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V mesiacoch máj a jún 2021 prebiehali pod taktovkou Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Púchov opravy a asfaltovanie povrchov miestnych komunikácií  V mesiacoch máj a jún 2021 prebiehali pod taktovkou Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Púchov opravy a asfaltovanie povrchov miestnych komunikácií  
v meste Púchov na Hoštínskej ulici, na Moravskej ulici a v miestnej časti Vieska. Obnovilo sa aj vodorovné dopravné značenie na Hoštínskej ulici. Práce realizovala v meste Púchov na Hoštínskej ulici, na Moravskej ulici a v miestnej časti Vieska. Obnovilo sa aj vodorovné dopravné značenie na Hoštínskej ulici. Práce realizovala 
spoločnosť SKANSKA SK, a.s., ktorá sa stala úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní s celkovou cenou 59 611,99 eur.                     spoločnosť SKANSKA SK, a.s., ktorá sa stala úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní s celkovou cenou 59 611,99 eur.                     Laura KrošlákováLaura Krošláková
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Slovami primátorky: V Púchove to opäť žije
Zaradenie nášho okresu do zelenej farby v rámci Zaradenie nášho okresu do zelenej farby v rámci 

Covid Automatu sa odzrkadľuje aj v postupnom Covid Automatu sa odzrkadľuje aj v postupnom 
návrate do športového i kultúrneho života. návrate do športového i kultúrneho života. 

Krásna akcia - nábor mladých hokejistov pre Krásna akcia - nábor mladých hokejistov pre 
MŠK Púchov sa konala v nedeľu pod taktovkou MŠK Púchov sa konala v nedeľu pod taktovkou 
OZ Draci Púchov a bola spojená s krstom masko-OZ Draci Púchov a bola spojená s krstom masko-
ta menom Puky. Pozvanie na zimný štadión prijal ta menom Puky. Pozvanie na zimný štadión prijal 
najlepší útočník MS 2021 Peter Cehlárik, ktorý najlepší útočník MS 2021 Peter Cehlárik, ktorý 
týmto podporil ako veľký hokejový vzor, malých týmto podporil ako veľký hokejový vzor, malých 
nadšencov hokeja. Ďakujem aj touto cestou Pet-nadšencov hokeja. Ďakujem aj touto cestou Pet-
rovi Cehlárikovi, zástupcom MŠK Púchov a najmä rovi Cehlárikovi, zástupcom MŠK Púchov a najmä 
tímu Jozefa Koncového a rodičom z OZ Draci Pú-tímu Jozefa Koncového a rodičom z OZ Draci Pú-
chov za prípravu a organizáciu tejto krásnej akcie. chov za prípravu a organizáciu tejto krásnej akcie. 
Ďakujeme všetkým deťom a rodičom za ich účasť Ďakujeme všetkým deťom a rodičom za ich účasť 
a tešíme sa už čoskoro na ľade.a tešíme sa už čoskoro na ľade.

Život sa vrátil aj do Divadla Púchov, kde sa v ne-Život sa vrátil aj do Divadla Púchov, kde sa v ne-
deľu mohli priaznivci kultúry v meste v rámci Dňa deľu mohli priaznivci kultúry v meste v rámci Dňa 
otvorených dverí nadýchnuť divadelnej atmo-otvorených dverí nadýchnuť divadelnej atmo-
sféry a potešiť oko i dušu folklórnym vystúpením sféry a potešiť oko i dušu folklórnym vystúpením 
mestských súborov. Na svoje si prišli aj priaznivci mestských súborov. Na svoje si prišli aj priaznivci 
výstavy, ktorí nazreli do prezentácie modrotlače  výstavy, ktorí nazreli do prezentácie modrotlače  
i ľudových krojov z Púchova a jeho okolia. Ďa-i ľudových krojov z Púchova a jeho okolia. Ďa-
kujem všetkým pracovníkom Púchovskej kultú-kujem všetkým pracovníkom Púchovskej kultú-
ry, s.r.o. za ich nasadenie a tiež všetkým členom ry, s.r.o. za ich nasadenie a tiež všetkým členom 
súborov, ktorí sa zapojili do vystúpení, a samo-súborov, ktorí sa zapojili do vystúpení, a samo-
zrejme všetkým účastníkom. Do budúcich dní je zrejme všetkým účastníkom. Do budúcich dní je 
pripravený skvelý kultúrny program, adresovaný pripravený skvelý kultúrny program, adresovaný 
nadšencom divadla, ale aj fanúšikom koncertov nadšencom divadla, ale aj fanúšikom koncertov 
pre seniorov či mládež. Viac sa dočítate aj v tomto pre seniorov či mládež. Viac sa dočítate aj v tomto 
vydaní Púchovských novín. V Púchovskom múzeu vydaní Púchovských novín. V Púchovskom múzeu 
v Župnom dome sa počas „nabitej“ nedele konala v Župnom dome sa počas „nabitej“ nedele konala 
prehliadka s odborným výkladom, a to všetko pri prehliadka s odborným výkladom, a to všetko pri 
príležitosti Európskych dní archeológie. príležitosti Európskych dní archeológie. 

Leto je už v plnom prúde a potvrdzuje to aj naše Leto je už v plnom prúde a potvrdzuje to aj naše 
letné kúpalisko, kde našlo počas víkendu osvieže-letné kúpalisko, kde našlo počas víkendu osvieže-
nie cez tisíc záujemcov o vodu, slniečko a pohodu. nie cez tisíc záujemcov o vodu, slniečko a pohodu. 

A darí sa aj láske. Dva snúbenecké páry si v so-A darí sa aj láske. Dva snúbenecké páry si v so-
botu povedali svoje „áno“ na celý život a mne bolo botu povedali svoje „áno“ na celý život a mne bolo 
cťou byť súčasťou tohto manželského sľubu. No-cťou byť súčasťou tohto manželského sľubu. No-
vomanželom prajem na spoločnej ceste životom vomanželom prajem na spoločnej ceste životom 
veľa šťastia a lásky.veľa šťastia a lásky.

Minulý týždeň začali realizačné práce na rekon-Minulý týždeň začali realizačné práce na rekon-
štrukcii Domu smútku v Horných Kočkovciach  štrukcii Domu smútku v Horných Kočkovciach  

a zároveň boli ukončené rekonštrukčné práce na a zároveň boli ukončené rekonštrukčné práce na 
objekte Základnej umeleckej školy v Púchove, kde objekte Základnej umeleckej školy v Púchove, kde 
vznikli nové učebne a ateliér. V budúcom týždni sa vznikli nové učebne a ateliér. V budúcom týždni sa 
uskutoční slávnostné prevzatie týchto prác spolu uskutoční slávnostné prevzatie týchto prác spolu 
s otvorením priestranstva pred ZUŠ. Pripravujeme s otvorením priestranstva pred ZUŠ. Pripravujeme 
aj prekvapenia súvisiace s touto krásnou akciou, aj prekvapenia súvisiace s touto krásnou akciou, 
ktoré budú okrem iného aj prezentáciou histórie ktoré budú okrem iného aj prezentáciou histórie 
objektu ZUŠ Púchov a jej zakladateľa.objektu ZUŠ Púchov a jej zakladateľa.

V stredu sa bude konať mestské zastupiteľstvo, V stredu sa bude konať mestské zastupiteľstvo, 
na ktorom budú poslanci schvaľovať mnohé zá-na ktorom budú poslanci schvaľovať mnohé zá-
važné dokumenty, ktoré môžu ovplyvniť život važné dokumenty, ktoré môžu ovplyvniť život 
v meste v ďalšom období. Spomeniem aspoň v meste v ďalšom období. Spomeniem aspoň 
schválenie Koncepcie Lesoparku, koncepcií špor-schválenie Koncepcie Lesoparku, koncepcií špor-
tu a kultúry na ďalších päť rokov, prijatia Zásad, tu a kultúry na ďalších päť rokov, prijatia Zásad, 

ktorými sa určuje postup pri poskytovaní indivi-ktorými sa určuje postup pri poskytovaní indivi-
duálnej prepravy pre seniorov v meste Púchov, duálnej prepravy pre seniorov v meste Púchov, 
čím môže dôjsť k rozšíreniu sociálnej pomoci pre čím môže dôjsť k rozšíreniu sociálnej pomoci pre 
občanov nad 65 rokov, ktorí následne budú môcť občanov nad 65 rokov, ktorí následne budú môcť 
využívať prepravnú službu „sociálny taxík“. Poslan-využívať prepravnú službu „sociálny taxík“. Poslan-
ci sa budú zaoberať aj schválením finančných pro-ci sa budú zaoberať aj schválením finančných pro-
striedkov na vybudovanie Amfiteátru Ilonka a tiež striedkov na vybudovanie Amfiteátru Ilonka a tiež 
odkúpením akcií Autobusovej dopravy Púchov, odkúpením akcií Autobusovej dopravy Púchov, 
a.s. tak, aby mesto bolo jediným akcionárom tejto a.s. tak, aby mesto bolo jediným akcionárom tejto 
spoločnosti. O všetkom budeme bližšie informo-spoločnosti. O všetkom budeme bližšie informo-
vať po zasadnutí mestského zastupiteľstva v bu-vať po zasadnutí mestského zastupiteľstva v bu-
dúcom vydaní Púchovských novín.dúcom vydaní Púchovských novín.

Konečne sa zvítame aj s novými Púchovčanmi, Konečne sa zvítame aj s novými Púchovčanmi, 
na čo sa veľmi teším. Vítanie detí organizujeme na čo sa veľmi teším. Vítanie detí organizujeme 
po dlhšom čase, a tak bude tentokrát až v dvoch po dlhšom čase, a tak bude tentokrát až v dvoch 
termínoch. termínoch. 

O aktuálnych problémoch, s ktorými sa pasujú O aktuálnych problémoch, s ktorými sa pasujú 
samosprávy a s novými návrhmi zákonov, ako aj samosprávy a s novými návrhmi zákonov, ako aj 
nastavením eurofondov a podmienkami čerpania nastavením eurofondov a podmienkami čerpania 
Plánu obnovy, sa budeme v tomto týždni zaobe-Plánu obnovy, sa budeme v tomto týždni zaobe-
rať na zasadnutí Komory miest i Rady ZMOS. rať na zasadnutí Komory miest i Rady ZMOS. 

Bob Marley povedal, že: Bob Marley povedal, že: „Nikdy nevieš, aký si sil-„Nikdy nevieš, aký si sil-
ný, až kým byť silným sa nestane jedinou možnos-ný, až kým byť silným sa nestane jedinou možnos-
ťou, ktorú máš.“ ťou, ktorú máš.“ Takže, musíme bojovať aj v tomto Takže, musíme bojovať aj v tomto 
období, keď zo všetkých strán počúvame, že nás období, keď zo všetkých strán počúvame, že nás 
čaká tretia vlna pandémie a je len na nás, akí bu-čaká tretia vlna pandémie a je len na nás, akí bu-
deme zodpovední a opatrní počas leta. deme zodpovední a opatrní počas leta. 

Keďže som zachytila, že v televízii aktuálne Keďže som zachytila, že v televízii aktuálne 
môžeme sledovať životopisný seriál o svetovom môžeme sledovať životopisný seriál o svetovom 
géniovi Albertovi Einsteinovi, dovoľte mi citovať géniovi Albertovi Einsteinovi, dovoľte mi citovať 
jednu jeho originálnu myšlienku, ktorá je aktuál-jednu jeho originálnu myšlienku, ktorá je aktuál-
na aj v súčasnom svete a samozrejme aj v našom na aj v súčasnom svete a samozrejme aj v našom 
meste: meste: „Čo je správne, nie je vždy populárne. Čo je „Čo je správne, nie je vždy populárne. Čo je 
populárne, nie je vždy správne.“ populárne, nie je vždy správne.“ 

Letným slnovratom sa začínajú dni skracovať, Letným slnovratom sa začínajú dni skracovať, 
a tak nepremárnime nasledujúce dni. Užívajme a tak nepremárnime nasledujúce dni. Užívajme 
si v živote malé veci, pretože raz sa obzrieme  si v živote malé veci, pretože raz sa obzrieme  
a zistíme, že boli veľké. Ďalší týždeň začína, a tak a zistíme, že boli veľké. Ďalší týždeň začína, a tak 
skúsme darovať úsmev, utrieť niekoho slzy, pove-skúsme darovať úsmev, utrieť niekoho slzy, pove-
dať „milujem ťa“, skúsme urobiť tento svet krajším. dať „milujem ťa“, skúsme urobiť tento svet krajším. 
Pekný týždeň Vám všetkým! Pekný týždeň Vám všetkým! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Od 14. 6. do 11. 7. 2021 môžete v púchovskej 
predajni Tesco podporiť projekt Mesta Púchov 
„Detská zóna v mestskom Europarku“. 

Našim cieľom je vytvoriť v parku miesto pre stre-
távanie sa rodín a širokej verejnosti. Vďaka Vašim 
hlasom budeme môcť doplniť nové drevené hra-
cie prvky, akými sú domček, preliezačka, magne-
tická tabuľa, ktoré zapadnú do prírodného pro-
stredia parku v meste Púchov.

Ako hlasovať?
Hlasujete po nákupe odovzdaním žetónu do 

označených stojanov umiestnených v príslušnej 
predajni Tesco, za projekt podľa vlastného výberu.

Informácie k projektu:
Tesco zastrešuje niektoré z aktivít v oblasti spo-

ločenskej zodpovednosti, zároveň podporuje 
nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci.  
V rámci programu realizácie komunitných pro-
jektov podporuje Tesco neziskové organizácie 
pôsobiace v oblasti ochrany životného prostre-
dia, zdravého životného štýlu, voľného času detí  
a mládeže, výchovy a vzdelávania, sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti, v oblasti boja proti 
plytvaniu potravinami a pomoci ľuďom v núdzi.

Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne vyu-
žíva špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne 
patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál 
ako samotnej firmy, tak zamestnancov, dodáva-
teľov a obchodných partnerov, a v neposlednej 
miere aj zákazníkov.

Pod hlavičkou Tesco prebieha aj projekt Vy roz-
hodujete, my pomáhame zameraný na podporu 
komunitných iniciatív, aktivít a projektov, ktoré sú 

prospešné v rámci všetkých regiónov po celom 
Slovensku.

Program Vy rozhodujete, my pomáhame je dôle-
žitou súčasťou Tesca, do ktorého sa môžu zapojiť 

všetky neziskové organizácie spĺňajúce podmien-
ky pridelenia finančného grantu. Transparentnosť 
výberu zabezpečí výberová komisia.

Nadácia Pontis 

MAD Púchov bude počas letných 
prázdnin premávať podľa zmene-
ných cestovných poriadkov, ktoré 
kompletné nájdete na webovej 
stránke www.mhdpuchov.sk.

Počas pracovných dní v doterajšom 
obmedzenom prázdninovom režime 
sa pridávajú spoje:

- MAD 5, spoj č.23 s odchodom od 
Nást. Conti sever o 18:40 a vratný spoj 
č. 30 s odchodom o 19:06 z Hoštinej

- MAD 60, spoj č. 3, odchod od Tesca 
o 11:37 nezachádza k ZŠ Slovanská 

 - MAD 6, spoj č.2 odchod od Hyd-
rocentrály o 7:05 (nepremáva školský 
spoj č. 4 linky MAD 6š cez H. Kočkovce)

Počas soboty a štátnych sviatkov pre-
máva len upravená linka MAD 50: 

- MAD 50, spoj č. 9, 11 a 13 sú posu-
nuté s odchodmi zo žel. stanice o 15 
min skôr z dôvodu napojenia na rýchli-
ky (14:15, 16:15, 18:15)

Počas nedele a cirkevných sviatkov 
premáva upravená linka MAD 50 a pre-
mávajú „kostolné“ spoje:

- MAD 5, spoj č.5 s odchodom zo žel. 
stanice o 8:45 a vratný spoj č.8 s od-
chodom z Hoštinej III. (DK) o 9:10

- MAD 50, ruší sa spoj č.7 s odcho-
dom zo žel. stanice o 12:15, ktorý je 
nahradený znovu zavedeným spojom 
č.9 MAD 5 s odchodom zo žel. stanice 
o 11:45 (požiadavka skoršieho „kostol-
ného spoja“ a nástupu na zastávke 
„Divadlo“)

- MAD 50, ruší sa spätný spoj č.10  
s odchodom z Hoštinej o 13:10, ktorý 
je nahradený znovu zavedeným spo-
jom č.12 MAD 5 s odchodom z Hošti-
nej o 12:35

- MAD 6, spoj č.4 s odchodom od No-
sice V. (Hydrocentrála) o 7:40, spoj č.5, 
odchod od Tesca o 9:36 a vratný spoj 
č.8 odchod z Hydrocentrály o 10:10

- MAD 50, spoj č. 9, 11 a 13 sú posu-
nuté s odchodmi zo žel. stanice o 15 
min skôr z dôvodu napojenia na rýchli-
ky (14:15, 16:15, 18:15)

Dočasne zrušené spoje:
MAD 1: spoje č.17 a 18,
MAD 2: spoje č. 5, 6 a 14 (mžnosť po-

užiť linku MAD 30 - upravený spoj č. 5),
MAD 3: spoj č.4 a 8,
MAD 30: spoj č.3,
MAD 31a: spoj č.9 (je možné použiť 

linku MAD 30 - upravený spoj č. 2),
MAD 31b: spoj č.7,
MAD 5: spoje č. 2, 4, 5, 8, 15, 16, 19, 

20, 23, 26, 30,
MAD 6: spoje č. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11,
MAD 60: spoje č. 9, 11, 12,
MAD 61: spoje č. 5, 6, 9, 10, 12.
Premávajú bez zmeny: MAD 4, MAD 

41, MAD 51, MAD 51a
Čiastočne premáva: MAD 5š – zo-

stáva premávať spoj č.2 s odchodom  
z Hoštinej o 6:28

Nepremávajú: MAD 4š, MAD 6š, MAD 
71š, MAD 81š

Autobusová doprava Púchov, a.s. 

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 – 12:00

Radnica súčasne vyzýva a prosí občanov aby na úhradu za daň z nehnuteľnosti 
alebo poplatku za odpad využívali prioritne bankový prevod. 

Detská zóna v mestskom Europarku v Púchove

Zmena cestovných poriadkov MAD
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Primátorka mesta Katarína Heneková zvola-
la mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 
dňa 23. júna 2021 od 9.00 hod. v hlavnej sále 
Divad la Púchov s nasledovným programom: 

1. Schválenie Koncepcie Lesoparku - prezentácia
2. Prezentácia činnosti Mládežníckeho parla-

mentu mesta Púchov za rok 2020 – 2021
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí MsZ Púchov
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kont-

rolórky na II. polrok 2021
6. Návrh – VZN č. 3/2021 o podmienkach držania 

psov na území Mesta Púchov
7. Návrh - VZN č. 4/2021 o určení výšky príspev-

kov v školách a školských zariadeniach v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Púchov

8. Návrh – VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec-
kej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia v školách a školských zariadeniach zria-
dených na území mesta Púchov pre rok 2021

9. Nákup akcií spoločnosti Autobusová doprava 
Púchov, a.s. do vlastníctva Mesta Púchov

10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – jún 2021
11. Vyjadrenie mesta k zaradeniu Školskej je-

dálne: Miroslav Pojezdal, Nimnica 390, IČO: 
51293013, DIČ: 1123013947, do siete škôl a škol-
ských zariadení v SR

12. Koncepcia rozvoja športu v meste Púchov na 
roky 2021-2026

13. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Púchov 
na roky 2021-2026

14. Zásady činnosti výborov v mestských čas-
tiach Púchova

15. Zásady, ktorými sa určuje postup pri posky-
tovaní individuálnej prepravy pre seniorov v mes-
te Púchov

16. Zámer vydávania Púchovských novín v na-
sledujúcom období

17. Vstup mesta Púchov do občianskeho združe-
nia Smart Cities klub

18. Informácia o investičných akciách Mesta 
Púchov

19. Predaj, kúpa
20. Nájom
21. Správy o činnosti mestských spoločností, 

MsP a MsÚ
22. Rôzne
23. Interpelácie

 MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Mestské štipendium je na Slovensku ojedine-
lým projektom a v Púchove sa poskytuje talen-
tovaným študentom, ale aj žiakom v nepriazni-
vej sociálnej situácii, už od roku 2002.

Študenti s trvalým pobytom na území mesta 
Púchov majú možnosť do konca júla 2021 poži-
adať o pridelenie mestského štipendia. Mesto 
Púchov podporuje vzdelávanie študentov v zmy-
sle Zásad o podmienkach poskytovania mest-
ského štipendia, ktoré boli prijaté 31. mája 2011  
a schválené mestským zastupiteľstvom. V mi-
nulom roku udelila púchovská radnica mestské 
štipendium v celkovej hodnote 5.000 eur pre 25 
študentov, ktoré im pomohlo čiastočne pokryť ná-
klady spojené so štúdiom, ubytovaním a stravou  
a taktiež náklady na učebné pomôcky.

Štipendium, o ktoré majú možnosť študenti 
požiadať do konca mesiaca júl, poskytuje mla-
dým talentovaným študentom denného štúdia 
stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike  
i v zahraničí, ktorí sú občanmi mesta Púchov, ná-
klady spojené so štúdiom, respektíve náklady spo-
jené s reprezentáciou na vedomostných a či talen-
tových súťažiach.

Ako prispieť na účet mestského štipendia? 
Chcete podporiť talentovaných študentov?

Na účet mestského štipendia môžu prispieť dob-
rovoľným príspevkom ako jednotlivci, tak firmy 

alebo združenia. Účet mestského štipendia je zalo-
žený v ČSOB: SK93 7500 0000 0040 2331 8976

Kto je oprávneným žiadateľom o mestské šti-
pendiu?

Žiadateľ o mestské štipendium môže byť len bez-
úhonná osoba, ktorá:

- má trvalý pobyt v meste Púchov
- a ak v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov, 

musí byť zastúpený zákonným zástupcom.
Dokedy je možnosť podať žiadosť o mestské šti-

pendium? 
Žiadosť o mestské štipendium podá oprávnený 

žiadateľ na MsÚ v Púchove do 31. 7. 2021, písom-
nou formou, tlačivom, ktoré je dostupné prostred-
níctvom internetovej oficiálnej stránky mesta 
Púchov, resp. priamo na mestskom úrade, oddele-
ní školstva a sociálnych vecí, č. dv. 7.

Čo musí obsahovať žiadosť o mestské štipen-
dium?

- identifikáciu žiadateľa
- informácie o škole a študijnom odbore
- možnosti uplatnenia po ukončení štúdia
- požadovanú výšku štipendia s odôvodnením  

a rozpisom použitia
- prehlásenie so súhlasom n spracovávanie osob-

ných údajov
 Súčasťou žiadosti je:
- výpis z registra trestov ( s výnimkou maloletých 

osôb)
- vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho 

ročníka, maturitné vysvedčenie
- u študenta vysokej školy doklad o prospechu  

a správaní
 Mestské štipendium sa na základe žiadosti po-

skytuje najdlhšie na obdobie jedného školského 
roka, opakovane sa o jeho priznanie môže žiadateľ 
uchádzať počas štúdia trikrát.

O poskytnutí mestského štipendia a jeho sume 
rozhoduje komisia, ktorú menuje primátorka mes-
ta z radov členov komisií MsZ a odborníkov. Komi-
sia rozhodne o poskytnutí štipendia hlasovaním, 
môže aj na základe osobného stretnutia a poho-
voru so žiadateľom.

O schválení mestského štipendia a jeho výške je 
následne každý žiadateľ písomnou formou infor-
movaný a zároveň pozvaný na odovzdanie Listiny 
o udelení mestského štipendia. 

Na poskytnutie mestského štipendia nie je práv-
ny nárok. Mestské štipendium sa poskytuje banko-
vým prevodom a žiadateľ ho môže použiť do 30. 
júna kalendárneho roka. Žiadateľ je povinný nakla-
dať s poskytnutým mestským štipendiom účelne 
a hospodárne, predložiť doklady k vyúčtovaniu 
do 30. júna kalendárneho roka a zároveň vytvoriť 
podmienky pre kontrolu jeho čerpania.

MsÚ Púchov

Na Slovensku ojedinelý projekt mestského 
štipendia pokračuje v Púchove aj tento rok 

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva



spravodajstvospravodajstvo66

Mestská polícia

Považskobystrickí dopravní policajti dokumento-
vali minulý týždeň dopravnú nehodu motocyklistu  
a osobného auta, ktorá našťastie neskončila tragicky, 
ale „len pokrčenými plechmi“. 

Tridsaťštyriročný vodič skútra jazdil  po Moravskej 
ceste v Púchove. Podľa doterajších zistení, motocy-
klista zastavil na hranici križovatky a pri odbočovaní 
smerom doprava na cestu II/507 z dôvodu nevenova-
nia sa plne vedeniu vozidla a nesledovaniu situácie  
v cestnej premávke, narazil prednou časťou skútra 
do ľavej zadnej časti vozidla Citröen s pripnutým  prí-
vesným vozíkom, ktoré viedol 58-ročný vodič z ČR. 

Po náraze motocyklista spadol na pravú stranu 
vozovky a utrpel zranenie kolena. Dychová skúška 
u vodičov bola negatívna. Škoda na vozidlách bola 
predbežne vyčíslená na 3500 €. Dopravná nehoda je 
v štádiu vyšetrovania. 

Motocyklistická sezóna je v plnom prúde, preto na 
záver máme  pár rád a odporúčaní. Polícia v Tren-
čianskom kraji  venuje zvýšenú pozornosť správaniu 
sa motocyklistov a vodičov motorových vozidiel na 
našich cestách. Okrem toho však s cieľom zaistenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vodičom 
motocyklov a ostatným vodičom motorových vozi-
diel odporúčame: 

Motocyklistom:
• nepreceňujte svoje schopnosti,
• na hlavnej ceste neplatí absolútna prednosť,
• aj keď ste na hlavnej ceste, dbať na zvýšenú opatr-

nosť pri prejazde križovatkami,
• prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti na 

hlavnej ceste môže byť príčinou dopravnej nehody,
• počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej 

premávky,
• nejazdite na motocykli pod vplyvom alkoholu ale-

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

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

ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov a bezpeč-
nostnú výstroj,

• buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cest-
nej premávky,

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

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

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

• dodržiavajte dostatočný bočný odstup pri pred-
chádzaní motocyklistov,

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

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

KR PZ Trenčín 

Zrážka skútra s prívesným vozíkom 
sa našťastie neskončila tragicky

Uviazol v pivnici
Na oddelenie mestskej polície prišla žena  

z Púchova s prosbou o pomoc pre svojho man-
žela. Ten sa mal v budove bývalých telekomu-
nikácii omylom zviezť výťahom až do suterénu, 
kde sa výťah zasekol. Z výťahu sa mužovi po-
darilo vystúpiť, no nedokázal sa dostať zo sute-
rénu von, keďže dvere do suterénu boli uzam-
knuté. Žena telefonovala aj správcovi budovy, 
ten bol nedostupný. Hliadka na mieste zistila, 
že výťah je pokazený, a keďže nebola v budove 
žiadna osoba, ktorá by mala kľúč od suterénu, 
mestskí policajti vybrali lišty a sklo a mužovi sa 
podarilo vyliezť cez otvor von. Hliadka o tom 
následne telefonicky informovala správcu bu-
dovy. 

