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Premeny Základnej umeleckej školy v Púchove

V mene celej rodiny Alojza Halása sa chcem poďaV mene celej rodiny Alojza Halása sa chcem poďa
kovať mestu Púchov. Ako jeho pravnuk som hrdý kovať mestu Púchov. Ako jeho pravnuk som hrdý 
na to, že sa podarilo zrealizovať osadenie tejto na to, že sa podarilo zrealizovať osadenie tejto 
pamätnej tabule, ktorá bude nielen našej rodine, pamätnej tabule, ktorá bude nielen našej rodine, 
ale aj občanom mesta pripomínať ako sa zaslúžil  ale aj občanom mesta pripomínať ako sa zaslúžil  
o rozvoj mesta. Veľká vďaka patrí Pavlovi Makynovi o rozvoj mesta. Veľká vďaka patrí Pavlovi Makynovi 
za odbornú spoluúčasť.                za odbornú spoluúčasť.                Juraj MašekJuraj Mašek
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Deň pred koncom školského roka 2020/2021,  
v utorok 29.6.2021, bola zrekonštruovaná bu-
dova Základnej umeleckej školy v Púchove sláv-
nostne uvedená do užívania pre žiakov a ich 
pedagógov, ktorí sa od jesene 2020 učili online 
či v náhradných priestoroch v Župnom dome  
v Púchove. 

Rozsiahla rekonštrukcia priniesla pre nadané deti 
navštevujúce ZUŠ nový ateliér pre výtvarníkov, ale 
i učebne pre hudobné odbory. Zároveň bola odha
lená pamätná tabuľa na malej budove ZUŠ, v ktorej 
kedysi pobýval počas svojej mladosti Alojz Halás, 
zakladateľ hudobne školy v Púchove, roku 1953. 
Odvtedy už ubehlo mnoho času, avšak sme hrdí na 
to, že práve jeho osobnosť pôsobila v našom meste 
a zaslúžila sa o kultúrny rozvoj mesta i samotných 
nádejných umelcov, študujúcich pod jeho vedením.

Ďakujeme zúčastnenej rodine Alojza Halása za 
spoluprácu i pri zhotovovaní pamätnej tabule Po
ďakovanie taktiež patrí primátorke mesta Kataríne 
Henekovej a tým poslancom MsZ, ktorí schválili 
predmetný projekt rekonštrukcie, čím tak zabezpeči
li nielen hodnotový prínos pre žiakov, ale i občanov 
v súvislosti so skultúrnením priestoru v centre mesta. 
Ďakujeme taktiež pánovi Duháčkovi za vyhotovenie 
makiet oboch budov ZUŠ, ktoré môžete v tomto čase 
obdivovať vo vestibule základnej umeleckej školy. 

Veľké poďakovanie aj zamestnancom MsÚ Púchov, 
konkrétne Oddelenia výstavby, investícií, životného 
prostredia a stavebného úradu za úspešný projekt 
rekonštrukcie, a taktiež vedúcej Oddelenia školstva 
a sociálnych vecí MsÚ Púchov, Daniele Gabrišovej, 
za organizáciu dnešného dopoludnia. Poďakovanie 
za spoluprácu a trpezlivosť patrí riaditeľovi ZUŠ Pet
rovi Stupavskému a celému pedagogickému zboru 
základnej umeleckej školy. Veríme, že žiaci  umelci 
privítajú túto zmenu a do nového školského roka 
2021/2022 nastúpia s ešte väčšou vervou. 

Príhovor primátorky mesta Kataríny Henekovej: 
Vážený pán riaditeľ Základnej umeleckej školy  

v Púchove, vážená pani prednostka, vážení poslanci 
mestského zastupiteľstva, milá rodina Alojza Halása, 
pedagógovia základnej umeleckej školy, ostatní prí
tomní!

