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Slovami primátorky: 
Lepšie časy nie sú samozrejmosť, ale odmena 
za zvládnuté problémy

A lepšie časy od pondelka myslím, že nastali, A lepšie časy od pondelka myslím, že nastali, 
keďže sme sa epidemiologicky ako mesto i okres keďže sme sa epidemiologicky ako mesto i okres 
zlepšili a práve sme podľa COVID automatu za-zlepšili a práve sme podľa COVID automatu za-
radení do zelenej farby. Je to naozaj odmena za radení do zelenej farby. Je to naozaj odmena za 
problémy, ktorými sme spoločne v uplynulom problémy, ktorými sme spoločne v uplynulom 
čase prechádzali a snažili sa zorientovať v štátom čase prechádzali a snažili sa zorientovať v štátom 
určených pravidlách, tieto dodržiavať a hlavne byť určených pravidlách, tieto dodržiavať a hlavne byť 
zodpovednými nielen k sebe, ale aj k svojim blíz-zodpovednými nielen k sebe, ale aj k svojim blíz-
kym doma či kolegom v práci. Ďakujem Vám za to! kym doma či kolegom v práci. Ďakujem Vám za to! 
Spoločne to môžeme zvládnuť aj v ďalšom obdo-Spoločne to môžeme zvládnuť aj v ďalšom obdo-
bí, keďže stále sú možnosti zaočkovania sa proti bí, keďže stále sú možnosti zaočkovania sa proti 
tejto chorobe, ktorá nám už veľmi dlho sťažuje  tejto chorobe, ktorá nám už veľmi dlho sťažuje  
a komplikuje život. a komplikuje život. 

Som veľmi rada, že ste sa v takom veľkom počte Som veľmi rada, že ste sa v takom veľkom počte 
zapojili do očkovania, ktoré organizovalo Mesto zapojili do očkovania, ktoré organizovalo Mesto 
Púchov pre vás všetkých, ktorí ste síce mali záu-Púchov pre vás všetkých, ktorí ste síce mali záu-
jem o očkovanie, ale nemali ste možnosť alebo jem o očkovanie, ale nemali ste možnosť alebo 
čas navštíviť očkovacie centrá. Nahlásilo sa nám čas navštíviť očkovacie centrá. Nahlásilo sa nám 
takmer 1 600 záujemcov, pričom musím pove-takmer 1 600 záujemcov, pričom musím pove-
dať, že veľa občanov sa aj odhlásilo, čo spôso-dať, že veľa občanov sa aj odhlásilo, čo spôso-
bilo nemalé problémy celému organizačnému bilo nemalé problémy celému organizačnému 
tímu z mestského úradu. Napokon sme to zvládli tímu z mestského úradu. Napokon sme to zvládli 
a možnosť zaočkovať sa dostali aj občania, ktorí a možnosť zaočkovať sa dostali aj občania, ktorí 
prišli osobne sa zaregistrovať priamo na miesto prišli osobne sa zaregistrovať priamo na miesto 
očkovania. Očkovanie prebiehalo plynule, netvo-očkovania. Očkovanie prebiehalo plynule, netvo-
rili sa žiadne rady a veľmi priateľsky sa správali rili sa žiadne rady a veľmi priateľsky sa správali 
nielen poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  nielen poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  
a organizačný tím, ale aj samotní občania, ktorí a organizačný tím, ale aj samotní občania, ktorí 
sa dali zaočkovať. Chcem touto cestou vyjadriť sa dali zaočkovať. Chcem touto cestou vyjadriť 
veľké poďakovanie za obetavý a láskavý prístup veľké poďakovanie za obetavý a láskavý prístup 
zamestnancom mestského úradu Ing. Zuza-zamestnancom mestského úradu Ing. Zuza-
ne Brindzovej PhD., Ing. Martine Horečnej, Ing. ne Brindzovej PhD., Ing. Martine Horečnej, Ing. 
Martinovi Rosinovi, Petrovi Barančíkovi a Mgr. Martinovi Rosinovi, Petrovi Barančíkovi a Mgr. 
Laure Krošlákovej. Ich nasadenie pri zabezpečo-Laure Krošlákovej. Ich nasadenie pri zabezpečo-
vaní a organizácii očkovania bolo obdivuhod-vaní a organizácii očkovania bolo obdivuhod-
né. Veľké ďakujem patrí aj pani MUDr. Polackej né. Veľké ďakujem patrí aj pani MUDr. Polackej 
a MUDr. Peružekovej a spoločnosti ZZSSR a.s. a MUDr. Peružekovej a spoločnosti ZZSSR a.s. 
Bratislava, pretože bez nich by sme to nezvlád-Bratislava, pretože bez nich by sme to nezvlád-
li. Druhé preočkovanie - druha vakcinácia pre-li. Druhé preočkovanie - druha vakcinácia pre-
behne po 28 dňoch v termíne 10. 7. -11. 7. 2021  behne po 28 dňoch v termíne 10. 7. -11. 7. 2021  
v priestoroch, o ktorých budeme informovať.  v priestoroch, o ktorých budeme informovať.  

I ja som absolvovala v sobotu očkovanie v Púchove  I ja som absolvovala v sobotu očkovanie v Púchove  
a prístup všetkých bol naozaj profesionálny. a prístup všetkých bol naozaj profesionálny. 

Čítala som jeden nádherný citát:  Čítala som jeden nádherný citát:  „Váž si tých, kto-„Váž si tých, kto-
rí to s tebou nevzdávajú.“ rí to s tebou nevzdávajú.“ Vážim si všetkých, ktorí Vážim si všetkých, ktorí 
pomohli a „vlastne“ stále pomáhajú, a to častokrát pomohli a „vlastne“ stále pomáhajú, a to častokrát 
vo svojom voľnom čase vo všetkých oblastiach vo svojom voľnom čase vo všetkých oblastiach 
smerujúcich priamo k pomoci občanom mesta.smerujúcich priamo k pomoci občanom mesta.

Minulý týždeň v stredu nám spolu s Rasťom Minulý týždeň v stredu nám spolu s Rasťom 
Henekom bolo cťou byť súčasťou slávnostného Henekom bolo cťou byť súčasťou slávnostného 
odovzdania ceny predsedu TSK za rok 2020 Ing. odovzdania ceny predsedu TSK za rok 2020 Ing. 
Štefanovi Rosinovi za neúnavnú prácu v oblasti Štefanovi Rosinovi za neúnavnú prácu v oblasti 
podpory vedy a vzdelávania v Púchovskom okre-podpory vedy a vzdelávania v Púchovskom okre-
se a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemy-se a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemy-
selných technológií v Púchove. Blahoželáme mu selných technológií v Púchove. Blahoželáme mu 
ešte raz aj touto cestou a prajeme hlavne veľa ešte raz aj touto cestou a prajeme hlavne veľa 
zdravia a optimizmu. zdravia a optimizmu. 

V stredu sa konalo aj zasadnutie mestskej rady, V stredu sa konalo aj zasadnutie mestskej rady, 
ktorej výsledkom bolo odporučiť schválenie ďal-ktorej výsledkom bolo odporučiť schválenie ďal-
ších dokumentov smerujúcich napr. k rozšíreniu ších dokumentov smerujúcich napr. k rozšíreniu 

sociálnej pomoci pre občanov nad 65 rokov, ktorí sociálnej pomoci pre občanov nad 65 rokov, ktorí 
následne budú môcť využívať prepravnú službu následne budú môcť využívať prepravnú službu 
„sociálny taxík“. Odporučené boli aj ďalšie doku-„sociálny taxík“. Odporučené boli aj ďalšie doku-
menty k schváleniu pre mestské zastupiteľstvo, menty k schváleniu pre mestské zastupiteľstvo, 
ktoré smerujú najmä k doplneniu realizácie ďal-ktoré smerujú najmä k doplneniu realizácie ďal-
ších investičných činností v meste. O všetkom bu-ších investičných činností v meste. O všetkom bu-
deme bližšie informovať po zasadnutí mestského deme bližšie informovať po zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, ktorého termín je naplánovaný na zastupiteľstva, ktorého termín je naplánovaný na 
23. 6. 2021.23. 6. 2021.

Opravy miestnych komunikácií na Hoštínskej, Opravy miestnych komunikácií na Hoštínskej, 
Moravskej a na Vieske boli ukončené a momen-Moravskej a na Vieske boli ukončené a momen-
tálne sa oddelenie dopravy a služieb z mestské-tálne sa oddelenie dopravy a služieb z mestské-
ho úradu pripravuje na obnovu detských ihrísk  ho úradu pripravuje na obnovu detských ihrísk  
a hracích prvkov, lavičiek a autobusových zastá-a hracích prvkov, lavičiek a autobusových zastá-
vok. Bola dokončená aj nevyhnutná oprava stre-vok. Bola dokončená aj nevyhnutná oprava stre-
chy hasičskej zbrojnice DHZ Púchov. Tento týždeň chy hasičskej zbrojnice DHZ Púchov. Tento týždeň 
začnú realizačné práce na rekonštrukcii Domu začnú realizačné práce na rekonštrukcii Domu 
smútku v Horných Kočkovciach. smútku v Horných Kočkovciach. 

Už najbližšiu nedeľu majú sviatok všetci otcovia. Už najbližšiu nedeľu majú sviatok všetci otcovia. 
Deň otcov si pripomíname už od roku 1910, a tak Deň otcov si pripomíname už od roku 1910, a tak 
nezabudnite na tento deň a skúste venovať svoj nezabudnite na tento deň a skúste venovať svoj 
čas svojmu otcovi alebo otcovi svojich detí. Určite čas svojmu otcovi alebo otcovi svojich detí. Určite 
ich tým potešíte. Ja s mojim tatinkom už nemô-ich tým potešíte. Ja s mojim tatinkom už nemô-
žem tento deň osláviť, ale o to vrúcnejšie budú žem tento deň osláviť, ale o to vrúcnejšie budú 
moje myšlienky a spomienky na tohto skvelého moje myšlienky a spomienky na tohto skvelého 
človeka, môjho hrdinu, ktorý nám vytváral doma človeka, môjho hrdinu, ktorý nám vytváral doma 
pocit bezpečia a lásky a dal mi nádherný dar – ve-pocit bezpečia a lásky a dal mi nádherný dar – ve-
ril vo mňa. Wilhelm Bush povedal jednu pravdivú ril vo mňa. Wilhelm Bush povedal jednu pravdivú 
vetu: vetu: „Stať sa otcom nie je ťažké, ale byť otcom je „Stať sa otcom nie je ťažké, ale byť otcom je 
ťažké.“ťažké.“

Počasie nám už konečne hlási leto, ale oficiálne Počasie nám už konečne hlási leto, ale oficiálne 
nás prvý letný deň čaká budúci pondelok - 21. jún nás prvý letný deň čaká budúci pondelok - 21. jún 
bude najdlhším dňom v roku a tak, prosím, užívaj-bude najdlhším dňom v roku a tak, prosím, užívaj-
me si trochu voľnosti, pekné počasie, rodinu, zdra-me si trochu voľnosti, pekné počasie, rodinu, zdra-
vie, lásku a neberme tieto veci ako samozrejmosť, vie, lásku a neberme tieto veci ako samozrejmosť, 
pretože: pretože: „Brať čokoľvek ako samozrejmosť, je prvým „Brať čokoľvek ako samozrejmosť, je prvým 
krokom k tomu, ako to stratiť.“ krokom k tomu, ako to stratiť.“ Pohodový týždeň Pohodový týždeň 
prajem Vám všetkým! prajem Vám všetkým! 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Poďakovanie 

M E S T O  P Ú C H O V  S R D EČN E  ĎA K U J E  D L H O R OČN E J
Z A M E S T N A N K Y N I  M E S T A ,  

P A N I  H E L E N E  J A K U B E K O V E J ,  
Z A  J E J  O B E T A V Ú  A  Z Á S L UŽN Ú  P R Á C U  P R E  M E S T O

P Ú C H O V .  
 

D O  N O V É H O  Ž I V O T N É H O  O B D O B I A  J E J  P R A J E M E
V EĽA  R O D I N N E J  P O H O D Y ,  Z D R A V I A  A  K R Á S N E

R O K Y  O D D Y C H U  I  ĎA L Š Í C H  Ž I V O T N Ý C H
Z ÁŽ I T K O V .  

 
VĎAČN E  A  S  Ú C T O U  M E S T O  P Ú C H O V
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Od pondelka 14. júna je na Slovensku šesť 
okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 
49 okresov je žltých a 19 okresov je v oran-
žovej farbe. V ružovej fáze sú tri okresy, dva 
okresy sú červené a žiadny okres nie je bordo-
vý ani čierny. Okres Púchov je zaradený medzi 
najlepšie – zelené – okresy. Čo to pre Púchov 
znamená? 

RúškaRúška - povinné nosenie rúška v interiéri a na hro- - povinné nosenie rúška v interiéri a na hro-
madných podujatiach aj v exteriéri.madných podujatiach aj v exteriéri.

Hromadné podujatiaHromadné podujatia - státie: do 50 % kapacity  - státie: do 50 % kapacity 
priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 
osôb, sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér osôb, sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér 
max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb.max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb.

Obmedzenie pohybu,Obmedzenie pohybu, pobyt v prírode, školy - bez  pobyt v prírode, školy - bez 
obmedzenia.obmedzenia.

Bohoslužby, cirkevné a civilné obradyBohoslužby, cirkevné a civilné obrady sobáša,  sobáša, 
krstu, pohrebu - státie: do 50 % kapacity priestoru, krstu, pohrebu - státie: do 50 % kapacity priestoru, 
interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb, sedenie: interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb, sedenie: 
do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, ex-do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, ex-
teriér do 1000 osôb.teriér do 1000 osôb.

Svadobné hostiny, kary, večierkySvadobné hostiny, kary, večierky a podobné  a podobné 
podujatia v prevádzkach - státie: do 50 % kapacity podujatia v prevádzkach - státie: do 50 % kapacity 
priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 
osôb, sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér osôb, sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér 
max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb.Obchody, max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb.Obchody, 
služby, nákupné centrá - ruší sa povinnosť merať služby, nákupné centrá - ruší sa povinnosť merať 
teplotu pri vstupe, nie je potrebný ani negatívny test teplotu pri vstupe, nie je potrebný ani negatívny test 
pri vstupe, povolená konzumácia jedál a nápojov, pri vstupe, povolená konzumácia jedál a nápojov, 
potrebné hygienické opatrenia, otvorené sú detské potrebné hygienické opatrenia, otvorené sú detské 
kútiky a sedacie sekcie, nie je obmedzenie kapacity.kútiky a sedacie sekcie, nie je obmedzenie kapacity.

TaxislužbyTaxislužby - cestujúci môžu byť maximálne dvaja   - cestujúci môžu byť maximálne dvaja  
v jednom rade, povinné rúško, vetranie.v jednom rade, povinné rúško, vetranie.

AutoškolyAutoškoly - povolené, povinné rúška, vetranie. - povolené, povinné rúška, vetranie.

ReštaurácieReštaurácie - počet zákazníkov v prevádzke a pri  - počet zákazníkov v prevádzke a pri 
jednom stole nie je obmedzený, povinnosť mať na-jednom stole nie je obmedzený, povinnosť mať na-
sadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzu-sadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzu-
mujú.mujú.

Hotelové a ubytovacie službyHotelové a ubytovacie služby - kapacita izieb nie  - kapacita izieb nie 
je obmedzená.je obmedzená.

Wellness, kúpeleWellness, kúpele - maximálne 50 % kapacity sek- - maximálne 50 % kapacity sek-
toru alebo maximálny počet zákazníkov 1000, kúpe-toru alebo maximálny počet zákazníkov 1000, kúpe-
le na základe zdravotnej indikácie otvorené.le na základe zdravotnej indikácie otvorené.

Múzeá, galérie, výstavné siene Múzeá, galérie, výstavné siene - prehliadky bez - prehliadky bez 
kapacitných obmedzení.kapacitných obmedzení.

Umelé kúpaliská Umelé kúpaliská - bez kapacitných obmedzení. - bez kapacitných obmedzení. 

Fitness centrá Fitness centrá - kapacita: 50 zákazníkov alebo  - kapacita: 50 zákazníkov alebo  
1 zákazník na 15m² (prevádzkovatelia si môžu vy-1 zákazník na 15m² (prevádzkovatelia si môžu vy-
brať).brať).

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky 
a podujatiaa podujatia - povolené interiérové filmové podujatia  - povolené interiérové filmové podujatia 
a hromadné podujatia pre stojace obecenstvo,  kapa-a hromadné podujatia pre stojace obecenstvo,  kapa-
citné obmedzenie: v interiéri najviac 500 ľudí, v exte-citné obmedzenie: v interiéri najviac 500 ľudí, v exte-
riéri najviac 1000 ľudí, konzumácia jedál a nápojov riéri najviac 1000 ľudí, konzumácia jedál a nápojov 
povolená v exteriéri aj v interiéri povolená v exteriéri aj v interiéri 

Športové podujatiaŠportové podujatia - obmedzenie kapacity: pod- - obmedzenie kapacity: pod-
mienky platné pre hromadné podujatia, sedenie  mienky platné pre hromadné podujatia, sedenie  
v každom druhom rade, zakázaná konzumácia jedál v každom druhom rade, zakázaná konzumácia jedál 
a nápojov.a nápojov.