Zrazená srnka
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že v púchovskej miestnej 
časti Vieska-Bezdedov je v smere na Ihrište 
vedľa komunikácie zrazená srnka. Mestskí poli-
cajti na miesto privolali poľovníka, ktorý srnku 
naložil do automobilu a z miesta odviezol. 

Ustlal si v kontajneri
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na Ulici dlhé 
lúky leží v kontajneri na papier neznámy muž. 
Hliadka na mieste našla muža z Lučenca, ktorý 
bol evidentne pod vplyvom alkoholu. Dopus-
til sa priestupku proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta. Hliadka priestupok vyriešila 
napomenutím. 

Nezobral si peniaze
Púchovskí mestskí policajti našli v bankomate 

na Štefánikovej ulici v Púchove nevyzdvihnutú 
finančnú hotovosť. Mestskí policajti peniaze 
zobrali a odniesli do pobočky, ktorej patril ban-
komat. Peniaze prevzal zamestnanec banky, jej 
riaditeľ vydal potvrdenie o prevzatí. 
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Deň otvorených dverí v Divadle Púchov
V nedeľu 20. 6. na Deň otcov sa konal Deň otvorených dverí v Divadle Pú-V nedeľu 20. 6. na Deň otcov sa konal Deň otvorených dverí v Divadle Pú-

chov. Divadelný súbor D121 pripravil pre deti premiéru predstavenia Líš-chov. Divadelný súbor D121 pripravil pre deti premiéru predstavenia Líš-
kanie alebo podvody kmotry líšky. Nasledovala vernisáž folklórnej výstavy  kanie alebo podvody kmotry líšky. Nasledovala vernisáž folklórnej výstavy  

a prezentácia divadelných, hudobných a tanečných súborov, ktoré spolu-a prezentácia divadelných, hudobných a tanečných súborov, ktoré spolu-
pracujú s Púchovskou kultúrou, s.r.o. Po veľmi nepriaznivom pandemickom pracujú s Púchovskou kultúrou, s.r.o. Po veľmi nepriaznivom pandemickom 
roku púchovská kultúra opäť ožíva.                 Foto: Slavomír Flimmelroku púchovská kultúra opäť ožíva.                 Foto: Slavomír Flimmel
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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“ 

NEDEĽA 4.7. | PEŠIA ZÓNA  | 16.30 H  
FIFO A VIERKA detský interaktívny koncert. Vstup voľný 

SOBOTA 28.8. | PEŠIA ZÓNA  | 19.30 H  
TRAKY koncert úsmevno-zábavnej kapely. Žánrovo sa  radí k 
modernému folku s prvkami popu, ľudovky a etna. Vstup voľný. 

NED 22.8. | AREÁL PRI VÁHU HOR. KOČKOVCE | 14.00 -18.00 H  
PÚCHOVSKÉ KOČKOVINY  V HORNÝCH KOČKOVCIACH 
PRE DETI A RODIČOV - Bližšie informácie na osobitných plagátoch 
a www.kultura.puchov.sk. Vstup voľný.

NEDEĽA 15.8. | PEŠIA ZÓNA  | 17.00 H  
MORAVANKA JÁNA SLABÁKA Koncertné vystúpenie 
Moravanky Jana Slabáka pre Vás i v Púchove! Nepremeškajte 
príležitosť posledný krát zažiť kráľovnu dychovky MORAVANKU. 
Vstup voľný.

PON - PIA. 23.8 - 27.8. | PEŠIA ZÓNA | 21.00 H  
BAŽANT KINEMATOGRAF 2021 Vychutnajte si skvelé 
�lmové ZÁŽITKY POD HOLÝM NEBOM z tradičného retro autobusa.
Vstup voľný. Info na osobitných plagátoch.

AYA - Koncert slovenskej rockovej kapely zo Žiliny. Vstup voľný.

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

BODY BALL - So sebou si prineste karimatku. 1 vstup 3 €.

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

BODY BALL - So sebou si prineste karimatku. 1 vstup 4 €.

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

Leto s jogou - So sebou si prineste karimatku. 1 vstup 3 €.

PIATOK 9.7. / 9.8. | PEŠIA ZÓNA | 17.00 H

Marcela Laiferová - Koncert. Vstup voľný.

PIATOK 9.7. / 9.8. | PEŠIA ZÓNA | 20.30 H
Helenine oči - Koncert. Vstup voľný.

LETNÝ PILATES - So sebou si prineste karimatku. 1 vstup 4 €.

UTOROK 6.7. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

LETNÝ PILATES - So sebou si prineste karimatku. 1 vstup 3 €.

UTOROK 3.8. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 

PONDELOK 12.7. / 19.7. | VEĽKÁ SÁLA DIVADLO | 18.30 H 
LETO S JOGOU - So sebou si prineste karimatku. 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. 

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 
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

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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V stredu 16. júna 2021 sa stretli  
v divadle púchovskí dôchodcovia na 
svojej výročnej schôdzi. Ako vo svojej 
správe uviedla predsedníčka ZO JDS 
Púchov Anna Gajdošíková poslednú 
výročnú schôdzu mali 17. 2. 2020. Plá-
novali na nej akcie na rok 2020, násled-
ná pandémia COVID-19 však mnohé 
plány zmenila. Napríklad plánované 
posedenie s občerstvením a hudbou  
v divadle pri príležitosti Dňa matiek 12. 
5. 2020 museli seniori zrušiť. Stihli však 
uskutočniť dva zájazdy na kúpanie do 
Afrodity v Rajeckých Tepliciach po 50 
členoch. Oslavu pre jubilantov pre 14 
členov stihli v prvom polroku v júni. Za 
druhý polrok sa už dôchodcovia ne-
mohli stretnúť z dôvodu obmedzenia 
počtu osôb.

Na záver roka členovia JDS vypra-

covali vinš do Nového roku a všet-
kým 140 členom podarovali stolový 
kalendár. Taktiež vyzdobili vianočný 
stromček pred divadlom. Do Nového 
roku sme pripravili plán práce a poži-
adali vedenie mesta o dotáciu na čin-
nosť pre rok 2021. Anna Gajdošíková 
informovala, že z ponúknutých rekon-
dično-liečebných pobytov obsadili 10 
(Piešťany 2, Lúčky 2, Turčianske Teplice 
2, Dudince 4). Na rozdiel od minulých 
rokov sa naši dôchodcovia nemohli zú-
častniť prednesu poézie a prózy alebo 
športových hier, pretože sa nič z toho 
nekonalo z dôvodov pandemickej si-
tuácie. Seniori dúfajú, že nasledujúce 
obdobie bude lepšie, ako bol uplynu-
lý rok a že sa budú môcť stretávať na 
oslavách a tanečných zábavách.

Slavomír Flimmel

Výročná členská schôdza Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Púchove

V apríli bol do vlády predložený 
Ministerstvom dopravy a výstavby 
(MDaV) materiál “Harmonogram prí-
pravy a výstavby projektov cestnej 
infraštruktúry” (zaevidovaný pod č. 
UV-7429/2021), ktorý je pokračova-
ním vlaňajšieho vládneho Uznesenia 
č.649/2020, ktoré stanovilo priority vo 

výstavbe o.i. aj rýchlostných ciest, kde 
ešte figurovala v prvej dvadsiatke pre 
náš región strategicky kľúčová komu-
nikácia - rýchlostná cesta R6 spájajúca 
D1 s hranicou ČR, kde sa napájala na 
českú D49.

A prečo to spomínam v tejto rubri-
ke? Jeden z dôležitých cieľov RC R6 je 

znížiť dopravné zaťaženie mesta a obcí 
púchovskej doliny odvedením tran-
zitujúcich motorových vozidiel (MV) 
z obcí na R6 a z nej na D1 a opačne  
z D1 na RC R6 a tým znížiť aj doprav-
né zaťaženie miestnych komunikácií  
a teda aj Ulice J. Kráľa v MČ Pod La-
chovcom, z ktorej už je reálne desiatky 
rokov obchvat Púchova, hoci technic-
ky a parametrami nie je na to táto ulica 
spôsobilá. V súčasnosti je na nej hus-
tota premávky cca 3.000 MV od 6:00 
do 18:00, čo je 250MV/hod. alebo cca 
4MV/min.

V materiáli prerokovanom vo vlá-
de 12. 5. 2021 na 10-tom tohtoroč-
nom rokovaní v bode 5. (Uznesenie  
č. 244/2021) a spomínanom v úvode 
- sa už ale žiadna RC R6 nespomína. 
Akosi vypadla spod lupy priorít NDS 
a v tichosti sa zakamuflovala a degra-
dovaním jej významu na cestu I. triedy 
prepadla aj „na dno” tabuľky priorít 
projektov hodnotených 1.323 km ciest 
prvej triedy kumulovane pod názvom 
projektu Modernizácia vybraných úse-
kov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN 
kraji “Rekonštrukcia cesty I/49 úsek 
hranica SR/ČR - Záriečie” a ešte „bližšie” 

ku koncu je úsek „Mestečko - Púchov”... 
s neurčitými a z môjho pohľadu ne-
akceptovateľnými termínmi realizácie 
„nevedno kedy” po roku 2028... R6-tka 
sa tak týmto uznesením a so svojou te-
rajšou reálne hotovou 2,57 km dĺžkou 
stane asi najkurióznejšou RC nielen  
v SR, ale asi aj v EÚ.

Pokúsim sa ešte osloviť kompetent-
ných od primátorky, prednostu okres-
ného úradu, Združenie podnikateľov 
Púchova, Združenie obcí púchovs-
kej doliny, našich poslancov v TSK aj 
samotného župana a poslanca NR  
s otázkou, čo zanedbali, keď dopusti-
li tento, dovolím si to nazvať pravým 
menom - katastrofický stav (tí čo rozu-
mejú stratégii a systému rozhodovania 
o prioritách vedia prečo som to takto 
pomenoval) a čo mienia urobiť, aby sa 
RC R6 opäť objavila v harmonograme 
a tým ostala aj v infraštruktúre transe-
urópskej dopravnej siete (koridor Via 
- Czecho – Slovakia), kde jednoznačne 
patrí a odkiaľ ju vláda na návrh Minis-
terstva dopravy a výstavby z nepocho-
piteľných a neznámych dôvodov prija-
tím materiálu de facto vyškrtla.

Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Obdobie okolo pandémie bolo 
náročné pre všetkých, žiaci sa učili 
z domu, športoviská boli zatvore-
né, obmedzení bolo neúrekom… 
Ale predsa sa po dlhšom čase po-
darilo Špeciálnym olympiádam 
Slovensko zorganizovať Hromad-
né podujatie v atletike, ktoré sa 
konalo 9. a 10. júna 2021 na atle-
tickom štadióne Technickej uni-
verzity v Košiciach. 

Žiaci, ktorí reprezentovali našu ško-
lu (vo vrhu guľou, v behu a v skoku 
do diaľky), nám na tomto podujatí 
urobili veľkú radosť, pretože priviezli 
domov 7 medailí... 5 zlatých a 2 strie-
borné. Sme pyšní, 
že máme takýchto 
skvelých atlétov, 
srdečne im blaho-
želáme a želáme 
ešte veľa takýchto 
skvelých úspechov!

Aj v tomto roku, 
ako je zvykom, naša 
škola usporiadala 
výstavu výtvarných 
prác žiakov so zdra-
votným znevýhod-
nením s názvom 
“Tvorivé dielničky”. 
Školy mohli pris-
pieť akýmkoľvek 
výrobkom, kresbou 
či maľbou na túto 
tému. Výstava sa 
stretla s obrovským 

záujmom a my sme sa potešili o to 
viac, že počas celého roka sme čelili 
veľmi náročným situáciám z dôvodu 
pandémie. 

Pre tých, ktorí by si chceli po-
zrieť krátke video z výstavy, pri-
dávame link: www.youtube.com/ 
watch?v=Os3PhxN-4Jk. 

Sledujte nás aj na FB: www.face-
book.com/spojenaskola.puchov.5.

Všetkým želáme pohodové leto, 
tešíme sa na slnečné prázdninové 
dni a veríme, že v septembri sa vráti-
me, bez akýchkoľvek obmedzení, do 
školských lavíc.

Spojená škola Púchov 

Kde sa stratila rýchlostná cesta R6?

Niečo málo zo špeciálnej školy
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Súťaže sú súčasťou každého školského roka. Sú prí-
ležitosťou, aby si žiaci porovnali svoje sily so žiakmi 
iných škôl, ale aj aby prekonávali svoje vlastné limity. 
Hoci situácia v tomto školskom roku organizátorom 
súťaží nepriala, nevzdali sa a pripravili pre žiakov rôz-
ne online alternatívy. Žiaci mali možnosť zapojiť sa 
do súťaží prostredníctvom online testov, natočených 
videí alebo poslaním vlastných diel. Túto príležitosť 
si žiaci nenechali ujsť a s chuťou sa do súťaží zapojili.

Adam Gerschdorf získal 3. miesto v celosloven-
skom kole súťaže Jazykový kvet 

Prvýkrát sme sa tento rok zapojili do jazykovo-u-
meleckej súťaže pre deti a mládež vo veku od 4 do 
19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazy-
koch s názvom Jazykový kvet. Súťaž prebieha už 
od roku 2011 na krajskej a celoslovenskej úrovni. 
Tento rok bol jej priebeh netradičný. Keďže recitáto-
ri sa nemohli súťaže zúčastniť prezenčne, dostali za 
úlohu pripraviť si vlastné video s prednesom. Adam 
Gerschdorf z 9.A si pripravil prednes svojej vlastnej 
básne, ktorú napísal v anglickom jazyku. Spoločne 
s pani učiteľkou Huťovou pripravili recitačné video. 
Prednes básne My feelings porotcov zaujal a Adam 
postúpil do celoslovenského kola. V celoslovenskom 
kole, ktoré prebehlo v júni, sa Adam umiestnil na vý-
bornom 3. mieste. 

