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Mesto Púchov pripravuje pre občanov vo veku 35 + očkovanie v meste Púchov.
Očkovanie bude zorganizované v priebehu mesiaca jún. 

Počet očkovacích miest bude závisieť od prejaveného záujmu zo strany občanov.

PRIHLÁSIŤ SA DO 31.5.2021 MÔŽETE PROSTREDNÍCTVOM

Cena služby: pre občanov bezplatne

GOOGLE FORMULÁR: www.puchov.sk alebo
EMAILU: msu@puchov.sk alebo zuzana.brindzova@puchov.sk  alebo

TELEFÓNNEHO ČÍSLA: Ing. Zuzana Brindzová, PhD., +421 42 46 508 33, 
alebo +421 917 988 943 (volať len v čase úradných hodín)

Zároveň prosíme občanov, aby nám pri nahlasovaní poskytli nasledovné údaje: meno
a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, 

zdravotnú poisťovňu a meno všeobecného lekára.

PRIEBEH OČKOVANIA: 
• Výjazdovou jednotkou sanitným vozidlom plne vybavené 
  materiálno – technickým zabezpečením a personálom.
• Výjazdová jednotka zabezpečí potrebný počet vakcín – očkuje 
  sa očkovacou látkou PFIZER-BIONTECH pre obyvateľov 35+.
• Požiadavka na očkovanie je spracovaná individuálne na základe   
  komunikácie s koordinátorom pre mobilné očkovanie.
• Podľa dohody s koordinátorom očkovania mesto zabezpečí 
  vyhovujúce priestory. 
• Mesto zabezpečuje asistenciu koordinátora na mieste očkovania 
  prostredníctvom svojich zamestnancov MsÚ Púchov. 
• Mesto ďalej zabezpečí odborný dohľad 1 – 2 všeobecných 
  lekárov, ktorí budú dohliadať na profesionálny priebeh očkovania. 
• Očkovanie bude realizované v spolupráci so Zdravotnou 
  záchrannou službou Slovenskej republiky („ZZSSR“).
• Na očkovanie si bude potrebné priniesť občiansky preukaz 
  a vyplnené nasledovné tlačivá: Dotazník - Anamnestické otázky, 
  Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa 
neváhajte obrátiť na kontaktnú 

osobu mesta Púchov 
Ing. Zuzanu Brindzovú, PhD.,
alebo email msu@puchov.sk.

O konkrétnom termíne očkovania 
Vás budeme informovať po 

ukončení prihlasovania, ktoré je 
možné do 31.5.2021. 

OČKOVANIE 
V MESTE 
PÚCHOV

Spracúvanie osobných údajov žiadateľa v rozsahu  meno a 
priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné 
číslo, telefonický kontakt, zdravotnú poisťovňu a meno 
všeobecného lekára,  Mestom Púchov, Štefánikova 828/10, 
Púchov za účelom  zabezpečenia a realizácie očkovania 
obyvateľov proti ochoreniu COVID-19 mobilnou výjazdovou 
jednotkou je nevyhnutné na ochranu, života, zdravia alebo 
majetku žiadateľa a na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a zák. č. 355/2007 Z. z.. 
Všetky informácie, týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv 
dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností  
prevádzkovateľa sú zverejnené a aktualizované na webovom 
sídle www.puchov.sk sekcia Ochrana osobných údajov.
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Slovami primátorky: Núdzový stav sa skončil!
Skvelá správa, na ktorú sme všetci tak dlho ča-Skvelá správa, na ktorú sme všetci tak dlho ča-

kali. Núdzový stav na Slovensku vláda vyhlásila kali. Núdzový stav na Slovensku vláda vyhlásila 
uznesením ešte 30. septembra minulého roka. uznesením ešte 30. septembra minulého roka. 
Platil od 1. októbra a kabinet ho viackrát predlžo-Platil od 1. októbra a kabinet ho viackrát predlžo-
val. Uplynutím 14. mája sa na Slovensku núdzový val. Uplynutím 14. mája sa na Slovensku núdzový 
stav skončil. Jeho skončenie znamená aj zrušenie stav skončil. Jeho skončenie znamená aj zrušenie 
zákazu zhromažďovania a stretávania sa. Toto zá-zákazu zhromažďovania a stretávania sa. Toto zá-
sadné rozhodnutie sme všetci už zaregistrovali aj sadné rozhodnutie sme všetci už zaregistrovali aj 
v našom meste, o čom svedčia plné terasy či zvý-v našom meste, o čom svedčia plné terasy či zvý-
šené množstvo ľudí vonku aj vo večerných hodi-šené množstvo ľudí vonku aj vo večerných hodi-
nách. Do škôl už nastúpili všetci žiaci a študenti nách. Do škôl už nastúpili všetci žiaci a študenti 
a postupne sa vracia život i do ulíc mesta. Naďa-a postupne sa vracia život i do ulíc mesta. Naďa-
lej však trvá mimoriadna situácia, a tak určitým lej však trvá mimoriadna situácia, a tak určitým 
obmedzeniam sa stále nevyhneme. Testovanie obmedzeniam sa stále nevyhneme. Testovanie 
momentálne prebieha už len na MOM Kolonka  momentálne prebieha už len na MOM Kolonka  
a MOM v budove SOVky na Námestí slobody, pri-a MOM v budove SOVky na Námestí slobody, pri-
čom záujemcov o testovanie vybavia priebežne, či čom záujemcov o testovanie vybavia priebežne, či 
už cez rezervačný systém, alebo aj tých, ktorí prí-už cez rezervačný systém, alebo aj tých, ktorí prí-
du bez objednania. du bez objednania. 

Niekoľkotýždňové snaženie o Niekoľkotýždňové snaženie o zabezpečenie zabezpečenie 
očkovania pre občanov v mesteočkovania pre občanov v meste, ktorí nemajú , ktorí nemajú 
možnosť alebo schopnosť vycestovať do okoli-možnosť alebo schopnosť vycestovať do okoli-
tých očkovacích centier, už naberá jasné kontúry. tých očkovacích centier, už naberá jasné kontúry. 
Ak máte viac ako 35 rokov, využite možnosť zaoč-Ak máte viac ako 35 rokov, využite možnosť zaoč-
kovať sa vakcínou Pfizer od Biontech aj v našom kovať sa vakcínou Pfizer od Biontech aj v našom 
meste. V aktuálnom vydaní Púchovských novín na meste. V aktuálnom vydaní Púchovských novín na 
strane 2 sa dočítate viac o pripravovanej akcii a aj strane 2 sa dočítate viac o pripravovanej akcii a aj 
o podmienkach a spôsobe nahlasovania na Mest-o podmienkach a spôsobe nahlasovania na Mest-
skom úrade Púchov. skom úrade Púchov. 

Víkend patril všetkým rodinám a aj mesto si as-Víkend patril všetkým rodinám a aj mesto si as-
poň symbolicky pripomenulo sviatok Dňa rodi-poň symbolicky pripomenulo sviatok Dňa rodi-
ny tým, že sme rozdistribuovali 22 balíčkov pre ny tým, že sme rozdistribuovali 22 balíčkov pre 
viacpočetné rodiny, osamelé matky, seniorov, viacpočetné rodiny, osamelé matky, seniorov, 
sociálne slabšie rodiny. Potravinové balíčky vy-sociálne slabšie rodiny. Potravinové balíčky vy-
tvorené z nazbieraného obsahu potravinového tvorené z nazbieraného obsahu potravinového 
koša v rámci pravidelnej týždňovej potravinovej koša v rámci pravidelnej týždňovej potravinovej 
pomoci doplnil p. Kopko, ktorý ma oslovil s ponu-pomoci doplnil p. Kopko, ktorý ma oslovil s ponu-
kou pomôcť rodinám v tiesni a ponúknuť im oleje, kou pomôcť rodinám v tiesni a ponúknuť im oleje, 
ktoré zužitkujú pri každodennom chode domác-ktoré zužitkujú pri každodennom chode domác-
nosti. Ďakujeme! Ak poznáte ešte niekoho, kto by nosti. Ďakujeme! Ak poznáte ešte niekoho, kto by 
vďačne prijal túto potravinovú pomoc, neváhajte vďačne prijal túto potravinovú pomoc, neváhajte 
sa obrátiť na email maria.blaskova@puchov.sk  sa obrátiť na email maria.blaskova@puchov.sk  
a informovať nás.a informovať nás.

Poďakovanie patrí pánovi Jozefovi Duháčkovi, Poďakovanie patrí pánovi Jozefovi Duháčkovi, 
ktorý obohatil Múzeum Púchovskej kultúry o ma-ktorý obohatil Múzeum Púchovskej kultúry o ma-
kety židovskej synagógy a budovy Púchovského kety židovskej synagógy a budovy Púchovského 

gymnázia. V piatok (14.5.2021) dopoludnia sme gymnázia. V piatok (14.5.2021) dopoludnia sme 
spoločne umiestnili tieto makety do Slovenskej spoločne umiestnili tieto makety do Slovenskej 
izby v múzeu, kde už teraz čakajú na svojich obdi-izby v múzeu, kde už teraz čakajú na svojich obdi-
vovateľov. Som veľmi rada, že pán Duháček myslí vovateľov. Som veľmi rada, že pán Duháček myslí 
na naše mesto a jeho občanov tým, že sa snaží na naše mesto a jeho občanov tým, že sa snaží 
priblížiť históriu Púchova, ktorú si veľa obyvateľov, priblížiť históriu Púchova, ktorú si veľa obyvateľov, 
hlavne detí a mládeže nepamätá, a teda ukázať im hlavne detí a mládeže nepamätá, a teda ukázať im 
objekty, ktoré sa spájajú s mestom Púchov. objekty, ktoré sa spájajú s mestom Púchov. 

Keď prišiel za mnou s ponukou spolupráce, ve-Keď prišiel za mnou s ponukou spolupráce, ve-
novania makiet do múzea pre občanov i turistov, novania makiet do múzea pre občanov i turistov, 
skrsol vo mne i nový nápad súvisiaci s aktuálnou skrsol vo mne i nový nápad súvisiaci s aktuálnou 
rekonštrukciou základnej umeleckej školy, kedy rekonštrukciou základnej umeleckej školy, kedy 
sa inovuje jej vzhľad a dohodli sme sa, že pripraví sa inovuje jej vzhľad a dohodli sme sa, že pripraví 
maketu veľkej budovy i s jej menšou súčasťou. Teší maketu veľkej budovy i s jej menšou súčasťou. Teší 
ma, že máme v meste takúto osobnosť, ktorej nie ma, že máme v meste takúto osobnosť, ktorej nie 
je ľahostajná história ani budúcnosť nášho mesta. je ľahostajná história ani budúcnosť nášho mesta. 
Pripomínať si veci, ktoré súviseli s naším mestom Pripomínať si veci, ktoré súviseli s naším mestom 
či regiónom, bude dôležité aj pre našich mladých, či regiónom, bude dôležité aj pre našich mladých, 
takže pokiaľ máme Múzeum Púchovskej kultúry, takže pokiaľ máme Múzeum Púchovskej kultúry, 
treba to využiť aj na edukačnú činnosť pre našich treba to využiť aj na edukačnú činnosť pre našich 
žiakov a študentov a vrátiť späť svieži vietor do žiakov a študentov a vrátiť späť svieži vietor do 
múzea. Takže neváhajte a navštívte naše múzeum múzea. Takže neváhajte a navštívte naše múzeum 
v Župnom dome a pokochajte sa aj novými prí-v Župnom dome a pokochajte sa aj novými prí-

rastkami. Ďakujem Vám, pán Duháček.rastkami. Ďakujem Vám, pán Duháček.

Okrem finišujúcich prác na rekonštrukcii Okrem finišujúcich prác na rekonštrukcii 
„ZUŠky“, pokračujeme v úprave vnútorných „ZUŠky“, pokračujeme v úprave vnútorných 
priestorov v Dome kultúry v Hoštine a dokonče-priestorov v Dome kultúry v Hoštine a dokonče-
né boli aj úpravy domovov smútku v mestských né boli aj úpravy domovov smútku v mestských 
častiach Hoštiná, Ihrište a Vieska. Onedlho začnú častiach Hoštiná, Ihrište a Vieska. Onedlho začnú 
rekonštrukčné práce na Dome smútku v Horných rekonštrukčné práce na Dome smútku v Horných 
Kočkovciach a ja som úprimne rada, že môžeme Kočkovciach a ja som úprimne rada, že môžeme 
tieto budovy, ktoré si zaslúžia našu úctu, vynoviť tieto budovy, ktoré si zaslúžia našu úctu, vynoviť 
tak, aby boli reprezentatívnymi priestormi pre tak, aby boli reprezentatívnymi priestormi pre 
dôstojnú rozlúčku s tými, ktorým skončila životná dôstojnú rozlúčku s tými, ktorým skončila životná 
púť medzi nami. púť medzi nami. 

V minulých dňoch prebiehali práce na doplne-V minulých dňoch prebiehali práce na doplne-
ní vodorovného dopravného značenia v meste  ní vodorovného dopravného značenia v meste  
a tiež oprava vodovodných poklopov. V najbliž-a tiež oprava vodovodných poklopov. V najbliž-
ších dňoch začneme pod taktovkou vysúťažené-ších dňoch začneme pod taktovkou vysúťažené-
ho dodávateľa s realizáciou opravou cesty Hoštín-ho dodávateľa s realizáciou opravou cesty Hoštín-
ska či vo vnútrobloku na Moravskej ulici. ska či vo vnútrobloku na Moravskej ulici. 

Ďakujem všetkým Vám, ktorí sa zapájate do čis-Ďakujem všetkým Vám, ktorí sa zapájate do čis-
tenia a skrášľovania nášho mesta v rámci výzvy tenia a skrášľovania nášho mesta v rámci výzvy 
„Spolu za čistý Púchov“. Stále máte možnosť po-„Spolu za čistý Púchov“. Stále máte možnosť po-
sielať nám fotky a videá z vašej činnosti, ktorá pri-sielať nám fotky a videá z vašej činnosti, ktorá pri-
spieva k skrášleniu nášho mesta. spieva k skrášleniu nášho mesta. 

Poďakovať sa chcem touto cestou všetkým Vám, Poďakovať sa chcem touto cestou všetkým Vám, 
ktorí ste sa zapojili spolu s Peťou Pobežalovou do ktorí ste sa zapojili spolu s Peťou Pobežalovou do 
projektu Mesto kultúry 2022. Hoci sme tento rok projektu Mesto kultúry 2022. Hoci sme tento rok 
nepostúpili, nie je dôvod na smútok, pretože sme nepostúpili, nie je dôvod na smútok, pretože sme 
sa spojili v základnej myšlienke inovácie kultúry  sa spojili v základnej myšlienke inovácie kultúry  
v našom meste a ja som presvedčená, že v ďalšom v našom meste a ja som presvedčená, že v ďalšom 
roku zužitkujeme všetky doterajšie skúsenosti  roku zužitkujeme všetky doterajšie skúsenosti  
a budeme úspešnejší. Nie kvôli súťaži a projektu, a budeme úspešnejší. Nie kvôli súťaži a projektu, 
ale kvôli nám – Púchovčanom, ktorí potrebujú ale kvôli nám – Púchovčanom, ktorí potrebujú 
zmenu aj v tejto oblasti. zmenu aj v tejto oblasti. 

Nádhernú myšlienku povedal pápež František: Nádhernú myšlienku povedal pápež František: 
„Rieky nepijú vlastnú vodu, stromy nejedia svoje „Rieky nepijú vlastnú vodu, stromy nejedia svoje 
vlastné ovocie, slnko nesvieti na seba a kvety nešíria vlastné ovocie, slnko nesvieti na seba a kvety nešíria 
svoju vôňu pre seba. Život pre ostatných je pravid-svoju vôňu pre seba. Život pre ostatných je pravid-
lom prírody. Všetci sme sa narodili, aby sme si pomá-lom prírody. Všetci sme sa narodili, aby sme si pomá-
hali. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké... život je dobrý, hali. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké... život je dobrý, 
keď sme šťastní, ale je oveľa lepší, keď sú ostatní vďa-keď sme šťastní, ale je oveľa lepší, keď sú ostatní vďa-
ka nám šťastní.“ ka nám šťastní.“ 

Tento týždeň mám pre vás jednu osobnú výzvu: Tento týždeň mám pre vás jednu osobnú výzvu: 
„Usmej sa, nikdy nevieš, koho svojím úsmevom „Usmej sa, nikdy nevieš, koho svojím úsmevom 
inšpiruješ.“ inšpiruješ.“ 

Katarína HenekováKatarína Heneková



spravodajstvospravodajstvo44

V poradí XXIX. rokovanie župného parlamentu 
sa uskutočnilo v pondelok 10. mája 2021 v pries-
toroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 
42 poslancov za prísnych hygienických opatrení. 