Je mi cťou privítať Vás všetkých tu, na slávnostnom 
uvedení Základnej umeleckej školy v Púchove do 
užívania, po rozsiahlej rekonštrukcii budovy, inte
riéru i exteriéru, a jej priľahlého okolia. Spoločnými 
silami sa podarilo vytvoriť ďalší kultúrny priestor  
v meste Púchov, ktorý inšpiruje, rozvíja a podporuje 
talenty v našom meste, a svojou voľnosťou ponúka  
i čas na oddych.

Teší ma, že nový školský rok 2021/2022 bude od  
1. septembra pre všetkých žiakov ZUŠ v Púchove 
špeciálny. Výtvarníci rozložia svoje plátna v novom 
ateliéri a tiež nové učebne zaplnia nápady ostatných 
žiakov. Hovorí sa, že: „Pokiaľ Ti Tvoje sny nenaháňajú 
strach, nie sú dosť veľké.“ Priznávam, že mierne obavy 
sa vyskytli s každou menšou komplikáciou pri rekon
štrukcii, ktorá sa počas toho obdobia objavila, avšak 
to poverených pracovníkov neodradilo a vďaka silnej 
vôli, pracovitosti, odhodlaniu a bezhraničnosti na
šich snov a cieľov, sa podarilo obnoviť nielen budovu 
dýchajúcu históriou, ale taktiež pripomenúť si toho, 
kto za tým všetkým stál od počiatku.

Alojz Halás, zakladateľ hudobnej školy v Púcho
ve v roku 1953, pobýval v malej budove ZUŠ počas 
svojich mladých liet, pričom v tridsiatych rokoch 

minulého storočia sa zaslúžil o postavenie budovy, 
ktorá prechádzala rekonštrukciou. V rovnakom čase 
pôsobil tiež ako prvý mestský kronikár, mapujúci 
udalosti v Púchove až do štyridsiatych rokov minu
lého storočia. Osobnosť mesta Púchov, pán Halás, 
bol nielen skvelý pedagóg a hudobník, ale i diri
gent a skladateľ, a bolo známe, že tam, kde pôsobil, 
vždy založil spevácky súbor. Po návrate do Púchova,  
v päťdesiatych rokoch minulého storočia, tak okrem 
založenia hudobnej školy, priviedol so sebou aj ďal
ších vyučujúcich, v spolupráci s ktorými vyučovali  
v hudobnej škole až 3 odbory – hru na klavír, pianíno 
a akordeón. Spevokolom založeným Alojzom Halá
som sa mohli pochváliť aj na púchovskom gymná
ziu, kde pôsobil cirkevný spevácky zbor. Pri oslavách 
mesta či štátnych sviatkoch si upravoval poéziu do 
formy zborovej recitácie. Čaro osobnosti Alojza Halá
sa podporovalo rozvoj kultúry v histórii mesta.

Ďakujem, že môžem byť súčasťou dnešného veľké
ho dňa pre Základnú umeleckú školu a jej pedago
gický zbor, a taktiež pre rodinu Alojza Halása, na pa
miatku ktorého už o malú chvíľu odhalíme pamätnú 
tabuľu, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť vzhľa
du Základnej umeleckej školy v Púchove.

„Človek nepátra po tom, kým je. Človek sa uskuto
čňuje.“ (Bob Dylan) Ďakujeme Alojzovi Halásovi, že 
svoje zanietenie pre hudbu a srdce oddaného pe
dagóga uskutočňoval v celej svojej chuti do života, 

s akou podľa dobových možností žil, tvoril, učil a vie
dol študentov, priateľov.

Ďakujeme za odkaz, ktorý po sebe zanechal a ktorý 
môžeme s novými víziami ZUŠ v Púchove niesť i do 
budúcnosti.

Ďakujem touto cestou aj pánovi Duháčkovi, ktorý 
vyhotovil maketu týchto krásnych budov základnej 
umeleckej školy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
histórie nášho mesta. Poďakovanie patrí aj pánovi 
Martišovi, ktorý sa postaral o umelecké skrášlenie 
priestranstva týchto historických monumentov 
Púchova.

