilo tiež otvorenie výstavy Reflexie domoviny 
či literárnohudobná kompozícia „Veriť, milovať, pra
covať...“, ktoré v evanjelickom kostole priblížili rodáka 
z Košarísk verejnosti. Oslavy 140. výročia narodenia 
generála Štefánika zavŕšili Rok M. R. Štefánika, ktorý 
bol vládou SR vyhlásený minulý rok pri príležitosti 
100. výročia jeho tragického úmrtia.            

Zdroj: TSK  

V nedeľu 28. júna sa v kultúrnom dome v Záriečí 
konala spomienková slávnosť 140. výročia narodenia 
Milana Rastislava Štefánika a slávnostná spomienka 
42. výročia úmrtia Jána Geryka, rodáka zo Záriečia, 
etnografa, prvého správcu a riaditeľa Slovenského 
národného múzea spojená s vernisážou fotografií  
s názvom „Púchovská dolina – svůdná krásavice! 
Obrazy z československej histórie.“

Výstavu autentických fotografií zo života Jána 
Geryka, M.R. Štefánika, z krojov celej Púchovskej do
liny a susednej Moravy sme mali možnosť navštíviť 
už od piatku 26. júna. Vernisáž vyvrcholila v nedeľu 
hlavným programom, kde sa nám prihovorili sta
rostovia družobných obcí Záriečie a Lidečko (cez
hraničná spolupráca obcí Záriečia a Lidečko začala 
už v roku 2006 a v tomto roku bude mať už 15 rokov). 
Svojim programom nás potešila Folklórna skupina 
Záriečanka, ako aj hostia z obce Lidečko viacerými 
vstupmi. Tiež sme sa dozvedeli veľa zaujímavých 
informácií o vystavovaných krojoch našej doliny  
a susednej Moravy vďaka prednáške Mgr. Kataríny 
Kožúrikovej. 

Samotné popoludnie začalo položením vencov 
pri buste rodáka zo Záriečia p. Jána Geryka a pri 
pamätníku generála M.R. Štefánika. Záriečie, ako 
jedna z mála obcí, si uchovalo pamätník jednej  
z najvýznamnejších osobností našich dejín od roku 
1935, ktorý stojí pod miestnou zvonicou obklopený 
košatými lipami. Počas programu sa prihovorila člen
ka miestneho odboru Matice slovenskej pani Bože
na Pecková, ktorá nám v krátkosti predstavila život 
spomínaných osobností. 

M.R. Štefánik
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. 

Takto spieval, takéto vyznania mal k svojmu rod
nému Slovensku najväčší Slovák generál Milan Ras
tislav Štefánik. Je to už 140 rokov, čo v skromných 
podmienkach na Košarišskej fare prišiel na svet. No 
nezabúdame, ani nemôžeme zabudnúť na svojho 
veľkého syna, čo zviditeľnil Slovensko i jeho národ. 
Vedľa niekdajšej hlavnej cesty smerom na Mora

vu máme pamätník Štefánika a na jeho podstavci 
napísané 3 slová: VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ. Nimi 
sa riadil, podľa nich žil. Kiežby oslovili nielen Zárieča
nov. 

Generál M.R. Štefánik žil krátko, no poznal svet  
a svet poznal jeho. Veď v zahraničí vedeli o ňom 
viac ako u nás doma. No on sa vždy hrdo hlásil 
som Slovák a hoci nosím francúzsku uniformu, pod 
ňou bije sloven ské srdce. Zahynul tragicky. Na jeho 
pohrebe sa zúčastnilo okolo 30 000 ľudí. Prichádza
li mimoriad nymi vlakmi, kto ako mohol. Vonku  
v smútočnom dojatí stáli domáci i Česi, Moravania, 
Francúzi, Taliani, Rusi – ľudia bohatí i chudobní. Bol 
to muž železnej vôle. Slovensko moje, otčina moja. 

Ján Geryk
Púchovská dolina  spevácka dolina. Čo Záriečan, 

to spevák. Tak sa hovorilo o Záriečí. Neviem, či je 
to už dnes pravda, no jedno je isté – spievalo sa 
všade, doma, pri robote, v čase radosti i smútku. 
Boli to piesne nábožné i ľudové. Jedným z tých, čo 
sa zaslúžili, aby piesne nezanikli ale žili, bol učiteľ, 
neskôr správca slovenského národného múzea Ján 
Geryk, ktorý sa narodil 29. decembra 1892 v Záriečí.

Náš rodák. Čo všetko pre túto záchranu robil? 

Do Záriečia chodil na celé leto, navštevoval rodiny  
i jednotlivcov, zapisoval i nahrával na starom mag
netofóne. I ja mám z detstva na neho spomienku, 
ako už od bráničky kričal na starú mamu, či mútila 
mlieko. A stará mama mu odpovedala: „Poj Janko, už 
máš naliate v kondvieriku.“ Bola žatva a on si sadol na 
podstienku popíjal kyslé mlieko a písal. 

Preto i dnes po toľkých rokoch , keď naša skupina 
Záriečanka siahne po Gerykovom spevníku, ešte 
stále nachádza piesne, čo sme nepočuli, nespieva
li. Jedna taká je: V tom Zárieckem koscelíčku... Sme 
vďační za takýchto ľudí ako bol pán učiteľ Geryk, 
ktorý na svetlo Božie vynášal piesne, zvyky i obyčaje 
ľudí, aby nezostali zabudnuté. Sme vďační, že v obci 
máme i pokračovateľa v tejto záslužnej činnosti.

Vernisáže a spomienkových slávností sa zúčastnili 
aj členky Matice slovenskej: Ľudmila Pavlíková  člen
ka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja, Dubnica 
n/V, Matilda Danižovápredsedníčka MO MS P. Bystri
ca a Žofia Hrančová, predsedníčka KR MS Trenčinske
ho kraja, pracovníčka oblastného pracoviska Trenčín 
a predsedníčka MO MS Bošáca. Projekty boli realizo
vané s finančnou podporou Matice Slovenskej.

Zuzana Ostrochovská, členka FS Záriečanka

Spomienka na M.R.Štefánika a J.Geryka

V rodných Košariskách spomínali na najväčšieho Slováka
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JIŘÍ HAVELKA, RÓBERT MANKOVECKÝ

20. 10. 2020 19.00 H VSTUPNÉ 16 €
DIVADLO Púchov,  vstupné 16 €, prístavok, balkóny 15 €. 

Predaj vstupeniek na www.kultura.puchov.sk od 28.7.2020 a v pokladni kina od 7.8.2020.

Divadlo Púchov, 29.9.2020 o 19.00 h, vstupné 17 €, predaj vstupeniek od 7.8.2020 
v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

Pre priaznivcov nášho KINA 

PREMIETAME PREMIETAME PREMIETAME  / AUGUST / AUGUST / AUGUST

17.30 h

19.45 h

HAVEL
AVA: BEZ SÚCITU

PIATOK 7.8.

17.30 h

19.45 h

SCOOB!
NEDOTKNUTÍ

PIATOK 14.8.

17.30 h

19.45 h

AKO BYŤ DOBROU ŽENOU
ŠARLATÁN

PIATOK 21.8.

17.30 h

19.45 h

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ
MEKY

PIATOK 28.8.

POKLADŇA KAŽDÝ PIATOK OD 
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Mesto Púchov upozorňuje na priestupok uskutočnený počas uplynulých dvoch 
víkendov (18.19. a 25.26. júla 2020). Ide o opakovanú krádež nádob na separova
ný odpad (kovy a jedlé oleje) z 5 stanovíšť v časti Sedlište. Je až neuveriteľné ako 
ľahko si dokáže niekto prisvojiť cudzí majetok, ktorý má slúžiť občanom a mes
tu. Je na svedomí každého občana akým spôsobom bude pristupovať k majetku 
mesta, v ktorom žije. Priestupok rieši mestská polícia. Pracovníci Podniku tech
nických služieb mesta hľadajú spôsob ako odradiť do budúcna potencionálnych 
zlodejov  pravdepodobne budú problém riešiť ťažšie odstrániteľným nápisom 
(doteraz to boli samolepky) a na kritických miestach nainštalovaním fotopascí.

Zdroj: MsÚ

Koncom mesiaca jún začali stavebné práce na 
oplotení areálu materskej školy v mestskej čas-
ti Nosice, ktoré boli plánované už v minulom 
kalendárnom roku. Po mesiaci každodenných 
prác a riešení novovzniknutých požadovaných 
úloh, ktoré si vyžiadalo dosluhujúce oplotenie, 
prebrali vo štvrtok 23.7.2020 do oficiálneho uží-
vania nové oplotenie riaditeľka MŠ Nosice Tatia-
na Pavlacová a zamestnanci Oddelenia výstavby, 
investícií, životného prostredia a stavebného 
úradu na Mestskom úrade v Púchove, ktorí ako 
stavebný dozor vykonávali pri realizácii pravi-
delné kontrolné práce. Po usadení zeminy okolo 
vnútorného oplotenia bude vedenie škôlky po-
kračovať vo výsadbe ovocných stromčekov.

Výmena oplotenia areálu MŠ Nosice mala pre
behnúť už v minulom kalendárnom roku, nakoľko 
však predchádzajúci vysúťažený dodávateľ odstúpil 
od tejto zákazky, poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili prenos vyhradených financií na realizá
ciu stavebných prác do tohto kalendárneho roka,  
v ktorom sa nového verejného obstarávania úspešne 
zúčastnila firma TRNÍK  SLUŽBY, s.r.o., nachádzajúca 
sa taktiež v mestskej časti Nosice. Vzhľadom na túto 
skutočnosť sa podarilo za priaznivú sumu – 15.000 
eur, zrealizovať výmenu oplotenia v období jedné
ho mesiaca. V rámci prác sa odstránilo staré murivo 
a pletivo. Po zrealizovaní opravy havarijného stavu 
bolo zabezpečené vybudovanie vsakovacej odvod
ňovacej jamy, odvádzajúcej dažďovú vodu. 

Hotové oplotenie osobne prevzali vo štvrtok, 
23.7.2020 ako stavebný dozor zamestnanci oddele
nia výstavby, investícií, životného prostredia a sta
vebného úradu, ktorí predchádzajúci stav oplotenia 
zhodnotili ako havarijný, keďže slúžilo už od samého 
otvorenia škôlky: „My za oddelenie výstavby sme  
s prácou naozaj spokojní, priebežne sme realizačné 

práce kontrolovali, pozitívne hodnotíme profesi
onálny prístup pracovníkov firmy, ich šikovnosť  
a oceňujeme flexibilitu pri riešení nečakaných po
žiadaviek či návrhov ako niečo urobiť efektívnejšie,“ 
hodnotí vedúci Oddelenia výstavby, investícií, život
ného prostredia a stavebného úradu na MsÚ Púchov, 
Ing. Miroslav Svorada. Za nevyhovujúci vyhodnotila 
stav oplotenia i inšpekcia, podľa ktorej už nespĺňal 
parametre bezpečnosti. 

Riaditeľka MŠ Nosice Tatiana Pavlacová rovna
ko kladne zhodnocuje profesionálny prístup: „Je 
to skutočne pekne zrealizované, pracovníci poctivo 
vykonávali jednotlivé stavebné úkony, a keďže sa za-
čínalo koncom júna, a pobehovali tu aj deti, boli voči 
nim ohľaduplní a pristupovali k práci s bezpečnostným 

zreteľom. Keď sa usadí hlina po výkopových prácach, 
spoločnými silami si to zatrávnime a vysadíme ovocné 
stromčeky. V súčasnosti je plot vyšší, krajší a dovolím 
si tvrdiť, že je to pre našu materskú školu úplne nová 
etapa fungovania. Touto cestou chcem poďakovať ve-
deniu mesta, že sa po minuloročnom odložení staveb-
ných prác a taktiež období korony podarilo nové oplo-
tenie za obdobie uplynulého mesiaca vymeniť.“ 

Okrem výmeny oplotenia sa v nadchádzajúcom 
období pripravuje verejné obstarávanie i na potreb
nú výmenu kotlov a iných nevyhnutných menších 
úprav v budove škôlky. Nový školský rok v MŠ Nosice 
tak začne naozaj v novom móde.