Každoročnou tradíciou je prehliadka talentovaných 
recitátorov v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Školské 
kolo sa uskutočnilo dvoma spôsobmi. Mladší žiaci 
strávili príjemné recitačné popoludnie v škole, starší 
žiaci si vyskúšali online recitáciu cez zoom. Najšikov-
nejší žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa ten-
toraz uskutočnilo netradične, formou videí, v ktorých 
recitátori predniesli svoje texty a poslali ich do CVČ 
Včielka. V prvej kategórii nás v prednese prózy repre-
zentovala Klárka Muráriková z 3.A, ktorá sa umiest-
nila na 3.mieste a v prednese poézie Sárka Rebrová 
z 3.A, ktorá získala 2. miesto. V druhej kategórii nás 
v prednese poézie úspešne reprezentovala Anetka 
Horváthová z 5.A, ktorá sa umiestnila na 3.mieste  
a v prednese prózy Martin Ficek z 5.A. V tretej ka-
tegórii v prednese poézie zvíťazil Martin Janíček  

z 8.A, získal 1. miesto a postúpil do krajského kola  
a v prednese prózy nás reprezentovala Nina Bučková 
z 8.A. Žiakov pripravovali a s videami im pomáhali 
pani učiteľka Virgová a pani učiteľka Huťová.

Krajského kola anglickej olympiády sa zúčastnil žiak 
našej školy Hugo Bersihand zo 6.A. Získal 2. miesto  
v kategórii 1C. Hugo súťažil aj so žiakmi z gymnázií. 
Od prvého miesta ho delilo 1,6 bodu. Počas školské-
ho roka a najmä počas vianočných prázdnin sa spolu 
s pani učiteľkou Belobradovou pripravovali online.  
A čo na to celé povedal Hugo? „Už minulý rok som sa 
zúčastnil na olympiáde a zistil som, že to nebolo také 
ľahké, ako som si myslel. Povedal som si, že už nikdy 
nepôjdem. Napriek tomu som išiel. Písomná časť 
bola veľmi ťažká. Zázrakom som prešiel do ústneho 
kola, ktoré bolo ľahšie. Duchu Svätému ďakujem za 
úspech“.

Popri jazykových znalostiach, si žiaci overili aj svoje 
vedomosti z histórie. Katarína Rudincová, žiačka 7. A 
triedy sa v marci stala úspešnou riešiteľkou krajského 
kola dejepisnej olympiády – v kategórii E. Olympiáda 
sa uskutočnila v čase pandémie dištančne. Katku pri-
pravovala pani učiteľka Chlebanová. 

Nezabudli sme ani na matematické a prírodovedné 
súťaže

V matematickej súťaži Matematický klokan žiaci 
Ján Lancoš z 2.A, Sára Rebrová z 3.A a Ján Janíček zo 
6.A dosiahli výborné výsledky, patrili medzi 10% naj-
lepších riešiteľov. Výborné výsledky priniesla aj Pyta-
goriáda a Matematická olympiáda. Žiakov na mate-
matické súťaže pripravovali pani učiteľka Pobežalová 
a pán učiteľ Topor. Prvé miesto v okresnom kole fyzi-
kálnej olympiády patrilo Martinovi Janíčkovi z 8. A, 
ktorého pripravoval pán učiteľ Topor, v krajskom kole 
Chemickej olympiády nás reprezentoval Jakub Fedor 
z 9.A. Poďakovanie za prípravu patrí pánovi učiteľovi 
Rečkovi. 

Popri vedomostiach žiaci prejavili svoj umelecký 
talent

Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do výtvarnej 
súťaže Vesmír očami detí, ktorú vyhlasuje Slovenská 
ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Naši žiaci sa pod 

vedením triednych pani učiteliek prvého stupňa  
a pani asistentky Rebrovej s nadšením pustili do 
tvorby. Vybrané práce sa poslali do Považského osve-
tového strediska v Považskej Bystrici, ktorá spolupra-
cuje so Slovenskou ústrednou hvezdárňou. Na zá-
klade hodnotenia poroty sa v II. kategórii (1. stupeň 
ZŠ) umiestnili naši žiaci na prvých troch miestach:  
1. miesto: Lukáš Šedivý z 3.A, 2. miesto: Samuel Sivák 
z 1.A, 3. miesto: Adam Babčan z 3.A. Ich práce postu-
pujú do celoslovenského kola súťaže. 

Náš prváčik Ondrej Velacka vyhral so svojou po-
viedkou v súťaži Čarovanie perom, ktorú vyhlásila 
Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove. Ondrej-
ko svoju poviedku zvládol napísať v čase, keď ešte 
prváčikovia neprebrali písanie všetkých písmeniek. 

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili v priebehu škol-
ského roka do rôznych súťaží a učiteľom, ktorí ich pri-
pravovali, srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy 
a víťazom gratulujeme.                        Katarína Huťová 

Žiaci ZŠ s MŠ sv. Margity boli úspešní vo 
vedomostných aj umeleckých súťažiach

V súťaži „Spotreba pre život“ zís-
kal školský časopis ZŠ J. A. Komen-
ského v Púchove SPOTREBYTEĽ 
jednu z hlavných cien. Celosloven-
skú súťaž vyhlasuje Asociácia  spo-
trebiteľských subjektov Slovenska  
v spolupráci s Ministerstvom škol-
stva, vedy, výsku-
mu a športu SR. 
Spoločne súťažia 
časopisy stredných 
i základných škôl. 

V tomto školskom 
roku bola téma 
„Spotrebiteľ naku-
puje ekologicky 
priateľské produkty 
a odoláva zavádza-
niu“. Redakčná 
rada v zložení Anna 
Jancíková (IX. A)  

a Roman Bednárik (IX.B) v spoluprá-
ci s Mgr. Janou Jancíkovou pripravili 
kvalitný časopis nabitý informácia-
mi. Porotu zaujala aj grafika a hlavná 
myšlienka časopisu: SPOTREBYTEĽ - 
„Byť“ je viac ako „mať“.               

ZŠ J. A. Komenského

Školský časopis ZŠ J. A. Komenského ocenili v celoštátnej súťaži

Jednu z hlavných cien v súťaži Asociácie  spotrebiteľských subjektov Slovenska 
získla školský časopis ZŠ J. A. Komenského v Púchove. 
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Púchovský hokejový deň s Petrom Cehlárikom

V nedeľu 20. júna sa na Zimnom štadióne v Púchove sa na Deň otcov konal V nedeľu 20. júna sa na Zimnom štadióne v Púchove sa na Deň otcov konal 
nábor mladých hokejových talentov. Organizátori z OZ Draci Púchov pripra-nábor mladých hokejových talentov. Organizátori z OZ Draci Púchov pripra-
vili pre mladých hokejistov športové súťaže a hry.vili pre mladých hokejistov športové súťaže a hry.

Púchovské kúpalisko otvorili v piatok 18. júna
Horúce letné počasie a uvoľnenie protipande-Horúce letné počasie a uvoľnenie protipande-

mických opatrení umožnili vedeniu MŠK, s.r.o. mických opatrení umožnili vedeniu MŠK, s.r.o. 
naplánovať otvorenie sezóny letného kúpaliska naplánovať otvorenie sezóny letného kúpaliska 
od 18. júna. Počas horúceho víkendu sa prišlo od 18. júna. Počas horúceho víkendu sa prišlo 
okúpať približne 2 000 Púchovčanov.okúpať približne 2 000 Púchovčanov.

Pandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá Pandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá 
kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníc-kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníc-
tva Slovenskej republiky preto zverejnil zásady zdra-tva Slovenskej republiky preto zverejnil zásady zdra-
votne bezpečného kúpania sa a protiepidemické votne bezpečného kúpania sa a protiepidemické 
opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prí-opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prí-
rodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky rodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky 
je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je to-je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je to-
tiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.tiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.

Ako sa správať na kúpalisku: všeobecné odpo-Ako sa správať na kúpalisku: všeobecné odpo-
rúčania pre verejnosťrúčania pre verejnosť

• Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte 
príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.

• Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na 
častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celé-častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celé-
ho pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa ho pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa 
dotyku očí, nosa a úst.dotyku očí, nosa a úst.

• Pri pobyte na voľných oddychových plochách od-• Pri pobyte na voľných oddychových plochách od-
porúčame dodržiavať odstup aspoň dva metre od porúčame dodržiavať odstup aspoň dva metre od 
okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín 
či domácností.či domácností.

• Aspoň dvojmetrové odstupy odporúčame do-• Aspoň dvojmetrové odstupy odporúčame do-
držiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska: bez-držiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska: bez-
pečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach  pečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach  
a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a po-a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a po-
dobne.dobne.

• Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom  • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom  
s neznámymi osobami.s neznámymi osobami.

• Uprednostňujte bezkontaktné platby.• Uprednostňujte bezkontaktné platby.
• Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádz-• Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádz-

kovateľa kúpaliska.kovateľa kúpaliska.
Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, 

ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo 
kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčas-kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčas-
nosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus nosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus 
spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vo-spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vo-
dou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda dou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda 
samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše 
v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška. v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška. 

Kapacita kúpalísk podľa COVID automatuKapacita kúpalísk podľa COVID automatu
Nastavenie protiepidemických opatrení na ume-Nastavenie protiepidemických opatrení na ume-

lých kúpaliskách sa líši v závislosti od toho, v akej lých kúpaliskách sa líši v závislosti od toho, v akej 
farbe COVID automatu sa daný okres nachádza.  farbe COVID automatu sa daný okres nachádza.  

V čiernej sú kúpaliská zatvorené, v bordovej môže byť V čiernej sú kúpaliská zatvorené, v bordovej môže byť 
najviac 6 návštevníkov, v červenej a  ružovej najviac najviac 6 návštevníkov, v červenej a  ružovej najviac 
10 zákazníkov, v oranžovej najviac 30 % kapacity kú-10 zákazníkov, v oranžovej najviac 30 % kapacity kú-
paliska, v žltej najviac 50 % kapacity kúpaliska. Okres paliska, v žltej najviac 50 % kapacity kúpaliska. Okres 
Púchov je zelený, a teda bez kapacitných obmedzení. Púchov je zelený, a teda bez kapacitných obmedzení. 
Od 17. júna 2021 sa zrušila povinnosť prekrytia hor-Od 17. júna 2021 sa zrušila povinnosť prekrytia hor-
ných dýchacích ciest na kúpaliskách. ných dýchacích ciest na kúpaliskách. 

Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskáchZásady kúpania sa na umelých kúpaliskách
• Pred každým vstupom do bazéna sa osprchujte  • Pred každým vstupom do bazéna sa osprchujte  

a prejdite brodiskom, môžete tým znížiť riziko znečis-a prejdite brodiskom, môžete tým znížiť riziko znečis-
tenia vody až desaťnásobne. Každý návštevník kúpa-tenia vody až desaťnásobne. Každý návštevník kúpa-
liska môže byť zdrojom znečistenia bazénovej vody – liska môže byť zdrojom znečistenia bazénovej vody – 
okrem zvyškov kože a vlasov ľudia vnášajú do vody aj okrem zvyškov kože a vlasov ľudia vnášajú do vody aj 
pot, zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích pot, zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích 
krémov a podobne.krémov a podobne.

• Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, • Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, 
zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na 
hladine.hladine.

• Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo • Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo 
výrazne po chlóre, na stenách bazéna sú slizovité výrazne po chlóre, na stenách bazéna sú slizovité 
povlaky a steny či dno bazéna sú poškodené.povlaky a steny či dno bazéna sú poškodené.

• Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.• Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.
• Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané - môže-• Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané - môže-

te ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.te ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
• Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne 

osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po prí-osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po prí-
chode domov si dôkladne vyperte plavky.chode domov si dôkladne vyperte plavky.

• Používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hy-• Používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hy-
gieny.gieny.

Zásady kúpania sa detíZásady kúpania sa detí
• Pred vstupom do bazéna je potrebné deti • Pred vstupom do bazéna je potrebné deti 

osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukonče-osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukonče-
ní kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ní kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, 
ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry 
z kože a zbaví pokožku zvyškov chlóru.z kože a zbaví pokožku zvyškov chlóru.

• Deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienic-• Deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienic-
kých dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo kých dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo 
bruška a stehien.bruška a stehien.

• Deti veku primeraným spôsobom upozornite na • Deti veku primeraným spôsobom upozornite na 
zákaz pitia vody z bazéna.zákaz pitia vody z bazéna.

• Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.• Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.
ÚVZ SR, foto: Slavomír FlimmelÚVZ SR, foto: Slavomír Flimmel

Vrcholom vydarenej akcie bolo predstavenie nového hokejového maskota Vrcholom vydarenej akcie bolo predstavenie nového hokejového maskota 
PUKYHO, ktorého spolu s primátorkou mesta Katarínou Henekovou pokrstil PUKYHO, ktorého spolu s primátorkou mesta Katarínou Henekovou pokrstil 
najlepší hráč na MS v hokeji 2021 Peter Cehlárik.najlepší hráč na MS v hokeji 2021 Peter Cehlárik.
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výlevy vlastných detí. Keď do ich domu vniknú dva lupiči, nechá ich beztrestne lúpiť 
a tresnúť svojho syna. On sa obhajuje tým, že nechcel siliť nebezpečnú situáciu, ale 
všetci v jeho okolí ho majú za zbabelca. Hutch si pôvodne myslel, že to ustojí, ale keď 
sa stane jedným z cestujúcich, ktoré v nočnom autobuse obťažuje banda grázlov, 
buchnú v ňom nahromadené sadze. A že ich je. Než sa usadil, živil sa Hutch tým, že  
s pomocou násilia riešil problémy, na ktoré si nikto iný netrúfal, a absolvoval kvôli tomu 
veľa špeciálny tréning. Krvavá výchovná lekcie v autobuse spustí lavínu udalostí, ktoré 
Hutch preveria viac, ako čokoľvek doteraz prežil. Tento pán Nikto má ale poriadne tuhý 
korienok. A tajný trezor plný zbraní. 