A nesmiem zabudnúť na všetkých pracovníkov 
mestského úradu – oddelenia výstavby a stavebného 
poriadku, projektanta, stavebný dozor, dodávateľa 
prác – spoločnosť MIPE Invest, s.r.o., Púchov Servis, 
s.r.o., ale i pána riaditeľa ZUŠ a jeho tím spolupracov
níkov, ktorí odviedli kus zodpovednej práce, aby sme 
tu dnes mohli stáť a pozrieť si novovytvorené pries
tory, ktoré verím, že budú slúžiť našim deťom.

V mene mestského úradu, mňa i poslancov MsZ, 
ktorí odsúhlasili predmetný projekt, prajem tejto 
škole, jej deťom, rodičom a pedagógom, aby sa  
v týchto priestoroch podarilo naplniť všetky Vaše 
sny a ciele, ktoré budú smerovať k rozvoju talentu  
a vzdelania našich detí.

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Slávnostné uvedenie zrekonštruovanej 
budovy ZUŠ do užívania 
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Nevyhnutnú sanáciu si vyžiadal strešný plášť 
objektu hasičskej stanice DHZ Púchov, cez ktorý 
zatekalo do vnútorných garážových priestorov 
budovy. Prudké zrážky spôsobovali nielen havarij
ný stav strechy stanice, ale i materiálne škody na 
majetku DHZ Púchov. 

Pri obnove hydroizolácie strešnej roviny došlo 
aj k dodatočnému zatepleniu expandovaným 
polystyrénom o hrúbke 200 mm a montáži novej 
mrežovej zbernej 
b le skoz vodovej 
sústavy. Realizácia 
prác trvala počas 
mesiaca jún dva 
týždne, pod tak
tovkou spoločnosti 
PROGRESPúchov, 
s.r.o., náklady s tým 
spojené predsta
vovali čiastku vo 
výške 35.346,24 
eur. Uskutočne
né práce zabránia 

ďalšiemu zatekaniu, poškodzovaniu vnútorných 
priestorov hasičskej zbrojnice a hasičskej tech
niky, pričom sa zlepší aj kvalita klímy v interiéri  
v zimnom období. Dobrovoľnému hasičskému 
zboru Púchov prajeme veľa úspechov v nad
chádzajúcich hasičských súťažiach a ďakujeme za 
spoluprácu. 

Oddelenie výstavby, investícií, životného 
prostredia a stavebného úradu 

Hrabem sa v šuflíkoch starých rodičov, keď tu zra
zu natrafím na staré fotografie. „Viem presne, kde to 
je!“ vyhlásim hrdinsky. Po chvíľke však začnem váhať. 
Predsa len, fotografia je už poznačená časom, trošku 
zažltnutá, a vlastne ani ten les vzadu tam nie je... a čo 
ten kopec a nejaký kúsok starej budovy? Vybehnem 
za dedkom do záhrady a ten začína rozprávať: „Vieš, 
kedysi to bolo celé inak. Cez tento kopec som každý 
deň chodil do školy...“ Na konci príbehu dodávam: 
„Tak tu by som zablúdila, nepomohla by ani GPS“... 
alebo, žeby predsa?

GPS je skratkou otázky Gde v Púchove Som? a zá
roveň názvom našej najnovšej hry. Zaujíma ťa, ako 
vyzeral Púchov kedysi a chceš za to aj niečo vyhrať? 
Môžeš tak urobiť na stránke www.puchovskepokla
dy.sk. Trúfneš si uhádnuť, čo je na starých fotografi
ách a spraviť aktuálne fotky na rovnakých miestach? 
Pripravili sme hru a zapojiť sa môže úplne každý.  
Úlohou bude uhádnuť aspoň 13 z 15 fotografii  
a nahrať ich pomocou formulára na našu stránku. 