Laura Krošláková 

MŠ Nosice otvorí školský rok s novým oplotením 

Krádeže kontajnerov
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Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Utorok: 28.7. 2020
Hŕstková polievka
1.  Bravčové pliecko, sviečková omáčka, 
knedľa
2. Kurací závitok plnený bryndzou  
a slaninkou, opekané zemiaky, uhorka 
 
Streda: 29.7. 2020
Sedliackakrúpová polievka
1. Hovädzia roštenka na taliansky 
spôsob, ryža
2. Koložvárska kapusta s mletým mäsom, 
zemiaky

Štvrtok: 30.7. 2020
Peruánskafazuľová polievka
1. Bravčové pliecko Róbert, ryža, obe
dový šalát
2. Zapekaná tilapia so syrom, zemiaková 
kaša, tatarská omáčka

Piatok: 31.7. 2020
Rajčinová polievka
1. Vyprážaná bravčová krkovička, slov
enský zemiakový šalát
2.Cestoviny s cuketou, nivou a kuracím 
mäsom 
 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1. Bravčový rezeň vypražený v pan
ko strúhanke, zemiaky s mladou 
cibuľkou, cesnakový dresing                                                                                                                                         
2. Syrový špíz so šampiňónmi, zemi
aky s mladou cibuľkou, dresing                                                                                                          
3. Cestoviny pene s bazalkovým 
pestom, mini mozzarellou, 
cherry paradajkami a syrom                                                                                                                                            
                                                                  
Utorok: 28.7. 2020
Sladšia zelerová poliev
ka so smaženým hráškom                                                                                                               
1. Morčacia roláda plnená špenátom  
a mozzarellou, mladá karotka s bylinka
mi a pučené zemiaky                                                    

2. Tekvicový prívarok s peče
nou sekanou, mäkkým va
jíčkom a praženou rukolou                                                                                
3. Listovo zeleninový šalát 
s vyprážanými šampiňón
mi, toast a dresing                                                                                                                                          
                                                                                                                         
Streda: 29.7. 2020
Francúzska polievka s mušličkami
1. Sviečková na smotane zjemnená 
brusnicami a medom, parená 
knedľa prevoňaná bylinkami                                                                                                                                        
2. Marhuľové sladké knedličky 
zo zemiakového cesta, vanilkový 
krém a sladký marinovaný melόn                                                                                   
3. Miešaný zeleninový šalát s tuniakom, 
cibuľkou, olivami a sezamovou grisinou    
                                       
Štvrtok: 30.7. 2020
Biela strúčková polievka na kyslo                                                                                                                 
1. Pomaly pečené bravčové karé  
v slaninke, pestrá zeleninka s maslom  
a orechmi, smotanové pyré
2. Krémové talianske risotto s čer
stvými kuriatkami, petržlenovou 
vňaťou a hobľovaným parmezánom                                                                                                                                       
3. Miešaný zeleninový šalát s jarnými 
rolkami so zeleninou, grilovaná bagetka                                                                                                                                          
                                      
Piatok: 31.7. 2020
Jemná cesnakovokrémová 
polievka s krutonom                                                                                                                                         
1. Grilovaný losos s citronovou omáčk
ou, batátové pyré a parená brokolica  
s olivovým olejom
2. Pečené zemiakové guličky  
s mladou bryndzou, vyškvarenou 
slaninkou a zelenou cibuľkou                                                                                                                                         
3. Šalát CAESAR s kúskami 
kuracieho mäsa, slaninkou, 
cesnakovým krutonom a bagetkou                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                        
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 28. 7. 2020
Šampiňónová “sedliacka” , chlieb
1. Hov. sviečková na smotane, kysnutá 
knedľa
2. Vyprážaná cuketa, varené zemiaky, 
uhorkový šalát

3. Zeleninový šalát s gril. kuracím 
mäsom, dresing, op. toastový chlieb

Streda: 29. 7. 2020
Kurací vývar s mäsom a rezancami, 
chlieb
1. Plnený vypr. bravčový rezeň, slovenský 
zemiakový šalát
2. Granadiersky pochod, st. čalamáda 
3. Zeleninový šalát s gril. kuracím 
mäsom, dresing, op. toastový chlieb

Štvrtok: 30. 7. 2020
Gulášová desiatová, chlieb
1. Zabíjač. tanier (peč. mäso, jater.kaša, 
klobása), dus. kapusta, var. zemiaky
2. Grilovaný hermelín, pečené zemiaky, 
smotanovoajvarový dresing
3. Zeleninový šalát s gril. kuracím 
mäsom, dresing, op. toastový chlieb

Piatok: 31.7. 2020
Brokolicová jemná, chlieb
1. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnak. dresing
2. Vyprážané šišky s džemom, ľadový čaj
3. Zeleninový šalát s gril. kuracím mäsom, 
dresing, op. toastový chlieb

Reštaurácia 
a kaviareň Viva
Ponúkame aj rozvoz.
Cena menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa:
4. Cézar šalát s restovaným kuracím 
mäsom/bez (výber)

Utorok: 28.7. 2020
Hŕstková polievka
Cesnaková s korbáčikom a krutónmi  
1. Obrátené bravčové rezne, opekané 
zemiaky
2. Mexické kuracie soté, dusená ryža
3. Vyp. syrová ihla (eidam, údený syr, 
encián), var. zemiaky, tatár. omáčka
  
Streda: 29.7. 2020
Oravská kapustnica  
Zelená polievka s haluškami
1. Sviečkové rezy ,,Opera´´(sviečkovica, 
kur. pečeň, špargľa), dusená ryža
2. Parmezánový kurací steak so slani
nou, pečené zemiaky, dresing
3. Americké palacinky s jablkom, kara
melom a šľahačkou 
  
Štvrtok: 30.7. 2020
Držková polievka  
Zeleninová s ružičkovým kelom  
a cestovinou  
1.Černohorský bravčový rezeň, zemia
ková kaša, zeleninový šalát

2. Kuracie medailónky s grilovaným 
ananásom, dusená ryža
3. Pestré zeleninové rizoto so syrovým 
krémom
  
Piatok: 31.7. 2020
Richtárska polievka    
Syrová smotanová
1. Grilovaný losos na bylinkách, zeleni
na na pare, baby zemiaky s maslom
2. Bravčový rezeň,, Kastelán,, (šunka, 
vajce, cibuľa, kápia), ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky
3. Cestoviny ,, Quattro formaggi
  
Reštaurácia 
u Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 28.7. 2020
Slepačí vývar s mäskom  a rezancami  
1.Čevabčiči, varené zemiaky, horčica, 
cibuľka
2. Kurací steak zapečený s broskyňou, 
1/2 ryža, ½ hranolky 
3. Bravčové mäsko BHUNA, cesnakový 
chlieb NAAN, zeleninový šalát

Streda: 29.7. 2020
Hrachová s párkom, chlieb  
1. Francúzske zemiaky, uhorkový šalát  
2. Hovädzie mäsko v kôprovej omáčke, 
knedľa   
3. Kuracie mäsko SWEET & SOUR, zeleni
nové MAKKA špagety 

Štvrtok: 30.7. 2020
Karfiolová so zeleninou    
1. Grilovaný hermelín, americké zemiaky, 
brusnice
2. Obrátený kurací rezeň, varené ze
miaky, paradajkový šalát
3. Bravčové mäsko THAICHI, kukuricová 
pražená ryža 
 
Piatok: 31.7. 2020
Gulášová s fazuľou, chlieb   
1. Caesar šalát, pečivo  
2. Grilovaný losos, pečené zemiaky so 
zeleninou, dresing
3. Kuracia TIKKA rolka, KHIMCHI zeleni
nový šalát 

---- Dobrú chuť! -------

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov

I. termín: 4. august (utorok); II. termín: 9. august (nedeľa)

Cena: 24 €

KRÁSY TEKOVA A HONTU
Stredoveký kláštok Hronský Beňadik, 
Levický hrad, Pevnosť Bzovík a Pamiatková 
rezervácia Sebechleby

NOVINKA CK!

31. júl - 2. august 2020

Cena: 135 €  

JUŽNÉ ČECHY
Zámok Kratochvíle a Orlík, Zámok 
Blatná, Hrad Zvíkov, Zámok Hluboká,
Český Krumlov a oveľa viac!

POSLEDNÉ MIESTA!

8. august 2020 (sobota) 

Cena: 25 € 

Roklina VEĽKÝ SOKOL a ROTHOVA roklina
- turistika so sprievodcami Národného
parku Slovenský raj

SLOVENSKÝ RAJ

6. august 2020 (štvrtok)

Cena: 23 €

 

Plte na Orave, Oravský hrad, Oravská
lesná železnica, Skanzen Oravskej
dediny

ORAVSKÉ POTULKY
SLOVENSKÁ ROMANTIKA!

TO NAJKRAJŠIE Z RAJA!
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- 40%
M U L T I F O K Á L N E 

O K U L I A R E  

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

ĎALEJ PONÚKAME:
Samozafarbovacie okuliare so zľavou 35%

Kompletné dioptrické okuliare od 65 eur
Kompletné dioptrické slnečné okuliare od 79 eur

Slnečné okuliare so zľavou až 50%
Stenčené šošovky už za 14,90 eur/ks

Objednajte sa na vyšetrenie očným špecialistom 
zadarmo na www.droptic.sk.

Moravská 687
PÚCHOV (pamätná fara)

mail: puchov@droptic.sk 
mobil: 0915 378 744
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Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov 

prijme 

do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok

1. školského psychológa
Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia alebo učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absol
vovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou 
školou, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Mzda: školský psychológ sa zaraďuje ako odborný zamestnanec do platovej triedy 6. až 9. podľa 
získaného vzdelania a dosiahnutej praxe podľa zákona č.553/2003 Z.z.

Nástup: od 1.09.2020

2. špeciálneho pedagóga
Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pe

dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných pred
pokladoch  špeciálna pedagogika, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Mzda: špeciálny pedagóg sa zaraďuje ako odborný zamestnanec do platovej triedy 6. až 9. podľa 
získaného vzdelania a dosiahnutej praxe podľa zákona č.553/2003 Z.z.

Nástup: od 01.09.2020

3. pomocnú silu do školskej kuchyne
Požiadavky: zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.
Nástup: od 1.9.2020
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov 

pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu ško
ly: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov, alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk

Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 217 

Náplň (druh) práce: 
Komplexné a samostatné riadenie procesov verej

ného obstarávania  zákaziek s nízkou hodnotou, 
podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa záko
na o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Real
izácia procesu verejného obstarávania, vrátanie 
elektronického trhoviska, zadávanie zákaziek, or
ganizovanie a vyhodnocovanie ponúk v oblasti VO. 
Úlohou zamestnanca bude sledovanie legislatívy  
v danej oblasti, zodpovednosť za správne vyko
nanie verejných obstarávaní.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
• pracovná prax a skúsenosti v oblasti verejného 

obstarávania výhodou.
Všeobecné spôsobilosti:
• analyzovanie a riešenie problémov,
• finančná a ekonomická gramotnosť,
• informačná gramotnosť,
• komunikácia (jednanie s ľuďmi),
• organizovanie a plánovanie práce,
• samostatnosť,
• rozhodovanie,
• pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, im

provizačné spôsobilosti).
Znalostné a iné predpoklady:
• znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného ob

starávania, najmä zákona č.
343/2015 Z. z., znalosť európskych smerníc týka

júcich sa verejného obstarávania, znalosť rozho
dovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné 
obstarávanie, znalosť procesných pravidiel pri real
izácii verejného obstarávania,

• nevyhnutnosťou je orientácia v právnych pred
pisoch, najmä Obchodného a Občianskeho zákon
níka,

• znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zria
dení,

• znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme,

• znalosť VZN a zásad mesta Púchov,
• zákon o slobodnom prístupe k informáciám  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  
o slobode informácií),

• vysoká znalosť práce s PC (Microsoft Office – Ex
cel, Word, PowerPoint, Outlook),

• vodičský preukaz skupiny „B“,
• znalosť anglického jazyka, prípadne iného 

cudzieho jazyka na používateľskej úrovni,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Osobnostné predpoklady:
• analytické myslenie,
• komunikatívnosť,
• precíznosť (presnosť),
• spoľahlivosť.
Uchádzači k žiadosti o obsadenie pracovnej 

pozície doložia:
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných pred

pokladov
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov  

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch 
Ponúkaná mzda: v zmysle zákona č. 552/2003 

Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z.  

