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Fotoreportáž z letných detských táborov
Prázdninové leto sa pomaly končí. Mestská 

spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. pripravi-
la v spolupráci z lektormi Elenou Toporovou, 
Danielou Medveckou a Žanetou Littovou tri 
letné denné tábory pod spoločným názvom 
Táborové leto v Župáku. Prvý tábor bol vý-
tvarne tvorivý, druhý divadelný a tretí folk-
lórny. 

Deti sa okrem hrania a súťaženia aj niečo 
naučili – nahliadli do zákulisia cirkusu, výroby 
bábkovej divadelnej hry, modrotlače, zahra-
li si divadlo, zaspievali a zatancovali. Tábory 
prišli pozdraviť primátorka mesta Katarína 
Heneková a konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. 
Pavol Pivko.

Zdroj: Púchovská kultúra, s.r.o.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 13. augusta 2020 od 

13.00 hod. vo veľkej zasadacej 
miestnosti Mestského úradu 
Púchov sa konalo piate tohto-
ročné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 

Rokovanie poslaneckého zboru vie-
dol viceprimátor mesta Lukáš Ranik.  
Z 19 poslancov zastupiteľstva sa ospra-
vedlnili štyria - Peter Bílik, Emil Filo, 
Miroslav Kubičár a Roman Špaček. Po 
úvodnom bode „Pripomienky a dopyty 
obyvateľov mesta“, v ktorom vystúpil 
občan mesta Jozef Pěntka, poslanci 
prerokovali a schválili úpravu rozpočtu 
Mesta Púchov. Išlo najmä o preklasifi-
kovanie časti dotácie pre Púchovskú 
kultúru, s.r.o. do kapitálovej položky 
rozpočtu. Ušetrené prostriedky z do-
tácie na tento rok vo výške 20.000 eur 
mestská spoločnosť využije na vybu-
dovanie klimatizácie v Divadle.

Podobne poslanci schválili spoloč-
nosti MŠK Púchov presun finančných 
prostriedkov vo výške 6.000 eur z bež-
ných výdavkov na spolufinancovanie 
grantu na obnoviteľné zdroje energie. 
MŠK Púchov získalo z rezervného fon-
du mesta Púchov 16.000 eur na spra-
covanie projektovej dokumentácie na 
akciu Výstavba zariadení na využitie 
vybraných druhov OZE. MŠ Požiar-
na 1292 presunom medzi položkami 

rozpočtu získala 16.080 eur na spo-
lufinancovanie Projektu „Rok škôlkára  
v pohraničí“. Za uznesenie hlasovali 14 
poslanci, hlasovania sa zdržal poslanec 
Marián Mišún.

Následne zastupiteľstvo schválilo 
predloženie žiadosti o NFP za účelom 
realizácie malého projektu „Rok škôl-
kara v pohraničí“ z operačného pro-
gramu Interreg V-A Slovenská repub-
lika – Česká republika, zabezpečenie 
realizácie malého projektu v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, 
finančné prostriedky na financovanie 
malého projektu vo výške 16.080 eur  
a prostriedky na spolufinancovanie 
rea lizovaného malého projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov 
malého projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci vo výške 804 eur.

V ďalšom bode rokovania „Predaj, 
kúpa, nájom“ predložila prednost-
ka mestského úradu Iveta Brindzová 
niekoľko návrhov. Išlo predovšetkým  
o uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení bezodplatného 
vecného bremena voči AXUREAL, 
s.r.o., Streženice Mestom Púchov ako 
vlastníkom oprávneného pozemku  
v Streženiciach. Vecné bremeno spočí  va  
v povinnosti strpieť uloženie, zriadenie 
a prevádzku inžinierskych sietí - vodo-
vodnej prípojky a nevyhnutný  prístup  
k nej v súvislosti s realizáciou stavby 
„Kompostáreň mesta Púchov“. Všetci 
poslanci uznesenie schválili, podobne 
ako uznesenie o prenájme pozem-
ku v katastrálnom území Streženice 
od prenajímateľa Obec Streženice  
v prospech Mesta Púchov v súvislosti  
s realizáciou verejno-prospešnej stav-
by „Kompostáreň mesta Púchov“.

V bode „Rôzne“ viceprimátor Lukáš 
Ranik informoval poslancov o rokovaní 
VZ spoločnosti Finmos, o pravdepo-
dobne zrušenom mestskom jarmoku  
a o trestnom oznámení zneužitia pe-
čiatky Mesta Púchov. Poslanec Daniel 
Lako ako predseda ekonomickej ko-

misie informoval poslancov o inves-
tičných akciách v spoločnosti MŠK 
Púchov. Spoločnosť v najbližšej dobe 
zrekonštruuje osvetlenie zimného šta-
dióna a zapojí rekuperačnú jednotku, 
vďaka čomu ušetrí na energiách nema-
lé finančné prostriedky.

Viceprimátor mesta Lukáš Ranik po 
skončení zastupiteľstva zhodnotil ro-
kovanie poslancov: 

„Mimoplánované mestské zastupi
teľstvo sme zvolali naj mä kvôli granto
vým a eurofondovým výzvam, ktoré sme 
museli prijať do konca tohto týždňa. Ide 
o projekt našej ma terskej škôlky na cez
hraničnú spoluprácu s českou partner
skou škôlkou, ďalej sme museli schváliť 
nájom časti pozemku k eurofondovému 
projektu rekonštrukcie kompostoviska  
a taktiež sa chceme zapojiť k novej vypí
sanej výz ve na obnoviteľné zdroje ener
gie, ktoré chceme využiť po vzore mesta 
Trenčín na našich športoviskách. Verím, 
že všetci veľmi aktívne zapracujeme  
a budeme v týchto eurofondových pro
jektoch úspešní. Chcel by som sa po
ďakovať aj mojim kolegom poslancom 
MsZ, ktorí si aj počas leta a dovoleniek 
našli čas na mimoplánované mestské 
zastupiteľstvo a mohli sme tak flexibilne 
prijať veľmi dôležité uznesenia.“

Slavomír Flimmel
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Mesto Púchov vymenilo desiatky už veľmi poško-
dených mestských vlajok (trikolór) v spolupráci 
s Podnikom technických služieb mesta Púchov. 
Prenájom zdvíhacej plošiny bol vyhradený na 
dve hodiny práce, zamestnanci začali primárne  
s celou Štefánikovou ulicou, na ktorej sa naraz vy-
menilo najviac vlajok – na každom druhom stĺpe. 
Nové trikolóry už zdobia aj Ulicu Komenského. 
Pokračovať s výmenou ostatných vlajok v havarij-
nom stave sa má na uliciach Námestie slobody,  
1. mája a Moravská. V prípade, že sa v priebehu 
stredajšieho dopoludnia nestihnú vymeniť vlajky 
vo všetkých spomínaných lokalitách, pokračovať sa 
bude v nasledujúcich dňoch aj na iných vybraných 
miestach, kde sa poškodené vlajky budú nachádzať. 
Do výberu ostatných miest sa môžu zapojiť svojimi 
tipmi aj občania mesta, upozorňujeme, že počet je 
obmedzený a podnety následne zváži kompeten tný 
zamestnanec MsÚ Púchov, ktorý výmenu trikolór 
zaisťuje. Vopred ďakujeme za Vaše tipy.                   -lk-

Päťdesiat nových trikolór okrášlilo mesto Púchov

Počas predchádzajúpcich dní prebiehali na det-
skom ihrisku v Marczibányiho záhrade opravy dopa-

dovej plochy pri trampolíne a výmena držiakov na 
košovej hojdačke – opätovne z dôvodu preťaženia 
maximálnej nosnosti hojdačky. Pracovníci Študio - 
21 plus, s. r. o. vymenili poškodený koberec za nový 
a zároveň vyčistili trampolínu od nežiaduceho odpa-
du, v dôsledku čoho získa kobercový povrch nový 
vizuálny vzhľad. Údržba predmetného detského 
ihriska prebehla v polovici mesiaca júl, ďalej bude 
pod taktovkou inej spoločnosti nasledovať i oprava 
lanovej pyramídy, ktorú bolo Mesto Púchov nútené 
posunúť v dôsledku koronasituácie.

Prosíme občanov o trpezlivosť, dodržiavanie bez-
pečnosti i čistoty v priestoroch detského ihriska  
a starostlivého prístupu k verejnému majetku, ktorý 
slúži na príjemné voľnočasové chvíle predovšetkým 
našim najmenším občanom mesta. Ďakujeme.  

-lk-

V piatok dopoludnia (7. 8. 2020) prebehla 
na detskom ihrisku v Marczibányiho záhrade  
i oprava lanovej pyramídy, ktorú Mesto Púchov  
v tomto týždni avizovalo ako ďalší bod revitalizá-
cie predmetného detského ihriska. Spoločnosť 
Be net Sport, vymenila ukotvenie lanovej pyra-
mídy i niektoré laná, ktoré už boli opotrebované.  
V nasledujúcom týždni bude dokončená aj oprava 
detskej trampolíny a jej dopadovej plochy, ktorú 
iná spoločnosť začala minulý týždeň.                -lk-

Nový vzhľad detskej trampolíny 
v Marczibányiho záhrade

Lanová pyramída na 
ihrisku v Marczibányi-
ho záhrade po oprave
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Historicky prvá videokonferencia medzi 
družobnými mestami Púchov a Omsk, sa konala 
v utorok dopoludnia (11. 8. 2020) v priestoroch 
kancelárie primátorky mesta JUDr. Kataríny 
Henekovej, i za účasti viceprimátora Púchova 
Ing. Lukáša Ranika, prezidenta Združenia pod-
nikateľov regiónu Púchov Doc. Ing. Vladimíra 
Tarabu, PhD. aj prekladateľa a zapisovateľa Mgr. 
Ladislava Loužeckého. Hodinový telemost bol 
prínosom pre obe strany – slovenskú i ruskú, 
zástupcovia miest si pripomenuli tohtoročné 
významné výročia oboch miest a rozprávali sa aj 
o vzájomnom spoločenskom i ekonomickom pro-
grese, predostretý bol taktiež návrh na rozšírenie 
spolupráce napríklad v oblasti školstva. 

Mesto Púchov ako prvé spomedzi niekoľkých de-
siatok družobných miest Omska oslovilo vedenie 
mesta a zorganizovalo prvý slovensko-ruský tele-
most. Ruské družobné mesto Omsk si tento rok  
v auguste pripomína 304. výročie založenia mesta. 
Keďže z dôvodu stále pretrvávajúcej koronasituácie 
nie je možné vycestovať do Ruska, ako tomu býva 
každoročne počas tohto obdobia, oslovil Doc. Ing. 
Vladimír Taraba, PhD., prezident Združenia pod-
nikateľov regiónu Púchov, primátorku mesta JUDr. 
Katarínu Henekovú, s myšlienkou zorganizovať 
videokonferenciu s primátorkou Omska, Oxanou 
Fadinovou, ruským veľvyslancom Alexejom Leonida-
vičom Fedotovom a honorárnym konzulom Sloven-
skej republiky v Omskej oblasti Jurijom Viktorovičom 
Šapalovom. Za mesto Púchov sa okrem primátorky 
mesta a prezidenta Združenia podnikateľov regiónu 
Púchov telemostu zúčastnili aj viceprimátor Ing. 
Lukáš Ranik, preklad a zápis z konferencie vyko nal 
Mgr. Ladislav Loužecký. Družobná dohoda spája 
mestá Púchov a Omsk už 24 rokov a prítomní zástup-
covia nešetrili pozitívnymi reakciami na doterajšiu 
vzájomnú partnerskú spoluprácu ako v ekonomickej, 
športovej, kultúrnej či sociálnej oblasti, tak i v tej pria-
teľskej. „Myšlienka telemostu vznikla aj z toho dôvodu, 
aby naši partneri v Omsku nenadobudli pocit, že sme 
na nich zanevreli. Oslovili sme významných ľudí, ktorí 
sa mali tejto videokonferencie zúčastniť. 

V prvom rade pozdravila primátorka mesta Katarí
na Heneková svoju ruskú kolegyňu, primátorku Om
ska O  xanu Fadinu, ďalej všetkých účastníkov z omskej 
strany a predostrela objektívne skutočnosti, prečo sme 
nemohli pricestovať. Zaželala im veľa zdravia a aby 
mesto ďalej napredovalo. Pani Fadina poďakovala  
a odpovedala niekoľkými zaujímavými návrhmi, v 
prvom rade tým, že pokiaľ bude pandémia trvať ešte 
dlh šie, tak práve telemost je jedna z foriem, ako by sme 

mohli fungovať a venovať sa na ďalších online stretnu
tiach konkrétnym problematikám v oblastiach športu, 
kultúry, podnikania. Dokonca vznikol nápad, ktorý sa 
mi páči, že mesto Omsk zriadi na svojom webovom síd
le schránku s názvom mesta Púchov, kam budú môcť 
občania Omska písať svoje otázky, nápady, komentáre, 
ktoré sa budú vyhodnocovať. Myslím si, že je to nápa
dité a prínosné pre obe strany,“ uviedol Vladimír Tara-
ba. Podtrhol tiež myšlienku ruského veľvyslanca 
Alexeja Leonidaviča Fedotova, ktorý upozorňuje na 
to, že na Slovensku je ešte stále dostatočné množ-
stvo mladých ľudí, ktorí sa učia ruský jazyk a preto 
nie je žiaden problém ich do budúcna podporiť  
z ruskej strany lektorovaním, zabezpečiť im učebné 
materiály. V tomto prípade by sa tak mohlo jednať  
o rozšírenie spolupráce konkrétne v oblasti školstva, 
so zameraním na mesto Púchov pre miestne základ-
né školy, a vrátiť sa tak k niekdajším tradíciám do-
pisovania si v ruskom jazyku s niektorou partnerskou 
základnou školou v Omskej oblasti. 

Prítomní významní členovia videokonferencie 
ďalej vidia potenciál v oblasti medicíny, istý čas totiž 
v Púchove pôsobil ruský anestéziológ, MUDr. Igor 
Čugulov aj so svojou manželkou, fyzioterapeutkou, 
s ktorou pripravovali ľudí na operácie a personál NsP 
Zdravie s nimi bol nadmieru spokojný. „Vzhľadom na 
to, že sme telemost organizovali prvýkrát, technicky to 
bolo zvládnuté veľmi dobre, bez výrazných problémov, 
za čo patrí veľké poďakovanie IT technikovi, Petrovi Ba
rančíkovi. Hodnotím videokonferenciu ako prospešnú 
pre obe strany, ruskú i slovenskú, vymenili sme si naj
novšie informácie a cítil som sa, akoby tu sedeli s nami, 
rozprávali sme sa o veciach, ktoré nás trápia, zaujíma
jú a preto si neželám nič iné ako pokračovať v tom  
i naďalej. O dnešnom telemoste budem informovať  
i prezídium Združenia podnikateľov regiónu Púchov, 
v prípade, ak by boli nejaké požiadavky v oblasti pod
nikateľských aktivít, som ochotný kedykoľvek pomôcť. 
Uvedomujeme si, že pokiaľ sa na niečom dohodneme 
s predstaviteľmi v Omsku, tak to i dotiahneme do 
úspešného konca,“ pokračoval Vladimír Taraba. Na 
záver videokonferencie poďakovala za túto možnosť 
stretnutia dojatá Oxana Fadina, keďže Mesto Púchov 
ako prvé kontaktovalo svoje družobné mesto Omsk 
a ukázalo, že je ochotné pomôcť a pokračovať  
v spolupráci naďalej, aj počas koronakrízy. Významné 
výročie čaká mesto Púchov už o mesiac, a to 777. 
výročie prvej písomnej zmienky. Predstavitelia mes-

ta Omsk pri tejto príležitosti už teraz načrtli možný 
termín najbližšieho telemostu s mestom Púchov. 

Pozitívne hodnotí online spojenie s Ruskou fe-
deráciou i primátorka Púchova, Katarína Heneková: 
„Som veľmi rada, že sme sa mohli prvýkrát vidieť s pani 
primátorkou mesta Omsk, a aj to je dôkazom toho, že 
napriek svetovej pandémii sa môžu udržiavať vzájom
né priateľské vzťahy a verím, že sa nám čoskoro podarí 
stretnúť sa aj osobne a naplniť ciele o vzájomnej spo
lupráci našich družobných miest. Veľké poďakovanie 
patrí pánovi Vladimírovi Tarabovi i technickému záze
miu Petra Barančíka za sprostredkovanie tohto online 
stretnutia. Slovami z listu Oxany Fadinovej sprostredko
vane odovzdávam pozdravy občanom mesta Púchov, 
ktorým praje veľa šťastia, zdravia a spokojnosti a verí, 
že naše spoločné záujmy prinesú ďalšie rozvitie v so
ciálnej, kultúrnej a ekonomickej sfére, ktoré budú pos
tupne kvitnúť.“

Telemost Púchov-Omsk bol skúsenosťou i pre vice-
primátora Lukáša Ranika: „Celý telemost prebehol 
naozaj veľmi dobre a dúfam, že je to začiatok pre rieše
nie viacerých oblastí, v ktorých sme sa chceli navzájom 
posúvať. V Omsku majú výborný šport, výbornú kultúru 
a cítim, že sa potrebujeme inšpirovať, vymieňať si post
rehy, je to pre inakosť a v tom chceme pokračovať.“

Príjemné pocity z priebehu videokonferencie mal  
i prekladateľ a zapisovateľ online stretnutia, Ladislav 
Loužecký, ktorému sa rozšírenie spolupráce v rám-
ci základných škôl v Púchove a v Omsku zdá byť 
veci prospešné. „Oxana Fadina bola dojatá, sama 
poznamenala, aké sú významné výročia oboch miest 
a pripomenula, že nasledujúci rok nás čaká 25 rokov 
– štvrťstoročie vzájomnej spolupráce. O oslavách 
výročia mesta Omsk hovorila skromne ako aj  
o vyznamenaní, ktoré ako mesto dostali od preziden-
ta Vladimíra Putina, a to k 75. výročiu ukončenia 
Veľkej vlasteneckej vojny, teda 2. svetovej vojny. 
Poukázala na skutočnosť, že hoci ako mesto nebo-
li priamo na frontovej línii, tak front zásobovali po 
celý čas každý deň. Okrem toho nás teší, že ruský 
veľvyslanec na Slovensku, Alexej Leonidavič Fedo-
tov, vníma naše družobné vzťahy ako nadštandard-
né spomedzi ďalších 53 partnerských zmlúv s inými 
mestami.“

Slovensko – ruské online stretnutie prinieslo pre 
obe mestá viacero inšpirácií, tie budú môcť prebrať 
na najbližšom septembrovom telemoste organizova-
nom predstaviteľmi mesta Omsk.  Laura Krošláková

Prvý telemost Púchov - Omsk v znamení výročných osláv 
družobných miest inšpiroval k rozšíreniu spolupráce



spravodajstvo6

V čase šíriaceho sa koronavírusu boli z praktického 
a zdravotného hľadiska zrušené tradičné radničné 
návštevy družobných miest Púchova. Aj vzhľadom 
k nedávnemu telemostu medzi mestami Púchov  
a Omsk Vám prinášam pár vetami obzretie sa za 
minuloročnou družobnou návštevou Omska.