A čo za to? Heningy! Hening je kultúrne platidlo  
a keď ich pár nazbieraš, vymeníme ti ich za lístok 
na kultúrne podujatie, vstup na krúžok, či iné super 
akcie a darčeky. O tom, koľko ich je treba a z čoho 
si môžeš vybrať sa tiež dozvieš na našej vyššie spo
menutej stránke. Pýtať sa rodičov, starých rodičov, 
okoloidúcich a Googla je povolené! Hráme do 31. 8. 
2021, ale začni čo najskôr, lebo nie všetko je také ľah
ké, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov

Letné prázdniny sa ešte ani poriadne nerozbehli  
a v súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zá
kon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, 
ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie 
– t.j. príspevky na „obedy zadarmo“  na podporu vý
chovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné 
kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie 
dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku mater
ských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali 
doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných 
pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia 
príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získa
nie dotácie – príspevku na stravovanie  vo výške 

1,30€/ dieťa/ žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčast
ní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčin
nosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, 
z ktorých následne pripravíme podklady na schvále
nie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre 
školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolu
práce sa nám to však nepodarí.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek 
zamestnancov v ZŠ a MŠ, žiadame rodičov, aby naj
neskôr do 30.7.2021 priniesli na MsÚ Púchov Mgr. 
Češkovej, dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, 
pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom roz
sahu:

 Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej prí

jem je najviac vo výške sumy životného minima.
 Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu 

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (tlačivo 
bude k dispozícii na informáciách MsÚ Púchov).

Z potvrdení musí byť zrejmé: 
Názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno 

a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre 
prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonné
ho zástupcu.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu 
obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamži
te túto skutočnosť nahláste na Mestskom úrade  
v Púchove a prineste potrebné príslušné potvrdenia 
s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie 
zoznamu. 

MsÚ Púchov

Zmena v stravovaní v školských jedálňach od 1. septembra

Vyriešený havarijný stav strechy DHZ Púchov

Gde v Púchove Som?
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Preočkovanie druhou dávkou vakcíny COMIRNATY- PFIZER spoluorganizo-Preočkovanie druhou dávkou vakcíny COMIRNATY- PFIZER spoluorganizo-
vané mestom Púchov sa počas víkendu 10.7.2021 a 11.7.2021 uskutočnilo  vané mestom Púchov sa počas víkendu 10.7.2021 a 11.7.2021 uskutočnilo  
v priestoroch telocvične Základnej školy J. A. Komenského. Z prihlásených  v priestoroch telocvične Základnej školy J. A. Komenského. Z prihlásených  
1 195 občanov sa prišlo zaočkovať celkovo 1 156. 1 195 občanov sa prišlo zaočkovať celkovo 1 156. 