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa usta
novujú zvýšené stupnice platových taríf zamest
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2020
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písom

nú žiadosť o obsadenie pracovnej pozície spolu 
s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke 
označenej: „Obsadenie pracovnej pozície: referent 
verejného obstarávania a grantových projektov  
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 
821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne 
Mestského úradu Púchov najneskôr do 07.08.2020 
do 14:00 hod. Termín a miesto výberového kona
nia bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, 
oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si 
vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené 
kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uve
deným spôsobom a v termíne požadované doklady. 
O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohov
oru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa 
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sú zverejnené na webovom 
síd le prevádzkovateľa www.puchov.sk a na úradnej 
tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície 
referent verejného obstarávania a grantových projektov

OZNÁMENIE
V mesiacoch júl, august a september 2020 bude  

v poraste lesoparku Jubilejný les prebiehať 
ťažbová činnosť s následným spracovaním 
drevnej hmoty v lokalite nad rodinnými doma
mi na ulici Pod Lachovcom a nad Zdravím. Ťaž
ba bude realizovaná formou maloplošného 
podrastového hospodárskeho spôsobu (pres
vetlenie) v objeme cca 50 m³ – 92 ks stromov 
druhového zloženia borovica lesná, smrek obyča
jný, jaseň štíhly, agát biely, javor poľný, javor 
mliečny, douglaska tisolistá a lipa malolistá. 

Drevná hmota bude priebežne odvážaná  
z priestoru, haluzovina zoštiepkovaná, drobná 
haluzovina uhádzaná na kopy alebo do pása, 
prípadne poškodené stromy budú ošetrené. Všet
ky práce budú realizované dodávateľsky. Dodá
vateľ bol upozornený, že ťažba bude prevádzaná 
za priaznivého počasia, počas ťažby musí dbať 
na zvýšenú opatrnosť a na prístupovej ceste 
na amfiteáter umiestni značky upozorňujúce 
návštevníkov na zvýšenú opatrnosť z dôvodu 
prebiehajúcich prác. V prípade nepriaznivého 
počasia s ohľadom na náročnosť prác môže byť 
termín ich ukončenia oddialený.

Všetkých návštevníkov lesoparku si dovoľujeme 
požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť pri rea lizácii 
uvedených prác. Zároveň upozorňujeme na sku
točnosť, že predmetné dreviny boli na výrub 
vyznačené hlavne z dôvodu ich výrazného zníže
nia zdravotného stavu a ohrozovania priľahlých 
nehnuteľností možným pádom.

Mgr. Martina Knížatová, 
referent ŽP, MsÚ Púchov, 

tel.: +421 42 46 508 45 
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Pred polstoročím sa v Záriečí začala história trialu na Slovensku

V týchto dňoch si pripomíname 50. výročie začiat
kov trialu na Slovensku. Históriu tohto motocyk
lového športu začalo zopár nadšencov zo Záriečia, 
ktorí sa stali priekopníkmi v tomto športe a vďaka 
ktorým sa doteraz jazdí Trial na Slovensku. V dňoch 
11.  12. júla 2020 sa na Vieske–Bezdedov uskutočnili 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v Triale. Orga
nizátori podujatie naplánovali presne na deň, keď sa 
v Záriečii po prvýkrát v histórii Slovenska uskutočnil 
pamätné preteky pod názvom Záriečské šlapačky.

Jedným z tvorcov myšlienky zorganizovať trialovú 
súťaž je môj dlhodobý priateľ Ján Ráček zo Záriečia 
a som rád, že prijal pozvanie na rozhovor o vzniku 
Trialu na Slovensku. Moja prvá otázka na neho bola 
stručná: “Ako sa to všetko začalo?“

Lásku k motocyklom som mal už od detstva. Po 
čase som si zadovážil sériovo vyrábaný motocykel 
ČZ 175, postupne som ho upravil tak, aby som mo
hol na ňom jazdiť závodne Enduro. Cez organizáciu 
Zväzarm som začal pretekať v rámci Slovenska.  
Z okolia Záriečia jazdilo viacero zanietencov do mo
torizmu a tvorili sme priateľský team. Pri rôznych 
stretnutiach sme si vymieňali skúsenosti, vylepšovali 
motocykle a podobne. Pri jednej návšteve motocyk
lových pretekov v Českej republike sme postrehli, že 
tam jazdia novú disciplínu Trial. Pri pretekoch išlo 
hlavne o zručnosť pretekára, ktorý cez vyznačené 
úseky v terénnych prekážkach musel prejsť tak, aby 
sa čo najmenej nohou dotkol zeme. Za každý kon
takt, šliapnutie, dostal trestný bod. Zvíťazil ten, ktorý 
mal najmenej trestných bodov a prešiel celú trať  
v časovom limite. 

Táto súťaž ma tak veľmi oslovila, že hneď po návrate 
domov som na Zväzarme navrhol, aby sme takéto 
preteky zorganizovali v našej obci. Záriečský chotár 
bol priam predurčený na Trialové preteky. Nápad sa 
všetkým zapáčil a tak sme začali s prípravami. „Aký 
dáme názov preteku?“ Nápadov bolo veľa, ale ani 
jeden nám akosi nešiel do uší. Vtedy nás napadla 
historická myšlienka: „Pri pretekoch musí pretekár 
čo najmenej šliapnuť na zem, tak nech sú to šlapa
čky. V Záriečii sa ľudovo hovorí šlapať, tak sme dali 

autentický názov – Záriečské šlapačky. Prvú trať sme 
vytýčili v dĺžke 5 km, toto bol trialový úsek pretekov. 
Súťaž sme obohatili jazdou zručnosti na miestnom 
ihrisku. 

Aký bol ohlas na preteky a koľko sa zúčastnilo 
jazdcov?

Pretekov sa zúčastnilo 17 jazdcov a divácka účasť 
bola nad očakávanie. Na nohách bola celá dedina, 
bez rozdielu na vek. Dokonca to oslovilo aj takú 
skupinu ľudí, ktorí nás endurákov označovali ako 
bláznov na motorkách, čo sa chcú dolámať. Vtedy si 
mnohí uvedomili, že na motorke sa dá jazdiť aj inak, 
ako doteraz.

Potom ste zorganizovali ďalšie štyri ročníky 
Záriečskych šlapačiek, veľmi úspešných, ale po-
tom nastala dlhá osemročná prestávka, prečo?

Druhý ročník mal už charakter náročnej šliapač
kovej súťaže. Dĺžka trate bola v troch kolách, spo
lu merala 39 km a zúčastnilo sa jej 17 jazdcov. Pre 
nepriaznivé počasie sa nakoniec o jedno kolo skrá
tila a v cieli sa klasifikovalo len sedem pretekárov.  
V štvrtom ročníku Záriečských šlapačiek bola už 
súťaž poriadaná ako majstrovstvá Slovenskej socia
listickej republiky. Táto súťaž vošla do histórie ako 
prvá v tejto disciplíne, teda ako národné majstrov
stvo. Dovtedy v ČSSR boli iba majstrovstvá v Českej 
socialistickej republike. Zúčastnilo sa jej 21 jazdcov 
z toho 5 pretekárov z Čiech. Ďalší ročník (5.) bol ako 
prvá celoštátna súťaž na území Slovenska. Štartova
lo tu 25 jazcov, z toho 12 zo Slovenska a mimo ma
jstrovstiev predviedol svoje umenie aj jazdec z NDR. 
Napriek tomu, že podujatia boli mimoriadne úspešné 
a o Záriečske šlapačky bol veľký záujem nielen zo 
Slovenska, ale aj zo zahraničia, nastala prestávka. 
Malo to hneď viacero dôvodov. V tom čase sme súťaž 
organizovali pod Zväzarmom a netreba pripomínať, 
aké bolo náročné všetko zabezpečiť, nielen po tech
nickej časti, ale hlavne po ekonomickej. V tom čase 
som si založil rodinu a začal stavať rodinný dom, 
samozrejme na organizáciu tak náročných pretekov 
som sa nemohol zaviazať.

Napriek tomu ste sa rozhodli pokračovať  
a v roku 1983 ste usporiadali 6. ročník Záriečskych 
šlapačiek a dokonca prvýkrát to bola dvojdňová 
súťaž ako Majstrovstvá Slovenska.

Na prvých päť ročníkov sa neustále spomínalo, 
veľmi nám chýbala tá neopakovateľná atmosféra 
pretekov. Bodovacie úseky boli v každom ročníku 
iné. Boli starostlivo vybrané v prírodných terénoch,  
a to ťažko dostupné jarky, skalnaté terény, časti po
toka Biela voda a iné. Okolo bodovacích úsekoch sa 
zhromažďovalo nespočetné množstvo divákov, ktorí 
sa nielen pozerali, ale potleskom odmenili jazdcov, 
čo všetkému dodávalo na atraktivite. Začali sme 
organizovať autobusové zájazdy na preteky Trialu 
do ČR v Ríčanoch. S ich klubom sme mali priateľské 
vzťahy, zvlášť s Budínovcami. Zúčastnili sme sa na 
Duchonku kde boli Majstrovstvá sveta, preto sme 
termín nášho Trialu M Československa posunuli na 
28.29.10.1989.

V rokoch 1983 až 1991 sa pod Zväzarmom usku
točnilo ďalších 9 ročníkov  Záriešských šlapačiek 
 na rôznych úrovniach a aj medzinárodných účas
tiach. 14. ročníkom Záriečských šlapačiek sa skonči
la akási etapa týchto podujatí. Vznikla samostatná 
Slovenská republika a zanikla organizácia Zväzarm. 
O jednotlivých ročníkoch ako aj o celej histórii Tria
lu sa široká verejnosť dozvie z pripravovanej knihy. 
Chcem poďakovať všetkým obetavým nadšencom, 
ktorí sa podieľali pri realizácii Záriečskych šlapačiek. 

Všetkých nemôžem menovať, lebo ich je nespočetné 
množstvo, ale osobitne chcem vyzdvihnúť spoluprá
cu Štefana Gáška z Vydrnej, ktorý pracoval ako ta
jomník Okresného výboru Zväzarmu, Janka Martišku 

a Štefana Gurína, taktiež prácu Jána Šidlíka a Draho
slava Marmana. Tebe Štefan ďakujem za vytvorenie 
neopakovateľného loga Záriečských šlapačiek, ako aj 
za celkovú propagáciu podujatí cez tlač a fotografie. 
Janko Martiško a Števko Gurín už žiaľ nie sú medzi 
nami.

Po desaťročnej prestávke v roku 2001 sa zača-
la písať nová éra Trialu na Slovensku. Záriečské 
šlapačky pokračovali do roku 2004 až po 20. 
ročník, zatiaľ posledný v Záriečí. Aká bola táto 
éra?