Vedeli ste, že mesto Omsk v Ruskej federácii je 
čo do rozlohy a počtu obyvateľov porovnateľné so 
stovežatou Prahou? Len tak pre zaujímavosť, má cca 
1,17 milióna obyvateľov a rozlohu cca 522 km², roz-
prestiera sa po dĺžke asi 40 km na sútoku riek Irtyš 
a Om. Je to druhé najväčšie mesto na Sibíri. Táto 
destinácia medzi cestovateľmi z našich končín je 
pomerne málo vyhľadávaná a to z pochopiteľných 
príčin. Niekedy na začiatku spolupráce medzi radni-
cami Púchova a Omska vzdialenosť nerozhodovala. 
Treba poznamenať, že za myšlienkou spolupráce 
patrí vďaka vtedajšej vlajkovej lode slovenského 
priemyslu-firme Matador. Táto družba pretrváva už 
24 rokov.

V auguste 2019 sa družobnej návštevy Omska - 
mesta v srdci západno-sibírskej pláne zúčastnila 
delegácia mesta Púchov v zložení: poslanec MsZ 
Cyril Crkoň a v tom čase zamestnanec Púchov servis, 
s.r.o. Ladislav Loužecký. Trasa cesty viedla Púchov-
Viedeň-Moskva-Omsk-Moskva-Bratislava-Púchov. 
Za pohorím Ural v centre západnej Sibíri, v stepnej
oblasti na hraniciach s územím Kazachstanu je opro-
ti nášmu stredoeurópskemu času posun až o štyri
hodiny dopredu. Privítalo nás v celku príjemné let-
né počasie a od pristátia do vzlietnutia na tunajšom
medzinárodnom letisku aj príjemní a dobrosrdeční
ľudia. 

Mesto žilo oslavou 303. výročia od jeho založe-
nia a vo veľkom štýle sa oslavoval „Deň mesta“. 
Na začiatku profesionálne a bohato pripraveného 
kultúrneho programu sa púchovská delegácia stretla 
s primátorkou Omska O. N. Fadinou, kde sme si vy-
menili vzájomné pozdravy s vopred pripravenými 
mestskými prezentami. Že Slovensko a hlavne 
mesto Púchov má cveng v tejto časti sveta, sme sa 
mohli na vlastné oči a uši presvedčiť pri stretnutí  

a komunikácii s domácimi občanmi, pri ktorých bolo 
cítiť závan nostalgie a spomienok na už neexistujúci 
spoločný gumárenský podnikateľský projekt Mata-
dor-Omskšina. 

Omsk počas osláv dýchal športom (sibírsky medzi-
národný maratón), kultúrou (desiatka divadiel), ra-
dosťou, jarmokom, výstavami (flóra), besedami pod 
holým nebom, otvorenými medzinárodnými maj-
strovstvami Ruska družstiev v ohňostroji. Od novej 
a modernej tváre Omska sme sa preniesli naprieč 
jeho históriou a založením. Okrem prehĺbenia dl-
horočnej spolupráce medzi týmito mestami, bola 
táto pracovná cesta zdrojom inšpirácií vo verej-
no-prospešnej činnosti. Z množstva našich aktivít 
okrem zaujímavého a na 
naše pomery bohatého 
kultúrneho programu 
vyčnieva návšteva rad-
nice Omska, stretnutie  
s ďalšími hosťami družob-
ných miest mesta Omsk, 
ktorých bolo cez päť de-
siatok. 

Pre zaujímavosť vám 
ešte ponúkam zopár 
zaujímavostí o hlavnom 
kultúrnom meste Sibíri. 
Okrem iného Omsk je ad-
ministratívnym centrom 
v regióne, je dôležitým 
železničným uzlom,  
v ktorom sa spájajú dve 
vetvy transibírskej magis-
trály. Je to mesto kontras-
tov (nového a starého), 
má krásnu pravoslávnu 
katedrálu Nanebovza-
tia Panny Márie. Dostalo 
pomenovanie brána Sibíri 
s preslávenými vedeckými 
osobnosťami, vysokými 
školami, kultúrnymi  

a kreatívnymi organizáciami, športom. A ak ešte 
niekto nevie, v Púchove žije niekoľko šťastných 
spoločných manželstiev z týchto „našich dvoch  
miest“.  Tomu sa vraví družba! Do budúcna sa nám 
otvára priestor na rozširovanie priateľstva medzi 
školami, kultúrnymi inštitúciami, športovými klubmi.

Omsk je miestom, ktorého krásu a veľkosť po-
chopíte až po pár dňoch. Spoza nových sivých pa-
nelákov sa vám vynoria prekrásne chrámy, história. 
V zachmúrených tvárach domácich objavíte úsmev, 
skutočnú ruskú srdečnosť a pohostinnosť. Prišli sme 
ako skromná púchovská delegácia a odchádzali sme 
ako vážení hostia. A tento pocit ostal dlho v nás aj po 
našom šťastlivom návrate domov.              Cyril Crkoň

Čo je nové? Pandémia koronavírusu spolu  
s opa treniami na elimináciu jej dopadov pribrzdili 
mestské rozvojové aktivity a Pod Lachovcom ich tak-
mer úplne zastavili...

Po likvidácii drevených stĺpov - pamätníkov  
z minulého storočia po zrušenom mestskom 

rozhlase, pri budovaní optickej siete VMČ dlhodobo 
požadoval aj likvidáciu ďalších šestnástich kovových 
stĺpov na uliciach našej MČ (3 kusy na Ul. Pod La-
chovcom, 3 kusy na J. Kráľa, 6 kusov na Kuzmányho  
a 4 kusy na Sládkovičovej), ktoré sú majetkom mesta. 
V júni došlo k dohode a oddelenie DSaBP objedna-
lo ich likvidáciu v PTSM. Osem stĺpov sa nachádza 
na súkromných pozemkoch, chcem preto vyzvať  
a požiadať majiteľov dotknutých ne hnuteľností, 
aby umožnili pracovníkom vstup na svoje pozemky 
počas demontáže a strpeli krátkodobo obmedze-
nia s tým spojené. V čase vydania PN by už mala byť 
likvidácia stĺpov prakticky pred ukončením, respek-
tíve ukončená.

Rozbehli sme so spomínaným oddelením aj 
prípravu ďalšej plánovanej etapy výmeny nevyhovu-
júcich prvkov, resp. prvkov nespĺňajúcich súčasné 
legislatívne požiadavky na ich bezpečnosť na det-
skom ihrisku Za cintorínom. Pribudne tu nový kolo-
toč (nahradí “zemeguľu”), dve nové húpačky spojené 
so šmýkačkou (nahradia dve staré sólo húpačky)  
a nové kryté pieskovisko, ktoré nahradí doterajšie 
“tri” nespĺňajúce legislatívne požiadavky.

VMČ na mimoriadnom zasadnutí 19. 7. 2020 pre-
rokoval a schválil revíziu plánu rozvoja MČ Pod La-
chovcom, ktorý bude podkladom na predpokladané 

rokovania o ich zaradení do plánu realizácie po 
zhodnotení výhľadovej prognózy bilancie príjmov  
a výdavkov mestského rozpočtu v tomto roku.

Nezaháľal však „súkromný“ kapitál a počas koro-
nakrízy bytový dom č.1280 potichu a nenápadne 
radikálne zmenil svoj vzhľad a tepelnoizolačné para-
metre, ktoré prinesú do budúcna jeho obyvateľom 
úspory nákladov na energie. Dúfam, že bude in-
špiráciou aj pre ďalšie BD v susedstve.

       Pavel Melišík

Spomienky na minuloročnú návštevu Omska

Aktuálne spod Lachovca
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Vláda SR dňa 15. júla 2020 vymenovala 
53 nových prednostov okresných úradov. 
Novým prednostom Okresného úradu  
v Púchove sa stal Marián Herdel, ktorý pri 
tejto príležitosti poskytol Púchovským 
novinám krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a žili?
Pochádzam z Novej Dubnice, menšieho mesta na 

Považí. Tu žijem od narodenia. Pretože v profesijnom 
živote som veľa cestoval, vždy mi učarovalo menšie 
mesto na kľudný rodinný život. Študoval som na 
Univerzite v Prešove a po bakalárskom štúdiu na 
Pedagogickej fakulte moje štúdium pokračovalo na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?
Dlhodobo som pôsobil v súkromnej sfére. Boli to 

rôzne riadiace pozície v spoločnostiach na Slovensku 
a v Českej republike. Pred príchodom na túto funkciu 
ma zamestnávalo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. 
Vždy ma fascinovali lietadlá ako také, či už na oblohe, 
alebo na zemi. Päť rokov som pôsobil ako dispečer.

Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Ako dieťa som dosť často chodil do mesta Púchov 

a neskôr spoznával okolie i neďaleké kúpele. Dá sa 
povedať, že mesto poznám ako moje rodné mesto. 
Priebežne sledujem jeho dianie a kultúrny život, aj 
keď ma predošlá práca zaviala opačným smerom. 
Mesto Púchov sa mi stalo osudným, tu som stretol 
svoju manželku.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhod-
li uchádzať sa o novú pracovnú pozíciu?

Prijal som výzvu a zúčastnil sa výberového kona-
nia. Bolo dvojkolové a členovia výberovej komisie 

rozhodli, že zastávam túto významnú funkciu za 
okres Púchov. Uvedomujem si, že viesť Okresný úrad 
je zodpovednosť voči zamestnancom a aj občanom. 
Profesionálny prístup, odbornosť a tiež ľudskosť sú 
základy, na ktorých chcem stavať.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?
Keďže prednosta okresného úradu je „predĺžená 

ruka štátu“ a patríme pod Ministerstvo vnútra, musím 
sa riadiť ich pokynmi a smernicami. Už som sa stihol 
zúčastniť zasadnutia – Združenie obcí Mikroregiónu 
Púchov. Zachytil som veľa podnetov, ktoré trápia 
starostov okresu. Pokiaľ bude možné, každý pod-
net, ktorý nebude v kompetencii okresného úradu, 
odporučím na príslušný úrad. Mojim cieľom je riadiť 
chod úradu odborne a citlivo. Aby občan, aj napriek 
tomu, že nebude vyhovené požiadavke k jeho úplnej 
spokojnosti, odchádzal s pocitom, že mu bolo po-
radené ako jeho problém vyriešiť. Respektíve jeho 
problém zmierniť.

Ktoré aktuálne problémy považujete za priorit-
né?

Zastávam názor, že kultúra etiky a zlepšenie 
pracovných podmienok sú vzájomne prepojené.  
Prioritne už riešim zrýchlenie vkladov na katastrál-
nom oddelení, pretože som zistil, že je tam dlhodobý 
výpadok pracovných síl. Postupne vnikám do prob-
lematiky, učím sa za aktívnej pomoci vedúcich od-
delení a jednotlivých zamestnancov. Už mám pred-
stavu a pripravené podklady na zefektívnenie práce.

Máte svoje obľúbené životné krédo?
Obľúbil som si výrok sv. Konštantína Filozofa, že 

výkon verejnej služby je užitočnou službou pre 
spoločnosť, ktorá je zároveň veľkomyseľnou morál-
nou voľbou a vznešeným povolaním.

Slavomír Flimmel 

Rozhovor s Mariánom Herdelom, novým 
prednostom Okresného úradu v Púchove

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!
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Policajt obvodného oddelenia v Púchove začal 
trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ktorého sa 
dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že využil 
nepozornosť predavačky a z predajne rozličného 
tovaru odcudzil 434 stieracích žrebov, čím spôsobil 
škodu vo výške 1.518 €.

V prípade zistenia páchateľa a preukázania viny 

ukla dá zákon za tento skutok trest odňatia slobody 
až na dva roky.

Polícia upozorňuje zamestnancov najmä v malých 
obchodných prevádzkach na to, že nie všetci zákaz
níci prišli s úmyslom niečo naozaj kúpiť. Niekedy je 
úmysel zabaviť predavačku, zatiaľ čo druhá osoba 
nepozorovane odcudzí tovar.                 KR PZ Trenčín 

Za krádež stieracích žrebov hrozia 
neznámemu páchateľovi dva roky

Mestská polícia

Polícia informuje

Aj následky takejto dopravnej nehody museli likvidovať hasiči na diaľnici D1.                       FOTO: KR HaZZ Trenčín

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca júl 2020 uskutočnili príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom sa
mosprávnom kraji celkom 252 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac – 113, technických zá
sahov. Nasledovalo 72 výjazdov k dopravným ne
hodám, 35 zásahov pri požiaroch a 14 ekologických 
zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého 
mesiaca vykonali 13 požiarnoprevierkových cvičení 

a päť výjazdov k udalostiam, pri ktorých napokon za
sahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac júl 
boli vyčíslené na viac ako 120.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 511.000 eur. KR HaZZ Trenčín 

Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili 
v júni majetok za viac ako pol milióna

Kým od začiatku roka bola situácia v dopravnej ne
hodovosti v Púchovskom okrese priaznivá a pri do
pravných nehodách nikto na cestách okresu Púchov 
nezahynul, v júli prišli o život na okresných cestách 
až traja ľudia. 

Dňa 26. júla 2020 okolo 13.37 hod. v katastri obce 
Visolaje na križovatke cesty I/61 s cestou III/1948 
(Zákľuky), došlo k dopravnej nehode medzi osobným 
motorovým vozidlom zn. Suzuki SX4 , ktoré viedol 74 
ročný vodič a motocyklom zn. Yamaha XT 660, ktorý 

viedol 35ročný vodič. Vodič vozidla zn. Suzuki SX4 
pri odbočovaní doľava z cesty I/61 na cestu III/1948, 
nedal prednosť v jazde oproti jazdiacemu motocyklu 
zn. Yamaha XT 660, pričom došlo k zrážke. Pri nehode 
vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým pri prevoze 
do nemocnice podľahol a jeho 50 ročná spolujazd
kyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vo 
vozidle zn. Suzuki SX4 utrpela spolujazdkyňa vo veku 
80 rokov ľahké zranenie.                  

KR PZ Trenčín 

Pri zrážke automobilu značky Suzuki  
s motocyklom prišli o život dvaja ľudia 

Zranený cyklista
Hliadka púchovskej mestskej polície zasahovala 

na požiadanie stálej služby Obvodného oddele
nia Policajného zboru v Púchove na cyklotrase 
popri Nimnickej ceste, kde sa po páde na chod
ník zranil cyklista. Mestskí policajti našli na mieste 
zraneného cyklistu, ktorý sedel na tráve a pri ňom 
bola aj oznamovateľka prípadu. Cyklisti vyšetrili 
zdravotní záchranári, ktorí ho vzápätí aj odviezli 
domov na jeho adresu.  

Osie hniezdo odstránili
Púchovskí mestskí policajti riešili telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Mojmírovej ulici 
spadlo zo stromu asi dvadsaťcentimetrové osie 
hniezdo. Hliadka po príchode na miesto našla 
hniezdo plné ôs. Mestskí policajti pomocou vody 
hniezdo odstránili tak, aby nedošlo k uštipnutiu 
obyvateľov.  

Nebezpečná zábavka
Svojským spôsobom si „užívali“ prázdniny malo

leté deti z Púchova. Na Mládežníckej ulici hádzali 
vo večerných hodinách kamene v zadnej časti 
nakladacej rampy predajne potravín. Chlapcom 
sa podarilo prasknúť dve okná, k vypadnutiu ani 
jednej sklenenej výplne nedošlo. Hliadka zistila, 
že jedným z páchateľov bol maloletý chlapec, 
ktorého našli u starých rodičov v Púchove. Hliad
ka oznámila priestupok aj matke maloletého, tá 
informovala, že po dohode s vedúcim predajne 
asi 20eurovú škodu uhradí. Keďže chlapec ne
dovŕšil pätnásť rokov, mestskí policajti prípad 
odložili. 

Rozbil okno a dorezal sa
Hliadka mestskej polície riešila telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na vchode bytovky 
na Námestí slobody rozbil neznámy páchateľ 
sklenenú výplň plastových vchodových dverí. 
Mestskí policajti zistili na mieste priestupok, mies
to fotograficky zdokumentovali. Osoba podozrivá 
z rozbitia sklenenej výplne bola v čase príchodu 
mestských policajtov pravdepodobne na lekár
skom ošetrení, keďže na dverách a na zemi boli 
stopy po krvi. Prípad je v riešení.  
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Andrej Kršjak: Ži tu a teraz, ži naplno 
a usmievaj sa!

Má 37 rokov a patrí k úspešným 
Púchovčanom, ktorí sa presadili 
vo svete. Andrej Kršjak od roku 
2019 riadi celosvetovo vývoj pro-
duktov v Continental ContiTech 
Vibration Control. V rozhovore 
pre Púchovské noviny o sebe pre-
zradil:

Som jednoduchý človek, ktorý rád 
žije život a miluje svoju rodinu. Po zá-
kladnej škole som študoval na Gym-
názium v Púchove a Fakulte priemy-
selných technológií. Mojou najlepšou 
priateľkou a zároveň milovanou ženou 
je Katka z Margecian. Spolu vychová-
vame trojročného syna Andrejka, ktorý 
je pre nás všetko. Vo voľnom čase rád 
„majstrujem“ okolo domu, hrám tenis, 
lyžujem, varím a amatérsky hrám na 
bicie a harmoniku.