Víkendové očkovanie v Púchove využila aj primátorka mesta Katarína Heneková Víkendové očkovanie v Púchove využila aj primátorka mesta Katarína Heneková 
s manželom. Po preočkovaní druhou dávkou vakcíny sa vyjadrila pre médiá: s manželom. Po preočkovaní druhou dávkou vakcíny sa vyjadrila pre médiá: „Sna-„Sna-
žili sme sa ako mesto Púchov prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie v regió-žili sme sa ako mesto Púchov prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie v regió-
ne, prechádzať problémom, ktoré prinesie tretia vlna a umožniť všetkým, ktorí majú ne, prechádzať problémom, ktoré prinesie tretia vlna a umožniť všetkým, ktorí majú 
záujem sa zaočkovať, aby mohli cestovať, chodiť na výlety, do divadla... Nemáme  záujem sa zaočkovať, aby mohli cestovať, chodiť na výlety, do divadla... Nemáme  
v meste nemocnicu, a tak väčšina obyvateľov musela cestovať do vakcinačných cen-v meste nemocnicu, a tak väčšina obyvateľov musela cestovať do vakcinačných cen-
tier v okolitých väčších mestách. Zabezpečením očkovania v Púchove zo strany mest-tier v okolitých väčších mestách. Zabezpečením očkovania v Púchove zo strany mest-
ského úradu sme opäť mohli pomôcť svojim občanom a uľahčiť im tento proces. Opäť ského úradu sme opäť mohli pomôcť svojim občanom a uľahčiť im tento proces. Opäť 
skvelý tím kolegov z mestského úradu (Zuzana Brindzová, Martina Horečná, Laura skvelý tím kolegov z mestského úradu (Zuzana Brindzová, Martina Horečná, Laura 
Krošláková, Martin Rosina), zdravotníkov zo ZZSSR a.s., pani doktoriek Polackej a An-Krošláková, Martin Rosina), zdravotníkov zo ZZSSR a.s., pani doktoriek Polackej a An-
delovej sa s úsmevom stará o všetkých občanov, ktorí využili možnosť sa zaočkovať  delovej sa s úsmevom stará o všetkých občanov, ktorí využili možnosť sa zaočkovať  
v našom meste. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhate zvládnuť boj proti pandémii. v našom meste. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhate zvládnuť boj proti pandémii. 
Spoločne to zvládneme!“Spoločne to zvládneme!“                                      SFSF

Očkovanie v meste Púchov využilo 1 156 občanov

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Pre lepšiu orientáciu v triedení biologicky rozloPre lepšiu orientáciu v triedení biologicky rozlo

žiteľného kuchynského odpadu (BRKO), uvádzame žiteľného kuchynského odpadu (BRKO), uvádzame 
niekoľko faktov, dôležitých pre správne triedenie.niekoľko faktov, dôležitých pre správne triedenie.

Ako a do čoho v domácnostiach zbierať kuchyn-Ako a do čoho v domácnostiach zbierať kuchyn-
ský odpad?ský odpad?

Na zber kuchynského odpadu Mesto Púchov obNa zber kuchynského odpadu Mesto Púchov ob
staralo košíky a kompostovateľné vrecká. Mesto  staralo košíky a kompostovateľné vrecká. Mesto  
v spolupráci s Podnikom technických služieb osloví  v spolupráci s Podnikom technických služieb osloví  
v priebehu mesiacov august  september  2021 v priebehu mesiacov august  september  2021 
domových dôverníkov s prosbou o pomoc, ohľaddomových dôverníkov s prosbou o pomoc, ohľad
ne distribúcie košíkov na kuchynský odpad spolu  ne distribúcie košíkov na kuchynský odpad spolu  
s informačným letákom. Domácnosti v bytových s informačným letákom. Domácnosti v bytových 
domoch dostanú bezplatne košík a rolku s 25 kusmi domoch dostanú bezplatne košík a rolku s 25 kusmi 
kompostovateľných vreciek. kompostovateľných vreciek. 

Košíky na zber kuchynského odpadu Košíky na zber kuchynského odpadu sú priesú prie
dušné, aby sa tak umožnilo optimálne okysličenie dušné, aby sa tak umožnilo optimálne okysličenie 
odpadu s následným znížením jeho hmotnosti. odpadu s následným znížením jeho hmotnosti. 
Prevzdušňovanie tiež zabraňuje vzniku nepríjemnéPrevzdušňovanie tiež zabraňuje vzniku nepríjemné
ho zápachu. Ideálne je ich používanie s kompostoho zápachu. Ideálne je ich používanie s komposto
vateľnými vreckami. Kuchynský odpad vyzbieraný  vateľnými vreckami. Kuchynský odpad vyzbieraný  
v domácnosti do košíka občania vyhodia následne v domácnosti do košíka občania vyhodia následne 
do 240 l hnedej nádoby, ktorá je umiestnená na stodo 240 l hnedej nádoby, ktorá je umiestnená na sto
jisku pri nádobách na komunálny odpad. jisku pri nádobách na komunálny odpad. 

