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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.  | PEŠIA ZÓNA | 17.00 H

Marcela Laiferová - Koncert. Vstup voľný.

PIATOK 9.7. | 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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Slovami primátorky: Nielen o prázdninách 
Leto je už v plnom prúde, končí sa školský rok  Leto je už v plnom prúde, končí sa školský rok  

a začínajú najdlhšie prázdniny v roku. Hodnotiť a začínajú najdlhšie prázdniny v roku. Hodnotiť 
obdobie školského roka budeme síce aj na porade  obdobie školského roka budeme síce aj na porade  
s riaditeľmi materských, základných škôl, CVČ i ZUŠ, s riaditeľmi materských, základných škôl, CVČ i ZUŠ, 
ale to hlavné hodnotenie prebieha u každého z nás ale to hlavné hodnotenie prebieha u každého z nás 
doma, ktorí máme deti navštevujúce tieto zariade-doma, ktorí máme deti navštevujúce tieto zariade-
nia, a to kontrolou výsledkov vzdelávacieho pro-nia, a to kontrolou výsledkov vzdelávacieho pro-
cesu - vysvedčení. Bol to ťažký školský rok pre nás cesu - vysvedčení. Bol to ťažký školský rok pre nás 
všetkých: deti, rodičov, pedagógov a všetci veríme, všetkých: deti, rodičov, pedagógov a všetci veríme, 
že takéto obdobie nás už nebude čakať. Ja chcem že takéto obdobie nás už nebude čakať. Ja chcem 
vyjadriť poďakovanie všetkým pedagogickým i ne-vyjadriť poďakovanie všetkým pedagogickým i ne-
pedagogickým pracovníkom školských zariadení pedagogickým pracovníkom školských zariadení 
za ich trpezlivosť a zodpovedný prístup pri výučbe za ich trpezlivosť a zodpovedný prístup pri výučbe 
v online prostredí, v ktorom prebiehal takmer celý v online prostredí, v ktorom prebiehal takmer celý 
tento školský rok. Obdiv a úcta patrí aj rodičom, tento školský rok. Obdiv a úcta patrí aj rodičom, 
ktorí museli obzvlášť zabrať pri pomoci vo výučbe ktorí museli obzvlášť zabrať pri pomoci vo výučbe 
svojich detí. Verím, že nastávajúce obdobie prázd-svojich detí. Verím, že nastávajúce obdobie prázd-
nin si všetci oddýchnete od učenia a naberiete silu nin si všetci oddýchnete od učenia a naberiete silu 
do ďalšieho vzdelávania. Vám, ktorí ste už školské do ďalšieho vzdelávania. Vám, ktorí ste už školské 
lavice opustili natrvalo, venujem jednu krásnu myš-lavice opustili natrvalo, venujem jednu krásnu myš-
lienku môjho obľúbeného autora, génia, Alberta lienku môjho obľúbeného autora, génia, Alberta 
Einsteina: Einsteina: „Akonáhle sa prestanete vzdelávať, je to „Akonáhle sa prestanete vzdelávať, je to 
momentom, kedy začnete umierať.“ momentom, kedy začnete umierať.“ Takže vzdelávaj-Takže vzdelávaj-
te sa, poznávajte, myslite a snažte sa porozumieť  te sa, poznávajte, myslite a snažte sa porozumieť  
a chápať nové veci, pretože vtedy budete ďalej a chápať nové veci, pretože vtedy budete ďalej 
hodnotovo rásť a žiť plnohodnotný život. A nikdy hodnotovo rásť a žiť plnohodnotný život. A nikdy 
neprestaňte snívať. Život totiž môže ísť z nuly na neprestaňte snívať. Život totiž môže ísť z nuly na 
sto skutočne rýchlo.sto skutočne rýchlo.

Práve počas týchto krásnych dní mi bolo cťou me-Práve počas týchto krásnych dní mi bolo cťou me-
dzi nami privítať po dlhej dobe nových Púchovča-dzi nami privítať po dlhej dobe nových Púchovča-
nov. Netradične sme sa stretli vonku v priestoroch nov. Netradične sme sa stretli vonku v priestoroch 
Europarku, kde som mohla odovzdať malý darček Europarku, kde som mohla odovzdať malý darček 
rodičom našich najmenších Púchovčanov a po-rodičom našich najmenších Púchovčanov a po-
priať im k narodeniu najkrajšieho pokladu hlavne priať im k narodeniu najkrajšieho pokladu hlavne 
veľa zdravia a lásky, pretože: veľa zdravia a lásky, pretože: „Všetko, čoho sa dotkne „Všetko, čoho sa dotkne 
láska, stane sa nesmrteľným.“ láska, stane sa nesmrteľným.“ (R.Rolland)(R.Rolland)

Prvý polrok 2021 sme ukončili aj zasadnutím Prvý polrok 2021 sme ukončili aj zasadnutím 
mestského zastupiteľstva, v rámci ktorého stretnu-mestského zastupiteľstva, v rámci ktorého stretnu-
tia schválili poslanci viacero skvelých návrhov, tia schválili poslanci viacero skvelých návrhov, 
ktoré verím, že povedú k zlepšeniu života v našom ktoré verím, že povedú k zlepšeniu života v našom 
meste. Spomeniem aspoň schválenie Koncepcie meste. Spomeniem aspoň schválenie Koncepcie 
Lesoparku na Lachovci, ktorého súčasťou bude aj Lesoparku na Lachovci, ktorého súčasťou bude aj 
krásny projekt Pamäť lesa. Naším cieľom je priblížiť krásny projekt Pamäť lesa. Naším cieľom je priblížiť 
nielen Púchovčanom, ale aj turistom a návštevní-nielen Púchovčanom, ale aj turistom a návštevní-
kom nášho mesta históriu a kultúru celého Púchov-kom nášho mesta históriu a kultúru celého Púchov-
ského regiónu. Zelenú dostala aj rekonštrukcia ského regiónu. Zelenú dostala aj rekonštrukcia 
Amfiteátru Ilonka, čo mňa osobne veľmi potešilo. Amfiteátru Ilonka, čo mňa osobne veľmi potešilo. 
Je teraz našou výzvou, aby sme budúcoročné sláv-Je teraz našou výzvou, aby sme budúcoročné sláv-
nosti „Folklórny Púchov“ mohli uskutočniť v nových nosti „Folklórny Púchov“ mohli uskutočniť v nových 
priestoroch, v prírode na Ilonke. Schválenie prevo-priestoroch, v prírode na Ilonke. Schválenie prevo-
du akcií spoločnosti Autobusová doprava, a.s., ale du akcií spoločnosti Autobusová doprava, a.s., ale 
aj rozšírenie okruhu Púchovčanov, ktorí budú môcť aj rozšírenie okruhu Púchovčanov, ktorí budú môcť 
využívať našu prepravnú službu „sociálny taxík“, využívať našu prepravnú službu „sociálny taxík“, 
boli tiež úspechom celého zasadnutia MsZ. Viac sa boli tiež úspechom celého zasadnutia MsZ. Viac sa 
dočítate v tomto vydaní Púchovských novín. dočítate v tomto vydaní Púchovských novín. 

Cez víkend som v Dubnici nad Váhom podpísala Cez víkend som v Dubnici nad Váhom podpísala 
Memorandum o spolupráci s väčšinou primáto-Memorandum o spolupráci s väčšinou primáto-
rov miest z Trenčianskeho kraja a Futbalovou aka-rov miest z Trenčianskeho kraja a Futbalovou aka-
démiou TK, ktorého hlavným cieľom je podpora démiou TK, ktorého hlavným cieľom je podpora 
činnosti futbalového klubu, spolupráca v rozvoji činnosti futbalového klubu, spolupráca v rozvoji 
športovej infraštruktúry i v rozvoji vzdelávania na športovej infraštruktúry i v rozvoji vzdelávania na 
základných školách. Memorandum má tiež ambí-základných školách. Memorandum má tiež ambí-
ciu podporiť talentovanú mládež vo všetkých re-ciu podporiť talentovanú mládež vo všetkých re-
giónoch Trenčianskeho kraja. Verím, že spolupráca giónoch Trenčianskeho kraja. Verím, že spolupráca 
miest, športových klubov, TSK, rodičov a škôl pove-miest, športových klubov, TSK, rodičov a škôl pove-
die aj za podpory štátu k zlepšeniu športovej infraš-die aj za podpory štátu k zlepšeniu športovej infraš-
truktúry pre naše deti a mládež. truktúry pre naše deti a mládež. 

Počas nasledujúcich prázdninových dní budú  Počas nasledujúcich prázdninových dní budú  

v meste prebiehať viaceré investičné akcie. Zač-v meste prebiehať viaceré investičné akcie. Zač-
neme s realizáciou polopodzemných kontajne-neme s realizáciou polopodzemných kontajne-
rov, kanalizačnej prípojky vo vnútrobloku Ferka rov, kanalizačnej prípojky vo vnútrobloku Ferka 
Urbánka, s rekonštrukčnými prácami na oplotení Urbánka, s rekonštrukčnými prácami na oplotení 
cintorínu v Hrabovke. Do konca leta plánujeme cintorínu v Hrabovke. Do konca leta plánujeme 
ukončiť aj rekonštrukciu sauny a upraviť verejné ukončiť aj rekonštrukciu sauny a upraviť verejné 
priestranstvo pred Hasičskou zbrojnicou v Horných priestranstvo pred Hasičskou zbrojnicou v Horných 
Kočkovciach. V tejto miestnej časti v auguste zač-Kočkovciach. V tejto miestnej časti v auguste zač-
neme aj s rekonštrukciou cesty Terézie Vansovej. neme aj s rekonštrukciou cesty Terézie Vansovej. 
Pribudnú aj nové hracie prvky pre deti na ihrisku Pribudnú aj nové hracie prvky pre deti na ihrisku 
vo vnútrobloku ulíc Štefánikova a Komenského. vo vnútrobloku ulíc Štefánikova a Komenského. 
Počas leta začneme realizovať aj detské ihrisko  Počas leta začneme realizovať aj detské ihrisko  
v Nových Nosiciach a nové autobusové prístrešky v Nových Nosiciach a nové autobusové prístrešky 
v meste a miestnych častiach. Verím, že sa podarí v meste a miestnych častiach. Verím, že sa podarí 
v tomto prázdninovom období začať realizovať aj v tomto prázdninovom období začať realizovať aj 
parkovacie miesta na Štefánikovej ulici a na Nábre-parkovacie miesta na Štefánikovej ulici a na Nábre-
ží slobody a pracovať na projekte Lesoparku a súvi-ží slobody a pracovať na projekte Lesoparku a súvi-
siacich investíciách. Ďalšie investičné práce začnú siacich investíciách. Ďalšie investičné práce začnú 
prebiehať v jesennom období. Pevne dúfam, že  prebiehať v jesennom období. Pevne dúfam, že  
v ďalšom mojom „slove“, ktoré bude až po prázdni-v ďalšom mojom „slove“, ktoré bude až po prázdni-
nách, zhodnotíme tieto akcie kladne. nách, zhodnotíme tieto akcie kladne. 

Teraz sa úprimne teším z končiacich prác na ob-Teraz sa úprimne teším z končiacich prác na ob-
jekte Klubovne pre tenistov TK Púchov v areáli jekte Klubovne pre tenistov TK Púchov v areáli 
MŠK na tenisových dvorcoch, z ukončenia úpra-MŠK na tenisových dvorcoch, z ukončenia úpra-
vy kuchyne a sociálnych zariadení v DK Hoštiná, vy kuchyne a sociálnych zariadení v DK Hoštiná, 
úprave Hasičskej stanice v Ihrišti a tiež z finalizácie úprave Hasičskej stanice v Ihrišti a tiež z finalizácie 
rekonštrukčných prác na objekte Základnej ume-rekonštrukčných prác na objekte Základnej ume-
leckej školy v Púchove, kde vznikli nové učebne  leckej školy v Púchove, kde vznikli nové učebne  
a ateliér. Určite ste si všimli otvorenie priestranstva a ateliér. Určite ste si všimli otvorenie priestranstva 
pred zrekonštruovanou budovou ZUŠ, kde boli od-pred zrekonštruovanou budovou ZUŠ, kde boli od-
stránené reklamné bannery a bolo upravené oplo-stránené reklamné bannery a bolo upravené oplo-
tenie i doplnená kvetinová výsadba a zeleň. Celý tenie i doplnená kvetinová výsadba a zeleň. Celý 
tento priestor dostal nový nádych a verím, že aj tento priestor dostal nový nádych a verím, že aj 
žiaci a učitelia, ako aj rodičia navštevujúci základnú žiaci a učitelia, ako aj rodičia navštevujúci základnú 
umeleckú školu, budú mať radosť nielen z nových umeleckú školu, budú mať radosť nielen z nových 
priestorov, ale aj celého okolia. Viac o celom projek-priestorov, ale aj celého okolia. Viac o celom projek-
te sa dočítate v budúcom čísle Púchovských novín te sa dočítate v budúcom čísle Púchovských novín 
(13.7.2021). (13.7.2021). 

O necelé dva týždne (cez víkend 10. - 11.7. O necelé dva týždne (cez víkend 10. - 11.7. 
2021) nás čaká druhá dávka očkovania v mes-2021) nás čaká druhá dávka očkovania v mes-
te, a tak Vás opäť prosím, aby ste dodržali čas  te, a tak Vás opäť prosím, aby ste dodržali čas  
a harmonogram, ktorý vám bude v nasledujú-a harmonogram, ktorý vám bude v nasledujú-
cich dňoch doručený do SMS správy. Upozorňu-cich dňoch doručený do SMS správy. Upozorňu-
jeme, že dochádza k zmene miesta preočkova-jeme, že dochádza k zmene miesta preočkova-
nia, ktoré bude Záchranná zdravotná služba SR nia, ktoré bude Záchranná zdravotná služba SR 
vykonávať v telocvični ZŠ Komenského vykonávať v telocvični ZŠ Komenského (poznáte (poznáte 
ako miesto testovania). Vy, ktorí ste ešte nevyužili ako miesto testovania). Vy, ktorí ste ešte nevyužili 
možnosť zaočkovať sa a máte záujem, skúste kon-možnosť zaočkovať sa a máte záujem, skúste kon-

taktovať svojho obvodného lekára, ktorý sa môže taktovať svojho obvodného lekára, ktorý sa môže 
zaregistrovať a následne Vás osobne zaočkovať. Už zaregistrovať a následne Vás osobne zaočkovať. Už 
teraz sa nám ako mestu v očkovaní darí, keďže ak-teraz sa nám ako mestu v očkovaní darí, keďže ak-
tivita mesta o zaočkovanie svojich obyvateľov bola tivita mesta o zaočkovanie svojich obyvateľov bola 
úspešná. úspešná. 

Čo už však vyvrcholí v tomto týždni, je otvore-Čo už však vyvrcholí v tomto týždni, je otvore-
nie Púchovského kultúrneho leta na Pešej zóne. nie Púchovského kultúrneho leta na Pešej zóne. 
Začíname detským interaktívnym koncertom Fifo Začíname detským interaktívnym koncertom Fifo 
a Vierka od 16:30 hod., pokračujeme žrebovaním a Vierka od 16:30 hod., pokračujeme žrebovaním 
víťazov „Za samé jednotky leto na jednotku“ a na-víťazov „Za samé jednotky leto na jednotku“ a na-
pokon večerným koncertom skupiny AYA. Určite si pokon večerným koncertom skupiny AYA. Určite si 
nenechajte ujsť v piatok 9.7.2021 aj viackrát pre-nenechajte ujsť v piatok 9.7.2021 aj viackrát pre-
kladaný koncert (z dôvodu koronasituácie) prvej kladaný koncert (z dôvodu koronasituácie) prvej 
dámy slovenského popu, Marcely Laiferovej, po dámy slovenského popu, Marcely Laiferovej, po 
ktorej vystúpi hudobná skupina HEĽENINE OČI. ktorej vystúpi hudobná skupina HEĽENINE OČI. 
Viac informácií o kultúre či kurzoch počas letných Viac informácií o kultúre či kurzoch počas letných 
prázdnin nájdete na webe prázdnin nájdete na webe kultura.puchov.sk.kultura.puchov.sk.  

Nezabudnime v týchto horúcich dňoch aj na zvie-Nezabudnime v týchto horúcich dňoch aj na zvie-
ratá, ktoré s nami žijú v meste. Ďakujem aj touto ratá, ktoré s nami žijú v meste. Ďakujem aj touto 
cestou všetkým Vám, ktorí v týchto suchých a ex-cestou všetkým Vám, ktorí v týchto suchých a ex-
trémne horúcich dňoch nezabúdate na tieto živé trémne horúcich dňoch nezabúdate na tieto živé 
tvory a dávate im okolo ich bydlísk nádobky s vo-tvory a dávate im okolo ich bydlísk nádobky s vo-
dou. Znižujete im utrpenie, ktoré by mali, ak by sa dou. Znižujete im utrpenie, ktoré by mali, ak by sa 
nemali kde napiť.nemali kde napiť.

Koniec júna znamená aj koniec mesačného pro-Koniec júna znamená aj koniec mesačného pro-
jektu, do ktorého sa každoročne zapájajú aj nadše-jektu, do ktorého sa každoročne zapájajú aj nadše-
ní cyklisti z MsÚ Púchov „Do práce na bicykli“. Mo-ní cyklisti z MsÚ Púchov „Do práce na bicykli“. Mo-
tiváciou je nielen zdravý pohyb, svieže prebudenie tiváciou je nielen zdravý pohyb, svieže prebudenie 
cestou do práce a aktívnejší deň, ale taktiež ušetriť cestou do práce a aktívnejší deň, ale taktiež ušetriť 
množstvo oxidu uhličitého v našom ovzduší a ko-množstvo oxidu uhličitého v našom ovzduší a ko-
nečne sa po všetkých obmedzeniach vrátiť späť do nečne sa po všetkých obmedzeniach vrátiť späť do 
bežného života. Pretože všetci predsa poznáme, bežného života. Pretože všetci predsa poznáme, 
že v zdravom tele, zdravý duch. Za Mesto Púchov že v zdravom tele, zdravý duch. Za Mesto Púchov 
zatiaľ všetky registrované tímy najazdili 2 069 jázd,  zatiaľ všetky registrované tímy najazdili 2 069 jázd,  
11 586,75 kilometrov a ušetrili tak celkovo 2 907,07 11 586,75 kilometrov a ušetrili tak celkovo 2 907,07 
kg oxidu uhličitého (CO2). Ďakujeme!kg oxidu uhličitého (CO2). Ďakujeme!

Čítala som nádherný citát od majstra Eckharta: Čítala som nádherný citát od majstra Eckharta: 
„Ak by ste ďakovali Bohu za všetky radosti, ktoré vám „Ak by ste ďakovali Bohu za všetky radosti, ktoré vám 
dáva, nezostal by vám čas sťažovať sa.“dáva, nezostal by vám čas sťažovať sa.“ A tak ďakuj- A tak ďakuj-
me a usmievajme sa, pretože najkrajším spôsobom me a usmievajme sa, pretože najkrajším spôsobom 
pozdravu je, keď sa duša usmieva na druhú dušu. pozdravu je, keď sa duša usmieva na druhú dušu. 

Krásne leto, veselé prázdniny, radostné dni dovo-Krásne leto, veselé prázdniny, radostné dni dovo-
lenky a voľna, milí priatelia. Užívajte a oddychujte  lenky a voľna, milí priatelia. Užívajte a oddychujte  
v pohode, a hlavne, prosím, nezabudnite byť opa-v pohode, a hlavne, prosím, nezabudnite byť opa-
trní a zodpovední tak, aby sme sa mohli tešiť zo ži-trní a zodpovední tak, aby sme sa mohli tešiť zo ži-
vota aj v jesennom období.vota aj v jesennom období.

Katarína HenekováKatarína Heneková

Primátorka na zastupiteľstve poďakovala zástupcom mládežníckeho parlamentu mesta a riaditeľke CVČ. 
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Poslanci schválili nové koncepcie, rekonštrukciu
amfiteátra a rozšírili ponuku „sociálneho taxíka“

V stredu 23. júna 2021 sa v hlav-V stredu 23. júna 2021 sa v hlav-
nej sále Divadla Púchov rokovali nej sále Divadla Púchov rokovali 
poslanci mestského zastupiteľstva poslanci mestského zastupiteľstva 
(MsZ) na svojom štvrtom tohtoroč-(MsZ) na svojom štvrtom tohtoroč-
nom zasadnutí.nom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 14 poslan-Rokovania sa zúčastnilo 14 poslan-
cov, ospravedlnili sa poslanci Emil cov, ospravedlnili sa poslanci Emil 
Filo, Rudolf Marman, Roman Špaček, Filo, Rudolf Marman, Roman Špaček, 
Milada Vargová a Viliam Karas. Primá-Milada Vargová a Viliam Karas. Primá-
torka mesta Katarína Heneková po torka mesta Katarína Heneková po 
schválení programu rokovania pozvala schválení programu rokovania pozvala 
Ing. arch. Mareka Gugu, aby poslan-Ing. arch. Mareka Gugu, aby poslan-
cov informoval o ním vypracovanej cov informoval o ním vypracovanej 
koncepcii Lesoparku na Lachovci. Po koncepcii Lesoparku na Lachovci. Po 
podrobnej prezentácií architekto-podrobnej prezentácií architekto-
nicko-urbanistickej štúdie a násled-nicko-urbanistickej štúdie a násled-
nej diskusii poslancov zastupiteľstvo nej diskusii poslancov zastupiteľstvo 
koncepciu Lesoparku jednomyseľne koncepciu Lesoparku jednomyseľne 
schválilo (podrobnejšie informácie  schválilo (podrobnejšie informácie  
o projekte Lesoparku zverejňujeme na o projekte Lesoparku zverejňujeme na 
str.5). str.5). 