V úvode pracovného programu poslanci vzali na 
vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prija-
tých na XXVIII. zasadnutí Z TSK, schválili Návrh Plánu 
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK 
na obdobie júl – december 2021 a dostali aj infor-
máciu o výsledku kontroly NKÚ na župnom úrade 
a prijatých opatreniach. V rámci Slova pre verejnosť 
o vystúpenie na zasadnutí Z TSK písomne požiadal 
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Martin Klus, prostredníctvom 
telemostu predstavil myšlienky a ciele Konferencie  
o budúcnosti Európy. V tomto bode vystúpil aj pri-
mátor mesta Nováky Dušan Šimka so žiadosťou vy-
členiť finančné prostriedky pre alokované pracovisko 
bojnickej nemocnice v Novákoch na zakúpenie digi-
tálneho röntgenu a zástupca spoločnosti ORAVING 
Real, s.r.o. so zdôvodnením žiadosti o prehodnotenie 
kúpnej ceny pozemku vo vlastníctve TSK.

Poslanecké plénum postupne prerokovalo  
a schválilo 14 návrhov na riešenie prebytočného 
nehnuteľného majetku TSK, medzi inými naprí-
klad:

- prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve kraja (dielne, kotolňa) v k.ú. Prievidza ví-
ťaznému uchádzačovi v rámci predaja obchodnou 
verejnou súťažou (OVS).

- prevod prebytočného nehnuteľného majetku kra-
ja (domov mládeže – časť internát a priľahlé pozem-
ky) v k.ú. Handlová kupujúcemu, ktorý vzišiel z OVS,

- prevod a predaj prebytočného majetku kraja – 
pozemkov v katastrálnom území Beckov, v správe SC 
TSK Trenčín, v prospech ORAVING Real, s.r.o. Námes-
tovo (pozemky sú súčasťou stavby Čerpacia stanica 
pohonných hmôt pri ceste II/515 Nové Mesto nad 
Váhom – Zelená voda“),

- nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku – 
parku pred budovou Spojenej školy v Púchove od 
spoločnosti MATADOR Real Estate, s.r.o.., a to v súvis-
losti s plánom župy a TnUAD v Trenčíne vybudovať  
v tomto areáli kreatívno-inovatívne centrum.

Pandémia sa prejavila aj v počte cestujúcich, 
strata oboch dopravcov opäť narástla

SAD Trenčín, a. s., preukázala za minulý rok stratu 
vo výške približne 19,4 mil. eur a SAD Prievidza, a. s., 
vo výške viac ako 10 mil. eur. Neuhradená náhrada 
preukázanej straty v rámci poskytnutých preddav-
kov z rozpočtu TSK za rok 2020 predstavuje sumu 
viac ako 3,8 mil. eur pre SAD Trenčín a približne 
2,1 mil. eur pre SAD Prievidza. Jej výšku ovplyvnila 
najmä mimoriadna situácia v súvislosti so šírením 
ochorenia COVID-19 a zavedenie protiepidemických 
opatrení, vrátane zatvorenia škôl, obmedzenia čin-
nosti úradov a výrobných prevádzok a vyhlásenie 
núdzového stavu. Na výšku straty tiež mali vplyv 
nižšie tržby z cestovného (o 31,3%), pokles počtu 
prepravených osôb (o 36,5%), nižšie ekonomicky 
oprávnené náklady, vyššie mimoriadne náklady súvi-
siace s pandémiou a zvýšenie nákladov na priame 
mzdy a odvody. Poslanci Z TSK úhradu neuhradenej 
preukázanej straty za služby vo verejnom záujme  
v prímestskej autobusovej doprave na území Trenči-
anskeho samosprávneho kraja za rok 2020 pre oboch 
dopravcov schválili. 

Aj v mimoriadne náročnom minulom roku Tren-
čianska župa vďaka zodpovednému hospodáre-
niu opäť ušetrila

Plnenie rozpočtového cieľa župy na rok 2020 bolo 
ovplyvnené viacerými faktormi, najviac však pandé-

miou ochorenia COVID-19 
a s ňou súvisiacimi mi-
moriadnymi opatreniami. 
Tie so sebou priniesli celý 
rad negatívnych vply-
vov, z ktorých mal naj-
väčší finančný dopad na 
TSK najmä úbytok tržieb  
z cestovného v prímestskej 
autobusovej doprave vo 
výške približne 3,6 mil. eur. 

V roku 2020 hospodáril 
Trenčiansky samospráv-
ny kraj s prebytkom bež-
ného rozpočtu približne 
21,6 mil. eur. Kapitálový 
rozpočet bol schodkový  
v objeme približne 24,4 
mil. eur. Po usporiadaní zo-
statku finančných operácií 
a vylúčení nevyčerpaných 
účelovo určených pro-
striedkov poskytnutých  
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho 
rozpočtu a rozpočtu Európskej únie, a tiež rozdielu 
prijatých a vrátených finančných zábezpek a nevy-
čerpaných návratných zdrojov financovania z Roz-
vojovej banky Rady Európy bol v rámci záverečnej 
bilancie dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za 
rok 2020 v podobe prebytku viac ako 17,5 mil. eur. 
Poslanci schválili tento prebytok a jeho použitie 
na tvorbu rezervného fondu v objeme 6,1 mil. eur  
a peňažného fondu vo výške takmer 11,5 mil. eur. 

Poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu Trenčians-
keho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023

Tá zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov  
v oblasti bežných príjmov, ktoré sa zvyšujú o takmer 
181 tis. eur vďaka vysporiadaniu rozdielov zo zúčto-
vania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za rok 
2020 a o ďalších 129 tis. eur vďaka vráteniu preplat-
kov za energie, nevyčerpaných dotácií poskytnutých 
v roku 2020 verejným aj neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb, súkromným základným umelec-
kým a cirkevným školám, nevyčerpaných dotácií na 
podporu environmentálnych projektov či dotácií  
z rozpočtu kraja. V oblasti kapitálových príjmov ide 
o zvýšenie o približne 127 tis. eur, ktoré zohľadňuje 
aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých 
projektov implementovaných v rámci jednotlivých 
operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 
2020. 

V rámci príjmových finančných operácií ide  
o zvýšenie o viac ako 17,4 mil. eur. Zdrojové mož-
nosti v oblasti príjmov sa zároveň premietnu do 
výdavkovej časti rozpočtu a kraju umožnia:

- v rámci bežného rozpočtu použiť financie z rezerv-
ného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, 
predovšetkým neuhradenej preukázanej straty za IV. 
štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom v objeme viac 
ako 6 mil. eur,

- v rámci kapitálového rozpočtu najmä pokračovať 
v rozbehnutých investíciách za približne 5,5 mil. eur, 
a tiež smerovať väčší objem financií na nové inves-
tičné zámery, vo výške takmer 3,6 mil. eur, a zvýšiť 
rozpočtové krytie vybraných investícií schválených  
v krajskom rozpočte na roky 2021 – 2023 za ďalších 
2,5 mil. eur.

Z celkového objemu financií, približne 11,6 mil. eur, 
určených na investičné akcie, ide najviac do oblasti 
dopravy, zdravotníctva a vzdelávania. Najväčšími sú:

1. oblasť dopravy (približne 3,1 mil. eur) - rekon-
štrukcie mostných objektov za viac ako 1,8 mil. eur, 

začatie procesu VO strojného vybavenia, techniky  
a obnovu vozového parku vo výške 250 tis. eur, reali-
zácia prístreškov pre techniku a skladov na chemický 
posypový materiál a rekonštrukcia administratív-
nych budov za približne 781 tis. eur, rekonštrukcia 
oporného múru v obci Čavoj.

2. oblasť zdravotníctva (takmer 3,4 mil. eur) - vybu-
dovanie nového urgentného príjmu v NsP Prievidza 
so sídlom v Bojniciach za približne 1,4 mil. eur,  vybu-
dovanie Centra diagnostiky pre NsP Považská Bystri-
ca za takmer 556 tis. eur, stavebné úpravy priestorov 
oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny na 
oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny 
za takmer 306 tis. eur v NsP Myjava, na realizáciu mo-
tivačného programu pre lekárov v župných nemoc-
niciach bolo vyčlenených 50 tis. eur.

3. oblasť školstva (približne 3,6 mil. eur) - rekon-
štrukcia kuchyne, výdajne stravy a školskej jedálne 
pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske za takmer 744 tis. eur, 
zateplenie telocvične pre SPŠ Myjava za cca 319 tis. 
eur, vybudovanie bežeckej dráhy s doskočiskom pre 
Gymnázium Dubnica nad Váhom za 189 tis. eur, re-
konštrukcia kotolne pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom 
za približne 192 tis. eur, obstaranie výučbových prv-
kov na zostrojenie nákladných vozidiel pre SOŠ Po-
važská Bystrica a SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebra-
vou za 264 tis. eur. 

Župné stredné školy žiadajú o financie z európ-
skych štrukturálnych a investičných fondov

Krajský parlament na svojom májovom zasadnutí 
rozhodoval aj o návrhoch projektov na schválenie 
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
a to na realizáciu projektov z eurofondov. Išlo o 10 
projektov a 11 žiadateľov, pričom župné školy vystu-
pujú ako vedúci partner projektu. Projekty v rámci 
programu INTERREG V-A SK-CZ sú zamerané najmä 
na podporu on-line vzdelávania, dovybavenie tech-
nikou či vzdelávanie sociálne slabších rodín. Zapojiť 
sa do nich rozhodli Gymnázium v Prievidzi, Gymnázi-
um v Púchove, Spojená škola v Púchove, Gymnázium 
v Považskej Bystrici, SOŠ Pruské, SOŠ Považská Bys-
trica, SPŠ Myjava, SPŠ Nové Mesto nad Váhom, ŠUP 
Trenčín a SZŠ Prievidza. Gymnázium v Partizánskom 
bolo úspešné v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021, 
kde uspelo s projektom „Zelená Európa – naša ze-
lená škola“, ktorým sa snaží upriamiť pozornosť na 
dôsledky a prispôsobenie sa zmene klímy formou 
workshopov pre žiakov, učiteľov a komunitnú spo-
ločnosť.                   TSK 

Župa hospodárila s prebytkom 17,5 mil. eur
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Pre dynamickú dopravu a bezpeč-
nosť cestnej dopravy a samotnému 
pohybu chodcov po chodníkoch sú 
hrozbou zaparkované stojace automo-
bily na chodníkoch a cestách v obci. 
Výnimočným nie je ani vidieť „na drzo“ 
odstavené autá v križovatkách a na žl-
tých čiarach. Smutné je vidieť kľučkuj-
úci autobus MHD na ceste, či zúfalých 
pracovníkov PTSM pri vývoze komuná-
lneho odpadu alebo aj pri celoročnej 
údržbe ciest, či chodcov, hlavne seni-
orov, deti a mladé mamičky s kočíkmi 
„motajúc“ sa po ceste.

Ako občan - šofér a predseda doprav-
nej komisie pri MSZ v Púchove sa ka-
ždodenne stretávam s týmto problé-
mom a stáva sa, že ma či už samotní 
vodiči alebo chodci oslovia, aby som 
s tým niečo robil. V rámci možností sú 
podnety riešené na komisii dopravy  
a služieb a po jej schválení so súhla-

som dopravného inžiniera sa osádzajú 
zvislé dopravné značenia zákazu zas-
tavenia a státia, vodorovné značenia – 
biele šrafované čiary, alebo donedáv-
na aj žlté čiary. 

Na oživenie z teórie autoškoly  
a v súvislosti s opakovaným poru-
šovaním zákona č.8/2009 o cestnej 
premávke spočívajúcom v parkovaní 
motorových vozidiel na ceste aj na 
chodníkoch v obci Vás upozorňujem 
na skutočnosť, že podľa §23 ods.1 
zákona č.8/2009 o cestnej premávke  
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, pri státí motorového vozidla 
na ceste musí zostať voľný aspoň je-
den jazdný pruh široký najmenej 3 m 
pre každý smer jazdy (čiže minimálne 
6m) a pri zastavení musí zostať aspoň 
jeden jazdný pruh široký najmenej 3m 
pre oba smery jazdy. Zároveň podľa  
§ 5, ods.1 písmeno q) spomínaného 

zákona vodič nesmie zastaviť a stáť na 
chodníku okrem prípadu podľa §52 
ods.2, ktorý znie: Iní účastníci cestnej 
premávky než chodci nesmú chodník 
používať, to neplatí, ak dopravnou 
značkou alebo dopravným značením 
je určené inak alebo ak ide o zasta-
venie alebo státie vozidla, pri ktorom 
ostane voľná šírka chodníka najmenej 
1,5m.

A kde ešte nesmiete zastaviť a stáť? 
Podľa tohto zákona je viacero dôvodov, 
ale za povšimnutie určito stojí podľa 
§25, ods.1 písmeno a) v neprehľadnej 
zákrute a v jej tesnej blízkosti, písmeno 
d) na križovatke a vo vzdialenosti krat-
šej ako 5m pred hranicou križovatky  
a 5m za ňou, tento zákaz neplatí v obci 
na križovatke tvaru T na náprotivnej  
strane vyúsťujúcej cesty.

Toľko citáty zákona. A prečo to ne-
funguje v praxi? Odpoveď si musí dať 
každý sám za seba, ale musím po-

dotknúť, že roky zlyháva kontrolný or-
gán, v tomto prípade polícia, na ktorú 
sa treba obracať v prípade bránenia  
v bezpečnom a plynulom prejazde 
miestnych komunikácií a chodníkov  
v obci iným osobám. Žiadna komisia 
a ani poslanci nemajú právomoc stá-
le niekoho napomínať a upozorňovať. 
Máme zákony, je demokracia, slobod-
ná vôľa a máme rozum (chochmes). 
Pozor, nie anarchiu!

Veľmi sa osvedčilo využívať pri ro-
dinných domoch odstavné plochy 
na vlastných pozemkoch, dvoroch. 
Preto pri rekonštrukcii svojich obyd-
lí neváhajte pohrať sa s myšlienkou 
posunutia brány do vnútra pozemku,  
s možnosťou vytvorenia nového bez-
bariérového parkovania. A jedna dob-
rá rada na záver: pri kúpe ďalšieho vo-
zidla do domácnosti sa spýtajte sami 
seba, či ho máte aj kde parkovať.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ 

Okienko chochmesu: Parkovanie v meste

Počas pandémie COVID 19 členovia výboru 
mestskej časti (VMČ) zabezpečovali úlohy, aj keď 
sa stretávali len online. V spolupráci s mestom 
a mestskými spoločnosťami máme v riešení 
niekoľko projektov a požiadaviek občanov.

Obyvatelia bytovky na Námestí slobody č. 1408 po-
žadovali odstrániť nízko rastúce kríky v zelenom pás-
me pred bytovkou, ktorá stojí súbežne s cestou do 
Kauflandu a uskutočniť novú parkovú úpravu. Tento 
postup mal predseda spoločenstva vlastníkov bytov 
p. František Svitek odsúhlasený na domovej schôdzi, 
čo potvrdzovala zápisnica z ich rokovania predlože-
ná na MsÚ. Dôvodom požiadavky odstránenia nízko 
rastúcich kríkov bol neporiadok, ktorý sa pod nimi 
držal a výskyt hlodavcov.

O odstránenie nízko rastúcich kríkov VMČ č. 3 poži-
adal mesto prvýkrát ešte v apríli 2019. Postupne aj 
za pomoci samotných majiteľov bytov boli kríky iba 
odstránené, plocha zostala neupravená. V zemi zo-
stali korene a čierna fólia. Viackrát sme požadovali 
doriešiť túto dlhotrvajúcu požiadavku. Z posledného 
vyjadrenie mesta k riešeniu vyberám: „nakoľko roz-
sah prác nedokáže zabezpečiť Podnik technických 
služieb mesta Púchov preveruje sa možnosť obstara-
nia inej spoločnosti v termíne do 30. 4. 2021“.

Po osvedčených polopodzemných kontajnerov na 
odpad pri obytných domoch 1404, 1407 v roku 2019 
je v riešení projekt budovania ďalších kontajnerov pri 
obytnom dome č. 1656. Projekt bol viackrát konzul-
tovaný s členmi VMČ, vypracovaný v termíne zmluvy 
o dielo do 8. 5. 2021, následne prebehne verejné ob-

starávanie na dodávateľa prác.
Umiestnením polopodzemných kontajnerov sa po-

darí lepšie využiť priestor zberného miesta a zvýšiť 
estetický vzhľad a čistotu zberného miesta. Zvýši sa 
tiež kapacita zberného miesta (2/3 kapacity nádoby 
sú presunuté pod zem) a odstránením starých nádob 
vzniknú nové parkovacie miesta. 