V roku 2001 pod hlavičkou TRIAL SPORT SLOVA
KIA pod vedením Jána Močku sme uskutočnili štyri 
preteky Záriečskych šlapačiek, ktoré boli usporia
dané na vysokej športovej úrovni. Pre účastníkov 
bolo depo umiestnené v miestnej ZŠ a v dôstojných 
ubytovacích a hygienických priestoroch. Dobrá spo
lupráca bola so susednou obcou Mestečko, kde boli 
v miestnom lome  Mestecká skala vytýčené veľmi 
atraktívne a divákmi vyhľadávané sekcie. V tom ob
dobí som bol starostom obce a bol som hrdý na to, že 
cez súťaž Záriečské šlapačky sa naša prekrásna obec 
prezentovala širokému okoliu a tak okrem Trialu, svet 
spoznal našu krásnu prírodu a neopakovateľný folk
lór. Dostalo sa mi cti, že som bol riaditeľom týchto 
Záriečských šiapačiek a bol som nápomocný pri ich 
organizácii. 

Aj keď Zariečské šlapačky skončili, Trial na Sloven
sku neskončil. Som rád, že štafetu prevzali nadšenci 
trialu vo Vieske a v Zbore. Títo v duchu Záriečskych 
šlapačiek úspešne pokračujú v ich tradícii. Ak olym
pijský výbor schváli motoristickú súťaž, tak Trial bude 
ako prvý motoristický olympijský šport. Možno teda 
bude aj Púchovská dolina a duch Záriečských šlapa
čiek na olympiáde 2024 v Paríži. Držím palce, trialisti.

Kávu sme dopili a plní spomienok sme sa rozlúčili 
Záriečskou piesňou: Tý Záriečske zvony prekrásne 
zvonia... na tých našich poliach srdce trialu vonia. 
(Pričom sme text piesne trochu pozmenili.)

Štefan Gardoň - Kaštýľsky, spisovateľ

Rozhovory pri káve, alebo ako sa zrodili Záriečske šlapačky
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Napriek pandémii sa uskutočnili v obci Vies-
ka-Bezdedov Medzinárodné majstrovstvá Slo-
venska v motocyklovej súťaži Trial

Nad plánovaným pretekom prvého ročníka na 
Slovensku v motocyklovej súťaži Trial visel pre KOVID 
19 veľký otáznik. Organizátori Trial klubu Kamikadze 
vynaložili počas roku príprav nemalé úsilie na zorga-
nizovanie tohto podujatia. Čo ich však trápilo najvi-
ac bola skutočnosť, že práve pred 50-timi rokmi sa  
v Záriečí začala písať história Trialu na Slovensku pod 
názvom Záriečské šlapačky. Po veľkej námahe sa im 
to nakoniec podarilo a preteky sa uskutočnili v dňoch 
11.- 12.7.2020 sa za účasti približne 80 pretekárov zo 
6 krajín. Stalo sa tak presne na deň ako sa konali prvé 
preteky v Záriečí (12.7.1970). 

Na Slovensku poznáme Trial pod názvom šliapačky, 
pretože v tomto športe sú rozhodujúce šliapnutia 
na zem, a nie čas. Ten pretekár, ktorý má najmenej 
šliapnutí, teda kontaktov nohou so zemou, vyhráva. 
Organizátori klubu Kamikadze z Viesky majú silné 
puto ku tomuto športu, veď mená ako Milan Gurín či 
Peter Lovíšek sú vnukmi jazdcov s rovnakým menom 
ako jazdili v 70-tych rokoch. 

Prvý deň pretekov mala trať 12 kontrolovaných úse-
kov, z toho každý úsek mal 5 obťažností podľa kate-
górii. Jeden z nich bol v štýle retro, aby pripomenul 
začiatky trialu. Pretože na tento rok pripadlo aj ďalšie 
výročie pretekov enduro na Vieske, tak organizátori 
vložili do súťaže jednu endurácku kategóriu. Počas 
pretekov prvého dňa v druhom kole prišla silná búr-
ka a trať zostala nezjazdná. Súťaž bola prerušená  
v druhom kole a z pôvodných troch kôl sa výsled-
ky pretekárom započítali len z prvého kola. Niečo 

podobné sa stalo aj v druhom ročníku 
Záriečských šlapačiek v roku 1971.

Sobotňajšia búrka spôsobila veľké 
škody na trati, ale obetaví organizátori 
dokázali trať znovu pripraviť na ďalší 
deň. Nedeľné preteky už boli v pek-
nom slnečnom počasí a každý mi-
lovník tohto športu si prišiel na svoje. 
Celkovým víťazom sa stal rakúsky maj-
ster Marco Mempór pred maďarským 
majstrom Barnabášom Czizmaziom  
a poľským juniorským šampiónom 
Pawlom Ryncarzom. Náš majster Ši-
mon Sordyl z Nitry uprednostnil in-
dividuálny tréning a tak najlepšími 
zo Slovákov bola trojica domácich 
jazdcov: Milan Gurín 7. miesto, Daniel 
Mikuš 9. miesto a Tomáš Marcina 10. 
miesto.

Medzi juniormi sa nestratil ani Ján 
Hudák so svojim 7. miestom. V ženskej 
kategórií vybojovala domáca Lucia 
Gurínová druhé miesto. Vloženú trie-
du ENDURO vyhral v sobotu Vladimír 
Viater z Dohňan a v nedeľu Martin 
Smatana z Nových Nosíc. Kategória,  
v ktorej Slovensko obidva dni dominovalo, bola kate-
gória Žiak nad 8 rokov, a to zásluhou Simona Pástora 
z Dudiniec. Deti do 8 rokov vyhrala Tereza Húlková 
z Česka pred nováčikom jazdiacim za TkK Šimonom 
Jantošom. V tejto kategórií štartovalo 12 detí z toho 
polovica za domáci klub. To je dobré znamenie pre 
ďalšie roky, aby trial v Púchovskej doline nezanikol.

Na záver treba vyzdvihnúť obetavosť organizátor-
ov a všetkých dobrovoľníkov na kontrolovaných úse-
koch. Poďakovanie patrí aj všetkým Veščanom, ktorí 
pomáhali a umožnili použiť ich súkromné pozemky 
na preteky. Nedá mi nezverejniť akési novodobé 
miest ne porekadlo: „Správny Veščan musí mať mo-
torku a vypáliť každý rok aspoň 50 litrov slivovice, 
ináč nie je Veščanom.“          Štefan Gardoň-Kaštýľsky

Majstrovstvá Slovenska napriek pandémii

Do poslednej chvíle DHZ mesta Púchov nevedel, 
či sa 12. 7. uskutoční súťaž v požiarnom športe detí  
a žien. Počasie sa potom umúdrilo, aj keď boli menšie 
problémy. Nakoniec sa súťaž spustila za prísnych 
opatrení. Nakoľko tento šport je bezkontaktný, boli 
sme radi, že sa tejto súťaže zúčastnil veľký počet deti 
z rôznych kútov Slovenska. 

Čo bolo najhoršie, pred večerom sa spustil obrovský 
dážď, ktorý začal komplikovať celú pripravovanú 
akciu a do toho naši hasiči museli zároveň absol-
vovať jeden výjazd hlásený operačným strediskom 
hasičského a záchranného zboru i monitorovať kri-
tické miesta v Púchove. Tak isto sa muselo v skorých 
ranných hodinách urobiť kontrola i zhodnotenie, či 
sa súťaž vôbec môže spustiť. Bežecké dráhy boli pod 

vodou. Po zhodnotení situácie sa museli disciplíny 
prehodiť. Počasie sa umúdrilo a túto krásnu súťaž 
sme dotiahli do úspešného konca. Musím poďakovať 
organizátorom DHZM Púchov, ZŠ Gorazdova a spon-
zorom firme Fire stop Stanislav Crkoň, Firespec  Ru-
dolf Adamička a poslancovi Mariánovi Mišúnovi, že 
sa pre deti mohla urobiť táto súťaž. 

Výstup na hasičskú vežu
Prípravka dievčatá 
1. Madunice Nina Oravcová 6,11 
2. Hliník n. Váhom Nina Helmešová 7, 88 
3. Hliník n. Váhom Katarina Cudraková 8,63
Prípravka chlapci 
1. Madunice Patrik Rak 4,17
2. Madunice Lukáš Grečmal 4,41

3. Madunice Matej Vavrinec 
5,08

Mladšie dorastenky 
1. Dvorníky Eliška Karabová 9,22
2. Hliník n. Váhom Petra Literová 

9,87
3. Púchov Simona Sečkárová 

11,06
Mladší dorastenci 
1. SNV Andrej Krempaský 9,04
2. Púchov Alexander Ridzik 

10,56 
3. Hliník n. Váhom Daniel Cie-

sarik 10,63
Stredné dorastenky 
1. Hliník n. Váhom Ema Lit-

viková 9,84
2. SNV Nataša Strelová 12,40
Stredný dorastenci
1. Madunice Patrik Kovač 9,26

2. Madunice Adrián Ducky 10,76
Starší dorastenci 
1. Kolárovice Vladimír Kaštan 10,63
Ženy
1. Kolárovice Viktória Mravcová 11,38
2. Dulov Miroslava Mravcová 11,93
Beh na 60 cez prekážky
Prípravka dievčatá 
1. Madunice Nina Oravcová 18,46
2. Púchov Viktória Mišúnová 23,81
3. Púchov Eliška Jantová 31,88
Prípravka chlapci
1. SNV Jakub Pribula 23,89
2. Púchov Patrik Janto 26,05
3. Púchov Andrej Slipek 27,24 
Mladšie dievčatá 
1. Kolárovice Elizabet Slipková 17,10
2. Hliník n. Váhom Diana Kubalová 18,97
3. Hliník n. Váhom Nina Helmešová 19,58
Mladší chlapci
1. Madunice Matej Vavrinec 16,33 
2. Púchov Max Chovanček 17,66
3. Madunice Samuel Oravec 17,70
Staršie dievčatá 
1. Madunice Ema Žufová 13,32
2. Hliník n. Váhom Petra Literová 13,73
3. Dvorníky Eliška Karabová 14,11
Starší chlapci
1. SNV Andrej Krempaský 13,82 
2. Hliník n. Váhom Daniel Ciesarik 14,92 
3. Púchov Alexander Ridzik 14,99
Ženy
1. Kolárovice Viktória Mravcová 13,95
2. Dulov Miroslava Mravcová 18,54 

Michal Koukal, DHZ Púchov

Púchovčania si napokon poradili aj s počasím
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1. kolo – 31. 7 – 1. 8.
MŠK Púchov má voľno, Poprad – Bardejov, Žilina 

B – Šamorín, Dubnica nad Váhom – Trebišov, Banská 
Bystrica – Slovan Bratislava B, Liptovský Mikuláš – 
Košice, Podbrezová – Komárno, Skalica – Petržalka

2. kolo – 8. – 9. 8.
FC Košice – MŠK Púchov (8. 8. o 17.00), Trebišov 

má voľno, Bardejov – Liptovský Mikuláš, Komárno 
– Žilina B, Dubnica nad Váhom – Banská Bystrica, 
Šamorín – Poprad, Petržalka – Podbrezová, Slovan 
Bratislava B – Skalica

3. kolo – 15. – 16. 8.
MŠK Púchov – Partizán Bardejov, BŠK (15. 8. o 

17.00), Banská Bystrica – Trebišov, Liptovský Mikuláš 
– Šamorín, Podbrezová – Slovan Bratislava B, Skalica 
– Dubnica nad Váhom, Poprad – Komárno, Žilina B 
– Petržalka

4. kolo – 22. – 23. 8.
FC ŠTK 1914 Šamorín – MŠK Púchov (23. 8. o 

10.30), Trebišov – Košice, Bardejov má voľno, Komár-
no – Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom – Pod-
brezová, Banská Bystrica – Skalica, Petržalka – Po-
prad, Slovan Bratislava B – Žilina B

5. kolo – 29. – 30. 8. 
MŠK Púchov – KFC Komárno (29. 8. o 16.30), 

Podbrezová – Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš 
– Petržalka, Šamorín má voľno, Košice – Bardejov, 
Skalica – Trebišov, Poprad – Slovan Bratislava B, Žilina 
B – Dubnica nad Váhom

6. kolo – 5. – 6. 9.
FC Petržalka – MŠK Púchov (6. 9. o 10.30), Tre-

bišov – Bardejov, Komárno má voľno, Dubnica nad 
Váhom – Poprad, Banská Bystrica – Žilina B, Skalica 
– Podbrezová, Šamorín – Košice, Slovan Bratislava B 
– Liptovský Mikuláš

7. kolo – 12. – 13. 9.
MŠK Púchov – Slovan Bratislava B (12. 9. o 

16.00), Liptovský Mikuláš – Dubnica nad Váhom, 
Petržalka má voľno, Košice – Komárno, Bardejov – 
Šamorín, Podbrezová – Trebišov, Poprad – Banská 
Bystrica – Žilina B – Skalica

8. kolo – 19. – 20. 9.
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov (19. 9. 

o 15.30), Trebišov – Šamorín, Komárno – Bardejov, 
Slovan Bratislava B má voľno, Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš, Podbrezová – Žilina B, Skalica – Po-
prad, Petržalka – Košice

9. kolo – 23. – 24. 9.
MŠK Púchov – MFK Dukla Banská Bystrica (23. 