MP 15 rokov – USA – Cinemart – 92 min. - Akčný, Thriller – Titulky. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov,ZŤP, vstupné 4 €. 

Nedeľa 27.6. 15:30 h MORE KÚZIEL 
Rodinné animované dobrodružstvo z pera scenáristu Aleca Sokolowa, nominovaného 
na Oscara za film Toy Story: Príbeh hračiek. Delphi je mladý delfín, nadšený a beznáde-
jný rojko, ktorý sa chce naučiť umenie starodávneho „tajného úderu“ chvostom, aby 
všetkých prekvapil. Jeho najlepší priateľ Zabe je večne ukecaný, Nonstop rozpráva  
a sníva o tom ako zbohatne. Spoločne plávajúc oceánom objavia Magický oblúk, 
ktorý dokáže premeniť každú rybu nato, čím si želá byť. Jedného dňa je oblúk zneužitý 
murénami, ktoré sa stali gigantickými a plánujú ovládnuť pokojné rybie mestečko. 
Delphi sa musí znova stretnúť so svojím dávno strateným otcom, aby získal silu a moc 
premôcť murény, zachrániť svoje mesto a získať svoju životnú lásku. Film uvidíte so 
slovenským dabingom. 

MP – Rusko – Magic Box – 84 min. – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent,  
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

Nedeľa 27.6. 17:30 h MATKY 

KULTÚRA
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 €, prístavok, balkón 16 €.  
Zakúpené vstupenky v roku 2020 ostávajú v platnosti.

KURZY 
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Štvrtok  24.6. 2021   tanečná sála  18.30 h
Pondelok  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

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV  
Streda 23.6. zasadacia miestnosť 16.00 h /3.skupina/
Streda 30.6. zasadacia miestnosť 16.00 h
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 25.6. 17:30 h MATKY
Film plný hereckých hviezd o tom, aké to je byť v dnešnej dobe mamou malých detí 
a k tomu zároveň ženou, kamarátkou a partnerkou. Skrátka, komédia o tom, ako byť 
matkou a nezblázniť sa z toho. Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana sú štyri kamarátky, trid-
siatničky, ktoré momentálne spája najmä jedno slovo – materstvo. Sára je úspešná in-
fluencerka, ktorá plánuje svoj blog o partnerských vzťahoch plynulo previesť na blog 
o výchove detí. Život berie so zdravým nadhľadom a iróniou. Keď ju však manžel Jirko 
privedie z pôrodnice rovno do rozostavaného domu, jej život nadobudne až príliš 
dobrodružné rozmery. Ďalej sa snaží plniť Instagram cool fotkami, ale všadeprítomný 
prach a nevyspatie výrazne ohrozujú jej zmluvu s vydavateľom, ktorému sľúbila do 
pol roka napísať knihu na tému ako byť najlepšou mamou. Sárine kamarátky však už 
dávno vedia, že žiadna „najlepšia mama“ neexistuje. Hedvika žije ako v zlatej klietke, jej 
manžel vorkoholik doma veľa času netrávi, a tak niet divu, že ju očarí mladý pouličný 
spevák David. Zuzana je po rozchode s Kamilom bez peňazí – prepracovaná a uštvaná 
matka dvoch malých čertov. Zato Eliška má skvelého chlapa úplne neznesiteľných 
rodičov a nikdy nekončiace tehotenské nevoľnosti. Ale hlavne majú jedna druhú.

MP 12 rokov – ČR – Bontonfilm – 95 min. – komédia, romantický. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné  4 €.

Piatok 25.6. 19:45 h NIKTO
Hutch (Bob Odenkirk) je unavený chlap stredného veku, ktorého život sa scvrkol na 
otravné každodenné rituály prekladané manželkiným pohŕdaním a pubertálnymi 
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Do súťaže sa môžu prihlásiť len deti s trvalým bydliskom v Púchove.

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

A pre všetky deti vystúpi 
hudobná skupina AYA

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

Byť šikovným 
v Púchove sa oplatí!

Cukráreň 
pred oponou

A PRÍĎ na pešiu zónu 
4.7. 2021 o 18.30 h 

 na otvorenie Púchovského kultúrneho leta, 
kde vyžrebujeme víťazov skvelých cien 

Ceny pre víťazov:

Ak vyhráš, preukážeš sa VYSVEDČENÍM a VÝHRA je TVOJA !

pešia zóna v Púchove

Spravte si pekný deň. Čaká na vás koncertné 
vystúpenie prvej dámy slovenskej populárnej hudby 

Marcely Laiferovej. Zaspomínajte si na jej hity 
a príďte si vypočuť aj nové piesne z jej repertoáru.

VSTUP VOĽNÝPÚCHOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2021

MARCELA LAIFEROVÁ

Piatok 9.7.2021|17.00h

MARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁ

Piatok 9.7.2021Piatok 9.7.2021Piatok 9.7.2021Piatok 9.7.2021|17.00h

MARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁMARCELA LAIFEROVÁ

PÚCHOVSKÁ KULTÚRA S.R.O. V PÚCHOVE PRIPRAVUJE

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

19.7. – 23.7. 2021

16.8.– 20.8.2021
SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY - TVORIVÝ TÁBOR

SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY - DIVADELNÝ TÁBOR
23.8.– 27.8.2021

26.7. – 30.7. 2021

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

celotýždňový program, obed, pitný réžim, táborové fotky a veľa prekvapení...
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 22.6.
Polievka: Šurdica  
1. Pražský kurací závitok, dusená ryža, 
zeleninový šalát
2. Kotlíkový hovädzí guláš so zemiakmi, 
Streda: 23.6.
Polievka: Francúzska-zelerová 
1. Hovädzie varené, burgundská  
omáčka, kysnutá knedľa
2. Vyprážaný karbonátok,  
zemiaky s maslom, kyslá uhorka
Štvrtok:24.6.
Polievka: Hrášková 
1. Diabolská bravčová pochúťka,  
opekaný chlieb vo vajci
2. Francúzske zemiaky s údeninou, 
obedový šalát
Piatok: 25.6.
Polievka: Fazuľová na kyslo  
1. Nitrianske bravčové pliecko, cestovina
2.Kurací rezeň na šampiónoch, ryža/ 
zemiakové dukáty, zeleninový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 22. 6.  
Polievka: Cícerová so šampiňónmi, chlieb
1. Hovädzí plátok na slanine, tarhoňa,  
st. čalamáda
2. Lasagne s mäsom a syrom
3. Vyprážaný syr so šunkou, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka
Streda: 23. 6.  
Polievka: Kur.vývar s mäsom a rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, 
zemiaková kaša, paradajkový šalát
2. Tortilla plnená kuracím mäsom  
a zeleninou, cesnakový dresing
3. Vyprážaný syr so šunkou, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka
Štvrtok: 24. 6.  
Polievka: Zeleninová s krupicovými 
haluškami, chlieb
1. Diabolská pochúťka, 1/2 dusená ryža, 
1/2 opekaný chlieb
2. Vyprážané šampiňóny, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
3. Vyprážaný syr so šunkou, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka
Piatok: 25. 6.  
Polievka:  Liptovská vývarová s kapustou 
a údeným mäsom, chlieb

1. Bravčové dusené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
3. Vyprážaný syr so šunkou, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka

Reštaurácia a kaviareň VIVA 
obedového menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa: 
4. Listový šalát s tuniakom, červ. cibuľou 
a vareným vajíčkom,  toast
Utorok: 22. 6.  
Polievka:  Hrachová s párkom / Karot-
ková s ružičkovým kelom a cestovinou  
1. Jánošíkov bravčový rezeň (slanina, 
údený syr, cibuľa, šampiňóny), zemia-
kové hranolky
2. Medový kurací steak, dusená ryža  
3. Pečené zemiakové plátky s bryndzou  
a smotanou, acidko  
Streda: 23. 6.  
Polievka:  Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami / Sedliacka hubová 
1. Brav. panenka na zelenom korení  
s tymianom, peč. zemiaky v šupke, 
cesnak. dresing  
2. Morčacie rizoto s lesnými hubami  
a syrom, kyslá uhorka
3. Parené buchty a makom  
Štvrtok: 24. 6.  
Polievka: Domáca fazuľová / Zeleninová 
so špaldovými haluškami 
1. Vyp. plnený brav. rezeň v cestíčku 
(šunka, niva), zemiaková kaša, kapustový 
šalát 
2. Prírodný kurací rezeň, dus. ryža  
so zeleninou  
3. Zapekané cestoviny s brokolicou  
a mozzarellou, paradajkový šalát  
Piatok: 25. 6.  
Polievka: Talianska paradajková so syrom  
/ Kalerábová s karotkou a cestovinou  
1. Gazdovský bravčový rezeň, ½ opekané 
zemiaky,  ½ zemiakové placky 
2. Vyprážaná treska ,,exclusiv´´ plnená 
syrom, varené zemiaky s maslom  
3. Cuketové rizoto s parmezánom, 
grécky šalát

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 22.6.
Minestrone 
Marinovaný kurací rezeň v smotane, 
opekané zemiaky, uhorkový šalát  

Tvarohové guľky s jahodami a maslom a 
posýpkou  
Tibet: Bravčové mäsko s chili a cesna-
kovou omáčkou, vajíčková ryža basmati
Streda: 23.6.
Strúčková nakyslo, chlieb 
Hamburger s morčacím mäskom, 
hranolky, bylinkový dresing  
Caesar šalát s grilovaným kuracím mäs-
kom, pečivo 
India: Kuracie mäsko TIKKA MASALA, 
cesnakový chieb NAAN, zeleninový šalát 
Štvrtok: 24.6
Hovädzí vývar RISI-BISI 

Pečená sedliacka bravčová krkovička, 
kyslá kapusta, knedľa  
Caesar šalát s grilovaným kuracím mäs-
kom, pečivo 
Tibet: Kuracie mäsko MANCHURIAN, 
cesnakové špagety 
Piatok: 27.6 
Fazuľová so zeleninkou 
Vyprážaný kurací rezník, zemiakový šalát 
nakyslo  
Caesar šalát s grilovaným kuracím mäs-
kom, pečivo 
India: Bravčová KATI rolka, zeleninový 
šalát, cesnakový dresing 

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

Cena: 25 €

26. jún 2021 (sobota)

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

SLOVENSKÝ RAJ - Sokolia dolina

Cena: 28 €

3 x MORAVSKÉ NAJ
13. júl 2021 (utorok) 

Priepasť  Macocha, Punkevná jaskyňa na lodič-
kách a rozprávkový hrad Bouzov. Nenechajte 
si ujsť jeden z TOP výletov na Morave!

TOP výlet na Morave!

Cena: 26 €

27. jún 2021 (nedeľa)

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

Posledné miesta!
Cena: 32 €

6. júl 2021 (utorok) Prázdninový zájazd!

VIEDENSKÉ
ATRAKCIE
Zámok Schönbrunn, najstaršia ZOO 
na svete a zábavný park Práter. TOP výlet pre všetkých!

Posledné miesta!

    ČESKÉ 4-DŇOVÉ ZÁJAZDY:                KŘIVOKLÁTSKO A SLAPY 8.-11. JÚL                 JIZERSKÉ HORY A FRÝDLANTSKO 15.-18. JÚL
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Výstrel z trebuchetu slávnostne otvoril 
zrekonštruovanú južnú časť hradieb
Hoci obnova historických pamiatok na Slovensku 
by sa dala prirovnať k behu na dlhé trate, pohľad 
na výsledok stojí za všetko vynaložené úsilie. Pro-
jekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime 
Európske Tradície, na ktorom Trenčianska župa 
spolupracovala s mestami Trenčín a Bučovice, je 
krásnym príkladom cezhraničnej spolupráce, kto-
rá priniesla nové príležitosti na oboch stranách 
hranice.
Vďaka projektu sa podarilo obnoviť zašlú slávu 
štyroch historicky významných lokalít – Ju-
žného opevnenia Trenčianskeho hradu, priľa-
hlého Čerešňového sadu a lesoparku Kalvária  
s časťou Hradisko u našich susedov v Bučovi-
ciach. Na Trenčiansky hrad sa tak návštevníci 
dostanú už aj novým vstupom od lesoparku 
Brezina. „V rámci tohto projektu sa nám podarilo 
pre verejnosť sprístupniť ďalších 7 000 m2 a obnoviť 
alebo novovybudovať až 9 objektov južného opev-
nenia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Čo sa veľkosti sprístupnenej plochy týka, je vďaka 
tomu Trenčiansky hrad druhým najväčším hra-
dom na Slovensku.
Projekt bol podporený v rámci OP Interreg V-A 
SK-CZ 2014-2020. „Išlo o najlepšie hodnotený 
projekt predložený v rámci Interregu, ktorý zís-
kal najvyšší počet bodov,“ doplnil župan. Celkové 
oprávnené výdavky projektu dosiahli takmer  
3 milióny eur, Trenčiansky samosprávny kraj do 
svojej časti investoval 670 tis. eur z vlastného roz-
počtu a približne 1,5 mil. eur z eurofondov. Sym-
bolom projektu sa stal funkčný model trebuche-
tu – stredovekého katapultu, ktorý zostrojili žiaci 
a pedagógovia SOŠ Považská Bystrica. Potenciál 
zrekonštruovaného priestoru má zvýšiť aj novin-
ka – turistický vláčik, ktorý k novému vstupu 
cez južné opevnenie návštevníkov vozí už od so-
boty 29. mája. Ak ste výsledky tohto unikátneho 
projektu ešte nevideli, určite sa máte na čo tešiť!  
                                                            - Lenka Kukučková -