Prezentácia činnosti Mládežnícke-Prezentácia činnosti Mládežnícke-
ho parlamentu mesta Púchovho parlamentu mesta Púchov

Riaditeľka CVČ Včielka Alena Strýč-Riaditeľka CVČ Včielka Alena Strýč-
ková sa okrem svojej funkcie venuje ková sa okrem svojej funkcie venuje 
tiež práci s mládežou v Mládežníckom tiež práci s mládežou v Mládežníckom 
parlamente mesta Púchov, v ktorom parlamente mesta Púchov, v ktorom 
pôsobí v súčasnosti 32 mladých ľudí. pôsobí v súčasnosti 32 mladých ľudí. 
Adam Čambalík spolu s ďalšími člen-Adam Čambalík spolu s ďalšími člen-
mi parlamentu predstavili poslancom mi parlamentu predstavili poslancom 
svoje aktivity v rokoch 2020 – 2021. svoje aktivity v rokoch 2020 – 2021. 
Boli to predovšetkým ekologické akcie Boli to predovšetkým ekologické akcie 
- Za čistý Púchov, Za čisté rieky a vý-- Za čistý Púchov, Za čisté rieky a vý-
sadba stromov na včelnici CVČ. Ďalej sadba stromov na včelnici CVČ. Ďalej 
mestu pomáhajú svojou dobrovoľníc-mestu pomáhajú svojou dobrovoľníc-
kou činnosťou pri distribúcii ochran-kou činnosťou pri distribúcii ochran-
ných rúšok a potravinovej pomoci ných rúšok a potravinovej pomoci 
seniorom. Tento rok sa tešia na letné seniorom. Tento rok sa tešia na letné 
tábory a festival Končiny. Mládežníci tábory a festival Končiny. Mládežníci 
poďakovali vedeniu mesta za vytvo-poďakovali vedeniu mesta za vytvo-
renie dobrých podmienok, najmä renie dobrých podmienok, najmä 
poskytnutie priestorov na ich činnosť. poskytnutie priestorov na ich činnosť. 
Primátorka a poslanci v závere bodu Primátorka a poslanci v závere bodu 
programu poďakovali členom mládež-programu poďakovali členom mládež-
níckeho parlamentu i riaditeľke CVČ za níckeho parlamentu i riaditeľke CVČ za 
ich neúnavnú a nezištnú pomoc pre ich neúnavnú a nezištnú pomoc pre 

mesto a všetkých občanov a vyjadrili mesto a všetkých občanov a vyjadrili 
podporu ďalším projektom. podporu ďalším projektom. 

Schválenie VZN o psoch a VZN  Schválenie VZN o psoch a VZN  
o príspevkoch a dotáciách v školácho príspevkoch a dotáciách v školách

Po pripomienkach a dopytoch oby-Po pripomienkach a dopytoch oby-

vateľov mesta vystúpila hlavná kontro-vateľov mesta vystúpila hlavná kontro-
lórka mesta Marta Kavecká a predloži-lórka mesta Marta Kavecká a predloži-
la zastupiteľstvu na schválenie návrh la zastupiteľstvu na schválenie návrh 
plánu svojej kontrolnej činnosti na II. plánu svojej kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2021. polrok 2021. 

Poslanci prerokovali a schválili VZN  Poslanci prerokovali a schválili VZN  
o podmienkach držania psov na území o podmienkach držania psov na území 
Mesta Púchov, ktoré predstavila vedú-Mesta Púchov, ktoré predstavila vedú-
ca oddelenia MsÚ Ivana Mikušcová. ca oddelenia MsÚ Ivana Mikušcová. 
Predmetom VZN je stanovenie výšky Predmetom VZN je stanovenie výšky 
úhrady za vydanie novej evidenčnej úhrady za vydanie novej evidenčnej 
známky psa v prípade jej zničenia, stra-známky psa v prípade jej zničenia, stra-
ty alebo odcudzenia, úprava podrob-ty alebo odcudzenia, úprava podrob-
ností o vodení psov, určenie miest, kde ností o vodení psov, určenie miest, kde 
je vstup so psom zakázaný a úprava je vstup so psom zakázaný a úprava 
podrobností o znečisťovaní verejných podrobností o znečisťovaní verejných 
priestranstiev.priestranstiev.

Ďalej zastupiteľstvo prerokovalo  Ďalej zastupiteľstvo prerokovalo  
a schválilo dve školské VZN, ktoré pred-a schválilo dve školské VZN, ktoré pred-
ložila vedúca oddelenia MsÚ Daniela ložila vedúca oddelenia MsÚ Daniela 
Gabrišová - o určení výšky príspevkov Gabrišová - o určení výšky príspevkov 
v školách a školských zariadeniach  v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pú-v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pú-
chov a VZN o určení výšky dotácie na chov a VZN o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia v školách a dieťa školského zariadenia v školách 
a školských zariadeniach zriadených a školských zariadeniach zriadených 
na území mesta Púchov pre rok 2021. na území mesta Púchov pre rok 2021. 

Zmeny v spoločnosti Autobusová Zmeny v spoločnosti Autobusová 
doprava Púchov, a.s.doprava Púchov, a.s.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Mestské zastupiteľstvo schválilo 
kúpu listinných akcií spoločnosti Au-kúpu listinných akcií spoločnosti Au-
tobusová doprava Púchov, a.s. do tobusová doprava Púchov, a.s. do 
vlastníctva Mesta Púchov v menovitej vlastníctva Mesta Púchov v menovitej 
hodnote 25.357 eur od štyroch spo-hodnote 25.357 eur od štyroch spo-
luvlastníkov spoločnosti. Tým sa Mesto luvlastníkov spoločnosti. Tým sa Mesto 
Púchov stane stopercentným vlastní-Púchov stane stopercentným vlastní-
kom Autobusovej dopravy Púchov, a.s. kom Autobusovej dopravy Púchov, a.s. 
Následne schválilo odvolanie členov Následne schválilo odvolanie členov 
predstavenstva a niektorých členov predstavenstva a niektorých členov 

dozornej rady spoločnosti a schváli-dozornej rady spoločnosti a schváli-
lo menovanie nového vedenia. Ako lo menovanie nového vedenia. Ako 
predsedu predstavenstva spoločnosti predsedu predstavenstva spoločnosti 
poslanci schválili Viliama Karasa a na poslanci schválili Viliama Karasa a na 
funkciu prokuristu spoločnosti Danu funkciu prokuristu spoločnosti Danu 

Kadákovú. Kadákovú. 
Úprava rozpočtu Mesta PúchovÚprava rozpočtu Mesta Púchov
Zastupiteľstvo schválilo úpravu Zastupiteľstvo schválilo úpravu 

rozpočtu Mesta Púchov v príjmovej rozpočtu Mesta Púchov v príjmovej 
časti išlo o príjem z predaja pozemku časti išlo o príjem z predaja pozemku 
(17.000 eur), DzN stavby (49.900 eur), (17.000 eur), DzN stavby (49.900 eur), 
prenájom zariadení a stĺpov verejné-prenájom zariadení a stĺpov verejné-
ho osvetlenia (6.300 eur). Na strane ho osvetlenia (6.300 eur). Na strane 
výdavkov boli zmeny týkajúce sa kúpy výdavkov boli zmeny týkajúce sa kúpy 
akcií spoločnosti Autobusová dopra-akcií spoločnosti Autobusová dopra-
va Púchov, a.s. (25.360 eur), príspe-va Púchov, a.s. (25.360 eur), príspe-
vok na DDS (12.540 eur) a príspevok vok na DDS (12.540 eur) a príspevok 
na činnosť púchovskému volejbalu na činnosť púchovskému volejbalu 
(15.000 eur). Ďalej sa z rezervného (15.000 eur). Ďalej sa z rezervného 
fondu presunuli finančné prostriedky fondu presunuli finančné prostriedky 
na rekonštrukciu budovy ZUŠ (100.300 na rekonštrukciu budovy ZUŠ (100.300 
eur). Z rezervného fondu sa uvoľnili eur). Z rezervného fondu sa uvoľnili 
prostriedky najmä na rekonštrukciu prostriedky najmä na rekonštrukciu 
cesty a chodníka na Komenského ul. cesty a chodníka na Komenského ul. 
(110.000 eur) a rekonštrukciu amfite-(110.000 eur) a rekonštrukciu amfite-
átra Ilonka (135.000 eur).átra Ilonka (135.000 eur).

Koncepcie rozvoja šport a kultúry Koncepcie rozvoja šport a kultúry 
na roky 2021-2026na roky 2021-2026

Koncepciu rozvoja športu v meste Koncepciu rozvoja športu v meste 
Púchov na roky 2021-2026 predložili Púchov na roky 2021-2026 predložili 
poslancom vedúca oddelenia MsÚ Da-poslancom vedúca oddelenia MsÚ Da-
niela Gabrišová a konateľ MŠK Štefan niela Gabrišová a konateľ MŠK Štefan 
Ondrička. Cieľom dokumentu je zade-Ondrička. Cieľom dokumentu je zade-
finovať priority v oblasti športu, stano-finovať priority v oblasti športu, stano-
viť potreby a nástroje na dosiahnutie viť potreby a nástroje na dosiahnutie 
cieľov a navrhnúť modely, princípy  cieľov a navrhnúť modely, princípy  
a možnosti financovania športu. Po a možnosti financovania športu. Po 
analýze súčasného stavu dokument analýze súčasného stavu dokument 
navrhuje spôsob riadenia športu  navrhuje spôsob riadenia športu  
v meste a podmienky pre rozvoj špor-v meste a podmienky pre rozvoj špor-
tu v meste, napr. využitie športových tu v meste, napr. využitie športových 
a voľnočasových areálov, rozvoj akti-a voľnočasových areálov, rozvoj akti-
vít klubov a zapojenie sa čo najširších vít klubov a zapojenie sa čo najširších 
vrstiev obyvateľstva mesta do športo-vrstiev obyvateľstva mesta do športo-
vých a pohybových aktivít. vých a pohybových aktivít. 

Koncepciu rozvoja kultúry v meste Koncepciu rozvoja kultúry v meste 

Púchov na roky 2021-2026 predložila Púchov na roky 2021-2026 predložila 
na schválenie poslancom vedúca od-na schválenie poslancom vedúca od-
delenia školstva a sociálnych vecí MsÚ delenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Daniela Gabrišová. Dokument definu-Daniela Gabrišová. Dokument definu-
je Púchov ako mesto, kde to žije, ako je Púchov ako mesto, kde to žije, ako 
mesto kultúry, spoločenského vyžitia mesto kultúry, spoločenského vyžitia 
a aktívneho oddychu. Medzi najdô-a aktívneho oddychu. Medzi najdô-
ležitejšie ciele v najbližšom období ležitejšie ciele v najbližšom období 
koncepcia uvádza projekt rekonštruk-koncepcia uvádza projekt rekonštruk-
cie Amfiteátra na Lachovci (Folklórne cie Amfiteátra na Lachovci (Folklórne 
slávnosti) a vybudovanie náučného slávnosti) a vybudovanie náučného 
chodníka „Pamäť lesa“. Mesto plánuje chodníka „Pamäť lesa“. Mesto plánuje 
zlepšovať priestorové možnosti pre zlepšovať priestorové možnosti pre 
činnosť ZUŠ, CVČ a mestskej knižnice. činnosť ZUŠ, CVČ a mestskej knižnice. 
Ďalej plánuje dobudovanie zázemia Ďalej plánuje dobudovanie zázemia 
Mestského európskeho parku, kde by Mestského európskeho parku, kde by 
bolo možné organizovať kultúrne ak-bolo možné organizovať kultúrne ak-
cie, trhy, tábory a mestské hudobné cie, trhy, tábory a mestské hudobné 
leto.leto.

Zmeny zásad o VMČ a zásad o so-Zmeny zásad o VMČ a zásad o so-
ciálnom taxíku ciálnom taxíku 

Zastupiteľstvo schválilo nové Zásady Zastupiteľstvo schválilo nové Zásady 
činnosti výborov v mestských častiach činnosti výborov v mestských častiach 
Púchova a tiež Zásady, ktorými sa ur-Púchova a tiež Zásady, ktorými sa ur-
čuje postup pri poskytovaní indivi-čuje postup pri poskytovaní indivi-
duálnej prepravy seniorov – občanov duálnej prepravy seniorov – občanov 
mesta Púchov. V rámci rozšírenia so-mesta Púchov. V rámci rozšírenia so-
ciálneho programu v meste bude „so-ciálneho programu v meste bude „so-
ciálny taxík“ od 1. 7. 2021 poskytovať ciálny taxík“ od 1. 7. 2021 poskytovať 
služby aj pre seniorov nad 65 rokov služby aj pre seniorov nad 65 rokov 
a pre prijímateľov terénnej sociálnej a pre prijímateľov terénnej sociálnej 
služby.služby.

Konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. 
Pavol Pivko predložil zastupiteľstvu Pavol Pivko predložil zastupiteľstvu 
zámer vydávania Púchovských no-zámer vydávania Púchovských no-
vín v nasledujúcom období. Poslanci vín v nasledujúcom období. Poslanci 
schválili zámer vydávať Púchovské no-schválili zámer vydávať Púchovské no-
viny ako týždenník, t.j. 45 čísel za rok, viny ako týždenník, t.j. 45 čísel za rok, 
aj v nasledujúcom dvojročnom obdo-aj v nasledujúcom dvojročnom obdo-
bí (október 2021 – september 2023). bí (október 2021 – september 2023). 
Proti návrhu sa v diskusii sa vyjadril  Proti návrhu sa v diskusii sa vyjadril  
a neskôr aj hlasoval jediný poslanec – a neskôr aj hlasoval jediný poslanec – 
Marián Mišún.Marián Mišún.

Vstup do Smart Cities klubu a in-Vstup do Smart Cities klubu a in-
vestičný úver MESTSKÉHO BYTOVÉ-vestičný úver MESTSKÉHO BYTOVÉ-
HO PODNIKU, s.r.o.HO PODNIKU, s.r.o.

Mesto Púchov uznesením zastupiteľ-Mesto Púchov uznesením zastupiteľ-
stva schválilo vstup do občianskeho stva schválilo vstup do občianskeho 
združenia Smart Cities klub. Poslanci združenia Smart Cities klub. Poslanci 
prerokovali Informáciu o investičných prerokovali Informáciu o investičných 
akciách Mesta Púchov, ktorú predlo-akciách Mesta Púchov, ktorú predlo-
žila prednostka MsÚ Iveta Brindzová. žila prednostka MsÚ Iveta Brindzová. 
Ďalej prerokovali a schválili Správy  Ďalej prerokovali a schválili Správy  
o činnosti mestských spoločností, MsP o činnosti mestských spoločností, MsP 
a MsÚ, Memorandum o spolupráci Mes-a MsÚ, Memorandum o spolupráci Mes-
ta Púchov s Futbalovou Akadémiou TK  ta Púchov s Futbalovou Akadémiou TK  
a Memorandum o vzájomnej spolu-a Memorandum o vzájomnej spolu-
práci Mesta Púchov, MŠK Púchov s.r.o. práci Mesta Púchov, MŠK Púchov s.r.o. 
a Slovenského futbalového zväzu.a Slovenského futbalového zväzu.

Mestské zastupiteľstvo v bode Rôz-Mestské zastupiteľstvo v bode Rôz-
ne schválilo MESTSKÉMU BYTOVÉMU ne schválilo MESTSKÉMU BYTOVÉMU 
PODNIKU, spoločnosti s majetkovou PODNIKU, spoločnosti s majetkovou 
účasťou mesta, možnosť prijať dlhodo-účasťou mesta, možnosť prijať dlhodo-
bý investičný úver v sume do 600.000 bý investičný úver v sume do 600.000 
eur na dobu splácania 15 rokov. eur na dobu splácania 15 rokov. 

Na záver rokovania boli poslanci in-Na záver rokovania boli poslanci in-
formovaní mestským právnikom An-formovaní mestským právnikom An-
tonom Školekom o stave aktuálnych tonom Školekom o stave aktuálnych 
súdnych sporoch mesta.súdnych sporoch mesta.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel



spravodajstvospravodajstvo 55

Na Lachovci vznikne Lesopark s náučným chodníkom
Poslanci MsZ na júnovom zasadnu-Poslanci MsZ na júnovom zasadnu-

tí schválili architektonicko-urbanis-tí schválili architektonicko-urbanis-
tickú štúdiu KONCEPCIA LESOPAR-tickú štúdiu KONCEPCIA LESOPAR-
KU. Generálny projektant Ing. arch. KU. Generálny projektant Ing. arch. 
Marek Guga s kolektívom autorov Marek Guga s kolektívom autorov 
v nej spracovali celkovú koncepciu v nej spracovali celkovú koncepciu 
Lesoparku a náučného chodníka  Lesoparku a náučného chodníka  
v lokalite Lachovec. v lokalite Lachovec. 

Zámerom mesta Púchov je zvýše-Zámerom mesta Púchov je zvýše-
nie príťažlivosti lokality na rekreáciu nie príťažlivosti lokality na rekreáciu 
a oddych obyvateľov aktívnym spô-a oddych obyvateľov aktívnym spô-
sobom a pritiahnutie väčšieho počtu sobom a pritiahnutie väčšieho počtu 
návštevníkov aj z okolitých regiónov. návštevníkov aj z okolitých regiónov. 
Hlavným cieľom je vytvorenie kon-Hlavným cieľom je vytvorenie kon-
cepčne uceleného Lesoparku a vybu-cepčne uceleného Lesoparku a vybu-
dovanie výchovno–vzdelávacej, kul-dovanie výchovno–vzdelávacej, kul-
túrno zážitkovej, športovo relaxačnej túrno zážitkovej, športovo relaxačnej 
trasy so zameraním na históriu miesta, trasy so zameraním na históriu miesta, 
ochranu prírody, krajiny a biodiverzity  ochranu prírody, krajiny a biodiverzity  
s podporením zážitkových, rekre-s podporením zážitkových, rekre-
ačných, kultúrno spoločenských  ačných, kultúrno spoločenských  
a športových funkcii podporených a športových funkcii podporených 
výstavbou historicko-prírodovedného výstavbou historicko-prírodovedného 
náučného chodníka.náučného chodníka.

Účelom budúceho Lesoparku a ná-Účelom budúceho Lesoparku a ná-
učného chodníka je príťažlivým spôso-učného chodníka je príťažlivým spôso-
bom spropagovať kultúrne, historické bom spropagovať kultúrne, historické 
a prírodné zaujímavosti mesta a jeho a prírodné zaujímavosti mesta a jeho 
okolia. Plánovaný náučný chodník sa okolia. Plánovaný náučný chodník sa 
bude napájať na jestvujúce turistické bude napájať na jestvujúce turistické 
značenie – žltá značka na vrch Lacho-značenie – žltá značka na vrch Lacho-

vec, ktorým je možné pokračovať až vec, ktorým je možné pokračovať až 
na hrebeň Javorníkov. Žltou značkou na hrebeň Javorníkov. Žltou značkou 
sa návštevníci plánovaného náučného sa návštevníci plánovaného náučného 
chodníka dostanú k Púchovskej skale, chodníka dostanú k Púchovskej skale, 
k miestu archeologických nálezísk tzv. k miestu archeologických nálezísk tzv. 
Púchovskej kultúry.Púchovskej kultúry.

Navrhované funkcie Lesoparku sú:Navrhované funkcie Lesoparku sú:
1. Správa mestského lesa – zabezpe-1. Správa mestského lesa – zabezpe-

čenie ochrany a starostlivosti.čenie ochrany a starostlivosti.
2. Služby verejnosti - herné prvky, 2. Služby verejnosti - herné prvky, 

informačné tabule, lavičky, ležadlá informačné tabule, lavičky, ležadlá 
pre návštevníkov, ohniská a pikniko-pre návštevníkov, ohniská a pikniko-
vé miesta v blízkosti amfiteátra, stoja-vé miesta v blízkosti amfiteátra, stoja-
ny na bicykle, lesná učebňa, prírodná ny na bicykle, lesná učebňa, prírodná 
klubovňa, zážitkové prírodné detské klubovňa, zážitkové prírodné detské 
ihrisko, hradisko v najvyššom mieste ihrisko, hradisko v najvyššom mieste 
lesoparku, exteriérové cvičebné prvky, lesoparku, exteriérové cvičebné prvky, 
kyslíková dráha, workout v lese, toale-kyslíková dráha, workout v lese, toale-
ty pre návštevníkov.ty pre návštevníkov.

Členenie náučného chodníka na Členenie náučného chodníka na 
jednotlivé infobody jednotlivé infobody 

Autorka navrhovaného náučného Autorka navrhovaného náučného 

chodníka Ing. Danka Palkechová roz-chodníka Ing. Danka Palkechová roz-
členila trasu chodníka na niekoľko bo-členila trasu chodníka na niekoľko bo-
dov, na ktorých budú umiestnené in-dov, na ktorých budú umiestnené in-
formačné tabule: T1 – Úvodná tabuľa, formačné tabule: T1 – Úvodná tabuľa, 
vstupná brána – 3 ks, T2 – Včely a iný vstupná brána – 3 ks, T2 – Včely a iný 
hmyz, T3 – Prírodné pomery územia, hmyz, T3 – Prírodné pomery územia, 
T4 – Stromy a kry, T5 – Jubilejný háj – T4 – Stromy a kry, T5 – Jubilejný háj – 
história, T6 – Les a jeho spoločenstvá, história, T6 – Les a jeho spoločenstvá, 
T7 – História amfiteátra, T8 – Vtáky T7 – História amfiteátra, T8 – Vtáky 
nášho lesa, T9 – Púchovská kultúra, nášho lesa, T9 – Púchovská kultúra, 
T10 – Turistické trasy a jaseň – kráľ lesa, T10 – Turistické trasy a jaseň – kráľ lesa, 
T11 – Živočíchy, T12 – Lesná učebňa / T11 – Živočíchy, T12 – Lesná učebňa / 
Čo to tu rastie?Čo to tu rastie?