9. o 15.30), Žilina B – Trebišov, Liptovský Mikuláš 
– Skalica, Dubnica nad Váhom má voľno, Košice – 
Slovan Bratislava B, Bardejov – Petržalka, Šamorín – 
Komárno, Poprad – Podbrezová

10. kolo – 26. – 27. 9.
MFK Skalica – MŠK Púchov (26. 9. o 19.00), 

Trebišov – Komárno, Dubnica nad Váhom – Košice, 
Banská Bystrica má voľno, Podbrezová – Liptovský 
Mikuláš, Petržalka – Šamorín, Slovan Bratislava B – 
Bardejov, Žilina B – Poprad

11. kolo – 3. – 4. 10.
MŠK Púchov – FK Železiarne Podbrezová (3. 10. 

o 15.00), Poprad – Trebišov, Liptovský Mikuláš – Ži-
lina B, Skalica má voľno, Košice – Banská Bystrica, 
Bardejov – Dubnica nad Váhom. Komárno – Petržal-
ka, Šamorín – Slovan Bratislava B

12. kolo – 10. – 11. 10.
MŠK Žilina B – MŠK Púchov (10. 10. o 16.30), 

Trebišov – Petržalka, Dubnica nad Váhom – Šamorín, 
Banská Bystrica – Bardejov, Skalica – Košice, Pod-
brezová má voľno, Poprad – Liptovský Mikuláš, Slo-

van Bratislava B – Komárno
13. kolo – 17. – 18. 10.
MŠK Púchov – FK Poprad (17. 10. o 14.30), Lip-

tovský Mikuláš – Trebišov, Žilina B má voľno, Košice 
– Podbrezová, Bardejov – Skalica, Komárno – Dubni-
ca nad Váhom, Šamorín – Banská Bystrica, Petržalka 
– Slovan Bratislava B

14. kolo – 24. – 25. 10.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 

(24. 10. o 14.30), Trebišov – Slovan Bratislava B, 
Dubnica nad Váhom – Petržalka, Banská Bystrica – 
Komárno, Skalica – Šamorín, Poprad má voľno, Pod-
brezová – Bardejov, Žilina B – Košice

15. kolo – 31.10. – 1. 11.
MŠK Púchov – Slavoj Trebišov (31. 10. o 13.00), 

Liptovský Mikuláš má voľno, Košice – Poprad, Barde-
jov – Žilina B, Komárno – Skalica, Šamorín – Pod-
brezová, Petržalka – Banská Bystrica, Slovan Bratisla-
va B – Dubnica nad Váhom

16. kolo – 6. – 7. 11.
MŠK Púchov má voľno, Komárno – Podbrezová, 

Trebišov – Dubnica nad Váhom, Bardejov – Poprad, 
Košice – Liptovský Mikuláš, Slovan Bratislava B – 
Banská Bystrica, Petržalka – Skalica, Šamorín - Žilina B

17. kolo – 14. – 15. 11.
MŠK Púchov – FC Košice (14. 11. o 13.00), Tre-

bišov má voľno, Liptovský Mikuláš – Bardejov, Po-
prad – Šamorín, Skalica – Slovan Bratislava B, Banská 
Bystrica – Dubnica nad Váhom, Podbrezová – Petržal-
ka, Žilina B - Komárno  

Vyžrebovanie jesennej časti futbalových súťaží družstiev MŠK Púchov

2. liga muži

2. liga starší dorast - U19
1.kolo – 1. 8. o 10.00
FC Petržalka – MŠK Púchov
2. kolo – 9. 8. o 11.00
MFK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín
3. kolo – 16. 8. o 11.00
MFK Skalica – MŠK Púchov
4. kolo – 22. 8. o 10.00
MŠK Púchov – FK Inter Bratislava
5. kolo – 29. 8. o 10.00
FC Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov
6. kolo – 5. 9. o 10.00
MŠK Púchov – PFK Piešťany
7. kolo – 13. 9. o 10.00
Spartak Myjava – MŠK Púchov
8. kolo – 19. 9. o 10.00
MŠK Púchov – SDM Domino
9. kolo – 26. 9. o 10.00
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov
10. kolo – 4. 10. o 11.00
MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava
11. kolo – 10. 10. o 10.00
FK Krakovany – MŠK Púchov
12. kolo – 17. 10. o 9.30
MŠK Senec – MŠK Púchov
13. kolo – 24. 10. o 10.00
MŠK Púchov – FK Tempo Partizánske
14. kolo – 29. 10. o 11.30
KFC Komárno – MŠK Púchov
15. kolo – 7. 11. o 10.00
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom
16. kolo – 15. 11. o 11.00
MŠK Púchov – FC Petržalka

2. liga mladší dorast - U17
1.kolo – 1. 8. o 12.30
FC Petržalka – MŠK Púchov
2. kolo – 9. 8. o 13.30
MFK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín
3. kolo – 16. 8. o 13.30

MFK Skalica – MŠK Púchov
4. kolo – 22. 8. o 10.00
MŠK Púchov – FK Inter Bratislava
5. kolo – 29. 8. o 12.30
FC Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov
6. kolo – 5. 9. o 10.00
MŠK Púchov – PFK Piešťany
7. kolo – 13. 9. o 12.30
Spartak Myjava – MŠK Púchov
8. kolo – 19. 9. o 10.00
MŠK Púchov – SDM Domino
9. kolo – 26. 9. o 12.30
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov
10. kolo – 4. 10. o 11.00
MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava
11. kolo – 10. 10. o 12.30
FK Krakovany – MŠK Púchov
12. kolo – 17. 10. o 9.30
MŠK Senec – MŠK Púchov
13. kolo – 24. 10. o 10.00
MŠK Púchov – FK Tempo Partizánske
14. kolo – 29. 10. o 14.00
KFC Komárno – MŠK Púchov
15. kolo – 7. 11. o 12.30
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom
16. kolo – 15. 11. o 13.30
MŠK Púchov – FC Petržalka

1. liga starší žiaci - U15
1. kolo – 22. 8. o 10.00
FC Petržalka – MŠK Púchov
2. kolo – 30. 8. o 10.00
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov
3. kolo – 5. 9. o 10.00
MŠK Púchov – MFK Skalica
4. kolo – 12. 9. o 10.00
FK Inter Bratislava – MŠK Púchov
5. kolo – 27. 9. o 10.00
MŠK Púchov – SDM Domino
6. kolo – 3. 10. o 10.00
FK Senica – MŠK Púchov
7. kolo – 11. 10. o 10.00
MŠK Púchov – FK Slovan Levice
8. kolo – 17. 10. o 11.00
FC Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov
9. kolo – 25. 10. o 10.00
MŠK Púchov – ŠK Slovan Bratislava
10. kolo – 29. 10. o 12.00
AS Trenčín – MŠK Púchov
11. kolo – 8. 11. o 10.00
MŠK Púchov – FK DAC 1904 Dunajská Streda
12. kolo – 14. 11. o 10.00
FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov

1. liga starší žiaci - U14
1. kolo – 22. 8. o 10.00
FC Petržalka – MŠK Púchov
2. kolo – 30. 8. o 12.00
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov
3. kolo – 5. 9. o 12.00
MŠK Púchov – MFK Skalica
4. kolo – 12. 9. o 12.00
FK Inter Bratislava – MŠK Púchov
5. kolo – 27. 9. o 12.00
MŠK Púchov – SDM Domino
6. kolo – 3. 10. o 12.00
FK Senica – MŠK Púchov
7. kolo – 11. 10. o 12.00
MŠK Púchov – FK Slovan Levice
8. kolo – 17. 10. o 13.00
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Vyžrebovanie jesennej časti futbalových súťaží družstiev MŠK Púchov
MFK Skalica – MŠK Púchov
4. kolo – 22. 8. o 10.00
MŠK Púchov – FK Inter Bratislava
5. kolo – 29. 8. o 12.30
FC Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov
6. kolo – 5. 9. o 10.00
MŠK Púchov – PFK Piešťany
7. kolo – 13. 9. o 12.30
Spartak Myjava – MŠK Púchov
8. kolo – 19. 9. o 10.00
MŠK Púchov – SDM Domino
9. kolo – 26. 9. o 12.30
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov
10. kolo – 4. 10. o 11.00
MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava
11. kolo – 10. 10. o 12.30
FK Krakovany – MŠK Púchov
12. kolo – 17. 10. o 9.30
MŠK Senec – MŠK Púchov
13. kolo – 24. 10. o 10.00
MŠK Púchov – FK Tempo Partizánske
14. kolo – 29. 10. o 14.00
KFC Komárno – MŠK Púchov
15. kolo – 7. 11. o 12.30
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom
16. kolo – 15. 11. o 13.30
MŠK Púchov – FC Petržalka

1. liga starší žiaci - U15

Vyžrebovanie jesennej časti futbalových súťaží družstiev MŠK Púchov
FC Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov
9. kolo – 25. 10. o 12.00
MŠK Púchov – ŠK Slovan Bratislava
10. kolo – 29. 10. o 14.00
AS Trenčín – MŠK Púchov
11. kolo – 8. 11. o 12.00
MŠK Púchov – FK DAC 1904 Dunajská Streda
12. kolo – 14. 11. o 12.00
FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov

1. liga mladší žiaci - U13
1.kolo – 23. 8. o 10.00
MŠK Púchov  - FC Petržalka
2. kolo – 30. 8. o 10.00
MŠK Púchov  - FK Dubnica nad Váhom
3. kolo – 6. 9. o 10.00
MFK Skalica - MŠK Púchov
4. kolo – 13. 9. o 10.00
MŠK Púchov  - FK Inter Bratislava 
5. kolo – 26. 9. o 10.00

1. liga mladší žiaci - U12
1. kolo - 23. 8. o 11.30
MŠK Púchov  - FC Petržalka
2. kolo – 30. 8. o 11.30