Požiadavka urobiť povrchovú úpravu chodníka 
od obchodného domu Kaufland smerom na Sed-
lište podpri plotu Materskej školy Mládežnícka, 
položením asfaltu nebola zahrnutá do rozpočtu in-
vestičných akcií pre rok 2021. Je potrebné pripraviť 
technické podklady s predpokladaným rozpočtom 
– prostredníctvom pracovníkov OVIŽPa SÚ do 15.5. 
2021 a zahrnúť akciu do rozpočtu r. 2022.

Orezanie stromu, ktorý zasahoval 
konármi do novej fasády obytné-
ho domu č. 1404 bolo realizované 
pracovníkmi Podniku technických 
služieb mesta. 

Pracovníci PTSM previedli zapies-
kovanie zámkovej dlažby pri obyt-
nom dome č. 1408. Pri jazde vozi-
diel hlavne smerom od Kauflandu  
k cintorínu zámková dlažba hrkota-
la, ako pri jazde vozidiel narážala do 
seba a začínala sa rozpadávať.

Pri obhliadke oddelením dopravy 
a služieb MsÚ prepadávajúceho sa 
chodníka pri zadnom vchode do 
obytného domu na Námestí slobo-

dy č. 1624/31 zistilo, že ide o prepad nielen chod-
níka, ale aj parkoviska. Je nutná kompletná oprava,  
v súčasnosti prebieha nacenenie, po určení predpo-
kladanej hodnoty zákazky bude stanovený spôsob  
a termín realizácie.

Obyvateľmi obytného domu na Námestí slobody  
č. 1624 sme boli tento mesiac oslovení riešiť spevne-
nie plochy pod smetnými nádobami. 

Budeme radi, ak sa aj Vy s dôverou obrátite na 
výbor mestskej časti s akýmikoľvek požiadavkami, 
návrhmi na vylepšenia a to nielen v rozsahu opráv 
a údržby, ale aj v sociálnych či iných oblastiach. Pod-
nety môžete posielať elektronicky na adresu irena.
kovacikova@puchov.sk

Irena Kováčiková, predsedkyňa VMČ č. 3

Výbor mestskej časti č. 3: Námestie počas pandémie
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Mestská polícia

Polícia informuje

Motorkárska sezóna sa pomaly rozbieha a v Tren-
čianskom kraji sa stal žiaľ sviatočný deň osudný pre 
63-ročného motocyklistu z okresu Púchov. 

V sobotu podvečer (dňa 8. mája o 17.15 hodine) 
došlo v Beluši k smrteľnej nehode motocyklistu. 
Podľa doterajších zistení 63-ročný motocyklista vie-
dol motocykel zn. Honda CBR 600 v smere od Ilavy 
do Beluše. Pri vjazde do obce sa v ľavotočivej zákru-
te v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu  
a povahe úseku cesty dostal s motocyklom do šmy-
ku. Následkom toho vyšiel vpravo ku zvodidlám,  
o ktoré sa oprel, následne vyšiel vpravo mimo cestu, 
kde spadol z motocykla na trávnatý porast a zostal 
ležať pri dopravnej značke (smerovacia tabuľa).

Motocyklista utrpel vážne zranenia a bol prevezený 
do nemocnice. Na druhý deň v ranných hodinách ná-
sledkom ťažkých zranení, ktoré utrpel, podľahol. Prí-
činu a mieru zavinenia dopravnej nehody vyšetrujú 
dopravní policajti Okresného dopravného inšpekto-
rátu Považská Bystrica.

Polícia v Trenčianskom kraji venuje zvýšenú pozor-
nosť správaniu sa motocyklistov a vodičov motoro-
vých vozidiel na našich cestách. Okrem 
toho však s cieľom zaistenia bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky vodičom 
motocyklov a ostatným vodičom moto-
rových vozidiel odporúčame: 

Motocyklistom:
• nepreceňujte svoje schopnosti,
• na hlavnej ceste neplatí absolútna 

prednosť,
• aj keď ste na hlavnej ceste, dbať na 

zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovat-
kami,

• prekročenie maximálnej povolenej 
rýchlosti na hlavnej ceste môže byť príči-
nou dopravnej nehody,

• počítajte s chybami ostatných účastní-
kov cestnej premávky,

• nejazdite na motocykli pod vplyvom 

alkoholu alebo iných návykových látok,
• predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené  

a najmä bezpečné,
• počas jazdy používajte na hlave riadne upevnenú 

ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov a bezpeč-
nostnú výstroj,

• buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cest-
nej premávky,

• ste veľmi ľahko prehliadnuteľní účastníci cestnej 
premávky, tak predvídajte za ostatných, že Vás ne-
musia vidieť.

Vodičom ostatných motorových vozidiel:
• buďte ohľaduplní voči motocyklistom,
• dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vychádzaní  

z vedľajšej cesty na hlavnú (pozri dvakrát, zachrániš 
život),

• dodržiavajte dostatočný bočný odstup pri pred-
chádzaní motocyklistov,

• vyvarujte sa náhlemu, prudkému brzdeniu v čase, 
keď za Vami ide motocyklista,

• dbajte na zvýšenú opatrnosť na trasách často vyu-
žívaných motocyklistami.               KR PZ Trenčín

Cesty Púchovského okresu majú prvú obeť, 
v Beluši zomrel 63-ročný motocyklista

Rýchla jazda sa stala osudnou 63-ročnému mototcyklistovi v Beluši. Cesty Púchovksého okresu tak majú prvú 
tohtoročnú obeť dopravnej nehody.                   FOTO: KR PZ Trenčín 

Pudla neustrážil...
Na oddelenie mestskej polície nahlásili muž 

z Púchova, že pri ceste z Nových Nosíc je čier-
ny pudel bez obojku a známky. Nemal žiadne 
zranenia, pripojil sa k mužovi a sprevádzal ho 
až do Púchova. Pes bol začipovaný, hliadka 
pomocou čipu zistila jeho majiteľa. Ten mest-
ských policajtov požiadal, či by pes nemohol 
zostať na oddelení mestskej polície až do vyda-
nia majiteľovi. Asi o dve hodiny po náleze psa 
si ho prišiel vyzdvihnúť muž z Horných Kočko-
viec. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta vyriešili mestskí policajti de-
saťeurovou pokutou.  

Roj odchytil včelár
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého sa na Ulici 
obrancov mieru na strome pri obytnom dome 
nachádza včelí roj. Hliadka mestskej polície zis-
tila, že oznámenie je pravdivé, okamžite kon-
taktovala príslušníka Hasičského a záchranné-
ho zboru, ktorý je zároveň včelár. Ten sľúbil, že 
roj odchytí. Mestskí policajti miesto vyznačili 
páskou a fotograficky zdokumentovali. O ne-
celé dve hodiny opäť kontaktovali hasiča – vče-
lára, ktorý mestských policajtov informoval, že 
roj už odchytil.

Stratené dievčatko
Na dispečing mestskej polície prijali ozná-

menie od ženy s Púchova, ktorá našla na 
Chmelinci opustené malé dievčatko. Hliadka 
mestskej polície po príchode na miesto zisti-
la, že dievčatko sa stratilo matke, ktorá išla na 
čerpaciu stanicu. Stratené dievča previezli na 
oddelenie mestskej polície, kde zistili že ide  
o Nelku z Nimnice. V súčinnosti s Obvodným 
oddelením Policajného zboru v Púchove vy-
hľadali matku, ktorá si dieťa na oddelení osob-
ne prevzala.             MsP Púchov

Pracovníkov Podniku technických služieb mesta, 
s.r.o. čakalo v piatok 14. mája nemilé prekvapenie - 
niekoľko prevrátených a vysypaných odpadkových 
košov na chodníku pri hoteli Alexandra.             PTSM

Vyčíňanie vandala



O vaše hlasy sa v rámci štvrtého ročníka Par-O vaše hlasy sa v rámci štvrtého ročníka Par-
ticipatívneho-komunitného rozpočtu Tren-ticipatívneho-komunitného rozpočtu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja uchádza 80 čianskeho samosprávneho kraja uchádza 80 
zaujímavých projektov z oblasti voľno-časo-zaujímavých projektov z oblasti voľno-časo-
vých aktivít, kultúry, športu, životného pros-vých aktivít, kultúry, športu, životného pros-
tredia, sociálnej pomoci či zdravotníctva.tredia, sociálnej pomoci či zdravotníctva.

V rámci verejných zvažovaní s predkladateľmi jed-V rámci verejných zvažovaní s predkladateľmi jed-
notlivých zámerov posudzovala Rada pre Participa-notlivých zámerov posudzovala Rada pre Participa-
tívny-komunitný rozpočet TSK celkom 82 projektov, tívny-komunitný rozpočet TSK celkom 82 projektov, 
z ktorých ešte 2 boli dodatočne vylúčené pre nesúlad z ktorých ešte 2 boli dodatočne vylúčené pre nesúlad 
s platným VZN. O tom, ktoré projekty v každom okre-s platným VZN. O tom, ktoré projekty v každom okre-
se sa napokon dočkajú realizácie, rozhodnú ľudia se sa napokon dočkajú realizácie, rozhodnú ľudia 
hlasovaním v termíne od 15. do 30. mája. hlasovaním v termíne od 15. do 30. mája. 

Projekty za okres Púchov TSK - PaKR 2021Projekty za okres Púchov TSK - PaKR 2021
PU01. Zachráňme MagdalénkuPU01. Zachráňme Magdalénku

PU02. Polytechnická stavebnica modelu auta pre PU02. Polytechnická stavebnica modelu auta pre 
automodelárske krúžkyautomodelárske krúžky

PU03. Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným PU03. Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným 
v domácom prostredív domácom prostredí

PU04. Festival MINI Končiny 2021PU04. Festival MINI Končiny 2021

PU05. Bedminton – vráťme sa k športuPU05. Bedminton – vráťme sa k športu

PU06. Pravidelný športový proces pre pohybovo PU06. Pravidelný športový proces pre pohybovo 
slabšie detislabšie deti

PU07. Podpora a rozvoj talentovanej mládežePU07. Podpora a rozvoj talentovanej mládeže

PU08. Podpora zdravia seniorovPU08. Podpora zdravia seniorov

PU09. V novom – po novomPU09. V novom – po novom

PU10. Futbalový turnaj predsedu TSKPU10. Futbalový turnaj predsedu TSK

PU11. EKO najkreatívnejší piknik v parkuPU11. EKO najkreatívnejší piknik v parku

PU12. Portál do minulostiPU12. Portál do minulosti

PU13. Hravo a zdravo na detskom ihriskuPU13. Hravo a zdravo na detskom ihrisku

PU14. Dostaňme deti a mládež od počítačaPU14. Dostaňme deti a mládež od počítača

Hlasovanie budete môcť uskutočniť na webo-Hlasovanie budete môcť uskutočniť na webo-
vej stránke k danému projektu, ktorý si vybe-vej stránke k danému projektu, ktorý si vybe-
riete:riete:

1. Kliknutím na buton Chcem hlasovať.1. Kliknutím na buton Chcem hlasovať.

2. Zadaním Vášho správneho telefónneho mobilné-2. Zadaním Vášho správneho telefónneho mobilné-
ho čísla (výsledný tvar je +4219XXXXXXXX - zadávate ho čísla (výsledný tvar je +4219XXXXXXXX - zadávate 
bez prvej 0 a bez medzier), na ktoré vám príde do bez prvej 0 a bez medzier), na ktoré vám príde do 
SMS (Upozorňujeme, že kým príde potvrdzovací kód SMS (Upozorňujeme, že kým príde potvrdzovací kód 
do SMS neodchádzajte zo stránky!)do SMS neodchádzajte zo stránky!)

3. Potvrdením kódu z SMS TSK-PaKR, čím úspešne 3. Potvrdením kódu z SMS TSK-PaKR, čím úspešne 
zahlasujete za vybraný projekt.zahlasujete za vybraný projekt.

Z jedného mobilného telefónneho čísla bude plat-Z jedného mobilného telefónneho čísla bude plat-
ný iba jeden hlas, za textové správy neplatíte. Zreali-ný iba jeden hlas, za textové správy neplatíte. Zreali-
zované budú iba tie projekty, ktoré získajú minimál-zované budú iba tie projekty, ktoré získajú minimál-
ne 150 hlasov, celkové poradie určia doručené hlasy. ne 150 hlasov, celkové poradie určia doručené hlasy. 

Celý postup, ako hlasovať, nájdete v priloženom vi-Celý postup, ako hlasovať, nájdete v priloženom vi-
deu na webovej stránke kraja www.tsk.sk a v sekcii Fi-deu na webovej stránke kraja www.tsk.sk a v sekcii Fi-
nancie, v rubrike Participatívny-komunitný rozpočet nancie, v rubrike Participatívny-komunitný rozpočet 
2021.                   2021.                   TSKTSK
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Hlasujte za púchovské projekty PaKR TSK 2021

Návrh zmeny dopravného značenia na Kuzmányho ulici
Jedno z problémových dopravných miest v Púcho-Jedno z problémových dopravných miest v Púcho-

ve je aj križovatka Kuzmányho a Komenského ulice. ve je aj križovatka Kuzmányho a Komenského ulice. 
V minulosti sa na uvedenej križovatke stalo niekoľko V minulosti sa na uvedenej križovatke stalo niekoľko 
dopravných nehôd. Aj posledná vážna dopravná ne-dopravných nehôd. Aj posledná vážna dopravná ne-
hoda spred troch týždňov s veľkým šťastím skončila hoda spred troch týždňov s veľkým šťastím skončila 
len materiálnymi škodami. Príčina bola skoro vždy len materiálnymi škodami. Príčina bola skoro vždy 
rovnaká. Cudzí vodiči jazdiaci v smere od Lachovca rovnaká. Cudzí vodiči jazdiaci v smere od Lachovca 
vidia horizont a majú dojem, že cesta plynule pokra-vidia horizont a majú dojem, že cesta plynule pokra-
čuje bez križovatky. Pohľad vodiča dobre vidieť na fo-čuje bez križovatky. Pohľad vodiča dobre vidieť na fo-
tografii, ak oproti ešte svieti slnko, vodiči nevidia ani tografii, ak oproti ešte svieti slnko, vodiči nevidia ani 
nevýraznú dopravnú značku „daj prednosť v jazde“. nevýraznú dopravnú značku „daj prednosť v jazde“. 
Naviac z pravej strany výhľadu na hlavnú cestu bráni Naviac z pravej strany výhľadu na hlavnú cestu bráni 
ihličnatý strom.ihličnatý strom.

Na podnet poslanca za volebný obvod č.1 Ing. Na podnet poslanca za volebný obvod č.1 Ing. 
Daniela Laku, odsúhlasila na výjazdovom zasadnu-Daniela Laku, odsúhlasila na výjazdovom zasadnu-
tí Dopravná komisia novú dopravnú značku „STOP“  tí Dopravná komisia novú dopravnú značku „STOP“  
s reflexným podkladom. Schválený návrh poslanca s reflexným podkladom. Schválený návrh poslanca 
Laku určite prispeje k zvýšeniu bezpečnosti všetkých Laku určite prispeje k zvýšeniu bezpečnosti všetkých 
účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov a cyk-účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov a cyk-
listov.listov. SF SF 

Budova Divadla Púchov má opäť čistú fasádu
Budova Divadla Púchov má veľké sklenené priečelie, ktoré vyžaduje pravidelnú Budova Divadla Púchov má veľké sklenené priečelie, ktoré vyžaduje pravidelnú 

údržbu a očistu. Keďže práca vo výškach nie je pre každého, mestská spoločnosť údržbu a očistu. Keďže práca vo výškach nie je pre každého, mestská spoločnosť 
Púchovská kultúra, s.r.o. zabezpečuje umývanie okien a fasády budovy prostred-Púchovská kultúra, s.r.o. zabezpečuje umývanie okien a fasády budovy prostred-
níctvom externej firmy.                 níctvom externej firmy.                 SFSF
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Projekt Pod Zábrehom je situovaný na ulici Dlhé 
lúky v Púchove – v bezprostrednej blízkosti 
predchádzajúcej výstavby. Okrem skvelej 
dostupnosti do centra mesta, množstva zelene či 
bohatých možností na šport a oddych sa lokalita 
pýši aj výbornou občianskou vybavenosťou. Po 
dokončení výstavby tak vznikne nová púchovská 
štvrť s príjemným bývaním a novou komunitou, 
čo prináša aj nové spoločenské možnosti. Druhá 
fáza projektu tak poskytne kvalitné a komfortné 
bývanie.