Do hnedej nádoby na stojisku Do hnedej nádoby na stojisku vhadzujte len čistý vhadzujte len čistý 
bioodpad v kompostovateľných, prípadne papierobioodpad v kompostovateľných, prípadne papiero
vých vreckách. Ak na zber do košíka v domácnosti vých vreckách. Ak na zber do košíka v domácnosti 
použijete bežné igelitové vrecko, nevyhadzujte ho použijete bežné igelitové vrecko, nevyhadzujte ho 
spolu s odpadom do hnedej 240 l nádoby. Bioodpad spolu s odpadom do hnedej 240 l nádoby. Bioodpad 
do nej vyhoďte voľne a znečistené vrecko vyhoďte do nej vyhoďte voľne a znečistené vrecko vyhoďte 
do nádoby na zmesový komunálny odpad. do nádoby na zmesový komunálny odpad. 

Vyhodenie odpadu v igelitovom vrecku, taške,  Vyhodenie odpadu v igelitovom vrecku, taške,  
v sklenených zaváracích pohároch a iných obaloch, v sklenených zaváracích pohároch a iných obaloch, 
znehodnotí celý obsah hnedej nádoby, ktorý následznehodnotí celý obsah hnedej nádoby, ktorý násled
ne musí byť odvezený na skládku a nie na zhodnone musí byť odvezený na skládku a nie na zhodno
tenie. tenie. 

Po vysypaní odpadu do 240 l zbernej nádoby, náPo vysypaní odpadu do 240 l zbernej nádoby, ná
dobu uzatvorte vekom, aby sa nešíril zápach a nebol dobu uzatvorte vekom, aby sa nešíril zápach a nebol 
prístup kyslíka, ktorý urýchli proces rozkladu predprístup kyslíka, ktorý urýchli proces rozkladu pred
metného odpadu. metného odpadu. 

Občania žijúci v rodinných domoch majú k dispoObčania žijúci v rodinných domoch majú k dispo
zícii na nakladanie s kuchynským odpadom kompozícii na nakladanie s kuchynským odpadom kompo
stéry, ktoré distribuovalo Mesto Púchov v minulom stéry, ktoré distribuovalo Mesto Púchov v minulom 
kalendárnom roku. Ak občanom vzniká väčšie množkalendárnom roku. Ak občanom vzniká väčšie množ
stvo bioodpadu z kosenia alebo orezov, môžu tento stvo bioodpadu z kosenia alebo orezov, môžu tento 
odpad bezplatne odovzdať na Zbernom dvore PTSM. odpad bezplatne odovzdať na Zbernom dvore PTSM. 

Čo patrí do hnedej nádoby?Čo patrí do hnedej nádoby?
Do hnedej nádoby patria zvyšky zeleniny a ovocia, Do hnedej nádoby patria zvyšky zeleniny a ovocia, 

starý chlieb a pečivo, kávové a čajové zvyšky, neskonstarý chlieb a pečivo, kávové a čajové zvyšky, neskon
zumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného zumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného 
a živočíšneho pôvodu,  škrupiny z vajíčok, orechov a živočíšneho pôvodu,  škrupiny z vajíčok, orechov 
a kôstky, mäso, ryby, mliečne výrobky, kosti, vajcia  a kôstky, mäso, ryby, mliečne výrobky, kosti, vajcia  
a potraviny po záruke bez obalov. Tráva, lístie, kvea potraviny po záruke bez obalov. Tráva, lístie, kve
ty, slama, seno a piliny v menšom množstve. Zemina  ty, slama, seno a piliny v menšom množstve. Zemina  
z kvetináčov, popol z dreva a drobné konáre. z kvetináčov, popol z dreva a drobné konáre. 