Spoznal som ťa ako tvoj triedny 
učiteľ na Gymnáziu v Púchove. Máš 
na strednú školu dobré spomienky?

Tie najlepšie. Je to vek, kedy človek 
prechádza pubertou a formuje sa jeho 
osobnosť. Vznikajú priateľstvá, ktoré 
trvajú celý život, čoho dôkazom je aj 
naša 4.A. Pravidelne každých 5 rokov 
sa takmer celá trieda stretávame (ten-
to rok to bude už 20. výročie maturity). 
Tie časy sa už nevrátia, ale spomienky 
v nás ostanú. Musím priznať, že nie-
kedy si spomeniem aj nato, keď si ma  
s rodičmi pozval do kabinetu a vys-
vetľoval im ako chodím poza školu. Ale 
aj to patrí ku štúdiu a puberte, i keď to 
nie je ten „top“ príklad vzorného štu-
denta. Zaujímavé je, ako človek s od-
stupom času vníma túto životnú etapu 
- keď sa na ňu pozrie očami skoro šty-
ridsiatnika, ktorý už má zodpovednosť 
sám za seba a svoje deti.

Vyštudoval si púchovskú FPT. Aký 
máš názor na slovenské školstvo? 
Zveríš svojho syna našim školám?

I keď nevidím do všetkých detailov, 
systém vysokého školstva má poten-
ciál na radikálnu zmenu. Máme veľa 
univerzít a fakúlt na počet obyvateľov 
a to, že musia školy bojovať o prežitie 
na základe počtu aktívnych študen-
tov, je zvrátené. Samozrejme s tým ide 
úroveň výučby a nároky na študentov 
výrazne dole. Aby škola nestratila na 
kvantite a mala dobré dotácie, kvalita 
je v úzadí. 

Na druhej strane: kto chce, tak 
„maká“ a môže byť aj dobre vzdelaný, 
aj úspešný. Nedávno som čítal, že tím  
z púchovskej FPT získal celonárodný 
patent v oblasti špeciálneho receptu 
na gumárenskú zmes, ktorý vie výz-
namným spôsobom ovplyvniť valivý 
odpor pneumatiky a tým znížiť spo-
trebu automobilu. A dokonca využíva 
plnivá z odpadových zdrojov. Gratulu-
jem celému tímu. 

Študovať v zahraničí má svoje čaro, 
človek spozná novú kultúru. Niektoré 
zahraničné univerzity majú vyšší kre-
dit, ako slovenské, ale posielať deti 
študovať do zahraničia nie je podľa 
mňa správna cesta. Kto chce, vie sa 
presadiť aj u nás. Môj syn je slobodný  
a rozhodnutie bude na ňom. Sa-
mozrejme budem tu preňho, ak bude 
chcieť poradiť.

Čo si robil po skončení vysokej 
školy?

Vyštudoval som inžiniera a bolo mi 
ponúknuté pokračovať v doktorand-
skom štúdiu, ale ja som sa rozhodol 
pre reálny svet, reálne aplikácie, reálnu 
firmu, reálne výzvy. Toto všetko je na 
škole obmedzené, tam sa človek zame-
riava skôr na vedu a výskum. Uplatne-
nie ich výsledkov je často obmedzené 
a trvá niekedy desiatky rokov, kým sa 
výskum pretaví do reálneho života. Ja 
som chcel výsledky mojej práce vidieť 
okolo seba na ulici hneď. 

Mojou prvou zastávkou bol Conti-
nental vo Frenštáte pod Radhoštem. 
Perfektná príležitosť pre absolventa 
pracovať na oddelení vývoja produk-
tov a robiť na konceptoch pre reálne 
aplikácie. Vyvíjali sme senzory do au-
tomobilov. Moja špecializácia bola vy-
sokoteplotný senzor do 1 100 °C. 

Vo Frenštáte som bol vyše roka a za-
písal som si aj prvé patenty ohľadom 
spomínaného vývoja. Druhou zastáv-
kou bola firma Honeywell v Brne, kde 
sme s tímom vyvíjali turbodúchadlá 
(„turbá“) do automobilov. V Brne som 
zotrval do roku 2009 a mal možnosť 
spoznať aj iné kultúry. V rámci zaško-
lovacieho procesu som bol mesiac vo 
Francúzsku a šesť týždňov v Los An-
geles.

Od roku 2009 pôsobíš v koncerne 
Continental: ContiTech Vibration 
Control Dolné Vestenice. Ako sa ti 
tam darí posledných 11 rokov?

Darí sa mi výborne a som nesmierne 
vďačný za možnosti, ktoré mi firma dá-
vala a stále dáva. Nastúpil som v roku 
2009 ako prvý zamestnanec oddelenia 
vývoja produktov a oddelenie sa po-
stupne rozšírilo na 30 zamestnancov. 

Mal som tú česť zostaviť a viesť tento 
skvelý tím, ktorý dodnes pracuje na 
špičkovej úrovni a je rovnocenným 
partnerom v našej celosvetovej sieti 
vývojárskych centier.

Na začiatku svojej kariéry si za 
dva roky zmenil dvoch zamestnáva-
teľov. Čo ťa drží tak dlho v Continen-
tale ContiTechu?

Fakt už je to 11 rokov. Keď sa zamy-
slím, že musím dochádzať 80 km do 
práce a 80 km z práce, tak niečo tam 
musí byť... Je to motivácia. Ale kde sa 

berie motivácia? Každého motivujú 
iné faktory a pre mňa sú motorom ne-
ustále výzvy, dynamicky meniace sa 
prostredie, možnosť rozvíjať sa, učiť sa 
nové veci, práca so zaujímavými ľuďmi. 

V roku 2019 si odišiel pracovať do 
ústredia firmy v Nemecku. Prečo si 
sa nedávno vrátil späť do Púchova?

Už v roku 2018 som začal pociťovať, 
že dynamika a výzvy nie sú na rov-
nakej úrovni, ako keď sa oddelenie 
vývoja budovalo, čo je prirodzené. Na-
šťastie presne v tejto dobe prišla po-
nuka z centrály v Hannoveri odísť do 
Nemecka a zodpovedať ako riaditeľ za 
vedenie vývoja produktov celosvetovo 
vo všetkých pobočkách Continental 
ContiTech Vibration Control. Túto vý-
zvu som prijal. Samozrejme musela 
súhlasiť aj rodina, s ktorou som odišiel 
do Nemecka. 

Moja profesijná výzva bola riadiť ce-
losvetovo skúsený vývojársky tím ako 
relatívne mladý. Myslím, že som sa  
s touto výzvou popasoval a dokázal, že 
sa to dá. Za rok som navštívil všetky vý-
vojárske centrá vo viacerých závodoch 
v Nemecku, Číne, Francúzsku, Amerike, 
Kanade, Brazílii. Mám len tie najlepšie 

spomienky na uplynulý rok, spoznal 
som veľa nových skvelých ľudí. 

Najväčšia výzva však bola odlúče-
nie od širšej rodiny a s tým spojené 
riziko, že sa neaklimatizujeme v novej 
krajine. Tak sa aj stalo a po vyše roku 
a pol prišlo rozhodnutie vrátiť sa späť 
do Púchova. Firma mi bola veľmi nápo-
mocná, porozumela mojim dôvodom 
a navyše mi dovolila túto celosvetovú 
funkciu preniesť z Nemecka do Dol-
ných Vesteníc a vykonávať ju u nás 
na Slovensku. Samozrejme s funkciou 
je spojené časté cestovanie po celom 
svete, ale to už nie je problém.

Vo voľnom čase hráš na bicie a har-
moniku a zo športov máš rád tenis...

Áno, toto sú moje obľúbené činnos-
ti. Tenis hrávam v TK Púchov už vyše 
30 rokov. Prešiel som všetkými mlá-
dežníckymi družstvami a dnes stále 
reprezentujem Púchov v mužskej súťa-
ži, kde hráme 1. triedu. Tenis pre mňa 
znamená veľa, človek môže úplne vy-
pnúť, sústredí sa na každý úder, každý 
bod, behá, udiera do loptičky. Tenis vy-
žaduje dokonalú koordináciu všetkých 
častí tela a stále musíš premýšľať ako  
a kam hrať loptičku, aby si nad súpe-
rom zvíťazil. Paradoxne človek pri 
tomto fyzicky a psychicky náročnom 
športe dokáže dokonale zrelaxovať, čo 
je v dnešnej dynamickej a stresujúcej 
dobe dôležité. 

Harmonika je ďalšia „srdcovka”, pri 
ktorej si oddýchnem a zaspomínam na 
časy, keď ma môj dedko Emil učil hrať 
na tento krásny nástroj. Mám rád ryt-
mus a tempo, od mala si stále klopkám 
rôzne melódie do stola, a preto som sa 
začal amatérsky učiť hrať na bicie. Do-
konca sme mali s kamarátmi „Vlastom“, 
Radom a Lukášom aj kapelu „The Suxe-
es“ a v dobách „najväčšej slávy“ odo-
hrali aj pár koncertov v okolí. Máme na 
toto obdobie skvelé spomienky, ktoré 
čas od času oživujeme, keď vybehne-
me do mesta na pivo. Pevne verím, že 
si ešte niekedy spolu zahráme.

Aké máš plány na najbližšie obdo-
bie? Na čo sa tešíš tento rok?

Nerobím si dlhodobé plány, radšej 
žijem tu a teraz. Rodičia majú chatu pri 
Púchove, na ktorú mám z detstva tie 
najlepšie spomienky. Otec nás tu s bra-
tom brával na víkendy a učil nás zruč-
nostiam ako píliť, sekať drevo, pribíjať 
klince, vŕtať ručným vrtákom. Spozná-
vali sme prírodu, chodili na huby, lepili 
lietadlá z balzy a púšťali ich na okoli-
tých lúkach. Pri petrolejke sme večer 
hrávali hry a rozprávali sa. Mama nám 
vždy dobre navarila - nezabudnem na 
legendárne pečené kura v rúre na dre-
vo. Starala sa o nás s láskou, aby sme 
sa mali dobre a boli šťastní. Teraz otec 
chatu rekonštruuje, aby sme tam moh-
li na víkend chodiť aj s mojim synom 
Andrejkom a mohli spolu opäť zažiť 
túto jednoduchosť, ktorej je v dnešnej 
dobe ako šafranu. 

Aké je tvoje životné krédo alebo 
obľúbené motto?

Ži tu a teraz, ži naplno a usmievaj sa!

Slavomír Flimmel
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Na cestách Púchovského okresu sa v prvom pol
roku tohto roka stalo 26 dopravných nehôd, čo je  
o 12 menej, ako v rovnakom období minulého roku. 
Dopravné nehody v Púchovskom okrese si v prvom 
polroku nevyžiadali žiadnu obeť, štyria ľudia utrpe
li ťažké a 14 ľahké zranenia. Priaznivú bilanciu kazí 
počet dopravných nehôd s prítomnosťou alkoholu 
u jej vinníkov. Až osem vodičov, ktorí spôsobili dop
ravnú nehodu, bolo v okrese Púchov pod vplyvom 
alkoholu. V tomto ukazovateli bol Púchovský okres 
po okrese Prievidza druhým najhorším v celom 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 došlo na 
cestách v Trenčianskom kraji k 499 dopravným ne
hodám (154), z toho s následkom na zdraví bolo 
191 dopravných nehôd (55). Pri dopravných ne
hodách bolo 14 osôb usmrtených (+3), 23 osôb ťažko 
zranených  (16) a 197 osôb ľahko zranených (58).

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dop
ravných nehodách došlo k usmrteniu 7 vodičov 
o sobného automobilu, 1 spolujazdca v osobnom 
automobile, 1 vodiča nákladného automobilu,  
2 vodičov motocykla, 2 cyklistov a 1 chodca. 

Dni a časy vzniku dopravných nehôd  
Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 01. 01. 

2020 do 30. 06. 2020 najviac dopravných nehôd zaz
namenaných v stredu (84 dopravných nehôd, 15), 
v sobotu (83 dopravných nehôd, 21) a v piatok (82 
dopravných nehôd, 17). V porovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2019 je zaznamenaný pokles počtu 
dopravných nehôd každý deň v týždni.

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo 
za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 najviac 
dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 12.00 
do 16.00 h. (110 dopravných nehôd, 45) a v čase 
od 16.00 do 20.00 h. (99 dopravných nehôd, 23).  
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 je zaz
namenaný pokles počtu dopravných nehôd vo všet
kých vyhodnocovaných časových intervaloch.

Miesta dopravných nehôd
V obci bolo za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 

2020 zaevidovaných 350 dopravných nehôd (97), 
pri ktorých bolo 5 osôb usmrtených (+1), 12 osôb 
bolo ťažko zranených (7) a 124 osôb bolo ľahko 
zranených (25). Mimo obce bolo zaevidovaných 
149 dopravných nehôd (57), pri ktorých bolo 9 osôb  
usmrtených (+2), 11 osôb bolo ťažko zranených (9)  

a 73 osôb ľahko zranených (33). Z hľadiska násled
kov dopravných nehôd na živote alebo zdraví, boli 
kritické najmä cesty I. a II. triedy. 

Na diaľnici bolo zaznamenaných 38 dopravných 
nehôd (6), pri ktorých nebola žiadna osoba usmr
tená (1) ani ťažko zranená (2) a 1 osoba bola ľa
hko zranená (8). Na diaľnici v pôsobnosti DO PZ 
Trenčín bolo zaznamenaných 33 dopravných nehôd 
(0), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (1), 
ťažko zranená (2) ani ľahko zranená (8). Najčastej
šou príčinou vzniku dopravnej nehody na diaľnici  
v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo porušenie 
povinnos ti vodiča (18 dopravných nehôd, +4) a ne
dovolená rýchlosť jazdy (11 dopravných nehôd, 6). 
Z hľadiska dní patrili medzi najnehodovejšie dni 
pondelok (7 dopravných nehôd, +3), utorok (7 do
pravných nehôd, +7) a piatok (7 dopravných nehôd, 
+1). Z hľadiska času patril medzi najnehodovejšie 
intervaly čas od 16.00 do 20.00 h. (8 dopravných ne
hôd, +4) a od 08.00 do 12.00 h. (7 nehôd).                                                             

Na železničných priecestiach boli zaznamenané  
4 dopravné nehody (2), pri ktorých nebola žiadna 
osoba usmrtená (0) ani ťažko zranená (2), 1 osoba 
bola ľahko zranená (0). Z uvedených dopravných ne
hôd nebola žiadna zavinená pod vplyvom alkoholu 
(2). K 2 dopravným nehodám došlo v obci a k dvom 
mimo obce.     

Vinníci dopravných nehôd
Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že 

za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 najviac 
dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozi
diel v počte 451 dopravných nehôd (136). Vodičmi 
nemotorového vozidla bolo zavinených 26 dop
ravných nehôd (1), z toho deťmi 6 dopravných ne
hôd (+3). Chodcami bolo zavinených 6 dopravných 
nehôd (7), z toho deťmi 1 dopravná nehoda (2). 

Z pohľadu druhu nehody došlo k 33 dopravným 
nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom 
(30) a k 22 dopravným nehodám, pri ktorých došlo  
k zrážke s cyklistom (5).

Príčiny dopravných nehôd za obdobie od 01. 01. 
2020 do 30. 06. 2020:

 porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 
215 dopravných nehodách (92), čo predstavuje 
43,1%ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. 
Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba 
usmrtená, 6 osôb bolo ťažko zranených a 60 ľahko 
zranených,

 nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 90 do

pravných nehodách (23), čo predstavuje 18%ný po
diel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených 
dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, 4 oso
by boli ťažko zranené a 48 ľahko zranených,  

 nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala 
na 33 dopravných nehodách (1), čo predstavuje 
6,6%ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri 
uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba 
usmrtená, 8 osôb bolo ťažko zranených a 25 ľahko 
zranených,

 nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 32 
dopravných nehodách (22), čo predstavuje 6,4%
ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uve
dených dopravných nehodách nebola žiadna osoba 
usmrtená ani ťažko zranená a 4 osoby boli ľahko 
zranené,

 nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 30 dop
ravných nehodách (+6), čo predstavuje 5,8%ný po
diel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených 
dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, žiad
na ťažko zranená a 11 osôb bolo ľahko zranených.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu
Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných ne

hôd zistené v 68 prípadoch (12). Pri týchto dop
ravných nehodách bola 1 osoba usmrtená (+1),  
5 osôb bolo ťažko zranených (+1) a 16 osôb bolo ľa
hko zranených (3).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom 
alkoholu 60 dopravných nehôd (10), vodiči nemo
torového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu  
6 dop ravných nehôd (+2) a chodci  2 dopravné  ne
hody (4).

Z hľadiska miesta bolo pod vplyvom alkoholu 
zaznamenaných v obci 57 dopravných nehôd (2)  
a mimo obce 11 dopravných  nehôd (10). 

Z hľadiska kategórie komunikácie bolo zavinených 
pod vplyvom alkoholu 19 dopravných nehôd na 
ceste I. triedy (+2), 10 dopravných nehôd na cestách 
III. triedy (8), 7 dopravných nehôd na účelových ko
munikáciách (+2) a 27 dopravných nehôd na komu
nikáciách v km systéme nesledovaných (3). 

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo naj
viac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom 
alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (19 
dopravných nehôd, 2), Trenčín (15 dopravných ne
hôd, 2) a Púchov (8 dopravných nehôd, +4). Nárast 
v počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom 
alkoholu bol zaznamenaný na území okresu Púchov 
(8 dopravných nehôd, +4).                KR PZ Trenčín

Situácia v dopravnej nehodovosti v okrese Púchov bola v prvom 
polroku priaznivá, kazia ju vodiči pod vplyvom alkoholu
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V pondelok 17.8.2020 sa v Euro-
parku pri Župnom dome konala 
oslava 100. narodenín púchovské-
ho občana Ondreja Martiška. 