Pri vstupe na podujatia je potrebné mať negatívny Pri vstupe na podujatia je potrebné mať negatívny 
výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín 
alebo AG testu nie starší ako 24 hodín, respektíve alebo AG testu nie starší ako 24 hodín, respektíve 
doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 
dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 
2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vekto-2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vekto-
rovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľ-rovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľ-
vek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní vek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní 
COVID-19.             COVID-19.             MZ SRMZ SR

Okres Púchov je podľa COVID automatu už zelený

O
ZN

A
MPLATBY MIESTNYCH DANÍ 

A POPLATKOV ZA ODPAD

Pokladňu v Divadle Púchov budú mať občania k dispozícii 
OD PONDELKA – 7.6.2021 DO PIATKA – 25. 6. 2021,v nasledovných časoch:

OD 7. 6. 2021 V DIVADLE PÚCHOV
Mesto Púchov pristúpilo opätovne k zriadeniu vysunutého pracoviska pre 
platenie daní a komunálneho odpadu v Divadle Púchov, ktoré budú môcť 
občania využiť už od pondelka 7. 6. 2021 až do piatka 25. 6. 2021. Doručovanie 
rozhodnutí ako aj zriadenie vysunutého pracoviska MsÚ Púchov boli v tomto 
roku z dôvodu elektronizácie a legislatívnych zmien časovo posunuté. 
Mesto Púchov začne doručovať rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti a taktiež 
rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do jednot-
livých domácností od utorka, 1.6.2021. Aj tento rok budú môcť občania miestne 
dane a poplatok za odpad uhradiť nasledovnými spôsobmi: prevodom na účet 
(internetbanking), bez poplatku v ČSOB a Rai�eisen banke alebo hotovosťou 
v pokladni. Občania pri platbe v pokladni môžu taktiež využiť bezhotovostný styk 
pri platení – platiť platobnou kartou.

Pre uhrádzanie jednotlivých poplatkov zriadilo vedenie mesta vysunuté pracovisko 
mestského úradu – pokladne v učebni Divadla Púchov, kde dve pracovníčky MsÚ Púchov 
budú tieto platby od občanov prijímať. Priestory v Divadle sú zabezpečené hygienickými 
a ochrannými prostriedkami i hliadkou mestskej polície.

Pri čakaní na zaplatenie prosíme, aby ste dodržiavali odstupy a ostatné platné epidemiologické opatrenia  Od 28.6.2021 
budú môcť občania miestne dane a poplatky uhrádzať v hotovostných platbách do pokladne na MsÚ Púchov. 

Pracovné dni 7.6.-11.6.2021 14.6.-25.6.2021
Pondelok   8:00 – 12:00

13:00 – 15:00
8:00 – 12:00

Utorok   8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

8:00 – 12:00

Streda   8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

12:00 – 16:00

Štvrtok   8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

8:00 – 12:00

Piatok   8:00 – 12:00 8:00 – 11:00

Radnica súčasne vyzýva a prosí občanov aby na úhradu za daň z nehnuteľnosti 
alebo poplatku za odpad využívali prioritne bankový prevod. 
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Bola to správa, ktorú by nikto z nás nebol čakal
Týmito slovami som začínala smú-Týmito slovami som začínala smú-

točnú reč pri rozlúčke s primátorom točnú reč pri rozlúčke s primátorom 
mesta Ing. Jánom Štrbáňom, ktorý vo mesta Ing. Jánom Štrbáňom, ktorý vo 
veku 54 rokov zomrel v nedeľu ráno veku 54 rokov zomrel v nedeľu ráno 
10. júna 2001 na dovolenke v Tunisku. 10. júna 2001 na dovolenke v Tunisku. 

Je to už 20 rokov, čo opustil rodinu a primátorskú Je to už 20 rokov, čo opustil rodinu a primátorskú 
stoličku. Funkciu primátora vykonával od volieb  stoličku. Funkciu primátora vykonával od volieb  
v novembri 1994 ako uvoľnený pre výkon verejnej v novembri 1994 ako uvoľnený pre výkon verejnej 
funkcie z Matadoru, a.s. Púchov už druhé volebné funkcie z Matadoru, a.s. Púchov už druhé volebné 
obdobie. Mali sme ho radi a vážili si ho ako čestného, obdobie. Mali sme ho radi a vážili si ho ako čestného, 
obetavého človeka, ktorý svoje dlhoročné pracovné obetavého človeka, ktorý svoje dlhoročné pracovné 
pôsobenie – prevažne v manažérskych pozíciách –  pôsobenie – prevažne v manažérskych pozíciách –  
s dobrým prehľadom o riadení investičnej výstavby, s dobrým prehľadom o riadení investičnej výstavby, 
zužitkovával aj vo funkcii primátora mesta. zužitkovával aj vo funkcii primátora mesta. 

Bol zásadový, vedel koncepčne pracovať a mal veľ-Bol zásadový, vedel koncepčne pracovať a mal veľ-
ké odborné vedomosti, ktoré uplatňoval v našom ké odborné vedomosti, ktoré uplatňoval v našom 
meste. Bol dobrý organizátor. Tieto schopnosti doká-meste. Bol dobrý organizátor. Tieto schopnosti doká-
zal prejaviť tak, že si ho vážili poslanci, spolupracov-zal prejaviť tak, že si ho vážili poslanci, spolupracov-

níci, jeho voliči i všetci občania, lebo i pre nich bol níci, jeho voliči i všetci občania, lebo i pre nich bol 
primátorom. Bol to činorodý, otvorený muž, ktorý primátorom. Bol to činorodý, otvorený muž, ktorý 
mal rád diskusiu so zamestnancami, občanmi, s pria-mal rád diskusiu so zamestnancami, občanmi, s pria-
teľmi. Mal rád spoločnosť, kultúru, folklór, spieval  teľmi. Mal rád spoločnosť, kultúru, folklór, spieval  
v speváckom zbore v rodnej obci Záriečie a bol tiež v speváckom zbore v rodnej obci Záriečie a bol tiež 
zanietený pre šport. zanietený pre šport. 

Celým svojim bytím rozdával okolo seba múdrosť, Celým svojim bytím rozdával okolo seba múdrosť, 
pravdu, krásu a porozumenie. V každom z nás, s kto-pravdu, krásu a porozumenie. V každom z nás, s kto-
rými žil a pracoval, je kúsok jeho života, veľa jeho rými žil a pracoval, je kúsok jeho života, veľa jeho 
hlboko ľudských vlastností, s úprimným vzťahom  hlboko ľudských vlastností, s úprimným vzťahom  
k poslancom, zamestnancom mesta a jeho organizá-k poslancom, zamestnancom mesta a jeho organizá-
cií, k občanom.cií, k občanom.

Dnes pri 20. výročí úmrtia spomíname na jeho opti-Dnes pri 20. výročí úmrtia spomíname na jeho opti-
mistický, láskavý úsmev, ktorým dodával silu a odva-mistický, láskavý úsmev, ktorým dodával silu a odva-
hu svojmu okoliu. Pre mnohých bol vzorom duchov-hu svojmu okoliu. Pre mnohých bol vzorom duchov-
ne bohatého človeka. Vedel si získať ľudí a pomáhať ne bohatého človeka. Vedel si získať ľudí a pomáhať 
im v ťažkých chvíľach. Jeho život sa skončil v plnom im v ťažkých chvíľach. Jeho život sa skončil v plnom 
pracovnom nasadení. V zrelosti ducha a srdca. Česť pracovnom nasadení. V zrelosti ducha a srdca. Česť 
jeho pamiatke.jeho pamiatke.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ 

Víkendové očkovanie v Púchove absolvovalo 1 200 osôb
Víkendové očkovanie v meste Púchov (12. - 13. Víkendové očkovanie v meste Púchov (12. - 13. 

6. 2021) sa uskutočnilo pod taktovkou Mestského 6. 2021) sa uskutočnilo pod taktovkou Mestského 
úradu Púchov - Oddelenia organizačného a vnú-úradu Púchov - Oddelenia organizačného a vnú-
tornej správy, zdravotnej spoločnosti Záchrannej tornej správy, zdravotnej spoločnosti Záchrannej 
zdravotnej služby SR a obvodných lekárok MUDr. zdravotnej služby SR a obvodných lekárok MUDr. 
Peružekovej a MUDr. Polackej. Celkom bolo po-Peružekovej a MUDr. Polackej. Celkom bolo po-
čas soboty a nedele zaočkovaných 1 200 osôb  čas soboty a nedele zaočkovaných 1 200 osôb  
z okresu Púchov i širokého okolia, preočkovanie z okresu Púchov i širokého okolia, preočkovanie 
druhou dávkou vakcíny PFIZER sa uskutoční po-druhou dávkou vakcíny PFIZER sa uskutoční po-
čas druhého júlového víkendu 10. – 11. 7. 2021. čas druhého júlového víkendu 10. – 11. 7. 2021. 

Mesto Púchov intenzívne pracovalo už niekoľko Mesto Púchov intenzívne pracovalo už niekoľko 
mesiacov na zabezpečení očkovania pre svojich ob-mesiacov na zabezpečení očkovania pre svojich ob-
čanov. Nakoniec sa to podarilo a začiatkom mesiaca čanov. Nakoniec sa to podarilo a začiatkom mesiaca 
máj vyhlásilo výzvu pre občanov mesta, ktorí mali máj vyhlásilo výzvu pre občanov mesta, ktorí mali 
záujem o očkovanie vakcínou PFIZER, prihlásiť sa  záujem o očkovanie vakcínou PFIZER, prihlásiť sa  
i v Púchove. V spolupráci so Záchrannou zdravot-i v Púchove. V spolupráci so Záchrannou zdravot-
nou službou SR, a.s. Bratislava, zorganizovalo očko-nou službou SR, a.s. Bratislava, zorganizovalo očko-
vanie pre občanov okresu Púchov, avšak možnosť vanie pre občanov okresu Púchov, avšak možnosť 
zaregistrovať sa mali aj občania zo širokého okolia. zaregistrovať sa mali aj občania zo širokého okolia. 
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zdravotnej spo-Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zdravotnej spo-
ločnosti bolo registrovanie pozastavené oveľa skôr, ločnosti bolo registrovanie pozastavené oveľa skôr, 
priestor však ostal i pre náhradníkov, ktorí sa mohli priestor však ostal i pre náhradníkov, ktorí sa mohli 
prihlásiť týždeň pred víkendovým očkovaním, vzhľa-prihlásiť týždeň pred víkendovým očkovaním, vzhľa-
dom na to, že mnohí registrovaní záujemcovia na dom na to, že mnohí registrovaní záujemcovia na 
testovanie sa priebežne odhlasovali. Ďalších náhrad-testovanie sa priebežne odhlasovali. Ďalších náhrad-
níci mali možnosť zaregistrovať sa i priamo na mieste níci mali možnosť zaregistrovať sa i priamo na mieste 
očkovania, a to s ohľadom na počet voľných vakcín očkovania, a to s ohľadom na počet voľných vakcín 
klientov, ktorí sa na svoj termín nedostavili. Priebeh klientov, ktorí sa na svoj termín nedostavili. Priebeh 
očkovania bol bezproblémový, netvorili sa dlhé rady, očkovania bol bezproblémový, netvorili sa dlhé rady, 
klienti dodržiavali termíny, ktoré im boli pridelené, klienti dodržiavali termíny, ktoré im boli pridelené, 
namiesto tých, ktorí sa na termín nedostavili a vo-namiesto tých, ktorí sa na termín nedostavili a vo-
pred sa ani neodhlásili, boli zaočkovaní čakatelia  pred sa ani neodhlásili, boli zaočkovaní čakatelia  
z radov náhradníkov. Celkom tak bolo v meste Pú-z radov náhradníkov. Celkom tak bolo v meste Pú-
chov zaočkovaných počas víkendu 1 200 záujemcov. chov zaočkovaných počas víkendu 1 200 záujemcov. 

„Podarilo sa nám zorganizovať v meste očkovanie „Podarilo sa nám zorganizovať v meste očkovanie 
pre všetkých, ktorí mali záujem a ktorí nemali možnosť pre všetkých, ktorí mali záujem a ktorí nemali možnosť 
alebo čas navštíviť vzdialenejšie očkovacie centrá. Na-alebo čas navštíviť vzdialenejšie očkovacie centrá. Na-
hlásilo sa nám viac ako 1 600 záujemcov, pričom veľa hlásilo sa nám viac ako 1 600 záujemcov, pričom veľa 
občanov sa aj odhlásilo, čo spôsobilo nemalé problé-občanov sa aj odhlásilo, čo spôsobilo nemalé problé-
my najmä obetavým zamestnancom mestského úra-my najmä obetavým zamestnancom mestského úra-
du, ktorí všetko organizačne zabezpečovali. Ďakujem  du, ktorí všetko organizačne zabezpečovali. Ďakujem  
touto cestou Zuzane Brindzovej, Martine Horečnej, touto cestou Zuzane Brindzovej, Martine Horečnej, 
Martinovi Rosinovi a Laure Krošlákovej za tohtovíken-Martinovi Rosinovi a Laure Krošlákovej za tohtovíken-
dové nasadenie pri zabezpečovaní očkovania. Veľké dové nasadenie pri zabezpečovaní očkovania. Veľké 
poďakovanie patrí aj pani doktorkám Polackej a Peru-poďakovanie patrí aj pani doktorkám Polackej a Peru-
žekovej i spoločnosti Záchranná zdravotná služba SR, žekovej i spoločnosti Záchranná zdravotná služba SR, 
pretože bez nich by sme to nezvládli. Verím, že sme aj pretože bez nich by sme to nezvládli. Verím, že sme aj 

touto cestou pomohli nášmu mestu v ochrane pred touto cestou pomohli nášmu mestu v ochrane pred 
treťou vlnou pandémie a spoločne zvládneme aj na-treťou vlnou pandémie a spoločne zvládneme aj na-
sledujúce obdobie,“ sledujúce obdobie,“ uviedla primátorka JUDr. Katarína uviedla primátorka JUDr. Katarína 
Heneková. Heneková. 

K organizácii očkovania sa vyjadrila i vedúca Odde-K organizácii očkovania sa vyjadrila i vedúca Odde-
lenia organizačného a vnútornej správy MsÚ Púchov, lenia organizačného a vnútornej správy MsÚ Púchov, 
Ing. Zuzana Brindzová, PhD.: Ing. Zuzana Brindzová, PhD.: „Organizácia očkovania „Organizácia očkovania 
bola naozaj náročná, od zbierania údajov záujemcov  bola naozaj náročná, od zbierania údajov záujemcov  
o očkovanie až po celkovú prípravu vhodného rozlože-o očkovanie až po celkovú prípravu vhodného rozlože-
nia priestoru, avšak zdravotníci boli ústretoví, na mieste nia priestoru, avšak zdravotníci boli ústretoví, na mieste 
sme si odkonzultovali celý priebeh očkovania, ktorý bol sme si odkonzultovali celý priebeh očkovania, ktorý bol 
vo výsledku bezproblémový, ľudia odchádzali spokojní vo výsledku bezproblémový, ľudia odchádzali spokojní 
a veríme, že sme týmto pomohli viacerým občanom, a veríme, že sme týmto pomohli viacerým občanom, 
ktorí nemali možnosť zaočkovať sa v iných očkovacích ktorí nemali možnosť zaočkovať sa v iných očkovacích 
centrách. Ďakujem organizačnému tímu z mestského centrách. Ďakujem organizačnému tímu z mestského 
úradu, obvodným lekárkam MUDr. Polackej a MUDr. úradu, obvodným lekárkam MUDr. Polackej a MUDr. 
Peružekovej i celému zdravotníckemu tímu ZZSSR.“Peružekovej i celému zdravotníckemu tímu ZZSSR.“

Preočkovanie druhou dávkou vakcíny PFIZER sa Preočkovanie druhou dávkou vakcíny PFIZER sa 
uskutoční v lehote o 28 dní, a to druhý júlový víkend uskutoční v lehote o 28 dní, a to druhý júlový víkend 
10. – 11. 7. 2021. 10. – 11. 7. 2021. 

Laura Krošláková Laura Krošláková 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky 
z Trenčína počas dennej služby, krátko popoludní 
v obci Beluša (okr. Púchov) spozorovali vozidlo VW, 
ktoré bolo viditeľne vo veľmi zlom technickom stave 
a jazdilo bez evidenčných čísel. 