Infobod „Jubilejný háj“ – históriaInfobod „Jubilejný háj“ – história
Jubilejné háje sa vysádzali pri príle-Jubilejné háje sa vysádzali pri príle-

žitosti 10. výročia trvania prvej ČSR.  žitosti 10. výročia trvania prvej ČSR.  
V Púchove bol Jubilejný háj na La-V Púchove bol Jubilejný háj na La-
chovci vysadený stromami presne 28. chovci vysadený stromami presne 28. 
októbra 1928, skladba vysadených októbra 1928, skladba vysadených 
stromov a ich umiestnenie bolo uspô-stromov a ich umiestnenie bolo uspô-
sobené tak, aby pri pohľade z diaľky sobené tak, aby pri pohľade z diaľky 
vytvárali letopočet 1928. Nápis „1928“ vytvárali letopočet 1928. Nápis „1928“ 
mal byť podľa pamätníkov viditeľný mal byť podľa pamätníkov viditeľný 
od železničnej stanice. K 30. výročiu od železničnej stanice. K 30. výročiu 
vzniku ČSR tu bol osadený pamätník vzniku ČSR tu bol osadený pamätník 
s letopočtami 1918 – 1948, ktorý sa s letopočtami 1918 – 1948, ktorý sa 
dlhú dobu považoval za už neexistujú-dlhú dobu považoval za už neexistujú-
ci. Primátorka informovala, že pamät-ci. Primátorka informovala, že pamät-
ný kameň bol zo strany jeho nálezcu ný kameň bol zo strany jeho nálezcu 
odovzdaný mestu v tomto roku a je odovzdaný mestu v tomto roku a je 
momentálne uschovaný, pričom bude momentálne uschovaný, pričom bude 

uložený v Púchovskom múzeu. Na jeho uložený v Púchovskom múzeu. Na jeho 
počesť bude osadený nový pamätný počesť bude osadený nový pamätný 
kameň vo forme výtvarného diela „Pa-kameň vo forme výtvarného diela „Pa-
mäť lesa“, ktorý bude takouto formou mäť lesa“, ktorý bude takouto formou 
pripomínať všetky historické udalosti  pripomínať všetky historické udalosti  
s tým spojené širokej verejnosti. s tým spojené širokej verejnosti. 

Projekt rieši infobod „Jubilejný háj“ Projekt rieši infobod „Jubilejný háj“ 
ako nový pamätník s odpočívadlom  ako nový pamätník s odpočívadlom  
a vyhliadkou na mesto Púchov. Formu a vyhliadkou na mesto Púchov. Formu 
výtvarného diela tvorí vertikálny blok výtvarného diela tvorí vertikálny blok 
z pieskovca v proporciách zlatého rezu z pieskovca v proporciách zlatého rezu 
osadeného centrálne v kruhovej dis-osadeného centrálne v kruhovej dis-
pozícií na kovovej podnoži. Samotný pozícií na kovovej podnoži. Samotný 
pieskovcový monolit je reliéfne čle-pieskovcový monolit je reliéfne čle-
nený motívom priehľadu štruktúry nený motívom priehľadu štruktúry 
stromov lesa, zvetraným reliéfom dre-stromov lesa, zvetraným reliéfom dre-
va, vytvára určitú zhmotnenú pamäť va, vytvára určitú zhmotnenú pamäť 
lesa. Autorom výtvarného diela „Pa-lesa. Autorom výtvarného diela „Pa-
mäť Lesa“ je akad. sochár Igor Mosný. mäť Lesa“ je akad. sochár Igor Mosný. 
Okrem sochy projekt navrhuje terén-Okrem sochy projekt navrhuje terén-
ne sadové úpravy, spevnené plochy  ne sadové úpravy, spevnené plochy  
s polkruhovou lavičkou a informač-s polkruhovou lavičkou a informač-

nou tabuľou. Osvetlenie priestoru rieši nou tabuľou. Osvetlenie priestoru rieši 
LED-pásmi s fotovoltaikou na stro-LED-pásmi s fotovoltaikou na stro-
moch.moch.

Pripravovaný Náučný chodník „Pa-Pripravovaný Náučný chodník „Pa-
mäť lesa“ bude viesť Lesoparkom cez mäť lesa“ bude viesť Lesoparkom cez 
amfiteáter Ilonka s nadväznosťou na amfiteáter Ilonka s nadväznosťou na 
významné archeologické nálezisko významné archeologické nálezisko 
Púchovskej kultúry – Púchovskú skalu. Púchovskej kultúry – Púchovskú skalu. 
Tým na riešenej lokalite vzniknú všetky Tým na riešenej lokalite vzniknú všetky 
predpoklady pre vytvorenie zmyslupl-predpoklady pre vytvorenie zmyslupl-
ného atraktívneho miesta pre stretá-ného atraktívneho miesta pre stretá-
vanie, lesnú pedagogiku, kultúrne aj vanie, lesnú pedagogiku, kultúrne aj 
spoločenské vyžitie, rekreačno-odpo-spoločenské vyžitie, rekreačno-odpo-
činkové miesto s výhľadom na Púchov činkové miesto s výhľadom na Púchov 
pre návštevníkov všetkých vekových pre návštevníkov všetkých vekových 
kategórií. Vznikne nový atraktívny bod kategórií. Vznikne nový atraktívny bod 
na turistickej mape a dôvod návštev  na turistickej mape a dôvod návštev  
a pohybu v prírode.a pohybu v prírode.

V závere koncepcie autori píšu, že V závere koncepcie autori píšu, že 
nový symbolický základný kameň nový symbolický základný kameň 
Jubilejného hája symbolizuje vznik Jubilejného hája symbolizuje vznik 
–„znovuzrodenie“ Jubilejného le-–„znovuzrodenie“ Jubilejného le-
soparku, čím sa začne jeho ďalší vývoj  soparku, čím sa začne jeho ďalší vývoj  
a odkaz pre budúce generácie. V ne-a odkaz pre budúce generácie. V ne-
poslednom rade sa umožní symbolic-poslednom rade sa umožní symbolic-
ké znovuobnovenie kultúrnej funkcie  ké znovuobnovenie kultúrnej funkcie  
v minulosti tak obľúbeného a popu-v minulosti tak obľúbeného a popu-
lárneho priestoru Lesného amfiteátra. lárneho priestoru Lesného amfiteátra. 
Zatraktívni sa tým ďalšia lokalita mesta Zatraktívni sa tým ďalšia lokalita mesta 
Púchov s jeho bohatou históriou ktorá Púchov s jeho bohatou históriou ktorá 
sa odvíja od Púchovskej kultúry.sa odvíja od Púchovskej kultúry.

Rekonštrukcia Amfiteátra Ilonka Rekonštrukcia Amfiteátra Ilonka 
Amfiteáter Ilonka je miestnymi ľuď-Amfiteáter Ilonka je miestnymi ľuď-

mi prezývaný aj amfiteáter Kocka. mi prezývaný aj amfiteáter Kocka. 
Jeho pomenovanie Ilonka pochádza  Jeho pomenovanie Ilonka pochádza  
z mena bývalej chaty, ktorá sa pô-z mena bývalej chaty, ktorá sa pô-
vodne na tomto mieste nachádzala. vodne na tomto mieste nachádzala. 
Amfiteáter bol postavený v r. 1949  Amfiteáter bol postavený v r. 1949  
a pôvodne slúžil a aj dodnes slúži na a pôvodne slúžil a aj dodnes slúži na 
kultúrne vystúpenia, ktoré sa konajú kultúrne vystúpenia, ktoré sa konajú 
v rámci folklórneho festivalu s ná-v rámci folklórneho festivalu s ná-
zvom „Folklórny Púchov“. V roku 1982 zvom „Folklórny Púchov“. V roku 1982 
sa uskutočnil prvý ročník folklórneho sa uskutočnil prvý ročník folklórneho 
festivalu pod názvom „Folklórne sláv-festivalu pod názvom „Folklórne sláv-
nosti mieru“, ktorý bol spojený s tzv. nosti mieru“, ktorý bol spojený s tzv. 
„Medzinárodným družstevným dňom“. „Medzinárodným družstevným dňom“. 
V ďalších ročníkoch sa pozmenil názov V ďalších ročníkoch sa pozmenil názov 
festivalu na „Ľudové slávnosti mieru“  festivalu na „Ľudové slávnosti mieru“  
a bol spájaný s „Obvodovým družstev-a bol spájaný s „Obvodovým družstev-
ným dňom“.ným dňom“.

Navrhovaný infobod bude situovaný Navrhovaný infobod bude situovaný 
v blízkosti bývalého javiska letného v blízkosti bývalého javiska letného 
amfiteátra, pohľadovo orientovaný amfiteátra, pohľadovo orientovaný 
smerom k hľadisku. V časti pod javis-smerom k hľadisku. V časti pod javis-
kom bude situované odpočinkové  kom bude situované odpočinkové  
a piknikové miesto pre návštevníkov, a piknikové miesto pre návštevníkov, 
ktoré bude pozostávať z vybudova-ktoré bude pozostávať z vybudova-
ného ohniska, lavičiek, zastrešeného ného ohniska, lavičiek, zastrešeného 
stola s lavičkami a stojanov na bicykle. stola s lavičkami a stojanov na bicykle. 
Na strieške bude vytvorená vegetačná Na strieške bude vytvorená vegetačná 
strecha. Na ľavej strane od hľadiska strecha. Na ľavej strane od hľadiska 
bude vybudované tzv. ležovisko, na bude vybudované tzv. ležovisko, na 
ktoré si bude môcť návštevník umiest-ktoré si bude môcť návštevník umiest-
niť deku, ležadlo, sedací vak a pod. Táto niť deku, ležadlo, sedací vak a pod. Táto 
časť poskytne návštevníkom možnosť časť poskytne návštevníkom možnosť 
odpočinku a občerstvenia. odpočinku a občerstvenia. 

Pikniková zóna bude doplnená o dva Pikniková zóna bude doplnená o dva 
malé prvky na hranie / fyzickú aktivi-malé prvky na hranie / fyzickú aktivi-
tu pre menšie deti (cca do 10 rokov) tu pre menšie deti (cca do 10 rokov) 
a pocitový chodník. Pocitový chodník a pocitový chodník. Pocitový chodník 
umožňuje deťom prostredníctvom umožňuje deťom prostredníctvom 
pocitov a hmatových receptorov na pocitov a hmatových receptorov na 
chodidlách spoznávať rozličné prírod-chodidlách spoznávať rozličné prírod-
né materiály. Je určený na chodenie né materiály. Je určený na chodenie 
bez topánok a so zaviazanými očami, bez topánok a so zaviazanými očami, 
čím sa u detí rozvíja koordinácia, mo-čím sa u detí rozvíja koordinácia, mo-
torika, rovnováha a spevňuje sa klenba torika, rovnováha a spevňuje sa klenba 
chodidla.chodidla.

Poslanci MsZ schválili návrh primá-Poslanci MsZ schválili návrh primá-
torky Kataríny Henekovej na úpravu torky Kataríny Henekovej na úpravu 
rozpočtu mesta Púchov tak, aby re-rozpočtu mesta Púchov tak, aby re-
konštrukcia Amfiteátra Ilonka mohla konštrukcia Amfiteátra Ilonka mohla 
začať už v najbližšom období. Primá-začať už v najbližšom období. Primá-
torka Katarína Heneková uviedla: torka Katarína Heneková uviedla: 
„Veľmi ma teší, že sa poslanci stotožnili „Veľmi ma teší, že sa poslanci stotožnili 
s návrhom rekonštrukcie Amfiteátru s návrhom rekonštrukcie Amfiteátru 
Ilonka, ktorý bude ďalším spoločným Ilonka, ktorý bude ďalším spoločným 
nosným projektom a dnešným odsú-nosným projektom a dnešným odsú-
hlasením môžeme začať s verejným ob-hlasením môžeme začať s verejným ob-
starávaním na dodávateľa stavebných starávaním na dodávateľa stavebných 
prác. Verím, že na jar roku 2022 bude prác. Verím, že na jar roku 2022 bude 
amfiteáter zrealizovaný a známe fol-amfiteáter zrealizovaný a známe fol-
klórne slávnosti, pod názvom Folklórny klórne slávnosti, pod názvom Folklórny 
Púchov, budú môcť byť uskutočnené Púchov, budú môcť byť uskutočnené 
práve v tomto areáli. Som presvedčená, práve v tomto areáli. Som presvedčená, 
že v spojitosti projektu Lesoparku a Pa-že v spojitosti projektu Lesoparku a Pa-
mäte Lesa, budeme môcť vytvoriť krásny mäte Lesa, budeme môcť vytvoriť krásny 
celok, ktorí občania využijú na relax, od-celok, ktorí občania využijú na relax, od-
dych i kultúrne vyžitie”.dych i kultúrne vyžitie”.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Mestská polícia
Nevládal vstať
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade telefonického oznámenia na Mládež-
níckej ulici, kde mal za bytovkou ležať v tráve 
opitý muž. Hliadka našla na mieste ležať muža  
z Púchova. Vyzvala ho, aby prestal vzbudzovať 
verejné pohoršenie, vstal a priestor opustil. 
Keďže nebol schopný samostatne sa postaviť, 
hliadka mu pomohla a odprevadila ho k mo-
torovému vozidlu. Hliadka ho v záujme verej-
ného poriadku previezla do miesta bydliska 
jeho rodičov. Priestupok proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta vyriešila hliadka 
napomenutím. 

Poškodil podchod
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že vodič bielej dodávky po-
škodil podchod bytovky na Moravskej ulici. Hli-
adka na mieste našla vodiča dodávky značky 
Iveco. Na miesto prišla aj obyvateľka bytovky, 
ktorú správkyňa bytovky poverila spísaním zá-
pisnice o škodovej udalosti. Z miesta vyhotovili 
mestskí policajti fotodokumentáciu. 

Do tmy...
Hliadka mestskej polície preverovala asi  

o 21.30 hodine telefonické oznámenie, podľa 
ktorého na detskom ihrisku v Marczibányiho 
záhrade deti búchaním lopty na basketbalo-
vom ihrisku rušia spánok maloletého dieťaťa. 
Mestskí policajti našli na mieste maloleté deti. 
Hliadka kontaktovala ich rodičov a upozorni-
la ich na dodržiavanie všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Púchov, podľa ktorého je 
návšteva detských ihrísk obmedzená do 20.00 
hodiny. Po upozornení deti hru ukončili.  

Narazila do troch značiek
Na oddelenie mestskej polície zatelefonovala 

žena z Dolných Kočkoviec. Informovala, že na 
kruhovej križovatke pri nemocnici Zdravie ne-
venovala dostatočnú pozornosť vedeniu mo-
torového vozidla, postupne narazila do troch 
dopravných značiek, ktoré vyhla do strany. Prí-
pad nahlásila aj na oddelenie dopravy púchov-
skej radnice spolu s fotodokumentáciou. 

Intenzívne búrky sprevádzané tornádom a krupo-
bitím, ktoré sa vo štvrtok večer prehnali Moravou, 
zapríčinili na severozápade Slovenska energetickú 
kalamitu. Znamená to, že bez elektriny zostalo mi-
nimálne na tri minúty viac ako 30.000 odberných 
miest. 

Stredoslovenská distribučná (SSD) mala mimo pre-
vádzky viac ako 70 trafostaníc. Pracovníci údržby boli 
v teréne už od štvrtku večera a podľa možností po-
stupne odstraňovali jednotlivé poruchy. Najčastej-

šie išlo o stromy popadané na elektrické vedenia  
a pretrhané vodiče. Okrem porúch na úrovni vyso-
kého napätia sa museli energetici vysporiadať aj  
s množstvom výpadkov na úrovni nízkeho napätia.

Lokality, ktoré najviac zasiahli výpadky elektriny 
boli Zákopčie a Lešná, Horná Mariková a Lazy pod 
Makytou. 

Situácia s výpadkami elektriny sa postupne zlep-
šila. V piatok o 15.00 hodine bolo bez elektriny asi 
4200 odberných miest.                                         Zdroj: SSE

Štvrtková búrka v Lazoch pod Makytou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval  
v Púchovskom okrese koncom mája 1154 uchádza-
čov o zamestnanie. Priemerná evidovaná miera ne-
zamestnanosti klesla v máji v okrese Púchov medzi-
mesačne o 0,14 percenta na úroveň 4,65 percenta. 
Miera nezamestnanosti bola v máji v Púchovskom 
okrese štvrtá najnižšia spomedzi všetkých okresov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Spomedzi všetkých nezamestnaných v okrese 
Púchov bolo 611 žien, 90 uchádzačov o zamestnanie 
so zdravotným postihnutím a dvaja nezamestnaní, 
ktorých prepustili v rámci hromadného prepúšťania. 
Medzi nezamestnanými bolo aj 52 absolventov škôl, 
z nich 11 boli absolventi vysokých škôl a 41 absol-
venti stredných škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry evidoval úrad práce  
v okrese Púchov 251 uchádzačov o zamestnanie 
mladších ako 30 rokov, čo predstavuje takmer 28 
percent spomedzi všetkých uchádzačov o zamestna-
nie. Medzi nezamestnanými bolo tiež 267 uchádza-

čov o zamestnanie starších ako 55 rokov. 
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti kles-

la v máji v Trenčianskom samosprávnom kraji med-
zimesačne o 0,1 percenta na úroveň 5,45 percenta. 
Miera nezamestnanosti klesla v máji vo všetkých 
okresoch s výnimkou okresov Nové Mesto nad Vá-
hom a Bánovce nad Bebravou. Najvýraznejší pokles 
zaznamenal okres Partizánske, kde sa nezamestna-
nosť znížila o 0,2 percenta. 

Najvyššiu mieru nezamestnanosti v Trenčianskom 
samosprávnom kraji mal v máji okres Prievidza (7,34 
percenta). Nasledovali okresy Považská Bystrica (6,43 
percenta), Bánovce nad Bebravou a Partizánske (oba 
5,63 percenta), Púchov (4,65 percenta), Nové Mesto 
nad Váhom (4,62 percenta), Myjava (4,39 percenta), 
Trenčín (4,29 percenta) a Ilava (4,15 percenta).

Na Slovensku klesla priemerná miera nezamestna-
nosti v máji na úroveň 7,92 percenta. Najvyššia bola 
v okrese Rimavská Sobota (21,19 percenta), najnižšia 
v okrese Hlohovec (3,92 percenta).     Zdroj: ÚPSVaR

Nezamestnanosť v okrese Púchov klesla

Preočkovanie druhou dávkou vakcíny
Počas víkendu 10.7. a 11.7.2021 sa bude konať Počas víkendu 10.7. a 11.7.2021 sa bude konať 

preočkovanie osôb, ktorým bola podaná prvá preočkovanie osôb, ktorým bola podaná prvá 
dávky vakcíny v dňoch 12.6.2021 a 13.6.2021,  dávky vakcíny v dňoch 12.6.2021 a 13.6.2021,  
v priestoroch telocvične Základnej školy Komen-v priestoroch telocvične Základnej školy Komen-
ského v meste Púchov:ského v meste Púchov:

! 10.7.2021 ! 10.7.2021 sa v priestoroch telocvične ZŠ Komen-sa v priestoroch telocvične ZŠ Komen-
ského uskutoční preočkovanie osôb v abecednom ského uskutoční preočkovanie osôb v abecednom 
poradí poradí priezviska A - Kpriezviska A - K, ktorým bola podaná prvá , ktorým bola podaná prvá 
dávka vakcíny 12.6.2021 a 13.6.2021 dávka vakcíny 12.6.2021 a 13.6.2021 

! 11.7.2021! 11.7.2021 sa v priestoroch telocvične ZŠ Komen- sa v priestoroch telocvične ZŠ Komen-
ského uskutoční preočkovanie osôb v abecednom ského uskutoční preočkovanie osôb v abecednom 

poradí poradí priezviska L - Žpriezviska L - Ž, ktorým bola podaná prvá , ktorým bola podaná prvá 
dávka vakcíny 12.6.2021 a 13.6.2021 . dávka vakcíny 12.6.2021 a 13.6.2021 . 

Organizačný tím MsÚ Púchov bude posielať SMS Organizačný tím MsÚ Púchov bude posielať SMS 
správy s časom preočkovania, prosíme, aby ste sa správy s časom preočkovania, prosíme, aby ste sa 
dostavili v pridelenom termíne a čase. Prineste si so dostavili v pridelenom termíne a čase. Prineste si so 
sebou dokumentáciu z prvého očkovania, vyplnený sebou dokumentáciu z prvého očkovania, vyplnený 
Dotazník s anamnestickými otázkami a Informovaný Dotazník s anamnestickými otázkami a Informovaný 
súhlas pacienta. Tlačivá sú k dispozícii na webovej súhlas pacienta. Tlačivá sú k dispozícii na webovej 
stránke mesta a na informáciách na prízemí budovy stránke mesta a na informáciách na prízemí budovy 
MsÚ Púchov.MsÚ Púchov.

Zdroj: MsÚ Púchov
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V rokoch 2019 – 2021 obstaralo 
Mesto Púchov pre Základnú školu Go-
razdova vybavenia troch odborných 
učební v rámci výzvy IROP – s priori-

tou Investovania do vzdelania, školení  
a odbornej prípravy, zručností a celo-
životného vzdelávania prostredníc-
tvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry. Žiaci základnej školy sa 
tak mohli postupne, v priebehu tohto 
obdobia, tešiť z revitalizácie jazykovej 
učebne či odborných učební fyziky  
a polytechniky. 

Zrealizovaný projekt „Základná škola 
Ulica Gorazdova, Púchov – obstaranie 
vybavenia odborných učební“ pozo-
stával zo štyroch hlavných aktivít – 

obstarania vybavenia jazykovej učeb-
ne, obstarania vybavenia odbornej 
učebne fyziky a učebne polytechniky  
a taktiež zo stavebno-technických 

úprav pre obstaranie odbornej učebne 
fyziky a polytechniky. 

Jazyková učebňa je po novom vyba-
vená nábytkom (žiacke stoly a stoličky, 
pracovisko pre pedagóga s IKT techni-
kou, zahŕňajúcu interaktívny projektor, 
digitálne jazykové laboratóriá a PC  
s projekčnou tabuľou. 

Taktiež odborná učebňa fyziky je vy-
bavená IKT technikou – interaktívnou 
tabuľkou a PC setom pre pedagóga, 
mobilnými laboratórnymi pracoviska-
mi, laboratórnymi stolmi, stoličkami  

a didaktickými pomôckami. 
Odborná učebňa polytechniky je 

teraz vybavená mobilnými pracovis-
kami pre žiakov, určenými na činnosti 
ako obrábanie dreva, kovu, na pílenie 
či brúsenie. Okrem týchto dopĺňajú 
vybavenie dielenské stoličky, regály, 
hoblice a rôzne didaktické pomôcky. 