Oslávencovi ku krásnemu jubileu zablahoželala 
primátorka mesta Katarína Heneková. Za Základnú 
organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov prehovorila poslankyňa mestského zastu-
piteľstva Irena Kováčiková, ktorá zúčastnených hostí 
oboznámila so životnými osudmi Ondreja Martiška. 

V kultúrnom programe vystúpili mažoretky z Cen-
tra voľného času Včielka a spevácky zbor z Denného 
centra seniorov v Púchove, za ktorý oslávenca po-
zdravila jeho vedúca Emília Luhová. Na záver akcie sa 
oslávenec prihovoril k prítomným a prijal tortu, kvety 
a množstvo gratulácií od svojej rodiny a zhromažde-
ných priateľov a známych.

Podrobnejšie informácie o živote Ondreja Martiš-
ka prinesieme o týždeň v ďalšom čísle Púchovských 
novín.

Slavomír Flimmel

Ondrej Martiško oslávil 100 rokov
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Považskobystrická nemocnica bude mať nové diagnostické centrum
Už budúci rok sa jedna z troch župných 

nemocníc, Nemocnica s poliklinikou Považská 
Bystrica, bude môcť pochváliť moderným Cen-
trom diagnostiky, ktoré vyrastie v centrálnom 
priestore nemocničného vnútrobloku. 

Zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, 
skvalit niť a zrýchliť diagnostický proces i skrátiť čaka
cie lehoty na vyšetrenie sa Trenčianska župa rozhod
la prostredníctvom investície do vybudovania 
Centra diagnostiky, ako súčasti považskobystrickej 
nemocnice. Výstavbu nového pavilónu s nadre
gionálnym významom odštartovalo slávnostné po
klepanie základného kameňa. „Je to obrovský úspech 
pre nemocnicu i obyvateľov tohto regiónu. Snažili sme 
sa zabezpečiť čo najkratší koridor z urgentného príjmu 
k tejto diagnostike a zároveň vybrať miesto, ktoré by 
bolo ľahko prístupné aj pre ambulantných pacientov,“ 
vysvetlil riaditeľ nemocnice Igor Steiner.

Diagnostické centrum by malo byť postupne vy
bavené novým CT, MRi, digitálnym röntgenom  

a USG prístrojom. „Investícia do jeho výstavby pred
stavuje takmer 1,8 mil. eur a je hradená zo župného 
rozpočtu. Chcem poďakovať poslancom Zastupiteľ
stva TSK, že schválili finan
cie aj na nákup CT prístroja  
3. kategórie, ktorý bude vo 
vlastníctve nemocnice, teda 
všetky príjmy z jeho využíva
nia pôjdu nemocnici,“ povedal 
trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. Zároveň zdôraznil, 
že všetky MR pracoviská  
v Trenčianskom kraji sú 
neštátne a tento druh diag
nostiky na severe kraja chý
ba, preto by sa v ďalšej etape 
malo obstarať práve MRko.

Moderná budova diagnos
tiky by mala byť hotová do 
roka. Nový rozmer v rám

ci architektonického riešenia ponúka aj zelená a 
pochôdzna strecha, ktorá bude slúžiť na relax a odd
ych personálu nemocnice.             (Lenka Kukučková)

Župa ukončila práce na rekonštrukcii 
Južného opevnenia Trenčianskeho hradu

Sprístupnenie ďalších 7000 metrov štvorcových 
niekdajšieho sídla Matúša Čáka z južnej strany sa 
blíži míľovými krokmi. Svoju časť medzinárod-
ného projektu TreBuCHET župa skompletizovala. 

Unikátny medzinárodný projekt TreBuCHET – 
Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, 
ktorý je financovaný prostredníctvom programu 

Interreg VA, je v cieľovej rovinke. Vďaka ukončeniu 
prác na rekonštrukcii Južného opevnenia Trenčian
skeho hradu spoznajú návštevníci a turisti ďalšie, 
doposiaľ neprebádané časti hradného areálu.  
Vstup od lesoparku Brezina bude z dôvodu pokračo
vania projektu dočasne uzavretý. Nový návštevnícky 
okruh však bude verejnosti prístupný priamo  

z hradu, a to cez hlavný vstup. 
„Toto nádherné dielo sa dosta
lo do záverečnej fázy. Koncom 
júla sme požiadali o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia  
a pev ne verím, že sa nám ho aj 
čo najskôr podarí získať. Vtedy 
budeme môcť sprístupniť túto 
časť Trenčianskeho hradu širokej 
verejnosti,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška.

Celkové výdavky projek
tu dosiahli takmer 3 mil. eur. 
Trenčiansky samosprávny kraj 
investoval do zhotovenia svo
jej časti viac ako 2 mil. eur vrá
tane finančného príspevku 1,5 
mil. eur z eurofondov. 

(Ľubomír Bobák)

V školskom roku 2020/2021 sa študenti 
župnej Spojenej školy v Púchove môžu tešiť 
na zrekonštruované priestory za približne 1,2 
milióna eur s DPH.

Od septembra 2019 je jednou z organizačných 
zložiek Spojenej školy aj Stredná odborná škola 
sklárska. Pre študentov sklárskych odborov sa kraj 
rozhodol zmodernizovať dielne. Veľkou preme
nou prešla aj kuchyňa s jedálňou, v rámci ktorej 
pribudol nový osobný kuchynský výťah. „Kuchyňa 
s jedálňou získala naozaj pekný vzhľad. Verím, že 
pani riaditeľka naplní nové priestory záujemca
mi, či už zo strany žiakov samotnej Spojenej školy, 
vysokoškolákmi, ale i ľuďmi, ktorí bývajú v mestskej 
časti Kolonka. Aj takýmto spôsobom si škola môže 
zarobiť na prevádzku zmodernizovanej kuchyne“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Dobrý a úspešný krok. Tak vníma rekonštruk
ciu kuchynských a jedálenských priestorov  
a zriadenie nových dielní aj riaditeľka školy. „Mo
mentálne sme v procese výberu zamestnancov do 
kuchyne. Veľmi radi by sme varili od 1. septembra 
2020,“ uzavrela riaditeľka Spojenej školy Lenka 
Jancíková. Dokončené dielo v auguste čaká ko
laudácia a vydanie prevádzkového rozhodnutia 
z hygieny, aby škola mohla od septembra začať  
s využívaním nových priestorov. 

(Barbora Jánošková)

Spojená škola v Púchove 
privíta nový školský rok 
vo vynovenej jedálni  
a dielňach

V objekte župného domova sociálnych služieb 
v Púchove - Nosiciach panuje čulý stavebný ruch 
od októbra 2019, komplexná rekonštrukcia by 
mohla byť ukončená v aktuálnom kalendárnom 
roku. 

K stavebným úpravám pristúpil kraj z dôvodu 
zmeny prevádzkových podmienok a problémov, 
ktoré vyplynuli z auditu Regionálneho úradu verej
ného zdravotníctva či Hasičského a záchranného 
zboru v Považskej Bystrici. „Podľa platných noriem pri
padá na každého klienta viac metrov štvorcových, preto 
sme pristúpili k prístavbe. Ide o trojposchodovú budovu 
s prízemím, pričom na každom poschodí je naprojekto
vaná bezbariérová kúpeľňa. Na najvyššom poschodí, 
kde budú umiestnení klienti s najťažším zdravotným 
obmedzením, budú nielen im, ale najmä zamestnan

com slúžiť aj závesné zdvíhacie systémy pre imobilných.  
V zaria dení prebieha starostlivosť o najťažšie prípady 
zdravotne znevýhodnených mladých obyvateľov 
nášho kraja, a preto si myslím, že komfortnejšie priesto
ry si centrum naozaj zaslúži,“ povedal župan Jaroslav 
Baška. 

V rámci investície za približne 1 milión eur bude  
z dôvodu zabezpečenia potrebných prevádzkových 
priestorov DSS zmodernizovaná kotolňa, rozšíri sa 
administratívna aj rehabilitačná časť a pribudnú tiež 
nové vstupné priestory či návštevné miestnosti pre 
verejnosť. „Hlavným prínosom je pre nás určite nový 
evakuačný výťah, ktorý nám uľahčí prevoz imobil
ných klientov nie len k lekárovi,“ dodala riaditeľka 
zariadenia Gab riela Hrončeková.                 

     (Sláva Gajdošíková)

Nová prístavba zvýši kvalitu života klientov 
i zamestnancov DSS v Nosiciach 
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Vo štvrtok 23. 7. 2020 zorganizovalo Vlastived-
né múzeum v Považskej Bystrici dva workshopy 
modrotlače so známym modrotlačiarom Petrom 
Trnkom. 

V úvode stretnutia oboznámila prítomných účast-
níkov s historickými súvislosťami modrotlače na 
Slovensku etnologička P. Rágulová. Modrotlač nie 
je slovenské špecifikum, ale je to starobylá tech-
nológia farbenia látok známa aj inde vo svete. Na 
farbenie látok využíva farbivo extrahované z rastliny 
Indigofera tinctoria (True Indigo), vyskytuje sa najmä  
v orientálnych krajinách. Odtiaľ sa v stredoveku 
od 16. storočia začalo indigo dovážať do zápa-
doeurópskych krajín. Postupne v 17.-18. storočí vzni-
kajú farbiarske cechy aj v Uhorsku. 

Veľký rozmach modrotlač zažívala od 2. polovice 
19. storočia do 1. polovice 20. storočia. Vtedy boli 
modrotlačové dielne v každom väčšom slovenskom 
meste. V druhej polovici 20. storočia nastal pos-
tupný útlm domáceho farbenia látok, konkurenciou 

sa stali veľké textilné závody, 
produkujúce veľké množstvá 
látok za prístupnejšie ceny pre 
spotrebiteľa. Dielňa v Púchove 
bola najdlhšie aktívna modro-
tlačová dielňa na Slovensku. 
Počiatky dielenskej produk-
cie modrotlače siahajú do 19. 
storočia v obci Záriečie. Jej 
prvým majiteľom bol Jozef 
Bednárik. Nakoľko nemal 
mužského potomka, zanechal 
tajomstvá svojho remesla 
Trnkovcom. Tí presťahovali 
dielňu priamo do Púchova na 
prelome storočia. Známymi 
púchovskými modrotlačiarmi 
sa stali Jozef, Alojz a Stanislav 
Trnkovci. 

Súčasťou workshopov bola 
aj niekoľkohodinová praktická časť pod odborným 
vedením Petra Trnku. Peter Trnka je vnuk púchov-
ského modrotlačiara Stanislava Trnku z Púchova. 
Začal s modrotlačou v roku 2010 v Ivanke pri Dunaji. 
Študuje priemyselný dizajn na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave a spolu s Matejom Rabadom je 
známym popularizátorom modrotlače na Slovensku. 
Účastníkom workshopu vysvetlil a ukázal spôsob 
potláčania látky špeciálnom rezervou – papom. 
Následne si účastníci sami potlačili látku pomocou 
ručných modrotlačových foriem. Po usušení papu 
sa vzorovaná látka niekoľkokrát ponárala do indi-
gového roztoku. Po nasiaknutí látky indigom nasle-
doval proces prirodzenej oxidácie farbiva na voľnom 

vzduchu. Výsledkom bolo zmodranie látky. Po fixácii 
modrého odtieňa sa látka preprala v roztoku kyseliny 
sírovej za účelom odstránenia pôvodného papu. Po 
odstránení rezervy vynikli na modrej látke biele po-
tlačené vzory. 

Workshopy prebiehali v príjemnej atmosfére, plnej 
tvorivých nápadov i zvedavých otázok. Účastníci 
si pozreli aj aktuálnu múzejnú výstavu Od šúpolia  
k umeniu, prezentujúcu tvorbu považskobystrickej 
šúpolienkárky Sone Belokostolskej. Umelkyňa využí-
va na vyjadrenie ľudových odevných tradícií aj prvky 
modrotlače. Lektorský výklad výstavy poskytol jej 
kurátor Jozef Mihálik. Kurzu modrotlače sa v dvoch 
časových blokoch zúčastnilo 25 osôb.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Centrum voľného času Včielka sa už po siedmykrát 
vypravilo do horského hotela Slovenskej pošty v Be-
lušských Slatinách. Pobytový tábor, ktorý sa tu konal  
v termíne 27. 7. - 31. 7. 2020, mal i tentokrát šťast-
ný priebeh a koniec. Toto leto bol tábor „ladený“ do 
témy Harry Potter a absolvovalo ho 47 čarodejníkov 
a čarodejníčok. Účastníci tábora si zahrali celotábo-
rové hry, šifrovačku, hľadali dračie vajce, poobzer-
ali si okolie, zašportovali na olympiáde a naučili sa 
tancovať Belgický tanec. Zaspievali a zatancovali si  
s doprovodom gitary, ale i na diskotéke a just dance. 
Odvážlivci si skúsili zasúťažiť o dievča a chlapca /

čarodejníka a čarodejníčku/ tábora a dostali krásne 
listy, ktoré im poprinášali sovy. Nočná hra mala tiež 
svoje čaro a všetci ju bravúrne zvládli. 

Veľké ďakujem patrí našim animátorom a vedúcim 
skupín Janke, Danke, Adamovi C., Adamovi Č., Nin-
ke, Katke a Lei. Taktiež asistentovi Vladkovi a našim 
zdravoťáčkam Zuzke a Kike. Taktiež veľká vďaka patrí 
hotelu Slovenskej pošty – pánovi riaditeľovi Jarosla-
vovi Martišovi, prevádzkarovi Ivanovi Gancarčíkovi,  
Miladke Áčkovej, recepčným hotela, upratovačkám, 
kuchárkam a všetkým zamestnancom. Teším sa na 
ďalší ročník.           Alena Strýčková 

Mestská knižnica Vladimíra Roya Púchov 
pripravila pre deti ďalšie knižné podujatie  
v priestoroch knižnice. Tentokrát bolo spojené  
s premietaním a čítaním z pripravovanej knižky  
o Sofinke bublinke pod taktovkou autorky Lucky 
Bršiakovej. Pár autorkiných slov o pripravovanej 
knižke: “Sofinka malá bublinka bola knižka, 
ktorú som urobila pre moju dcérku Elišku a bola 
myslená ako prvá knižka pre malé deti... Sofinka 
aj Eliška za tie dva roky podrástli a na svete je 
nová knižka, ktorá hlavnými hrdinami nadväzuje 
na prvú knižku o Sofinke. Zachytáva ich príbe-
hy zo života, ponúka ponaučenie a je rozšírená  
o rozprávky, ktoré nadväzujú na dej celej knižky.  
K novej knižke o Sofinke plánujem aj prekvape-
nie pre deti, ale na to si budete musieť počkať do 
jesene, kedy budem knižku vydávať a teda nechať 
sa prekvapiť.”

Mestská knižnica V. Roya

Workshop modrotlače s Petrom Trnkom

Harry Potter a Belušské Slatiny Sofinka malá bublinka



oslavyKonečne 
bez problémov

Konečne oslavy bez problémov

DARČEKOVÉ KOŠE • DARČEKY
PLATTERY • STUDENÉ MISY • CHLEBÍČKY

SLANÉ TORTY • JEDNOHUBKY • POCHUTINY  

PÁRTY

0903 514 903 Námestie Slobody, Púchov•

Presťahovaná a rozšírená predajňa Dolce de Lux

Presťahovaná a rozšírena predajňa Dolce de Lux Námestie Slobody, Púchov

DARČEKOVÉ KOŠE   STUDENÉ MISY
CHLEBÍČKY   PLATTERY   SLANÉ TORTY

• 

• • 
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Festival Minikončiny 2020

Dlho sme rozmýšľali, ako máme sestrin príbeh za-
čať a nikdy sme nemysleli, že budeme v takej ťažkej 
situácii prosiť o pomoc. Moja sestra sa volá Nikolka 
Kubišová, má 27 rokov a narodila sa s najťažšou for-
mou cystickej fibrózy. Choroba jej postihuje všetky 
vnútorné orgány, no najmä dýchacie ústrojenstvo. 
Sestre postupne odchádzajú pľúca a nakoľko fungu-
jú už len na 20 %, je napojená na kyslíkový koncent-
rátor 24 hodín denne.

Existujú viaceré zahraničné štúdie, ktoré potvrdzu-
jú, že liek TRIKAFTA je vhodný aj pre jej mutácie génu 
a pacienti na ňom dosahujú úžasné výsledky vzťahu-
júce sa na výrazné zlepšenie zdravotného stavu. Liek 
pôsobí tak, že priamo odstraňuje príčinu ochorenia. 
Sestre bola udelená výnimka na TRIKAFTU, ale pois-
ťovňa liečbu zamietla. Mesačná dávka stojí 23 000 €. 
Uhrádzať uvedenú finančnú čiastku zo strany rodiny 
je veľmi finančné náročné a žiaľ si to nemôžeme do-
voliť.

Moja sestra bolo dievča plné života, ktoré žilo svoj 
život plným dúškom, mala prácu ktorá ju napĺňala, 
koníčky a priateľov. Avšak prišiel nečakaný zvrat, po-
sledný rok sa jej rapídne zhoršil stav až natoľko, že 
mala akútne zlyhávanie srdca, čo bolo následkom hy-
pertenzie pľúc. Zadýcha sa aj pri obyčajnej prechádz-
ke a vyjsť po schodoch je pre ňu takmer nemožné. 
Momentálne bojujeme s časom, nevieme, koľko jej 
ho reálne zostáva a kedy sa posledný raz nadýchne.

Jedine s čím sa nezmierime je nečinne čakať, keď 
vieme, že existuje pre ňu liek, ale kvôli peniazom si 
ho nemôžeme dovoliť. Preto vás chceme poprosiť, 
pomôžme Nike zmeniť a zachrániť jej život, aby moh-
la znova žiť život, z ktorého bude mať opäť úsmev na 
tvári a nie bolesť z každého nádychu. Za každú po-
slanú sumu vám nesmierne ďakujeme.