Čo do hnedej nádoby nepatrí?Čo do hnedej nádoby nepatrí?
Do hnedej nádoby nepatria triedené zložky KO  Do hnedej nádoby nepatria triedené zložky KO  

a nebezpečný odpad, zvyšky potravín v obaloch, a nebezpečný odpad, zvyšky potravín v obaloch, 
sieťky a vrecká z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá  sieťky a vrecká z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá  
a zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové), tekua zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové), teku
té potraviny (polievky, mlieko, omáčky), použitý jedlý té potraviny (polievky, mlieko, omáčky), použitý jedlý 

olej a tuky.  Cigaretové ohorky, obsah vysávača, texolej a tuky.  Cigaretové ohorky, obsah vysávača, tex
til, jednorazové plienky, stavebný odpad a kamene. til, jednorazové plienky, stavebný odpad a kamene. 

Ako a kam budú vyvážane hnedé nádoby?Ako a kam budú vyvážane hnedé nádoby?
Interval vývozu 240 l zberných nádob zo stojísk je Interval vývozu 240 l zberných nádob zo stojísk je 

v zimných mesiacoch minimálne 1x za 14 dní a v letv zimných mesiacoch minimálne 1x za 14 dní a v let
ných mesiacoch 1x za 7 dní. Reálne vývozy spoločných mesiacoch 1x za 7 dní. Reálne vývozy spoloč
ného zberu biologického odpadu a kuchynského odného zberu biologického odpadu a kuchynského od
padu budú zabezpečované v závislosti od množstva padu budú zabezpečované v závislosti od množstva 
tak, aby sa zamedzilo preplňovaniu zberných nádob. tak, aby sa zamedzilo preplňovaniu zberných nádob. 
Vyzbieraný odpad z hnedých nádob sa bude vyváVyzbieraný odpad z hnedých nádob sa bude vyvá
žať do kompostárne, kde bude následne dochádzať  žať do kompostárne, kde bude následne dochádzať  
k jeho zhodnoteniu. k jeho zhodnoteniu. 

Prečo je dôležité triediť biologicky rozložiteľný Prečo je dôležité triediť biologicky rozložiteľný 
odpad?odpad?

Biologicky rozložiteľný odpad a kuchynský odpad Biologicky rozložiteľný odpad a kuchynský odpad 
nebudú končiť v nádobe na zmesový komunálny nebudú končiť v nádobe na zmesový komunálny 
odpad, čiže následne nebude tento odpad uložeodpad, čiže následne nebude tento odpad ulože
ný na skládku, ale bude zhodnotený v zariadení na ný na skládku, ale bude zhodnotený v zariadení na 
kompostovanie. Prispievame tým k ochrane životnékompostovanie. Prispievame tým k ochrane životné
ho prostredia – ak je bioodpad uložený na skládku, ho prostredia – ak je bioodpad uložený na skládku, 
dochádza k anaeróbnym podmienkam a hnilobným dochádza k anaeróbnym podmienkam a hnilobným 
procesom, pri ktorých vzniká skleníkový plyn metán. procesom, pri ktorých vzniká skleníkový plyn metán. 

Triedenie bioodpadu má aj ekonomický prínos – za Triedenie bioodpadu má aj ekonomický prínos – za 
každú uloženú tonu na skládke platíme v závislosti každú uloženú tonu na skládke platíme v závislosti 
od miery separácie poplatky. To znamená, že čím od miery separácie poplatky. To znamená, že čím 
vyššiu mieru separácie odpadov dosiahneme, tým vyššiu mieru separácie odpadov dosiahneme, tým 
bude poplatok za uloženie odpadu na skládke nižší.bude poplatok za uloženie odpadu na skládke nižší.