Stavebno-technické práce pri obsta-
raní odbornej učebne fyziky a poly-
techniky zahŕňali realizáciu rozvodov 
elektroinštalácie v učebni fyziky a po-
lytechniky a rozvodov v učebni fyziky. 

Poďakovanie za realizáciu tohto pro-
jektu patrí Ing. Jane Vondrovej z MsÚ 
Púchov, riaditeľke školy Mgr. Viere 
Flimmelovej ako i školníkovi za súčin-
nosť. 

Vedenie Mesta Púchov rovnako teší 
úspešnosť zrealizovaného projektu, 
ktorý je progresívnym krokom k mo-
dernejšiemu vzdelávaniu.

„Osobne ma teší, že sa podarilo zrea-
lizovať tento projekt, ktorého výsled-
kom bude zvýšenie kvalifikovanej vý-
učby pre naše deti v základnej škole. Aj 
touto cestou sa snažíme podporovať 
úroveň vzdelania v našom meste a ja 
prajem všetkým žiakom ZŠ Gorazdova, 
aby v týchto novovybavených učeb-
niach načerpali nové poznatky smeru-
júce k rozvoju ich vzdelania. Pedagó-
gom prajem, aby v týchto priestoroch 
nachádzali veľa vzdelaniachtivých žia-
kov,“ uviedla primátorka mesta Katarí-
na Heneková.             Laura Krošláková

Z fondov Európskej únie mesto Púchov obstaralo nové 
vybavenia odborných učební pre ZŠ Gorazdova

V utorok 22. júna sa predstavitelia mestských 
spoločností zúčastnili na prezentácii pilotného 
projektu aplikácie produktov CleanShield pre 
spoločnosť ADP service, s.r.o.

Ide o ekologický (100% biologicky odbúrateľný) 
dezinfekčný prípravok s povrchovou ochrannou 

vrstvou a s dlhodobým účinkom. Je určený na likvi-
dáciu všetkých vírusov (vrátane COVID-19) a baktérií. 
Je oveľa účinnejší ako bežne používané dezinfekcia 
(ozón, areosol...), stačí iba jediná aplikácia, ktorá likvi-
duje vírusy, baktérie a plesne v priebehu niekoľkých 
minút a účinok je dlhodobý. Povrch zostane sterilný 

minimálne po dobu 12 mesiacov.
V priestoroch Autoumyvárky ADP service, s.r.o. zá-

stupcom mestských spoločností predviedli unikátnu 
technológiu v povrchovej dezinfekcii na dezinfekcii 
dvoch autobusov ADP. Na ošetrených povrchoch sa 
vytvorí okom neviditeľná a zároveň extrémne odol-
ná polymérová vrstva, ktorá chráni ošetrený povrch 
a zabraňuje tvorbe baktérií, vírusov a plesní. Antiví-
rusová dezinfekcia zaisťuje prevenciu a dlhodobú 
ochranu. Dezinfekčné nástreky predlžujú životnosť 
materiálov, na ktoré sú nanesené a udržujú ich po-
vrch čistý a hygienicky nezávadný. Tvoria ochrannú 
vrstvu náterov a predlžujú intervaly maľovania inte-
riérov. 

Dezinfekcia interiérov od vírusov, baktérií a plesní 
prebieha nástrekom za pomoci profesionálnych vy-
sokovýkonných elektrostatických prístrojov, ktoré 
dokážu dezinfikovať akýkoľvek priestor s dlhodobým 
účinkom. Aplikácia zasychá takmer okamžite - trvá 
iba 10 minút, než sa vytvorí veľmi odolná, tvrdá vrs-
tva a spustí sa proces fotokatalýzy. Po 2 hodinách 
od aplikácie nástreku je zariadenie plne funkčné, po 
48 hodinách od aplikácie je prípravok na povrchu 
predmetov plne vytvrdnutý. Ak sa prípravok osvedčí 
v spoločnosti ADP, môže byť v ďalšom období použi-
tý aj v mestských spoločnostiach MŠK, PTSM, MsBP  
a Púchovská kultúra.          

Slavomír Flimmel

Mestské spoločnosti zabezpečujú dezinfekciu priestorov pre verejnosť
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Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva osobne na Mestskom úrade 
Púchov, alebo telefonicky minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase  

6:30 hod – 14:30 hod na telefónnom čísle 0904 370 525

SOCIÁLNA SLUŽBA PRE OBČANOV S TRVALÝM ALEBO PRECHODNÝM POBYTOM V MESTE PÚCHOV

SOCIÁLNY 
TAXÍK
MESTA PÚCHOV

0904 370 525 

KTO A KAM MÔŽE TAXÍK VYUŽÍVAŤ?
osoby odkázané na individuálnu prepravu (ŤZP, osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom)

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukazujú sa posudkom 
od ÚPSVaR alebo preukazom ŤZP)

od 1.7.2021 aj občania/seniori nad 65 rokov

taxík Vás odvezie k lekárovi, na úrady, do lekárne

ÚHRADA ZA PREPRAVNÚ SLUŽBU SA URČUJE SUMOU:
1,00 € za jednu jazdu pre jednu osobu v meste Púchov 
                (nastúpenie / vystúpenie) 
0,50 € za každý kilometer mimo mesta Púchov 
1,00 € / hod. sa určuje úhrada za stojné počas 
             prepravy mimo územia mesta

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU.

PRACOVNÉ DNI  6:30 -14:30 Viac informácií na tel. čísle  0904 370 525
alebo na www.puchov.sk

NOVINKA 
DARČEKOVÝ POUKAZ 

v hodnote 5 €
Zakúpite priamo u šoféra 
sociálneho taxíka, alebo 

v kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Púchov

www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk

KINO
Piatok  2.7.  17:30 h  V PASCI
Niekoľko dní po Vianociach sa švédsko-nórske nevlastné sestry Ida a Tuva vydali 
na zimný ponor do odľahlej časti nórskeho pobrežia. Ku koncu ponoru Tuvu privalí 
odlomená skala a uväzní ju pod vodou. Ida okamžite vypláva nad hladinu, no zistí, že 
ulomené skaly pochovali ich vybavenie, telefóny a kľúče od auta. Ida a Tuva sú úplne 
odrezané od akejkoľvek šance na záchranu zvonku. Ida je podrobená skúške charakte-
ru a sily, keď kvôli záchrane svojej nevlastnej sestry musí prekonať samú seba.
MP 15 rokov – Continentalfilm – NO, SE, BE – 85min. – akčný thriller – titulky. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
Piatok  2.7.  19:45 h  ROZHNEVANÝ MUŽ
Akčná pecka s Jasonom Stathamom, kde ako neľutostný a mimoriadne naštvaný muž, 
hnaný tužbou po pomste, sa v utajení zamestná v bezpečnostnej službe prevažujúcej 
obrovské sumy peňazí, aby odhalil, chytil a kruto potrestal ľudí, ktorí mu chladnokrvne 
zabili syna. MP 15 rokov – Forumfilm – 119 min. – ČT – GB, USA – akčný. Vstupné 
5€. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné  4 €.
Nedeľa  4.7.  15:30 h  LUCA
Hotel Luca sa nachádza v krásnom prímorskom meste na talianskej riviére a 
je príbehom o jednom chlapcovi, ktorý zažíva nezabudnuteľné leto plné zm-
rzliny, cestovín a nekonečných jázd skútrom. Luca zažíva tieto letné dobrod-
ružstvá spolu so svojím novonadobudnutým najlepším priateľom Albertom, 
ale všetka zábava je ohrozená hlboko ukrytým tajomstvom: obaja sú totiž 
morské príšerky z iného sveta, ktorý sa nachádza tesne pod hladinou mora.  
MP 7 rokov – Cinemart – 100 min. – USA – animovaný, dobrodružný. Vstupné 5€. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
Nedeľa  4.7.  17:45 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 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné  4 €.
Piatok  9.7.  17:30 h  UBAL A ZMIZNI
Každý dokonalý plán sa môže posrať. Bláznivá nočná jazda, v ktorej ide o veľké 
peniaze, podivné kšefty s balíkom trávy a aj o sekanie malíčkov. V priebe-
hu jedného dňa, jednej šialenej noci a v jednom meste sa odohráva komédia 
Ubal a zmizni. Charakter filmu približuje jeho tvorca Adam Hobzik: „Tento 
žáner mi príde veľmi hravý. Je to ako komiks, znesie strašne veľa. Môže byť absurd-
ný, vtipný, akčný, štylizovaný. A presne takýto som chcel svoj prvý film. Vždy som si 
hovoril, že u svojho debutu sa chcem hlavne baviť, a pekne sa na ňom vyblázniť.“  
MP 15 rokov – Cinemart – 99 min. – ČR, SR – kriminálny, komédia. Vstupné 5 €.  
Študent, senior, ZŤP, vstupné 4 €.
Piatok  9.7.  19:45 h  BLACK WIDOW
V akčnom špionážnom thrillery od Marvel studios je Natasha Romanoff je pod vply-
vom udalostí a nebezpečného sprisahania konfrontovaná so svojimi temnejšími 
stránkami osobnosti, ktoré majú významné väzby na jej temnú minulosť. Prenasledo-
vaná temnou silou, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby ju zlomila a zničila sa Natasha 
musí vysporiadať so svojou temnou históriou špióna a tiež aj zničenými a rozbitými 
vzťahmi, ktoré ju prenasledujú dávno predtým, ako sa stala Avengerom. V roli čiernej 
vody sa opäť predstavuje Scarlett Johansson, ktorú hrala túto charizmatickú postavu 
už vo viacerých filmoch z Marvel cinematic universe. “Myslím si, že od samého začiat-
ku, keď sme prvýkrát začali hovoriť o tom, že budeme robiť tento samostatný film o 
Black widow, tak sme chceli ísť naozaj hlboko a byť odvážni,” hovorí Scarlett Johansson. 
V dalších úlohách sa predstavia Florence Pugh ako Yelena, David Harbour stvárňuje 
Alexeja/The Red Guardian a Rachel Weisz je Melina a to v réžii Cate Shortland “Black 

Widow” je prvým filmom zo štvrtej fázy Marvel Cinematic Universe.
MP 12 rokov – Cinemart – 133 min. – USA - scifi, akčný, dobrodružný – titulky. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
Nedeľa  11.7.  15:30 h  MALÝ YETI 2
Malý Yeti 2 je pokračovaním úspešnej rozprávky o teenagerovi Adamovi, ktorý zistí, že 
jeho otcom je legendárny Yeti. Konečne si vybudovali spoločný domov a nažívajú ako 
bežná rodinka – i keď majú o niečo viac domácich miláčikov ako býva zvykom. Z otca 
je mediálna hviezda a Adamovi, ktorý túži byť obyčajným teenagerom, to začína pori-
adne liezť na nervy. Preto si celkom oddýchne, keď jeho otec odletí na Aljašku, aby tam 
bojoval za ochranu životného prostredia a prekazil plány bohatej ropnej spoločnosti. 
Lenže Yeti náhle zmizne a nikto nevie, čo sa s ním stalo. A tak sa Adam opäť musí vy-
dať na dobrodružnú cestu, aby spolu s chlpatými kamošmi znovu našiel svojho už raz 
strateného tatka. MP – Forumfilm – SD – BE, FR – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
Nedeľa  11.7.  17:45 h  SKRÁŤ TO, ZLATO
Keď sa Teddy prebudí ráno po vlastnej svadbe, zistí, že minúty zrazu plynú ako roky. 
Preto musí rozumne využiť každú vzácnu chvíľu tak, aby navždy nestratil svoju životnú 
lásku. Nepolepšiteľný prokrastinátor Teddy (RAFE SPALL) je presvedčený, že má všetok 
čas sveta a nič mu neujde. Avšak po zvláštnom stretnutí s neznámou ženou (NONI HA-
ZLEHURST) sa ráno po vlastnej svadbe prebudí a zistí, že premeškal rok a skočil priamo 
od dňa prvého výročia svadby. Jeho manželka Leanne (ZAHRA NEWMAN) je tehotná 
a plná zážitkov z ich prvého spoločného roku v manželstve, ktoré si však Teddy vô-
bec nepamätá. Zostal zaseknutý v bludnom kruhu časových skokov, kedy sa každých  
5 minút presúva o ďalší rok dopredu. Bojuje nielen s časom, ale aj so životom, ktorý sa 
mu rozpadá na márne kúsky. S pomocou svojho najlepšieho priateľa Sama (RONNY 
CHIENG) sa snaží prísť na to, kde sa stala chyba a prečo mu život mizne pred očami. 
Teddy sa musí naučiť žiť v prítomnom okamihu a získať späť ženu, ktorú nadovšetko 
miluje... Podarí sa mu to? MP 12 rokov – Magicbox – AU – 90 min. – komédia, ro-
mantický. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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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
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ŽUPNÝ DOM

Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

7.
14.
21.
28.

18/00 h, Europark pri Župnom dome

JOGA V PARKU

st
r.

Chcete zmierniť bolesť alebo si zlepšiť mobilitu, �exibilitu 
a cítiť sa vo svojom tele lepšie? Objavte vnútorný pokoj, 
ľahkosť pohybu a harmóniu. Skúsenosť nie je nutná. Vstupné: 7€ / 75 min.

Vstupné: dobrovoľné.

10. 21/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón

LETNÉ KINO: PARAZIT

so
bo

ta

Čo sa stane, keď sa chudobná, ale prefíkaná 4-členná 
rodina in�ltruje do bohatej domácnosti biznismena?
Film je označovaný ako najzábavnejší víťaz festivalu
v Cannes od dôb Pulp Fiction. 

3. 21/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón

LETNÉ KINO: TANEC S VLKMI
Letné kino otvoríme kultovou snímkou. V hlavnej
úlohe sa predstaví Kevin Costner ako poručík Dunbar. Vstupné: dobrovoľné.

so
bo

ta

16. 18/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón

EXPERIMENTAL
Po ročnej prestávke u nás opäť zaznejú beaty. Pozvanie
prijali: producent a DJ z Trenčína Bulwa, ktorý odohrá 
live, Liborski s jeho charakteristickým zvukom a náš 
dvorný DJ Ste� s techhouse setom. Vstupné: 3€.

JÚL 2021

pi
at

ok

Vstupné: 5€.

17. 19/00 h, Europark pri Župnom dome

KONCERT V PARKU: 
BRATISLAVSKÉ DIEVČATÁ + UHOL DOPADU so

bo
ta

23. 20/00 h, Europark pri Župnom dome

KONCERT: UŽ JSME DOMA

pi
at

ok

Česká avantgardná post-punková kapela.

30.
-31.

20/00 h, Europark pri Župnom dome

FESTIVAL KONČINY V PARKU 2021

pi
a

- s
o

Vstupné: 7€.

Tešiť sa môžete na koncerty slovenských aj zahraničných
kapiel, diskusie, čítačky, �lmy, SWAP a ďalšie... Vstupné: 15€/2dni, 10€/1deň.
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Tento školský rok bol pre nás všetkých opäť veľmi 
neštandardný. Začali s sme s vervou a v septembri 
verili, že všetko pôjde v zabehnutých koľajniciach. 
No pandemická situácia nám prikázala zaujať úplne 
iný postoj k vyučovaniu. Tak sme vyrobili nové rozvr-
hy, naučili sme sa neustále dezinfikovať a nosiť rúš-
ka. Mnohí žiaci sa museli prispôsobiť a sedieť počas 
vyučovacích hodín doma pripojení on-line so svojimi 
vyučujúcimi. 

Situáciu sme zvládli a v apríli sme mohli povedať, že 
naše vyučovanie sa vracia do normálu. Práve teraz si 
všetci spoločne užívame posledné spoločné dni pred 
odchodom na prázdniny. Čo je však veľmi dôležité, 
nezaháľali sme ani počas dištančného vyučovania  
a zapájali sa do rôznych projektov a súťaží. Všetky 
oblasti života školy dištančným vyučovaním neostali 
úplne uzatvorené, našli sme cesty ako to robiť inak.

Zapájali sme sa do projektov:
Počas tejto situácie sme dostali príspevok v rámci 

zapojenia sa do projektu „Čítame radi“ na nákup kníh 
do našej knižnice, cez projekt „Spolu múdrejší“ sme 
doučovali 25 žiakov, projekt na zakúpenie micro-
-bitov nám pomohol v programovaní. V projekte 
e-skoly Nadácie Orange učíme deti ako spracovávať 
a vyhľadávať informácie. Na vyhodnotenie projektu 
„Modernejšia škola“ čakáme či sme boli úspešní a bu-
deme môcť realizovať zmeny prostredia školy. V júni 
sa chystáme zrealizovať projekt „Slávne osobnosti 
Púchova“, ktorý sa bude niesť ulicami mesta Púchov.

Vďaka týmto našim aktivitám sme na pôde našej 
školy mohli privítať pána ministra školstva Branislava 
Grőlingha a následne aj generálnu riaditeľku sekcie 
základných škôl Katarínu Kalašovú. Boli to veľmi zau-
jímavé a obohacujúce stretnutia.

Zapájali sme sa do súťaží:
Olympiáda zo slovenského jazyka – Lívia Hochlová 

2. miesto.
Olympiáda z anglického jazyka - Aďka Kucháriková 

v okresnom kole 1. miesto, v krajskom kole 5. miesto.
Technická olympiáda – Roman Bednárik a Jakub 

Plevák 2. miesto. 
Matematická olympiáda – Anička Jancíková  

2. miesto.
Dejepisná olympiáda – Eliáš Marhoun 1. miesto, Vil-

ma Šulíková 3. miesto, Ľubko Putala 3. miesto.
Hviezdoslavov Kubín – Lívia Hochlová 3. miesto  

a Tamarka Ganátová 2. miesto. Biologická olympiá-
da - Maťka Pevná 1. miesto, Tomáš Janec 2. miesto, 
Adam Stopka 1. miesto.

Celoslovenská súťaž FIRS LEGO LEAGUE – naši 
chlapci Roman Bednárik, Jakub Ďurček, Peťo Papšo  
a Patrik Martikáň získali cenu poroty za svojho robota 
a inovačné návrhy. 

V súťaži „Zbieraj mobily“ Nelka Rusňáková získala 
tablet za svoje nazbierané staré mobily.

Pytagoriáda – Jakubko Kubirita 2. miesto, Filip Škri-
pec 3. miesto, Philip Angelov 1. miesto.

Pani učiteľky slovenského jazyka zorganizovali po-
čas mesiaca knihy on-line stretnutie so spisovateľka-
mi Kristínou Tormovou, Danou Hlavatou a Luckou 
Bršiakovou.

V súťaži Spotreba pre život naši žiaci Anička Jancí-
ková a Ronam Bednárik v spolupráci s pani učiteľkou 
Jancíkovou získali za monotematický časopis SPO-
TREBYTEĽ hlavnú cenu v rámci Slovenska.

Výtvarné súťaže a projekty - zapojili sme sa do vý-
zvy MŠVVaŠ SR a vyrábali sme vianočné pozdravy, 
kde sme dostali aj poďakovanie a pozdrav od pána 
ministra. Zapojili sa do výzvy „Staň sa hviezdou pre 
hviezdy“. V súťaži „Talent, umenie, kumšt“ získala Mar-
tinka Pevná v celoslovenskej súťaži 3. miesto. Taktiež 
sme posielali súťažné práce do súťaže „Prejavte sa“, 
„Človek vo vesmíre“, „Môj domáci miláčik“.

Ani v školskom klube detí sa počas tejto netradič-
nej doby nenudili, vyrábali rôzne výrobky, učili sa 
nové piesne a hrali sa vo svojich oddeleniach. Keď to 
situácia dovolila zorganizovali „Stretnutie so včielka-
mi“ vďaka pani Evke Kováčovej, zašportovali v „Ne-
tradičných športových súťažiach“, sadili rastlinky do 

vyvýšených záhonov a mali aj možnosť spoznávať 
bylinky.

Celý život školy sa počas pandémie nezastavil, 
dokonca dostal nový smer a obrátky. Učitelia, žiaci 
a rodičia sa tomuto životu prispôsobili a môžeme 
konštatovať, že úspešne. Naučili sme sa chápať aj iné 
súvislosti a postaviť sa čelom k novovzniknutej situ-
ácii. Preto by som chcela vyjadriť veľkú vďaku a úctu 
mojim učiteľom, vychovávateľkám a asistentom, že 
počas týchto neštandardných dní situáciu zvládli, 
dokonca mnohokrát s úsmevom a kreativitou. Za to, 
že boli svojim zverencom oporou a častokrát motivá-
ciou. Vážim si ich prácu nielen počas pandémie, ale 
počas každodenného života v našom Komáku.

Samozrejme poďakovanie chcem smerovať aj na-
šim žiakom, že situáciu zvládli, že boli počas on-line 
vyučovania aktívni a ich poznatky sa prehlbovali aj 
počas tejto situácie. Veľká vďaka patrí rodičom žiakov 
našej školy, že sme to spoločne prekonali bez váž-
nych problémov a komunikácia bola vždy na plodná 
a viedla k vyriešeniu problémov.

Končí sa školský rok, trošku netradičný, iný, ale po-
učný. My však ešte nekončíme, našich žiakov ešte 
privítame v dvoch turnusoch Zábavného školské-
ho klubu detí počas leta 2021. Už sa na Vás tešíme! 
Verím, že uplynulý rok nám priniesol mnoho skúse-
ností, iných poznatkov a riešení. Ešte raz veľká vďaka 
všetkým za spoluprácu, ústretovosť a komunikáciu.