Preto ho predpísaným spôsobom zastavili. Policaj-
ti vodiča vyzvali k predloženiu všetkých dokladov 
potrebných k vedeniu vozidla a k vykonaniu dycho-
vej skúšky. 38-ročný vodič mal dychovú skúšku ne-
gatívnu, avšak javil známky únavy a taktiež požitia 
psychotropných látok. Policajti sa ho spýtali, či požil 
iné návykové a psychotropné latky. Vodič policajtom 
zapieral, že si nič nedal, ale jeho správanie svedčalo 
o inom... 

Okrem uvedeného, policajti ďalej lustráciou v evi-
denciách vozidiel zistili, že vozidlo VW, na ktorom 
vodič jazdil, bolo vyradené z evidencie motorových 

vozidiel a taktiež, že vodič má zadržaný vodičský 
preukaz.

Policajti následne vodiča vyzvali, aby sa podrobil le-
kárskemu vyšetreniu. Ich podozrenie, že vodič jazdí 
pod vplyvom omamných a psychotropných látok sa 
po lekárskom vyšetrení potvrdilo. Výsledky orientač-
ného skríningového vyšetrenia vo Fakultnej nemoc-
nici v Trenčíne boli „pestré“. Vodič mal pozitívne na 
látky: metamfetamin, amfetamín, THC a extázu. 

Policajti mužovi zakázali ďalšiu jazdu. Vodičovi bol 
v nemocnici odobratý biologický materiál na bližšie 
skúmanie, ktoré určí či sa dopustil priestupku alebo 
trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky. Vodiča za túto jazdu každopádne neminie po-
stih. Taktiež v správnom konaní bude sankcionovaný 
zato, že jazdil na vozidle, čo nemalo v cestnej pre-
mávke čo hľadať.                 KR PZ Trenčín

(Ne)vodič jazdil po Beluši pod vplyvom 
drog na automobile bez evidenčných čísel

Pyrotechnik KR PZ v Trenčíne bol operačným 
strediskom vyslaný do obce Mojtín, kde v lesnom 

poraste bola nájdená a nahlásená munícia pravde-
podobne z obdobia II. svetovej vojny. Na tiesňo-

vú linku 158 nález nahlásil 42-ročný muž  
z okresu Púchov.

Hliadka Obvodného oddelenia PZ  
z Púchova miesto nálezu zabezpečovala do 
príchodu pyrotechnika.

Ten za dodržania bezpečnostných predpi-
sov zistil, že ide o 82 mm delostreleckú mínu 
z obdobia II. svetovej vojny ruskej výroby. 
Nájdená mína mala odlomený zapaľovač 
a iniciačné časti sa nachádzali v tele míny 
a jej prevoz nebol bezpečný. Následne py-
rotechnik našiel tri útočné granáty vzor 34 
Československej výroby. Jeden granát mal 
na tele dopravnú poistku a vrhovú pásku  
z poistnou vidličkou sa nachádzali v tele 
granátu, no ten bol vo veľmi skorodovanom 
stave a manipulácia s následnou prepravou 
takéhoto granátu by nemusela byť bezpeč-
ná. Ďalšie dva granáty boli taktiež značne 
skorodované, no nakoľko sa na nich nena-
chádzala dopravná poistka a nemali ani 
vrhovú poistku s poistnou vidličkou ich pre-

prava bola vylúčená a manipulácia s nimi by bola 
značne nebezpečná až vylúčená.

Na základe týchto zistení bol na miesto privolaný 
druhý pyrotechnik, a to pyrotechnik KR PZ Žilina, 
aby sa nájdená munícia zničila na mieste nálezu. 

Cez operačné stredisko boli na miesto privolané 
policajné hliadky a hasiči z Púchova, RZP Beluša  
a v miestnom rozhlase bolo oznámené, aby sa ob-
čania Mojtína nezdržiavali v lesnom poraste miesta 
nálezu. 

Po príchode všetkých záchranných zložiek bolo 
vykonané rozdelenie, poučenie a zabezpečenie 
okolia výbuchu, aby nedošlo ku škode na majetku 
alebo zraneniu osôb. Následne pyrotechnici vyko-
nali maximálne bezpečnú manipuláciu s nájdenou 
nebezpečnou muníciou. Potom bolo vykonané 
kontrolované zničenie výbuchom. 

Miesto nálezu munície bolo ešte dôkladne pyro-
technikmi prehľadané za pomoci detektoru kovov, 
ale ďalšia munícia nebola nájdená. Miesto nálezu 
bolo zadokumentované pre potreby BDC. Počas py-
rotechnického výjazdu nebola zranená žiadna oso-
ba a nebola spôsobená žiadna škoda na majetku. 

KR PZ Trenčín

Pyrotechnik zneškodnil v Mojtíne viac ako 70-ročnú muníciu

Skončil v nemocnici
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie z tiesňovej linky 112, že za areálom 
Podniku technických služieb mesta Púchov leží 
na poľnej ceste vedľa ochranného valu pri od-
hánkach neznámy muž. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že ide o muža z Púchova. Bol pod 
vplyvom alkoholu, nedokázal komunikovať ani 
si sadnúť. Po chvíli na miesto prišla jeho matka, 
policajtov informovala, že je psychiatrický pacient 
a prestal užívať lieky. Hliadka na miesto privolala 
zdravotných záchranárov, pomohla zdravotní-
kom naložiť muža do sanitky, ktorá ho následne 
previezla do považskobystrickej nemocnice. 

Nevšimla si papuču...
Hliadka mestskej polície riešila na Hoštíns-

kej ulici poškodenie technického prostriedku 
na zabránenie odchodu vozidla (papuča). Žena  
z Púchova mala na automobile nasadený tech-
nický priestupok, pred jazdou si to nevšimla  
a pokúsila sa z miesta odísť. Došlo k poškodeniu 
ramena papuče, škoda na vozidle po vizuálnej 
kontrole nebola žiadna. Hliadka z miesta vyho-
tovila fotodokumentáciu, úmysel ženy poškodiť 
papuču sa nepreukázal. 

Mŕtva mačka
Hliadka mestskej polície našla podvečer na 

Námestí slobody mŕtvu čiernu mačku. Mestskí 
policajti ju presunuli na trávnik a o prípade in-
formovali zodpovednú osobu. Mačku nemohol 
okamžite odviezť, pretože bol mimo Púchova. Ka-
dáver prisľúbil odstrániť nasledujúce ráno s tým, 
že ho zároveň odvezie do kafilérie. Hliadka presne 
popísala miesto, kde sa mŕtva mačka nachádzala, 
z miesta vyhotovila fotodokumentáciu.  

Našli vrak
Hliadka mestskej polícia spozorovala v lokalite 

Samoty vrak automobilu. Auto malo ŠPZ, hliadka 
kontaktovala majiteľku z Lednických Rovní, ktorá 
sľúbila, že do konca týždňa ho odstráni. Mestskí 
policajti ju informovali, že odstránenie vraku si 
preveria.

MsP Púchov
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V rámci štvrtého ročníka Verejných uzna-
ní TSK si ocenenie odniesli štyri významné 
osobnosti, z toho dvaja ocenení pochádzajú  
z nášho mesta. 

Za rok 2020 kraj ocenil za výnimočné zásluhy, 
ktorými sa pričinili o šírenie jeho dobrého mena. 
K dvanástim držiteľom najvyššieho ocenenia kra-
ja tak pribudli dvaja laureáti Ceny predsedu TSK 
a dvaja laureáti Ceny TSK. Za neúnavnú prácu 
v oblasti podpory vedy a vzdelávania v Púchov-
skom okrese a významný prínos pri rozvoji Fakulty 
priemyselných technológií v Púchove získal Cenu 
predsedu TSK Štefan Rosina, ktorého meno sa 
neodmysliteľne spája s gumárenským výrobným 
podnikom Matador. „Pán Rosina je stará baťovská 
škola. Dbal najmä na to, aby jeho zamestnanci 
mali kvalitné vzdelanie. Veľmi dobre si pamätám, 
ako som prvého novembra 1998 nastúpil pra-
covať do Matadoru. Pre mňa to boli zaujímavé 
skúsenosti, keďže išlo o moje prvé zamestnanie,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, 
že je hrdý na pracovitých ľudí, ktorí dlhé roky s ob-
rovským nasadením idú za svojím cieľom.

Meno Štefana Rosinu sa neodmysliteľne spája  
s gumárenských výrobným podnikom Matador, 
a.s. Každý, kto žije v tomto regióne a nielen v ňom, 

pozná manažérske úspechy rodiny Rosinovcov, 
ktorá vybudovala prosperujúcu firmu dlhodobo 
prinášajúcu prospech širokému okruhu zákazní-
kov a zamestnancov. Štefan Rosina však zasvätil 
svoj život nielen podnikaniu, ale aj podpore a roz-
voju akademického prostredia v Púchove. Fakulta 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzi-
ty Alexandra Dubčeka, ktorá v roku 2021 dovŕši 25 
rokov od svojho založenia, pôvodne vznikla ako 
jedna z fakúlt Žilinskej univerzity. Impulzy zriade-
nia Fakulty priemyselných technológií v Púchove 
prišli po rozdelení Československa, keď nový štát 
potreboval zintenzívniť prípravu odborníkov pre 
gumárenský, textilný a sklársky priemysel. Záujem 
o zriadenie takto orientovanej fakulty deklaroval 
vrcholový manažment firmy Matador, a.s. Púchov. 
Za jej vznik vďačí mesto Púchov najmä osobnému 
angažovaniu jej vtedajšieho prezidenta Štefana 
Rosinu. Svojou životnou energiou vitalitou a ne-
únavnou prácou na zviditeľňovaní púchovského 
regiónu a slovenského priemyslu je Štefan Rosina 
príkladom a inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Ďalším oceneným bol duchovný evanjelickej 
cirkvi Ľubomír Marcina, ktorý si z rúk trenčians-
keho župana prevzal Cenu predsedu TSK za dlho-

ročné pôsobenie a celoživotné zásluhy v duchov-
nej a sociálnej oblasti a pri príležitosti okrúhleho 
životného jubilea (60 rokov). Ľubomír Marcina 
pochádza z Púchova, kde sa po Novembri 1989 
aktívne zúčastnil na demokratických zmenách 
ako poslanec mestského zastupiteľstva. Za totalit-
ného režimu trpel prenasledovaním a väznením, 
kňazom sa mohol stať až v slobodných pomeroch 
po roku 1989. V roku 1991 sa nastúpil ako evanje-
lický kňaz v Košeci, kde mal na starosti službu pre 
veriacich celého okresu Ilava. Popri pastoračnej 
činnosti konal službu vo väznici, nemocniciach  
a domovoch dôchodcov. Pod jeho vedením bol 
 v Košeci vybudovaný nový evanjelický kostol. Za-
vŕšením jeho aktivít bolo postavenie účelového 
sociálneho zariadenia Strediska evanjelickej dia-
konie s kapacitou 70 miest a 45 zamestnancami. 

Pred 10 rokmi prijal poverenie pôsobiť v Považ-
skej Bystrici, kde dodnes koná duchovno-pastier-
sku službu.

Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o ocenení dlhoroč-
nej vedúcej Detského folklórneho súboru Radosť, 
Emílie Šteiningerovej Cenou TSK, ktorú si vyslúži-
la za uchovávanie regionálnych tradícií a šírenie 
kultúrneho dedičstva Trenčianskeho kraja na Slo-
vensku aj v zahraničí. Výnimočnú štvoricu doplnil 
predseda Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy 
a neúnavný propagátor jaskyniarstva Bohuslav 
Kortman. Z rúk predsedu Komisie pre udeľovanie 
Ceny TSK Richarda Takáča si prevzal ocenenie za 
celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti 
jaskyniarstva a turistiky. Všetkým oceneným sr-
dečne gratulujeme! 

 TSK

Štefan Rosina a Ľubomír Marcina prevzali Cenu 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
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Yes2Jazz Fest 2021 v Europarku sa vydaril
Prvý ročník púchovského jazzového festivalu Yes2Jazz Fest 2021 Prvý ročník púchovského jazzového festivalu Yes2Jazz Fest 2021 

v Europarku sa vydaril. Organizátor René Gonzalez (v spolupráci v Europarku sa vydaril. Organizátor René Gonzalez (v spolupráci 
Jurajom Kalászom) priviedol do Púchova hviezdy českej a sloven-Jurajom Kalászom) priviedol do Púchova hviezdy českej a sloven-
skej jazzovej scény. skej jazzovej scény. 

V piatok ako prvé vystúpilo Trio komorního jazzu s gitaristom Roma-V piatok ako prvé vystúpilo Trio komorního jazzu s gitaristom Roma-
nom Pokorným a slovenským trumpetistom Jurajom Bartošom. Roman nom Pokorným a slovenským trumpetistom Jurajom Bartošom. Roman 
Pokorný získal viaceré ocenenia – medzi najvýznamnejšie patrí vyhlá-Pokorný získal viaceré ocenenia – medzi najvýznamnejšie patrí vyhlá-
senie za najlepšieho českého jazzového gitaristu (1997) a Zlatý Anděl senie za najlepšieho českého jazzového gitaristu (1997) a Zlatý Anděl 
(2000). Juraj Bartoš je známy ako vedúci orchestra Bratislava Hot Se-(2000). Juraj Bartoš je známy ako vedúci orchestra Bratislava Hot Se-
renaders. Trio dopĺňal Juraj Kalász na base. Ďalším účinkujúcim bolo renaders. Trio dopĺňal Juraj Kalász na base. Ďalším účinkujúcim bolo 
Gabriel Jonáš Trio, ktoré pôsobí na jazzovej scéne už takmer 10 rokov. Gabriel Jonáš Trio, ktoré pôsobí na jazzovej scéne už takmer 10 rokov. 
Najvýraznejšou osobnosťou zoskupenia je jej leader - klavirista a skla-Najvýraznejšou osobnosťou zoskupenia je jej leader - klavirista a skla-
dateľ Gabriel Jonáš. V Jonášovom triu v súčasnosti hrajú Juraj Kalász dateľ Gabriel Jonáš. V Jonášovom triu v súčasnosti hrajú Juraj Kalász 
(basa) a Jakub Valiček (bicie). V Púchove sa predstavilo s chorvátskym (basa) a Jakub Valiček (bicie). V Púchove sa predstavilo s chorvátskym 
spevákom Danielom Cacciom. Večer po 23. hodine obecenstvo roztan-spevákom Danielom Cacciom. Večer po 23. hodine obecenstvo roztan-
covalo skupina Petra Lipu mladšieho Grand buffet so speváčkou Svet-covalo skupina Petra Lipu mladšieho Grand buffet so speváčkou Svet-
lana Rymarenko. Sympatickú speváčku milovníci hudby poznajú najmä  lana Rymarenko. Sympatickú speváčku milovníci hudby poznajú najmä  
z jej účinkovania vo vokálnej skupine Fragile.z jej účinkovania vo vokálnej skupine Fragile.

Sobota bola upršaná, ale plánovaný program festivalu bol dažďom Sobota bola upršaná, ale plánovaný program festivalu bol dažďom 
narušený len v malej miere. David Szabo trio po svojom vystúpení po-narušený len v malej miere. David Szabo trio po svojom vystúpení po-
krstilo svoj debutový album Medová Zem. Nasledovalo Ludo Kotlár krstilo svoj debutový album Medová Zem. Nasledovalo Ludo Kotlár 
trio. Skladateľ, klavirista a aranžér Ludo Kotlár patrí k mladej generácii trio. Skladateľ, klavirista a aranžér Ludo Kotlár patrí k mladej generácii 
slovenského džezu. Vo svojom triu spolupracuje s Petrom Solárikom  slovenského džezu. Vo svojom triu spolupracuje s Petrom Solárikom  
a Robertom Raganom jr. Hlavným bodom sobotňajšieho programu bolo a Robertom Raganom jr. Hlavným bodom sobotňajšieho programu bolo 
vystúpenie Kristíny Mihaľovej & Jakuba Šedivého. Poslucháči Radia_FM vystúpenie Kristíny Mihaľovej & Jakuba Šedivého. Poslucháči Radia_FM 
ich poznajú ako držiteľov ocenenia Nadácie Advance Investment za rok ich poznajú ako držiteľov ocenenia Nadácie Advance Investment za rok 
2019 a ceny Debut roka za rok 2020 v súťaži Radio Head Awards.2019 a ceny Debut roka za rok 2020 v súťaži Radio Head Awards.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Devätnásť mladých aktivistov  
z Púchova spojilo svoje sily a zapo-
jilo sa do celosvetového podujatia, 
ktoré už po štvrtý krát organizuje 
nezisková organizácia Human He-
alth Institute – Inštitút pre Ľudské 
zdravie v spolupráci s Clean rivers 

experiences. 
Počas soboty a nedele 5. a 6. 6. 2021 

sa do tejto aktivity zapojili tisíce ľudí 
na celom svete od Nového Zélandu až 
po Havaj. Cieľom bolo prispieť k och-
rane životného prostredia a vyzbierať 
odpadky v okolí vodných tokov. Naši 

mládežníci vyzbierali 10 vriec odpadu 
a ďalšieho použitého materiálu popri 
Váhu a urobili tak aspoň krôčik k zdrav-
šej a čistejšej budúcnosti. Ďakujeme 
Erike Jungovej, ktorá nás do tohto 
krásneho projektu oslovila, tiež ďaku-
jeme podpore mesta Púchov a Podni-
ku technických služieb mesta Púchov 

za odvoz vyzbieraného odpadu. Verí-
me, že každý, kto ide do prírody vie 
zvážiť, čo tam patrí a čo nie. Ak každý 
z nás bude konať zodpovedne, nechá-
me čistejšie prostredie aj pre budúce 
generácie. Naši mladí to už vedia.