Milí zdravotníci, ďakujeme vám! 
Historicky po prvýkrát kraj ocenil jednotlivcov aj 
kolektívy pôsobiace v oblasti zdravotníctva na 
území Trenčianskej župy. Impulzom k tomuto kro-
ku bolo náročné obdobie pandémie.
Z 35 doručených nominácií vybrala odborná po-
rota 11 jednotlivcov a 3 kolektívy. O konkrét-
nych menách v piatich kategóriách; lekár, sestra, 
iný zdravotnícky pracovník, manažér v zdravot-
níctve a kolektív; rozhodlo najmä to, ako sa no-
minovaní postavili k výzvam, ktoré im v práci  
v uplynulom roku priniesla pandémia COVID-19, 
veľký význam zohral aj ľudský faktor. „Sú to ľudia, 
ktorí pracujú od rána do večera, veľakrát nezištne 
a dokážu podať pomocnú ruku aj v mimoriadne 
náročných situáciách. Oni sú tými skutočnými 
celebritami a práve preto je dôležité poďakovať 
sa im takto verejne,“ povedal trenčiansky župan  
Jaroslav Baška. Predseda kraja využil túto príleži-
tosť a na záver ocenil aj posilnený kolektív Od-
delenia zdravotníctva a humánnej farmácie 
Úradu TSK. Tí počas roka 2020 neúnavne pri-
pravovali testovanie, distribuovali ochranné 
pomôcky lekárom na území kraja, dennodenne 
komunikovali s ministerstvom zdravotníctva, 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti aj so sa-

motnými občanmi.  
A to s obdivuhod-
nou ochotou, nasa-
dením a úsmevom 
na tvári.
Za prácu v sociál-
nych službách kraj 
udelil až 15 cien
Povolanie súvisiace 
s poskytovaním so-
ciálnej starostlivosti 
je skôr poslaním ako 
prácou. Láskavosť a 
dobrosrdečnosť sú 
hlavnými atribútmi, 
ktorými oplývajú zamestnanci v tejto oblasti. TSK 
sa rozhodol za rok 2020 oceniť 15 z nich.
Plaketu symbolizujúcu hlbokú vďaku si na 
pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
prevzali ocenení v troch kategóriách – Sociálny 
pracovník, Odborný zamestnanec v sociálnych 
službách a Manažér v sociálnych službách. 
„Úroveň poskytovania sociálnych služieb v Trenčian-
skom kraji je naozaj vysoká, a to aj vďaka 24 zaria-
deniam v pôsobnosti župy. Snahu všetkých, ktorí vy-

konávajú túto prácu aj na úkor svojho voľného času, 
je potrebné oceniť,“ povedal predseda TSK Jaroslav 
Baška, ktorý plakety odovzdával.
Ceny za prácu v sociálnych službách udeľoval 
Trenčiansky samosprávny kraj už po druhý-
krát, prvýkrát v roku 2019. Aj tentokrát župan 
vyzdvihol kvality a odvedenú prácu kolektí-
vu Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK, 
ktorému za uplynulý rok patrí veľká vďaka.    
                         - Sláva Gajdošíková, Ľubomír Bobák -

S riešením problémov 
klientom pomáhajú 

štvornohí miláčikovia 

Súčasťou každodenného života v Centre sociál-
nych služieb – Jesienka v Myjave je aj canistera-
pia, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na 
človeka. Srdcia klientov si okrem inštruktorky 
sociálnej rehabilitácie získali predovšetkým dve 
štvornohé terapeutky.
Canisterapia kladie dôraz na riešenie psycho-
logických, citových a sociálno-integračných 
problémov, praktikovať je ju možné individu-
álnou alebo skupinovou formou. „Pes je výborný 
spoločník, ale tiež aj zviera vhodné na výchovu pri-
jímateľov sociálnych služieb. Tento spôsob terapie 
prináša pre klientov len pozitíva. Zlepšuje jemnú 
a hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, podnecu-
je k verbálnej aj neverbálnej komunikácii, precvičuje 
pamäť a mnoho ďalšieho,“ priblížila Veronika Bre-
zovská, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v CSS 
– Jesienka Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Borderkolia Asidka a Australský ovčiak Hettie 
každý pracovný deň v plnom nasadení a s dob-
rou náladou navštevujú klientov zariadenia na 
izbách alebo v spoločenskej miestnosti. Počas 
náročných pandemických dní boli zvierací po-
mocníci veľkým prínosom, keďže prispeli k udr-
žaniu dobrého psychického aj fyzického stavu 
prijímateľov. Tí oveľa menej pociťovali rôzne 
obmedzenia a odlúčenia od príbuzných a rodiny.                                                                                   
                                                                                  - Matej Plánek -



históriahistória1616

Pri aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcií 
evanjelického zborového domu na Royovej 
ulici došlo aj k otvoreniu základného kameňa 
tejto stavby. Základný kameň v sebe skrýval 
plechový tubus s pamätným spisom, ktorý bol 
do kameňa vložený pri jeho posviacke 18. júna 
1939, o čom svedčí í nápis na kameni: LÉTA 
PÁNĚ 1939. Tento spis prináša autentické sve-
dectvo nielen o pomeroch vzniku zborového 
domu, ale i pomeroch a postavení evanjelikov 
v novovzniknutom vojnovom slovenskom štá-
te: V mene Božom.

Pamätný spis. Položenie základného kameňa Evan-
jelického domu osvety v Púchove n. Váhom – léta 
Páně 1939. Pomoc naše budiž ve jménu Páně, kterýž 
učinil nebe i zemi, jméno Jeho budiž od nás pochvá-
leno a zvelebeno odsaváď až na věky věků, Amen.

Naše dni, v ktorých sme sa rozhodli k u stavbe toh-
to domu, boli podobné dňom starého Izraela, kedy 
Hospodin bol zatriasol našou zemou a roztrhol ju 
(Žalm 60,4) pre našu nesvornosť a zlobu, kedy z vlasti 
našej Republiky Československej po kusoch bolo tr-
hané na všetkých stranách po mníchovskom a vie-
denskom rozsudku, až konečne prišlo k úplnému 
rozpadnutiu mnohou krvou vydobytej Českosloven-
skej Republiky.

Hospodin ukazoval lidu svému tvrdé věci a napá-
jel nás vínem zkourmoucení. Tieto slová najlepšie 
vyjadrujú našu bolesť nad stratou toho, k čomu sme 
s veľkou láskou priľnuli, začo mnohí životy svoje 
obetovali, k budovaniu čoho všetky svoje sily vyna-
ložili. Na troskách bývalej ČSR vznikol samostatný 
Slovenský štát, ktorý bol vyhlásený 14. marca 1939 
a do týchto prevratových pomerov nasial nepriateľ 
semeno náboženskej neznášanlivosti v novom štáte, 
hneď od začiatku začal sa národ deliť na katolíkov  
a evanjelikov a ten, ktorý bol počtom silnejší a držal 
moc a vládu v rukách, dal to cítiť počtom slabšiemu, 
preto sa slovenské evanjelictvo vzpamätovalo, našiel 
brat brata, zabudol každý na rozdiele politické i spo-
ločenské, ktoré mnohých delili a ako s duchom Bo-
žím riadení našli sme sa, aby sme zachovali, udržali  
a rozmnožili dedičstvo našich predkov. 

A tak i v našom zbore 
púchovskom práve v 
týchto ťažkých časoch, 
všetci tí, ktorí zostali 
silní vo viere, ktorí sa 
nebáli neistých časov, 
ale ktorí videli, že je 
potrebné, aby ovocie 
ducha sa mohlo zveľa-
ďovať, jednomyseľne 
rozhodli sa ku stavbe 
Ev. domu osvety.

Myšlienka zdala sa 
mnohým odvážnou, 
veď nebolo halie-
ra jednoho na tento 
cieľ, začala sa pomaly 
kryštalizovať, bola to 
akási skúška viery a lás-
ky údov nášho zboru 
a čoskoro sa ukázalo, 
že pri ochote a dobrej 
vôli všetko s pomocou 
Božou sa dá urobiť.  
A v našom zbore sa 
toto ukázalo a tým 
bolo o stavbe rozhod-
nuté. A tak sa zdalo, 
že v pravý čas, v hodi-
ne dvanástej, lebo ten 
starý nepřítel rozťahuje svoje drápy, hledaje, koho by 
sežral a zo dňa na deň cítime väčšiu potrebu utužo-
vať sa vo viere mimo chrámu a školy a k tomu účelu 
má slúžiť má i náš Ev. dom osvety.

Tradícia predkov našich káže nám byť a zostať 
vernými viere predkov a rodu svojmu. To je tradícia 
slovenských evanjelikov, v ktorých národnosť a ná-
boženstvo boli vždy sestrami. V živote národnom 
je táto tradícia v idey Slovanskej, ale bez nenávisti 
oproti iným národom, v živote náboženskom je to 
tradícia husitská a reformačná vôbec. K udržaniu 
týchto tradícií je našim zbožným prianím, aby slúžil 
tento náš nový stánok. To je odkaz nás, všetkým Vám 

budúcim, ktorí chcete v tomto 
dome pracovať.

Nech si ale každý pamätá, že 
hlavným cieľom i v tomto stán-
ku bude, vychovávať dedičov 
kráľovstva Božieho, čo je najbo-
hatší poklad pre každého člove-
ka, ďalej pravé kresťansko-evan-
jelické charaktery, ktoré by sa 
nestyděli za evanjelium Kristove, 
ktoré by stáli nezlomne v pozna-
nej pravdě, ktorá nad všetkými 
víťazí a mocná je až na věky. Pre-
to i tento náš stánok nie je cieľom 
práce našej, ale len prostriedkom 
k dosiahnutiu večných stánkov 
vierou v Krista Ježiša Pána nášho. 
A my do ďalších dní v Bohu udat-
ně sobě počínati budeme a onť 
pošlapá nepřátely naše.

Definitívne bolo o stavbe roz-
hodnuté na celocirkevnom kon-
vente nášho zboru dňa 14. mája 
1939, kde sa prejavila príkladná 
jednomyseľnosť a ochota k obe-
tiam. So stavbou bolo v mene 
Božom započaté 22. mája 1939. 
Stavba budovy bola zadaná fir-
me Jozef Jarcovjak, architekt  
a staviteľ v Púchove n./V., tesár-

skemu majstrovi Štefanovi Pobežalovi na Vieske-
-Bezdedove, stolárskemu majstrovi Jánovi Kuchtovi  
v Púchove, Vojtechovi Frančekovi, maliarovi v Púcho-
ve, Ondrejovi Korčekovi, pokrývačovi v Nimnici.

Slova Božieho kazateľom bol: Peter Škodáček.
Cirkevným dozorcom: JUDr. Jozef Letrich, prednos-

ta organizačného oddelenia svazu roľníckych vzá-
jomných pokladníc v Bratislave.

Cirkevným miestodozorcom: Andrej Šikura, hlavný 
notársky tajomník v Púchove.

Správcom – učiteľom ev. a.v. ľud. Školy: Juraj Ma-
tejka.

Hlavným kurátorom zboru: Ján Plánovský, kožuš-
ník.

Zborovým pokladníkom: Štefan Janoško, pekár.
Kostolníkom: Karol Orgoník.
Zvonárom: Ján Plánovský.
Zametačkou: Katarína Martáková.
Kurátorom v Nimnici: Št. Kováčik, roľník.
Kurátorom na Vieske-Bezdedove: Št. Pobežal, tesár-

sky majster.
Kurátorom v Streženiciach: O. Jozefík, roľník.
Kurátorom v Hrabovke: O. Jurisa, roľník.
Kurátorom v Dohňanoch: Ján Revák , roľník.
Kurátorom v Hoštine: Juraj Karumník, roľník.
Kurátorom v Ihrišťoch: O. Galánek, roľník.
Kurátorom v Mostišťoch: Ján Malo, roľník.
Kurátorom v Pov. Bystrici: Milan Kortman, riaditeľ 

Tatrabanky,
a okrem toho pekný počet presbyterov z celého 

púchovského zboru.
Nech pravica Božia sprevádza náš zbor púchovský 

na ďalšej ceste tohoto časného života, aby každé 
podujatie bolo dobré a šľachetné a samým Duchom 
Svätým požehnané a potom byť svět plný ďáblů byl, 
chtějících nás zhltiti, však žádný by z nás neubyl, mu-
sejíť odstoupiti: Kníže světa toho ač bouří mnoho, co 
chce nespraví moc Boží ho dávi, slovíčko jej porazí. 
Pán Bůh požhnej a ostříhej nás. Pán Bůh, osveť tvář 
svou nad námi, a budiž nám milostivý, Pán Bůh, po-
zdvihniž obličeje svého na nás, a dejž nám svůj časný 
i věčný pokoj. Amen.

Zdroj: ecavpuchov.sk 

Tajomstvo základného kameňa evanjelického zborového domu 
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Vesmír 
p o dľa J.  M.

Letíš vesmírom,Letíš vesmírom,
veríš , že si jeho pán,veríš , že si jeho pán,

túžiš stretnúť priateľa,túžiš stretnúť priateľa,
už nikdy nebyť sám.už nikdy nebyť sám.

Sloboda je ako život,Sloboda je ako život,
let je krásny, pristátie zas tvrdé,let je krásny, pristátie zas tvrdé,

nezabúdaj, ty si pilot,nezabúdaj, ty si pilot,
nestačí idey mať hrdé.nestačí idey mať hrdé.