Pre veľký záujem a po úplne vypredanej prvej 
fáze projektu sa developer rozhodol rozšíriť 
ponuku svojho projektu a spustil predpredaj 
bytov v druhej fáze, ktorý sa už po pár dňoch teší 
veľkému záujmu. V dohľadnej dobe sa začnú aj 
prvé stavebné práce na stavenisku.

„Bytové domy sú navrhnuté v energetickej 
bilancii primárnej energie A0. Budovaním 
zelených a vegetačných striech vraciame 
zeleň do mestského prostredia. Zelené strechy 
priaznivo pôsobia na mikroklímu v okolí 
budov, čím riešia zvýšenú koncentráciu tepla  
v mestskom prostredí (tzv. tepelný ostrov).“ 
hovorí Tomáš Surovčák, projektový riaditeľ 
spoločnosti Reinoo Púchov, a.s.  

Pri výstavbe bude dôraz kladený na využitie 
ekologických riešení a udržaní zelene. 
Samozrejmosťou je výsadba novej zelene, 
inštalácia vsakovacích nádrží ako i zelené 
vegetačné strechy s izolačnými vrstvami, 
ktoré podporujú dobrú mikroklímu prostredia  
a zabraňujú prehrievaniu budovy a okolia.

Po dokončení výstavby troch bytových do-
mov s piatimi nadzemnými podlažiami vznik-
ne celkovo 129 bytov a 3 komerčné priestory  
s moderným a funkčným dispozičným riešením, 
s dostatkom vonkajších a podzemných parko-
vacích miest. Každý byt bude disponovať bal-
kónom alebo terasou. Pre komfortné bývanie  
v príjemnom susedstve je možný výber bytov od 
1 až po 4-izbové byty. Na najvyššom poschodí 
sú plánované byty typu PENTHAUS s predprí-
pravou na krbovú vložku, exteriérové žalúzie  
či napojenie vírivky.

Vyberte si z ponuky medzi prvými!

Predpredaj bytov II. fázy projektu Pod Zábrehom je spustený

ZábrehomPod II

Viac info:
Web: www.podzabrehom.sk
Facebook:
www.facebook.com/bytypuchov
Kontakt: +421 911 590 013
Email: bytypuchov@reinoo.com
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Pandemická situácia na Sloven-
sku asi najviac obmedzila prejavy  
v oblasti kultúry a umenia. Inak tomu 
nebolo ani v našom meste. Aj napriek 
pozastavení činnosti umeleckých te-
lies v Púchove sa aktivity presunuli  
z javísk a skúšobní do domácich diel-
ní či fotografických ateliérov. Radi by 
sme Vám v dobe, kedy sme zahltení 
množstvom negatívnych informácií 
priniesli trocha „pozitivity“ v neepi-
demiologickom slova zmysle.

V letnom rozvoľnení situácie FS 
Váh stihol v spolupráci s Richardom 
Benechom pripraviť na vydanie ďalší 
ročník kalendára HERBARIUM POPULI 
VAGI 2021, dokumentujúci archaický 
ľudový odev Rajeckej doliny, kde sa 
do pozície modelov opäť postavili 
členovia súboru. Kalendár sa predáva 
a stále je k dispozícií na e-shope, kto-
rého odkaz nájdete na konci článku.

Pred niekoľkými týždňami FS Váh 
súbor dostal veľmi vzácnu ponuku 
na spoluprácu pri projekte „Party  
v 21. storočí“. Jedná sa o projekt, kto-
rého cieľom je pomocou moderného 
umenia prezentovať a spájať kultúru, 
tradičné hodnoty a históriu Slovákov 
a atraktívnym spracovaním ich priblí-
žiť aj súčasnej generácii. Výsledkom 
sú originálne obrazy, ktoré unikát-
nym spôsobom spájajú fotografiu, 
facepainting a umeleckú maľbu.

Finálnemu foteniu obrazu a maľbe 
predchádzal terénny výskum party 
a odevu z prelomu 19. a 20. storočia 
spolu s ornamentikou a farebnosťou 
vyznačujúcu sa pre toto obdobie. 
Potrebné podklady ako aj kompleti-
záciu party a odevu zostavil za FS Váh 
Adam Staňo. Projekt dokumentuje 
nielen partu ale aj úpravu vlasov, na 
ktorú sa parta zakladá a aj celkový au-
tentický výzor odevu. Parta v Púchov-
skej doline, do ktorej patrí aj obec 
Záriečie, bola súčasťou obradového 
odevu nevesty (svadobného kroja). 

Bývala dokonca aj súčasťou repre-
zentatívneho odevu pri slávnostiach, 
napr. Národopisná výstava česko-
slovanská v Prahe 1895. Parta mala 
2 hlavné časti a to spodnú okrúhlu, 
ktorá zakrývala takmer celú lebečnú 
časť hlavy so stuhami a vrchnú, tvo-
renú zo zdobeného oblúka z men-
ších slučiek – hviezdicovitých kokárd  
z naskladaných stužiek. Neskôr partu 
nahradil dnes viac známy veniec so 
závojom – šlajer. 

Nakoľko parta v Púchovskej do-
line zanikla na konci 19. storočia, 
bolo potrebné tomu prispôsobiť aj 
odev a jednotlivé odevné súčiast-
ky skombinovať tak, ako to na danú 
dobu vyžadovala etiketa a estetika 
ľudového odevu. V spolupráci s Ka-
tarínou Kožúrikovou zo Záriečia sa 
podarilo skompletizovať spomínaný 
vzácny starosvetský odev a úspešne 

nastrojiť mladuchu v ateliéri v Brati-
slave. Súčasťou takéhoto typu obra-
dového odevu bolo aj prosceradlo 
(plachta prehodená poza chrbát  
a ruky), vetvička rozmarínu v dekolte, 
kapesňík (látková vreckovka s čipkou) 
a Tranoscius zabalený v kašmírovom 
či šáfolovom ručníku. Dokonca sme 
dbali aj na detaily zo starých písom-
ných záznamov zahŕňajúce viacná-
sobné vrstvy odevu kvôli úprave si-
luety nositeľky či upevnenie kľučiek 
(vlniek vlasov pri uchu) bravčovou 
masťou, keď moderné kozmetic-
ké prostriedky nepomáhali. Katke 
Kožúrikovej za spoluprácu ďakuje-
me a veríme, že výsledok prispeje  
k úctivej prezentácií mesta, súboru 
aj regiónu. Za zapožičanie vzácnych 
zárieckých kadrlí (archaická forma 
rukávcov) ďakujeme neziskovej orga-
nizácií Dolina. 

Žiaľ vzhľadom k súčasnej epidemio-
logickej situácii dnes nedokážeme 
odhadnúť kedy a kde nastane sláv-
nostné odhalenie finálnej podoby 

obrazu zárieckej party s facepaintin-
gom a ornamentálnou maľbou v po-
zadí. Do úvahy prichádzajú miestne 
výstavy na Slovensku, ale aj zahranič-
né vernisáže v Amerike či Ázii.

Party môžu mať aj v dnešnej dobe 
široké využitie ako napríklad súčasť 
programov ľudovo-umelecký telies, 
pri rekonštrukcii svadobného obradu 
či ako súčasť autorských programov. 
Zároveň je vhodné túto najslávnost-
nejšiu variantu ľudového odevu  
s partou začleniť do krojových sprie-
vodov, či ako element pozdvihujú-
ci slávnostné príležitosti. Podobný 
trend sme v našom súbore už nasta-
vili pri účasti na výstavách spojených 
s prezentáciou ľudového odevu, tra-
dičnej ľudovej kultúry a jej prvkov 
nášho regiónu a Slovenska na festiva-

loch a výstavách s nadnárodným vý-
znamom. Do budúcna však máme vo 
FS Váh ambíciu vytvoriť rekonštruk-
cie starosvetského odevu Púchovskej 
doliny s viacerými partami pre celý 
súbor, ktoré by mohli byť využívané 
najmä na mestské slávnosti a ostatné 
vyššie spomenuté udalosti.

V prípade, že by ste vo svojich do-
movoch našli staré aj poškodené 
krojové súčiastky, látky, stuhy či ľu-
dovoumelecké predmety radi im  
v súbore vdýchneme nový život. 
Mohli by nám slúžiť napríklad ako 
rekvizity k scénickým programom či 
k nadchádzajúcemu 50.výročiu súbo-
ru. V takom prípade nás neváhajte 
kontaktovať na našom FB, Instagra-
me či kontaktoch na našom webe.
Adam Staňo, Martin Rosina, FS Váh 

Záriečska parta v dvadsiatom prvom storočí

 Mladuchy, mládenci, panny a žena z Vydrnej na Národopisnej výstave českoslo-
vanskej v Prahe (1895).

Príprava odevu a strojenie mladuchy v projekte Party v 21. storočí.

Príprava odevu a strojenie mladuchy v projekte Party v 21. storočí.
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ŽUPNÝ DOM

Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

MÁJ 2021

26. 17/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v podkroví ŽD)

KREATÍVNY WORKSHOP
- BALZAMY A LESKY NA PERYst

re
da

Pozývame vás na workshop plný zdravia a vôní! Vyro-
bíte si hydratačné, zdravé a jednoduché balzamy a les-
ky na pery z dostupných prírodných ingrediencií bez 
zbytočnej chémie. Workshopom vás bude sprevádzať 
bylinkárka Lenka Prešnajderová. 

Vstupné: 8 €.

Vstupné: 3 € za dieťa.

23. 16/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v podkroví ŽD)

DOSKY: TRI KOCKY DROŽDIA
/ DIVADIELKO PRE DETIne

de
ľa

Čert Kolofón je späť! Tentokrát sa bude 
musieť popasovať s čarodejníkom Koro-
ňákom, ktorý sa pohybuje nebadane, 
prináša choroby a ekonomickú depresiu. 
Pozývame vás na nezabudnuteľné 
bábkové predstavenie.

22. 14/00 h, Europark pri Župnom dome (pri nepriaznivom počasí v interiéri ŽD)

EKOFASHION LETO 2021

so
bo

ta

Obľúbený SWAP oblečenia je späť! Oblečenie do „swa-
pu“ môžete nosiť od pondelka 10. 5. do štvrtku 20. 5. 
2021 do jazykovej školy LAMA School v doobedňajších 
hodinách, do knižnej kaviarne Podivný barón poobede. 
Bližšie informácie o SWAP-e nájdete vo FB udalosti.

Vstupné pre návštevníkov swapu bez odovzdaného oblečenia: 3 €.

UPOZORNENIE: Prosíme všetkých návštevníkov o zodpovedný prístup a dodr-
žiavanie aktuálne platných protipandemických opatrení v súvislosti s preven-

ciou proti ochoreniu Covid-19. Ďakujeme a tešíme sa na vás. 

MÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJ

fotosutaz@puchov.sk

Fotosúťaž 
„Najromantickejšie
 miesto v Púchove“
od 1. 5. do 31. 5. 2021

MÁJ

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Originálne fotogra�e z miest, ktoré sú pre Vás ľúbivé, vyvolávajú 

vo Vás krásne spomienky alebo ich považujete za najromantickejšie 
v Púchove, zasielajte emailom na: 

foto: Jaroslava Kamenová

Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.
Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú “lajky” na fotkách 

umiestnených  v špeciálne zriadenom fotoalbume.

Vyhlasovateľ: Mesto Púchov
Autor zaslaním fotografií udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok.

Tešíme sa na vaše diela, pretože váš talent je našou inšpiráciou.

SPOLOČNE ZA ČISTÝ PÚCHOV

Z čistenia a skrášľovania mesta nám následne môžete fotogra�e či videá 
zasielať na email fotosutaz@puchov.sk alebo do správ na FB Mesta Púchov.

Možno práve Vás odmeníme „eco-friendly“* darčekom. 

Spoločne si Púchov vyčistime do 31.5.2021. Odmeňovanie zapojených do 
súťaže, ktorí nám pošlú fotogra�e či videá z čistenia a skrášľovania mesta 

Púchov, sa uskutoční v prvý júnový týždeň a výhercovia budú kontaktovaní 
prostredníctvom emailu. 

*(„Eco-Friendly“ – ekologicky šetrné)

Milí Púchovčania, pridajte sa k nám a spoločne si upracme a skrášlime 
mesto Púchov. Zapojte sa do jarnej brigády Mesta Púchov pre Vás, 

občanov, pri príležitosti ktorej si nielen uctíme Deň Zeme a odľahčíme 
ju od nežiaduceho odpadu, ale zároveň si zveľadíme mesto a 

nadýchame sa čerstvého vzduchu. 

Pozývame i Vás, milí poslanci, 
za jednotlivé výbory miestnych 
častí, ako aj konateľov mestských 
spoločností, k zapojeniu sa do 
jarnej brigády pre čistý Púchov, 
po trase znečisteného 
prostredia mesta či príslušnej 
miestnej alebo mestskej 
časti. 

Deň Zeme si pripomenieme až v máji 
(po uvoľnení opatrení) a za dodržiavania 

aktuálne nariadených epidemiologických 
opatrení, kedy sa aj v menších skupinkách 
(max. 6 osôb) vyberieme vyčistiť si mesto. 
V pracovnom oblečení, s pevnou obuvou 

a rukavicami na rukách si spestríme mesiac 
máj a vyzbierame nevhodný odpad, škodiaci 

zdravému životnému štýlu v našom meste. 
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Profesionálna cukrárka Jozefína Zaukolcová, 
ktorá je zároveň majsterkou odborného výcvi-
ku na SOŠ obchodu a služieb v Púchove, získala 
jedno z dvoch miest v porote novej pekárskej  
a cukrárskej šou Pečie celé Slovensko. Jej úlohou 
bude hodnotiť schopnosti amatérskych pekárov 
a cukrárov.

Pod jej vedením študenti župnej Strednej odbor-
nej školy obchodu a služieb v Púchove obsadzujú na 

odborných súťažiach popredné miesta. „Som rada, 
že budeme môcť prostredníctvom šou Pečie celé 
Slovensko predstaviť profesiu cukrára a pekára, ktorá 
je krásna, má svoju históriu a tradície. A zároveň je 
náučná a ukážeme ľudom veľa krásneho sladkého aj 
slaného umenia prostredníctvom šikovných amatér-
skych cukrárov a pekárov,“ povedala Jozefína Zaukol-
cová. 

Za svoje umenie i pedagogické schopnosti zo-

zbierala už množstvo ocenení. V roku 2016 si pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov prevzala za dosiahnuté pracov-
né výsledky a umiestnenia pripravovaných žiakov  
v súťažiach z rúk trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku plaketu aj J. A. Komenského. Účinkovanie Jo-
zefíny Zaukolcovej v šou Pečie celé Slovensko bude 
možné sledovať v slovenskej premiére na obrazov-
kách Jednotky na jeseň tohto roka. 

TSK, foto: RTVS

V rámci adaptačného týždňa sme 
so žiakmi strávili jeden deň v prírode. 
Piataci a šiestaci sa rozhodli stráviť 
tento deň v areáli pri Váhu v Horných 
Kočkovciach. 

Po dlhej dobe „odlúčenia“ si žiaci 
SPOLOČNÉ chvíle naozaj užili. Nechý-
bala SPOLOČNÁ opekačka, veľa SPO-

LOČNÝCH športových i vedomostných 
aktivít. Veľmi sa nám páčilo. Chceme 
poďakovať členom výboru mestskej 
časti č. 7 za to, že aj dnes je areál nao-
zaj pekným, skultivovaným a starostli-
vo udržiavaným prírodným miestom aj 
pre školské kolektívy.

ZŠ J. A. Komenského

TALENT-UMENIE-KUMŠT je názov 
celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú 
už 16. rok organizuje Súkromná ško-
la umeleckého priemyslu v Hodruši-
-Hámroch pod záštitou Ministerstva 
školstva. Výtvarná súťaž je určená pre 
žiakov vyšších ročníkov základných 
škôl a základných umeleckých škôl. 

Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov ume-
leckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre 
fantáziu a estetické cítenie. Súťaže sa 
môžu žiaci zúčastniť so svojou tvorbou 
v kategóriách - Výtvarný návrh úžitko-
vého alebo dekoratívneho predmetu, 
Hotový výrobok a Fotografia. Súťaž má 
postupový charakter. Odborná porota 
vybrala tento rok z viac ako 300 prác 
30, z ktorých v druhom kole získali  
žiaci už umiestnenie v každej kategó-
rii. Veľmi nás teší, že do užšieho výberu 
30-tich prác sa so svojou umeleckou 
tvorbou dostali až traja naši šikovní 
žiaci: Mirka Pažitná, Michal Minárik  
a Martinka Pevná, ktorá sa so svojimi 
prácami zapojila do všetkých troch ka-
tegórii a jej tvorba z každej kategórie 
postúpila do 2. kola. Mirka Pažitná sa 
v tejto celoslovenskej výtvarnej súťaži, 
v kategórii Fotografia, s názvom Jesen-
ná nostalgia umiestnila na 3. mieste. 
Mirke srdečne blahoželáme a všetkým 
účastníkom z našej školy ďakujeme za 
krásnu a kreatívnu reprezentáciu. 