Alena Strýčková, 
foto: Slavomír Flimmel

„Lidi kolo, je famózní věc“, spieva česká skupina 
Plavci v jednej zo svojich piesní. Určite to je pravda, 
pretože bicykel je zdrojom zábavy a mobility. Nie je 
ani auto, ani motorka. Je to vec, s ktorou sa môžete 
vžiť, lebo do nej šliapaním investujete veľa vlastnej 
energie. A tak existuje k tejto veci zvláštny vzťah.  
A aby ste s ním zažili najrôznejšie veci, potrebujete 
kvalitnú a bezpečnú cykloinfraštruktúru nielen v prí-
rode a cestou za ňou, ale hlavne v meste.

Pozrime sa jednoduchou optikou na cyklostratégiu 
v Púchove. Ak neberieme do úvahy zopár metrov 
chodníka pre cyklistov v časti Sedlište a na Dvoroch, 
tak Púchov nemá ani 1 km vlastných cyklistických 
chodníkov vedúcich mestom. Za plus stojí existujúci 
mega projekt Vážskej cyklomagistrály, ktorá končí, 
resp. začína na hranici mesta a jej dobudovanie Tren-
čianskym samosprávnym krajom cez mesto je v ne-
dohľadne. A to aj napriek tomu, že budovanie a zlep-
šovanie cyklistickej infraštruktúry v kraji patrí medzi 
župné priority. Cyklisti sú odkázaní na pohyb po ces-
tách a chodníkoch. Zlý stav komunikácií, zahustená 
premávka vozidiel a parkujúce autá na krajniciach 
zhoršujú komfort jazdy na bicykli a zvyšujú riziko 
nehôd a zranení, čo mnoho ľudí môže odrádzať od 
pravidelného používania bicykla. 

Nalejme si čistého vína: v podstate celé roky sa  
v meste nič nerieši pre cyklistov. Pre mesto nastáva 
aktuálna výzva vytvoriť analýzu a z nej vlastnú straté-
giu cyklistickej dopravy na území mesta Púchov a tak 
vytvoriť ucelenejší pohľad na význam a problema-
tiku cyklodopravy v meste a navrhnúť podmienky, 
priority a riešenia pre rozvoj cyklodopravy a zmenu 
jej postavenia v dopravnom systéme mesta - v pláne 
dopravnej obslužnosti v meste. 

Pre nezainteresovaných v cyklistike treba rozlišovať 
medzi cykloturistikou - naplnenie voľnočasových, 
rekreačných a spoznávacích potrieb jednotlivca a cy-
klodopravou - aktívne využívanie bicykla na pozem-
ných komunikáciách (cyklochodníkoch) na rýchly  
a bezpečný presun z bodu A do bodu B s možnos-
ťou využívania infraštruktúrnych doplnkov ako napr.: 
stojanov, stojísk, požičovní bicyklov.

Je smutné, že na Slovensku sa stále presadzuje in-

dividuálny motorizmus na úkor ostatných druhov 
dopravy, napríklad tej, kde je pohybová aktivita ako 
pri chôdzi a cyklistike. V rozvinutých krajinách je na 
vzostupe podpora ekologických druhov dopravy, 
predovšetkým cyklistickej a v nemalej rade aj MHD 
busov (ale o tomto niekedy inokedy). V mnohých 
prípadoch to je len o prekonaní vlastného pohodlia. 
Bude potrebné zlepšiť povedomie obyvateľov o vý-
hodách cyklodopravy a cykloturistiky. Ak stále váha-
te presedlať na bicykel cestou do školy, zamestnania, 
či za rekreáciou, vedzte, že sú na to aj dôvody: ekono-
mické, ekologické, zdravotné, sociálne.

Že sa v meste „pohli ľady“, tomu nasvedčuje aj ne-
dávne pracovné stretnutie viceprimátora Lukáša 
Ranika s renomovanými projektantami, ktorí majú 
bohaté skúsenosti v spolupráci so samospráva-
mi Slovenska pri projektovaní cykloinfraštruktúry  

v mestách s čerpaním eurofondov. Takže už sa ne-
blýska len nad Tatrou, ale aj nad Púchovom.

Za zmienku stojí informácia, že prvou lastovičkou 
ako rozhýbať „ľady“ sa dá v Púchove považovať ini-
ciatíva poslancov Daniela Laka, Lukáša Ranika a Cy-
rila Crkoňa, ktorí na sklonku minulého roka založili 
a úspešne zaregistrovali nové nezávislé občianske 
združenie pod názvom Spolu pre Púchov. Cieľom 
tohto združenia bude revitalizácia hlavne rekreačnej 
infraštruktúry a návrat týchto, povedzme, že verej-
ných priestranstiev chodcom, rekreačným bežcom, 
in–line korčuliarom a cyklistom. Budeme radi, ak sa 
do tímu pridajú aj ďalší skalní nadšenci zdravého ži-
votného štýlu a tak pomôžu dobrej veci. 

Milí čitatelia a Púchovčania, zakončím prianím, aby 
cyklistická doprava bola plnohodnotnou dopravou  
v mestskom prostredí.        Cyril Crkoň, poslanec MsZ 

Cyklodoprava v meste pod Lachovcom

Do projektu Zaži čisté rieky sa zapojili aj Púchovčania
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Onedlho si Základná umelecká škola v Púchove 
pripomenie okrúhlych 70 rokov od svojho vzni-
ku. Nedávno tiež prešla jej novšia budova zaslú-
ženou rekonštrukciou. Nielen pri tejto príležitosti 
by bolo vhodné zaspomínať na jej zakladateľa  
a prvého riaditeľa Alojza Halása, ktorý pôsobil  
v Púchove ako vážený hudobník, dirigent a skla-
dateľ, ale najmä ako pedagóg, ba dokonca aj ako 
kronikár. 

Alojz Halás sa narodil 31. marca 1907 v poľskom 
Tešíne, v ktorom jeho otec František pracoval ako 
stolár. Spolu s manželkou Vilmou mali okrem Alojza 
ešte jedného syna (Františka) a tri dcéry (Vilmu, Annu 

a Máriu). Keďže otcov príjem nestačil pre potreby ro-
diny, matka s deťmi sa presťahovali k príbuzným do 
Predmiera, kde šili pre ľudí, čím sa spolupodieľali na 
rodinnom rozpočte. Po absolvovaní základnej školy 
poslali rodičia svojho syna Alojza do učenia miest-
nemu obuvníkovi, kde ale vydržal len pár týždňov. 
Túžil po vzdelaní, s čím sa zdôveril svojmu ujovi, 
ktorý ho finančne podporoval až do konca štúdií na 
učiteľskom ústave vo vtedajších Štubnianskych Tep-
liciach (od r. 1948 Turčianske Teplice). Už počas štúdia 
hrával na organe v tamojšom kostole, kedy zastupo-
val domáceho organistu. Alojz sa sám učil hrať na 
klavíri tak, že si narysoval klávesnicu na tvrdý papier 
a cvičil prstoklad, no týmto spôsobom sa nepočul. 
Po absolvovaní učiteľského ústavu nastúpil ako pe-
dagóg jednotriednej školy vo Fačkove, na čo často  
v dobrom spomínal. Na začiatku 30. rokov minulé-
ho storočia sa dostal ako organista a súčasne aj ako  
riaditeľ na Rímskokatolícku ľudovú školu v Púchove. 
Po zriadení štátnej ľudovej školy v Púchove pracoval  
v terajšej starej budove Základnej umeleckej ško-
ly (postavená v r. 1917), ktorá mu bola súčasne aj 
bytom. V roku 1934 bola v Púchove aj vďaka nemu 
postavená dlho očakávaná nová budova Štátnej ľu-
dovej školy, kde dnes tiež sídli ZUŠ.

Uznesením obecného zastupiteľstva zo 16. apríla 
1934 sa Alojz Halás stal prvým mestským kroniká-
rom, pričom funkcie sa ujal 1. júla 1934. V tzv. Pa-
mätnej knihe obce Púchov (nad Váhom) sú Alojzom 
Halásom zaznamenané udalosti do roku 1944. Pre zle 
čitateľný rukopis A. Halása ich krasopisne do knihy 
zapisoval Jozef Orgoník – Baron. Medzi rokmi 1945 – 

1955 zaznamenávala dianie v meste a okolí do tejto 
knihy najmä „súdružka“ Mária Valachová (predsed-
níčka školskej komisie) so svojim (6 – 16-ročným) sy-
nom Ivanom Valachom a za pomoci „súdružky“ Katky 
Rosinovej (zamestnankyne MNV). M. Valachová bola 
touto úlohou poverená Školskou komisiou MNV.  
V pozostalosti A. Halása sa nachádza rukopis – ním 
spísané miestne udalosti až do roku 1950, ktoré sa do 
oficiálnej verzie kroniky už nedostali.

Po vypuknutí 2. svetovej vojny obsadili novú budo-
vu školy nemecké vojská. Deti chodili do školy jeden-

krát týždenne. Vtedy sa Alojz Halás venoval najmä 
hudbe. Založil spevácky súbor, hral na organe a zatiaľ 
súkromne učil hrať deti na klavír. V období socializ-
mu „nebolo populárne“ byť organistom v kostole, a 
tlak, aby túto aktivitu nevykonával, neustále rástol. 

Nakoniec nesmel učiť v Púchove vôbec a v roku 1950 
bol preložený na základnú školu do Predmiera, kam 
denne dochádzal vlakom.

Po pol roku bol opäť preložený, tentokrát do zá-
vodnej odbornej školy v považskobystrických stro-
járňach. Tu tiež založil spevokol, s ktorým sa viackrát 
zúčastnil Súťaže tvorivosti mládeže, pričom s ním vy-
hral aj najvyššiu cenu. Piesne si sám hudobne upra-
voval pre zbor. O niekoľko rokov neskôr dostal ponu-
ku na založenie základne hudobnej školu v Púchove, 

Alojz Halás - pedagóg, hudobník, 

Portrét Alojza Halása ako staršieho pána.

V roku 1931 sa Alojz Halás oženil s Ľudmilou rod. Pav-
líkovou, s ktorou mal dve dcéry – Ľudmilu a Mariannu.

Rok 1934 začal písať kroniku mesta a začala sa aj jeho 
spolupráca s evan. farárom a básnikom Vladimírom 
Royom, ktorý mu otextoval skladbu Štefánikov pochod.

Budova bývalej evanjelickej školy na Moravskej ulici slúžila od r. 1953 ako Základná hudobná škola, ktorú viedol 
A. Halás. 

(Pokračovanie na strane 11)
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý 
vyšiel tento rok tak trošku neprakticky na utorok, 
sa Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišti v spoluprá-
ci s Poľovníckou organizáciou Gýmeš-Bukovina 
podujal zorganizovať akciu zameranú na detskú 
populáciu. Premiérovo sme sa zhostili tejto úlohy 
vzhľadom na skutočnosť, že najmä u tých najmen-
ších môžeme badať značný nedostatok sociálnej 
interakcie v dôsledku nepriaznivej pandemickej si-
tuácie charakteristickej pre posledné roky. Poduja-
tie sa uskutočnilo v nedeľné popoludnie (6. 6.2021) 

pred kultúrnym domom s využitím lokálneho ihriska, 
ktoré sa stalo centrom športových disciplín. Na pár 
hodín sa tak obec premenila na miesto plné života, 
nefalšovaného smiechu, rozjarených tvárí a nespúta-
ného výskotu našich najmladších občanov. 

Prekážková dráha bola zameraná na koordiná-
ciu pohybov, obratnosť, pozornosť v kombinácii so 
štandardnými tréningovými prvkami v podobe be-
žeckého rebríka, slalomu medzi kužeľmi, preskako-
vania pneumatík, hopkania vo vreci, či hádzania lôpt 
alebo streľby z pištole. Podarilo sa nám zakompo-

novať do progra-
mu aj hasičskú 
tematiku, a to vo 
forme zjedno-
dušeného útoku  
s vodou pomocou 
ručne pumpo-
vanej striekačky 
dobrovoľník mi. 
Spestrením dňa 
sa stalo triafanie 
živej ľudskej tváre 
za maľovanou zá-
branou s použitím 
rozmočenej špon-
gie a od fyzicky 
náročných aktivít 
si mali možnosť 
oddýchnuť vo vy-
medzenom pries-
tore s označením 

- vyskladaj si svoj obrázok z puzzle. Poľovníci si pri-
pravili pre deťúrence úlohy vedomostného typu, tzv. 
praktická škola lesnej múdrosti, ktoré sa realizovali 
na konečnom stanovišti. Jednalo sa najmä o správnu 
identifikáciu najznámejších drevín prostredníctvom 
konkrétnych vzoriek konárikov s listami a rozpozna-
nie voľne žijúcej zveri na základe stôp, simulácie zvu-
kov, či reálnej ukážky parožia. 

V priebehu podujatia maloletí účastníci postupne 
absolvovali zážitkovú jazdu v hasičskom zásahovom 
vozidle Iveco, ktorú si plne užili za frekventovaného 
chodu výstražnej zvukovej i svetelnej signalizácie. 
Dokonca nás svojou účasťou poctila aj primátorka 
mesta Púchov s plnou náručou chladených maškŕt 
určených detičkám, aby sa osviežili v tento horúci 
slnečný deň. Po ukončení súťažne ladenej časti sme 
prešli k rozdaniu zaslúžených sladkých balíčkov, 
ktoré si usilovné ratolesti tvrdo vybojovali plnením 
jednotlivých zadaní. Následne sa všetka pozornosť 
sústredila k občerstveniu v podobe tradičného gu-
láša z diviny pripraveného poľovníckym združením, 
ale aj k vychýreným domácim frgálom, či lahodným 
čokoládovým jednohubkám. Okrem toho sme si 
mohli pochutnať aj na vlastnoručne opečených špe-
káčikoch na bezpečne uspôsobenom ohnisku a po-
pritom dotvárali atmosféru dvaja pestrofarební šašo-
via podporujúci v návštevníkoch veselosť cez viaceré 
komické počiny, či pohotové komentáre. 

Dúfame, že sa nám podarilo vyčariť mnoho úsme-
vov a radosti na tvárach detí počas nedeľného po-
poludnia a srdečne si prajeme, aby sme sa stretli pri 
rovnako obľúbenej akcii opäť o rok.          DHZ Ihrište 

Hasiči a poľovníci zorganizovali Deň detí v Ihrišti

dirigent a skladateľ telom i dušou
čo mu v roku 1953 umožnilo vrátiť sa domov. K dis-
pozícii dostal budovu bývalej evanjelickej školy na 
Moravskej ulici a nárok na jedného učiteľa hudby. 
Stal sa ním český huslista Hortvík. Hru na klavír vy-
učoval Alojz Halás, hru na akordeón externe vyučo-
vali učiteľ záriečskej základnej školy Jozef Tatiersky  
a riaditeľ meštianskej školy Igor Lipták. Michal Dvor-
ský učil hru na husle. Všetci noví učitelia nemali od 
MNV pridelení byt, a tak bývali a stravovali sa v rodi-
ne A. Halása. Tak to bolo aj keď Alojz Halás „riaditeľo-
val“ na základnej škole.

V roku 1955 utrpel ťažkú mozgovú príhodu, pričom 

mal dlhodobo narušený pohyb a nezvládal už hru na 
organe a klavíri. Jeho dcéra Ľudmila na túto udalosť 
spomína takto: „Keď to pri organe zistil, plakal. Od 
tej doby učil len hudobnú teóriu, ktorej sa sústavne 
venoval. Dokonca absolvoval dva semestre hudby  
u Eugena Suchoňa, čo si veľmi vážil.“ Všade, kde pô-
sobil, založil spevácky zbor, s ktorým bol vždy úspeš-
ný – okrem toho založil spevokol aj na púchovskom 
gymnáziu, tiež cirkevný spevácky zbor. Upravoval si 
aj básne do formy zborovej recitácie, s ktorými vy-
stupoval pri oslavách mesta, alebo v štátne sviatky. 
Do veľkej miery sa podieľal na formovaní kultúry  
v meste. Záchvat mozgovej príhody dostal dvakrát, 

no posledný mu bol osud-
ný a dňa 12. júna 1970 
zomrel. 