Transparentný účet: Nikola Kubišová
SK80 0900 0000 0051 7244 6933

Simona Kubišová

Aktuálna situácia spojená s hrozbou šírenia koro-
navírusu neumožnila zorganizovať festival Končiny  
v na lúke nad Mojtínom tak ako v minulých rokoch. Or-
ganizátori festivalu OZ Mŕtva kosť, OZ Podivný barón  
a LAMA School prišli s nápadom pripraviť mini verziu 
festivalu, ktorú umiestnili do areálu mestského parku 
v Púchove. Počas jedného augustového večera za-
znela v parku pri Váhu hudba troch mladých sloven-
ských kapiel Genuine Jacks, Papylon a Blame Your 

Genes. Na stene historickej budovy župného domu 
sa premietali filmy a v priestoroch útulnej literárnej 
kaviarne Podivný barón prebiehali zaujímavé disku-
sie. Návštevníci si mohli vymeniť svoje knihy, oble-
čenie, LP platne či rastliny na komunitnom SWAPe  
a o občerstvenie sa postarala gastro zóna s čapova-
ným pivom a jedlom. 

Foto: Slavomír Flimmel 

Pomoc pre moju  
sestričku 
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Tohtoročný Najkreatívnejší piknik v Europarku pri-
tiahol malých i veľkých Púchovčanov na predstavenie 
Cirkusového dua, bábkového divadla s predstavením 
Tdpaslík či kreatívne dielničky pod stromami v tráve 
i knižný stánok Mestskej knižnice Vladimíra Roya, 
odkiaľ si návštevníci mohli odniesť knihu podľa svoj-
ho výberu. Do organizácie pod taktovkou OZ Podiv-
ný Barón sa zapojili aj aktívni mládežníci z CVČ Včiel-
ka a Mesto Púchov. 

Program Najkreatívnejšieho pikniku 2020, ktorý sa 
už každoročne koná v priestoroch Europarku, otvorili 
v sobotu 8. augusta o 14:00 hod. kreatívne dielničky, 
v ktorých svoju tvorbu predstavili pedagogičky 
zo Základnej umeleckej školy v Púchove – Danie-
la Medvecká, Elena Toporová, Eňa Joachymstálová  
z tvorivého obchodíku Zvonček, ktoré spolu patria 
do OZ Potvora, i mládežníci z CVČ Včielka. Vytvoriť 
si nevšedné košíčky mohli návštevníci v stánku CVČ 
u Jany Kuchtovej či  namaľovať si obrázok farebným 
voskom za stolom u Anny Jakubíkovej, certifikovanej 
lektorky enkaustiky.

Napriek horúcemu počasiu si niekoľko desiatok 
návštevníkov prišlo na svoje vo vybraných stánkoch 
i za kreatívnymi stolmi, najmenších najviac za-
ujalo maľovanie na tvár i relax zóna s vankúšikmi. 
Úspech zaznamenali aj v externej knižnici, odkiaľ 
si návštevníci podujatia odniesli už v sobotu cez 

40 knižných exemplárov, vyradených z knižnice aj 
takých, čo ľudia bežne prinesú na schodíky ku ka-
viarni Podivný Barón. Voľne dostupné knihy si mohli 
ľudia prísť vziať kedykoľvek počas týždňa až do so-
boty 15. 8. 2020, kedy sa v Europarku uskutočnilo 
ďalšie podujatie v rámci programu Kultúrneho leta 
– Mini Končiny. Pod vedením Aleny Strýčkovej sa do 
programu akcie zapojilo 14 členov Aktívnej mládeže 
CVČ Včielka, ktorí pomáhali nielen s technickým za-
bezpečením, ale i samotnými kreatívnymi aktivitami 
či predajom občerstvenia, ktoré ponúkla kaviareň 
Podivný Barón. Stretnúť ste mohli aj dve malé milé 
včeličky, ktoré sa prechádzali parkom.

Ďalším číslom programu bolo Cirkusové duo – Sta-
nislav Mečiar a Matúš Trebatický, ktorí predviedli svo-
je schopnosti žonglovania, akrobacie, kúzlenia a na 
záver vystúpenia si prítomné deti počkali v rade na 
vytúžené balónikové zvieratko. „Snažíme sa skĺbiť do 
jedného vystúpenia čo najviac ukážok z cirkusového 
prostredia tak, aby si s nami deti zažili silnú interak-
ciu, ktorá je našim cieľom. Veľmi sa nám páči aj pries-
tor parku, síce nám spočiatku horúce slnko trochu 
skomplikovalo kontakt s divákmi, postávajúcimi 
viac v tieni, neskôr sa presunuli aj k pódiu a pridali 

sa k nám naplno. Interakcia s prítomnými deťmi bola 
pre nás teda i dnes prínosom. Veľakrát zažívame aj 
deti, ktoré musíme u  smerňovať, ale tu sme sa stretli  

s malými divákmi, 
ktorí dychtivo čaka-
li, čo príde ďalej 
a to bolo pre nás 
motorom vydať zo 
seba čo najviac,“ 
dodal Stanislav 
Mečiar.

Po cirkusových 
akrobaciách nasle-
dovalo bábkové 
predstavenie Tdpas-
lík, ktoré uviedlo 
Divadlo na Hoj-
dačke, o. z. zo Žiliny.

Pozitívne hodnotí 
priebeh celej akcie 
i Petra Pobežalová 
z OZ Podivný Barón: 
„Dnes sme sa stretli 
na ďalšom ročníku 
Najkreatívnejšie -

ho pikniku. Minuloročné pozitívne ohlasy nás na-
kopli pokračovať v tomto podujatí, hoci dnešné 
horúce počasie 
trochu skomp-
likovalo priebeh 
akcie. Ľudí je tu 
oproti minulému 
roku pomenej, 
čo môže byť 
zapríčinené koro-
nasituáciou, ale  
i uprednostneniu 
kúpalísk, avšak tí, 
ktorí mali záujem 
prišli a je vidieť, 
že ich to tu baví. 
Zvolili sme ten-
tokrát cirkusovú 
tému, pridružilo 
sa k nám organi-
začne aj Mesto 
Púchov, ktorému 
touto cestou veľmi 
pekne ďakujeme, 

takisto aj dobrovoľnej Aktívnej mládeži z CVČ Včiel-
ka a v spolupráci so ZUŠ Púchov i pani Jakubíkovou   
a Joachymstálovou sme pripravili kreatívne diel-
ničky. Nechýba ani Divadlo na Hojdačke zo Žiliny, 
za účasť ktorého ďakujeme i OZ Art&Sport. Môžem 
tento rok hodnotiť len pozitívne, napriek komplikácii 
kvôli koronakríze. I preto sme zvolili skromnejší mód, 
avšak veríme, že budúci rok už bude situácia priaz-
nivejšia a podarí sa nám podujatie pripraviť opäť na 
dva dni ako tomu bolo v minulom roku.“

Záver Najkreatívnejšieho pikniku patril večernému 
jazzovému koncertu pod holým nebom, zoskupe-
niu Mar Vilaseca Quartet, v ktorom sa predstavi-
la katalánska speváčka a klaviristka Mar Vilaseca, 
sprevádzaná hudobníkmi z Českej a Slovenskej re-
publiky.

Zároveň vedenie mesta Púchov touto cestou 
ďakuje všetkým účinkujúcim v pestrom programe 
Najkreatívnejšieho pikniku, kreatívnym tvorcom, Ak-
tívnej mládeži z CVČ Včielka za pomoc pri organizácii, 
OZ Podivný Barón za celkovú organizáciu podujatia, 
sponzorom akcie, zúčastneným poslankyniam MsZ 
- Irene Kováčikovej a Ľubici Kuchařovej za návštevu 
a všetkým návštevníkom, ktorí si prišli spríjemniť so-
botňajšie popoludnie do Europarku.

Laura Krošláková 

Najkreatívnejší piknik v Europarku 2020
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Predpredaj vstupeniek: www.kultura.puchov.sk a v pokladni kina.
Vstupné: 12 € / 11 € balkóny. Vstupenku potrebuje každý divák.

DIVADLO PÚCHOV

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.
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6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

Doprajte si k nášmu špičkovému internetu televíziu na 6 mesiacov zadarmo a istotne sa nudiť nebudete.

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

Viac na swan.sk

ul. Hollého 854/12 , Púchov v centre mesta oproti veľkému parkovisku

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

OPEN AIR PÁRTYOPEN AIR PÁRTYOPEN AIR PÁRTY
HUNTY FISH

S MILANOM LIESKOVSKÝM

29
Aug

Areál Hunty Fish Lednické Rovne
Start: 20.00  |  Vstupné: 5 €

www.hunty�sh.sk
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Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Utorok: 18.8.2020
Bavorská polievka
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Bravčové karé v horčicovej omáčke, 
zemiaky
 
Streda: 19.8.2020
Cvikľová polievka
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Kotlíkový guláš, (hovädzie,bravčové) 
chlieb

Štvrtok: 20.8.2020
Kapustová so šošovicou a mäsom
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
2. Novohradské bravčové pliecko, 
štuchané zemiaky

Piatok: 31.7.2020
Cesnaková p. s opekaným chlebom
1.Kurací stehenný steak s baby mrkvou  
a provensálskym korením, slovenská ryža 
2.Francúzske zemiaky, červená repa
  

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1. Morčací rezeň v syrovom cestíčku, 
petržlenové zemiaky, cesnaková majonéza
2. Grilovaný oštiepok, varené zemiaky, 
cesnaková majonéza 
3. Fusilli so syrovou omáčkou, hráškom  
a hoblinami parmezánu
                                                               
Utorok: 18.8.2020
Polievka z bielej fazuľky na kyslo                                                                                                               
1. Kurací steak s curry omáčkou, 
hrášková ryža a zelenina prevoňaná 
tymianom                                                    
2. Rizoto z čerstvých kuria-
tok, cukety a cherry paradajok, 
hobliny syra a petržlenová vňať                                                                                
3. Listovo-zeleninový šalát s bravčovým 
rezňom, jogurtom a toastom                                                                                                                                          
                                                                                                                         
Streda: 19.8.2020
Zemiakový krém s čerstvým majoránom
1. Krájaná do ružova pečená roštenka,  
fazuľové lusky s kukuricou, zemiakový 
špíz, hubová omáčka                                                                                                                                       
2. Grilované kuracie stehno s medom 
a citrónom, zeleninová ryža, šípková 
omáčka, ovocný kompót                                                                                   
3. Cviklový šalát s jablkom, mozzarellou, 
bazalkou a syrovou bagetkou  

Štvrtok: 20.8.2020
Cícerovo-krúpková so zeleninou                                                                                                                 
1. Bravčový steak špikovaný slaninou, 
paprikovo-cuketové ragú, wasabi pyré  
a pažítková omáčka                                     
2. Jemne pikantný maďarský guláš, 
dvojfarebná cibuľka, kysnutá knedľa                                                                                                                                       
3. Mrkvový šalát s čínskou kapustou,  
syrové kocky, brusnicový dip  
a celozrnná bageta
                                      
Piatok: 21.8.2020
Krémová cesnačka s údeninou                                                                                                                                         
1. Konfitované kačacie stehno, červená 
kapusta s višňami, žemľový koláč
2. Hermelín pečený v lístkovom  
ceste, kurkumové zemiaky  
a zeleninový šalát s jogurtom                                                                                                                                         
3. Fit šalát s kuracími pikantnými 
kúskami, mätovou kyslou smotanou  
a grilovaným toasto                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                      
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 18. 8.2020
Polievka: Gulášová s mäsom a zemiakmi, 
chlieb
1. Hovädzia „Soljanka“, dusená ryža, 
kapustový šalát
2. Patizónový prívarok, špekáčik, volské 
oko, varené zemiaky
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom, 
dresing, pečivo

Streda: 19. 8.2020
Polievka: Šošovicová so zemiakmi  
a klobásou, chlieb
1. Sekaná frankfurtská pečienka,  
zemiaky na kyslo
2. Špagety po uhliarsky (slanina, vajce, 
hrášok, syr, smotana)
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom, 
dresing, pečivo

Štvrtok: 20. 8.2020
Polievka: Hovädzia s ryžou a hráškom, 
chlieb
1. Vyprážaný plnený kurací rezeň,  
ze miaková kaša, miešaný kompót
2. Hubové krémové rizoto, paradajkové 
obloženie
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom, 
dresing, pečivo

Piatok: 21.8.2020
Polievka: Kalerábová so zemiakmi, chlieb
1. Pečený bôčik, dusená kyslá kapusta, 
kysnutá knedľa
2. Škoricové hniezda, ľadový čaj
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom, 
dresing, pečivo

Reštaurácia 
a kaviareň Viva
Ponúkame aj rozvoz.
Cena menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa:
4. Ľahký šalát s peč. kačacím mäsom 
(rukola, fenikel, cuketa, cherry para-
dajky, cibuľa)

Utorok: 18.8.2020
Frankfurtská s párkom  
Zelerová krémova s mandľovými 
lupienkami  
1. Plnené kur. prsia v cestíčku (šunka, 
encián), var. zemiaky, karotkový šalát
2. Segedínsky guláš špeciál, kysnuté 
knedle 
3. Rizoto s pórom, šampiňónmi a syrom, 
šalát  
  
Streda: 19.8.2020
Čínska ostro-kyslá
Hráškový krém so šunkou  
1. Kuracie prsia s grilovanou zeleninou 
a jogurtovým dresingom, dusená ryža 
2. Pečené prasiatko, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka, baranie rohy 
3. Tvarohové knedlíčky plnené jaho-
dami s opraženou strúhankou
  
Štvrtok: 20.8.2020
Babičkina hubová
Letná zeleninová s cestovinou  
1. Bravčové roládky plnené fazuľovými 
strukmi na tekvic. pyré, dusená ryža  
2. Vyprážané kuracie stehná (vyko-
stené), zemiakový šalát s jogurtom 
3. Cestoviny s bazalkovým pestom, 
cherry paradajkami a parmezánom 
  
Piatok: 21.8.2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Sedliacka s hubami    
1. Španielsky vtáčik, dusená ryža, kyslá 
uhorka  
2. Tagliatelle s kuracím mäsom, bro-
kolicou a sušenými paradajkami  
3. Anglická zelenina s volským okom, 
varené zemiaky s maslom

Reštaurácia 
u Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 28.7. 2020
Slepačí vývar s mäsom, zeleninou  
a rezancami
1. Slivkové gule s makom, maslom  
a cukrom 
2. Kurací steak CAPRESE, prírodná  
omáčka, ½ ryža, ½ americké zemiaky 
3.Tibet: Chilli bravčové mäso, zeleninová 
ryža

Streda: 19.8.2020
Kalerábová polievka s pohánkou 
1. Zapekané cestoviny s brokolicou  
a kuracím mäsom, červená repa 
2. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, 
strúhaný syr 
3. India: Kurací DAL, cesnakový chlieb 
NAAN, miešaný zeleninový šalát 
 
Štvrtok: 20.8.2020
Hokajdo krém, chlebové krutóny
1. Vyprážaná treska v celozrnnom 
cestíčku, zelerovo - majonézový šalát 
2. Burger s BBQ trhaným bravčovým 
mäsom, batátové hranolky, tatárska 
omáčka 
3.Tibet: Kuracie mäso v čiernej fazuľovej 
omáčke, kukuricová ryža 

 
Piatok: 21.8.2020
Fazuľová na kyslo so sušenými slivkami, 
chlieb
1. Grilovaný hermelín na rukolovom 
šaláte s granátovým jablkom, bagetka 
2. Vyprážaný kurací rezník v sezame, 
pučené zemiaky so špenátom a par-
mezánom, uhorkový šalát 
3. India: Kuracia TIKKA PIZZA

  Prajeme dobrú chuť

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

 

ČESKÁ KANADA
Hrad Landštejn, historické Slavonice a Dačice, 
turistika v Českej Kanade, Telč s plavbou, 
Zámok Červená Lhota a oveľa viac!

Zachovalá a čistá príroda!

25. august 2020 (utorok)

Cena: 26 €  

Spišský hrad, Chrám sv. Jakuba a historické 
jadro v Levoči, Drevený artikulárny kostol 
a historické jadro v Kežmarku.

19. august 2020 (streda)

Cena: 25 €

Čiernohronská železnička v Čiernom Balogu, 
Harmanecká jaskyňa, Hrad Slovenská Ľupča.

PERLY HOREHRONIA

27. august 2020 (štvrtok) 

Cena: 25 €

 

21.-23. august 2020 (piatok-nedeľa)

Náš TIP!

Cena: 138 €

STREDOVEKÝ SPIŠ
To najkrajšie zo Slovenska!

KRÁSY LIPTOVA II.
Stanišovská a Važecká jaskyňa, Hrad Liptovský 
Hrádok a plavba na pltiach na rieke Váh.

Novinka CK!

KARLOVE VARY A ČECHY KARLA IV.
Západočeský zlatý trojuholník: Karlove Vary, Mariánske 
lázně, Františkovy lázně, Zámok Bečov na Teplou 
a Relikviár sv. Maura, Hrad Loket a oveľa viac!

29. august - 1. september 2020 (sobota-utorok)

Cena: 188 €

Zájazd na 4 dni!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!
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Prvý ročník Detskej hasičskej súťaže v Nosiciach 
prebiehal v sobotu, 8. 8. 2020, kde sa stretlo v troch 
kategóriách spolu až 15 družstiev Dobrovoľných 
hasičských zborov z okolia Púchova, z Makova či zo 
Starej Turej. Cieľom organizácie detskej hasičskej 
súťaže bolo predovšetkým prilákať nových mladých, 
nádejných záujemcov do dobrovoľného hasičského 
zboru v Nosiciach. Veliteľ DHZ Nosice, Ing. Peter Ro-
sina, zároveň na sobotňajšej súťaži prevzal čestné 
uznanie Krajskej organizácie dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Trenčíne - za svoju dlhoročnú a obetavú 
spoluprácu v DHZ a medailu za Územnú organizáciu 
dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

Zorganizovať detskú hasičskú súťaž v mestskej čas-
ti Nosice nebolo podľa slov veliteľa DHZ Nosice, Ing. 
Petra Rosinu, príliš náročné, prípravy zabrali zhruba 
týždeň, v ktorom si dávali dokopy ocenenia, poháre, 
zabezpečenie stravy, altánkov (aj od mesta Púchov), 
upratovanie vonkajších priestorov i hasičskej zbroj-
nice. Do procesu sa zapájali ako muži, starší hasiči 
tak i nosické Žabky. V sobotňajšie ráno prebiehali 
konečné prípravy trate a časomiery z DHZ Lednica. 