SDM Domino - MŠK Púchov
6. kolo – 4. 10. o 14.00
MŠK Púchov  - FK Senica
7. kolo – 11. 10. o 10.00
FK Slovan Levice - MŠK Púchov
8. kolo – 18. 10. o 10.00
MŠK Púchov  - FC Vion Zlaté Moravce/Vráble
9. kolo – 24. 10. o 13.30
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Púchov
10. kolo – 29. 10. o 12.00
MŠK Púchov  - AS Trenčín
11. kolo – 7. 11. o 10.00
FK DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Púchov
12. kolo – 14. 11. o 10.00
MŠK Púchov  - FKM Karlova Ves Bratislava

MŠK Púchov  - FK Dubnica nad Váhom
3. kolo – 6. 9. o 11.30
MFK Skalica - MŠK Púchov
4. kolo – 13. 9. o 11.30
MŠK Púchov  - FK Inter Bratislava 
5. kolo – 26. 9. o 11.30
SDM Domino - MŠK Púchov
6. kolo – 4. 10. o 15.30
MŠK Púchov  - FK Senica
7. kolo – 11. 10. o 11.30
FK Slovan Levice - MŠK Púchov
8. kolo – 18. 10. o 11.30
MŠK Púchov  - FC Vion Zlaté Moravce/Vráble
9. kolo – 24. 10. o 15.00
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Púchov
10. kolo – 29. 10. o 13.30
MŠK Púchov  - AS Trenčín
11. kolo – 7. 11. o 11.30
FK DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Púchov
12. kolo – 14. 11. o 11.30
MŠK Púchov  - FKM Karlova Ves Bratislava

Po predčasne ukončenom koronavírusovom 
ročníku druhej futbalovej ligy a následnom nepo-
chopiteľnom extempore s tzv. dohrávkou, odštartuje 
už počas najbližšieho víkendu ďalší ročník súťaže.  
V tom predčasne zrušenom ročníku skončili muži 
MŠK Púchov ako nováčik súťaže v strede tabuľky. 
Púchovčania sa v novom ročníku predstavia až  
v druhom kole, v prvom budú mať pre nepárny počet 
účastníkov súťaže voľno. 

Ako Púchovské noviny informoval manažér MŠK 
Púchov Marek Šimáček, s prípravou na nový ročník 
začali Púchovčania 18.júna. Príprava prebiehala  
v domácich podmienkach, v rámci prípravy odohrali 
futbalisti MŠK niekoľko prípravných stretnutí. For-
tunaligovému Trenčínu podľahli 0:2,  v Bánovej preh-
rali 1:3, keď jediný gól Púchovčanov vsietila posila  
z Dunajskej Lužnej Rypák. V ďalšom prípravnom 

stretnutí si Púchovčania poradili doma s Uherským 
Brodom 3:1 (Rypák 2, D. PIlný), s Ladcami Púchovča-
nia remizovali 2:2 (Iheme, Petro), Inter Bratislava po-
razili 4:2 (D. Pilný 2, Mráz, Lacko) a Beluši podľahli 0:1. 
Púchovčania využili, že majú v úvodnom kole voľno  
a odohrajú posledné prípravné stretnutie pred os-
trým štartom v Žiline. 

V porovnaní s minuloročným kádrom došlo ku 
niektorým zmenám. V Púchovskom drese už nebudú 
hrávať Mugove Munyorove, ktorý odišiel do Le-
hoty pod Vtáčnikom, Pilát si to namieril do Kvašova 
(Nemšovej). Na odchode je i duo Kvaššay a Haviar, 
obaja idú do Domaniže. 

Novými tvárami bude už spomínaný Rypák z Du-
najskej Lužnej, Raffay z Podbrezovej, Petro a Matejka 
z Trenčína a Kapusniak z Krásna nad Kysucou. Mies-

to v kádri si našiel aj jeden púchovský odchovanec, 
z dorastu sa medzi mužov presunul Pavlovič. Podľa 
Šimáčka zloženie kádru ešte nie je definitívne uza-
vreté, vedenie klubu pracuje na dolaďovaní posled-
ných detailov pred ostrým štartom druhej ligy. 

„Našim cieľom je hrať atraktívny futbal, ktorý priláka 
na tribúny našich fanúšikov a  keďže predpokladáme, 
že súťaž bude mimoriadne vyrovnaná dali sme si cieľ 
pohybovať sa niekde v strede tabuľky mimo pásma 
zostupu,“ prezradil ambície Púchovčanov manažér. 

Futbalisti MŠK Púchov vstúpia do nového ročníka 
druhej ligy v sobotu 8. augusta, kedy sa predstavia 
na trávniku FC Košice. Domácim priaznivcom sa 
prvýkrát v tejto setóne predstavia 15. augusta, kedy 
na domácom trávniku privítajú Bardejov. 

(pok) 

V sobotu štartuje 2. liga, futbalisti MŠK Púchov sa 
predstavia až o týžden neskôr na východe Slovenska

FUTBAL - 2. liga muži



Vyžrebovanie jesennej časti futbalových súťaží 

1. kolo – 9. 8.
Lysá pod Makytou – Šebešťanová, Papradno – Mi-

kušovce, Streženice – Košecké Podhradie, Udiča 
– Visolaje, Dolné Kočkovce – Sverepec, Tuchyňa – 
Bolešov, Jasenica – Dohňany

2. kolo – 16. 8.
Šebešťanová – Dohňany, Bolešov – Jasenica, 

Sverepec – Tuchyňa, Visolaje – Dolné Kočkovce, 
Košecké Podhradie – Udiča, Mikušovce – Streženice, 
Lysá pod Makytou – Papradno, 

3. kolo – 23. 8. 
Papradno – Šebešťanová, Streženice – Lysá pod 

Makytou, Udiča – Mikušovce, Dolné Kočkovce – 
Košecké Podhradie, Tuchyňa – Visolaje, Jasenica – 
Sverepec, Dohňany - Bolešov

4. kolo – 30. 8.
Šebešťanová – Bolešov, Sverepec – Dohňany, Vi-

solaje – Jasenica, Košecké Podhradie – Tuchyňa, 
Mikušovce – Dolné Kočkovce, Lysá pod Makytou – 
Udiča, Papradno – Streženice

5. kolo – 6. 9.
Streženice – Šebešťanová, Udiča – Papradno, Dolné 

Kočkovce – Lysá pod Makytou, Tuchyňa – Mikušovce, 
Jasenica – Košecké Podhradie, Dohňany – Visolaje, 
Bolešov – Sverepec

6. kolo – 13. 9.
Šebešťanová – Sverepec, Visolaje – Bolešov, 

Košecké Podhradie – Dohňany, Mikušovce – Jaseni-
ca, Lysá pod Makytou – Tuchyňa, Papradno – Dolné 
Kočkovce, Streženice – Udiča

7. kolo – 20. 9.
Udiča – Šebešťanová, Dolné Kočkovce – Streženice, 

Tuchyňa – Papradno, Jasenica – Lysá pod Makytou, 
Dohňany – Mikušovce, Bolešov – Košecké Podhradie, 
Sverepec – Visolaje

8. kolo 27. 9.
Šebešťanová – Visolaje, Košecké Podhradie – 

Sverepec, Mikušovce – Bolešov, Lysá pod Makytou – 
Dohňany, Papradno – Jasenica, Streženice – Tuchyňa, 
Udiča – Dolné Kočkovce

9. kolo – 4. 10.
Dolné Kočkovce – Šebešťanová, Tuchyňa – Udiča, 

Jasenica – Streženice, Dohňany – Papradno, Bolešov 
– Lysá pod Makytou, Sverepec – Mikušovce, Visolaje 
– Košecké Podhradie

10. kolo – 11. 10.
Šebešťanová – Košecké Podhradie, Mikušovce – 

Visolaje, Lysá pod Makytou – Sverepec, Papradno 
– Bolešov, Streženice – Dohňany, Udiča – Jasenica, 
Dolné Kočkovce – Tuchyňa

11. kolo – 18. 10.
Tuchyňa – Šebešťanová, Jasenica – Dolné Kočkovce, 

Dohňany – Udiča, Bolešov – Streženice, Sverepec 
– Papradno, Visolaje – Lysá pod Makytou, Košecké 
Podhradie – Mikušovce

12. kolo – 25. 10. 
Šebešťanová – Mikušovce, Lysá pod Makytou – 

Košecké Podhradie, Papradno – Visolaje, Streženice – 
Sverepec, Udiča – Bolešov, Dolné Kočkovce – Dohňa-
ny, Tuchyňa – Jasenica

13. kolo – 1. 11.
Jasenica – Šebešťanová, Dohňany – Tuchyňa, 

Bolešov – Dolné Kočkovce, Sverepec – Udiča, Visola-
je – Streženice, Košecké Podhradie – Papradno, Mi-
kušovce – Lysá pod Makytou

14. kolo – 8. 11.
Šebešťanová – Lysá pod Makytou, Mikušovce – 

Papradno, Košecké Podhradie – Streženice, Visola-
je – Udiča, Sverepec – Dolné Kočkovce, Bolešov – 
Tuchyňa, Dohňany - Jasenica

6. liga muži 7. liga muži - JUH
1. kolo - 23. 8.
Prejta – Kolačín, Lednica – Horovce, Kameničany – 

Dulov, Červený Kameň – Nová Dubnica
2. kolo – 30. 8.
Kolačín – Nová Dubnica, Dulov – Červený Kameň, 

Horovce – Kameničany, Prejta – Lednica
3. kolo – 6. 9.
Nová Dubnica – Dulov, Lednica – Kolačín, 

Kameničany – Prejta, Červený Kameň – Horovce
4. kolo – 13. 9.
Kolačín – Dulov, Horovce – Nová Dubnica, Prejta – 

Červený Kameň, Lednica – Kameničany
5. kolo – 20. 9.
Nová Dubnica – Prejta, Kameničany – Kolačín, Čer-

vený Kameň – Lednica, Dulov – Horovce
6. kolo – 27. 9.
Kolačín – Horovce, Prejta – Dulov, Lednica – Nová 

Dubnica, Kameničany – Červený Kameň
7. kolo – 4. 10.
Nová Dubnica – Kameničany, Červený Kameň – Ko-

lačín, Dulov – Lednica, Horovce – Prejta
8. kolo – 11. 10.
Nová Dubnica – Červený Kameň, Kolačín – Prejta, 

Horovce – Lednica, Dulov – Kameničany
9. kolo – 18. 10.
Nová Dubnica – Kolačín, Červený Kameň – Dulov, 

Kameničany – Horovce, Lednica – Prejta
10. kolo – 25. 10.
Kolačín – Lednica, Prejta – Kameničany, Dulov – 

Nová Dubnica, Horovce – Červený Kameň
11. kolo – 1. 11.
Dulov – Kolačín, Červený Kameň – Prejta, Kameniča-

ny – Lednica, Nová Dubnica – Horovce

7. liga muži - SEVER
1. kolo - 23. 8.
Fan Club Púchov – Orlové, Bodiná –Praznov, Tŕstie 

má voľno, Vrchteplá - Pružina
2. kolo – 30. 8.
Orlové – Pružina, Vrchteplá má voľno, Praznov – 

Tŕstie, Fan Club Púchov - Bodiná
3. kolo – 6. 9.
Bodiná – Orlové, Tŕstie – Fan Club Púchov. Vrchteplá 

– Praznov, Pružina má voľno
4. kolo – 13. 9.
Orlové má voľno, Praznov – Pružina, Fan Club 

Púchov – Vrchteplá, Bodiná – Tŕstie
5. kolo – 20. 9.
Tŕstie – Orlové, Vrchteplá – Bodiná, Pružina – Fan 