ZŠ J. A. Komenského 

V novej televíznej relácii zasadne do 
poroty cukrárka Jozefína Zaukolcová

Úspech Mirky Pažitnej 
vo výtvarnej súťaži

ZŠ Komenského: Opäť spolu
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Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený 
Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 
2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého 
spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho 
počtu chronických ochorení spôsobených nezdra-
vou výživou a nedostatkom pohybu. 

Ako uviedla MUDr. Ivana Smolková, lekárka od-
delenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ 
v Banskej Bystrici, „Podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie v európskom regióne každý rok zomrie 
1 milión ľudí na príčiny spojené s nedostatkom po-
hybu. Viac ako 70 % adolescentov nespĺňa minimá-
lne odporúčania pohybovej aktivity a predpokladá 
sa, že viac ako tretina dospelých nie je dostatočne 
aktívna. Spravidla sú dievčatá a ženy menej aktívne 
ako chlapci a muži. Pohybová aktivita je dostupným 
a finančne málo náročným prostriedkom prevencie 
väčšiny chronických neprenosných chorôb. Jej výho-
dou je aj priaznivý vplyv na psychiku, znižuje stres  
a má významný sociálny aspekt. Pojem „byť fit“ teda 
nemusíme zúžiť len na fyzickú zdatnosť.“

V súvislosti s týmto svetovým 
dňom Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej 
Bystrici pod záštitou Úradu verejné-
ho zdravotníctva SR vyhlasuje IX. roč-
ník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. 
Kampaň bude trvať od 10. mája do  
1. augusta 2021. Jej cieľom je zvýšiť 
pohybovú aktivitu dospelej popu-
lácie v rozsahu minimálnych od-
porúčaní stanovených WHO - aspoň 
30 minút denne venovaných rôznym 
druhom pohybu v adekvátnej inten-
zite. 

Motiváciou pre zapojenie môžu byť 
vecné dary, ktoré poskytli podporo-

vatelia kampane: Slovenská epidemiologická a vakci-
nologická spoločnosť, Slovenská obezitologická aso-
ciácia, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie 
vied, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie  
a spoločnosť Planeat. Tí, ktorí sa chcú zapojiť do 
žrebovania, musia počas najmenej štyroch za sebou 
nasledujúcich týždňov vykonávať fyzickú aktivitu 
aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút 
vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombi-
nácie.

Výhercovia budú po skončení a vyhodnotení kam-
pane vyžrebovaní spomedzi účastníkov, ktorí splnia 
podmienky súťaže a zároveň vyplnia online formulár, 
alebo odošlú vyplnený účastnícky list elektronicky 
na adresu poradna.zdravia@vzbb.sk, alebo poštou 
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so síd-
lom v Banskej Bystrici, oddelenie podpory zdravia  
a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Ban-
ská Bystrica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
v Banskej Bystrici

Je to už tak. Pandémia zúri, v školách sa normálne 
neučí, telefóny, či počítače sú žeravé od množstva 
dištančných hodín. A v tejto situácii príde pozvánka 
na Celoslovenskú klavírnu súťaž do Sládkovičova. No 
aká škoda ju nevyužiť. A učiteľka sa teda rozhodne. 

Veď žiaci cvičia ako draci – možno teda niektorí aj 
menej a tak sa nakoniec oplatí skúsiť aj inú formu 
klavírnej súťaže, pretože na túto budeme posielať 
nahrávky. Nezažijeme síce tú pravú súťažnú atmo-
sféru minulých rokov, ale aspoň si ju pripomenieme. 

Skúsili sme. Po celkom náročnom nahrávaní  
a ten, kto nahrávanie skúsil vie, že sa vtedy 
najviac vyrušuje, otvárajú sa s buchotom 
okná aj dvere, ako na potvoru zazvoní te-
lefón a hlavne interpret s nahrávkou takmer 
nikdy nie je spokojný.

Ale... nahrávky sme vybrali, poslali a čaka-
li. Vyhodnotenie prišlo a potešilo nás. Kris-
tína Potáčová v 6. kategórii získala zlaté 
pásmo, Michaela Šuriová v tej istej kate-
górii strieborné pásmo, Helenka Trnková  
v 2. kategórii bronzové a Andrejka Trnková  
v 1. kategórii strieborné.

Chcem sa poďakovať súťažiacim za výbor-
nú reprezentáciu púchovskej ZUŠ-ky i našej 
klavírnej triedy a dodať, že slovo hudba je 
síce zložené z obyčajných piatich písmen, 
ale je magické, pretože zahŕňa najväčšie 
hodnoty ľudského ducha a ľudských sŕdc. 
Sme radi, že túto mágiu nám naši žiaci od-
krývajú pre potešenie všetkých nás – nielen 
na súťaži.                           Daniela Sadloňová 

Klaviristi ZUŠ opäť medzi najlepšími

Odštartoval IX. ročník kampane 
„Vyzvi srdce k pohybu“ 

Základná umelecká škola Púchov vyhlasuje 
PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY pre školský 
rok 2021/2022v odboroch: hudobný, výtvarný 
a tanečný. Prijímacie skúšky sa budú konať v jed-
notlivých dňoch nasledovne:

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ
Hudobný odbor: 
1. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod. 
- elokované pracovisko Beluša
(hra na klavír, akordeón a gitaru)
- elokované pracovisko Záriečie (spev, hra na 

klavír, husle, zobcovú flautu, priečnu flautu, klari-
net, saxofón, trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu)

2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod. 
- elokované pracovisko Lednické Rovne
(spev, hra na klavír, akordeón, husle, violončelo, 

zobcovú a priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúb-
ku, pozaunu, lesný roh a tubu)

Výtvarný odbor: 
1. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod. 
- elokované pracovisko Beluša
- elokované pracovisko Záriečie
2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod. 
- elokované pracovisko Lednické Rovne
PÚCHOV
Hudobný odbor
2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod. 
- hra na klavír, gitaru, akordeón
3. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod. 
- spev, hra na husle, violončelo, kontrabas, 

zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, 
trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu

Výtvarný odbor: 
2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod., skúšky prebe-

hnú v priestoroch Župného domu - podkrovie
Tanečný odbor: 2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 

hod., skúšky prebehnú v tanečnej sále ZUŠ 
Púchov – hlavná budova - suterén

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihla-
sovať už teraz prostredníctvom riadiaceho a infor-
mačného systému základných umeleckých škôl  
i ZUŠ

Upozornenie: Tým, že uchádzač odošle vyp-
lnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ sa 
nestáva automaticky žiakom školy. Žiakom školy 
sa stane po prijatí na štúdium na základe úspeš-
ných prijímacích talentových skúšok a vydaní 
Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

Hodnotiace kritériá
Hudobný odbor:
- intonačné a sluchové predpoklady dieťaťa
- rytmus
- hudobnú pamäť
- zručnosti v oblasti vokálnych činností - spev 

detských ľudových piesní (dve piesne - vlastný 
výber)

Komisia ďalej posudzuje pohotovosť dieťaťa  
v reagovaní, ako aj sociálno-psychologickú pri-
pravenosť dieťaťa.

Výtvarný odbor:
Vzhľadom na situáciu je potrebné priniesť zo 

sebou na posúdenie 10 doma vytvorených aktu-
álnych prác (môžu byť použité rôzne techniky).

Tanečný odbor:
U dieťaťa hodnotíme sociálno–psychologickú 

pripravenosť, rytmus, koordináciu a rozsah pohy-
bu, pozornosť a pamäť.

Vstup do priestorov školy bude riadený podľa 
aktuálne platných hygienických pravidiel. 

ZUŠ Púchov

Prijímacie talentové 
skúšky na ZUŠ
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ZAČ ÍNAME
I.poschodie,

tanečná sála,
DIVADLO Púchov

Pondelok: 17.5./24.5./31.5.2021
KURZ BODY BALL od 18.00 do 19.00 h

Štvrtok: 20.5./27.5.2021
KURZ KALANETIKA od 17.00 do 18.00 h

KURZ BODY BALL od 18.30 do 19.30 h
1 vstup / 3 €, so sebou si prineste karimatku. 

Pri vstupe je potrebné sa preukázať dokladom o platnom negatívnom teste !

Na každú hodinu cvičenia kurzu BODY BALL je NUTNÉ sa PRIHLÁSIŤ 
emailom na kino.kurzy@puchovskakultura.sk  najneskôr deň vopred, vzhľadom 

na obmedzený počet účastníkov max 6 osôb! 
    „Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte s tým, čo máte.“

KURZY ŠITIA
KURZ ŠITIA pre začiatočníkov

I. skupina
utorok o 16.00 h 
18.5. / 25.5.2021 
 II. skupina
utorok o 16.00 h 
1.6. / 8.6.2021 
 

2 x po 4 hodiny, kurzový poplatok spolu 34 €

KURZ ŠITIA pre mamičky utorok 18.5.2021 
o 9.00 h

1 x 4 hodiny, kurzový poplatok 17 €

na materskej dovolenke 

V prípade záujmu o kurz je nutné sa prihlásiť do do 14.5. pre I.skupinu, 
do 28.5. pre II. skupinu na email kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 

Info 0908 718 662, www.kultura.puchov.sk

DIVADLO PÚCHOV
PRÍZEMIE
UČEBŇA Č. 1

Kurzu sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb, pri vstupe je potrebné sa preukázať 
dokladom o platnom negatívnom teste a mať so sebou respirátor. Kurz bude 

v zmysle platných opatrení ÚVZ SR.

Do súťaže sa môžu prihlásiť len deti s trvalým bydliskom v Púchove. 

Ak máš na vysvedčení v druhom polroku 
samé jednotky, pošli nám do 2.7.2021 
na email kino.kurzy@puchovskakultura.sk - 
meno, priezvisko, názov školy, triedu
a telefonický kontakt.

A pre všetky deti vystúpi 
hudobná skupina AYA

letné tábory, permanentky na kúpalisko, do kina, 
poukážky na zmrzlinu, vecné ceny

Byť šikovným 
v Púchove sa oplatí!

Cukráreň 
pred oponou

A PRÍĎ na pešiu zónu 
4.7. 2021 o 18.30 h 

 na otvorenie Púchovského kultúrneho leta, 
kde vyžrebujeme víťazov skvelých cien 

Ceny pre víťazov:

Ak vyhráš, preukážeš sa VYSVEDČENÍM a VÝHRA je TVOJA !

PÚCHOVSKÁ KULTÚRA S.R.O. V PÚCHOVE PRIPRAVUJE

v ŽUPNOM DOME od 8.00 do 15.00 h
PÚCHOVSKÉ SRDCOVKY 
OD JARI DO ZIMY
PÚCHOVSKÉ SRDCOVKY 
ČARO (NE)OBYČAJNEJ PÚCHOVSKEJ PRÍRODY 

19.7. – 23.7. 2021

16.8.– 20.8.2021
SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY - TVORIVÝ TÁBOR

SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY - DIVADELNÝ TÁBOR
23.8.– 27.8.2021

26.7. – 30.7. 2021

Prihlásiť sa môžete od 3.5.2021 emailom na kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 
informovať telefonicky na t.č. 0905 807 292. Poplatok: 65 €/1 tábor/1 dieťa. V cene táborov: 

celotýždňový program, obed, pitný réžim, táborové fotky a veľa prekvapení...
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 18.5.
Polievka: Boršč 
1. Kurací závitok so šunkou a syrom, ryža, 
obedový šalát
2. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
Streda: 19.5.
Polievka: Brokolicová s cestovinou  
1.Partizánske bravčové rebierko na 
kapustných strapačkách 
2. Čertovský kurací stehenný rezeň, 
dusená ryža
Štvrtok:20.5.
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
2. Štefanská sekaná plnená vajíčkom, 
zemiaky na kyslo, chlieb
Piatok:21.5. 
Polievka: Fazuľová na kyslo so sušenými 
slivkami  
1.Vyprážaný kurací rezeň v karotkovom 
cestíčku, štuchané zemiaky, kyslá uhorka
2.Bratislavské bravčové pliecko,  
cestovina

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 18. 5. 
Polievka: Tekvicová s haluškami, chlieb 
1. Kurča ala kačka, dusená červená 
kapusta, kysnutá knedľa 
2. Kari rizoto s kuracím mäsom  
a zeleninou 
Streda: 19. 5. 
Polievka: Hovädzí vývar s mäsom  

a cestovinou 
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
pučené zemiaky s cibuľkou, tatárska 
omáčka
2. Penne arabiata s rukolou  
a strúhaným syrom
Štvrtok: 20. 5. 
Polievka: Zeleninový boršč, chlieb 
1. Hovädzie ragú na divoko s mrkvou, 
dusená hrášková ryža, červená repa 
2. Zemiaková baba, zakysanka 
Piatok: 21. 5. 
Polievka: Špenátová s vajíčkom, chlieb
1. Zapekané prírodné kuracie prsia s 
brokolicou a syrom, zemiakové hranolky 
2. Jablková žemľovka s tvarohom 

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami 
4. Listový šalát s grilovaným enciánom  
a brusnicami, toast 
Utorok: 18. 5. 
Polievka: Pikantná paradajková s fazuľou 
a klobásou 
1. Hovädzí tokáň na čiernom korení,  
½ dusená ryža, ½ zemiakové plátky 
2. Bolonské špagety s parmezánom
3. Zemiakovo-cuketové placky s kyslou 
smotanou a syrom
Streda: 19. 5. 
Polievka: Gulášová s hubami 
1. Brav. panenka na dubákovej omáčke, 
pečené zemiaky v šupke 
2. Kurací steak so zelenou fazuľkou, 
dusená ryža 
3. Domáce zemiakové šúľance s opraže-
nou strúhankou/makom (výber) 
Štvrtok: 20 . 5. 
Polievka: Tekvicová krémová  

s viedenským párkom
1. Vyprážaný bravčový rezeň, slovenský 
zemiakový šalát 
2. Grilované kuracie prsia s bylinkami, 
dusená ryža, zel. obloženie
3. Hliva na poľovnícky spôsob,  
kysnuté knedle 
Piatok: 21. 5. 
Polievka : Šalátová s vajíčkom 
1. Belehradský bravčový rezeň  
so zemiakmi a kyslou uhorkou 
2. Plnené kuracie stehno (šunka, syr), 
dusená ryža s hráškom 
3. Kapustné fliačky so slaninou/bez

SPORT AQUA HOTEL ****
Obslúžime Vás na terase vo 
Veronika Caffé, menu od 4,90€
Utorok:  18.5.
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny
Vyprážaný pastiersky syr, zemiakové 
pyré, tatárska omáčka 
Tibet: Kuracie mäsko MANCHURIAN, 
zeleninové špagety HAKKA
Streda: 19.5.
Hŕstková so zeleninkou a zemiakmi 
Bratislavské bravčové pliecko, parená 
knedľa
India: Kuracie mäsko SAHI, cesnakový 
chlieb NAAN, zeleninový šalát
Štvrtok: 20.5.
Minestrone 
Klobáskové (br.) placky s cibuľkou, 
varené zemiaky, horčica 
Tibet: Kuracie mäso THAICI s chili  
a cesnakom, pečená ryža basmati 
Piatok: 21.5.
Šošovicová nakyslo 
Černohorský kurací rezeň, zemiakové 
pyré, paradajkový šalát s cibuľkou 
India: Morčacie mäsko TIKKA MASALA, 

zeleninová POLU ryža basmati 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Menu od 5,30 €,  aj rozvoz
Utorok: 18.5.
Polievka: Hubový krém s krutónmi 
Divinový vývar s bylinkovými haluškami 
1. Kuracie prsia v cornflakes, zemiakové 
pyré, kapustový šalát 
2. Bravčové soté na mexický spôsob, 
dusená ryža
3. Špagety Aglio Olio 
Streda: 19.5.
Polievka: Špenátová s vajcom, chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Grilovaná bravčová krkovička na 
dubákovej omáčke, opekané zemiaky 
2. Divinový guláš, kysnutá knedľa
3. Bryndzové halušky 
Štvrtok: 2.5.
Polievka: Cesnakový krém s krutónmi 
Hovädzí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací marinovaný steak , bylink. ryža  
2. Bravčové rebierka, pečené zemiaky, 
cesnakový dip 
3. Vyprážané rybie filé, zemiakové pyré, 
čalamáda 
Piatok: 21.5.
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Kuracie pečené stehno, ryža, kompót 
2. Hovädzie varené s chrenovou  
omáčkou, parená knedľa 
3. Kysnutý koláč s jablkami 
Špeciálne vegánske menu po celý 
týždeň
1. Zapekaná cuketa so šampiňónmi  
a tofu, varené zemiaky 
Špeciálne menu po celý týždeň
Pizza podľa ponuky

Názov: Neobyčajná žena
Autor: Laura Frantz 
Preklad: Jana Kyseľová 
Vydavateľstvo: i527.net, 
Cena: 14,90 EUR, 
Počet strán: 352

Nebojácna a úprimná Tessa Swanová nie je 
typickou ženou osemnásteho storočia. Spolu 
s piatimi bratmi vyrástla v pohraničnej oblasti 
západnej Virgínie a skrýva v sebe silu, s ktorou 
treba počítať.