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

Asteroid 1  

Primície v Kostole Všetkých 
svätých v Horných Kočkovciach

OznamOznam  
o prerušení o prerušení 

dodávky teplej dodávky teplej 
úžitkovej vody úžitkovej vody 

Vážení odberatelia tepla,Vážení odberatelia tepla,

v zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej v zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej 
energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vám oznamujeme, že z dôvodu vy-predpisov vám oznamujeme, že z dôvodu vy-
konávania plánovaných opráv na sústave tepel-konávania plánovaných opráv na sústave tepel-
ných zariadení bude v termíne ných zariadení bude v termíne 

od 6. 7. 8.00 hod. do 8. 7. 20.00 hod. od 6. 7. 8.00 hod. do 8. 7. 20.00 hod. 
prerušená dodávka teplej úžitkovej vody. V prí-prerušená dodávka teplej úžitkovej vody. V prí-
pade, že práce budú ukončené v skoršom termí-pade, že práce budú ukončené v skoršom termí-
ne, dodávka teplej úžitkovej vody bude okam-ne, dodávka teplej úžitkovej vody bude okam-
žite obnovená. Za znížený komfort sa vopred žite obnovená. Za znížený komfort sa vopred 
ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 

Druhá tohtoročná júnová sobota (12.6.) patrila  Druhá tohtoročná júnová sobota (12.6.) patrila  
v Žilinskej diecéze medzi slávnostné dni. Žilinský v Žilinskej diecéze medzi slávnostné dni. Žilinský 
diecézny biskup Tomáš Galis v tento deň o 10:00 diecézny biskup Tomáš Galis v tento deň o 10:00 
hodine udelil vo farskom kostole Sedembolestnej hodine udelil vo farskom kostole Sedembolestnej 
Panny Márie v Žiline – Vlčince kňazské svätenie Panny Márie v Žiline – Vlčince kňazské svätenie 
(okrem iných) po dlhých rokoch aj nášmu rodáko-(okrem iných) po dlhých rokoch aj nášmu rodáko-
vi Františkovi Daškovi.vi Františkovi Daškovi.

Nasledujúci deň - v nedeľu - sa už konala vo Nasledujúci deň - v nedeľu - sa už konala vo 
farskom kostole Všetkých svätých v Horných Koč-farskom kostole Všetkých svätých v Horných Koč-
kovciach primičná svätá omša novokňaza za účas-kovciach primičná svätá omša novokňaza za účas-
ti viacerých duchovných a veriacich z mnohých ti viacerých duchovných a veriacich z mnohých 
kútov Slovenska. V závere sa novokňaz poďakoval kútov Slovenska. V závere sa novokňaz poďakoval 

Stvoriteľovi – Pánu Bohu, rodičom a všetkým, kto-Stvoriteľovi – Pánu Bohu, rodičom a všetkým, kto-
rí ho sprevádzali na ceste ku kňazstvu a následne rí ho sprevádzali na ceste ku kňazstvu a následne 
udelil všetkým prítomným novokňazské požeh-udelil všetkým prítomným novokňazské požeh-
nanie.nanie.

V jeho nasledujúcej kňazskej pastorácii mu pra-V jeho nasledujúcej kňazskej pastorácii mu pra-
jeme všetko dobré, veľa zdravia a síl, dobrých jeme všetko dobré, veľa zdravia a síl, dobrých 
farníkov, množstvo času venovaného ľuďom  farníkov, množstvo času venovaného ľuďom  
a hlavne, na čo sa osobne najviac teší, aby robil to, a hlavne, na čo sa osobne najviac teší, aby robil to, 
čo môže robiť iba ako kňaz – sprostredkovať sláv-čo môže robiť iba ako kňaz – sprostredkovať sláv-
nostného Krista v eucharistii a odpustení.nostného Krista v eucharistii a odpustení.

Cyril Crkoň, poslanec MsZCyril Crkoň, poslanec MsZ
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Futbalisti MŠK Púchov skončili v nedávno 
skončenej edícii ďalšieho ročníka druhej ligy 
na peknom siedmom mieste. Podľa skúseného 
zadáka MŠK Púchov Michala Rišku je siedme 
miesto pekným úspechom, trochu ho mrzí, že 
v jarnej časti nezískali Púchovčania trochu viac 
bodov, umiestnenie mohlo byť ešte lepšie. 

„V jesennej časti sme tých bodov získali predsa 
len o čosi viac, škoda, že sa nám v odvetnej čas-
ti ten nastúpený trend nepodarilo udržať. Bol by 
som radšej, keby sme na jar získali ešte nejaké bo-
nusové body. V každom prípade je siedme mies-
to pekné a ak sa pozriem na tabuľku, pred nami 
skončili silnejšie a lepšie kluby. My sme im však 
tesne v pätách, takže je to super,“ zhodnotil účin-
kovanie Púchovčanov pre MŠK Púchov TV Michal 
Riška. 

Z dôvodu pandémie nového koronavírusu bola 
podľa neho sezóna mimoriadne zvláštna, všet-
kým chýbali diváci. Podľa jeho slov bolo na ško-
du, že pandemická situácia sa začala zlepšovať až 
takmer v úplnom závere sezóny.

„Pre všetky kluby bola tá situácia rovnaká, všetci 
sme sa s tým museli vyrovnať. Špeciálne to bolo, 

lebo tie podmienky sa často menili, niekedy sme 
vedeli, čo sa deje, niekedy sme to nevedeli. Určite 
to ovplyvnilo aj zápasové nominácie. Konkrétne 
aj ja sám som bol kvôli COVID-19 tri týždne mimo 
tréningového a zápasového kolotoča, pretože 
som bol v karanténe. Ale bolo to pre všetkých 
účastníkov druhej ligy rovnaké. Asi sme sa s tým  
v Púchove popasovali správne, keď sme skončili 
na siedmej priečke,“ zdôraznil Riška.

Michal Riška nastúpil vo väčšine majstrovských 
stretnutí s kapitánskou páskou, v Púchove sa 
podľa neho v uplynulej sezóne stretla výborná 
partia. „Zloženie mužstva bolo fajn vybalansova-
né. Patrik Mráz a ja sme boli najstarší, bola tam 
určitá stredná generácia hráčov a zostavu oživili 
najmä počas jari aj nejakí mladí chalani z dorastu. 
Bol to taký nový impulz na jednej strane pre nás, 
na druhej strane pochopiteľne aj pre nich. Mla-
dých chlapcov je v zostave stále viac a viac. Je to 
fajn a ja som tomu len rád,“ doplnil Riška. 

Nová futbalová sezóna sa začne čo nevidieť, či 
bude skúsený obranca Michal Riška aj v nasledu-

júcom ročníku v kádri MŠK Púchov, to zatiaľ po-
vedať nevedel. „Ako sa hovorí, na vrchole treba 

končiť. Otázkou je, či tým vrcholom bola uplynulá 
sezóna. Uvidíme,“ uzavrel kapitán MŠK Púchov. 

Podľa trénera MŠK Púchov Lukáša Kapla-
na bola uplynulá sezóna pre futbalistov MŠK 
Púchov vynikajúca z pohľadu výsledkov  
a umiestnením na siedmej priečke. Ešte viac ho 
však teší, že Púchovčania sa počas celej sezóny 
prezentovali veľmi pekným futbalom, čo oce-
nili viacerí tréneri ostatných klubov – účastní-
kov druhej najvyššej slovenskej súťaže.

„Toto ma nesmierne teší a jednoducho – tí cha-
lani si zaslúžia obrovské absolutórium za túto 
sezónu, za výsledky a najmä za výkony, ktoré na 
trávniku počas celej sezóny podávali. Samozrej-
me, že počas sezóny sme sa nevyhli ani niektorým 
zaváhaniam, resp. trošku slabším zápasom. Ale 
to k tomu futbalu patrí. Ja som rád za to siedme 
miesto a som rád aj za to, že tie pozitíva prevýši-
li v tejto sezóne tie negatívne veci,“ skonštatoval 
tréner. 

Aj pre Lukáša Kaplana bola uplynulá sezóna  
v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vý-
nimočná, niečo podobné nezažil ani on, ani jeho 
zverenci. „Nebolo to jednoduché ani pre nás, ani 
pre šatňu, pre chalanov. Tí diváci sú na futbale po-
trební, ženú futbalistov najmä v domácich zápa-
soch k ešte lepším výkonom. Je nám veľmi ľúto, 

M. Riška je s uplynulou sezónou spokojný, 



športšport 1919

tréner Lukáš Kaplan by chcel pokračovať
že diváci nemohli byť na tribúnach. Dúfam, že as-
poň živými prenosmi, ktoré zabezpečil futbalový 
klub MŠK Púchov sme im to spríjemnili a mohli 
nás sledovať aspoň prostredníctvom interneto-
vých prenosov. Verím, že sme ich svojimi výkonmi  
v prevažnej väčšine potešili,“ doplnil Kaplan. 

Tréner súhlasí s názorom kapitána Michala Riš-
ku, že v Púchove sa zišla v minulej sezóne výbor-
ná partia. „Tá šatňa je vynikajúca od prvého až po 
pos ledného chalana, ktorý v tej šatni sedí. To muž-
stvo si skutočne sadlo, sadol si ten kolektív, ťahali 
a bojovali jeden za druhého. Či už to bolo na tré-
ningu alebo v majstrovských stretnutiach. Bolo to 
na trávniku vidieť. Naozaj klobúk dole pred tými, 
pred tou šatňou, ako sa dali dohromady. Aj výbor-
ný kolektív bol jedným z rozhodujúcich faktorov, 

ktorý dopomohol k peknému siedmemu miestu 
futbalistov MŠK Púchov v uplynulom ročníku. 

Lukáš Kaplan bol iba jedným z troch trénerov  
z pätnástich účastníkov druhej ligy, ktorí si udržali 
svoj trénerský post po-
čas celej sezóny. V kres-
le trénera mužov MŠK 
Púchov by Lukáš Kaplan 
rád zotrval aj v nasleduj-
úcom súťažnom ročníku. 

„Musíme si ešte sadnúť s vedením klubu. Za mňa 
môže povedať, že záujem mám,“ uzavrel Lukáš 
Kaplan. 

Zdroj: MŠK Púchov TV 

16. kolo: MŠK Púchov mal voľno
17. kolo: 
MŠK Púchov – FC Košice 0:1 (0:0)
Gól: 80. Václav
18 kolo: 
Partizán Bardejov BŠK – MŠK Púchov 

2:2 (1:1)
Góly: 7. Mijland, 58. Bilali – 16. Štefa-

nec, 64. Pišoja
19. kolo: 
MŠK Púchov – ŠTK 1914 Šamorín 1:1 

(0:0)
Góly: 50. Kapusniak – 67. Nagy
20. kolo: 
KFC Komárno – MŠK Púchov 0:2 (0:2)
Góly: 11. Štefanec, 39. Krčula
21. kolo: 
MŠK Púchov – FC Petržalka 3:1 (0:2)
Góly: 50. Krčula, 58. Rypák, 67. 

Shevchuk (vlastný) – Vondryska
22. kolo:
Slovan Bratislava B – MŠK Púchov 4:3 

(3:2)
Góly: 11. Daniel, 13. Petrák, 15. Henty, 

50. Obžolt – 31. Rypák, 39. Michlík, 61. 
Loduha

23. kolo:
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Vá-

hom 0:1 (0:1)

Góly: 30. Kuzma
24. kolo: MFK Dukla Banská Bystrica 

– MŠK Púchov 4:1 (1:0)
Góly: 3. Wilwéber, 65. Nosko, 67. Mi-

gaľa, 84. Starší – 71. Michlík
25. kolo:
MŠK Púchov – MFK Skalica 1:1 (0:0)
Góly: 72. Krčula – 48. Horodník
26. kolo: 
FK Železiarne Podbrezová – MŠK 

Púchov 4:2 (1:0)
Góly: 39. Paraj, 50. Pavúk, 57. Godál, 

86. Grendel – 74. Krčula, 83. D. Pilný
27. kolo: 
MŠK Púchov – MŠK Žilina 1:0 (0:0)
Gól: 77. Michlík
28. kolo: 
FK Poprad – MŠK Púchov 3:5 (1:3)
Góly: 43. Nagy, 67. Legnani, 84. Ru-

manský – 17. a 51. Mráz, 20. Loduha, 
29. Riška, 55. Rypák

29. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Tatran Liptovský 

Mikuláš 0:2 (0:1)
Góly: 33. Andrič, 69. Staš
30. kolo: 
Slavoj Trebišov – MŠK Púchov 2:2 (1:2)
Góly: 25. Kanu, 90. Kanu – 30. Varga, 

45. Michlík

Púchovská futbalová jar
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Krajské a oblastné futbalové súťaže

III. liga Západ IV. liga SZ

VI. liga

Belušania sa vrátili do čela tretej ligy

V. liga Sever

VII. liga

Komisia delegátov Slovenského futbalového zvä-
zu usporiada licenčné semináre pre získanie, resp. 
predĺženie licencie A (delegát zväzu). K dispozícii 
budú nasledovné termíny:

24. 7. v Košiciach (VsFZ, Alejová 2)
31. 7. v Nitre (Agroinštitút)
 Pre rok 2021 sú to jediné semináre, ktoré sa budú 

konať. V prípade otázok alebo nejasností sa ob-
ráťte na mňa alebo priamo na predsedu KD SFZ  
p. Košičára.

Oddelenie vzdelávania trénerov 

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú 
nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe 
týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania tré-
nerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1. 6. 
2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/
Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie tréner-
skej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený 
na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ /Tréneri/Doku-
menty. Žiadosti sa podávajú po splnení požia daviek 
rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred 

vypršaním jej platnosti. 
Uznané aktivity vzdelávania 
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a plat-

né obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kon-
tinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie 
trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú 
uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny 
zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné 
informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ/Tré-
neri/Vzdelávanie. 