     Miroslava Lapšová, 
riaditeľka ZŠ J. A. Komenského

Ako sme zvládli školský rok v ZŠ J.A.Komenského
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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Končí sa školský rok 2020/2021 s povzdychom, 
že bol ťažký, zložitý, v mnohých oblastiach nevy-
spytateľný. Rok prázdnych škôl, prázdnych tried, 
rok ticha na školských 
chodbách, rok prázdnych 
školských dvorov. Ale bol 
to aj rok veľkých výziev, 
hľadania a objavovania. 
Ak odmyslím strádania 
zapríčinené tajuplnou 
chorobou, tento rok pri-
niesol dôkaz toho, že aj 
nepredstaviteľné, ako 
napríklad takmer ročné 
zatvorenie školy, sa dá 
zvládnuť, že aj v tomto 
extrémnom čase sa dá 
učiť, komunikovať, tešiť 
sa zo života i milovať.  
Že sa vieme tolerovať, 
podporovať, pomáhať si 
a učiť sa navzájom. Práve tento rok nám ukázal, 
že ešte viac ako doteraz sa musíme programovo 
chystať na zmeny, zmeny aktuálne, blízke, ale i tie 
budúce, ktoré sa v plnej šírke a nepredvídateľnos-
ti v budúcnosti dotknú našich žiakov, našich detí. 
Školský rok 2020/2021 nám ukázal, že sme ešte 
rozmanitejší, ako sme si kedy pripúšťali a že tole-
rovanie odlišnosti a výnimočnosti jednotlivcov tu 
je a bude prítomnejšie ako kedykoľvek predtým. 
Ukázal nám tiež, že len ochotou k zmenám, ocho-
tou učiť sa a meniť, dokážeme robiť svet lepším, 
lebo, ako povedal Pavol Országh Hviezdoslav: 
„Kto chce žiť, musí sa kývať, boriť-tvoriť, a nie — 
zívať...!“

              Miroslav Kubičár, riaditeľ školy

Načo je človek, keď 
nerobí svet lepším?

Obyčajných recenzií sme tu už mali dosť,  
a tak som si lámala hlavu nad tým, ako priniesť  
do rubriky o knihách niečo nové. A práve vte-
dy, keď som mala rozčítanú knihu Nová šľachta 
od Miroslava Beblavého(recenziu na ňu nájde-
te v predchádzajúcom čísle Gympsy), naskytla 
sa mi príležitosť prehodiť pár slov priamo s au-
torom. „Slovenský ekonóm, vedec, spisovateľ 
a bývalý politik.“ To sú prvé slová, ktoré vám  
o tomto pánovi povie Wikipédia. To je len veľ-
mi krátko zhrnutý životopis, kde by ste okrem 
iného našli napríklad aj Vysokú školu múzic-
kých umení v Bratislave či žurnalistiku. Toto 
všetko sa odráža aj v jeho knihe  Nová šľachta, 
no a práve k nej smerovala väčšina otázok. 

Nastal pred napísaním knihy Nová šľachta 
nejaký konkrétny moment, kedy ste si poveda-
li, že chcete/musíte takéto dielo napísať, alebo 
to prichádzalo postupne?

Nie, vznikalo to roky, počas ktorých som bojoval 
v parlamente s rôznymi papalášskymi praktikami.

Čo bolo vašou pohnútkou na jej napísanie? 
Osveta, snaha o väčšiu spravodlivosť, naprave-
nie chýb v systéme/ľuďoch...? 

Najväčšou pohnútkou bolo ponúknuť ľuďom za-
ujímavé a dôležité príbehy. Ako s nimi naložia, už 
nie je na autorovi.

Myslíte si, že knihy s podobným obsahom na 
trhu chýbajú? 

V rámci Európy sme v papalášstve nadpriemerní
Pokiaľ viem, je to jediná kniha s touto témou na 

Slovensku.
Vedeli by ste niekoľkými slovami zhrnúť po-

jem papalášstvo?
Ide o využívanie verejnej funkcie pre vlastný 

prospech spôsobom, ktorý nemusí byť nelegálny, 
ale určite nie je cnostný.

V knihe ste citovali aj diela minulých storočí. 
Boli sme papalášskou krajinou už v minulosti? 
Prípadne bolo to kedysi horšie/lepšie?

Za feudalizmu bolo papalášstvo normálne - “tí 
hore” boli aj oficiálne lepší ľudia ako obyčajní sed-
liaci. Po roku 1918 sme oficiálne šľachtu a podob-
né veci zrušili, ale zlozvyky zostali.

Napísali ste: „Papalášstvo má na dôveru ve-
rejnosti k politike a správe štá-
tu často horší vplyv ako veľká 
korupcia.“ Prečo?

Je to dobrá otázka - nie som si 
istý príčinou, asi je to zapamäta-
teľnosť a farbistosť papalášstva. 
Veľkú korupciu si ľudia často ne-
vedia predstaviť, auto s majákom 
či luxusnú vilu za štátne si vie 
predstaviť každý

Aký je rozdiel medzi papaláš-
stvom a korupciou?

Korupcia je nelegálna a musí 
obsahovať nejakú formu výho-
dy  - úplatku, ktorú verejný činiteľ 
získa za to, že koná v prospech 
toho, kto ho korumpuje.  Papaláš-
stvo sa môže prekrývať s korup-
ciou, ale často ide o oveľa menšie  
a niekedy aj legálne veci, ktoré sú 
“len” nesprávne.

Najmä pri téme diplomových 
prác politikov ste spomínali aj 
iné krajiny a ich lepšie zvládnu-
tie situácie. Sme teda my Slová-
ci v papalášstve výnimoční?

Výnimoční nie, ale v rámci Eu-
rópy  sme v tom určite nadprie-
merní.

Nastala po vydaní knihy neja-
ká zmena/motivácia na zmenu 
u ľudí „tam hore“? Konkrétne 

napríklad po odhalení, ako niektorí naši poli-
tici získali diplomy?

Zatiaľ nič také nepozorujem.
Čo terajšia vláda? Zlepšilo/zhoršilo sa niečo  

v tomto smere?
Na 90% bohužiaľ prebrali zlozvyky SMERu, takže 

len malé zlepšenie.
Vaša kniha zaujala aj mojich spolužiakov (18-

19 rokov), aj mladších študentov. Očakávali 
ste, že sa stredoškoláci budú zaujímať o po-
dobné témy?

Prečo nie? Snažil som sa spísať príbehy tak, aby 
boli príťažlivé pre každého, koho zaujíma verejné 
dianie.

Čo môže stredoškolák (prípadne budúci vy-
sokoškolák) ako ja spraviť v boji proti papaláš-
stvu a korupcii?

Môže sa stať dobrovoľníkom Transparency Inter-
national Slovensko či Nadácie Zastavme korupciu 
alebo začať spolupracovať s niektorým médiom.

Odporučili by ste mladým ľuďom prácu poli-
tika/političky? Nad akou kariérou by ste uva-
žovali, keby ste teraz končili strednú školu?

Ak ju človek robí poriadne, je to výnimočná 
práca. Zároveň si však nemyslím, že ju človek po-
trebuje študovať. Mal by sa najprv naučiť robiť 
niečo iné a až v dospelosti zvážiť politiku.

Keď som končil strednú školu, chcel som sa stať 
divadelným režisérom, čo som aj išiel študovať. 

Je niečo, čo by ste chceli našim čitateľom od-
kázať, prípadne niečo doplniť? 

Že knihy ako Nová šľachta nemajú človeka zne-
chutiť, ale naopak povzbudiť, aby pracoval na lep-
šom Slovensku.

Za rozhovor ďakuje Natália Smatanová
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 Zelená škola je výchovno-vzdelávací 
program určený pre materské, základ-
né, stredné a špeciálne školy, ktoré de-
nne robia kroky na zníženie ekologic-
kej stopy. Gymnázium Púchov tento 
titul vlastnilo už viackrát a tento rok sa 
oň rozhodlo zabojovať znovu. 

Pod vedením pani učiteľky Balalovej 
bolo vytvorené  kolégium, ktoré sa 
stretávalo online aj počas karantény, 
spravil sa audit a už sme stihli aj prvú 
aktivitu - v rámci podprojektu Energe-
tické esá sme prostredníctvom online 
prezentácie oboznámili žiakov školy  
o obnoviteľných a neobnoviteľných 
zdrojoch energie a žiaci prímy až kvar-
ty uskutočnili energetický audit do-
mácností.

Presne na Deň detí,  1. júna 2021 bol 
u nás pripravený Akčný deň - druhá 
aktivita. Nahlásilo sa naň okolo 200 

žiakov z púchovských základných škôl. 
Počasie nám hralo do kariet, slniečko 
svietilo a všetky aktivity sa odohrali 
vonku na školskom dvore. Stanoviská 
boli tri a na každom bola aktivita alebo 
ukážka experimentov, ktoré si žiaci po-
ctivo pripravili týždne predtým.

Na prvom stanovisku sa predvádza-
li štyri experimenty na témy bioplyn, 
geotermálna energia, veterné turbíny 
a vodná elektráreň. Bioplyn prezento-
vala Sandra Kindernajová  pomocou 
troch uzavretých balíkov s fazuľami. 
Jeden bol položený na slnečnom mies-
te, druhý na mieste v tieni a posledný 
na chladnom mieste. Bolo tam pekne 
vidieť, že na výrobu bioplynu rastliny 
potrebujú aj slnečné svetlo a dostatoč-
nú teplotu.

Geotermálnu energiu nám prezento-
val Matej Klus so svojou sopkou. Sopka 
je tiež ukážka geotermálnej energie,  
a tak popri tom, ako rozprával o jej vý-
hodách a nevýhodách, zmiešal ocot so 
sódou bikarbónou a oslnil tým každé-
ho mladšieho žiaka.

Veterných turbín sa zhostila  Simona 
Tašková, ktorá vyrobila papierovú vr-
tuľku. Pod náporom vetra sa točila, čím 
poukázala na funkciu turbín vo veter-
ných elektrárňach.

Miroslava Kubičárová mala tému 
vodná elektráreň. Kartón s vyrezanými 
dierkami, ktorý bol plný vody sa točil, 
a hoci ošpliechal všetkých naokolo, bol 
úžasnou ukážkou vodnej energie vyu-
žívanej v elektrárňach.

Na druhom stanovisku boli experi-
menty na témy znečistenie vzduchu, 
kyslé dažde a spaľovanie dreva. 

Dominika Ilavská porovnala listy zo 
stromov, ktoré rástli pri kameňolo-
me a listy z nezašpineného lesa. Bolo 
evidentné, že jedny listy boli špinavé  
a zaprášené, zatiaľ čo druhé nie.

Kyslé dažde nám ukázala Laura Šle-
sarová. Vajíčku, ktoré bolo namočené 
v octe, sa rozpadla škrupina a zostalo 
mäkké. Ocot simuloval kyslé dažde 
a experiment poukazoval na to, ako 
veľmi škodia živočíchom. Rastliny po-
lievané zriedeným octom nevyrástli, 
zatiaľ čo rastliny polievané čistou vo-
dou vyrástli. To isté sa deje aj v prírode 
- rastliny, na ktoré padajú kyslé dažde 
často nevyrastú.

Viktória Martikáňová zase spaľovala 
drevo - spolu so žiakmi počítali leto-
kruhy a porovnali, koľko rokov ten 

strom rástol a menil oxid uhličitý na 
kyslík a za koľko zhorel a premenil sa 
na oxid uhličitý. Množstvo oxidu uhliči-
tého zaznamenával prístroj, ktorý ško-
la získala z projektu Energetické esá.

Posledným stanoviskom bola argu-
mentačná hra, ktorú mala na starosti 
Michaela Kršková spolu so mnou. Ži-
aci museli argumentovať pre a proti 
výrubu lesov, povedali si výhody a ne-
výhody parkovísk, lesov, parkov a ulíc 
plných domov pre ľudí a pre prírodu.

A hoci iba spomínam titul Zelenej 
školy, hlavné je, že sa prispieva k zlep-
šeniu životného prostredia a rozpráva 
sa o ohrozeniach a vhodných alternatí-
vach neobnoviteľných druhov energie, 
ktorá znečisťuje prírodu.

Jessica Drgová, kvarta

V týždni od pondelka 24. 5 do piatka 
28. 5. 2021 sme sa my, študenti kvinty 
a 2.A, zúčastnili vôbec prvého online 
stretnutia študentov stredných škôl 
z piatich rôznych európskych krajín  
v projekte Erasmus+. Bolo to závereč-
né stretnutie v projekte ,,Kultúrna roz-
manitosť, jedna Európa“. 

Pôvodne sa malo uskutočniť už mi-
nulý rok na jar, priamo v talianskych 
Alpách, v mestečku Cles. Okrem nás 
a usporiadateľov z Talianska sme sa 
mali v Dolomitoch osobne stretnúť aj 
so študentmi zo Španielska, Grécka  
a Lotyšska. 

Pre pandémiu sa stretnutie posunu-
lo na tento rok, v nádeji, že sa v tomto 
školskom roku stretneme osobne. Ne-
podarilo sa to, a tak sme tento rok, bo-
hužiaľ, prišli o možnosť zažiť ,,skutočný 
Erasmus“. Obišlo nás bývanie v talian-
skych rodinách, spolupráca na rôznych 
aktivitách v medzinárodných skupi-
nách naživo, neochutnali sme pravú 
pizzu a nevideli krásy regiónu Trentino 
naživo.  Napriek tomu nám ten onli-
ne týždeň priniesol množstvo pozitív  
a nových podnetov. Mali sme príleži-

tosť byť súčasťou vôbec prvej online 
mobility v rámci medzinárodného 
partnerstva škôl. Mnohí sme vystúpili 
zo svojho tieňa, a na vlastnej koži sme 
zistili, že zmysluplne prehovoriť po an-
glicky pred najmenej sedemdesiatimi 
ľuďmi nie je práve easy-peasy.  

Každý deň prebiehal pod taktovkou 
iného talianskeho učiteľa a ráno sme 
začínali s tzv. ,,Ice-breaking activities“. 
Tie nám mali pomôcť búrať ľady medzi 
sebou. Našou úlohou bolo napríklad 
zdieľať s ostatnými študentmi fotku, 
ktorá nás najviac vystihuje a neskôr 
aj vysvetliť prečo. Alebo sme zdieľali 
fotky prírodných a historických krás či 
tradícií Slovenska, ktoré sme následne 
mali priblížiť a okomentovať pre med-
zinárodné publikum.

Pracovali sme s rôznymi,  pre nás 
novými aplikáciami typu jamboard, 
kahoot či answear garden. Odprezen-
tovali sme množstvo prezentácií napr.  
o systémoch vzdelávania, jeho dištanč-
ných formách počas lockdownu , ďalej 
o zdravotníctve v EÚ či o olympijských 
hrách a ich politickom prepojení. Vyja-
drovali sme tiež svoje postoje k pálči-

vým environmentálnym problémom či 
imigračnej otázke.

Aj keď sme nemohli byť osobne v Ta-
liansku, aspoň prostredníctvom videí 
a fotiek sme sa tam virtuálne prenie-
sli. Napriek tomu, že sme sa s našimi 
rovesníkmi nestretli osobne, dokázali 
sme nadviazať množstvo kontaktov 
s ľuďmi z rôznych kútov Európy, čo sa 
aktuálne prejavuje napr. na počte fo-

llowerov na Instagrame. 
Celý tento virtuálny týždeň bol pre 

nás všetkých špeciálnym a po spoloč-
nej diskusii o tom, čo nám dal, sme ho 
zakončili sladkou bodkou. Na záver 
sa chceme poďakovať pani učiteľke  
Cvachovej a pani učiteľke Brtišovej za 
možnosť aktívne zažiť tento neopako-
vateľný týždeň.  

Ema Kridlová, kvinta

Akčný deň prilákal dve stovky púchovských školákov

,,Cultures Diversity, One Europe“

Gymnaziálny erazmus tím.

Laura Šlesarová a Dominika Ilavská pri svojich experimentoch.

Školník Melicherík prednáša o včelách
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Možno si sa aj ty po poslednom člán-
ku zoznámil s podcastmi. Rádiá bez 
antén, ktoré ti vyplnia voľnú chvíľu, 
umožnia ti relax, naučia ťa niečo nové. 
Aj v tomto článku ti prinášame ďalšie 
typy podcastov, ktoré stojí za to si vy-
počuť. Všetky ich  nájdeš na Spotify. 

Doktor má Filipa – Jožko Fatrsík, 
Filip Machala

M e g a u k e -
caný doktor  
a zdravotný brat  
s príznakmi 
vyhorenia vás 
spolu zavedú za 
múry nemocni-
ce. Odkedy zača-

la pandémia a zdravotnícky personál 
pracuje ako sa len dá, prišli títo dvaja 
zdravotníci s myšlienkou podcastov, 
kde vysvetľujú, čo sa deje v nemoc-
nici, hovoria o svojich skúsenostiach  
a zážitkoch a tým chcú oboznámiť 
verejnosť o tom, ako vyzerá život dok-
torov. Zároveň sa môžeš dozvedieť  
o rôznych chorobách.

Piatoček – SME 
Ďalší z mno-

hých diel od 
denníka SME. 
Piatoček je týž-
denný satirický 
podcast nielen 

o politike.  Oboznámi ťa s aktuálny-
mi správami, pobaví ťa a budeš mať 
možnosť vypočuť si nestarnúce známe 
hlášky politikov a obyčajných ľudí.

V redakcii – Denník N
R o z h o v o r y  

o momentál-
nom dianí s rôz-
nymi hosťami 
Denníka N – to 
ti prinesie tento 
podcast. Po-

čúvanie takýchto rozhovorov ti umož-
ní obohatiť sa o iné názory a utvrdiť sa 
v tom, čomu veríš.

Opravdové zločiny – Lucie Bechyn-
ková, Bára Krčmová

Ak ťa aj v mi-
nulom článku 
zaujal podcast 
Vraždené psy-
ché, nemal/a by 
si preskočiť ani 
tento. Dve dámy 

ti vyrozprávajú zákulisie a detaily tých 
najzásadnejších  svetových prípadov. 

My favourite murder – Karen Kil-
gariff, Georgia Hardstark

Pre milovní-
kov detektívok 
a znalcov an-
gličtiny. Karen 
a Georgia sa 
nadľahčene roz-
právajú o vraž-
dách a iných zlo-

činoch, ktoré zasiahli do ich života, ale 
aj o takých, ktoré otriasli svetom. Pod-
cast je skvelý aj vďaka humoru, ktorý 
nenarúša vážnu vec, ako je vražda, ale 
len ozvláštňuje ich rozprávanie.

V ženskom rode – Katka Strýčková
Úspešný pod-

cast o láske, ná-
deji a sile. Neboj, 
nie je to žiadna 
časť z feminis-
tického hnutia 
(aj keď by mohla 

byť). Katka tu predstavuje život inšpi-
ratívnych žien, hovorí objektívne o ži-
vote žien celkovo v rôznych sociálnych 
skupinách a rozpráva sa so svojimi 
hosťkami o zaujímavých témach.

Feminists don´t wear pink – Scar-
lett Curtis

Až tu ti prinášam podcast, ktorý je 
súčasťou feministického hnutia (a je 
úžasné, že ním je). Tento podcast vy-

chádza z knihy 
rovnomenného 
názvu. Žurnalis-
tka a aktivistka 
Scarlett Curtis sa 
rozpráva s inšpi-
ratívnymi žena-
mi o tom, čo pre 

nich znamená feminizmus a prečo na 
tom záleží. Obsahuje niekoľko silných 
názorov, veľmi úprimné rozhovory  
a ženy, ktoré ti môžu zmeniť život. Kni-
hu môžete nájsť aj v českom vydaní.

A to je odo mňa všetko. Spolu s mo-
jimi „odborníkmi“ na podcasty ti praje-
me príjemné počúvanie, veľa nových 
zaujímavých informácií a hlavne prehĺ-
benie kritického myslenia. 

Zuzana Loduhová

Nadačný fond Telekom pri Nadá-
cii Pontis prerozdelil v rámci projek-
tu ENTER prostriedky na zakúpenie 
unikátnej sady pomôcok na pro-
gramovanie micro:bit, aby podporil 
digitálne vzdelávanie na školách.  
Micro:bit je programovateľný mi-
nipočítač, vďaka ktorému sa štu-
denti učia základy programovania 
hravým interaktívnym spôsobom 
a navyše podporuje ich kreativitu.

Aj naša škola sa zapojila do projek-
tu ENTER. Z finančných prostried-
kov projektu  sme dokúpili základ-
né sady micro:bit, rozširujúce sady 
na pokročilejšie projekty a Ring:bit 
Car pre programovanie. Ako prví sa 
do školských lavíc po dištančnom 
vyučovaní vrátili študenti maturit-

ného ročníka, preto sme zrealizo-
vali niekoľko zaujímavých aktivít na 
hodinách programovania. Študenti 
pracovali v prostredí makecode.
microbit.org. Z micro:bitu si urobili 
pomôcku na hru Kameň, papier, 
nožnice. Postupne si vyskúšali na-
programovať melódiu, tvorili sve-
telné animácie pomocou progra-
movateľného LED pásiku a pridali 
bezdrôtovú komunikáciu. Keďže 
počas dištančného vzdelávania 
programovali v Pythone, vyskúšali 
si naprogramovať micro:bit v pro-
stredí MicroPython. 

Počas prezenčného vyučovania 
nižších tried osemročného gym-
názia prebehli aktivity v rámci pro-
jektu ENTER aj v triedach sekunda, 
tercia a kvarta. Začali sme metodi-
kami na zoznámenie s micro:bitmi, 
žiaci si naprogramovali akcie pri 
stlačení tlačidiel, potrasení, naklo-
není micro:bitu. Taktiež si vytvorili 
jednoduché animácie. Postupne 
sme pridali prácu s podmienkou  
a premennými, vytvorili sme počíta-
dlo osôb. Naprogramovali sme  LED 
pásik, vyskúšali sme vytvoriť rôzne 
efekty, ukázali sme si, ako sa tvoria 
farby. Verím, že vďaka micro:bitom 
sa programovanie stalo hrou. Pre-
to v práci s micro:bitmi plánujeme 
pokračovať aj v budúcom školskom 
roku, avšak už  pokročilejšími pro-
jektmi.                   Miroslava Zbínová

 Znamená I LOVE YOU:  
Je totiž spojený  

z troch prstových zna-
kov (abecedy): I (I) L 
(love) Y (you).

Tomuto posunku 
budú síce rozumieť 
na celom svete, ale  
s ostatnými posunka-
mi je to inak. Každý 

štát má svoj národný posunkový jazyk. 
Tak, ako je hovorený slovenský jazyk, 
český jazyk, anglický jazyk, tak majú 
Nepočujúci (s veľkým N) svoj národný 
slovenský posunkový jazyk (v Česku je to 
Znakový jazyk, v Amerike ASL).