Tichý a odvážny Clay Tygart nie je typickým 
mužom osemnásteho storočia. Vychoval ho 
indiánsky kmeň Lenapov a teraz sa ako hrdina 
vracia z francúzsko-indiánskej vojny do pevnosti, 
ktorá nesie jeho meno. Privádza so sebou Tessinu 
dávno stratenú priateľku Keturah, ktorá z osady 
zmizla pred mnohými rokmi.

Clay je ako veliteľ pevnosti odhodlaný vyhnúť sa ľúbostným pletkám a pri 
stretnutí s pôvabnou Tessou si udržiava odstup. Keď ho však okolnosti prinútia 
konať a dotknú sa aj jeho srdca, musí sa postaviť tvárou v tvár jednej veľmi osobnej 
a jednej veľmi verejnej dileme.

Silný príbeh románu Neobyčajná žena je popretkávaný prepracovanými 
historickými detailmi, ktoré vdýchnu minulosti život. Nenechá vás chladnými  
a prenesie vás do malebných, no nebezpečných hôr západnej Virgínie v roku 1770.

„Román, plný postáv, rovnako húževnatých a podmanivých ako krajina, kde žijú, 
je pútavým príbehom, ktorý som čítala dlho do noci.“ – Lori Bentonová, oceňovaná 
autorka románu The King’s Mercy.
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Hon na čarodejnice je neoddeliteľnou súčasťou 
dejín ľudstva. Tento fenomén, ktorý pretrvával 
celé stáročia v období stredoveku a novoveku, 
sa hlboko zakorenil v spoločnostiach západnej  
a stredovýchodnej Európy. 

Bosoráctvo bolo odjakživa spájané s ovládaním 
nadprirodzených síl, prostredníctvom ktorých bo-
sorka škodila človeku aj jeho hospodárstvu. Ľudia 
prirodzene hľadali vinníka z nevysvetliteľných či 
dokonca tragických javov a udalostí, ktoré si vďaka 
svojej nedostatočnej vzdelanosti nevedeli vysvetliť. 
Vina automaticky padla na podozrivé bytosti, ktoré 
sa nejakým spôsobom vymykali vtedajším normám, 
či už v správaní, vo výzore, povolaní, vierovyznaní, 
a teda boli nežiadúcim článkom danej society, do 
ktorej patrili. Obvinenie z „čarodejníctva“ sa neskôr 
hojne využívalo aj ako riešenie majetkových sporov.

POČIATKY HONU NA ČARODEJNICE V UHORSKU
Historička T. Lengyelová tvrdí, že v období stredo-

veku sa procesy s čarodejnicami vyskytujú len spo-
radicky a ich súdenie patrilo do kompetencie cirkvi, 
teda podozriví boli súdení cirkevným súdom (patrili 
medzi nich najmä odpadlíci od viery, kacíri). Zaujíma-
vosťou je, že klerikovi kanonické právo zakazovalo 
vyrieknuť a podpísať trest smrti. Už prvý uhorský pa-
novník Štefan I. (1000-1038), prvý veľký kristianizátor 
uhorského obyvateľstva, ustanovil, že procesy s bo-
sorkami patria do rúk kňazov, ťažšie prípady do rúk 
biskupov. Prvotné pokusy o „nápravu“ čarodejníc ne-
boli také drastické. Pôst a učenie o kresťanskej viere 
malo odsúdenú priviesť k pravej viere a donútiť ju za-
nechať staré „bosorácke“ návyky. Ak k náprave nedo-
šlo, odsúdená bola podrobená prísnemu pôstu, no 
okrem neho sa jej rozžeraveným kostolným kľúčom 
vypálil znak kríža na čelo, prsia a medzi plecia. Troj-
násobná recidíva už znamenala súd. Zaujímavý po-
stoj zvolil uhorský kráľ Koloman (11.-12.stor.), ktorý 
sa v zákonoch úplne odmietol zaoberať honom na 
čarodejnice. 

V novoveku, hlavne v 17. a 18. storočí, sledujeme 
enormný nárast prípadov mučených a usmrcova-
ných čarodejníc, dokonca v niektorých krajinách hon 
na čarodejnice dosahoval hranice hystérie, kedy boli 
hnaní ľudia pred súdny tribunál masovo. Do súdnych 
procesov vo veľkej miere zasahovali svetské súdy, 
ktoré napokon prevzali väčšinu dôležitých súdnych 
kompetencií v posudzovaní čarodejníctva.

MUČENIE A POPRAVY V TRENČIANSKEJ ŽUPE 
Uhorsko nepatrilo ku krajinám, kde hon na čarodej-

nice dosahoval vysoký stupeň popularity. V krajinách 
západnej Európy boli súdy s čarodejnicami oveľa 
obľúbenejšie a cielene vyvolávané. Čo do počtu prí-
padov popravených Uhorsko podstatne zaostáva za 
zvyškom západnej Európy. Počty súdnych procesov 
v rámci Uhorska sa neustále menia, a to v závislosti 
od nových výsledkov bádania historikov. Dnes v lite-
ratúre nájdeme zaznamenaných približne 2000 prí-
padov a v závislosti od nových archívnych výskumov, 
sa počty priebežne zvyšujú. V Trenčianskej župe bolo 
vedených čarodejníckych procesov s konečným roz-
sudkom smrti v rozmedzí 15.-18.storočia dohromady 
29 (v 17.stor evidujeme 9 prípadov, v 18.stor. na-
rástol počet prípadov na 20). Archívne pramene nám 
ponúkajú aj informácie o dvoch špeciálnych prípa-
doch čarodejníctva zo 17. storočia, kde figurujú dve 
uhorské šľachtičné, a to Alžbeta Báthoryová, pani 
Čachtického hradu v Trenčianskej župe a Anna Ro-
zina Listhiusová, pani Šintavského hradu, ktorá bola 
údajne ešte krvilačnejšia ako Krvavá grófka z Čachtíc!

Z výskumov historičky Lengyelovej vyplýva, že 
prvé naozajstné procesy s trenčianskymi bosorkami 

začali okolo roku 1630 a trvali až do roku 1747. Za-
čiatkom procesov bolo svedectvo upálenej bosorky 
Veroniky Kouaczkovej, ktorým v roku 1630 obvinila 
istú Anču z čarodejníctva. Medzi osobami, ktoré sa 
po mučení stratili v blčiacom ohni na hranici bola 
aj Zuzana Košíková v roku 1655. Za krátky čas ju na 
hranicu nasledovala Zuzana Lastovicová. V roku 1687 
sa pred súd postavila žena Jána Straku, Anna, ktorá 
spolupracovala s vychýrenou bosorkou zo Soblaho-
va. Svojich pacientov kúpala v odvaroch a bylinách. 
Ďalšou obeťou bola Katarína Barinka, ktorá bola ob-
vinená z úmyselného zoslania chorôb a smrti na oby-
vateľov Trenčína. V dochovaných písomnostiach sa 
stretávame aj s prípadom obvinenia beckovskej pod-
danej, Zuzany Roškovej, ktorej zniesli hneď niekoľko 
obvinení – otrava manžela, nabádanie ku krádeži  
a opovrhovanie zákonmi. Zuzaniným trestom bolo 
mučenie. Ďalej sa pred súd dostali ženy, ktoré obvini-
li zo spolupráce s diablom, či liečiteľky. Nezvyčajným 
prípadom bol príbeh Doroty, ktorá chytala zbojníkov 
pomocou čarovného cesnaku. Nie každá obvinená 
bola popravená. Z celkového množstva obvinených 
sa trestom smrti potrestalo len menšie percento. 

PRÍPADY Z HORNÉHO POVAŽIA 
V 17. storočí v neďalekom Súľove obvinili ženu  

z čarodejníctva, lebo liečila dobytok zariekavaním. 
Trestom jej bolo odopretie Eucharistie. V roku 1614 
obvinil richtár z Hvozdnice spoluobčanov, menovite 
to boli Ján Vrábeľ, Ladislav Černák aj s manželkami, 
žena Poliaka Suchého, pastierka z Predmiera, sestra 
– vdova istého Skladaného. Keďže sa podrobný zá-
znam nezachoval, osudy spomenutých ostali nezná-
me a ani presne nevieme, čoho sa dopustili. Vo febru-
ári 1618 padla žaloba na hlavu farára Jura Jelena 
(Gelenija) pôsobiaceho v Lúkach. Údajne mal predať 
ľudskú lebku z kostnice nejakej čarodejnici. V mene 
považskobystrického zemského pána Ondreja Ba-
lašu podal bystrický farár Masnicius žalobu na ženu  
z Predmiera, ktorá sa mala dopustiť svätokrádeže, 
pretože po podaní Eucharistie si hostiu vybrala z úst 

a za neznámym účelom ju odniesla domov. Pri vypo-
čúvaní dosvedčila, že to urobila z nevedomosti a jej 
zámerom bolo prostredníctvom nej vzbudiť lásku u 
mládencov. Vďaka zemepánovi Balašovi bol mladý 
život dievčiny ušetrený. Potrestaná bola pravdepo-
dobne len „zacvaknutím do trlice“ a takto musela stáť 
na verejnom mieste. 

Podľa slov známeho etnografa 19. storočia Jozefa 
Ľudovíta Holubyho bol v roku 1716 v Trenčíne upále-
ný Ján Has z Kvašova, ktorý údajne vedel zariekaním 
navrátiť ukradnuté a stratené veci. V rovnakom roku 
bol na horiacej hranici spečatený osud istej Garajky 
z Hníšť. V roku 1720 ju na hranicu nasledovala Kmo-
šenárka zo Záriečia. Kombinovaný trest upálenia  
a sťatia hlavy bol uložený v roku 1720 Anne Žgeňi  
z Dolnej Poruby. Na smrť odsúdená bola v roku 1723 
aj Belušanka Suzanna Sčedroň, ktorá liečila zarieka-
ním a čarami. Púchovom v roku 1735 otriasol prípad 
poľskej bosorky Anny, ktorá sa potulovala po chotári 
a za peniaze čarovala. Pri svojej výpovedi uviedla istú 
Cekuľku zo Zbory, ktorá ju mala na bosoráctvo na-
vádzať a učiť. Medzi ďalšie popravené ženy z okolia 
patrili napríklad aj Catharina Gyurcsanszky a Dorotha 
Kalmová, ktoré boli potrestané sťatím aj upálením. 
Posledná menovaná bola podrobená pred smrťou 
tortúre. 

PRED SÚDNYM TRIBUNÁLOM 
Procesy sa konali pred panskou stolicou, stolič-

ným súdom alebo mestským súdom. Podozrivému 
najskôr prišlo napomenutie, v horšom prípade nari-
adili „okúpanie“ alebo „božie súdy.“ Vypočúvanie sa 
dialo buď dobrovoľným priznaním alebo mučením. 
Aby bol vynesený rozsudok smrti, muselo vždy dôjsť  
k doznaniu. Prizvaní svedkovia vypovedali pod prí-
sahou, ale tehotné ženy, klerici, úradníci len sľubom 
vernosti. Proces sa začínal prednesením žaloby ža-
lobcom a končil žiadosťou o trest. Bosorky, ktoré boli 
obvinené sa nevyhli mučeniu, ktoré predchádzalo 
poprave a ktoré bolo bežnou súčasťou vypočúva-
nia. Tortúra bola občas neskutočne krutá a odsúdení 
by si priali radšej umrieť. Bol to nástroj k doznaniu 
viny, no mučenie sa používalo aj ako mechanizmus  
k náprave obvineného, po ktorom nemusela automa-
ticky nasledovať poprava. Obvinené ženy zvyčajne 
upálili alebo ich sťal kat. Milosrdnejším trestom mal 
byť katom vypálený znak na čelo. Previnenia, ktoré 
boli proti ženám – bosorkám znesené, vychádzali  
z bežného života. Stávalo sa, že medzi obvinenými 
boli aj ľudia s psychickými poruchami. Väčšinou to 
boli však ženy felčiarky, bylinkárky, liečiteľky, pôrod-
né babice. Dôvodom obvinení bolo sklamanie ľudí, 
ak sa nevydaril pôrod alebo sily byliniek nestačili  
a človek sa neuzdravil. Brali to ako zámerné poškode-
nie zdravia. Z čarodejníctva udávali aj ohrdnutí mlá-
denci, ak im dievča neopätovalo lásku. Ďalšiu skupi-
nu obvinených máme v rámci rodinných sporov, to 
znamená, že príbuzní udávali rodinných príslušníkov, 
mužov i ženy, dokonca aj klerikov, či už z pomsty ale-
bo iných podvratných pohnútok. Žiaľ, stávalo sa, že 
na hraniciach upaľovali aj deti, no z našich končín 
takýto záznam nemáme. 

Veľa zaujímavostí o honoch na čarodejnice nám 
podávajú publikácie, pre milovníkov filmov boli na-
točené rôzne filmy, ako napríklad česko-slovenská 
snímka Hon na čarodejnice či excelentne prepraco-
vaný film Meno ruže, ktorý bol natočený na motívy 
knižnej historickej drámy od Umberta Eca. Či už kni-
ha alebo film, osudy hrdinov nás nútia zamyslieť sa, 
kam až ľudská nevraživosť a zvrátenosť môže zájsť... 

Dominika Kukučová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Príbehy stratené v blčiacom ohni

Záznam o procese s Jánom Hásom, popraveným  
v roku 1716. Zdroj Štátny archív v Žiline so sídlom v Byt-
či, 2021.
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Vesmír 
p o dľa J.  M.

Milión rokov vôkol neho krúži,Milión rokov vôkol neho krúži,
cez deň miluje ho, cez deň miluje ho, 

v noci po ňom túži,v noci po ňom túži,
v každej chvíli, je to móda,v každej chvíli, je to móda,
celá v modrom ako voda.celá v modrom ako voda.

Ráno pijú kávu z farebného porcelánu,Ráno pijú kávu z farebného porcelánu,
popoludní bylinkový čaj,popoludní bylinkový čaj,

medzi tým vášnivo milujú sa,medzi tým vášnivo milujú sa,
Venuše sa opýtaj.Venuše sa opýtaj.

Klape im to od počiatku,Klape im to od počiatku,
Dúfajme, že navždy,Dúfajme, že navždy,

kto pokaziť chcel by rovnováhu,kto pokaziť chcel by rovnováhu,
tak je blázon, tak je blázon, 

každý.každý.

Autor: Jaroslav Martiš Autor: Jaroslav Martiš 
Foto: Peter Ondruš Foto: Peter Ondruš 

Zem 

Púchovčan kubánskeho pôvodu René Gon-Púchovčan kubánskeho pôvodu René Gon-
zalez a Yes 2 Jazz organizujú v dňoch 11. 6. -  zalez a Yes 2 Jazz organizujú v dňoch 11. 6. -  
12. 6. 2021 džezový festival, ktorý sa uskutoční 12. 6. 2021 džezový festival, ktorý sa uskutoční 
v areáli Europarku v Púchove.v areáli Europarku v Púchove.