Dvakrát bol navrhnutý 
odborom školstva a kul-
túry KNV v Banskej Bystrici 
na obdržanie Komenské-
ho vyznamenania, ale až 
r. 1968, keď nastalo v tota-
litnom režime uvoľnenie, 
bol vyznamenaný. „Celý 
svoj život miloval svoju 
rodinu, hudbu a učiteľské 
povolanie. Asi by nič iné 
robiť ani nevedel. Pozna-
lo ho a vážilo si ho celé 
stredné Považie. Jeho 
pohreb to dokazoval, pre-
tože napriek zákazu sa ho 
zúčastnilo veľa ľudí – hlav-
ne učiteľov a jeho žiakov,“ 
uzatvára spomienky na 

svojho otca Alojza Halása jeho dcéra Ľudmila.
Veríme, že Mesto Púchov si túto osobnosť pripo-

menie a uctí dôstojným spôsobom, a tak sa ešte viac 
dostane do povedomia jeho obyvateľov, ktorí chcú 
naďalej rozvíjať svoje historické vedomie o tomto 
regióne.

Pavol Makyna, OZ Puchovo dedičstvo

A. Halás ako starší pán pri hre na klavíri, kedy mu to 
zdravie ešte dovoľovalo.

A. Halás pri starej železničnej stanici v Púchove. 

(Pokračovanie z 10. strany)
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Zahájenie kurzu a zároveň prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, 
zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. 2x v mesiaci po 4 hodiny. 
Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, alebo 0908 718 662. Kurzový poplatok na mesiac jún je 34 €. Kurz bude 
v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KINO
Piatok 18.6. 17:30 h KRÁLIK PETER NA ÚTEKU
Obľúbený nespratník Peter sa tentokrát rozhodne utiecť z farmy, pretože si myslí, že 
svojím správaním všetkým spôsobuje iba problémy. V meste sa dostane do partie 
zvieracích zlodejov, ktorých novým cieľom sú farmárske trhy a šibal Peter do akcie za-
tiahne aj zvyšok rodiny a kamarátov. Záťah však nedopadne podľa plánu, a Peter tak za 
pomoci Thomasa a Bei musí napraviť, čo pokazil. 

MP 7 rokov – USA – Magic Box – 94 min. – rodinná komédia.  
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 18.6. 19:45 h V ZAJATÍ DÉMONOV 3: Prinútil 
ma k tomu diabol
Warrenovci, známi vyšetrovatelia paranormálnych javov, budú v najnovšom filme 
známej hororovej série čeliť jednej z najdesivejších záhad vo svojej kariére! Horor  
V ZAJATÍ DÉMONOV 3: PRINÚTIL MA K TOMU DIABOL prinesie na plátna kín prípad, 
v ktorom bola prvýkrát v americkej histórii použitá posadnutosť diablom pri obha-
jobe zločinu... 

MP 15 rokov – USA – Continental – 112 min. Horor. Titulky.  Vstupné 5 €.  
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Nedeľa 20.6. 18:00 h RÝCHLO A ZBESILO 9
Ani ten najrýchlejší vodič na svete nedokáže ujsť pred svojou minulosťou. Zistí to 
aj drsniak Dominic Toretto, ktorému osud prihral do cesty najzákernejšieho nepri-
ateľa. Vlastného brata. Režisér Justin Lin, ktorý má zásadný podiel na úspechu 
benzínom voňajúcej ságy, natočil ďalší nadupaný diel, ktorý opäť posúva hranice 
možného,  napriek platným fyzikálnym zákonom. Dominic Toretto (Vin Diesel) 
si myslel, že si konečne bude užívať pokojný život s Letty (Michelle Rodriguez)  
a synom Brianom, lenže sa ozvala jeho minulosť. V tíme darebákov, ktorí sa rozhodli 
ovládnuť svet, fi guruje aj človek, ktorý je rovnako odvážny a nebezpečný ako Dom. 
A tiež skvele riadi. Koniec koncov je to jeho brat Jakob (John Cena). Po smrti otca 
sa rozišli v zlom a je jasné, že ak sa ich cesty opäť skrížia, nebude to príjemné stret-
nutie. A keďže Jakobovi pomáha s realizáciou jeho plánov geniálna hackerka Ci-
pher (Charlize Theron), s ktorou sme sa zoznámili v predchádzajúcom diele, musí 
Dominic tvárou v tvár presile dať znovu dohromady “rodinu” rýchlych a zbesnených 
vodičov. S nimi sa vydá na neuveriteľnú cestu, ktorá vedie cez Londýn, Tokio, stredo-
americkou džungľou, historickými uličkami Edinburghu až do Azerbajdžanu. Tam 
všade budú porušovať dopravné predpisy,  fyzikálne zákony a pokúsia sa pritom 
zachrániť svet. Justin Lin režíroval päť z deviatich dielov ságy Rýchlo a zbesilo. Jeho 
hlavnou motiváciou je, aby každý ďalší diel priniesol niečo nové. “Na tejto sérii mám 
rád, že nerozpráva dokola ten istý príbeh, ale že sa posúva stále posúva dopredu. 
Predchádzajúcich osem dielov otvorilo témy, na ktoré diváci doteraz nedostali us-
pokojivé odpovede. Týmto filmom sa to zmení, “sľubuje Justin Lin. Ďalší Toretto  
v príbehu Rýchlo a zbesilo bol pre väčšinu hercov pozitívnym prekvapením. “Bol to 
šok, keď sa v scenári objavil Domov brat a keď som zistil, že je to hlavný zloduch,” 
hovorí Chris Ludacris Bridges, predstaviteľ Teje Parkera. Ten navyše sľubuje, že to nie 
je jediné prekvapenie, ktoré na divákov čaká. 

MP 12 rokov – USA – Cinemart – 145 min. – Akčný. Titulky. Vstupné 5 €.  
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

KULTÚRA
Nedeľa  20.6.  Divadlo Púchov  14.00 - 18.00 h  
OTVÁRAME !!!  
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DIVADLE
Púchovská kultúra s.r.o. pripravila pre všetkých priaznivcov „Deň otvorených 
dverí“ po prvý krát od otvorenia nového DIVADLA v Púchove. O 14:00 h budete 
môcť nahliadnuť do zákutí nášho divadla, kam sa bežne divák len tak nedostane. 
Taktiež sme pre Vás pripravili program, pri ktorom sa nebudú nudiť malí ani veľkí 
návštevníci. O 15.30 h uvidíte vo veľkej sále „LÍŠKANIE ALEBO PODVODY KMOT-
RY LÍŠKY“ – premiéra bábkarského súboru D 121. Od 16.30 h vernisáž folklórnej 
výstavy, prezentácia našich divadelných súborov DDS Trpaslíci, bábkarsky súbor 
D 121, DIVADLO MAKYTA, DIVADLO M, DDS OCHOTNÍČEK, folklórnych súborov 
FS VÁH s ĽH VÁH, DFS BIELA VODA, prípravka pre DFS PÚCHOVČEK s DĽH LA-
CHOVČEK. A nebude chýbať ani expozícia divadelných kostýmov. „Deň otvore-
ných dverí je pre naše divadlo výnimočná udalosť a veríme, že si jeho atmosféru 
užijú aj naši diváci, na ktorých sa nesmierne tešíme,“ Sprievodne: súťaž pre deti 
a nebude chýbať i darček pre každého. Vstup voľný. Podujatie bude v zmysle 
platných opatrení ÚVZ SR.

Sobota 26.6.  veľká sála 16.30 h, 19.30. h 
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: MUŽSKÉ ODDELENIE 
V Mužskom oddelení autor s jeho typickým humorným pohľadom nám predsta-
vuje pestré osudy skupiny pacientov v súčasnej nemocnici, tentoraz na mužskom 
oddelení. V inscenácii diváci iste spoznajú všetky typické poznávacie znaky autora 
a poetiky RND, známe herecké tváre (Maruška Nedomová, Stanislav Štepka atď.), 
ale hlavne typický humor, vôňu človečiny a poetické piesne, tentoraz v interpretá-
cii tzv. javiskových nemocničných Červených nosov. Komédiu Mužské oddelenie 
súbor RND pripravujeme s režisérom Jurajom Nvotom, hudobným skladateľom 
Jurajom Haškom a dramaturgičkou Mirkou Čibenkovou. Vstupné 17 €, prísta-
vok, balkón 16 €. Zakúpené vstupenky v roku 2020 ostávajú v platnosti.

KURZY 

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Štvrtok 17.6., 24.6. 2021   tanečná sála  18.30 h
Pondelok  21.6., 28.6.2021   tanečná sála  18.00 h
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako 
klasické lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, 
je vhodná na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň 
aspoň chvíľku len pre seba... 1 lekcia 3 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR

ORIENTÁLNY TANEC 
Streda 16.6.2021  tanečná sála  17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 2401. Kurz bude  
v zmysle opatrení ÚVZ SR

KALANETIKA 
Štvrtok 17.6., 24.6. 2021  veľká sála  17.00 h
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej a pevnej postavy. Dá Vám do poriadku 
chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 1 lekcia  
3 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV  
Streda 23.6. zasadacia miestnosť 16.00 h /3.skupina/
Streda 30.6. zasadacia miestnosť 16.00 h

Chceš tancovať vo folklórnom súbore?
Tak neváhaj a príď medzi nás. Dňa 21.6. 2021 sa na Námestí slobody v čase 
od 16:00 do 18:00 hod. uskutoční zápis nových členov detských folklórnych 

súborov - záujemcov vo veku 5- 12 rokov.
Na všetkých nádejných tanečníkov sa veľmi tešíme.
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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...

PÚCHOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2021
NEDEĽA 4.7. | PEŠIA ZÓNA  | 18.30 H  

NEDEĽA 4.7. | PEŠIA ZÓNA | 19.30 H  

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA
spojené s vyžrebovaním víťazov „ZA SAMÉ JEDNOTKY 
LETO NA JEDNOTKU“ 

SOBOTA 28.8. | PEŠIA ZÓNA  | 19.30 H  
TRAKY koncert úsmevno-zábavnej kapely. 
Vstup voľný. 

NED 22.8. | AREÁL PRI VÁHU HOR. KOČK. | 14.00 -18.00 H  
PÚCHOVSKÉ KOČKOVINY  V HORNÝCH 
KOČKOVCIACH PRE DETI A RODIČOV. Vstup voľný.

NEDEĽA 15.8. | PEŠIA ZÓNA  | 17.00 H  

MORAVANKA JÁNA SLABÁKA
Koncertné vystúpenie Moravanky Jana Slabáka pre Vás 
i v Púchove. Vstup voľný.

PON - PIA. 23.8 - 27.8. | PEŠIA ZÓNA | 20.30 H  
BAŽANT KINEMATOGRAF 2021

AYA - Koncert slovenskej rockovej kapely. 
               Vstup voľný.

UTOROK 6.7. / 13.7. | TANEČNÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H

BODY BALL - 1 vstup 3 €.

UTOROK 3.8. / 10.8. | TANEČNÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H

BODY BALL - 1 vstup 3 €.

PONDELOK 2.8. / 9.8. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H

Leto s jogou - 1 vstup 3 €.

LETNÝ PILATES - 1 vstup 4 €.

UTOROK 6.7. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

LETNÝ PILATES - 1 vstup 4 €.

UTOROK 3.8. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

PONDELOK 12.7. / 19.7. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

LETO S JOGOU - 1 vstup 3 €.

PON 19.7. / STR 21.7. | UČEBŇA Č.1 DIVADLO | 16.00-20.00 H

KURZ ŠITIA - Dve stretnutia po 4 hodiny, 
poplatok 34 € spolu. Info www.kultura.puchov.sk.

PON 16.8. / STR 18.8. | UČEBŇA Č.1 DIVADLO | 16.00-20.00 H

KURZ ŠITIA - Dve stretnutia po 4 hodiny, 
poplatok 34 € spolu. Info www.kultura.puchov.sk.

19.7 - 30.7. | ŽUPNÝ DOM | 8.00-15.00 H
LETNÉ TÁBORY - PÚCHOVSKÉ 
SRDCOVKY:
19.7. – 23.7. „ OD JARI DO ZIMY“
26.7. – 30.7. „ČARO (NE)OBYČAJNEJ            
                             PÚCHOVSKEJ PRÍRODY”

16.8 - 27.8. | ŽUPNÝ DOM | 8.00-15.00 H
LETNÉ TÁBORY - 
SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY:
16.8.-20.8. TVORIVÝ TÁBOR
23.8.-27.8. DIVADELNÝ TÁBOR

V prípade zmeny počasia alebo prijatia nových opatrení 
z ÚVZ SR môže dôjsť k zrušeniu podujatia alebo k zmene 
programu. Aktuálne informácie www.kultura.puchov.sk
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 15.6. 
Polievka: Pohronská 
1. Hovädzie mäso, kôprová omáčka, 
varená knedľa
2. Plnený kapustný list, zemiaková kaša, 
uhorka
Streda: 16.6.
Polievka: Peruánska-fazuľová 
1. Kuracie prsia na grile, anglická  
zelenina s maslom/ dusená ryža
2.Šarišský bravčový závitok, varené  
zemiaky, obedový šalát
Štvrtok:17.6.
Polievka: Frankfurtská s párkom 
1. Parmské vykostené kuracie stehno, 
štuchané zemiaky
2. Važecká pochúťka v zemiakovej placke 
(bravčové m., údené, klobáska)
Piatok: 18.6.
Polievka:  Rajčinová s rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát s kapustou
2.Rizoto z bravčového mäsa so syrom, 
obedový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 15. 6. 
Polievka: Cviklová krémová s chrenom, 
chlieb
1. Hovädzí maďarský guláš, kysnutá 
knedľa
2. Zeleninový šalát s kuracími grilo-
vanými kúskami, dresing, pečivo
3. Kuracie nugetky, verené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Streda: 16. 6. 
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou
1. Vyprážané rebierko, zemiaková kaša, 
uhorkový šalát
2. Tagliatelle s listovým špenátom  
a cesnakom
3. Kuracie nugetky, verené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Štvrtok: 17. 6. 
Polievka: Fazuľová s údeným mäsom  
a rezancami, chlieb
1. Domáca sekaná so šošovicou  
na kyslo, chlieb

2. Bryndzové halušky so slaninkou, 
zákvas
3. Kuracie nugetky, verené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Piatok: 18. 6. 
Polievka: Kapustová so zemiakmi, chlieb
1. Rybie filé na masle s rascou, pečené 
zemiaky, smotanový dresing
2. Lekvárové pirohy s orechmi
3. Kuracie nugetky, verené zemiaky, 
tatárska omáčka 

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa: 
4. Kurací gyros v tortile (šalát, paradajka, 
cibuľa, uhorka, dresing)
Utorok: 15.6. 
Polievka: Domáca francúzska
Polievka: Zeleninový krém s vyprážaným 
hráškom 
1. Bravčová kotleta na horčici s by-
linkami a korením, ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky
2. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakové 
pyré, zeleninový šalát 
3. Farfalle s paradajkovou omáčkou, 
cuketou, olivami a syrom 
Streda: 16.6. 
Polievka: Maďarská gulášová 
Polievka: Hlivová so zeleninou a zemi-
akmi
1. Pikantná bravčová zmes (slanina, čili, 
syr) v zemiakovej placke so syrom
2. Kurací steak s hruškou a brusnicami, 
dusená ryža 
3. Široké rezance s makom/tvarohom 
(výber) 
Štvrtok: 17.6. 
Polievka: Držková
Polievka: Mrkvová so zázvorom 
1. Hovädzie varené zadné, chrenová 
omáčka, kysnuté knedle 
2. Kuracie roládky plnené (slanina, 
špenát, syr), dusená ryža 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolčeky, 
tatárska omáčka
Piatok: 18.6. 
Polievka : Hovädzia s fridátovými rezan-
cami a zeleninou
Polievka: Brokolicová krémová 
1. Bravčové karé na slivkovo-vínovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ amer. zemiaky

2. Pečené kuracie stehná na cesnaku, 
dusená ryža, kyslá uhorka 
3. Pečené plnené šampiňóny, varené 
zemiaky, smotanovo-cesnakový dip 

SPORT AQUA HOTEL ****
Obslúžime Vás na terase vo 
Veronika Caffé, menu od 4,90 €
Utorok: 15.6.
Mrkvová so zázvorom 
Bravčová diabolská pochúťka v zemiak-
ovej placke,  strúhaný syr 
Zeleninový šalát s grilovaným oštie-
pkom, bylinkový dresing, pečivo 
Tibet: Medové kuracie mäsko so 
sezamom, zeleninová ryža basmati 
Streda: 16.6.
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny  
Švédske mäsové guľky s horčicovou 

omáčkou, zemiakové pyré, hrášok 
Zeleninový šalát s grilovaným oštie-
pkom, bylinkový dresing, pečivo  
India: Kuracie mäsko ANOHRA, ryža 
basmati, zeleninový šalát 
Štvrtok:  17.6.
Kulajda, chlieb    
Bratislavské bravčové pliecko, parená 
knedľa 
Zeleninový šalát s grilovaným oštie-
pkom, bylinkový dresing, pečivo
Citrónové kuracie mäsko s kukuricou  
a jarnou cibuľkou, ryža basmati
Piatok: 18.6.
Hrachová s párkom, chlieb   
Vyprážaný kurací Gordon Bleu, varené 
zemiaky, paradajkový šalát s cibuľkou 
Zeleninový šalát s grilovaným oštie-
pkom, bylinkový dresing, pečivo  
India: Pizza s kuracím mäskom TIKKA 

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

Cena: 25 €

Cena: 24 €

LIPTOVSKÉ POKLADY

26. jún 2021 (sobota)

Premiéra prechodu roklinou Sokolia dolina 
(nejde o roklinu Veľký Sokol, ktorú sme už 
v minulosti absolvovali). Sústava veľkých rebríkov, 
70 metrový Závojový vodopád a oveľa viac!