Súčasťou organizácie detskej hasičskej súťaže boli 
i bezpečnostné opatrenia vydané Mestským úra-
dom v Púchove, o ktorých boli organizátori riadne 
poučení a ktoré sú odporúčaním pre organizáciu 
hasičských súťaží na území mesta Púchov, do účasti 
1000 osôb (viď príloha). Priestory súťaže i hasičskej 
zbrojnice boli taktiež vybavené viditeľnou infografi-
kou pre dodržiavanie všetkých dôležitých opatrení.

V úvode nástupu súťažiacich tímov si veliteľ DHZ 
Nosice Ing. Peter Rosina prevzal hneď viacero 
ocenení – uznanie i poďakovanie. Od Krajskej orga-
nizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne za 
svoju dlhoročnú a obetavú spoluprácu v DHZ dos-
tal čestné znanie, medailu od Územnej organizácie 
dobrovoľnej požiarnej ochrany a poďakovanie od 
Petra Galda za nezištnú pomoc a spoluprácu s deťmi  
z DHZ Dohňany. „Ďakujem veľmi pekne, naozaj som 
to nečakal, je to príjemné prekvapenie a skutočne si 
to vážim,“ poďakoval Peter Rosina.

Súťažiace tímy DHZ si svoje poradie losovali, 
zároveň prvýkrát mali súťažiaci dobrovoľní hasiči 
možnosť vyskúšať si v Nosiciach predmetnú skrátenú 
trať. Medzi súťažiacimi sa ocitli DHZ ako z Púchova, 
tak i okolia – Lednica, Pruské, Dohňany, Streženice, 
Podhorie, Horovce, Dolná Breznica, Lúky, ale i z 
Makova a Starej Turej (DHZ Topolecká). Súťažilo sa  

v troch kategóriách: chlapci, dievčatá a kinder (mix), 
v ktorých sa rozhodovalo o prvých troch stupien-
koch. Navyše chlapci a dievčatá súťažili ešte v kate-
górii „Naj prúdar“ a „Naj prúdarka“ (za celé DHZ). 
Osemčlenné tímy mali za úlohu klasickým hasičským 
útokom (mašina musela nasať vodu z kade) zhodiť 
dva terče. Pre všetkých členov a vedúcich boli prip-
ravené medaile.

„Za kontinuálnu podporu a participáciu na zabez-
pečení dnešných ocenení súťažiacim i stánkov ďaku-
jeme mestu Púchov,“ uviedol Peter Rosina.

V zastúpení primátorky mesta Púchov, Kataríny 
Henekovej, sa súťaže zúčastnili zamestnanci MsÚ 
Púchov, Ing. Martin Rosina a Mgr. Laura Krošláková, 
ktorí v mene primátorky Púchova popriali mladým 
súťažiacim veľa šťastia a úspechov nielen na sobotňaj-
šej súťaži, ale i v ostatných, ktoré ich ešte čakajú,  
a aby si užili nezabudnuteľný deň plný nových zážit-
kov. Za Územnú organizáciu dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Púchove sa súťaže zúčastnila Paulína Fu-
jeríková. Ligovými rozhodcami boli v sobotu Emil 
Ozimý a Pavol Papuča, na čiare mala svoju premiéru 
Kristína Papučová. Programom sprevádzali Peter Ro-
sina a Peter Galda, tí v priebehu súťaže predstavovali 
jednotlivé tímy - ich súťažiacich aj uplynulé úspechy.

Organizátori súťaže si okrem iného za cieľ kládli 
prilákať nové mladé tváre vo veku do 16 rokov do 
Dobrovoľného hasičského zboru Nosice.

Po vyhodnotení súťaže mali organizátori pri-
pravené ešte jedno veľké prekvapenie pre všetky 
deti – penový stroj ako odmenu za vynaloženie úsilia 
v súťaži.

Poradie: 
Chlapci: 1. Pruské – chlapci LP12:22 s/PP12:80 s, 

2. Dolná Breznica – chlapci LP12:59s/PP12:92s, 3.
Streženice – chlapci LP12:99s/PP12:79s, Naj prúdar:
Pruské LP12:22s

Dievčatá: 1. Dolná Breznica – dievčatá LP13:80s/
PP13:52s, 2. Horovce – dievčatá LP14:36s/PP13:42s, 
3. Lednica  – dievčatá LP14.59s/PP14:01s, Naj prúdar-
ka: Pruské PP12:24s

Kinder: 1. Podhorie – Kinder LP25:08s/PP28:98s, 2. 
Lúky – kinder (mix) LP25:61s/PP26:50s, 3. Streženice 
– kinder (mix) LP31:13s/PP30:95s

Vedenie mesta gratuluje všetkým víťazným DHZ 
i ostatným zúčastneným DHZ a mladým dobro-
voľným hasičom praje ešte príjemný zvyšok letných 
prázdnin i tréningov na ďalšie súťaže.                     -LK-

Detská hasičská súťaž v Nosiciach, 8. augusta 2020

Čestné uznanie pre Petra Rosinu



šport 21

Dňa 18.7.2020 sa konali v poradí už 47. veterán-
ske Majstrovstvá Slovenska v atletike. Dovedna 
137 atlétov prišlo bojovať o majstrovské tituly 
tentoraz na atletický štadión do Dubnice nad 
Váhom za veľmi nepriaznivého daždivého poča-
sia. Zúčastnili sa ho aj atléti z nášho okresu, ktorí 
nielenže vzorne reprezentovali kluby, ale získali aj 
medailové umiestnenia.

Púchov reprezentovala Darina Denešová z Klu-
bu bežcov a priateľov športu, ktorá vyšprintova-
la na 100m tartanovej dráhe striebornú medailu 
časom 17,14 sekúnd, čo je v prepočte vekovým 
koeficientom čas 14,14 sek.

Ďalšími medailistami boli bežci z BK Lysá pod 
Makytou Milan Plevák - 2. miesto v behu na 1500 

m časom 4minúty 46 sekúnd a Alena Kadlecová  
v behu na 400 m časom 90,15 sekúnd získala 
bronzovú medailu. V. Vlasatý z Lednických Rovní 
obsadil 3. miesto v behu na 5000m vynikajúcim 
časom 18,51 minút, v prepočte 15,49 minút.

Výborné výkony dosiahli aj ďalší účastníci na 
atletickej dráhe: P. Deneš KBPŠ Púchov v šprinte 
na 200m dosiahol čas 31,80 sekúnd a v skoku 
do diaľky výkon 391m, v prepočte 542m. To však 
nestačilo na medailové umiestnenie.

P. Sobek z BK Lysá obsadil na 5000m behu 
na dráhe časom 17,48 minút - 8. miesto a ob-
divuhodný výkon na tejto trati podal 83 ročný  
A. Kusenda z Lysej pod Makytou časom 37,54 
minút. Z Lednických Rovní M. Benč dosiahol 
rovnako výborný čas na 5000m 24,21 minút. 

Ďalšie umiestnenia:
400m muži - M. Plevák 65,20 - 7. miesto, Dobro-

denka 84,04 - 10. miesto
800m muži - A. Dobrodenka 3:10,64 - 6. miesto
1500m ženy – A. Kadlecová 6,30- 5. miesto
Veteránske preteky majú svoje čaro. Pretekári 

si tu plnia svoje sny a ciele do vysokého veku 
a podávajú ešte stále vynikajúce výkony. Sú 
pekným príkladom pre mladých atlétov a patrí im 
veľký obdiv. 

(r)

Klub slovenských turistov Púchov v spolupráci  
s mestom Púchov pozýva na 45. ročník Púchovského 
okruhu za zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča, ktorý 
sa koná v nedeľu 6. 9. 2020.

Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom  
s krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie na 
rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážovské 
vrchy a Biele Karpaty.

Prezentácia: Country Saloon na Nám. slobody  
v Púchove

Štart: po prezentácií od 7:00 do 10:00 hod.
Pešie túry:
A – 25 km – (Púchov – Holíš – Nimnica, kúpele – 

Hradisko – Púchov)
B – 15 km – (Púchov – Holíš – Nimnica – Púchov)
C – 10 km – kočíková - (Púchov – Salaš Nimnica – 

Púchov)
Trasy vedú po turistických značkách a vlastnom 

značení.
Popis trás: Trasy sú plánované tak, aby prechádzali 

Púchovom a jeho blízkym okolím. Označenie a po-
pis jednotlivých trás 
bude zobrazený na 
mape v účastníckom 
liste.

Cieľ: Trasy majú 
stanovený cieľ v mies-
te štartu. Uzávierka 
trás je o 16:00 hod. 
V cieli bude pre vás 
pripra vený kultúrny 
program, bohatá 
tombola, skvelý turis-
tický guláš a občerst-
venie!!!

Štartovné poplat-
ky:

0,50 € - členovia KST, 
KČT na predložený 
preukaz + deti neor-
ganizované do 14 

rokov, TOM + dôchod covia
1,00 € - dospelí – nečlenovia KST  
Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu, pamätný 

list a odznak.
Občerstvenie: Účastníci si zabezpečia z vlastných 

zásob. Na štarte, po trase a v cieli bude možnosť 
zakúpenia občerstvenia. 

Ubytovanie: Každý účastník si zabezpečí sám  
v ubytovacích zariadeniach na území mesta Púchov 
a v jeho blízkom okolí.

Informácie: Klub slovenských turistov Púchov
Štefánikova 827/31, 020 01 Púchov
Tel.: 00421908718894, 00421910784680
E–mail: kstpuchov@gmail.com 
www.kstpuchov.sk 
Podujatie sa bude konať za každého počasia. Právo 

na účasť má každý organizovaný i neorganizovaný 
turista. Deti do 14 rokov sa môžu zúčastniť len v spri-
evode dospelej osoby. Organizátori žiadajú všetkých 
účastníkov o dodržanie organizačných pokynov  
a dodržiavanie zásad ochrany prírody. 

Púchovský okruh za zdravím 
– Memoriál MUDr. Vadoviča

Majstrovstvá 
Slovenska 
veteránov

ATLETIKA
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V sezóne 2019/2020 skončili všetky naše družstvá 
vo svojich súťažiach na prvých priečkach a postúpi-
li na MSR. Následné nedohratie súťaží nám však 
zmarilo medailové ambície, keď napríklad družst-
vo starších žiakov v dvadsiatich zápasoch 
základnej časti nestratilo ani set. 

   Úspechom pre náš volejbalový oddiel je aj 
zaradenie našich hráčov do reprezentačných 
družstiev SR. V súčasnosti je v U15 zaradený 
Samuel Žiačik a v U18 hráči Matej Janoško, 
Matej Turčáni a Emil Gabko. V širšom výbere 
sú zaradení ďalší hráči a celkovo môžeme vy-
jadriť spokojnosť, keďže počet našich odcho-
vancov pozývaných na reprezentačné zrazy 
má stúpajúcu tendenciu. 

   ME sa uskutočnia v Taliansku v dňoch 5.9-
13.9. v mestečku Marsicovetere a súperom 
Slovákov v skupine „A“, budú domáci Taliani, 
Fíni, Bulhari, Belgičania a Turci. V druhej sk-
upine „B“, v meste Lecce, budú o postup 
bojovať Rusi, Nemci, Česi, Poliaci, Francúzi a 
Belorusi.

   V súčasnej dobe na klubovej úrovni pre-
bieha letná príprava, aby sme do nadchádza-
júcej, dúfajme neprerušenej sezóny, nastúpili 
v dobrej forme a dosiahli len tie najlepšie 
výsledky.

   Za úspešnú, aj keď neukončenú sezónu 
treba poďakovať hráčom, trénerom, výboru 
VO a vďaka patrí taktiež vedeniu MŠK, ale 

hlavne pani primátorke Henekovej. Veríme, že nad-
chádzajúca sezóna bude pre nás nemenej úspešná 
a budeme robiť dobré meno nášmu MŠK a mestu 
Púchov.                    -iš-

ME U18 vo volejbale v Taliansku 
aj za účasti trojice Púchovčanov

Druhá futbalová liga má za sebou tri kolá, futbalisti 
MŠK Púchov sa divákom predstavili dvakrát, pretože 
v úvodnom kole mali voľno. V druhom kole podľahli 
na pôde jedného z najväčších ašpirantov na postup 
– v Košiciach 1:3, v prvom domácom stretnutí tohto 
ročníka zdolali nebezpečný Bardejov rozdielom 
triedy 3:0. 

Už v prvom stretnutí v Košiciach zanechali Púchov-
čania napriek prehre dobrý dojem a v domácej 
premiére pred viac ako poltisíckou divákov ako-
by chceli potvrdiť slová manažéra klubu Mareka 
Šimáčka, trénera Lukáša Kaplana i skúseného 
ligového hráča Patrika Mráza na predsezónnej 
tlačovke (výstup z nej prinášame s odstupom pre 
letnú prestávku vo vychádzaní Púchovských novín). 

„Príprava bola pestrá, prebiehala v domácich pod
mienkach, verím, že na novú sezónu sme dobre pri
pravení. Trénera Cifraniča nahradil už dávnejšie Lukáš 
Kaplan. Čo sa hráčskeho kádra týka, odišli nám štyria 
hráči – Juro Pilát, Leroymugove, Marek Kvaššay a Matúš 
Haviar. Posilami sú Peter Rypák, Maťo Petro a Ondro 
Matejka z Trenčína, ďalšími sú Slavo Kapustiak, Tobias 
Raffay a Péter Varga. Čo sa týka cieľov, nemáme veľké 
oči, základným cieľom je pohybovať sa mimo pásma 
zostupu, hrať atraktívny futbal s chlapcami, ktorí majú 
vzťah ku klubu. Všetko navyše bude len plus,“ zdôraznil 
manažér Marek Šimáček. 

Podľa nového trénera Lukáša Kaplana začali 
Púchov čania s prípravou na novú sezónu s výnimkou 
FC Košice najskôr spomedzi všetkých druholigových 
tímov. „Chcel som začať skôr, aby som sa zoznámil 
s hráčmi. Príprava trvala sedem týždňov. Škoda, že 

sme mali v prvom kole voľno, ostatné tímy mali pred 
nami náskok jeden zápas. Ale beriem to ako realitu.  
V príprave sme odohrali sedem prípravných stretnutí 
a jeden modelovaný zápas. Mali sme súperov lepších  
i slabších, aby sme si vyskúšali určité spôsoby hry, 
ktorou sa chceme prezentovať. Sezón bude určite ťažká, 

tímy sú vyrovnané, preto je dôležité dobre odštartovať,“ 
povedal na predsezónnej tlačovke tréner s tým, že 
jeho zverenci budú bojovať o každý bod. 

Podľa kapitána Patrika Mráza je kabína pripravená 
na sezónu veľmi dobre. Počas sedemtýždňovej 
prípravy bolo dostatok času pripraviť sa najmä 
fyzicky na dlhú sezónu, ktorá mužstvo čaká. „Nie je 
to jednoduchá súťaž, no ja môžem za kabínu pove
dať, že tá partia je veľmi silná, sú tam kvalitní hráči, 
takže určite máme na to, aby sme sa vyhli zostupovým 
priečkam. Určite nie sme ašpiranti na postup, no kvalita 
kádra je taká, aby sa hral stred tabuľky a aby sme divá
kom predvádzali pekný sympatický futbal. Tešíme sa na 
sezónu,“ skonštatoval Mráz. 

Viceprimátor Lukáš Raník poďakoval rea-
lizačnému tímu a hráčom za to, ako v minulom ne-
dokončenom ročníku reprezentovali mesto Púchov. 
Púchovčania ako nováčik skončili na peknom ôsmom 
mieste, čo bolo milým prekvapením. „Sme hrdí na 
prácu v MŠK Púchov. Nielen čo robia futbalisti, ale aj 
hokejisti a volejbalisti. Mesto Púchov je jedným z mála 
miest na Slovensku, ktoré zabezpečuje okrem prevádz
ky športovísk aj kompletnú športovú činnosť futbalu, 
hokeja a taktiež volejbalu. Ako malé okresné mesto 
dávame ročne viac ako 1,3 milióna eur z rozpočtu mes
ta. Takže si uvedomujeme zodpovednosť za to, aby tu 
ten šport na nejakej úrovni fungoval,“ zdôraznil Raník 
s tým, že vďaka patrí aj reklamným partnerom, bez 
ktorých podpory by určite Púchovčania druhú ligu 
hrať nemohli. 

Káder pre tento súťažný ročník tvoria Kristián 
Strelčík, Peter Pilný, Michal Riška, Tomáš Kopiš, Ras-
tislav Ozimý, Martin Petro, Stanislav Lacko, Jakub 
Michlík, Juraj Martinček, Peter Rypák, Daniel Pilný, 
Matej Vápeník, Péter Varga, Patrik Mráz, Matej Lodu-
ha, Kingsley Iheme, Ondrej Matejka, Tobias Raffay, 
Slavomír Kapusniak a  Jakub Pavlovič.