Do pozornosti futbalovým trénerom a delegátom

14. kolo:
Spartak Kvašov – Tempo Partizánske 0:3, ŠK Bla-

va – Prečín 2:1, Domaniža – Prievidza 5:0, Vrbové 
– Trebatice 3:2, Radimov – Gbely 2:0, Hlohovec – 
lehota pod Vtáčnikom 2:5, Dolné Vestenice – Bá-
novce nad Bebravou 3:0
1. Partizánske 14 11 1 2 36:16 34
2. Radimov 14 11 1 2 36:18 34
3. Lehota 14 10 3 1 32:9 33
4. ŠK Blava 13 8 2 3 23:16 26
5. Domaniža 14 8 1 5 29:23 25
6. Boleráz 12 6 3 3 25:12 21
7. Gbely 13 5 4 4 17:17 19
8. T. Stankovce 13 5 4 4 21:21 19
9. Trebatice 14 4 4 6 26:29 16
10. Prievidza 14 5 0 9 18:33 15
11. Prečín 14 3 4 7 13:21 13
12. Hlohovec 14 3 3 8 15:33 12
13. D. Vestenice 14 4 0 10 25:33 12
14. Kvašov 14 3 2 9 14:30 11
15. Vrbové 13 2 5 6 16:21 11
16. Bánovce 14 2 1 11 15:29 7

Program 15. kola:
Bánovce nad Bebravou – Vrbové, Partizán ske 

– Radinov, Prievidza – Trenčianske Stankovce, 
Trebatice – Domaniža, Gbely – Hlohovec, Prečín – 
Kvašov, Boleráz – Športové klub Bratislava, Lehota 
pod Vtáčnikom  - Dolné Vestenice  

14. kolo: 
Handlová – Pruské 3:0, Košice – Podolie 2:2, 

Brvnište – Chohcolná-Velčice 4:1, Ladce – Horná 
Poruba 2:0, Kanianka – Uhrovec 2:3, Plevník-Drie-
nové – Veľké Uherce 2:4
1. V. Uherce 14 11 1 2 37:17 34
2. Ladce 14 11 0 3 39:22 33
3. Melčice 14 8 4 2 41:27 28
4. Košeca 14 7 5 2 31:15 26
5. Plevník 14 8 1 5 39:25 25
6. Z. Kostoľany 14 7 1 6 28:28 22
7. Kanianka 14 6 2 6 27:28 20
8. Uhrovec 14 6 1 7 24:41 19
9. H. Poruba 14 5 4 5 25:28 19
10. Podmanín 13 5 2 6 30:25 17

Záver oklieštenej edície tretej ligy by nedokázal 
lepšie dramatizovať ani ten najlepší režisér. I keď 
sa do čela súťaže pred záverečným kolom vyhupli 
po kontumačnej výhre nad nitrianskou rezervou 
futbalisti FK Beluša, o všetkom sa rozhodne až  
v záverečnom kole. Belušania v ňom vycestujú do 
Vrábel, kde si zmerajú sily s treťou rezervou Zla-
tých Moraviec/Vrábeľ. Belušania majú všetko vo 
svojich rukách, v prípade víťazstva sa môžu tešiť 
z víťazstva v súťaži. 

14. kolo: 
FK Beluša - FC Nitra B 3:0 kontumačne - hostia 

na stretnutie nepricestovali. 
L. Rovne – Malženice 0:8 (0:6)
Góly: Sekera 3, Machovič 2, Orolin 2, Machovič
Zostava Lednický Rovní: 
Barták – Kollár, Chmelík, Pišta, Husár, M. Svora-

da, Radič, Púček, Červený, Poláček, Buček, striedali 
Borovička, Strapko, A. Ambrož, Čačko, R. Svorada, 
tréner Stanislav Detko

Ostatné výsledky 14. kola:
Veľké Ludince – Šaľa 0:3, Galanta – Považská Bys-

trica 1:1, Myjava – Zlaté Moravce/Vráble 2:1, Nové 
Mesto nad Váhom – Imeľ 0:0, Častkovce – Kalná 
nad Hronom 2:0, Marcelová – Nové Zámky 3:1
1. Beluša 14 9 4 1 32:12 31
2. Myjava 14 9 3 2 26:11 30
3. Z. Moravce B 14 9 2 3 20:10 29
4. Malženice 14 8 4 2 38:15 28
5. P. Bystrica 14 7 5 2 32:14 26
6. Marcelová 14 7 2 5 21:20 23
7. Častkovce 14 7 2 5 20:15 23
8. Šaľa 14 7 1 6 23:16 22
9. Nové Mesto 14 6 2 6 17:19 20
10. L. Rovne 14 4 2 8 15:32 14
11. Kalná 14 3 5 6 15:21 14
12. Imeľ 14 3 5 6 11:16 14
13. V. Ludince 14 2 4 8 8:22 10
14. N. Zámky 14 3 1 10 13:40 10
15. Nitra 14 2 3 9 19:34 9
16. Galanta 14 2 3 9 12:25 9

Program 15. kola:
Malženice – Marcelová, Zlaté Moravce/Vráble 

B – FK Beluša, Imaľ – Myjava, Kalná nad Hronom 
– Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica – 
Častkovce, Nové Zámky – Galanta, Šaľa – Lednické 
Rovne, Nitra – veľké Ludince  

11. Chocholná 14 5 2 7 23:28 17
12. Brvnište 14 4 5 5 22:19 17
13. Podolie 14 4 1 9 22:36 13
14. Pruské 14 4 0 10 26:42 12
15. Handlová 14 2 4 8 20:32 10
16. Dežerice 13 0 3 10 16:37 3

Program 15. kola:
Chocholná-Velčice – Podmanín, Dežerice – Han-

dlová, Veľké Uherce – Košeca, Uhrovec – Plevník-
-Drienové, Horná Poruba – Kanianka, Melčice-
-Lieskové – Ladce, Pruské – Zemianske Kostoľany, 
Podolie - Brvnište 

Skupina o postup:
Vrchteplá – Nová Dubnica 0:2 
Kolačín – Praznov 2:2

12. kolo:
Udiča – Bolešov 0:2 (0:0)
Góly: 75. Prna, 90. Kotras
Lysá pod Makytou – Košecké podhradie 3:0 (1:0)
Góly: 7. Chodúr, 50. Veteška, 86. Augustín
Streženice – Sverepec 4:2 (2:1)
Góly: 20. Petrušek, 26. Suder, 47. Loduha, 70. Pasto-

rek – 29. Jakubek, 85. Illo
Dolné Kočkovce – Dohňany 1:1 (1:1)
Góly: 33. Pilát – 39. Štrbák
Papradno – Visolaje 3:0 konumačne
Tuchyňa – Jasenica 3:0 kontumačne

1. Bolešov 12 8 4 0 30:7 28
2. Streženice 12 7 3 2 32:17 24
3. Lysá 12 7 3 2 29:17 24
4. Tuchyňa 12 6 4 2 27:15 22
5. Udiča 12 6 3 3 27:15 21
6. Papradno 12 6 3 3 24:16 21
7. Visolaje 12 4 2 6 14:25 14
8. K. Podhradie 12 4 2 6 18:30 14
9. Sverepec 12 4 2 6 16:27 14
10. D. Kočkovce 12 4 2 6 17:16 14
11. Jasenica 12 3 3 6 19:30 12
12. Šebešťanová 11 2 4 5 21:26 10
13. Mikušovce 11 2 1 8 9:23 7
14. Dohňany 12 1 2 9 17:36 5

Program 13. kola: Jasenica – Šebešťanová, Dohňa-
ny – Tuchyňa, Bolešov – D. Kočkovce, Sverepec – Udi-
ča, Visolaje – Streženice, K. Podhradie – Papradno, 
Mikušovce - Lysá 
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Mladší žiaci futbalového klubu MŠK Púchov U12 sa zúčastnili kvalitne obsadeného 
futbalového turnaja v Kraľovanoch. Po výborných výkonoch v turnaji zvíťazili a od-
niesli si krásny putovný pohár. 

Futbalový klub FK Beluša pozýva 
všetkých priaznivcov futbalu a dobrej 
zábavy na oslavy 70. výročia založe-
nia futbalového klubu. Uskutočnia sa  
v sobotu 3. júla vo futbalovom areáli 
FK Beluša. 

Súčasťou osláv budú zaujímavé, 
atraktívne futbalové zápasy beluš-
ských klubov od žiakov, cez ženy až 
po dorast, pričom hlavným „ťahákom“ 
je zápas mužov Beluše s hokejistami 
Dukla Trenčín.

Budú sa aj oceňovať hráči in me-
moriam, krájať narodeninová torta, 
slávnostné príhovory (sľúbená účasť 
predsedu TSK, štátneho tajomníka 
ministerstva školstva, predstaviteľov 
futbalového zväzu a iní...).

Priestor bude aj pre detské atrakcie 
rôzneho typu. V KD Beluša bude od 28. 
júna do 3. júla 2021 prebiehať výstava 
klubových trofejí, predmetov, fotogra-
fií a ďalších materiálov z klubovej his-
tórie i súčasnosti.         Zdroj: FK Beluša

FK Beluša oslávi sedemdesiatiny

Púchovčan Peter Ceniga triumfo-
val počas víkendu v elitnej kategórii 
Spartan Race vo Valčianskej doline. 

Viac informácii prinesieme v budú-
com čísle Púchovských novín.  
                         (r)

Peter Ceniga víťazom Spartan 
Race vo Valčianskej doline
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SPOMIENKA
„Už len kyticu na hrob môžeme Vám dať a s lás-
kou spomínať.“ Dňa 25.6.2021 uplynie rok, čo 
nás opustila naša mama, babka a  prababka 
Anna Hurtová a 19.7.2021 uplynie 14 rokov od 
úmrtia nášho otca, dedka a pradedka Rudolfa  
Hurtu. S  láskou spomínajú deti s  rodinami.
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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)

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

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

KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel.0951 
676 236
• Kúpim 2- alebo 1-izbový byt v blízkosti Zdravia   
0915679770

PREDAJ

• Na predaj 3-izbový byt s balkónom a garážou vo 
Visolajoch. Tel.: 0911 929 300

PRENÁJOM

• 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

PONUKA PRÁCE
Podnik technických služieb mesta, s.r.o., prijme 
do zamestnania pracovníka na obsluhu motor-
ovej 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., Športovcov 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 ubyto-
vanie, služobné auto na cestu do práce, výhod-
né platobné 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 ale-
bo mailom na mskpuchov@mskpuchov.sk.  
Podmienkou je platný plavčícky preukaz a zdravot-
ný preukaz. 

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

SPOMIENKA
So smútkom v  srdci si 
dňa 18.6.2021 pripomí-
name 2. smutné výročie 
úmrtia Ivana Behra z Pú-
chova. S  láskou a  úctou 
spomínajú manželka Eva, 
deti, vnúčence a  ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
„Očiam si odišla, v  srd-
ciach si zostala.“ Dňa  
26.6.2021 uplynie 14 
rokov od úmrtia našej 
mamy a babky Vincencie  
Sládekovej. S  láskou 
spomína dcéra Eva, syn 
Ľubo s  Betkou, vnučka 
Marcelka a ostatná rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňa-
jú, spomienky na Teba 
zostávajú.“ Dňa 23.6.2021 
si pripomenieme 1. vý-
ročie úmrtia Lenky  
Halačovej, rod. Bernáto-
vej z Viesky. S láskou spo-
mínajú syn Roman a dcé-
ra Monika s rodinou.

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná 

kancelária Púchovskej kultúry je
OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

vybavíte emailom alebo telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 

Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

OČNÁ OPTIKA
DO KONCA JÚNA

ZĽAVA  AŽ 70% 
NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 

MULTIFOKÁLNE SKLÁ
MORAVSKÁ 11   PÚCHOV

  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK             0915 378 744                WWW.DROPTIC.SK             

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

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 PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155



inzerciainzercia

4,99 € / 1 ks.

ODKÔSTKOVAČ NA ČEREŠNE 
obj. kód: 30212204

19,99 € / 1 ks.

LIS NA OVOCIE - MLYNČEK  
obj. kód: 15900011

0,37 € / bm

HADICA CELLFAST ECONOMIC 1/2"
L-100 m 20 cm     
obj. kód: 256470

3,70 € / 1 ks.

MOP KOMPLET 
14 l, polookrúhly    
obj. kód: 3697201

33,33 € / 1 ks.

REFRAKTOMETER 
na meranie cukornatosti 0-32% BRIX    
obj. kód: 405994235

NÁDOBA NA VODU 
240 l, hranatá, 78x78x58 cm, 
Ecotank    
obj. kód: 254090

Akcia platí od 22.6.21 do 20.7.21 alebo do vypredania zásob.
Platí len pre Kinekus Púchov, Okružná 146/7, 020 01.

NAJVÄČŠIE DOMÁCE A ZÁHRADKÁRSKE 
POTREBY V OKRESE. VIAC AKO 20 000
PRODUKTOV PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ, 
ZÁHRADU A DIELŇU.

PO-PIA 7.00 - 18. 00 H.  |  SOBOTA 8.00 - 12.00 H.  |  NE - ZATVORENÉ
INFO: 042/4710303
INFO.PU@KINEKUS.SK

19,99 € / 1 ks.

Lehátko SMERALDO 
biele    
obj. kód: 802476

38,99 € / 1 ks.

Oporná tyč k rastlinám Garden  
2100/16-18 mm,  1ks, bambus   
obj. kód: 2210164

0,49 € / 1 ks.

12,99 € / bal.

Krmivo hydina Morka  
15 výkrm -rastová, 25 kg, sypaná     
obj. kód: 520020

cena za 1kg 0,519 € 

3,79 € / bal.

HNOJIVO HOŠTICKÉ 
JAHODY   
tekuté 1l      
obj. kód: 112570

cena za 1 l 3,79 € 

ŠIROKÝ VÝBER KŔMNYCH ZMESÍ 
VYROBENÝCH NA SLOVENSKU 