20. jún 2021 (nedeľa) 

Rajská turistika!

Demänovská jaskyňa Slobody,  gotický skvost
v Ludrovej a jedno z TOP múzeí na Slovensku 
v Liptovskom Mikuláši!

SLOVENSKÝ RAJ - Sokolia dolina

Výlet na nedeľu!

              Křivoklátsko a Slapy 8.-11.júl                              Jizerské hory a Frýdlantsko 15.-18. júl                        Korzika 22.-31.júl    
           Karlovarsko a Svatošské skaly 5.-8. august                      Český raj 14.-17. august                  Toskánsko    19.-23. august

Cena: 29 €

Cena: 26 €

27. jún 2021 (nedeľa)

PLTE NA DUNAJCI 
A HISTORICKÝ KEŽMAROK
Plavba na pltiach s kulisami Národného parku
Pieniny a pamiatky starobylého Kežmarku (hrad,
katedrála, kostolíky).

6. júl 2021 (utorok) Výlet cez prázdniny!

Nedeľné zážitky!

VIEDENSKÉ ATRAKCIE
Zámok Schönbrunn, najstaršia ZOO na svete
a zábavný park Práter. TOP výlet pre všetkých!
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Aj v tomto roku sa podarilo MŠ Požiarna 1292 
získať grant v rámci grantového environmentá-
lneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť 
projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Zelená župa. Vďaka projektu „Naučme deti k lás-
ke prírode“ sme pre deti pripravili a už aj zrealizo-
vali niektoré aktivity, ktoré hravou formou pribli-
žujú svet prírody. 

Do našej materskej školy zavítal v máji a júni projekt 
„Včelárova žena“. Deti mali možnosť priamo v triede 
pozorovať včely v malom zabezpečenom a priehľad-
nom úli. Okrem toho sa naučili, aké sú pre nás včely 
dôležité a čo všetko vďaka nim máme. Lektorka Kat-
ka deťom ukázala dorozumievací včelí tanec a deti 
si taktiež vyskúšali prácu včelára. Domov si odniesli 
medové sviečky, ktoré si samé vyrobili. Na záver sa 
pohostili na medovom pikniku a ochutnali tak pria-
mo výsledok usilovnej práci včiel.

Ako odmenu ku dňu detí sme privítali v našej ma-
terskej škole vďaka projektu aj Divadlo Na Hojdačke 
s predstavením TdPASLÍK. Malý trpaslík deťom ukázal 
meniacu sa prírodu počas 4 ročných období vďaka 
svojim dobrodružstvám a priateľom. Porozprával de-
ťom o slnku a jeho dôležitosti a hlavne vyčaril úsmev 
na perách.

Do konca školského roka plánujeme ešte aktivity  
v spolupráci s Púchovským ekocentrom, ktoré vzniklo 
ako projekt v CVC Včielka. Lektorky Klaudia a Gabika 
si pre deti pripravili výchovno-vzdelávacie programy 

Krtkov domček, Bylinkové kráľovstvo, Rozprávočka  
o Zemi a iné. Deti tak budú môcť hravou formou spo-
znať opäť niečo z krás prírody pod zemou, vo vode,  
v lese či v záhrade.

V rámci projektu nás čaká ešte jedno divadelné 

predstavenie „Ufúľaná rozprávka“ Divadla Žihadla  
a rozšírenie našej environmentálnej knižnice pre deti 
o ďalšie nové tituly.

Katarina Tomanová, 
Zuzana Mikulová

Ďakujeme členkám Základnej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Horných Kočkovciach, že 
na nás ani tento rok nezabudli a pri-
šli nás navštíviť pri príležitosti MDD. 
Spolu sme si zatancovali, zaspievali  

a „vymenili“ darčeky. Deti dostali 
hračky, pastelky... aj sladkú odme-
nu a my sme za to našim seniorkám 
predviedli krátky program. Ešte raz 
ďakujeme za návštevu a za dlhoroč-
nú spoluprácu.      MŠ Slovanská

V poslednej dobe rastie digitalizácia 
nášho prostredia, menia sa náplne 
rôznych pracovných pozícií. Rastie vý-
znam programovania a robotizuje sa 
veľa ľudských činností. Tento vývoj je 
pre ľudí veľmi prínosný, ale má aj svoje 
riziká. Tie však minimalizujeme tým, že 

ich spoznáme a budeme im rozumieť. 
A že aj pri používaní najnovších tech-
nológií budeme rozmýšľať...

Práve s cieľom lepšie porozumieť sve-
tu technológií vyhlásila Nadácia Pontis 
- Nadačný fond Telekom grantovú vý-
zvu ENTER pre školy 2020 – Digitálna 

Naučme deti láske k prírode v MŠ Požiarna 1292

MDD s „našimi dôchodkyňami“

Micro:bit – môže byť! na ZŠ J. A. Komenského
generácia, do ktorej sa zapojila aj naša 
škola.  Výzva bola určená na vybavenie 
škôl microbitmi a ich príslušenstvom. 

Microbity sú malé základové dosky, 
také minipočítače, ktoré ale majú  
v sebe zabudovaných viacero senzo-
rov a možnosť pripojiť ďalšie zariade-
nia. Boli vyvinuté špeciálne pre školy 
ako výuková pomôcka.

Naša škola už prvé skúsenosti  
s microbitmi mala, stretli sme sa s nimi  
v rámci projektu ITAkadémia, a Ro-
dičovské združenie pri ZŠ J. A. Ko-
menského ich škole zakúpilo. V rámci 
grantovej výzvy Nadačného fondu 
Telekom, v ktorej sme boli úspešní  

v plnej výške, sme prikúpili ďalšie mic-
robity a prídavné zariadenia.

Cieľovou skupinou projektu boli žiaci 

6. a 7. ročníka, ale s microbitmi pracujú 
na hodinách informatiky všetky roční-
ky 2. stupňa. S využitím microbitov ži-
aci merali teplotu, komponovali vlast-
nú hudbu či komunikovali pomocou 
microbitov – vysielačiek. Microbity na-
programovali ako krokomery, diaľkové 
ovládače či pohybové alarmy.

Aj vďaka takýmto projektom môžu 
žiaci porozumieť viac svetu okolo seba, 
technológiám, a naučia sa hravo zákla-
dom programovania. Skrátka – micro:-
bit môže byť!                    Jana Jancíková 
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Vážení odberatelia tepla, v zmysle 
ustanovenia § 26 zákona o tepelnej 
energetike č. 657/2004 Z. z. v znení nes-
korších predpisov vám oznamujeme, 
že z dôvodu vykonávania plánovaných 
opráv na sústave tepelných zariadení 
bude v termíne od 6. 7. 2021 08:00 
hod. do 8. 7. 2021 20:00 hod. preru-

šená dodávka teplej úžitkovej vody. 
V prípade, že práce budú ukončené  
v skoršom termíne, dodávka teplej 
úžitkovej vody bude okamžite obno-
vená. Za znížený komfort sa vopred 
ospravedlňujeme a ďakujeme za po-
chopenie. 

Mestský bytový podnik, s.r.o. 

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie 
pracovnej pozície finančný účtovník MŠ 

na Ekonomickom oddelení MsÚ Púchov

Náplň (druh) práce: vedenie účtovníctva, evidencia, vystavovanie a účto-
vanie faktúr

Požiadavky na zamestnanca: minimálne stredoškolské vzdelanie s ma-
turitou ekonomického zamerania, odborná prax v účtovníctve, odbornosť – 
znalosť príslušnej legislatívy v oblasti účtovníctva a rozpočtu verejnej správy, 
aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami          
(MS Word, Excel...), samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, analytic-
ké myslenie, bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne úkony v plnom rozsahu  
a osobné predpoklady na výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť na výkon 
funkcie, vodičský preukaz „B“ výhodou,

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť, profesijný štruktúro-
vaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní, čestné vyhlá-
senie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, súhlas 
uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.  
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2021
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadova-

nými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Obsadenie pracovnej pozície 
Finančný účtovník MŠ na Ekonomické oddelenie MsÚ Púchov -  NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do 
podateľne Mestského úradu Púchov najneskôr do 24. 6. 2021 do 12.00 hod.

Termín a miesto osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnili pod-
mienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo 
neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie 
uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom  
a v termíne požadované doklady.  

ZŠ s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov oznamuje voľné pracovné miesto 
na pozíciu ZÁSTUPCA RIADITEĽA ŠKOLY PRE 1. a 2. STUPEŇ ZŠ

Predpokladaný nástup od: 1. 8. 2021
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z. z. o kvalifi-
kačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky: min. 5 rokov pedagogickej praxe ako samostatný pe-
dagogický zamestnanec, 1. atestácia alebo jej náhrada, znalosť príslušnej 
legislatívy, ovládanie štátneho jazyka, organizačné, komunikačné a riadiace 
schopnosti, osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, zdravot-
ná spôsobilosť, aktívna znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, pro-
fesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, osvedčenie 
o 1. atestácii, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdra-
votnej spôsobilosti, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 18. júna 2021 na adresu 
školy: Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, 020 14 Púchov.

Termín osobného pohovoru bude oznámený prihláseným uchádzačom, 
ktorí splnia kvalifikačné predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočne-
ním.       PaedDr. Michaela Váňová, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA  
VÝBOR ZO JDS PÚCHOV  

POZÝVA SVOJICH ČLENOV 
NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, 

KTORÁ SA BUDE KONAŤ  
16.JÚNA 2021 o 1000 HODINE 

V DIVADLE PÚCHOV. 
 

Členský poplatok na rok 2021 sa bude vyberať pri prezentácii.  
   Prineste si so sebou členské preukazy + rúško. 
 

             Gajdošíková Anna preds. ZO JDS Púchov  

                                                                                                                                                                                                            

 

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnu-
tých (ZO SZZP) Púchov oznamuje 
svojim členom a záujemcom, že 
organizuje zájazd na Termálne 
kúpalisko Dunajská Streda 10. 7. 
2021. Poplatok na osobu (doprava, 
vstupné) je  20 eur. Odchod auto-

busu bude o 6,00 hod. z parkovis-
ka za starým DK. Účastníci musia 
mať testy na Covid, alebo očkovací 
preukaz, alebo musia mať Covid 
čerstvo prekonaný. 

Prihlasovať sa môžete do 5. 7. 
2021 u Jána Petra, Obrancov mieru 
1152/5, tel. 0948 093 551.

Ďakujeme, že ste sa sčítali...
Dňom 13. 6. 2021 bol zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného  Dňom 13. 6. 2021 bol zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného  

a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 ukončený. Sčí-a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 ukončený. Sčí-
tanie domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021. Sčítanie obyvateľov sa tanie domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021. Sčítanie obyvateľov sa 
ukončilo 13. júna 2021. Aktuálne prebieha spracovanie údajov prostredníctvom ukončilo 13. júna 2021. Aktuálne prebieha spracovanie údajov prostredníctvom 
Štatistického úradu SR.Štatistického úradu SR.

V rámci mesta Púchov sa celkovo sčítalo 16.570 obyvateľov, čo predstavuje V rámci mesta Púchov sa celkovo sčítalo 16.570 obyvateľov, čo predstavuje 
takmer 92 %. Prostredníctvom kontaktného miesta a stacionárnych sčítacích takmer 92 %. Prostredníctvom kontaktného miesta a stacionárnych sčítacích 
asistentov sa sčítalo 984 obyvateľov. Okrem toho, sme celkovo zaevidovali ďal-asistentov sa sčítalo 984 obyvateľov. Okrem toho, sme celkovo zaevidovali ďal-
ších 163 požiadaviek na mobilné sčítanie, ktoré boli vybavené prostredníctvom ších 163 požiadaviek na mobilné sčítanie, ktoré boli vybavené prostredníctvom 
deviatich mobilných asistentov.deviatich mobilných asistentov.

Ešte raz ďakujeme všetkým občanom, ktorí využili túto zákonnú povinnosť  Ešte raz ďakujeme všetkým občanom, ktorí využili túto zákonnú povinnosť  
a prispeli tým k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk a parkovacích a prispeli tým k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk a parkovacích 
miest, parkov a zelene, oddychových zón aj detských ihrísk v meste Púchov. Dáta miest, parkov a zelene, oddychových zón aj detských ihrísk v meste Púchov. Dáta 
by mali pomôcť aj pri plánovaní rozširovania materských a základných škôl, či by mali pomôcť aj pri plánovaní rozširovania materských a základných škôl, či 
zariadení stacionárov pre dôchodcov.zariadení stacionárov pre dôchodcov.

Zuzana Brindzová, MsÚ PúchovZuzana Brindzová, MsÚ Púchov

Zájazd ZO SZZ na Termálne kúpalisko Dunajská Streda
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Vesmír 
p o dľa J.  M.

Chcem byť blízko teba,Chcem byť blízko teba,
jedného dňa z nášho neba,jedného dňa z nášho neba,

odcestovať s tebou vesmírom,odcestovať s tebou vesmírom,
do krajiny za červeným obzorom.do krajiny za červeným obzorom.

Viem, že i keď sa rozplynieme,Viem, že i keď sa rozplynieme,
určite zas vrátime sa znova,určite zas vrátime sa znova,

nik nás nerozdelí,nik nás nerozdelí,
Supernova.Supernova.

V kresle z prútia v prítmí svitu,V kresle z prútia v prítmí svitu,
opäť s tebou šťastný budemopäť s tebou šťastný budem

sŕkať Margaritu.sŕkať Margaritu.

Venované M. M.Venované M. M.

Autor: Jaroslav MartišAutor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter OndrušFoto: Peter Ondruš

Supernova 

Participatívny-komunitný rozpočet TSK je rozdelený
V rámci hlasovania PaKR TSK prišlo rekord-V rámci hlasovania PaKR TSK prišlo rekord-

ných viac ako 19 tisíc hlasov.ných viac ako 19 tisíc hlasov.
O hlasy verejnosti bojovalo počas dvoch týždňov O hlasy verejnosti bojovalo počas dvoch týždňov 

80 projektov, podmienkou na úspešnú realizáciu bol 80 projektov, podmienkou na úspešnú realizáciu bol 
zisk minimálne 150 hlasov.zisk minimálne 150 hlasov.

Z 80 projektov sa po verejnom hlasovaní v rámci Z 80 projektov sa po verejnom hlasovaní v rámci 
PaKR TSK realizácie dočká celkom 53 projektov zo PaKR TSK realizácie dočká celkom 53 projektov zo 
všetkých 9 okresov Trenčianskeho kraja. „Najväčší všetkých 9 okresov Trenčianskeho kraja. „Najväčší 
počet hlasov, až 1.470, sa v rámci hlasovania poda-počet hlasov, až 1.470, sa v rámci hlasovania poda-
rilo nazbierať projektu NIE STE SAMI, ktorý predloži-rilo nazbierať projektu NIE STE SAMI, ktorý predloži-
lo Občianske združenie Hospic Milosrdných sestier  lo Občianske združenie Hospic Milosrdných sestier  
v Trenčíne,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baš-v Trenčíne,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baš-
ka s tým, že najviac hlasovali ľudia za projekty voľ-ka s tým, že najviac hlasovali ľudia za projekty voľ-
no-časových aktivít, najväčší počet hlasov zazname-no-časových aktivít, najväčší počet hlasov zazname-
nal okres Partizánske.nal okres Partizánske.

Výsledky hlasovania za projekty z Púchova Výsledky hlasovania za projekty z Púchova 
Aj občania mesta Púchov a púchovského okresu Aj občania mesta Púchov a púchovského okresu 

boli aktívni pri hlasovaní o projektoch. V prvej desiat-boli aktívni pri hlasovaní o projektoch. V prvej desiat-
ke víťazných projektov (podľa počtu hlasov) boli až  ke víťazných projektov (podľa počtu hlasov) boli až  

3 projekty z Púchova. Na 2. mieste sa umiestnil 3 projekty z Púchova. Na 2. mieste sa umiestnil 
projekt Zachráňme Magdalénku (1.470 hlasov), na  projekt Zachráňme Magdalénku (1.470 hlasov), na  
4. mieste projekt Portál do minulosti (507 hlasov)  4. mieste projekt Portál do minulosti (507 hlasov)  
a na 9. mieste projekt Dostaňme deti a mládež od a na 9. mieste projekt Dostaňme deti a mládež od 
počítača (364 hlasov).počítača (364 hlasov).