Hlavným trénerom je Lukáš Kaplan, jeho asisten-
tom Jozef Pagáč. Funkciu vedúceho družstva zastáva 
Patrik Mynář, trénerom brankárov je Martin Leško, 
masérom Vladimír Mišák a lekárom Ladislav Vozárik.

 pok

Predsezónna tlačovka futbalového klubu MŠK Púchov

P. Mráz: Kabína je na sezónu pripravená veľmi dobre! 

Na predsezónnej tlačovke predstavili zástupcovia mesta a futbalového klubu nielen ciele na novú sezónu, ale aj 
novú kolekciu dresov pri príležitosti tohtoročného stého výročia futbalu v Púchove.             FOTO: Milan Podmaník
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Futbal - 2. liga muži

1. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Poprad – Barde
jov 1:3, Žilina B – Šamorín 5:0, Dubnica nad Váhom – 
Trebišov 1:1, Banská Bystrica – Slovan Bratislava B 4:0, 
Liptovský Mikuláš – Košice 0:1, Podbrezová – Komár
no 2:0, Skalica – Petržalka 3:0

2. kolo:  FC Košice – MŠK Púchov 3:1 (0:0)
Góly: 50. Rendon, 54. Gáll, 65. Keresteš – 56. Michlík
ŽK: Elexa, Pavúk, Ford – Mráz, rozhodovali Kolofík, 

Štofík, Zemko, 1230 divákov
V Košiciach, ktoré sa netaja prvoligovými am

bíciami, odohrali Púchovčania vyrovnaný zápas, 
domácim boli viac ako rovnocenným partnerom.  
O prehre hostí rozhodli dve fatálne chyby zadákov  
v rozpätí štyroch minút. V 50. minúte nedokázali 
dvaja púchovskí obrancovia odstaviť od nakopnutej 
lopty Rendona, ktorý prvýkrát prekonal Strelčíka  
v bránke MŠK. O štyri minúty neskôr sa rovnako 
po nakopnutej lopte presadil cez dvoch obrancov 
Púchova Gáll. O dve minúty neskôr po peknej akcii 
Mráza s Vargom vykresal iskierku nádeje na dobrý 
výsledok Michlík – 2:1. Nádeje Púchovčanov však  
v 65. minúte pochoval tretím domácim gólom Ke
resteš. Púchovčania sa však nemajú za čo hanbiť,  
v Košiciach predviedli pekný futbal, ktorý je 
prísľubom do ďalších kôl. 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozimý, 
Lacko, Varga (61. Raffay), Martinček (46. Loduha), 
Rypák (72. D. Pilný), Michlík, Mráz, Petro, Kapusniak, 
tréner Lukáš Kaplan

Ostatné výsledky 2. kola: Bardejov – Liptovský 
Mikuláš 1:0, Komárno – Žilina B 2:0, Dubnica – Banská 
Bystrica 0:1, Šamorín – Poprad 3:1, Petržalka – Pod
brezová 0:4, Slovan Bratislava B – Skalica 1:2

3. kolo: MŠK Púchov – Partizán Bardejov 3:0 
(3:0)

Góly: 6. Ozimý, 36. Rypák, 43. Mráz
ŽK: Lacko, Riška, Raffay – Jarzebak, Pavličko, 

Horváth, Keresteš, rozhodovali Kolofík, Železňák, 
Rablovský, 550 divákov

Šarišania prišli na Považie s visačkou mužstva, ktoré 
v prvých dvoch kolách bodovalo naplno. Pod Lachov
com však narazila kosa na kameň. Púchovčania boli 
od začiatku aktívnejší a o svojom víťazstve rozhodli už 
v prvom polčase. Skóre na radosť viac ako päťstovky 
divákov otvoril už po piatich minútach Ozimý, ktorý 

sa obetavo vrhol do centrovanej lopty a hlavou pre
konal hosťujúceho brankára – 1:0. Bardejovčania po
tom vyrovnali hru a hrozili rýchlymi protiútokmi. Tie 
však bezpečne zastavovali domáci už v strede hracej 
plochy. V 36. minúte po peknej individuánej akcii 
Lacka a ešte krajšej prihrávke zvyšoval na 2:0 strelou 
pod brvno Peter Rypák – 2:0. Dve minúty pred kon
com vniesol definitívny pokoj na domáce kopačky 
Patrik Mráz, ktorý po ideálnej prihrávke z krídla ru
tinérsky vyškolil obrancu a brankára a poslal loptu 
do siete – 3:0. V druhom polčase Púchovčania bez 
väčších problémov kontrolovali výsledok a nedovo
lili Bardejovčanom ani pomyslieť na prípadný zvrat. 
V záverečnej 25minútovke dal domáci tréner Kaplan 
príležitosť aj viacerým hráčom z lavičky. 

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozimý, 
Lacko (88. Kopiš), Varga, Rypák (67. Kingsley), Michlík 
(67. D. Pilný), Mráz (88. Matejka), Petro (25. Raffay), 
Kapusniak, Loduha, tréner Lukáš Kaplan 

Ostatné výsledky 3. kola: Poprad – Komárno 2:3, 
Banská Bystrica – Trebišov 6:1, Liptovský Mikuláš – 

Šamorín 3:0, Podbrezová – Slovan Bratislava B 1:0, 
Skalica – Dubnica 2:0, Žilina B – Petržalka 1:2
1. B. Bystrica 3 3 0 0 11:1 9
2. Podbrezová 3 3 0 0 7:0 9
3. Skalica 3 3 0 0 7:1 9
4. Košice 2 2 0 0 4:1 6
5. Komárno 3 2 0 1 5:4 6
6. Bardejov 3 2 0 1 4:4 6
7. Žilina B 3 1 0 2 6:4 3
8. MŠK Púchov 2 1 0 1 4:3 3
9. L. Mikuláš 3 1 0 2 3:2 3
10. Šamorín 3 1 0 2 3:9 3
11. Petržalka 3 1 0 2 2:8 3
12. Dubnica 3 0 1 2 1:4 1
13. Trebišov 2 0 1 1 2:7 1
14. Poprad 3 0 0 3 4:9 0
15. Slovan B 3 0 0 3 1:7 0

Program 4. kola: ŠTK 1914 Šamorín – MŠK Púchov 
(23. 8. o 10.30), Trebišov – Košice, Komárno – L. Mi
kuláš, Dubnica – Podbrezová, B.Bystrica – Skalica, 
Petržalka – Poprad, Slovan B  Žilina B

Púchovčania zdolali rozdielom triedy Bardejov

Na presnú Rypákovu strelu pod brvno bol hosťujúci brankár krátky.      FOTO: Slavomír Flimmel

U19
1. kolo: 
Petržalka – MŠK Púchov 7:0, Komárno – Senec 

2:1, Dubnica – Partizánske 5:1, Šamorín – Krakovany 
1:0, Skalica – Karlova Ves 7:2, Inter – Trnava 1:1, Zl. 
Moravce – Domino 0:1, Piešťany – Myjava 2:3

2. kolo: MŠK Púchov – Šamorín 2:1 (2:0), Valík, 
Chupáň, Senec – Myjava 2:4, Domino – Piešťany 4:1, 
Trnava – Zl. Moravce 2:0, Krakovany – Skalica 4:0, 
Karlova Ves – Inter 0:3, Partizánske – Petržalka 0:0, 
Komárno – Dubnica 0:4

3. kolo: 
Skalica – Púchov 0:0, Dubnica – Senec 3:0, Petržal

ka – Komárno 4:0, Šamorín – Partizánske 1:2, Krako
vany – Inter 0:4, Zl. Moravce – Karlova Ves 4:1, Piešťa
ny – Trnava 1:4, Myjava – Domino 2:2
1. Dubnica 3 3 0 0 12:1 9
2. Petržalka 3 2 1 0 11:0 7
3. Inter 3 2 1 0 8:1 7
4. Trnava 3 2 1 0 7:2 7
5. Domino 3 2 1 0 7:3 7

6. Myjava 3 2 1 0 9:6 7
7. Partizánske 3 1 1 1 3:6 4
8. Skalica 3 1 1 1 7:6 4
9. MŠK Púchov 3 1 1 1 2:8 4
10. Zl. Moravce 3 1 0 2 4:4 3
11. Krakovany 3 1 0 2 4:5 3
12. Šamorín 3 1 0 2 3:4 3
13. Komárno 3 1 0 2 2:9 3
14. Senec 3 0 0 3 3:9 0
15. Piešťany 3 0 0 3 4:11 0
16. K. Ves 3 0 0 3 3:14 0

U17
1. kolo: 
Petržalka – Púchov 6:0, Dubnica – Partizánske 4:0, 
Komárno – Senec 1:2, Šamorín – Krakovany 1:2, Skalica 
– Karlova Ves 1:0, Inter – Lokomotíva Trnava 0:3, Zlaté 
Moravce – Domino 0:0, Piešťany – Myjava 3:0
2. kolo: 
Púchov – Šamorín 2:1 (0:1), Bologa, Porubčan (pk), 
Senec – Myjava 3:1, Domino – Piešťany 2:1, Trnava – Zl. 
Moravce 3:1, Krakovany – Skalica 0:1, Karlova Ves – Inter 
1:2, Partizánske – Petržalka 0:7, Komárno – Dubnica 0:1

3. kolo: 
Skalica – Púchov 1:2 (0:1), Luliak, Baláž, Dubnica – 
Senec 2:2, Petržalka – Komárno 3:0, Šamorín – Partizán
ske 5:0, Krakovany – Inter 1:4, Zl. Moravce – Karlova Ves 
2:0, Piešťany – Trnava 1:3, Myjava – Domino 0:2

1. Petržalka 3 3 0 0 16:0 9
2. Trnava 3 3 0 0 9:2 9
3. Dubnica 3 2 1 0 7:2 7
4. Senec 3 2 1 0 7:4 7
5. Domino 3 2 1 0 4:1 7
6. Skalica 3 2 0 1 3:2 6
7. Inter 3 2 0 1 6:5 6
8. MŠK Púchov 3 2 0 1 4:8 6
9. Zl. Moravce 3 1 1 1 3:3 4
10. Šamorín 3 1 0 2 7:4 3
11. Piešťany 3 1 0 2 5:5 3
12. Krakovany 3 1 0 2 3:6 3
13. Karlova Ves 3 0 0 3 1:5 0
14. Komárno 3 0 0 3 1:6 0
15. Myjava 3 0 0 3 1:8 0
16. Partizánske 3 0 0 3 0:16 0

Futbalové súťaže mládeže - 2. liga dorast



Púchovské noviny priniesli už dva 
diely histórie mužského volejba-
lu v Púchove. V dnešnom vydaní 
prinášame ďalší diel, ktorý opisuje 
posledné obdobie až do roku 2017..

Sezóna 2004 – 2005
Zakladá sa zároveň Občianske 

združenie VŠK a VŠK s.r.o. Novovzni
knutý VŠK Púchov dostáva do prenáj
mu volejbalovú športovú halu, ktorá 
má byť hlavným zdrojom príjmu na 
činnosť VŠK. Vedenie je trojčlenné  
L. Mikula, R. Krcho a J. Kováčik. Nové 
vedenie menovalo do funkcie trénera 
družstva mužov F. Božoka a predse
dom sa stal L. Mikula. Družstvo končí  
v Extralige na 6. mieste. Zostava: 
Čibenka, Čuntala, Krásny, Kropa, Miz
erák M., Mizerák R., Pastorek, Repák, 
Schottert, Svorada, Šomko T., Šomko 
M., masér Moško K. V Slovenskom 
pohári v Hnúšti obsadzujú 3. miesto.  
V roku 2004 vznikajú pri Základnej 
škole Gorazdovej športové triedy, čím 
sa podstatne rozšíri členská základňa, 
ale i skvalitní športová príprava 

mládeže. Juniori získavajú na MSR  
v Prešove pekné 2. miesto. Mladší žiaci 
obsadzujú 3. miesto na MK a starší žia
ci sa stávajú majstri kraja, keď na MSR  
v Myjave obsadzujú 6. miesto.

Sezóna 2005/2006
Družstvo mužov obsadzuje v Ex

tralige konečné 5. miesto, keď  sa  
v družstve objavujú nové tváre: Ger
nát, Emmel, Zúbek, Luhový, Zábojník, 
Seifert, Bencz, Hrošík a bratia P. a A. 
Števkovci. Juniori hrajú I. ligu, ako  
i kadeti a žiaci. Muži v SP končia 
účinkovanie pred bránami finále, keď 
sú vyradení v 3. kole.

Družstvo mužov štartuje v Top team 
cup vo Fínsku. Dinamo Kazaň, Rusko, 
Pielavesli (Fínsko), Kommunalniko 
(Bielorusko). Do ďalších bojov však 
nepostupuje. Po tejto sezóne ukončil 
predčasne svoje účinkovanie vo ve

dení VŠK R. Krcho.
Sezóna 2006/2007
V družstve mužov dochádza v prvej 

časti k výmene na trénerskom poste, 
keď F. Božoka nahrádza I. Štefko, ktorý 
družstvo trénoval od založenia takmer 
nepretržite 27 rokov. Taktiež káder je 
doplnený o Rosinu R. a Laceka. Junio
ri obsadzujú v 1. lige 6. miesto. Kadeti 
končia na 2. mieste na MK. Mladší žia
ci obsadzujú 4. miesto na MK (tréner 
F. Božok). Káder je však oslabený  
o hráčov Bencz, Seifert a L. Diviš, ktorí 
končia hosťovanie v Púchove a taktiež 
nahrávača V. Luhového, ktorý je vážne 
zranený. Nakoniec družstvo obsadzuje 
7. miesto.

Sezóna 2007/2008
Družstvo mužov trénuje M. Klučka  

a družstvo súťaž končí na 4. mieste. 
Do kádra pribudol Turiansky (nahrávač 
zo Žiliny). Družstvo juniorov trénu
je L. Hupka, starších žiakov P. Valach. 
Družstvo juniorov štartuje v I. lige. 
Muži štartujú i v SP (Slovenský pohár) 
– 6. miesto.

Sezóna 2008/2009
Družstvo mužov vedie M. Klučka, 

ktorý je však výborom vymenený (od 
12/2008) I. Štefkom (šéftrénerom VŠK), 
ktorý nastupuje na trénersky post do 
konca sezóny. Družstvo nakoniec ob
sadzuje 7. miesto. Družstvo je omla
dené o hráčov: Kuchárik, Vašút, Dedič, 
Kumičák, Weis, Urban J. Kadeti 4.mie
sto MK, tréner L. Hupka. Starší žiaci 
získavajú 3. miesto MK (tréner Valach), 
mladší žiaci „A“ –5. miesto MK (Jurovčík 
F.), „B“ – 3.miesto MK (Čelko D.). Muži  
v SP skončili v 2. kole so Zvolenom.

Sezóna 2009/2010
Do nového ročníka Extraligy nas

tupuje na funkciu trénera Z. Haver. 
Družstvo vedie len do konca roka 
2009, keď z postu trénera odstupuje 
a nahrádza ho šéftréner VŠK I. Štefko. 
Družstvo i napriek príchodu domácich 

odchovancov Rosinu a Hupku R. je 
značne oslabené (napriek tomu obsa
dzujú muži veľmi pekné 5. miesto, čo 
môžeme považovať vzhľadom na pod
mienky za úspech).

Do súťaže sú zapojení i kadeti, ktorí 
obsadzujú na M SR 5.miesto (tréner  
L. Hupka). Starší žiaci – 3. miesto M SR 
(tréner D. Čelko), SP – 6. miesto. Mladší 
žiaci na M SR získali 6. miesto.

Vo vedení VŠK ukončil činnosť L. 
Mikula a zároveň po šiestich rokoch 
končí vo funkcii predsedu VŠK. Na jeho 
miesto nastupuje R. Marman a do fun
kcie tajomníka VŠK nastupuje L. Váša. 
Masérom družstva je stále K. Moško.

Sezóna 2010/2011
Družstvo mužov nastupuje do po

sledného ročníka Extraligy, nakoľko zo 
súťaže po 41. rokoch vypadáva. Zos
tava: Hrošík, Rosina, Valach, Zúbek, Ku
mičák, Šomko T., Šomko M., Trenčan, 
Vašút, Pastorek, Dedič, Piovarči, Putala, 
Pistovič, Jánošík, Čuntala P., Chocholák 
R. Bola to od začiatku najhoršia sezó
na v celej histórií mužského volejbalu. 
Družstvo mal pôvodne viesť budúci 
tréner J. Jánošík, ktorý dal nečakane 

prednosť zahraničiu (Rumunsko)  
a jeho miesto zaujal hrajúci tréner  
P. Pistovič. Koncom decembra sa na
koniec stal trénerom M. Klučka s asis
tentom Kováčikom. Na prvé víťazstvo 
čakalo družstvo 20 zápasov. Nakoniec 
družstvo končí na 10.mieste a Extraligu 
opúšťa. VŠK nemá dostatok financií  
a vedenie mesta nemá v tomto období 
financie na Extraligu v Púchove.

Družstvo kadetov prechádza do 
kategórie juniorov, kde končia na  
4. mieste v 1. lige. Starší žiaci postu
pujú na M SR, kde končia na 6. mieste 
(tréner D. Čelko). Mladší žiaci obsadzu
jú 1.miesto v oblastnej súťaži.

Sezóna 2011/2012
Muži po zostupe do 1. ligy a odchode 

skúsených hráčov končia na 7. mieste. 
Veľmi pekný úspech dosiahli juniori, 
keď postupujú na M SR do Svidníka, 
kde obsadzujú konečné 2. miesto. 
Tréneri PaedDr. Ivan Štefko, asistent 
I. Štefko st., masér K. Moško. Hráči:  
J. Kucharík, Trenčan, M. Faktor, F. Hyžák, 
Turis, T. Skokňa, Vrábel, Klas Ferenci, 
Putala, Dvorský, Baláž B. Úspechom 
bolo i vyhlásenie J. Kucharíka za na

História volejbalu v Púchove - III. časť (2004 - 2017)

Kolaps mužského volejbalu odštartoval v Púchove 

Volejbalové družstvo púchovských mužov v roku 2014

Juniori MŠK Púchov získali v sezóne 2011/2012 na M SR skvelé druhé miesto. 

Nateraz posledná sezóna mužského volejbalu v Púchove - 2015/2016. 
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lepšieho hráča M SR. Družstvo kade
tov obsadzuje 5. miesto na MK (tréner 
Čelko). Družstvo mladších žiakov MIDI 
štartuje v MK. Káder mužov: Dedič, Dl
holudský, Štefko ml., Kováčik, Kucha
rík, Pastorek, Putala, Šomko T., Trenčan, 
Valach.