Club Púchov. Praznov má voľno
6. kolo – 27. 9.
Orlové – Praznov, Fanb Club Púchov má vonľo, Bod-

iná – Pružina, Tŕstie - Vrchteplá
7. kolo – 4. 10.
Vrchteplá – Orlové, Pružina – Tŕstie, Bodiná má voľ-

no, Praznov – Fan Club Púchov
8. kolo – 11. 10.
Orlové – fan Club Púchov, Praznov – Bodiná, Tŕstie 

má voľno, Pružina - Vrchteplá
9. kolo – 18. 10.
Pružina – Orlové, Vrchteplá má voľno, Tŕstie – Praz-

nov, Bodiná – Fan Club Púchov
10. kolo – 25. 10.
Orlové – Bodiná, Fan Club Púchov – Tŕstie, Praznov 

– Vrchteplá, Pružina má voľno
11. kolo – 1. 11.
Orlové má voľno, Pružina – Praznov, Vrchteplá – Fan 

Cliub Púchov, Tŕstie - Bodiná

3. liga muži
1. kolo – 8. – 9. 8.
Myjava –Nové Mesto nad Váhom, Častkovce – Nová 

Zámky, Kalná nad Hronom – Považská Bystrica, Be-
luša – Imeľ, Veľké Ludince – Zlaté Moravce/Vráble B, 
Lendické Rovne – Nitra B, Marcelová – Šaľa, Galanta 
– Malženice

2. kolo – 15. – 16. 8.
N. Mesto – P. Bystrica, N. Zámky – Kalná, Malženice 

– Častkovce, Šaľa – Galanta, Myjava – Beluša, Nitra B – 
Marcelová, Z. Moravce B – L. Rovne, Imeľ – V. Ludince

3. kolo – 22. – 23. 8.
Častkovce – Šaľa, Kalná – Malženice, P. Bystrica – 

N. Zámky, Beluša – N. Mesto, V. Ludince – Myjava, L. 
Rovne – Imeľ, Marcelová – Z. Moravce B, Galanta – 
Nitra B

4. kolo – 29. - 30. 8.
N. Mesto – N. Zámky, Šaľa – V. Ludince, Myjava – L. 

Rovne, Malženice – P. Bystrica, Nitra B – Častkovce, Z. 
Moravce B – Galanta, Imeľ – Marcelová

5. kolo – 5. – 6. 9.
Marcelová – Myjava, Častkovce – Z. Moravce 

B, Kalná – Nitra B, P. Bystrica – Šaľa, N. Zámky – 
MalženiceV. Ludince – N. Mesto, L. Rovne – Beluša, 
Galanta – Imeľ

6. kolo – 12. – 13. 9.
N. Mesto – Malženice, Šaľa – N. Zámky, Myjava – 

Galanta, Nitra B – P. Bystrica, Z. Moravce B – Kalná, 
Imeľ – Častkovce, Beluša – Marcelová, V. Ludince – L. 
Rovne

7. kolo – 19. – 20. 9.
Kalná – Imeľ, P. Bystrica – Z. Moravce B, N. Zám-

ky – Nitra B, L. Rovne – N. Mesto, Galanta – Beluša, 
Častkovce – Myjava, Malženice – Šaľa, Marcelová – V. 
Ludince

8. kolo – 26. – 27. 9.
N. Mesto – Šaľa, Myjava – Kalná, Nitra B – Malženice, 

Z. Moravce B – N. Zámky, Imeľ – P. Bystrica, Beluša – 
Častkovce, V. Ludince – Galanta, L. Rovne – Marcelová

9. kolo – 3. – 4. 10.
Častkovce – V. Ludince, Kalná – Beluša, P. Bystrica 

– Myjava, N. Zámky – Imeľ, Šaľa – Nitra B, Marcelová 
– N. Mesto, Galanta – L. Rovne, Malženice – Z. Mora-
vce B

10. kolo – 10. – 11. 10.
N. Mesto – Nitra B, Marcelová – Galanta, Myjava – N. 

Zámky, Z. Moravce B – Šaľa, Imeľ – Malženice, Beluša 
– P. Bystrica, V. Ludince – Kalná, L- Rovne – Častkovce

11. kolo – 17 – 18. 10.
Kalná – L. Rovne, P. Bystrica . V. Ludince, N. Zámky 

– Beluša, Šaľa – Imeľ, Galanta – N. Mesto, Častkovce – 
Marcelová, Malťenice – Myjava, Nitra B – Z. Moravce 
B

12. kolo – 24. – 25. 10.
N. Mesto – Z. Moravce B, Myjava – Šaľa, Imeľ – Nitra 

B, Beluša – Malženice, V. Ludince – N. Zámky, L. Rovne 
– P. Bystrica, Marcelová – Kalná, Galanta – Častkovce

13. kolo – 31. 10. – 1. 1.
Častkovce – N. Mesto, Kalná – Galanta, N. Zám-

ky – L. Rovne, Šaľa – Beluša, P. Bystrica – Marcelová, 
Malženice – V. Ludince, Nitra B – Myjava, Z. Moravce 
B – Imeľ

14. kolo – 7. – 8. 11.
N. Mesto – Imeľ, Častkovce – Kalná, Myjava – Z. 

Moravce B, Beluša – Nitra B, V. Ludince- Šaľa, L. Rovne 
– Malženice, Marcelová – N. Zámky, Galanta – P. 
Bystrica

15. kolo – 14 – 15. 11.
Kalná – N. Mesto, P. Bystrica – Častkovce, N. Zámky – 

Galanta, Malženice – Marcelová, Šaľa – L. Rovne, Nitra 
B – V. Ludince, Z. Moravce B – Beluša, Imeľ - Myjava
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Zástupcovia druholigových klubov sa vo štvr
tok stretli vo Zvolene na pracovnom stretnutí pred 
začiat kom novej sezóny 2020/21. Na programe mali 
šesť bodov.

Slovenský futbalový zväz na stretnutí zastupovali 
predseda Komisie pre riadenie II. ligy a vedúci od
delenia riadenia súťaží Miroslav Richtárik, manažér 
licenčných práv Jaroslav Šišolák a člen výkonného 
výboru SFZ Tomáš Medveď.

Na úvod stretnutia privítal zástupcov klubov Miro
slav Richtárik. „Dovoľte mi, aby som vás privítal na 
pracovnom stretnutí. Teší ma, že sme sa mohli po 
koronakríze stretnúť. Teší ma aj to, že sme mohli 
dohrať súťaž a teraz sa už pripravujeme na nový 
ročník,“ privítal prítomných Richtárik.

Po privítaní nasledovala v druhom bode voľ
ba dvanástich klubov II. ligy v zmysle stanov SFZ  
s právom delegovať riadnych delegátov na Konfe
rencie SFZ na obdobie do 30. júna 2021. Z druholi
govej pätnástky medzi volenými tímami nefigurov
ali B mužstvá fortunaligistov – Slovan Bratislava B  
a MŠK Žilina B. Zástupcovia klubov dostali hlasovacie 
lístky a spomedzi seba si za delegátov na konferen
ciu zvolili – FK Dubnica, MFK Dukla Banská Bystrica, 
MFK Skalica, FK Železiarne Podbrezová, FK Poprad, 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Púchov, FC 
Košice, Partizán Bardejov, FC ŠTK 1914 Šamorín, KFC 
Komárno a FC Petržalka. Čierny Peter napokon ostal 
v rukách Slavoju Trebišov. „Ďakujem za rýchle a ko
rektné hlasovanie. S výsledkami oboznámim vedenie 
SFZ,“ konštatoval šéf II. ligy.

V treťom bode predstavil Richtárik základné in
formácie k sezóne 2020/21. „Instat (štatistický web 
pre trénerov a kluby – pozn.) budete mať k dispozícii 

aj v ďalšej sezóne, naďalej budete používať aj IPRT 
preukazy a bude v nej naďalej platiť aj pravidlo  
o hráčoch do 21 rokov,“ zhrnul základné informácie.

V ďalšom bode informoval Richtárik o licenčnom 
konaní. „Absolvovali sme ho druhý raz. Teraz to bolo 
lepšie ako minulý rok. Licenčné konanie na ďalší 
ročník 2021/22 by malo byť už v elektronickej forme,“ 
priblížil.

V piatom bode sa prítomným prihovoril manažér 

licenčných práv Jaroslav Šišolák. „Priame prenosy 
budeme robiť aj v ďalšej sezóne, z každého kola odvysi-
elame dva zápasy, fanúšikovia si na to zvykli. Budeme 
vyrábať aj publicistické relácie. Spomeniem napríklad 
Narážačku, kde má a aj naďalej bude mať veľký priestor 
práve druhá najvyššia súťaž, ktorú budú komentovať 
zaujímaví hostia,“  vravel Šišolák.

Po ňom dostal slovo člen výkonného výboru Tomáš 
Medveď. „Som rád, že po koronakríze sa opäť rozbe-
hol futbalový život. Niektoré kluby som už navštívil, do 
ďalších rád pôjdem. Mojou víziou je, aby sme dokázali 
diskutovať o problémoch pred tým, ako pôj du na Ko-
moru pre riešenie sporov. Chceme hráčov pripravovať 
na život po kariére. Máme aj projekt osob nostného 
rozvoja, je to blok pomoci. Veľa hráčov totiž nezvlád-
lo prechod z futbalového života do civilného. Chceme 
pôsobiť aj na vzdelávanie mládeže. Som tu pre vás, som 
tu pre hráčov a verím, že diskusiou dokážeme veľa vecí 
vyriešiť,“ vravel Medveď.

Posledným bodom bola diskusia, po ktorej poprial 
Miroslav Richtárik všetkým klubom veľa športových 
úspechov.              Zdroj: SFZ – futbalnet.sk

Zástupcovia druholigových mužstiev sa stretli na 
predsezónnom pracovnom zasadnutí vo Zvolene

Konferenciu ObFZ oživil absurdný návrh z Novej Dubnice
Takmer 40 delegátov sa stretli v piatok 24. júla  

v zasadačke považskobystrického mestského úradu 
na Konferencii Oblastného futbalového zväzu. Keďže 
pre pandémiu sa súťaže nedohrali, nebolo koho 
odmeňovať. Najzaujímavejším bodom konferencie 
tak bol návrh zástupcu novodubnického futbalu, 
ktorý žiadal, aby sa rozšírila šiesta liga, pretože Nová 
Dubnica bola lídrom, no postúpiť nemohla. Z pléna 
sa ozvala námietka, že rovnako ukrivdený sa môže 
cítiť aj víťaz severnej skupiny 7. ligy. Predsedajúci dal  
o návrhu hlasovať, veľká väčšina účastníkov zmietla 
nezmyselný návrh Novej Dubnice zo stola. 

Delegáti konferencie si tak vypočuli strohú správu 
o činnosti zväzu a správu revíznej komisie. Súčasťou 
konferencie bol aj Aktív športovotechnickej komisie 
ObFZ, počas ktorého došlo k niekoľkým zmenám vo 
vyžrebovaní. Oblastné futbalové súťaže sa začínajú 
8. augusta.              (pok) 

1. kolo - 23. 8.
Prejta – Kolačín, Lednica – Horovce, Kameničany – 

Dulov, Červený Kameň – Nová Dubnica
2. kolo – 30. 8.
Kolačín – Nová Dubnica, Dulov – Červený Kameň, 

Horovce – Kameničany, Prejta – Lednica
3. kolo – 6. 9.
Nová Dubnica – Dulov, Lednica – Kolačín, 

Kameničany – Prejta, Červený Kameň – Horovce
4. kolo – 13. 9.
Kolačín – Dulov, Horovce – Nová Dubnica, Prejta – 

Červený Kameň, Lednica – Kameničany
5. kolo – 20. 9.
Nová Dubnica – Prejta, Kameničany – Kolačín, Čer

vený Kameň – Lednica, Dulov – Horovce
6. kolo – 27. 9.
Kolačín – Horovce, Prejta – Dulov, Lednica – Nová 

Dubnica, Kameničany – Červený Kameň
7. kolo – 4. 10.
Nová Dubnica – Kameničany, Červený Kameň – Ko

lačín, Dulov – Lednica, Horovce – Prejta
8. kolo – 11. 10.
Nová Dubnica – Červený Kameň, Kolačín – Prejta, 

Horovce – Lednica, Dulov – Kameničany
9. kolo – 18. 10.
Nová Dubnica – Kolačín, Červený Kameň – Dulov, 

Kameničany – Horovce, Lednica – Prejta
10. kolo – 25. 10.
Kolačín – Lednica, Prejta – Kameničany, Dulov – 

Nová Dubnica, Horovce – Červený Kameň
11. kolo – 1. 11.
Dulov – Kolačín, Červený Kameň – Prejta, Kameniča

ny – Lednica, Nová Dubnica – Horovce
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SPOMIENKA
Dňa 21. 7. 2020 sme si 
pripomenuli nedožité 
95. narodeniny nášho 
otca, dedka a  praded
ka p. Jozefa Braučoka. 
S láskou a úctou spomí
na a za tichú spomienku 
ďakuje smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, zha
sli oči, utíchol hlas, mal 
rád život a všetkých nás. 
Dňa 11.8. bude rok, čo 
zomrel Ján Martinák. 
Spomína manželka, syn 
Roman s rodinou, švag
riné Katka s rodinou a Darinka s rodinou.