PIATOKPIATOK
20.00 Trio komorního jazzu20.00 Trio komorního jazzu

21.30 Daniel Caccia & Gabriel Jonáš trio21.30 Daniel Caccia & Gabriel Jonáš trio

23.00 Grand buffet feat. Svetlana Rymarenko 23.00 Grand buffet feat. Svetlana Rymarenko 

SOBOTASOBOTA
16.00 J Funk vinil selector16.00 J Funk vinil selector

18.00 David Szabo trio - krst CD Medová Zem18.00 David Szabo trio - krst CD Medová Zem

19.30 Ludo Kotlár trio19.30 Ludo Kotlár trio

21.00 Kristina Mihaľová & Jakub Šedivý21.00 Kristina Mihaľová & Jakub Šedivý

22.30 HipZZ feat. Stevie 22.30 HipZZ feat. Stevie 

24.00 Funkadelic Brothers & special guest King 24.00 Funkadelic Brothers & special guest King 
IvanIvan

Cena v predpredaji jednodňového vstupného Cena v predpredaji jednodňového vstupného 
je 10€ (na mieste 13€), vstup na celý festival stojí je 10€ (na mieste 13€), vstup na celý festival stojí 
17€ (na mieste 20€). Deti do 12 rokov a ZŤP majú 17€ (na mieste 20€). Deti do 12 rokov a ZŤP majú 
vstup zadarmo. Seniori nad 65 rokov zľava 50% vstup zadarmo. Seniori nad 65 rokov zľava 50% 
zo vstupného. Vstupenky môžete zakúpiť priamo zo vstupného. Vstupenky môžete zakúpiť priamo 
na mieste alebo v predpredaji v kaviarni Podivný na mieste alebo v predpredaji v kaviarni Podivný 
barón v Púchove alebo prostredníctvom interne-barón v Púchove alebo prostredníctvom interne-
tového portálu tootoot.fm. V prípade zmeny pan-tového portálu tootoot.fm. V prípade zmeny pan-
demickych opatrení môže dôjsť k zmene termínu demickych opatrení môže dôjsť k zmene termínu 
podujatia.               podujatia.               Yes 2 Jazz FestYes 2 Jazz Fest

Púchovské jazzové dni YES 2 JAZZ FEST 2021
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2. liga muži - 29. kolo

MŠK Púchov – L. Mikuláš 0:2 (0:1)
Góly: 33. Andrič, 69. Staš
ŽK: Pavlovič, Martinček (obaja MŠK Púchov)
Rozhodcovia: Očenáš – Vitko, Poruban
Liptákom išlo o všetko. Ak chceli postúpiť do For-

tuna ligy, museli pod Lachovcom vyhrať a čakať, že 
Banskobystričania nezvíťazia v Komárne. Po oťu-
kávacej desaťminútovke prebrali hostia iniciatívu  
a zatlačili Púchovčanov na vlastnú polovicu. Len po-
čas prvej polhodiny zahrávali osem rohových kopov. 
Prvú vyloženú šancu si vypracovali v 22. minúte, 
kedy Voško nastrelil tyč domácej bránky. Ešte pred-
tým zblokovali vo výhodných pozíciách strely Liptá-
kov Pišoja a Mráz, vyznamenal sa aj gólman Púcho-
va P. Pilný, ktorý vytlačil spod brvna strelu Andriča.  
V 33. minúte sa už hostia dostali do vedenia, keď po 
Kotorovom centri poslal loptu hlavou ku tyči An-
drič – 0:1. Púchovčania mali v prvom polčase jedinú 
šancu, Mráz však nedokázal loptu dostať do siete. 
V druhom polčase sa hra vyrovnala, do príležitostí 
sa dostávali aj domáci, prekonať súperovho bran-
kára sa im nepodarilo. V 61. minúte pekný Krčulov 
center nedokázal nikto z Púchovčanov dotlačiť do 
siete, o minútu neskôr sa zaskvel hosťujúci Kotora, 
ktorý zblokoval gólovú dorážku do prázdnej brán-
ky. Liptáci sa s jednogólovým vedením neuspokojili,  
v 69.minúte ešte Stašov center odvrátil Riška, no  
o pár sekúnd potiahol Laura loptu do domácej šest-
nástky, presnou prihrávkou našiel Staša, ktorý z prvej 
nedal Pilnému šancu – 0:2. V 80. minúte mohol zní-
žiť Loduha, ktorého strelu však zblokoval hosťujúci 
obranca. V záverečnej päťminútovke Púchovčania 
svojho súpera zavreli na vlastnej polovici, skórovať 
však už nedokázali. Naopak, v nadstavenom čase sa 
rútil sám na Pilného striedajúci Mastiš, ale z desiatich 
metrov „o kilometer“ prestrelil. Liptáci tak privied-
li stretnutie do víťazného konca a po záverečnom 
hvizde v klbku čakali na výsledok z Komárna. Keď 
skončilo stretnutie aj tam, prepukli na púchovskom 
trávniku oslavy nečakaného postupu Liptovského 
Mikuláša do Fortuna ligy.  

Lukáš Kaplan: Liptáci potvrdili svoju výkonnosť, 
očakávali sme to. Prvý polčas boli hostia jasne domi-

nantní, jednogólové vedenie bolo absolútne zaslúže-
né, vypracovali si niekoľko príležitostí. Okrem jednej 
príležitosti sme sa v prvom polčase nedokázali do-
stať do hry. V druhom polčase sme trochu preskupili 
rady, trochu sme sa dostali do zápasu. Bolo to určite 
aj tým, že Liptovský Mikuláš nehral v druhom polča-
se tak aktívne. Potom nám dali druhý gól a prakticky 
bolo po zápase. Teší ma, že moji zverenci hrali až do 
konca a mali sme niekoľko šancí. Musím však pove-
dať, že víťazstvo Liptákov bolo úplne zaslúžené a za 
celú sezónu si postup do Fortuna ligy zaslúžia.     pok

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Pišoja, Pavlovič (46. 
Michlík), Riška, Lacko (66. Kopiš), Varga, Kapusniak 
(66. Martinček), Loduha, Krčula (77. D. Pilný), Mráz, 
Rypák (46. Štefanec), tréner Lukáš Kaplan

Zostava MFK Liptovský Mikuláš: Luksch –  
A. Krčík, Káčerík, Gerát, R. Bartoš, Staš, Kotora, Voško, 
Laura (87. Mastiš), Andrič (87. Kim), D. Krčík, tréner: 
Marek Petruš 

Ostatné výsledky 29. kola: Košice – Žilina B 1:0, 
Bardejov – Podbrezová 0:1, Šamorín – Skalica 1:2, Ko-
márno – Banská Bystrica 1:1, Petržalka – Dubnica 1:1, 
Slovan B – Trebišov 2:1
1. L. Mikuláš 28 18 6 4 55:26 60
2. B. Bystrica 27 17 5 5 69:36 56
3. Podbrezová 27 16 5 6 56:24 53
4. Skalica 27 15 7 5 52:30 52
5. Košice 27 15 3 9 39:26 48
6. Šamorín 27 12 4 11 40:33 40
7. Komárno 27 11 5 11 29:39 38
8. MŠK Púchov 27 11 4 12 38:43 37
9. Trebišov 27 9 7 11 45:46 34
10. Petržalka 27 9 7 11 35:40 34
11. Žilina B 27 8 6 13 53:47 30
12. Dubnica 27 7 9 11 27:37 30
13. Bardejov 27 6 10 11 27:38 28
14. Slovan B 27 7 0 20 32:69 21
15. Poprad 27 3 0 24 24:87 3

Program 30. kola: Slavoj Trebišov – MŠK Púchov 
(22. 5. o 17.00), Poprad – Košice, Dubnica – Slovan 
B, B. Bystrica – Petržalka, Skalica – Komárno, Podbre-
zová – Šamorín, Žilina B – Bardejov  

Púchovčania odprevadili v kvalitnom 
stretnutí Liptákov do Fortuna ligy

Najväčšiu šancu Púchova v stretnutí zmaril Kotora, ktorý sa obetavo vrhol do lopty smerujúcej do prázdnej brán-
ky Liptovského Mikuláša.             FOTO: Milan Podmaník
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Výkonný výbor SFZ je naplánovaný na 19. 
mája.

„Od soboty už môžu všetky športové súťaže be-
žať naplno,“ uviedol štátny tajomník pre šport Ivan 
Husár v stredu večer po rokovaní vlády. 

Konkrétna vyhláška úradu verejného zdravot-
níctva ešte nebola zverejnená, takže presné pod-
mienky reštartu zatiaľ nie sú známe. 

Spustenie športového života však znamená ná-
dej aj pre amatérsky futbal, ktorý mal stopku od 
októbra minulého roka. Ak by sa odohrala aspoň 
polovica súťažného ročníka 2020/2021, súťažný 
poriadok umožní určiť postupujúcich a zostupu-
júcich. 

Na západe chcú hrať už cez víkend
Futbalové súťaže Západoslovenského futba-

lového zväzu štartujú cez víkend 22. a 23. mája, 
potvrdil nám to predseda Ladislav Gádoši. Na zá-
pade zostáva dohrať päť, niekde po šesť zápasov.

„Ideme podľa plánu, ktorý sme avizovali pred 
štyrmi týždňami. Začíname zápasmi desiateho 
kola a plynule dohrávkami pokračujeme až do 
konca jesennej časti. Sezónu ukončíme 30. júna  
a vyhlásime postupujúcich a zostupujúcich,“ in-
formoval Gádoši.

Zväz má v rezerve ešte jeden víkend na prípad-
né ďalšie dohrávky, pripravený je odohrať niečo aj  
v týždni. „Mužstvá môžu normálne trénovať, preto 
nevidíme dôvod v tom, aby sme nehrali. Čakáme 
už len na oficiálne oznámenie pandemickej komi-
sie a ideme na to,“ dodal.

Aj stred chce súťaže dohrať
Ligové súťaže na strednom Slovensku začnú  

o týždeň-dva neskôr ako na západe.
„Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme jesennú 

časť dohrali. Začneme najskôr dvadsiatimi devia-
timi dohrávkami a potom pokračujeme komplet-
nými kolami. Reštart predpokladáme na posledný 
májový víkend,“ prezradil predseda SsFZ Jozef 
Paršo.

V tretej lige zostáva na strede odohrať tri kolá,  

v štvrtej a piatej po dve.
„Klubom necháme dva týždne na tréningy a prí-

pravné zápasy. Na ihriská ich nechceme nahnať, 
aby nedošlo k zbytočným zraneniam,“ dodal.

Hrať budú všetky kategórie cez mládež až po 
dospelých.

„Na prvých miestach máme tímy, ktoré boli prvé 
aj minulý rok a nemohli postúpiť. Záujem ísť vyš-
šie prejavili aj teraz, preto sa nám zdá fér, aby sme 
im tú šancu dali,“ vysvetlil.

Východ si počká na vyhlášku
Predseda Východoslovenského futbalového 

zväzu Richard Havrilla už minule avizoval, že sú na 
prípadný reštart pripravení.

„Už viackrát nám bolo avizované, že môžeme za-
čať. Radšej si počkáme na vyhlášku hlavného hy-
gienika, kde sa určuje, kedy a za akých podmienok 
by sme mohli začať,“ uviedol Havrilla.

Sú pripravení do dvoch týždňov naštartovať 
súťaže. 

K dohratiu jesennej časti chýbajú tri kolá. S an-
glickými týždňami nepočítajú. „Tri jesenné do-
hrávky by sa mali odohrať v stredu, ostatné do-
hrávky sú naplánované na víkend pred reštartom,“ 
vysvetlil.

Regióny sa musia dohodnúť spoločne
Bratislavský futbalový zväz už niektoré mládež-

nícke súťaže anuloval. Tretia a štvrtá liga mužov 
a tretia liga staršieho dorastu by sa mohli znovu 
rozbehnúť posledný májový víkend.

„Čím dlhšie však táto situácia trvá, tým menej 
majú kluby záujem dohrávať súťaže. Chcú hrať, 
ale prípravné zápasy alebo turnaje,“ prezradil 
predseda BFZ Juraj Jánošík. 

Na 19. mája je naplánovaný výkonný výbor Slo-
venského futbalového zväzu. „Stretneme sa tam 
všetci regionálni šéfovia. Musíme sa spoločne de-
finitívne dohodnúť, či budeme pokračovať alebo 
to zrušíme,“ uzavrel Jánošík.

Zdroj: futbalnet, Titanilla Bőd, Ivan Mriška, 
ilustračné foto: Robo Michalec

Blíži sa reštart amatérskeho 
futbalu, kedy sa začne hrať?

Ofenzívny stredopoliar púchovského dorastu 
Ľuboš Šeroň zažil už v svojich osemnástich ro-
koch premiéru v druholigovom zápase mužov. 
Prvýkrát mu dal tréner Lukáš Kaplan dôveru  
v dôležitom domácom stretnutí so žilinskou 
rezervou. Na trávniku strávil prvý polčas a za-
žil svoju víťaznú premiéru v druhej lige mužov. 
Prechod z kategórie dorastu do „dospelého“ 
futbalu nie je podľa odborníkov jednoduchý, 
na vlastnej koži si to vyskúšal aj Ľuboš. „Pred 
zápasom som mal trošku trému, stres, ale po-
tom to zo mňa opadlo a bolo to v pohode. Tré-
ner mi povedal, že to bolo dobré, ale ja si my-
slím, že to mohlo byť aj lepšie, chcel som dať 
gól alebo mať aspoň asistenciu,“ zhodnotil svoj 
prvý zápas v drese púchovského áčka.

V porovnaní s dorasteneckým futbalom je 
ten mužský podľa neho rýchlejší, vyššie je tem-
po hry a hra má viac fyzický charakter. Rodák 
z Dolného Hričova bol na minulotýždňovom 
tréningu už dve hodiny pred mužským trénin-
gom, prišiel sa pozrieť na tréning svojich spo-
luhráčov z dorastu. Tréningy s mužmi sú podľa 
neho fyzicky náročnejšie, rozdiel v intenzite 
prihrávok je evidentný. Spočiatku mu to robilo 
problémy, ale postupne si zvyká. 

Ľuboš Šeroň bude vekovo v kategórii doras-
tu aj v budúcej sezóne. Po domácej premiére 
proti Žiline vybehol v druhom polčase na tráv-
nik aj v ďalšom víťaznom stretnutí Púchova  
v Poprade. V osemnástich rokoch má pred se-
bou sľubnú futbalovú kariéru. Ľuboš je dôka-
zom púchovskej koncepčnej práce s mládežou 
a dôkazom, že dostať sa z druhej dorasteneckej 
ligy do kádra druholigových mužov nie je nere-
álne.                            pok 

Dorastenec „zarezáva“ 
medzi mužmi
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Po takmer polročnej prestávke 
zavinenej protipandemickými opa-
treniami, sa na trávniky (zatiaľ len 
tréningové) vrátili aj púchovskí do-
rastenci. Podľa trénera staršieho do-
rastu (U19) Petra Mičica prišli v rôz-
nom fyzickom stave, podľa toho, ako 
dokázali plniť individuálne tréningo-
vé plány. „Dá sa povedať, že v globá-
le prebehlo všetko v poriadku. Veľmi 
dôležité je, že do tréningového pro-
cesu sa zapojili všetci, zdravotne sú 
v poriadku. Na ich zdravotnom sta-
ve sa prípadné ochorenia Covid-19 

nepodpísalo, skončil nám len jeden 
chlapec, tam však bol iný dôvod, 
nie nový koronavírus,“ priblížil po-
čas spoločného tréningu mladšieho  
a staršieho dorastu Mičic.

Najväčší problém so zvládnutím 
prechodu do tréningového proce-
su po  pandemickej prestávke majú 

podľa neho chlapci, ktorí končia 
kategóriu dorastu. „Pred sezónou 
im zostával posledný rok v mládež-
níckom futbale, už mali prejsť medzi 
mužov. Keďže nemali možnosť odo-
hrať majstrovské futbalové stretnu-
tia, nemali ani možnosť ukázať nám 
trénerom ani manažérom klubu, že 
sú to práve oni, ktorí by mali prejsť 
do A-mužstva,“ pripomenul tréner 
dorastu. 

Ako dodal, zo staršieho dorastu 
prešiel v aktuálnej sezóne do kádra 
druholigových mužov Patrik Prekop, 

ktorý sa dokonca hneď v prvom 
stretnutí v Dubnici nad Váhom ešte 
na jeseň zapísal do streleckej listi-
ny. „Následne sme vďaka spolupráci  
a komunikácii s trénerom mužov  
a manažérom klubu v zime vytiahli 
medzi mužov hneď päticu hráčov  
z dorastu. Tí s mužmi v podstate od 
januára absolvovali tréningový pro-
ces. To znamená, že sú v plnej záťa-
ži, pripravení na maximum. No a na 
druholigové majstrovské stretnutie 
doma s rezervou Žiliny sa na trávnik 
dostal ďalší dorastenec Ľuboš Šeroň. 
Mám radosť z toho, že sa môžu do-
rastenci pripravovať s mužmi a ešte 
väčšiu, ak sa objavia na trávniku  
v majstrovskom stretnutí,“ zdôraznil 
Mičic. 