Každý posunkový jazyk má svoju po-
sunkovú zásobu a gramatiku Je teda 
nezávislý od hovoreného jazyka. Tu sa 
ponúka otázka: Prečo nepočujúci „neho-
voria“ jedným medzinárodným jazykom? 
Je to rovnaké, ako keby od nás niekto 
chcel, aby sme všetci hovorili rovnakým 
(anglickým?) jazykom, lebo, prečo neho-
voriť všetci na svete totožným jazykom?

A prečo Nepočujúci s veľkým N?  Ter-
mín Nepočujúci znamená určitú prísluš-
nosť k jazykovej a kultúrnej menšine. 
Príslušnosť k tejto skupine je podmiene-
ná ovládaním špecifickej komunikačnej 
formy – posunkového jazyka a uznáva-
ním hodnôt, ktoré sú spojené so životom 
bez zvuku. Pričom termín nepočujúci 
s malým n, znamená tzv. „audiologický 
status“. Človek je v tomto prípade pova-

žovaný za „chorého“ a odborníci sa snažia 
využiť všetky možné postupy, aby jedin-
ca „vyliečili“ a ten sa prispôsobil väčšine.

Sú posunkový jazyk a posunková reč 
rovnaké? Nie. Jazyk je systém znakov 
(napr. slov alebo posunkov) slúžiaci ku 
komunikácii ľudí a reč je realizáciou tohto 
systému v konkrétnych, individuálnych 
prejavoch. Čiže konkrétnu správu, ktorú 
vysloví hovoriaci na základe svojej zna-
losti jazyka. Keďže ide o posunkový jazyk, 
musí vychádzať z jazyka, ktorý používajú 
nepočujúci, rodení hovoriaci. U nás sa 
termín posunková reč používa a prenikol 
do legislatívy, z hľadiska jazykovedy je 
nezmyselný. 

A aký je rozdiel medzi slovenským 
posunkovým jazykom a posunkova-
nou slovenčinou?

Je dôležité, aby sme sa prispôsobili 
týmto ľuďom. Preto ponúkam niekoľko 
“rád”, ako komunikovať s nepočujúcim:

1. dôležitý je očný kontakt, preto nepo-
čujúceho jemne poklepkajte po ramene, 
prípadne zamávajte rukou, aby ste za-
chytili jeho pozornosť;

2. hovorte prirodzene, netreba kričať, 
nehovorte príliš nahlas a artikulovane;

3. hovorte tak, aby vám nepočujúci celú 
dobu videl na ústa, nezakrývajte si tvár, 
odzeranie je znemožnené aj z dôvodu 
brady/fúzov/žuvačky v ústach;

4. počas celej doby komunikácie sa po-
zerajte na nepočujúceho, neotáčajte sa 
chrbtom ani bokom (prerušenie očného 
kontaktu môže byť chápané, ako ukon-
čenie komunikácie, prípadný nezáujem).

M. Fojtíková, špeciálna pedagogička

Nelaď rádio, radšej podcast! (pt. 2) Projekt ENTER 
na našej škole

 Viete, čo znamená tento medzinárodný posunok? 
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Literárna súťaž žiakov gymnázia  
s témou karantény  bola vyhodno-
tená nasledovne: 1. miesto a pou-
kážku na 50 eur do M-knihy získava 
Natália Smatanová (oktáva), 2. miesto 
a poukážku na 35 eur do M-knihy zís-
kava Alexandra Kubiritová (sekunda),  
3. miesto a poukážku na 20 eur získava 
Juraj Václavík (príma)

Odviate zoomom (víťazná práca 
Natálie Smatanovej)

“Doklady.” 
Človeku v bielom obleku podobajú-

com sa astronautskému skafandru na-
stavím predlaktie, aby k nemu mohol 
(alebo mohla?) priložiť čítačku. Ťažko 
z toho kúska tváre, ktorý je vidieť pod 
ochranným plexisklom povedať, či je to 
muž alebo žena. Vzrastom sa dá zaradiť 
do oboch kategórií. Po pár sekundách 
čakania, kým sa oskenujú potrebné in-
formácie z môjho čipu, mi kývne hlavou, 
že je všetko v poriadku - alebo aspoň tak 
to vyzerá - priloží svoje zápästie k ma-
lej obrazovke vedľa ťažkých kovových 
dverí a tie sa predo mnou otvoria. Tieto 
rutinné kontroly pri každom príchode  
a odchode sú síce nanajvýš otravné, no 
nevyhnutné. Konieckoncov, sama som 
nariadila ich prísne dodržiavanie.

Vstúpim do ďalšej, oveľa kratšej chod-
by bez okien a dvere sa za mnou zatvo-
ria. Nasadím si jednu z ochranných ma-
siek na tvár visiacich na stojane a spustí 
sa laserová dezinfekcia. Po desiatich 
sekundách sa otvoria druhé dvere predo 
mnou, zložím si masku, zavesím ju, vkro-
čím dnu. V hale hlavného laboratória 
ako vždy panuje zvláštne ticho, sem-tam 
narušené bublaním či cinkaním kadičiek 
a teraz aj zvukom mojich opätkov rázne 
udierajúcich o podlahu. Človek by od ta-
kého miesta čakal väčší ruch. 

“Pani Sun-Yan.” 
Na oslovenie reagujem len tým, že vy-

kročím smerom k pomerne mladému 
mužovi, ktorý ma pozdravil. Nie som 
typ človeka, ktorý by sa nechal zviesť  
k plytvaniu slovami.

Všetci ho volajú Max. Jeho celé meno 
som pravdepodobne zabudla v momen-
te, kedy sa predstavil a nezaujímalo ma 
dostatočne na to, aby som si ho neskôr 
vyhľadala alebo sa spýtala.

“Výsledky?” spýtam sa stručne.
Predtým, ako stihne odpovedať, dô-

jdeme k stolu s troma veľkými obrazov-
kami, na ktorých sa neustále menia čísla  
a z ktorých jedným pohľadom vyčítam, 
že nebudem počuť to, čo by som chcela. 
Už nejaký čas mi to kradne spánok.

“Máme už takmer definitívne číslo. 
Prišli sme na to, že očkovanie podstúpi-
lo iba 51 % populácie v plnej dávke,  
6 % dostalo polovičnú. Nie sú to čísla,  
v ktoré sme dúfali a nepredpokladáme, 
že sa ešte budú nejako výrazne meniť,” 
jeho tón je síce vecný, no je v ňom cítiť 
sklamanie. Predsa len patrí do úzkej sku-
piny ľudí, ktorí na tomto projekte pracu-
jú takmer od začiatku aj napriek jeho 
nízkemu veku. Keď na niečom pracujete 
takmer 10 rokov, dotkne sa vás ak to ne-
funguje podľa vašich predstáv. Rovnako 
ako mňa teraz, no nemienim to priznať.

“Vírus bol dostatočne silný, nepredpo-
kladám teda, že došlo k možnosti C?” ne-
patrné neprirodzené pozdvihnutie hlasu 
na konci vety je pre človeka, ktorý ma 
dlho pozná, jasný znak nervozity.

Samozrejme, že bol dostatočne silný. 
Musel byť. Bol pripravený už v roku 2017, 
no z politických dôvodov sme čakali ešte 
ďalšie dva roky, kedy sme mali možnosť 
ho maximálne zdokonaliť. Sama som na 
to celé dohliadala. Ak je výsledok chabý, 

beriem to ako vlastné zlyhanie. A so zly-
haniami si nerozumiem.

“V sile vírusu problém nebol,” upokojí 
ma. “Z prieskumu vyplynula možnosť B 
- vírus bol primerane silný, no ľudia do-
statočne nedôverovali vakcínam. A sa-
mozrejme, niektorí sa priklonili ku kon-
kurencii - konkrétne 3,8 percenta. Dobrá 
správa je, že sa nám značku Modus&-
Cell podarilo dostatočne zdiskreditovať  
a drvivá väčšina začipovanej populácie 
stavila na nami ovládané spoločnosti.” 
Rukami sa opriem o stôl, uprene hľa-
diac na veľký monitor s mapou sveta  
a s neuspokojivým množstvom červe-
ných bodiek. Na ramenách sa mi napne 
na mieru šitý laboratórny plášť. Nie som 
povinná ho nosiť, ale plášte majú na ľudí 
až zarážajúci psychologický efekt. Moja 
nespokojnosť sa dá po bližšej analýze 
tváre vyčítať iba z pevnejšieho zovretia 
sánky, ktoré značí zatnutie zubov. Po-
maly sa nadýchnem a vystriem sa.

“Spustite model T2083,” hovorím už 
popri tom, ako kráčam na opačnú stra-
nu laboratória s Maxom v pätách. 

“Hneď. Je úbohé, aby sme v roku 2026 
mali takéto výsledky,” takmer do mňa 
narazí drobná žena v strednom veku. 
Bez obzretia pokračujem ďalej ešte pred-
tým, ako sa stihne ospravedlniť.

 “Vypustite ďalšiu mutáciu a tentokrát 
dohliadnite na to , aby zasiahla iba ne-
vyhnutné percento produktívnej popu-
lácie. Vírus sa dá samozrejme deaktivo-
vať rovnakou látkou a tentokrát máme 
časovú výhodu. Ak po šiestich rokoch 
nestúpla dôvera vo vakcíny, museli by 
sme pristúpiť k plánu D.”

“Nikto nechce byť svedkom takého 
scenára,” ozve sa Max s citeľným nepo-
kojom v hlase. 

Po toľkých rokoch sa konečne naučil 

držať so mnou krok a do ničoho pri tom 
nenaraziť. Na človeka denne narábajú-
ceho so smrteľne nebezpečnými látkami 
je až prekvapivo nemotorný.

“Cieľ na najbližšie roky zostáva. Chce-
me nad 80% populácie s čipmi, aby bol 
prechod na tento spôsob života čo naj-
plynulejší a čo najhladší.”

Blížime sa k opačnému koncu labo-
ratória.

“Kontaktuj hlavy štátov, chceme ka-
ranténu, zákaz cestovania bez dokladu 
o očkovaní a tak ďalej. Všetko po starom. 
Ľudia budú vedieť, čo čakať a budú ve-
dieť, že to nie je dobré. Ak bude niekto 
namietať, prepoj ich na mňa. Pripome-
niem im, že skôr či neskôr niekto musí 
prevziať kontrolu nad týmto svetom  
a je pre všetkých najlepšie, aby sme to 
boli my. Nedosiahneme to ale bez toho, 
aby sme dvadsaťštyri hodín denne, se-
dem dní v týždni vedeli, čo každá osoba 
na svete robí. Alebo aspoň osemdesiat 
percent z nich...”

Pred ďalšími kovovými dverami zasta-
nem a otočím sa smerom k Maxovi, kto-
rý do mňa takmer narazí.

“A tentokrát nechcem žiadne omyly  
v deaktivácií vírusu po začipovaní, je to 
jasné?” pridám dôraz na slovo žiadne.

Max sa mierne narovná predtým ako 
povie: “Áno.”

“Do týždňa chcem prvé výsledky na 
mojom čipe…

“...zásobným centrom bunky?”
“Natália?
“Nataliaaaa!”
Chvíľu tupo hľadím na obrazovku po-

čítača, kým môj mozog spracuje, že uči-
teľka hovorí  moje meno. 

Zapnem mikrofón.
“Prepáčte, mohli by ste to zopakovať? 

Seklo mi to.”

Literárna súťaž žiakov gymnázia s témou karantény

Redakčná rada: Zuzana Loduhová , Natália Smatanová, Katarína Mikulová, Nina Melicherová. Odborný dozor: Martina Boleková. 
Vyšlo v júni  2021 ako súčasť týždenníka Púchovské noviny.

* vypočúvanie čelných predstaviteľov 1. Slovens-
kej republiky pred Národným súdom po skončení 2. 
svetovej vojny nemožno nazvať rozhovorom medzi 
štyrmi očami v pravom zmysle slova? Predseda se-
nátu Igor Daxner mal totiž jedno oko sklenené;

* Považská Bystrica bola pravdepodobne jediným 
miestom na území dnešného Slovenska, kde v ce-
chových štatútoch používali výlučne slovenčinu;

* prví Židia prišli na územie dnešného Slovenska 
pravdepodobne v úvodných storočiach nášho leto-
počtu ako otroci s príchodom rímskych légií. Ako 
obchodníci sa v našom priestore neskôr vyskytovali 
v čase Veľkej Moravy, resp. možno i skôr, pretože  
o franskom kupcovi Samovi sa predpokladá, že bol 
Žid;

* v Spojených štátoch amerických po najdlhšie 
vládnucom faraónovi bohatej egyptskej histórie 
Ramsesovi II. (známom aj pod menami Usermaatre 
alebo Ozymandias) pomenovali značku prezervatí-
vov aj napriek tomu, že bol otcom 46 synov a 50 
dcér, z ktorých 4 si neskôr vzal za manželky;

Juraj Jankech

Vedeli ste, že...
Čapkova Bíla nemoc sa môže z dnešného pohľadu javiť 

ako pekelné proroctvo. V diele zasiahne celý svet pandé-
mia neznámej choroby, ktorá sa rýchlo šíri a postihuje 
najmä starších. Ľudia sú vyľakaní a všetci upierajú zrak 
na vedcov dúfajúc, že vyvinú liek, ktorý by ich ,,hnuso-
by” zbavil. Nešťastie v nemocnici, beznádej v rodinách a 
napätie v spoločnosti až strašidelne presne odzrkadľujú 
obdobie, ktoré sme zažili minulý rok a trvá dodnes. Mi-
nimálne preto je Bíla nemoc považovaná za nadčasovú. 

Skutočná genialita Bílej nemoci ale nespočíva v opise 
pandémie či vykúpenia v podobe lieku. Český spisovateľ 
až mrazivo dôkladne reflektuje správanie spoločnosti. 
Zámerne som nepoužila slovo ľudí, lebo tí sú individu-
alisti s rôznymi postojmi a konaním. Spoločnosť pred-
stavuje ale vzorce správania, dohodnuté pravidlá alebo 
morálne zásady. Čapek vo svojom diele opísal dva dôle-
žité spoločenské javy, resp. dve spoločenské zlyhania - 
zúfalý stav chudobných a manipulovanie masami.   

,,Chudí nemohou nic dělat,” zaznelo v diel. Doktor Ga-
lén stál vždy na strane slabých a chudobných. Uvedo-
moval si totiž, že práve títo ľudia trpia počas kríz najviac. 
Nemajú v našej spoločnosti dostatočnú váhu, silu ani 
hlas na to, aby sa presadili a bojovali za seba. Potrebujú 
pomoc. Doktorovým hlavným cieľom síce bol celosve-

tový mier, vedel ale, že s tým mu chudobní nepomôžu. 
Zastúpil v podstate úlohu solidárneho štátu, ktorý by 
mal dbať aj na občanov, ktorí sú v spoločenskom rebríč-
ku najnižšie. 

Podobný problém riešime aj teraz. Chudobným ľuďom 
štáty nepomáhajú a najrôznejšími prostriedkami im dá-
vajú najavo, že sú občanmi druhej kategórie. Na kríze 
najviac utrpeli najzraniteľnejší - od slovenských bezdo-
movcov a rodičov samoživiteľov až po občanov rozvo-
jových krajín, ktorí nemajú prístup k vakcínam. Skrátka, 
aj napriek ekonomickej prosperite, Čapkov výrok „chudí 
nemohou nic dělat“ je rovnako aktuálny aj po viac ako 
osemdesiatich rokoch. 

Druhým spoločenským javom je manipulácia. Čapek 
verne opísal rastúci nacionalizmus. Ľudia počúvali na 
slovo Führera. Aj napriek tomu, že nezažívame podob-
ne krušné politické obdobie, manipulácia a slepé na-
sledovanie je tu s nami doteraz. Rovnako ako sa nechali  
v Bielej nemoci ľudia uniesť vojnou a expanziou, u nás sa 
ľudia vzrušujú neočkovaním, potratmi, zlom liberalizmu 
či konšpiračnými teóriami. Summa summarum, Biela ne-
moc je výborné dielo, aj keď z dnešného pohľadu nejde 
o sci-fi, ale o mrazivý odraz dnešnej reality. Nie pande-
mickej, ale ľudskej.                     Nina Melicherová, septima

Recenzia: Karel Čapek - Bílá nemoc
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok:  29.6.
Polievka: Cvikľová s kôprom 
1.Bravčové výpečky z pliecka, kyslá 
kapusta, knedľa 
2. Hovädzie soté stroganov, dusená ryža
Streda: 30.6.
Polievka: Slepačí vývar RISI-BISI 
1.Vyprážaný kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša, kyslá uhorka 
2.Znojemské bravčové pliecko, ryža
Štvrtok:1.7.
Polievka: Frankfurtská s párkom 
1.Mexický hovädzí guláš s hráškom  
a syrom, dusená ryža
2.Pečené dvojičky z krkovičky, štuchané 
zemiaky s cibuľkou, kyslá uhorka
Piatok: 2.7.
Polievka: Kalerábová s pohánkou  
1. Kuracie prsia „exlusív“(šampiňóny, syr, 
niva, šunka), ryža, obedový šalát
2.Vyprážané rybie filé, zemiakový  
šalát s majonézou

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 29. 6. 
Polievka: Fazuľovo-kapustová „šútolica“, 
chlieb
1. Znojemská hovädzia pečienka, dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Špagety s bravčovým mäsom a syrom
3. Prírodný bravčový plátok, hranolky, 
zeleninová obloha
Streda: 30. 6. 
Polievka: Francúzska polievka s cestovinou 
1. Bravčové na smotane, kysnutá knedľa
2. Zeleninové karbonátky, varené  
zemiaky s cibuľkou, šalát
3. Prírodný bravčový plátok, hranolky, 
zeleninová obloha
Štvrtok: 1. 7. 
Polievka: Krúpková s mrkvou, chlieb 
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša
2. Kuracia pečeň na cibuľke v zemiak.placke
3. Prírodný bravčový plátok, hranolky, 
zeleninová obloha
Piatok: 2. 7. 
Polievka: Brokolicová krémová, chlieb
1. Prírodná plnená kuracia kapsa, ryža
2. Parené buchty s ovocnou náplňou 
sypané makom 

3. Prírodný bravčový plátok, hranolky, 
zeleninová obloha

Reštaurácia a kaviareň VIVA 
obedového menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa: 
4. Zeleninový šalát s vyprážanou nivou 
(paradajka, paprika, uhorka, dresing), toast  
Utorok: 29.6.  
Polievka:  Ostro- kyslá kuracia / Hustá 
šošovicová  
1. Kur. plátky s vyprážanou cibuľk-
ou a enciánom, ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky
2. Bravčové kocky na rasci, dusená ryža, 
kyslá uhorka  
3. Kočkovská krúpna baba s údeným 
mäsom a zakysankou
Streda: 30.6.  
Polievka:  Cesnačka so šunkou  
a opečeným chlebom / Minestrone  
1. Viedenský rezeň (teľ. mäso), baby 
zemiaky s maslom, uhorkový šalát
2. Kurací steak s anglickou zeleninou, 
farebná ryža 
3. Jogurtové knedlíčky plnené jahodami 
s opraženou strúhankou  
Štvrtok: 1.7.  
Polievka: Hovädzia s mäsom a rezancami   
 / Kulajda
1. Pečená brav. krkovička na cesnaku, 
dus. kapusta, kysnuté knedle  
2. Grilované kuracie mäso na rizote so suš. 
paradajkami, kaparami a parmezánom  
3. Vyprážaná syrová ihla so šampiňónmi 
a šunkou, varené zemiaky, tat. omáčka
Piatok: 2.7.  
Polievka : Kuracia krémová s kukuricou  
Polievka: Pikantná pórová s bulgurom
1. Španielsky vtáčik (hov. mäso), dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Kurací steak s oravskou slaninou  
a pikantným dresingom, pečené  
zemiaky kocky
3. Špagety aglio olio e peperoncino  
s parmezánom

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 29.6.
Držková, chlieb 
Bravčové soté so šampiňónmi,  tarhoňa, 
kyslá uhorka 
Zeleninový šalát s grilovaným hermel-
ínom, dresing, pečivo   
Tibet: Kuracie mäsko MANCHURIAN, 

hubová omáčka, vajíčková ryža basmati 
Streda: 30.6.
Morčací vývar  s rezancami a zeleninkou 
Hovädzie mäsko v kôprovej omáčke, 
knedľa  
Zeleninový šalát s grilovaným  
hermelínom, dresing, pečivo
India: Maslové kuracie mäsko, cesnakový 
chlieb NAAN, zeleninový šalát
Štvrtok: 1.7.
Kelová s mäskom 
Kuracie nugetky v kornflakesoch, varené 
zemiaky s maslom, kari dresing 
Zeleninový šalát s grilovaným  

hermelínom, dresing, pečivo   
Tibet: Cesnakové kuracie krídielka s chili, 
zeleninové HAKKA špagety 
Piatok: 2.7.
Šošovicová nakyslo  
Grilovaný losos so zeleninkou, pečené 
zemiaky, dresing 
Zeleninový šalát s grilovaným hermel-
ínom, dresing, pečivo
India: Pizza balls s kuracím mäskom, 
zeleninový šalát, cesnakový dresing

- Prajeme dobrú chuť -

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

Cena: 28 €

7. júl 2021 (streda)   1-dňový výlet

Dobšinská ľadová jaskyňa UNESCO, Spišský hrad
a Chrám sv. Jakuba v Levoči.

SPIŠSKÉ POKLADY

Cena: 795 €

OSTROV KORZIKA
22.-31. júl 2021  10-dňový pobytovo-poznávací zájazd

Jeden z najzaujímavejších ostrovov Stredo-
zemného mora. Kombinácia oddychu pri mori
s výletmi po ostrove v cene zájazdu! 

Posledné 2 izby!

Cena: 178 €

8.-11. júl 2021 (štvrtok-nedeľa)   4-dňový zájazd

VLTAVSKÉ SLAPY 
A KŘIVOKLÁTSKO
Kombinácia vltavskej prírody a rozprávkových 
hradov a zámkov.