Finančné prostriedky z PaKR TSK dostalo celkovo Finančné prostriedky z PaKR TSK dostalo celkovo 
9 púchovských projektov (uchádzalo sa 14), okrem 9 púchovských projektov (uchádzalo sa 14), okrem 
už spomínaných troch ešte nasledovné projekty: už spomínaných troch ešte nasledovné projekty: 
Polytechnická stavebnica modelu auta pre automo-Polytechnická stavebnica modelu auta pre automo-
delárske krúžky, Hravo a zdravo na detskom ihrisku, delárske krúžky, Hravo a zdravo na detskom ihrisku, 
Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v do-Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v do-
mácom prostredí, Bedminton – vráťme sa k športu,  mácom prostredí, Bedminton – vráťme sa k športu,  
V novom – po novom a Futbalový turnaj predsedu V novom – po novom a Futbalový turnaj predsedu 
TSK.TSK.

Ďakujeme za všetky hlasy verejnosti, ktorými pod-Ďakujeme za všetky hlasy verejnosti, ktorými pod-
porili predložené projekty v rámci tohto ročníka. Na-porili predložené projekty v rámci tohto ročníka. Na-
vrhovateľom víťazných komunitných zámerov praje-vrhovateľom víťazných komunitných zámerov praje-
me veľa šťastia pri ich realizácii.me veľa šťastia pri ich realizácii.

TSK, foto: Slavomír FlimmelTSK, foto: Slavomír Flimmel
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Triumfovať v najprestížnejšej európskej klubovej 
súťaži – Lige majstrov v akomkoľvek športe je snom 
(väčšinou nesplniteľným) každého slovenského 
športovca. Byť súčasťou najlepšieho európskeho klu-
bu v jednom z najpopulárnejších športov na svete je 
už úspech, ktorý letí do sveta. V novodobej histórii 
Slovenska sú len dvaja volejbalisti, ktorým sa tento 
výnimočný úspech podaril. Jedným z nich je Lukáš 
Diviš, druhým Púchovčan Róbert Hupka. Po skončení 
profesionálnej športovej kariéry sa venuje výchove 
púchovskej volejbalovej mládeže, je zároveň asisten-
tom reprezentačného trénera Slovenska do 21 rokov. 
V Púchove vštepuje volejbalovú abecedu najmlad-
ším talentom, asi len máloktorý z jeho zverencov vie, 
že ho trénuje víťaz Ligy majstrov.  

Hupka ako legionár pôsobil v Taliansku, Poľsku, 
Nemecku a Česku. Považskobystrický rodák má na 
konte víťazstvo v Lige majstrov, Európskej lige, český 
i nemecký titul a tiež triumfy v národných pohároch 
v Poľsku a Česku.

Volejbalové začiatky
„S volejbalom som začína tu v Púchove asi ako 

desaťročný. Mojim prvým trénerom bol Ivan Štefko, 
ktorému v čase mojich začiatkov vypomáhal môj 
brat Libor. Dva – tri roky som strávil v prípravke, až 
potom sme začali hrávať nejaké turnaje. V Púchove 
som strávil v podstate až do nejakých 17 – 18 ro-
kov, prešiel som všetkými vekovými kategóriami. Po 
skončení strednej školy som strávil dva roky v Interi 
Bratislava,“ priblížil svoje volejbalové začiatky a „do-
zrievanie“ Hupka.

V jeho mládežníckej kariére v Púchove mal dve 
volejbalové prestávky, venovať sa začal aj iným špor-
tom. Futbal ho veľmi neoslovil, skončil s ním po pr-
vom tréningu. Vyskúšal si aj karate, no v asi 13 rokoch 
sa predsa len opäť vrátil k volejbalu a už pri ňom zo-
stal. Urobil dobre...

I keď mal ponuku aj od púchovského volejbalo-
vého klubu, aby zostal doma, pre Inter Bratislava sa 
rozhodol preto, že mal istotu, že bude pravidelne 
hrávať  za mužov. „Púchov bol v tom čase slovenskou 
špičkou, dostať sa do zostavy bolo vtedy prakticky 
nemožné, preto som sa rozhodol pre Bratislavu. Pre 
talentovaných juniorov je pri prechode do mužskej 
kategórie dôležité, aby stále hrali, aby mali hernú 

prax. Po dvoch rokoch som sa vrátil opäť do Púcho-
va, keďže som narukoval na základnú vojenskú služ-
bu. Tú som absolvoval v neďalekom Rašove. Trénoval 
som v Púchove, v polovici vojenskej služby som odi-
šiel do Žiliny, kde som mohol viac hrávať. Po skončení 
základnej vojenskej služby som odišiel do Talianska, 
kde som odštartoval profesionálnu volejbalovú kari-
éru,“ doplnil. 

Prvé roky do „veľkého“ volejbalu
Do hľadáčika volejbalových agentov sa dostal ako 

mládežnícky reprezentant Slovenska. Róbert Hupka 
pôsobil v kadetskej i juniorskej slovenskej reprezen-
tácii. Výkony talentovaného hráča si všimli agenti už 
skôr, ponuku na talianske angažmán dostal po majst-
rovstvách sveta juniorov v Poľsku. Po mládežníckom 
kempe v Taliansku asi po týždni po návrate domov 
prišla ponuka na pôsobenie v Parme. Vtedy 19-roč-
ný talent si povedal, že ak chce vo volejbale ďalej 
napredovať, takú ponuku 
od mietnuť nemôže. 

„Tajne som dúfal, že by 
som sa mohol dostať do 
Talianska, no veľmi som 
tomu neveril. Ponuka bola 
pre mňa veľkým prekva-
pením. Vôbec som neroz-
mýšľal, či to prijať, za pár 
dní sme sa dohodli na 
všetkých podmienkach  
a odišiel som na Apenin-
ský poloostrov. Bol som 
tam jediný Slovák, neo-
vládal som jazyk. S odstu-
pom času mi to pripadá aj 
trochu smiešne, ale vtedy 
to bolo pre mňa ťažké. 
Neexistovala internetová 
komunikácia, čo by mi 
mohlo začiatky uľahčiť. 
Postupne som sa však do 
toho dostal, naučil som sa 

jazyk a potom to už bolo jednoduchšie,“ spomína na 
vstup do „veľkého“ volejbalu. 

V stretnutiach Parmy v najvyššej talianskej Sérii  
A mnoho príležitosti nedostával, odohral len dva 
zápasy. Napriek tomu bolo jeho prvé pôsobenie  
v zahraničí obrovským prínosom, tréningový proces 
bol na úplne inej úrovni, každý jeden tréning bol pre 
neho ako zápas. V spoločnosti ruských, talianskych či 
španielskych reprezentantov tak v podstate absolvo-
val vysokú školu volejbalu. 

Po ročnom pôsobení v Parme Róbert Hupka v Ta-
liansku zostal, zamieril však do Asty, ktorá hrávala 
druhú najvyššiu taliansku súťaž. Tu hrával pravidelne, 
so svojimi výkonmi bol spokojný. Aste sa však ne-
podarilo udržať v druhej najvyššej talianskej súťaži, 
a tak po roku odišiel na jednu sezónu do poľskeho 

Víťaz prestížnej volejbalovej Ligy majstrov 

(Pokračovanie na 21. strane)
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Róbert Hupka trénuje púchovské talenty
mesta Sosnowiec, kde spolu s ním hrával aj ďalší 
slovenský reprezentant Peter Diviš. V elitnej poľskej 
lige skončil vtedy Sosnowiec na piatom mieste, Ró-
bert Hupka sa po sezóne vrátil do Talianska do svoj-
ho tretieho klubu na Apeninskom poloostrove – do 
mužstva Bassano del Grappa, ktoré bolo účastníkom 
talianskej Séria A2.

Zlatá klubová éra v Nemecku
Po ročnej epizóde v Taliansku sa pre Róberta zača-

lo dlhšie obdobie pôsobenia v Nemecku. Prestúpil 
do VfB Friedrichshafen, kde zostal štyri sezóny, 
ktoré boli jeho najúspešnejším klubovým obdobím.  
S Friedrichshafenom vyhral štyrikrát nemecký titul, 
štyrikrát nemecký pohár a v roku 2007 triumfoval  
v drese nemeckého klubu aj v Lige majstrov. 

„V poslednej sezóne som už začal mať problémy  
s kolenom, podstúpil som operáciu kolena, takže 
som sa vrátil na Slovensko. V roku 2011 som sa opäť 
vrátil do Nemecka do TSV Unterhaching. Trikrát sme 
vyhrali nemecký pohár, dvakrát sme skončili tretí  
v naj vyššej nemeckej súťaži, raz sme postúpili do 
finále. Tam sme boli len krôčik od majstrovského ti-
tulu, no veľmi, veľmi nešťastne sme prehrali. V rozho-
dujúcom piatom zápase sme na domácej palubovke 
vyhrávali v tajberejku 14:12 a jediný bod nás delil 
od titulu. Ľudia už stáli na tribúnach a oslavovali, no  
o minútu neskôr bolo po sezóne. Prehrali sme a veľmi 
dlho to všetkých bolelo,“ spomína si na trpkejšie vo-
lejbalové chvíle Róbert Hupka.

Po trojročnom pôsobení v Nemecku zamieril na 

dva roky do južných Čiech, kde v drese Českých 
Budějovic získal majstrovský titul. Z južných Čiech 
zamie ril do moravského Zlína a bohatú klubovú 
kariéru ukončil v roku 2018 v Nitre. Dôvodom bolo 
niekoľko zranení a tým pádom aj určité znechutenie. 

124 zápasov s dvojkrížom na hrudi
Róbert Hupka má za sebou aj bohatú reprezentač-

nú kariéru. Počet reprezentačných štartov v mládež-
níckych družstvách zrátať nedokáže, no v „dospelom“ 
drese s dvojkrížom na hrudi odohral úctyhodných 
124 zápasov. Reprezentačnú kariéru odštartoval 
už po svojom prvom pôsobení v Parme. Debutoval  
v roku 2001 v kvalifikačnom zápase proti Ukrajine  
v Prievidzi. Následne hralo Slovensko kvalifikáciu na 
ME v Turecku, odkiaľ postúpilo na európsky šampi-
onát v Nemecku. V reprezentácii mal Róbert pre 
zranenie kolena aj nejaké 
prestávky, no v roku 2011 
sa do repre tímu vrátil vo 
veľkom štýle. Slovenská 
volejbalová reprezentácia 
vtedy obsadila na majst-
rovstvách Európy skvelé 
piate miesto, čo je doteraz 
najlepšie umiestnenie Slo-
venska na vrcholnom po-
dujatí starého kontinentu. 
S dresom s dvojkrížom na 
hrudi sa definitívne roz-
lúčil v roku 2013 po majst-
rovstvách Európy v Poľsku.  

Snom je vrátiť Púchov 
na volejbalovú mapu 
Európy

Volejbalová kariéra 
onedlho 40-ročného 
Róberta Hupku sa tak 
skončila v meste pod 
Zoborom. I keď, ako po-
vedal, možno ešte nie je 
definitívny koniec jeho 
športovej kariéry. Už tri 
roky pôsobí ako tréner  
v púchovskom volejbale, 
no existuje alternatíva, 
že sa od budúcej sezóne 
bude hrať po dlhých ro-
koch v meste pod Lachov-
com opäť súťažne mužský 

volejbal. Vedenie klubu koketuje s myšlienkou prihlá-
siť mužov do druhej najvyššej slovenskej súťaže, kde 
by obrovské skúsenosti Róbeta Hupku mohli byť ne-
oceniteľnou pomocou a v symbióze s talentovanými 
púchovskými mládežníkmi by sa mohol reštartovať 
„dospelý“ volejbal.

„Myšlienka na prvú ligu je podľa mňa dobrá. Tie 
deti, keď prídu do haly uvidia, že sa to hrá na troš-
ku vyššej úrovni. Pevne verím, že to môže prilákať  
k volejbalu v Púchove opäť viac detí a vychováme 
viac talentov a chlapcov, ktorí sa môžu presadiť aj 
v mládežníckych reprezentáciách,“ uzavrel Hupka  
s tým, že jeho snom je, aby sa v Púchove opäť nieke-
dy hral mužský volejbal na takej úrovni, aby do mes-
ta pod Lachovcom chodili hrávať kluby európskeho 
rangu...             Milan Podmaník  

Róbert Hupka (na snímke v dolnom rade tretí zľava) v reprezentačnom drese Slovenska. FOTO: Archív R. Hupku

Róbert Hupka dnes. Kvalifikovaný tréner sa venuje vý-
chove púchovskej volejbalovej mládeže.

(Pokračovanie z 20. strany)
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1. VK Púchov sa zapojil minulý 
týždeň do kvalifikačných turnajov  
v plážovom volejbale. V kategórii do 
18 rokov štartovala dvojica Natália 
Zugová – Viktória Valachová na svo-
jom úplne prvom turnaji. 

V Prešove v dňoch 10. a 11. 6. 2021 
sa celkovo zúčastnilo 19 dvojíc z ce-
lého Slovenska. Boli rozdelené do  
5 základných skupín. V 1.zápase v sku-
pine nastúpili naše hráčky proti síce 
mladším hráčkam z MVK N.Mesto n./V., 
zato však podstatne skúsenejším v plá-
žovom volejbale. Dievčatá z Púchova 
urobili len 4 vlastné chyby, hrali bo-
jovne, napriek tomu prvý set vyhrali 
súperky jasne 9:21. V druhom sete sa 
Púchovčanky zdravo nabudili, pridali 
dôraz na podaní aj v útoku a zaskoče-
ného súpera porazili 21:18. Nasledoval 
vyrovnaný tiebreak, no rozbehnutý 
tamdem z Púchova sa súperkám za-
staviť už nepodarilo. Zugová, Valacho-
vá – Dančová,Slávková 2:1. V druhom 
zápase nás čakala jedna z najlepších 
domácich dvojíc, (Fabuľová, Uher), 
avšak aj výborná hra a bojovnosť  nám 
stačila iba na prehru 14:21 a 18:21.  
V 3.zápase v skupine sme však bodo-
vali naplno 2:0 (13,17). Poradím v sku-
pine však zamiešala dvojica z NMnV, 
keď porazili domácu dvojicu a o skóre 

sa posunuli na 2.miesto. Do 12-členné-
ho playoff systému s dvojitou eleminá-
ciou postúpili prvé dve družstvá z ka-
ždej skupiny a dve najlepšie družstvá  
z 3.miest. Vďaka vysokému zisku bo-
dov postúpili Púchovčanky ako najlep-
ší tím z 3. miesta. V 1. kole playoff nás 
čakala opäť domáca dvojica Medoňo-
vá, Kucháriková, kde sa prejavila ich 
skúsenosť a naša nevyhratosť na pies-
ku. Prehra 0:2 nás posunula do zápasu  
o záchranu, zhodou okolností mala 
byť naším súperom opäť tá istá dvojica  
z NMnV zo základnej skupiny. Súperky 
však pre zdravotné problémy museli 
zápas skrečovať. V 3. kole playoff sme 
tak nastúpili proti skúsenej dvojici Ha-
labuková, Krajčiová z Levíc. Maximálne 
vyrovnaný a bojovný prvý set vyhrali 
Púchovčanky 21:18, po rovnako dra-
matickom priebehu sa v 2. sete tešili 
Levičanky 19:21. V tiebraku sa prejavili 
skúsenosti súperiek a výhrou 2:1 po-
stúpili ďalej dievčatá z Levíc. Naša dvo-
jica tak obsadila konečné 7. miesto, 
príjemne prekvapujúco, ale zaslúžene 
za predvedenú hru a bojovnosť.  

Spýtali  sme sa hráčok, ako hodno-
tia svoj prvý turnaj. Natália Zugová: 
„Myslím, že sme ukázali čo dokážeme 
a čo sme natrénovali. Určite to nebo-
lo to najlepšie, ale dali sme do toho 

všetko a sme spokojné s naším výsled-
kom.“  Viktória Valachová: „Myslím, že 
7. miesto z 19 družstiev nie je vôbec 
zlý výsledok, väčšina protihráčok bola 
z klubov, kde sa venujú plážovému 
volejbalu viac rokov. My sme sa dali 
dokopy pred 6 týždňami, natrénovali 

sme čo to, koľko nám dovolilo počasie. 
Cez to všetko sme podali skvelý výkon 
a zahrali sme najlepšie, ako sa v daný 
moment dalo. Zistili sme, kde robíme 
chyby a pokúsime sa ich do turnaja  
v Bratislave čo najviac eliminovať.“

Michal Suchánek, tréner

Púchovské dievčatá prekvapili seba aj súperky
Plážový volejbal
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Krajské a oblastné futbalové súťaže

III. liga Západ

IV. liga SZ

VI. liga

Boj o čelo tabuľky dostáva v tretej lige mimoriadne 
dramatický náboj. Na víťazstvo v súťaži si brúsia zuby 
ešte štyri mužstvá. Pikntériou je, že v 15. kole si zme-
rajú sily Zlaté Moravce B s Belušou a v 14. kole Myjava 
s rezervou Zlatých Moraviec. Záver súťaže bude teda 
mimoriadne zaujímavý.   