Sezóna 2012/2013
Muži sa postupne po vypadnutí z Ex

traligy konsolidujú stále pod vedením 
šéftrénera VŠK I. Štefku a končia na 
4. mieste. V tomto období prichádza  
k zmene predsedu VŠK, keď R. Mar
mana nahrádza R. Varga. Do kádra 
mužov pribudli hráči: Pagáč R., Pecho, 
Behanec, Drga, Cíbik J., Hyžák F., Kucej 
J., Kadlec Z., Baláž B., Urban J. Družstvo 
kadetov hrá 1. ligu s trénerom D. Čel
kom.

Sezóna 2013/2014
Družstvo mužov so stabilizovaným 

kádrom útočí na čelo tabuľky 1. ligy 
a končí na druhej priečke, ktorá mu 
zabezpečuje postup do baráže o Ex
traligu. Nakoľko však mesto záujem  
o Extraligu nemá, tak družstvo ide 

baráž iba odohrať. Baráž sa koná  
v Košiciach a Púchove. Do súťaže sú 
prihlásené dve družstvá mladších 
žiakov (tréneri Marinič a Štefko st.). 
Družstvá juniori, kadeti a starší žiaci 
neštartujú v majstrovských súťažiach.

Sezóna 2014/2015
Družstvo mužov znechutené minu

loročným nezáujmom mesta o účasť 
mužov v Extralige – prekvapivo opäť 
končí 1. ligu na 2. postupovom mies
te. Pri jednaní však vedenie mesta 
opäť neprejavilo záujem o Extra
ligu v Púchove, a tak  išlo opäť baráž 
„iba“ odohrať. Tieto skutočnosti silne 
ovplyv nilo motiváciu pre štart druž
stva v nasledujúcej sezóne. Realizačný 

tím: tréner I. Štefko st., masér K. Moško, 
predseda R. Varga. Koncom roku 2015 
odstupuje z funkcie predsedu VŠK 
R. Varga a nahrádza ho M. Turčáni. 
Družstvo hralo v zostave: Šomko  
T., Šomko M., Valach, Faktor, Kadlec, 
Dedič, Pastorek, Baláž B., Žiačik, Dl
holudský, Trenčan, Luhový a hráči zo 
Žiliny – Minárik, Kysela, Šaling a Sibyla.

Veľmi úspešne sa však prebojovali na 
M SR družstvá mladších žiakov – MIDI, 
keď v premiére obsadili na M SR 4.  
a 6.miesto (tréneri Š. Marinič a I. Štefko 
ml.). Toto obdobie je začiatkom novej 
generácie z prípraviek a športových 
tried pri ZŠ Gorazdova, keď sa začínajú 
úspešne uplatňovať vlastní odchovan
ci.

Sezóna 2015/2016
Družstvo mužov trénuje J. Kováčik. 

Hráči však postupne strácajú záujem  
o ďalšie účinkovanie. Keď nie sú 
splnené ich finančné požiadavky, po 
vzájomnej dohode je družstvo VŠK 
odhlásené v polovici sezóny z 1. ligy 
(5.1.2016). Družstvo bolo aktuálne na 

5. mieste. Vo funkcii manažéra končí L. 
Váša a nahrádza ho V. Luhový.

Žiacky volejbal sa zaraďuje medzi 
najlepšie na Slovensku, keď vo všet
kých kategóriách postupuje na  
M SR, čo sa stalo po prvýkrát v histó
rii. Veľký podiel majú na tom špor
tové triedy pri ZŠ Gorazdova, ktoré 
tvoria širokú základňu pre klubový, 
ale i školský volejbal, ktorý sa taktiež 
natrvalo zaraďuje medzi najlepšie na 
Slovensku. Starší žiaci pod vedením 
Ivana Štefku ml. vyhrávajú MK a na  
M SR získavajú 7. miesto. Mladší žiaci 
v MIDI vyhrávajú MK a končia na M SR 
na 3. mieste. A nakoniec mladší žiaci 
MINI získavajú pre Púchov po 13–tich 

rokoch titul MAJSTRA SLOVENSKA, 
všet ko pod vedením Ivana Štefka ml.  
a asistenta Ivana Štefka st.

V tomto období ukončí mesto 
predčasne po 11 rokoch zmluvu  
o prenájme športovej haly a preberá 
halu naspäť od VŠK pod MŠK Púchov. 
VŠK jedná v tomto období s vedením 
mesta o prechode volejbalu pod MŠK, 
s.r.o. Nakoniec je mládežnícka zlož
ka volejbalu poslancami takmer jed
nohlasne prijatá pod MŠK od 1.8.2016. 
Týmto sa začala ďalšia etapa volejbalu. 

Od 1.8.2016 zaniká VŠK a oddiel 
pracuje pod novým názvom VO 1970 
MŠK a pod novým vedením: predseda 
VO 1970  Mgr. Marián Turčáni, manag
er  Ing. Vladimír Luhový, podpredseda 
pre šport  Ivan Štefko st., podpredse
da pre mládež  Ivan Štefko ml., člen 
výboru  Zdenko Kadlec.

Sezóna 2016/2017
Volejbalový oddiel zapája do súťaží 

kategórie: starší žiaci, mladší žiaci 
MIDI A, B, mladší žiaci MINI A, B, C, 
prípravky A, B a športové triedy pri ZŠ 

Gorazdova (Ivan Štefko ml.). Starší žiaci  
a mladší MIDI „A“ sú vedení trénerom 
I. Štefkom ml. a asistentom Martinom 
Dvorským a družstvá vyhrali MK  
a obidve postúpili na M SR.  Mladší žiaci 
„A“ MINI – tréner R. Pagáč, asistenti Ši
mon a Bakoš, mladší žiaci „B“ – R. Cíbik, 
mladší žiaci „C“ – M. Dvorský. Družstvá 
majú rozohranú súťaž s reálnym postu
pom pre „A“ družstvo na M SR. 

Po skončení súťaže prejde kategória 
starších žiakov do novovzniknutého 
družstva „KADETOV“. Taktiež sa pred
pokladá možnosť postupného zapoje
nia vlastných odchovancov do súťaže 
dospelých. Po odbornej stránke vedie 
trénerov podpredseda pre šport – 
šéftréner Ivan Štefko st. Je reálne, že  
v dobrých podmienkach pod MŠK, 
s.r.o. si volejbal opäť vydobyje po
predné pozície volejbalu na Slovensku  
a bude vzorne reprezentovať nielen 
MŠK ale i mesto Púchov.

V spolupráci s Ivanom Štefkom 
spracoval Slavomír Flimmel 

História volejbalu v Púchove - III. časť (2004 - 2017)

novú éru mládežníckeho športu pod vysokou sieťou

V ročníku 2015/2016 získali mladší žiaci Púchova titul majstra Slovenska. 

Púchovskí mládežníci spolu s vtedajším primátorom Rastislavom Henekom  
v súťažnom ročníku 2015/2016. 

Starší žiaci Púchova v sezóne 2015/2016
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SPOMIENKA
Aj keď už osem rokov 
nie si medzi nami, stále si  
v našich srdciach. S láskou  
a nehou spomíname na  
milovaného ocina, manžela  
a dedka Dalibora Strýčka. 

Odpočívaj v pokoji.

SPOMIENKA
Dňa 17.8. si pripomíname 
4. výročie úmrtia manže-
la, otca, dedka, pradedka 
Rudolfa Huňačku. Kto 
ste ho poznali venujte mu 
tichú spomienku. Sláskou 
a úctou spomínajú naj-
bližší.

SPOMIENKA
Čas plynie, dni sa míňajú, ale spomienky na Vás  
zostávajú. V tých dňoch si pripomíname výročie 
úmrtia Františka a Márie Pastorkových z Horných 
Kočkoviec. S láskou a úctou si spomína dcéra Hanka 
so svojimi rodinami a vnuk Imro, vnučka Jana.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, už nie si 
medzi nami, v našich 
srdciach žiješ spomie-
nkami. Dňa 9.8.2020 sme 
si pripomenuli 9. výročie 
od smrti Bernardiny  
Kalivodovej z Udiče.  
V tichej spomienke spo-
mína dcéra Hanka a vnú-
čatá s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdci zostávajú Tí čo 
Ťa mali radi spomínajú. 
Dňa 21.8.2020 si pripomí-
name 1. výročie odchodu 
do večnosti nášho drahé-
ho manžela, otca a dedka 
Jozefa Čuhára. Kto ste 
ho poznali venujte mu  
s nami tichu spomienku. Manželka Zuzana, syn 
Patrik, dcéra Klaudia a syn Norbert s rodinami. 

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mala si rada život a všet-
kých nás. Chýba nám tvoja 
láska, úsmev a do brota, 
spomínať budeme do  
konca života.“ Dňa 
22.8.2020 si pripome-
nieme 1. výročie, čo nás 
opu stila naša mama,  
babka a prababka Mária Zágorová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.  
S láskou spomínajú dcéry s rodinami, vnúčatka  
a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ. Dňa 
14.8.2020 sme si pri-
pomenuli druhé výro-
čie úmrtia Mgr. Juraja  
Talača. S láskou spomí-
najú rodičia, bratia, neter 
Adelka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 11.8.2020 uplynulo 
10. rokov čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko Michal Mikovič  
z Púchova. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú 
spomienku spolu s nami. 
S láskou a úctou spomí-
na manželka Oľga, dcéry 
Danka, Simonka a syn Michal s rodinami. 

SPOMIENKA
Spomienka na nášho  
Julka Lapšu, ktorý 
nás 14.8.2019 opustil.  
Milovali sme Ťa, Ty si  
miloval nás, tú lásku  
v našich srdciach nezničí 
ani čas. Zbohom nesti-
hol si povedať, len žiaľ  
v  srdciach nás všetkých 
zanechať. Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, 
čím ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám. Spi 
sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen, v spo-
mienkach sme pri Tebe každučký deň.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdciach  zostávajú, Tí, 
čo Ťa mali radi stále na 
Teba spomínajú. Dňa 
9.8.2020 sme si pripome-
nuli 25. výročie úmrtia 
Jozefa Kudleja z Hor-
ných Kočkoviec. S láskou 
a úctou spomína manžel-
ka, syn s priateľkou, dcéra s rodinou a ostatná 
rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 20.júla uplynulo  
5 rokov od úmrtia nášho 
brata Jozefa Janíčka  
z Dohňan. Spomínajú 
sestry Oľga a Mária s rodi-
nami.

SPOMIENKA
Dňa 4.8.2020 sme si pri-
pomenuli 12. výročie 
úmrtie manžela, otca  
a dedka Ľubomíra  
Galánka. Kto ste ho  
poznali venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále  
spomíname na našu 
milovanú, manželku, 
mamu, babku a prababku  
Margitu Čambalíkovú. 
Dňa 21.8.2020 uplynú  
2. roky, čosi ju Pán po-
volal do večnosti. Spo-
meňte si s nami na ňu  
v mo dlitbách. S láskou a vďakou spomína  
smútiaca rodina a známi.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet-
kým, ktorí sa dňa 28.7. 
2020 prišli na posledy 
rozlúčiť s našou mamou, 
babkou, Evou Taškovou  
rod. Kukosovou, ktorá  
nás opustila dňa 
24.7.2020 vo veku 77 ro-
kov. Ďakujeme za vyjadrenie sústrasti, za kve-
tinové dary a úprimne ďakujeme zborovému 
farárovi ECAV Miroslavovi Eštokovi a taktiež 
pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku. 
Smútiaca rodina.
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SPOMIENKA
„Čas plynie ako tichej  
rieky prúd. Kto ťa mal 
rád, nemôže zabu-
dnúť.“ Dňa 12.8.2020 
uplynulo 5 rokov, čo 
nás opustil manžel, 
otec, svokor a dedko  
Ondrej Junga z Ihríšť.  
S láskou a úctou na neho 
spomíname. Smútiaca rodina. 
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PONUKA PRÁCE
• Hľadáme brigádnika na stavby. Najlepšie vyučený 
klampiar alebo tesár. Púchov a okolie. 0948 894 899
• 50-ročný 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
• Hľadám ženu ktorá by raz za čas pomohla upratať za 
odmenu. Volať 0904982556

SLUŽBY
• OPRAVY PC: preinštaľovanie a zrýchlenie systému, 
stavba nového PC, diagnostika PC, výmena kompo-
nentov, opravy monitorov, opravy notebooku, výme-
na 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 r 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
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu ma-
teriálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, maľo-
vanie. Tel.: 0902 356 631
• 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
• Hľadám prácu ako školník, vrátnik, informátor. 
Mám Preukaz SBS, vodič. preukaz B. Prípadne aj na 
polovičný úväzok 0905 348892
• Darujem za odvoz dve skrine na vešanie plus  
2 police, plus 2 veľké nadstavce. Tiež darujem veľký 
písací stôl s knižnicou na stenu. Tel.č: 0908 822 354.

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

PREDAJ
• Predám traktor továrenskej výroby Mitsubishi MT 
26 s nakladačom 4x4. 0905 731 699. Predám buchar. 
0905 731 699
• Predám záhradnú chatku v  záhradkárskej oblasti 
skala – Lachovec. Cena dohodou. Tel. 0905 603 749.
• Predám garáž pri okružnej ulici, pozemok 18m2, 
v dobrom stave, suchá, vetraná, zateplené dvere, 

na bezpečnom mieste, v blízkosti Mestský bytový 
podnik a STOP SHOP. Cena 14 900€. Kontakt 
0907986454
• Predám hnedý kameninový 17 litrový súdok na 
kapustu s vrchnákom a kameninový pekáč na hydinu 
každý po l5 Eur. Tel.č.: 0903661565

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu byt s príslušenstvom  
a internetom v Horných Kočkovciach. Len pre  
1 osobu. Voľný od 1.8.2020. Tel.č.: 0914 120 216
• Dám do dlhodobého prenájmu priestory  
o výmere 300 m² na Námesti slobody v PU vhodné 
na reštauráciu, bar a iné... Tel. 0903 523 172
• Prenajmem 3 izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej ul. 
kanceláriu 18 m2 a priestor 36 m2 vhodný pre dielňu 
(krajčírstvo, opravy). Parkovacie miesto.0905 262 820
• Ponúkam na dlhodobý prenájom, prípadne 
predám čiastočne zariadený 3- izbový byt v Púchove, 
voľný ihneď.Tel. č. 0908 721 600
• Ponúkame na prenájom zariadené 1-izbové 
a  2-izbové byty v  Púchove a  v  Beluši. Taktiež 
ponúkame na prenájom obchodné priestory 
v  Beluši. Bližšie informácie na tel. čísle:  
0905 559 768.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ZO SZZP Púchov
Oznamuje svojim členom a priateľom,  
že dňa 12.09.2020 poriada zájazd na Termálne 
kúpalisko Dunajská Streda. Poplatok na osobu 
je 20 €. Odchod o 6,00 hod. od starého DK. 
Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 10.09.2020, tel. 
0948093551  

Oznamuje svojim členom a priateľom,  
že dňa 10.10.2020 poriada zájazd na Termálne 
kúpalisko Dunajská Streda. Poplatok na osobu 
je 20 €. Odchod o 6,00 hod. od starého DK. 
Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 05.10.2020, tel. 
0948093551 

Oznamuje svojim členom a priateľom, že dňa 
24.10.2020 poriada zájazd do Nového Targu 
na nákupy pred všetkými svätými. Poplatok 14 €  
/cesta, pripoistenie /. Odchod o 5,30 hod. od 
starého DK. Hlásiť sa môžete u Jána Petra do 
15.10.2020, 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

NsP ZDRAVIE Púchov
POHOTOVOSŤ

DOSPELÍ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

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

INZERTNÁ KANCELÁRIA
OTVORENÁ POČAS MESIACA AUGUST

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

ZDARMA cez email na: 
reklama@puchovskakultura.sk

BLAHOŽELANIE
Je mi veľkým potešením, 
želať Ti v deň narodenín, 
veľa zdravia, šťastia veľa, 
všetko, čo si srdce želá, 
veľa lásky, spokojnosti,  
v celej ďalšej budúcnos-
ti, úsmev v tvári, radosť 
v oku, úspech v každom 
žitia kroku. Dňa 10.8 oslá-
vi krásne narodeniny Matúško Garaj. Všetko  
najlepšie prajú mama, tato, sestričky Kajka  
a Eliška, prababka, strýkovia, babky a dedko.

OSPRAVEDLNENIE
Ospravedlňujeme za ne-
správne uvedené krstné 
meno v albume júlového 
uvítania detí do života 
(PN č.27 na str.10). Skutoč-
né meno novej občianky  
Púchova je Zoja Staňová

POĎAKOVANIE
Veľká vďaka patrí konateľovi Púchov servis, s. r. o 
Michalovi Kočnerovi za pomoc pri riešení protipo-
vodňových opatrení na území mesta Púchov. Cyril 
Crkoň. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme personálu CSS Chmelinec 
v Púchove za dlhoročnú starostlivosť o našu mamu 
a  babku Evu Taškovú počas pobytu v  tomto za-
riadení. Rodina Tašková a Hamšíková.

OZNAM
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov ozna-
muje, že vyhlasuje zámer priameho nájmu  
č. 3/2020 na prenájom  ubytovacích priestorov 
v priestoroch školského internátu.Predklada-
nie ponúk je do 25.8.2020 do 12,00 hod. Celé  
znenie zámeru je zverejnené na www.sospuchov.sk  
a www.tsk.sk.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško si 
zaspal, zanechajúc všet-
ko čo si mal rád. Osud ti 
nedoprial s nami dlhšie 
byť ale v našich srdciach 
budeš navždy žiť. Dňa 
02.08.2020, si pripomí-
name 2. výročie čo nás 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, pradedko Ivan Jelčic.  
S láskou a vďakou spomína manželka, synovia, 
deti s rodinou, vnúčatá a pravnučka



inzercia

OD 65 EUR

KOMPLETNÉ 
DIOPTRICKÉ OKULIARE

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

ĎALEJ PONÚKAME:
Multifokálne okuliare so zľavou 40% 

Samozafarbovacie okuliare so zľavou 35%
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