Posledné miesta! Cena: 29 €

14. júl 2021 (streda)   1-dňový výlet TOP prázdninový výlet!

GEMERSKÉ
POKLADY
Jaskyňa Domica UNESCO, Kaštieľ
Betliar, Historická Rožňava.

        ĎALŠIE ZÁJAZDY:                   6. JÚL     VIEDENSKÉ ATRAKCIE                   13. JÚL    3x MORAVSKÉ NAJ

TOP prázdninový výlet!
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Vesmír 
p o dľa J.  M.

Večer, vždy keď mesiac na prechádzkuVečer, vždy keď mesiac na prechádzku
vyberie sa tmavou oblohou,vyberie sa tmavou oblohou,
stopujú ho na polceste dve hviezdičky,stopujú ho na polceste dve hviezdičky,
aby im čas ubehol.aby im čas ubehol.

Dobrák starý s mäkkým srdcom neodmietne,Dobrák starý s mäkkým srdcom neodmietne,
napriek tomu, že už z neho chýba kus,napriek tomu, že už z neho chýba kus,
zobrať sebou krásky, možno lásky,zobrať sebou krásky, možno lásky,
dokázať im, že má dobrý vkusdokázať im, že má dobrý vkus

Chichocú sa, zabávajú,Chichocú sa, zabávajú,
počúvajú zo života príbehy,počúvajú zo života príbehy,
v ruke pohár červeného,v ruke pohár červeného,
víno tečie prúdom do hlavy.víno tečie prúdom do hlavy.

Z večere do rána blízko býva,Z večere do rána blízko býva,
varuje ich vesmír polnocou,varuje ich vesmír polnocou,
navlečte si rýchlo blúzky,navlečte si rýchlo blúzky,
a už nech ste za pecou.a už nech ste za pecou.

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

Večerná prechádzka

Púchovské Knihobranie prinesie do knižnice opäť nové tituly!
Len nedávno Mestská knižnica Vladimíra Roya do-Len nedávno Mestská knižnica Vladimíra Roya do-

čerpala finančné prostriedky vo výške 5.000 € z Fon-čerpala finančné prostriedky vo výške 5.000 € z Fon-
du na podporu umenia (FPU) . Vďaka projektu, do du na podporu umenia (FPU) . Vďaka projektu, do 
ktorého sme sa zapojili ešte koncom minulého roka, ktorého sme sa zapojili ešte koncom minulého roka, 
s príznačným názvom „ČÍTAM si – čítam TI“, sa náš s príznačným názvom „ČÍTAM si – čítam TI“, sa náš 
knižný fond rozrástol o 373 nových, voňavých kni-knižný fond rozrástol o 373 nových, voňavých kni-
žiek, ktoré už kolujú medzi čitateľmi. Posledná várka žiek, ktoré už kolujú medzi čitateľmi. Posledná várka 
knižiek bola doručená v priebehu minulého týždňa knižiek bola doručená v priebehu minulého týždňa 
a stali sa ihneď najčítanejšími a najviac žiadanými ti-a stali sa ihneď najčítanejšími a najviac žiadanými ti-
tulmi našej knižnice. Cieľ projektu teda jednoznačne tulmi našej knižnice. Cieľ projektu teda jednoznačne 
naplnil očakávania a priniesol čitateľom nové knižné naplnil očakávania a priniesol čitateľom nové knižné 
dobrodružstvá. dobrodružstvá. 

Podarilo sa nám vyhrať aj ďalší projekt FPU s ná-Podarilo sa nám vyhrať aj ďalší projekt FPU s ná-
zvom „Púchovské knihobranie“, vďaka ktorému mô-zvom „Púchovské knihobranie“, vďaka ktorému mô-
žeme nakúpiť nové knižné tituly v hodnote 3.000 žeme nakúpiť nové knižné tituly v hodnote 3.000 

€. Finančné prostriedky použijeme na nákup vzde-€. Finančné prostriedky použijeme na nákup vzde-
lávacích a cudzojazyčných kníh, krásnej beletrie, lávacích a cudzojazyčných kníh, krásnej beletrie, 
cestopisov, detektívnych románov a ďalších kniž-cestopisov, detektívnych románov a ďalších kniž-
ných bestsellerov, ktoré potešia verných čitateľov  ných bestsellerov, ktoré potešia verných čitateľov  
a zároveň pritiahnu pozornosť tých nových. Jedným a zároveň pritiahnu pozornosť tých nových. Jedným 
z prioritných cieľov „Púchovského knihobrania“ je z prioritných cieľov „Púchovského knihobrania“ je 
predovšetkým motivovať čitateľky a čitateľov k záuj-predovšetkým motivovať čitateľky a čitateľov k záuj-
mu o iné knižné tituly ako tie, ktoré bežne čítajú. Verí-mu o iné knižné tituly ako tie, ktoré bežne čítajú. Verí-
me, že sa nám v tejto oblasti bude dariť a knižný fond me, že sa nám v tejto oblasti bude dariť a knižný fond 
mestskej knižnice sa bude rozrastať o nové tituly aj  mestskej knižnice sa bude rozrastať o nové tituly aj  
v nasledujúcom období. v nasledujúcom období. 

Počas letných mesiacov sa môžete tešiť na pláno-Počas letných mesiacov sa môžete tešiť na pláno-
vané literárne aktivity v Europarku a taktiež pripravu-vané literárne aktivity v Europarku a taktiež pripravu-
jeme veľkú literárnu súťaž pre deti a mládež, o ktorej jeme veľkú literárnu súťaž pre deti a mládež, o ktorej 
sa čoskoro dozviete z Púchovských novín alebo pro-sa čoskoro dozviete z Púchovských novín alebo pro-

stredníctvom našej facebookovej stránky. Naďalej stredníctvom našej facebookovej stránky. Naďalej 
trvá projekt „Adoptuj si knihu“, vďaka ktorému si mô-trvá projekt „Adoptuj si knihu“, vďaka ktorému si mô-
žete prísť vziať či naopak darovať prečítanú knižku  žete prísť vziať či naopak darovať prečítanú knižku  
a dať jej tak druhú šancu. V spolupráci s CVČ Včielka a dať jej tak druhú šancu. V spolupráci s CVČ Včielka 
a Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravujeme viaceré a Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravujeme viaceré 
literárne čítačky pre deti a interaktívne hry, ktoré bu-literárne čítačky pre deti a interaktívne hry, ktoré bu-
deme realizovať v rámci denných letných táborov. Na deme realizovať v rámci denných letných táborov. Na 
jeseň sa zameriame na literárne besedy s regionálny-jeseň sa zameriame na literárne besedy s regionálny-
mi autormi, ktorých diela majú svoje miesto medzi mi autormi, ktorých diela majú svoje miesto medzi 
našimi knižnými novinkami. Veríme, že nám zosta-našimi knižnými novinkami. Veríme, že nám zosta-
nete aj napriek dovolenkovej sezóne naďalej verní, nete aj napriek dovolenkovej sezóne naďalej verní, 
užijete si letný čas naplno a nezabudnete i na dobrú užijete si letný čas naplno a nezabudnete i na dobrú 
knihu z knižnice. knihu z knižnice. 

Barbora Krchňavá, Daniela Gabrišová Barbora Krchňavá, Daniela Gabrišová 

Nové Nosice – optika
Milí obyvatelia Nových Nosíc, radostne Vám ozna-Milí obyvatelia Nových Nosíc, radostne Vám ozna-

mujem, že v mesiaci jún 2021, po desiatich mesia-mujem, že v mesiaci jún 2021, po desiatich mesia-
coch od prvého výkopu, sa podarilo ukončiť zriade-coch od prvého výkopu, sa podarilo ukončiť zriade-
nie optických káblov v prímestskej časti Nové Nosice. nie optických káblov v prímestskej časti Nové Nosice. 
V dnešnej uponáhľanej a hektickej dobe je zriadenie V dnešnej uponáhľanej a hektickej dobe je zriadenie 
technológie optických káblov už nevyhnutnosť. technológie optických káblov už nevyhnutnosť. 
Doteraz sme všetci pociťovali obmedzovanie v súk-Doteraz sme všetci pociťovali obmedzovanie v súk-
romnom, ako aj v podnikateľskom sektore zastaranej romnom, ako aj v podnikateľskom sektore zastaranej 
siete mobilného operátora. Od 15.6.2021 sa začali siete mobilného operátora. Od 15.6.2021 sa začali 
postupne pripájať nahlásené domácnosti a firmy pô-postupne pripájať nahlásené domácnosti a firmy pô-
sobiace v danej lokalite.sobiace v danej lokalite.

Chcel by som touto cestou poďakovať pracovní-Chcel by som touto cestou poďakovať pracovní-
kom firmy SUPTEL, či riadiacim, tak aj robotníkom, kom firmy SUPTEL, či riadiacim, tak aj robotníkom, 
ktorí niekedy v obťažných situáciách museli kopať a ktorí niekedy v obťažných situáciách museli kopať a 
pokladať optické káble v Nových Nosiciach. Ďakuje-pokladať optické káble v Nových Nosiciach. Ďakuje-
me Vám všetkým za statočne vykonanú prácu. Prví me Vám všetkým za statočne vykonanú prácu. Prví 
obyvatelia z ulíc Záhradná, Sadová a Novonosická obyvatelia z ulíc Záhradná, Sadová a Novonosická 
budú postupne pripájaní v mesiaci jún 2021, ostatné budú postupne pripájaní v mesiaci jún 2021, ostatné 
časti Nový Nosíc - Vŕšok, ulice Ružová, Tulipánová a časti Nový Nosíc - Vŕšok, ulice Ružová, Tulipánová a 
Astrová v letných mesiacoch. Astrová v letných mesiacoch. 

Ďakujem aj všetkým obyvateľom danej lokality za Ďakujem aj všetkým obyvateľom danej lokality za 
trpezlivosť, niekedy aj trocha obmedzenia, bez kto-trpezlivosť, niekedy aj trocha obmedzenia, bez kto-
rých by nebolo možné niektoré práce vykonať. Nové rých by nebolo možné niektoré práce vykonať. Nové 
optické vedenie určite všetci, ktorí sa pripojíte vyu-optické vedenie určite všetci, ktorí sa pripojíte vyu-
žijete a uľahčí Vám budúcnosť elektronickej komu-žijete a uľahčí Vám budúcnosť elektronickej komu-
nikácie na vyššej úrovni. Ešte raz ďakujem všetkým, nikácie na vyššej úrovni. Ešte raz ďakujem všetkým, 
ktorý mi pomáhali a spoločnými silami pomohli do-ktorý mi pomáhali a spoločnými silami pomohli do-
končiť toto dielo.končiť toto dielo.

Emil Filo, poslanec MsZEmil Filo, poslanec MsZ
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III. liga Západ

IV. liga SZ

VI. liga

Futbalisti MŠK Púchov si letnú pres-
távku príliš dlho neužili. Len pár dní 
po skončení úspešného druholigové-
ho ročníka odštartovali vo štvrtok 17. 
júna prípravu na novú sezónu. Podľa 
manažéra MŠK Púchov Mareka Šimáč-
ka sa budú Púchovčania pripravovať 
v domácich podmienkach, kde majú 
k dispozícii výborné plochy a pod-
mienky na tréning, ale i regeneráciu. 
V príprave majú naplánovaných zatiaľ 
päť prípravných stretnutí. V sobotu sa 
stretli na domácom trávniku s Opavou. 
Nasledovať budú domáce prípravné 

stretnutia s Dolným Kubínom (3. júna o 
11.00), s Častkovcami (7. júna o 17.00) 
a rezervou Slovana Bratislava (10. júna 
o 11.00). Zatiaľ posledný prípravný 
zápas je naplánovaný na sobotu 17. 
júna, kedy si Púchovčania zmerajú sily 
s fortunaligovým Trenčínom na novom 
futbalovom štadióne na Sihoti. 

Pred novou sezónou prišlo ku 
niekoľkým zmenám v hráčskom kádri. 
Mládežnícky reprezentant Marián Pi-
šoja odchádza do Banskej Bystrice, Pé-
ter Varga do Komárna a Maťo Loduha 
si vyskúša najvyššiu slovenskú súťaž  

Liptovskom Mikuláši. Istou po-
silou je zatiaľ Ondřej Ullman  
z Dukly Praha. Púchovčania skú-
šajú aj niekoľkých ďalších hráčov, 
o ďalších zmenách v kádri sa roz-
hodne v krátkom čase. Podstat-
nou informáciou je, že na lavičke 
MŠK Púchov zostáva aj pre nasle-
dovnú sezónu Lukáš Kaplan. 

„Ciele máme podobné, ako 
v minulej sezóne. Chceme sa 
vyhnúť priamym bojom o zá-
chranu v druhej lige, ale chce-
me sa tiež prezentovať pekným 
futbalom. Verím, že už bude aj  
s účasťou divákov na tribúnach,“ 
doplnil Šimáček.                         pok 

Futbalisti MŠK Púchov 
odštartovali prípravu

Krajské a oblastné futbalové súťaže
Belušanom unikol postup do druhej ligy medzi prsty

Až záverečné kolo prinieslo rozuzlenie mimoriadne 
dramatického súboja o víťazstvo v západnej skupine 
III. futbalovej ligy. Bohužiaľ, záver nebol šťastný pre 
futbalistov FK Beluša. Tí iba remizovali na trávniku 
rezervy Zlatých Moraviec/Vrábel, a keďže Myjava do-
kázala zvíťaziť v Imeli, Belušania skončili druhí.

15. kolo: Zl. Moravce B – Beluša 1:1 (1:1)
Góly: 23. Janek – 9. Gorelka
Zostava FK Beluša: Vangel – Beňo, Jánošík, Gorel-

ka, Schizler, Gašpar, Holíček, Cisár, Ďuriš, Hrenák, Mi-
šutka, driedali Derka a Hrubo, tréner Dušan Kramlík

Šaľa – Lednické Rovne 3:0 (1:0)
Zostava Lednických Rovní: 
Bačík – Chmelík, Pišta, M. Svorada, Radič, Červený, 

Buček, Strapko, R. Svorada, Borovička, striedali Čač-
ko, A. Amborš a R. Ambroš, tréner Stanislav Detko

Ostatné výsledky 15. kola: Malženice – Marcelo-
vá 3:1, Imeľ – Myjava 0:1, Kalná – Nové Mesto 1:0, P. 
Bystrica – Častkovce 4:0, Nové Zámky – Galanta 0:0
1. Myjava 15 10 3 2 27:11 33
2. Beluša 15 9 5 1 33:13 32
3. Malženice 15 9 4 2 41:16 31
4. Vráble 15 9 3 3 21:11 30
5. P. Bystrica 15 8 5 2 36:14 29
6. Šaľa 15 8 1 6 26:16 25
7. Marcelová 15 7 2 6 22:23 23

8. Častkovce 15 7 2 6 20:19 23
9. Nové Mesto 15 6 2 7 17:20 20
10. Kalná 15 4 5 6 16:21 17
11. Imeľ 15 3 5 7 11:17 14
12. L. Rovne 15 4 2 9 15:35 14
13. N. Zámky 15 3 2 10 13:40 11
14. V. Ludince 14 2 4 8 8:22 10
15. Galanta 15 2 4 9 12:25 10
16. Nitra B 14 2 3 9 19:34 9

15. kolo: Trebatice – Domaniža 0:1, Gbely – Hlo-
hovec 2:1, Prečín – Kvašov 0:1, Boleráz ŠK Blava 0:2, 
Bánovce – Vrbové 0:2, Lehota pod Vtáčnikom – D. 
Vestenice 4:0, Partizánske – Radimov 1:0
1. Partizánske 15 12 1 2 37:16 37
2. Lehota 15 11 3 1 36:9 36
3. Radimov 15 11 1 3 36:19 34
4. ŠK Blava 15 10 2 3 26:16 32
5. Domaniža 15 9 1 5 30:23 28
6. T. Stankovce 14 6 4 4 24:21 22
7. Gbely 15 6 4 5 19:19 22
8. Boleráz 15 6 3 6 25:20 21
9. Vrbové 15 4 5 6 21:21 17
10. Trebatice 15 4 4 7 26:30 16
11. Prievidza 14 5 0 9 18:33 15
12. Kvašov 15 4 2 9 15:30 14

13. Prečín 15 3 4 8 13:22 13
14. Hlohovec 15 3 3 9 16:35 12
15. D. Vestenice 15 4 0 11 25:37 12
16. Bánovce 15 2 1 12 15:31 7

13. kolo: Jasenica – Šebešťanová 2:4, Dohňany – 
Tuchyňa 1:4, Bolešov – Dolné Kočkovce 3:1, Sverepec 
– Udiča 0:2, Mikušovce – Lazy 1:3
1. Bolešov 13 9 4 0 33:8 31

2. Lysá 13 8 3 2 32:18 27

3. Tuchyňa 13 7 4 2 31:16 25

4. Streženice 12 7 3 2 32:17 24

5. Udiča 13 7 3 3 29:15 24

6. Papradno 12 6 3 3 24:16 21

7. Šebešťanová 13 4 4 5 30:29 16

8. Visolaje 12 4 2 6 14:25 14

9. K. Podhradie 12 4 2 6 18:30 14

10. D. Kočkovce 13 4 2 7 18:19 14

11. Sverepec 13 4 2 7 16:29 14

12. Jasenica 13 3 3 7 21:34 12

13. Mikušovce 13 2 1 10 11:31 7

14. Dohňany 13 1 2 10 18:40 5
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V stredu 23. 6. nastúpila púchovská 
dvojica Zugová – Valachová na druhý 
kvalifikačný turnaj v plážovom volej-
bale v kategórii U18. Po prešovskom 
prvom turnaji, kde bolo 19 dvojíc, sa 
tentokrát na bratislavskom Draždiad-
ku prezentoval presne dvojnásobok 

tímov – až 38. Dvojice boli rozdelené 
do 4 a 3-členných základných skupín. 
Naša dvojica bola vo 4-členej skupi-
ne B. Dievčatá zúžitkovali skúsenosti 
z prvého turnaja, menej kazili a viac 
dodržiavali taktické zámery, čo im pri-
nieslo výhry 2:0, 2:1 a 2:0. Do 16-člen-
ného play off tak postupovali ako ví-
ťazky B-skupiny. V osemfinále ich však 
čakala známa dvojica z Prešova, ktorej 
pred dvoma týždňami podľahli 0:2. 
Púchovčanky naďalej držali vysokú 
úroveň hry a zároveň veľmi málo kazili. 
To im prinieslo zisk 1.set 21:18. V 2.sete 
súperky našli efektívnu zbraň v podo-
be riskantného podania, s ktorým mali 
naše hráčky veľké starosti. Miska váh 
sa naklonila k prešovčankám, ktoré po 
sete 17:21 vyrovnali stav zápasu na 1:1. 
V tiebreaku sa nepodarilo nájsť spô-
sob, ako na prešovské podanie, ktoré 
bolo rozhodujúce aj v tomto sete, Pre-
šovčanky vyhrali set a tým aj zápas 1:2.  

Michal Suchánek

Púchovská dvojica opäť do play off

Dievčatá 1. VK Púchov zvládli vyni-
kajúco návrat na športovú palubovku. 
V piatok 25. 6. sa zúčastnili 10. ročníka 
Martin CUPu vo volejbale kadetiek. Po 
takmer 9 mesačnej zápasovej pres-
távke opäť nastúpili do zápasového 
rytmu. V prvom stretnutí proti VK 
Oktan Kežmarok sa prejavili násled-
ky tréningového výpadku, v hre bolo 
veľa nervozity a chyby sa našli najmä 
na príjme podania a pri smečoch. 
Hra bola vyrovnaná, družstvá sa st-
riedali vo vedení o 1-2 body. Prvý set 
napokon vyhral Kežmarok, druhý si  
vybojovali pre seba púchovčanky. Aj 
tretí set bol vyrovnaný, no koncov-
ku lepšie zvládli kadetky z Kežmarku  
a vyhrali zápas 2:1. V druhom stretnu-
tí kadetky 1. VK narazili na domáci VK 
TASK Martin. Púchovčanky otriasli zo 
seba nervozitu, zlepšili sa vo všetkých 

činnostiach, najmä podanie a smeče 
z okrajov siete spôsobovali súperovi 
značné problémy. Púchov vyhral 2:0. 
V treťom stretnutí púchovčanky čakalo 
doteraz neporazené družstvo MŠK Žiar 
nad Hronom. Aj tento zápas bol veľ-
mi vyrovnaný, súper mal svoju kvalitu  
a tiež chcel vyhrať. Kadetky 1.VK sa 
však viezli na víťaznej vlne, podali 
kvalitný kolektívny výkon a výhrou 2:0 
získali aj celkovo 1. miesto na turnaji. 
Zostava 1. VK: Zugová (kap.), Červená, 
Malová, Valachová Vikt., Jánovská, Kro-
čilová, libero Ďuďáková, striedali: Kos-
telánská, Jurovčíková, tréneri Klučka, 
Suchánek. Boli vyhlásené aj najlepšie 
hráčky každého družstva, za Púchov 
boli ocenené smečiarky Viktória Vala-
chová a Natália Zugová, ktorá bola vy-
hlásená aj za najlepšiu hráčku turnaja.  

Michal Suchánek

Kadetky vyhrali  MARTIN CUP
Volejbal

V minulom čísle Púchovských no-
vín sme priniesli informáciu o triumfe 
Púchovčana Petra Cenigu v elitnej 
kategórii mužov na podujatí Spartan 
Race vo Valčianskej doline. Peter sa 
extrémnym pretekom Spartan Race 
venuje deväť rokov, na svojom konte 
má i niekoľko medzinárodných úspe-
chov, majstrovstvá sveta a Európy ne-
vynímajúc. 

Medzi svoje najväčšie úspechy pova-
žuje siedme miesto na majstrovstvách 
Európy v roku 2019 v kategórii Elite  
v talianskych Dolomitoch, kde Peter 
Ceniga v slovenskom drese triumfoval 
v súťaži národných tímov a získal titul 
majstra Európy. V tom istom roku si 
zaknihoval skvelé deviate miesto na 
majstrovstvách sveta v gréckej Sparte. 
Okrem víťazstva vo Valčianskej doline 
ho tiež zdobia triumfy na medzinárod-
ných podujatia v Madride či vo Svite. 