SPOMIENKA
Zostalo len ticho, v o
čiach slzy a v srdci žiaľ. 
Dňa 19.7.2020 uplynulo 
13 rokov, čo nás opustil 
náš otec, dedko a pra
dedko Rudolf Hurta. 
Ten kto ho poznal spo
menie si, ten kto ho mal 
rád a miloval nezabud
ne. S láskou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 21.7.2020 si pri
pomenieme 2. výro
čie úmrtia manželky, 
mamy a babky Emílie  
Scherkovej. Kto ste ju 
poznali venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
Spomína manžel, deti  
a vnúčatá.

SPOMIENKA
Nečakane prišla tá smut
ná hodina, že stratila Ťa 
Tvoja rodina. Odišiel 
si ticho, žiadne rozlú
čenie, ostalo nám len 
smutné spomínanie. 
Ťažké sú kroky k mies
tu, kde Ty navždy spíš, 
a k nám sa už nikdy 
nevrátiš. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí. 23.7.2020 sme si pripomenuli 5. výro
čie, čo nás navždy opustil  náš drahý syn a brat  
PETER VRÁBEL z Púchova. S láskou spomínajú 
rodičia, brat a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22.7.2020 uplynulo 
10 rokov,čo nás navždy 
opustil náš syn a brat 
Ján Zbýňovec. Kto ste 
ho poznali venujte mu 
tichú spomienku. S lás
kou spomínajú rodičia  
a sestry s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je občas krutý, ne
vráti čo raz vzal...zostanú 
iba spomienky a v srdci 
žiaľ... Dňa 31.7.2020 si 
pripomenieme 1. smut
né výročie, čo nás opus
tila naša milovaná Júlia 
Koňúchová rod. Zjati
kova. Kto ste ju poznali, 
venujte jej, spolu s nami tichú spomienku. S lás
kou a úctou spomína manžel Jozef, deti Stanka, 
Andrejka, Katka a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 18.7. uplynulo 6 ro
kov, čo nás navždy opus
til náš otec, dedko Ján 
Labaj z Dohňan. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S lás
kou a úctou spomínajú 
manželka a tri dcéry  
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 24.7.2020 si pri
pomíname 1.smutné 
výročie smrti nášho 
drahého manžela, otca 
a dedka Ing. Vladimíra 
Miku. Kto ste ho po
znali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku.  
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
20.7.2020 uplynie 30 
rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
babka a prababka 
Paulína Mošková. Kto 
ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 11.7. sme si pripo
menuli 4. výročie, čo Pán 
života a smrti povolal  
k sebe do večnosti našu 
mamu a babku Máriu 
Pagáčovú z Púchova.  
S láskou spomína syn 
Ľubomír s rodinou.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým priateľom, známym a ro
dine, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou, 
babkou a prababkou Annou Hurtovou, rod.  
Valachovou, ktorá nás opustila 25.6.2020. Zá
roveň ďakujeme pánovi farárovi Miroslavovi  
Bilčikovi a pohrebnej službe Advent za dôstoj
nú rozlúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Už 10 rokov spomína
me na našu milova
nú babku a prababku 
Aničku Strýčkovú. 
Odpočívaj v pokoji, si  
v našich srdciach.

SPOMIENKA
Dňa 21.07.2020 uplynie 1 
rok, čo nás navždy opus
til náš milovaný syn, brat, 
otec Ladislav Beneš. 
Kto ste ho poznali, ve
nujte mu spolu s nami ti
chú spomienku. S láskou  
a úctou spomína mama, 
otec a celá rodina. 

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet
kým, ktorí sa dňa 3.7.2020 
prišli naposledy rozlúčiť  
s našou mamou, babkou, 
prababkou a praprabab
kou Evou Beriacovou, 
rod. Ptáčkovou. Ktorá nás 
opustila dňa 1.7.2020 vo 
veku 93 rokov. Ďakuje
me za vyjadrenie sústrasti, za kvetinové dary  
a úprimne ďakujeme púchovskej farnosti a tak
tiež pohrebnej službe Advent za dôstojnú roz
lúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo 
vzal, zostali len spomien
ky a v srdci žiaľ. Dňa 30. 
7. 2020 si pripomíname 
7. smutné výročie úmrtia 
našej drahej mamičky, 
babičky a prababičky 
Antónie Faktorovej.  
S láskou a úctou spomí
najú a za tichú spomienku ďakujú dcéry Alena  
a Darina s rodinami.
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PONUKA PRÁCE
• Ponuka práce - zdravotná sestra. Hľadáme 
zdravotnú sestru na obsadenie voľného pracovného 
miesta  v dialyzačnom stredisku a nefrologickej 
ambulancii BIODIAL s.r.o. v Púchove. Nástup možný 
od 1.8.2020, ev. podľa dohody. Nástupný plat od  
902 €. Možnosť ďalšieho vzdelávania s platovým 
rastom, sociálne benefity. Kontakt: pucekova.helena@
gmail.com, č. tel. 0903271747
• Hľadáme brigádnika na stavby. Najlepšie vyučený 
klampiar alebo tesár. Púchov a okolie. 0948 894 899
• 50ročný telesne postihnutý muž na vozíku 
ponúka prácu – osobnej asistentky – opatrovateľky 
v  dopoludňajších hodinách počas týždňa a  soboty. 
Len z  Púchova a  podmienkou je vodičský preukaz. 
0940 713 746

SLUŽBY
• OPRAVY PC: preinštaľovanie a zrýchlenie systému, 
stavba nového PC, diagnostika PC, výmena 
komponentov, opravy monitorov, opravy notebooku, 
výmena displeja. Kontakt: 0919024247, nicolas.
seidl28@gmail.com
• ALUSOLID,s.r.o., slov. výrobca okien. Profil Gealan, 
Salamander. Výroba okien, montáž, demontáž, 
murárske práce, pozáručný servis, 5 rokov záruka.  
V Púchove. Vypracovanie cenovej ponuky zdarma. 
puchov@alusolid.eu
• 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
• 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 prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, 
maľovanie. Tel.: 0902 356 631
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky.  
T. č. 0911 689 723
• Strechy – tesárske a klampiarske práce. 0948 894 
899

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

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

KÚPA
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374
• Kúpim pojazdný motocykel značky Jawa typ 
250, 350 , 500 aj doklady alebo motor typ 250/353.  
Tel . kont. 0951 489 709
• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový byt 
v Púchove. Tel.kont. 0944 936 501

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

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu byt s príslušenstvom a inter
netom v Horných Kočkovciach. Len pre 1 osobu. 
Voľný od 1.8.2020. Tel.č.: 0914 120 216
• 69 ročný muž, občan Lysej pod Makytou, nefajčiar 
hľadá na 1 rok podnájom v  garsónke alebo 
samostatnú izbu v  rod. dome, najlepšie Lysá pod 
Makytou, Lúky p/Makytou, Záriečie a  okolie. Od 
1.9.2020. 0948 445 257
• Prenajmem 3 izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878
• Dám do dlhodobého   prenájmu, čiastočne 
zariadený 3izbový byt v Púchove, voľný od 1.8.2020.
tel. číslo 0908 721 600
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej ul. 
kanceláriu 18 m2 a priestor 36 m2 vhodný pre dielňu 
(krajčírstvo, opravy). Parkovacie miesto.0905 262 820

STRATY- NÁLEZY
• Našli sa kľúče v  Marczibányiho záhrade. Majiteľ 
nech sa hlási v inzertnej kancelárii v Divadle.
• Našli sa peniaze info na čísle: 0915 719 562
• Našiel sa hudobný nástroj vo vnútrobloku na 
Moravskej ulici. Majiteľ nech sa hlási v inzertnej 
kancelárii v Divadle.
• Našiel sa magnetický čip pri divadle. Majiteľ si ho 
môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii v Divadle.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 14.7.2020 si pripomenieme 4 roky od 
úmrtia mamy Evy Hudecovej a 29.11.2020 
uplynie 17 rokov, čo nás opustil otec Štefan 
Hudec. S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn 
s rodinami a sestra Elenka s rodinou. Kto ste ich 
poznali, venujete im tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v srdci zostávajú. Tí, čo 
Vás mali radi, stále spomínajú. Dňa 22.8.2020 
si s láskou a úctou spomíname 100. výročie 
narodenia a 8. výročie úmrtia nášho drahého 
otca a dedka pána Ozimého Jožka a 28. výročie 
úmrtia našej drahej mamy a babky pani Ozimej 
Irenky z Púchova. S láskou spomínajú dcéry  
s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im, spolu 
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Bolesťou unavení, tíško ste zaspali zanechajúc 
všetkých, čo ste radi mali. Za všetky tie vaše 
trápenia a bolesti, nech vám dá pán Boh večnej 
milosti. Dňa 22.6. uplynulo 10 rokov čo nás 
navždy opustil náš drahý otec Jan Šenkeřík  
a 28.7. uplynie 10 rokov čo nás navždy opustila 
naša drahá mama Helena Šenkeříková. 
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéra  
s rodinami.

OZNAM
Podnik technických služieb mesta Púchov s.r.o. 
oznamuje , že soboty odo dňa 11.07.2020 bude 

zber. dvor otvorený v čase od 8:00 – 12:00 hod.

ZO SZZP Púchov
Oznamuje svojim členom a priateľom, že dňa 
15.08.2020 poriada zájazd na Termálne kúpalisko 
Dunajská Streda. Poplatok na osobu je 20,00 €. 
Odchod o 6,00 hod. od starého DK. Hlásiť sa môžete 
u Jána Petra do 10.08.2020, tel. 0948093551 

Oznamuje svojim členom a priateľom, že dňa 
19.09.2020 poriada posedenie pri guláši na 
futbalovom ihrisku v Dolných Kočkovciach. 
Poplatok 4 €  / guláš, káva/. Hrá Peter Holba. Začiatok 
o 14,00 hod. Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 
10.09.2020, tel. 0948093551

Oznamuje svojim členom a priateľom, že dňa 
26.09.2020 poriada zájazd na Husacie hody 
do Slovenského Grobu. Poplatok  30 € / ¼ husy, 
doprava, občerstvenie/. Odchod autobusu o 10,00 
hod. od starého DK. Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 
20.09.2020, tel. 0948093551

NEMOCNICA  
ZDRAVIE, PÚCHOV

-----------------------
POHOTOVOSŤ

DOSPELÍ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

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

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

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

ZDARMA cez email na: 
reklama@puchovskakultura.sk

Najbližšie 
vychádzame:

18.8.2020
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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 €

Zaujímavé jubileum 7788