Ako dodal, po čiastočnom uvoľne-
ní opatrení pred tromi týždňami 
začali s tréningovým procesom 
opatrne a v zmysle nariadení hlav-
ného hygienika. „I keď sme čiastočne 
kon trolovali, ako hráči plnia indi-
viduálne tréningové plány, predsa 
len sme nemali detailné informácie  
o ich fyzickej kondícii. Spočiatku bol 
tréningový proces veľmi jednodu-
chý, hravý, nešli sme do náročných 
vecí. Začínali sme postupne, pretože 
po tak dlhej prestávke je tam veľké 
riziko zranenia. Postupne pridávame 
dávky a celkovo tréningový cyklus 

musíme prispôsobiť tomu, či sa roz-
behnú alebo nerozbehnú súťaže. 
Pokiaľ sa súťaže nereštartujú, tak 
ani nič zložité trénovať nebudeme. 
Pokiaľ by sa však súťaže rozbehli, tak 
by sme v tréningu prešli do nároč-
nejších systémových vecí, aby sme 
mužstvo mali adekvátne pripravené 
na súťaž,“ zdôraznil tréner starších 
dorastencov. 

Ako dodal, osobne nevidí zmysel  
v tom, aby sa súťaže dohrávali. Päť 
kôl podľa neho mnoho neznamená  
a má obavy, aby sa na úkor 
niekoľkých majstrovských zápasov 
nemnožili zranenia mladých futba-
listov. Predpokladá tiež, že väčšina 
klubov si už tie mužstvá pripravuje 

pre nasledu júci súťažný ročník. 
„Na druhej strane plne chápem  

a rešpektujem tie kluby, ktoré sa 
dlhodobo snažia nejakým spôso-
bom postúpiť do vyšších súťaží. 
Družstvá s podobnými ambíciami 
by boli praktický už druhý ročník 
ochudobnené o možnosť postupu,“ 
doplnil Mičic. 

Tréneri podľa neho prežívali dlhú 
pandemickú prestávku inak, ako 
samotní mladí futbalisti. Tréneri 
napriek opatreniam pracovali, sa-
mozrejme iným spôsobom, ako 
keby boli na ihrisku. „Z trénerského 
hľadiska je tej roboty toľko, že my 
sme nejaký deficit tej práce nepo-
ciťovali. Riešili sme mnoho tréner-
ských záležitostí, ale z iného hľadis-
ka. Celý tréningový proces sme riešili 
mobilnou aplikáciou, zamerali sme 
sa najmä na bežecké tréningy, ktoré 
sa dajú skontrolovať či už z pohľadu 
časového, alebo dištančného. Toto 
všetko sa cez aplikáciu dalo. Hor-
šie to bolo s hernými vecami, to sa 
jednoducho skontrolovať nedá. Po-

viete hráčom čo majú robiť, na čom 
popracovať, ale odkontrolovať to je 
mimoriadne náročné. Takže do toho 
sme nešli, bolo to vo veľkej miere na 
tých chalanoch, či chcú byť pripra-
vení do tej sezóny. Ja si myslím, že 
sú to už takmer dospelí ľudia, majú 
sedemnásť – osemnásť rokov, takže 

Dorastencom uškodila pandémia

Tréner púchovského dorastu U19 Peter 
Mičic. (Pokračovanie na 21. strane)
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natoľko rozumní by už mali byť, aby 
vedeli čo chcú a ako by sa mali sprá-
vať,“ skonštatoval tréner. 

Peter Mičic je ako tréner pri do-
raste štyri roky, z toho tri roky bol  
v pozícii asistenta, ako hlavný tréner 
mal pri staršom doraste v podstate 
pandemickú premiéru, rozbehnutú 
súťaž prerušili mimoriadne opatre-

nia. Pri devätnástke by mal zostať aj 
v budúcom súťažnom ročníku, mo-
mentálne riešia zloženie družstva, 
tréningový proces starších dorasten-
cov prebieha spoločne s mladším 
dorastom (U17). „Pri spoločných tré-
ningoch mám na očiach aj mladších 
dorastencov. Napokon, poznám ich 
detailne, dva roky som ich trénoval 

v sedemnástke. Nejakí hráči nám  
v U19 zostávajú, určite potrebujeme 
nejakých doplniť z mladšieho doras-
tu. Je to všetko na nich. Budeme sa 
snažiť pripraviť družstvo pre budúcu 
sezónu adekvátne našim cieľom,“ 
doplnil Mičic s tým, že zo súčasného 
kádra staršieho dorastu odchádza 
do kategórie dospelých asi 70 hrá-
čov. 

Cieľom každého trénera starších 

dorastencov je, aby sa čo najviac 
jeho zverencov po prechode do 
mužskej kategórie presadilo medzi 
dospelými. Nie je to však jednodu-
ché, skok z dorastu medzi dospelých 
je podľa Mičica veľký bez ohľadu 
na to, či dorastenci hrali prvú ale-
bo druhú ligu. Netrúfol si povedať, 
koľko z jeho zverencov sa presadí vo 
„veľkom“ futbale. 

„Je to individuálne. Dorastenec 
môže výkonnostne vyskočiť v prie-
behu dvoch – troch rokov, ale niekto 
môže kvalitatívne vyskočiť za päť až 
šesť rokov tak, aby si tú ligu zahral,“ 
pripomenul dorastenecký tréner.

Po odohratí jedenástich kôl druhej 
dorasteneckej ligy patrí Púchovča-
nom v tabuľke ôsma priečka, keď  
z desiatich stretnutí štyri vyhrali, tri 
remizovali a trikrát odišli z trávnika 
porazení. I keď ani v prípade dohra-
tia aspoň polovičky súťaže nehrozí, 
že by Púchov postúpil medzi slo-
venskú dorasteneckú elitu, predsa 

len by mala byť  myšlienka postu-
pu do dorasteneckej ligy vo vedení 
klubu na pretrase. Mičic si myslí, že 
to však nie je témou dňa. „Na jednej 
strane by to bolo pekné hrať medzi 
dorasteneckou elitou. Ale na druhej 

strane si myslím, že ešte nie sme pri-
pravení, ale keď vidím ako sa pracuje 
s púchovskými žiakmi, počas nasle-
dujúcich niekoľko rokov by to nemu-
selo byť nereálne. Záležať to bude aj 
od toho, koľko z tých žiakov zosta-
ne v Púchove. Je o nich všeobecne 
veľký záujem,“ uzavrel Mičic.          

pok

najviac, nemohli ukázať čo vedia
(Pokračovanie z 20. strany)

Púchovskú futbalovú rodinu zasiahla v utorok (11. mája) minulý týždeň 
smutná správa. Zomrel dlhoročný mládežnícky tréner púchovského futbalu, 
no najmä skvelý človek a kamarát Ivan Vrábel. Do futbalového neba odišiel 

vo veku 66 rokov, príbuzní, priatelia, známi a sa-
mozrejme aj futbalisti sa s ním naposledy rozlúčili 
v piatok 14. mája v dome smútku v Bánovciach nad 
Bebravou. 

Kamarátsky úsmev a jeho futbalová práca zostanú 
navždy v pamäti púchovských futbalistov, trénerov 
i funkcionárov. S Ivanom sa v sobotu symbolickou 
minútou ticha rozlúčili aj druholigoví futbalisti MŠK 
Púchov pred posledným domácim stretnutím v tej-
to sezóne s Liptovským Mikulášom.

Česť jeho pamiatke!  
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SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život 
a  všetkých nás.“ Dňa 
13.5.2021 sme si pripo-
menuli 20. výročie, čo 
nás opustil manžel, otec 
a  dedko Ján Gajdošík 
z Púchova. S láskou a úc-
tou spomína manželka  
a dcéry s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19.5.2021 si pri-
pomenieme 1. výročie 
úmrtia Anny Hollero-
vej, rodenej Krajčíkovej. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku.  
S láskou spomína manžel, 
syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Ten, kto Ťa poznal si 
spomenie, kto Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne.“ 
Dňa 15.5.2021 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný syn  
a brat Martin Horčičák 
z Púchova. S láskou spo-
mínajú rodičia a sestra 
Daniela s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 14.5.2021 sme si 
pripomenuli 10. smutné 
výročie úmrtia Emílie 
Galánkovej z  Ihríšť. 
S  láskou a  úctou spomí-
na manžel, syn s rodinou 
a vnúčatá.

SPOMIENKA
„Kto zomrel, neodchá-
dza, ale ostáva v srdciach 
tých, ktorí ho milovali.“ 
Dňa 18.5.2021 si pripo-
míname 45. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný otec a  dedko 
František Krošlák. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú synovia Vlado, Dušan, Ivan, dcéra Ivica 
s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL opr. Bille-obliečky, paplóny, 
matrace, plachty, deky, dekoračky. Výroba byt. 
textilu na mieru. Overená kvalita
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411.
• Maľovanie, natieranie 0902 356 631
• Stavebné práce 0902 356 631
• Akcia -20 % do 30.6. 2021. 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 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia starého 
nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
• Ponúkame pomocné práce pri údržbe rodinných 
domov, kosenie trávy, orez stromov. t.č. 0903697247

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim 2 alebo 1-izbový byt v blízkosti Zdravia   
0915679770

PREDAJ
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600
• Predám 2 ks bicyklov - 1 pánsky a 1 dámsky po  
50 € .Tel. kontakt 0904557399
• Predám cinkulár cena 100 €. 0914 120 216

INÉ
• Darujem invalidný vozík. tel: 0903 051 645

PRÁCA
• 50-ročný telesne postihnutý muž na vozíku 
hľadá osobnú asistentku na pomoc v  domácnosti. 
Podmienkou vodičský preukaz. Len z Púchova. Práca 
počas pracovného týždňa. Kontakt: 0940 713 746
• Prijmem dôchodcov na upratovanie žel. stanice a 
obsluhu WC zariadenia v železničnej stanici Púchov, 
minimálna mzda.Info: 0918 531 503

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry bude od  

6.5.2021 OTVORENÁ
KAŽDÝ ŠTVRTOK

Od 8.00 -11.30 - 12.00 -16.00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostatných dní 

vybavíte emailom alebo telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Občianska inzercia zaslaná emailom je 

bezplatná. 

Spoločnosť GOMS, spol. s r. o. prijme 
do zamestnania pracovníkov na pozície: 

konštruktér - prax v SOLIDWORKS, AUTOCAD, 
mzda 1 200,- €/mesiac
nastavovač CNC - sústruh PUMA DOOSAN 800LY, 
program FANUC, mzda 6,50 €/hod; 
zámočník-zvárač - prax v profesii zvárač nástupný 
plat pracovná zmluva  
od 6,00 - 8,00 €/hod (v prípade SZČO 8,00 - 10,00 
€/hod); 
maliar-lakýrnik - striekacia kabína USI Italia, mzda 
od 5,50 €/hod.
zámočník - prax v odbore, oprávnenie VZV W2 je 
výhodou,  
mzda od 5,50 - 7,50 (v prípade SZČO 8,00 - 12,00 
€/hod);
Skutočné mzdové ohodnotenie nezávisí od ná-
stupného platu uvedeného v inzercii. Mzdové 
ohodnotenie závisí od skúseností, znalostí, šikov-
nosti a ochoty každého konkrétneho uchádzača. 
Ranná pracovná zmena od 6,15 - 14,15 hod., stra-
vovanie vo vlastnom stravacom zariadení, blízkosť 
železničnej a autobusovej stanice, nadšandardné 
úrazové poistenie denne počas 24 hodín v pracov-
nom čase aj mimo pracovného času, dovolenkový 
a vianočný príplatok. Len seriózni záujemci.

Kontakt počas pracovných dní: 
042/4450936; 0905 444 642 

žiadosti zasielať na: goms@goms.sk

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

PONUKA PRÁCE
Prijmeme na TPP pracovníčku do prevádzky 
lahôdok s  miestom výkonu práce v  Púchove. 
Pracuje sa  od Pondelka do Piatka, víkendy voľné. 
Miesto vhodné aj pre osoby v  dôchodkovom 
veku. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu nás 
kontaktujte na č.t.: 0917/107 895
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OZNAM
Mesto postupne zasiela do elektro-
nických schránok podnikateľským 
subjektom a aj občanom vlastniacim 
elektronické schránky rozhodnutia 
na miestne dane a poplatok za ko-
munálne odpady a drobné staveb-
né odpady. Preto žiadame všetkých 
podnikateľov a občanov, ktorí majú 
elektronickú schránku aktivovanú na 
doručenie, aby si schránky priebežne 
kontrolovali.

Mestská knižnica  
Vladimíra Roya Púchov 

je opäť otvorená.

OZNAM
ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom,  
že plánuje zájazd na Husacie hody 
do Slovenského Grobu 25 septembra 2021.
Kto má záujem môže sa prihlásiť a zaplatiť 33 €, 
v tejto sume je ¼ husy, kapusta, lokše, doprava. 
Prihlásiť sa môžete u Jána Petra v kancelárií ZO 
SZZP /bývalý kataster/. V prípade, že by sa zájazd 
konať nemohol, peniaze sa každému vrátia.

PONUKA PRÁCE
Podnik technických služieb mesta, s.r.o., prijme 
do zamestnania pracovníčky na údržbu verejnej 

zelene (pletie, okopávanie záhonov, výsadby  
mobilnej zelene, zametanie). 

Predpokladaný termín nástupu: máj 2021.  
Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite  

na adresu spoločnosti: 
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.,  

Športovcov 890, 020 01 Púchov 
alebo na e-mail: ptsmpu@ptsmpu.sk. 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO UČITEĽA  
PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Základná škola Mládežnícka
Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických zamestnancova 
odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie 
do zamestnania, profesijný životopis, kópia - do-
klad o vzdelaní, podpísaný súhlas na spracovanie 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  
o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov.
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je mož-
né zaslať niektorým z týchto spôsobov: poštou na  
adresu: Základná škola, Mládežnícka 1434/16, 
Púchov 02001 alebo e-mailom na adresu: 

skola@zsmlapv.edu.sk.
Tel. kontakt: 0905830798

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

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

LEGENDÁRNE SLAPY
A KŘIVOKLÁTSKO

15. - 18. júl 2021 (štvrtok-nedeľa)

Cena: 178 €

Najčistejšia príroda, malebné pohoria, kultúrne 
krásy na severe Čiech v secesnom grandhoteli!

8.- 11. júl 2021 (štvrtok-nedeľa) 

Cena: 178 €

JIZERSKÉ HORY A FRÝDLANTSKO
4-dňový zájazd

22. - 31. júl 2021 (štvrtok-sobota)

Cena: 795 €

OSTROV KORZIKA (FRANCÚZSKO)
Pobytovo-poznávací zájazd na jednom z najkrajších ostrovov Stredozemného 
mora. Striedanie odpočinku pri mori s poznávaním (korzický Grand Canyon, 
Bonifácio, Bastia, Sartene a Corte). Ubytovanie v hoteli*** s raňajkami 
v korzickej perle - letovisko Calvi. Doprava: BUS a  loď. 

10-dňový zájazd

Čarovné zákutia horného toku Vltavy, hrady, 
zámky, ľahká turistika k jazerám Křivoklátska.
Hotel*** pri zámku Dobříš.

Termíny májových a júnových jednodňoviek po Slovensku budú zverejnené dodatočne na webovej stránke.

4-dňový zájazd

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30
ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Otváracie hodiny: Obed. prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

 Tel. č.: 0908 783 176
Púchovské informačné centrum
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POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ Akcia trvá od 18.5. - 31.5.2021

6,25 € 

ŠPECIÁLNY SUBSTRÁT 
NA RUŽE  20 l

MYKORHÍZNE HUBY 
na podporu zdravého rastu rastlín 

TRÁVNIKOVÉ HNOJIVO
s účinkom proti burinám
4 kg

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.skAkcia platí od 18.5 do 31.5.2021 alebo do vypredania zásob, len v predajni Púchov.

cena za 1 l - 0,12 € 

150 g 

13,55 €
750 g 

8,70 €

17,49 €

7,70 €

2,40 €
ZÁHRADNÍCKY 
SUBSTRÁT 
S MYKORHIZOU  
50 l

PRIESAKOVÁ HADICA 
DO ZÁHONOV 7,5 m 1/2''

PRÍPRAVOK 
PROTI
SLIZNIAKOM 
100 g

cena za 1 l - 0,17 € 

cena za 1 l - 0,27 € 

cena za 1 kg - 4,37 € 

2,70 €

1,50 €

SUBSTRÁT PRE BYLINKY  
10 l

cena za 1 m - 1,03 € 

cena za 100 g- 4,17 € 

cena za 100 g- 1,80 € 

NAJŠIRŠÍ VÝBER KVETINÁČOV A HRANÍKOV

PÔVODNÁ CENA 19,49 €

PÔVODNÁ CENA 399,90 €

PÔVODNÁ CENA 10,50 €

PÔVODNÁ CENA 3,10 €

AKCIOVÁ CENA

KOSAČKA WOLF A5300A
záber 53 cm, s pohonom,
výkon motora 2,5 kW

289,90 €

OPORNÉ TYČE 
PRE RASTLINY

Rôzne druhy