Spartan Race sa stal najmä v posled-
ných rokoch i na Slovensku obrovským 
fenoménom. Svedčí o tom aj fakt, že 
na pretekoch sa pravidelne zúčastňu-
je okolo 5000 pretekárov. „Podstatou  
a filozofiou spartanu je v dnešnej dobe 
dostať čo najviac ľudí z gauča ku špor-

tu. Myslím si, že sa to aj darí, keďže na 
pretekoch býva okolo 5000 pretekárov 
rôznych výkonnostných kategórii - od 
open vĺn, kde si to ľudia idú vyskúšať, 
až po elite kategóriu, v ktorej to pár 
pretekárov v Európe ale hlavne v USA 
robí na profesionálnej úrovni,“ uviedol 

pre Púchovské noviny Ceniga s tým, že 
len v samotnom Púchovskom okrese 
sa tomuto športu venujú možno stov-
ky športovcov. 

Za deväť rokov extrémneho prete-
kania sa môže Peter Ceniga pochváliť 
účasťou na množstve vrcholných po-
dujatí, pravidelne sa zúčastňuje pre-
tekov po celej Európe, nechýbal ani 
na majstrovstvách sveta v Spojených 
štátoch amerických. 

„Tento rok mám v zahraničí v pláne 
odbehnúť španielsku sériu, bol som 
minulý týždeň v Andorre a ešte ma 
čakajú preteky v Madride a finále série 
na Tenerife. Ďalej je to CEU mountain 
séria, kde bola Valča, a nasledovať 
bude poľská Czarna Gora, Dolní Mo-
rava v Českej republike. Tohtoročný 
vrchol sezóny smerujem na majstrov-
stvá Európy, ktoré budú vo Verbier 
(Švajčiarsko). A potom majstrovstvá 
sveta, ktoré budú ako každý rok v gréc-
kej Sparte,“ priblížil najbližšie plány 
Púchovčan. 

Ako dodal, je príprava na náročné 
súťaže pozostáva z behu a bicyklova-
nia, v zime zo skialpinizmu a bežecké-
ho lyžovania. Len v minulom roku mu 
tréningové aktivity zabrali 685 hodín 
čistého času. „Okrem samotného tré-
ningu je to samozrejme aj regenerácia 
- valec, strečing a cvičenie s vlastnou 
váhou, najmä zhyby,“ uzavrel Peter Ce-
niga.             pok

Peter Ceniga ladí formu na 
majstrovstvá Európy i sveta
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Po dvoch medzinárodných pretekoch Grand Prix 
Slovakia, ORCA cup a kontrolných pretekoch ukon-
čili púchovskí juniori letnú sezónu Majstrovstvami 
Slovenska, ktoré sa konali v bubline Aquacity Poprad. 

Vzhľadom k obmedzeným kapacitným možnos-
tiam boli Slovenskou plaveckou federáciou stanove-
né prísnejšie kritéria prijatia na štart, takže na prete-
ky sa nedostali plavci, ktorí by za iných okolností mali 
možnosť štartovať na tomto vrcholnom podujatí.

V konkurencii plavcov z takmer 40 klubov nás re-
prezentovali: Lea Kmošenová, Mário Hanták, Simona 
Ciesarová a Karin Šmigurová.

V kategórii „junior“ sa bojovalo priamo v rozplav-
bách. Do popoludňajších finále A, B v kategórii „seni-
or“ sa naši plavci postavili až 11 x na štart.

Najúspešnejšou so ziskom troch pódiových umie-
stnení bola v kategórii starších junioriek Lea Kmo-

šenová, ktorá si vyplávala titul majsterky Slovenskej 
republiky v disciplíne 200m voľný spôsob, striebro na 
100 m voľný spôsob, bronzovú priečku obsadila na 
400 m voľný spôsob. V najrýchlejšej plaveckej disci-
plíne 50 m voľný spôsob skončila štvrtá.

V kategórii mladšie juniorky si Karin Šmigurová 
vyplávala 2 krát 5. miesto (200 m a 100 m prsia), 2 x 
6. miesto (200m polohové preteky, 50m prsia) a na 
100m znak skončila jedenásta.

Simona Ciesarová v tej istej kategórii obsadila je-
denkrát 6. miesto v disciplíne 200 m prsia, na 100 m 
prsiarskej trati zabojovala na 7. mieste a 3 x skončila 
ôsma v disciplínach 50m prsia, 100 m motýlik a 200 
m polohové preteky.

Najlepším umiestnením pre Mária Hantáka bolo 7. 
miesto na 200 m motýlik a 15. miesto na 50 m voľný 
spôsob.

V poobedňajších A a B finále v kategórii senior sa 

predstavili všetci štyria naši mladí plavci. Lea Kmoše-
nová obsadila 4. miesto na 200 m vs, Mário Hanták 
8. miesto 200 m motýlik, Karin Šmigurová skončila 
desiata (200 m prsia), jedenásta (100m prsia) a na 
200 m polohové preteky trinásta. Simona Ciesarová 
doplávala na 11. priečke 200 m prsia, štrnásta na 100 
m prsia a pätnásta na 200 m polohové preteky.

V apríli Lea Kmošenová spolu so svojou trénerkou 
Danou Strelčíkovou sa v rámci slovenskej reprezen-
tácie zúčastnili medzinárodných pretekov Multina-
tion junior swimming meet 2021 v Kyjeve. V silnej 
konkurencii obsadila 5. miesto na 100 m a 6. miesto 
na 200 m voľný spôsob.

Všetkým našim plavcom a ich trénerom patrí gratu-
lácia za reprezentáciu klubu a aj mesta, a predovšet-
kým obdiv a vďaka, že v čase obmedzených možnos-
tí nestratili chuť tvrdo trénovať.

Dana Strelčíková, trénerka 

Olympijské športové centrum X-Bi-
onics Šamorín privítalo v dňoch 18. 
- 20. júna 2021 367 plavcov zo 40 
klubov SR za účelom konania letných 
majstrovstiev SR v plávaní žiakov. 

V nabitej konkurencii sa nestratil 
ani štvorlístok púchovských plavcov 
klubu PK Matador Púchov, ktorý re-
prezentovali: Matej Kucej, Marek 
Hanták, Lucia Jurgová a Jakub Šmi-
gura. Práve prvý menovaný Matej 
Kucej dosiahol najlepší výsledok, 
keď sa umiestnil 2 krát na 4. mies-
te - v disciplínach 100 a 200 metrov 
prsia. Marek Hanták obsadil v dis-
ciplíne 100 motýlik 6. miesto a na 
200 m polohových pretekov skončil 
na 10. mieste. Nestratila sa ani Lucia 
Jurgová, ktorá po bojovnom výkone 
vyplávala 8. miesto v disciplíne 200 
m prsia. 

Naši plavci vytvorili výbornú partiu, 
ktorá sa vzájomne motivovala a po-
vzbudzovala na tomto vrcholnom 
podujatí. Účasť na celonárodných 
majstrovstvách je pre nich obrov-
skou skúsenosťou a zároveň po-
vzbudením do ďalšej kariéry. Za ich 
vzornú reprezentáciu im chcem po-
ďakovať. Taktiež by tento ich úspech 
by mal motivovať ostatných členov 
nášho klubu do ďalšej tréningovej 
prípravy. Naši plavci absolvujú ešte 
30. 6. detské preteky v Považskej 
Bystrici a potom sa už naplno rozbe-
hne športová príprava na otvorenom 
bazéne v Púchove, kde budú mať 
možnosť trénovať celý júl aj august v 
čase od 7.30 - 9.00 h. Všetkým želáme 
pevné zdravie a veľa chuti do trénin-
gu.      Peter Ruman, 

šéftréner PK Matador Púchov

Juniori ukončili letnú sezónu na výbornú
Plávanie

Púchovčania na majstrovstvách Slovenska žiakov nesklamali
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Plážový volejbal v Púchove sa do-
stáva do popredia. Po mnohých ro-
koch sa v Púchove podarilo usporia-
dať turnaj v plážovom volejbale. 

Volejbal má v Púchove silnú tradíciu 
a preto sme sa rozhodli, že v Meste 
Púchov pozdvihneme aj plážový vo-
lejbal, vyjadrili sa bratia Čuntalovci, 
ktorí sa snažia v Púchove zviditeľniť 
plážový volejbal. „O plážový volejbal 
bol v Púchove vždy záujem zo strany 
nielen aktívnych hráčov, ale aj ama-
térskych hráčov, ktorí si išli radi zahrať 
tento krásny letný šport. Chceli sme 
v Púchove tento šport posunúť na 
vyššiu úroveň preto sme sa rozhodli 
organizovať amatérske turnaje. Myslí-
me si, že Púchovčania si zaslúžia, aby 
tu takéto turnaje boli a určite si nájdu 
svojich priaznivcov a to nielen z po-
hľadu aktívnej účasti na turnaji , ale aj  
z pohľadu diváckeho. 

Nultý ročník sa uskutočnil minulý rok 
a zúčastnilo sa ho 10 tímov. Tento tur-
naj nás uistil, že má zmysel organizovať 

takéto turnaje v Púchove. Preto sme sa 
aj tento rok rozhodli ísť do organizácie 
série turnajov v plážovom volejbale. 

Úvodný turnaj v plážovom volejbale 
sa uskutočnil 19. 6. 2021 s názvom Su-
mmer Beach Mix Cup 2021 na jedinom 
plážovom ihrisku v Púchove za letným 
kúpaliskom. Turnaja sa zúčastnilo 12 
zmiešaných dvojíc z viacerých miest 
zo Slovenska. Turnaja sa zúčastnili 
zmiešané páry z Púchova, Pov. Bystri-
ce, Žiliny a jedna dvojica z Bratislavy. 
Turnaja sa zúčastnil maximálny počet 
párov – 12, keďže obmedzenie jedné-
ho ihriska nám neumožňuje registrá-
ciu väčšieho počtu účastníkov. 

Zmiešané páry boli rozdelené podľa 
výkonnosti do troch skupín po štyroch 
tímoch. V skupinách sa hralo na jeden 
set do 21 bodov, do vyraďovacej fázy 
turnaja postupovali prvé dva páry  
v skupinách a dva najlepšie páry  
z tretieho miesta. Páry, ktoré sa do vy-
raďovacej fázy nedostali hrali zápasy 
o umiestnenie. Vyraďovací „pavúk“ 

sa hral systé-
mom na dva 
víťazné sety 
do 15 bodov. 
Do štvrťfiná-
le sa dostalo 
osem párov. 

Do zápasu 
o 3. miesto sa 
p r e b o j o v a -
li páry Rudo 
D e d i č / V a l i -
ka Glóriková  
a Peter Čunta-
la s Michaelou 
Š u š l í k o v o u . 
Nakoniec sa  

z tretieho miesta tešil pár Peter Čun-
tala a Michaela Šušlíková, ktorý zvíťa-
zil v pomere 2:0 na sety. Do finálne sa 
prebojovali Ján Zúbek a Ivka Kardo-
šová, ktorý v dramatickom semifinále 
zdolali pár Dedič/Glóriková 2:1 (12, 
- 10, 11) . Druhou finálovou dvojicou 
bol bratislavský pár Andrej Sýkora  
a Andrea Rušová, ktorí zdolali taktiež  
v nervydrásajúcom semifinále pár 
Čuntala/Šušlíková v pomere 2:1 na 
sety (-10 , 11, 13). Finálový zápas sa 
odohrával už sa priaznivejšej teplo-
ty vo večerných hodinách. Zápas bol 
extrémne vyrovnaný, dvojice si bod 
po bode striedali vedenie, len veľ-
mi zriedka sa jeden tým dostával do 
dvojbodového vedenia. Tak ako semi-
finálové zápasy, tak aj finálový zápas 
išiel do tretieho setu, ktorý bol opäť 
veľmi vyrovnaný. Nakoniec sa po viac 
ako hodinovej dráme podarilo zvíťaziť  
v treťom sete 21:19 dvojici Ján Zúbek  

a Ivka Kardošová (Púchov). 
Summer Beach Mix Cup je séria šty-

roch turnajov (jún - september), druhý 
turnaj sa uskutoční 17. júla na plážo-
vom ihrisku v Púchove za kúpaliskom. 
Pozor, kapacita je obmedzená na 12 
párov. 

Poradie: 1. Ján Zúbek/Ivana Kar-
došová (Púchov), 2. Andrej Sýkora/
Andrea Rušová (Bratislava), 3. Peter 
Čuntala/Michaela Šušlíková (Púchov/
Pov. Bystrica), 4. Rudolf Dedič/Valéria 
Glóriková (Púchov). 

Peter Čuntala, Miloslav Čuntala

Prvý ročník Summer Beach Mix Cup 2021

V sobotu 19. 6. sa v športovej hale konal 
prvý normálny turnaj Slovenskej federácie 
karate a bojových umení v tomto roku –  
1. kolo Pohára SFKaBU. 

Od začiatku roku prebiehali online sústrede-
nia reprezentácie a talentovanej mládeže a tré-
ningy vybraných pretekárov a podarilo sa zor-
ganizovať aj online súťaže v kata detí a dorastu. 
Hoci účasť bola dobrá, ozajstným súťažiam sa 
to vyrovnať nemohlo. Napriek tomu 320 štar-
tov na 1. kole Pohára prekvapivo vysoká účasť.

Aby sa podarilo zvládnuť tento počet,  
a súčasne vyhovieť hygienickým a epidemio-
logickým súťažiam, turnaj bol rozdelený do  
4 samostatných častí, po ktorých sa dezinfi-
kovali zápasiská a priestory v hale a vymenili 
sa štartujúci, diváci a čiastočne aj tréneri. Pre-
tekári, ktorí štartovali v kata aj kumite, alebo 
kobudo absolvovali všetky svoje štarty v jed-
nom bloku, boli vyhlásené výsledky a prete-
kári turnaj  opustili.  Toto turnaj predĺžilo o cca  
3 hodiny, ale nebol prekročený maximálny 
počet účastníkov. Kontrola testov a dokladov  
o očkovaní bola pri vstupe.

A naši pretekári sa na súťaž tešili, a preto, 

že časť z nich sa zapojila do prípravy aj počas 
pandémie, boli zvedaví na výsledky. Paradox-
ne, niektorých z nich pochytila choroba práve 
v období pred turnajom a nemohli sa turnaja 
zúčastniť. No ostatní urobili svojim trénerom  
a rodičom radosť.

V kategórii chlapci do 12-13 rokov štartovali 
za Púchov Rado Čač a Jakub Hikl. Radko skončil 
na druhom a Kubo na 4.mieste, pričom je po-
trebné povedať, že kata zacvičili lepšie ako na 
poslednom tréningu pred súťažou.

Podobne výborne zacvičil v kategórii kata 
chlapci do 10 rokov aj Matej Behro a skončil 
tiež druhý. Tešíme sa na obdobie, keď bude Ma-
tej úplne zdravotne fit a bude môcť bodovať na 
súťaži naplno.

V kategórii 10-ročných dievčat potvrdila kva-
litu Niki Arany, ktorá svoju súťaž s prehľadom 
vyhrala. Niki cvičí tvrdo a dynamicky a spolu  
Maťom Jancíkom, ktorý sa turnaja pre chorobu 
nezúčastnil, majú pozvánku do výberu talento-
vanej mládeže SFKBU.

Dúfajme, že ďalšieho turnaja sa budú môcť 
zúčastniť aj ďalší pretekári, hlavne starší žiaci, 
dorastenci a juniori.                 František Komora 

Prvý turnaj karate a kobudo v roku 2021

Príďte si zahrať plážový volejbal, 
plážový tenis, air badminton, 

prípadne strávte pekný rodinný 
deň s vašimi deťmi 

na jedinom plážovom ihrisku  
v Púchove. 

Informácie získate na telefónnom 
čísle: 0904 962 286
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, pria-
teľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 
15.6.2021 rozlúčiť s našou 
drahou zosnulou Annou 
Rosinovou, rod. Geráto-
vou z Nosíc. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe 
Advent, pánovi farárovi Mirkovi Bilčíkovi a spevá-
kom Cimerákovi, Vojtekovi, Kováčikovi a dychovej 
skupine za dôstojnú rozlúčku. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. Dcérý Hanka a Sláv-
ka a syn Štefan s celou rodinou.

POĎAKOVANIE
Ďakujem p. Vladovi Troškovi za bezprecedent-
ný čin - vrátenie ním nájdenej mojej strate-
nej peňaženky (aj s kompletným obsahom). 

František M.

SPOMIENKA
„Tak rýchlo ten čas letí, 
rýchlo uteká, no každý 
deň mu patrí naša spo-
mienka.“ 29. júna 2021 
uplynulo 5 rokov, čo nás   
opustil náš otec, manžel 
a dedko Jozef Zekan.  
S láskou, ktorá ostáva  na-
vždy v našich srdiečkach,  
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1.7.2021 si pripomí-
name nedožitých 70 ro-
kov manžela, otca a ded-
ka Petra Škripca. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s  nami tichú spo-
mienku. S  láskou a  vďa-
kou spomína manželka, 
dcéra s rodinou a ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
„Hoci si odišiel, žiješ stále, 
lebo neumiera ten, kto 
žije v  našich srdciach.“ 
S  veľkou a  neutíchajú-
cou bolesťou v  srdci si 
6.7.2021 pripomenieme 
smutné 23. výročie od 
chvíle, kedy nás navždy 
opustil náš syn a  brat  
Štefan Boško z  Hoštinej. S  láskou spomína 
mama a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 9.7.2021 uplynú 2 
roky, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
otec a dedko Ferdinand 
Gabriš. S  láskou a úctou 
spomínajú manželka Eva, 
dcéry a synovia s rodina-
mi.

SPOMIENKA
Dňa 25. júna 2021 uplynul 
rok, čo nás opustila Kata-
rína Pechová, na ktorú si 
s  láskou spomínajú syn 
a dcéra s rodinami, sestry 
Mária a Milka s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3.7.2021 si pri svätej 
omši pripomenieme ne-
dožité 100. narodeniny 
našej mamičky, babič-
ky, prababičky Otílie  
Podobenovej. Pán 
ukončil jej pozemský ži-
vot 26.1.2018. S  modlid-
bou na perách a s láskou 
v srdci spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 18.6.2021 uplynu-
li 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
dcéra, sestra, manželka, 
mama a  babka Tatiana 
Smataníková. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou, úctou a  žiaľom  
v srdci spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňa-
jú, spomienky na Teba  
zostávajú“. Dňa 6.7.2021 si 
pripomenieme 20 smut-
ných rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný 
otec, dedko a  pradedko  
Ing. Ladislav Gerbel. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
spolu s  nami tichú spomienku. S  láskou a  úctou 
spomínajú dcéry s  rodinami, vnuci, pravnučky 
a celá rodina.

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial medzi 
nami dlhšie byť, ale v na-
šich srdciach budeš na-
vždy žiť.“ Dňa 27.6.2021 
uplynulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustila Antonia 
Chreňová, rod. Ježová 
z Lazov pod Makytou.  
S láskou spomínajú man-
žel, dcéra a syn s rodinou.

INZERTNÁ KANCELÁRIA 
OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30 - 12.00 -16:00 hod.
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

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.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
Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIENEMOCNICA ZDRAVIE

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 30.9.2021. 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
• Kúpim šteniatko malého vzrastu (bytový), na 
plemene nezáleží. 042/4635060 

PREDAJ

• Na predaj 3-izbový byt s balkónom a garážou vo 
Visolajoch. Tel.: 0911 929 300
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600

PRENÁJOM

• Dám do prenájmu 1-izbový byt zariadený v Hor. 
Kočkovciach, pre 1 osobu, voľný ihneď 0914 120 216.
• Ponúkam na prenájom veľký 2 - izbový byt  
s balkónom na Štefánikovej ul. 0903 420 858

PRÁCA

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného, telesne 

OZNAM
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov oznamuje, 
že vyhlasuje obchodno verejnú súťaž č. 1/2021 
na prenájom nebytových priestorov v budove 
školy. Predkladanie ponúk je do 23.07.2021 do 
12:00 hod. Celé znenie zámeru je zverejnené na  
www.sospuchov.sk a www.tsk.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

Oznam o prerušení dodávky 
teplej úžitkovej vody 

  
Vážení odberatelia tepla,

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

od 6.7.2021 08:00 hod. do 8. 7. 2021 20:00 hod. 
prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.  

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

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

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 

OKULIARE
LEN ZA 69EUR

  OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK 
WWW.DROPTIC.SK

MORAVSKÁ 11 
PÚCHOV

Akcia platí od 1.7. do 31.8.2021.

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



inzerciainzercia

POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ Akcia trvá od 29. 6.- 12.7.2021

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.skAkcia platí od 29.6. do 12.7.2021 alebo do vypredania zásob, len v predajni Púchov.

MAGNICUR FINITO 
50 ml 5,10 €
cena za 100 ml - 10,20 € 

Špeciálna akcia!
AUTOPOŤAH GRÁTIS

Dostupné s produktami: Duck a 
Potato, Large Breed, Poultry menu

Široký výber keramiky “starej matere”

HADICA SPRINT  
1/2” - 20 m

3/4” - 20 m

5,20 €

10,20 €

cena za bm - 0,26 € 

cena za bm - 0,51 € 

KŔMNA ZMES PRE 
MORKY - RAST 
20 kg

9,90 €
cena za 1 kg - 0,50 € 

HOŠTICKÉ 
HNOJIVO
MUŠKÁTY
1 l

3,10 €

KOMPLETNÝ SORTIMENT 
SILÓNOV NA KOSENIE 
rôzne veľkosti a typy 
(guľaté, hranaté,
hviezdicové, vystužené 
aj profesionálne
cena od (15 m)
ZTK1615K 

0,80 €
cena za 1 m - 0,05 € 

ODPUDZOVAČE HLODAVCOV, KRTKOV, KÚN, HMYZU

6,50 €BRCTRL - MO111S   cena od 

Najširší sortiment 
kŕmnych zmesí pre 

hospodárske zvieratá, 
najvyššej kvality od 

belgickej �rmy Versele 
Laga