13. kolo:
Šaľa – Beluša 1:1 (1:1)
Góly: 45. Vantruba – 29. Mišutka
Zostava FK Beluša: 
Vangel – Derka, Jánošík, Schizler, Beňo, Gašpar (76. 

Bielik), Cisár, Gáborík (27. Ďuriš), Mišutka, Hrenák, 
Gorelka, tréner Dušan Kramlík 

Nové Zámky – Lednické Rovne 2:1 (1:0)
Góly: 40. Šarfický, 56. Palacka – 79. M. Svorada
Zostava Lednických Rovní: 
Barták – Kollár, Husár, M. Svorada, Radič, Červený 

(53. Ambroš), Poláček, Buček, Pišta, Čačko, R. Svorada 
(46. Strapko)

Ostatné výsledky 13. kola:
Považská Bystrica – Marcelová 3:0, Častkovce – 

Nové Mesto nad Váhom 3:0, Kalná nad Hronom – 
Galanta 1:1, Nitra B – Myjava 0:4, Malženice – Veľké 
Ludince 3:0, Zlaté Moravce/Vráble B – Imeľ 1:0
1. Z. Moravce B 13 9 2 2 19:8 29
2. Beluša 13 8 4 1 29:12 28
3. Myjava 13 8 3 2 24:10 27
4. P. Bystrica 13 7 4 2 31:13 25
5. Malženice 13 7 4 2 30:15 25
6. Častkovce 13 6 2 5 18:15 20
7. Marcelová 13 6 2 5 18:19 20
8. Šaľa 13 6 1 6 20:16 19
9. N. Mesto 13 6 1 6 17:19 19
10. Kalná 13 3 5 5 15:19 14
11. L. Rovne 13 4 2 7 15:24 14
12. Imeľ 13 3 4 6 11:16 13
13. V. Ludince 13 2 4 7 8:19 10
14. N. Zámky 13 3 1 9 12:37 10
15. Nitra 13 2 3 8 19:31 9

Program 14. kola:
Beluša – Nitra B (20. 6. o 17.00), Lednické Rovne – 

Malženice (20. 6. o 17.00), Častkovce – Kalná nad Hro-
nom, Marcelová – Nové Zámky, Nové Mesto nad Vá-
hom – Imeľ, Myjava – Zlaté Moravce/Vráble B, Veľké 
Ludince – Šaľa, Galanta – Považská Bystrica

Boj o kráľa tretej ligy sa dramatizuje

V. liga Sever

VII. liga

Peter Mišutka (vpravo) poslal Belušanov v Šali do ve-
denia, no napokon si súperi body podelili. 

13. kolo:
Gbely – Kvašov 1:0 (1:0)
Gól: 4. Nemec
Zostava Spartak Kvašov: 
Bobot – Bušík, Kresánek, Strapko, Novosad, Vápe-

ník, Amrich, Bartoš, Líška, Egly, Mutala, tréner Ľuboš 
Žiaček

Lehota pod Vtáčnikom – Radimov 2:0, Prečín – 
Trenčianske Stankovce 1:1, Boleráz – Domaniža 3:1, 
Dolné Vestenice – Vrnbové 3:1, Bánovce nad Bebra-
vou – Hlohovec 2:0, Partizánske – Športové kluby 
Blava 4:1, Prievidza – Trebatice 1:4
1. Partizánske 13 10 1 2 33:16 31
2. Lehota 13 9 3 1 27:7 30

3. Radinov 12 9 1 2 31:17 28
4. ŠK Blava 12 7 2 3 21:15 23
5. Domaniža 13 7 1 5 24:23 22
6. Boleráz 12 6 3 3 25:12 21
7. Gbely 12 5 4 3 17:15 19
8. T. Stankovce 13 5 4 4 21:21 19
9. Trebatice 13 4 4 5 24:26 16
10. Prievidza 13 5 0 8 18:28 15
11. Prečín 13 3 4 6 12:19 13
12. Hlohovec 12 3 3 6 12:25 12
13. Kvašov 13 3 2 8 14:27 11
14. D. Vestenice 13 3 0 10 22:33 9
15. Vrbové 12 1 5 6 13:19 8
16. Bánovce 13 2 1 10 15:26 7

Program 14. kola:
Dolné Vestenice – Bánovce nad Bebravou, Hloho-

vec – Lehota pod Vtáčnikom, Radimov – Gbely, Vrbo-
vé – Trebatice, Domaniža – Prievidza, Športové klu-
by Blava – Prečín, Kvašov – Partizánske, Trenčianske 
Stankovce – Boleráz

13. kolo: Melčice-Lieskové – Handlová 2:0, Deže-
rice – Brvnište 3:3, Pruské – Podmanín 4:2, Plevník-
-Drienové – Košeca 2:1, Veľké Uherce – Kanianka 
2:1, Uhrovec – Ladce 0:6, Horná Poruba – Zemianske 
Kostoľany 2:0, Chocholná-Velčice – Podolie 3:1
1. V. Uherce 13 10 1 2 33:15 31
2. Ladce 13 10 0 3 37:22 30
3. Lieskové 13 8 3 2 37:23 27
4. Košeca 13 7 4 2 29:13 25
5. Plevník 13 8 1 4 37:21 25
6. Z. Kostoľany 13 7 0 6 24:24 21
7. Kanianka 13 6 2 5 25:25 20
8. H. Poruba 13 5 4 4 25:26 19
9. Podmanín 13 5 2 6 30:25 17
10. Chocholná 13 5 2 6 22:24 17
11. Uhrovec 13 5 1 7 21:39 16
12. Brvnište 13 3 5 5 18:18 14
13. Pruské 13 4 0 9 26:39 12
14. Podolie 13 4 0 9 20:34 12
15. Handlová 13 1 4 8 17:32 7
16. Dežerice 13 0 3 10 16:37 3

Program 14. kola:
Zemianske Kostoľany – Melčice-Lieskové, Handlová 

– Pruské, Kanianka – Uhrovec, Ladce – Horná Poruba, 
Podmanín – Dežerice, Plevník-Drienové – Veľké Uher-
ce, Košeca – Podolie, Brvnište – Chocholná-Velčice

11. kolo: 
Tuchyňa – Šebešťanová 4:2 (0:1)
Góly: Štefula 2, Adamovič 2 – Karol Petrík
Dohňany – Udiča 0:2 (0:0)
Góly: Súľovský, Melicherík
Bolešov – Streženice 1:0 (1:0)
Gól: Štefánek
Sverepec – Papradno 1:3 (0:1)
Góly: Illo – Fujaček, Jeleník, Galko
Košecké Podhradie – Mikušovce 0:0

1. Bolešov 11 7 4 0 28:7 25
2. Udiča 11 6 3 2 27:13 21

3. Streženice 11 6 3 2 28:15 21
4. Tuchyňa 11 5 4 2 24:15 19
5. Lysá 10 5 3 2 23:17 18
6. Papradno 11 5 3 3 21:16 18
7. K. Podhradie 11 4 3 4 18:26 15
8. Visolaje 10 4 2 4 14:19 14
9. Sverepec 11 4 2 5 14:23 14
10. D. Kočkovce 10 4 1 5 14:12 13
11. Šebešťanová 11 2 4 5 21:26 10
12. Jasenica 10 2 3 5 16:25 9
13. Mikušovce 11 1 2 8 8:23 5
14. Dohňany 11 1 1 9 16:35 4

Program 12. kola:
Papradno – Visolaje, Lysá pod Makytou – Košecké 

Podhradie, Streženice – Sverepec, Udiča – Bolešov, 
Dolné Kočkovce – Dohňany, Šebešťanová – Mikušov-
ce, Tuchyňa – Jasenica

Nadstavba
Skupina o 1. – 4. miesto
Nová Dubnica – Vrchteplá 4:0, Praznov – Kolačín 3:1
Skupina o 5. – 8. miesto
Lednica – Bodiná 2:3, Horovce – Pružina 4:3
Skupina o 9. – 12. miesto
Fan Club Púchov – Kameničany 4:0
Program 
Skupina o postup:
Vrchteplá – Nová Dubnica, Kolačín – Praznov
Skupina o 5. – 8. miesto:
Bodiná – Lednica, Pružina – Horovce
Skupina o 9. – 12. miesto:
Orlové – Dulov, Kameničany – Fan Club Púchov
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SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v srdciach 
našich žiješ stále s nami“. 
Dňa 15.6.2021 si pripomí-
name 5. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec a starý otec 
Jozef Vaculčík z Beluše. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
“Odišiel si ticho, žiadne 
lúčenie, ostalo nám len 
smutné spomínanie. 
„ Dňa 15.6.2021 si pri-
pomenieme 4. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec 
a dedko Štefan Pšenák. 
S  láskou spomína man-
želka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Deň s dňom sa strieda, 
čas rýchlo letí, ubehli 
roky, čo s nami už nie si. 
Sú bolesti, na ktoré nie 
je liek. Sú rozhodnutia, 
ktoré nevrátiš späť. Sú 
spomienky, ktoré ne-
vymažeš. Sú ľudia, na 
ktorých nezabudneš. 
Behom života sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
ale sú okamihy, na ktoré často spomíname.“ 
Dňa 12.6.2021 sme si pripomenuli 13. výročie 
úmrtia Vladimíra Luhového z Horných Kočko-
viec. S láskou spomína mama, sestra s rodinou, 
dcéra Lenka a Dominika.

SPOMIENKA
„Aj keby láskou vzbudiť 
sme Ťa chceli, neozveš sa 
už nikdy viac. Odišiel si, 
zmĺkol, išiel navždy spať. 
Márne Ťa naše oči všade 
hľadajú, márne nám slzy 
po tvári stekajú. Sú chví-
le, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, ktoré tisíc-
krát spomíname. Čas plynie, smútok zostáva, tá 
strata v srdci bolieť neprestáva.“ Dňa 7. júna 2021 
uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec, dedko Pavel Janiš z Milochova. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú s nami. S láskou a vďakou 
spomína manželka a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
„Dňa 13.6.2021 si pripomenieme 14. výročie 
úmrtia mamy a babky Jozefy Sýrnej a 3.5.2021 
sme si pripomenuli 13. výročie úmrtia otca 
a  dedka Ignáca Sýrneho. Spomína syn Jozef 
s  dcérami a  zaťom a  syn Milan s  rodinou. Spo-
meňte si spolu s nami v tichej modlitbe.

SPOMIENKA
Dňa 24.6.2021 si pripo-
míname 3. smutné výro-
čie úmrtia Emila Fedora 
z  Dolných Kočkoviec. 
S  láskou a úctou spomí-
na manželka, syn a dcé-
ra s rodinami.

SPOMIENKA
8. júna sme si pripome-
nuli 20 rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý otec a starý 
otec Alojz Gabko. S lás-
kou a vďakou spomína 
dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas plynie, ale spo-
mienky zostávajú.“ Dňa 
14. 6. 2021 uplynulo 11 
rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, matka a  bab-
ka Terézia Bradáčová, 
rod. Gabková. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spo-
lu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú 
manžel Július, synovia Igor a Rasťo s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 19.6.2021 uplynie 
30 smutných rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a  otec 
Vojtech Hviezda. S  lás-
kou a  úctou spomínajú 
manželka, deti a ostatná 
rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.   
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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)

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a 
známym, ktorí sa pri-
šli dňa 30.5.2021 roz-
lúčiť s naším drahým 
zosnulým Eduardom 
Kalmom. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Poďakovanie patrí aj pohrebnej 
službe Advent a pánovi farárovi za dôstojnú 
rozlúčku. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

SLUŽBY

• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• 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

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983
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Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

PONUKA PRÁCE
Prijmeme na TPP údržbára s  miestom výkonu 
práce v Púchove. Pracuje sa  od pondelka do piat-
ku, víkendy voľné. Miesto vhodné aj pre aktívne-
ho dôchodcu. Nástup možný ihneď. V  prípade 
záujmu nás kontaktujte na č.t.: 0907/284 402.

PONUKA PRÁCE
Podnik technických služieb mesta, s.r.o., pri-
jme do zamestnania pracovníka na obsluhu mo-
torovej kosačky pri údržbe verejnej zelene. Požia-
davky: fyzická zdatnosť, vodičský preukaz sk. B. 
Predpokladaný termín nástupu: jún 2021. 

Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na adre-
su spoločnosti: 

Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Špor-
tovcov 890, 020 01 Púchov alebo na e-mail:  
ptsmpu@ptsmpu.sk.

PONUKA PRÁCE

Spoločnosť Cerva Bohemia s.r.o. prevádzka 
Strání, Kvetná, okres Uherské Hradiště ČR prijmú 
do pracovného pomeru sklára dutého skla. 
Záujemcom zabezpečíme bezplatné ubytovanie, 
služobné auto na cestu do práce, výhodné pla-
tobné podmienky, pracovný pomer na dobu 
neurčitú. 

Bližšie informácie Vám podá Ing. Marek Mikláš, 
riaditeľ, na emailovej adrese:  
miklas@cervabohemia.com alebo na telefóne 
+420 602 251 965

PONUKA PRÁCE
Letné kúpalisko hľadá plavčíkov

Ponúkaná mzda 4 € / 1 hod. brutto. V prípade 
záujmu bližšie info na tel. čísle 042/463 2440 
alebo mailom na mskpuchov@mskpuchov.sk.  
Podmienkou je platný plavčícky preukaz a 
zdravotný preukaz. 

OZNAM
Spojená škola I. Krasku 491, Púchov oznamuje, že 
vyhlasuje zámer priameho nájmu č.  2/2021 na 
prenájom nebytových priestorov v školskom in-
ternáte.  Predkladanie ponúk je do 06.07.2021 do 
12:00 hod. Celé znenie zámeru je zverejnené na 
www.sospuchov.sk a www.tsk.sk.

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVA
AŽ 70%

• NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA
• NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM

• VHODNÉ AJ PRE SKÚSENÝCH A NÁROČNÝCH NOSITEĽOV

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11 (PAMÄTNÁ FARA)

PÚCHOV
PUCHOV@DROPTIC.SK   0915 378 744

• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600
• Kúpim 2- alebo 1-izbový byt v blízkosti Zdravia   
0915679770

PRENÁJOM

• Dám do prenájmu garáž na ulici Okružná, časť pri 
NSP Zdravie. Tel.: 0919144008
• Dám do prenájmu 1-izbový byt, zariadený v Hor. 
Kočkovciach, pre 1 osobu, voľný ihneď 0914 120 216.

PRÁCA

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného, telesne 
postihnutého muža na vozíku, len z Púchova. Práca 
počas prac. týždňa – väčšinou v dopolud. hodinách. 
Ide o pomoc v domácnosti, upratovanie, nakupovanie, 
sprevádzanie pri voľnočasových aktivitách. 
Podmienkou je VP, zákl. mzda 450 € / mesiac a podľa 
potreby, možno aj viac. 0940 713 746
• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 - 2 hod. denne. 
0944 341 880
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POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ Akcia trvá od 15. 6.- 28.6.2021

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.skAkcia platí od 15.6. do 28.6.2021 alebo do vypredania zásob, len v predajni Púchov.

12,90 €

22,90 €
15,90 €

4,90 €

NÁDOBA NA VODU  
210 l
300 l
PODSTAVEC
VEKO 

PELARGÓNIA 
ROZKVET 
500 ml

1,20 €

POSTREKOVAČ
SPRAYER  
6 l 14,90 €

UHLIE NA 
GRILOVANIE
2,5 kg

2,50 €

ZĽAVA VO VÝŠKE DPH

2,20 €

4,20 €

9,90 €

LIADOK  
5 kg
10 kg
25 kg 

cena za 1 kg - 0,44 € 

cena za 1 kg - 0,42 € 

cena za 1 kg - 0,40 € 
cena za 1 l - 2,40 € 

cena za 1 kg - 1,00 € 

do vypredania zásob 

TRÁVNIKOVÁ 
OBRUBA
ELASTICKÁ  
100x 4 cm

11,70 €
cena za 1 m - 1,17 € 

KŔMNA ZMES PRE NOSNICE  
TOP - sypká, Versele -Laga
20 kg + 2 kg GRÁTIS  12,60 €
cena za 1 kg -  0,63 € 

PÔVODNÁ CENA 399,90 €

AKCIOVÁ CENA

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

289,90 €

Najširší sortiment kŕmnych zmesí pre 
hospodárske zvieratá, najvyššej kvality 

od belgickej �rmy Versele Laga

ZÁHRADNÉ ROZSTREKOVAČE 
WL -Z30, WL- Z23, WL - Z16, WL-Z14, WL -Z11, 