Ďakujeme, že triedite.Ďakujeme, že triedite.
Natália Janíčková, referent odpadového  Natália Janíčková, referent odpadového  

hospodárstva a investičnej činnosti hospodárstva a investičnej činnosti 
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Mestská polícia

V priebehu mesiaca jún 2021 uskutočnili príslušní
ci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 250 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac  101 tech
nických zásahov. Nasledovalo 64 zásahov 
pri dopravných nehodách, 50 výjazdov 
k požiarom a 17 ekologických zásahov. 
Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého 
mesiaca vykonali 13 požiarnoprevierko
vých cvičení a 5 výjazdov k udalostiam, 
pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto uda
lostí boli za mesiac jún vyčíslené na viac 
ako 65.000 eur. Uchránené hodnoty  
v dôsledku zásahovej činnosti prísluš
níkov Hasičského a záchranného zboru  
v Tren čianskom kraji predstavovali v sle

dovanom období hodnotu viac ako 1,29 milióna eur. 
KR HaZZ Trenčín

Prehľad zásahovej činnosti jednotiek HaZZ  
v Trenčianskom samosprávnom kraji za jún

Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali minulý mesiac pri 62 dopravných nehodách. 
Ilustračné foto: KR HaZZ trenčín

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 26. kalendárnom týždni stalo 26 dopravných 
nehôd. Nikto pri nich neprišiel o život, jeden človek 
utrpel ťažké zranenie. 

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 473 

dopravných nehôd, čo je o 31 menej ako v rovnakom 
období minulého roku. Dopravné nehody si od za
čiatku roka vyžiadali deväť ľudských životov, čo je 
o sedem menej ako v rovnakom období roku 2020. 
Ťažké zranenia pri dopravných nehodách v Trenči

anskom kraji utrpelo tento rok 22 osôb 
(medziročný pokles o sedem). 

Na slovenských cestách sa od začiatku 
roka stalo 5322 dopravných nehôd, čo 
je o 346 menej ako v rovnakom období 
minulého roku. V porovnaní s minulým 
rokom je priaznivejšia aj bilancia obetí 
dopravných nehôd. O život prišlo tento 
rok pri dopravných nehodách 88 ľudí, čo 
je o 35 menej ako v rovnakom období 
roku 2020. Ťažké zranenia utrpelo 298 
osôb (medziročný pokles o 111). 

Najviac obetí majú tento rok cesty Nit
rianskeho samosprávneho kraja, kde pri 
dopravných nehodách zomrelo už 19 
ľudí. Najmenej obetí si vyžiadali doprav
né nehody na cestách Bratislavského 
kraja, kde prišlo o život sedem ľudí. 

Prezídium PZ 

Dopravných nehôd i obetí je menej

Pomohli dezorientovanej žene
Krátko pred treťou hodinou nadránom prijali 

na oddelenie mestskej polície telefonické ozná
menie, podľa ktorého behala po Trenčianskej 
ulici dezorientovaná osoba. Hliadka po príchode 
na miesto našla ženu z Púchova. Nemala žiadne 
zranenie, na vlastnú žiadosť ju mestskí policajti 
previezli do miesta bydliska.

Opitý spadol s bicyklom a poškodil 
dva automobily

Krátko po 23.00 hodine prijali na oddelenie 
mestskej polície telefonické oznámenie o mužo
vi, ktorý sa na Moyzesovej ulici opieral o bicykel, 
následne spadol aj s bicyklom a pravdepodobne 
poškodil dve osobné motorové vozidlá. Hliad
ka oznámenie preverila a zistila, že na mieste sa 
nachádzal na zemi ležiaci muž, ktorý bol odre
tý v oblasti tváre, horných i dolných končatín. 
Púchovčan bol evidentne pod vplyvom alkoholu 
a odmietol lekárske ošetrenie. Pri páde z bicykla 
poškriabal jeden automobil, druhý znečistil kr
vou. Hliadka zistila majiteľa jedného z vozidiel. 
Malo mierne poškriabaný predný nárazník a bolo 
znečistené krvou. Jeho majiteľ nepovažoval za 
potrebné vymáhať od muža náhradu škody. Opi
tý muž skonštatoval, že je ochotný a majiteľmi 
vozidiel sa dohodnúť na náhrade škody. Hliadka 
vyhotovila z miesta fotoreportáž, vinníkovi uloži
la za porušenie všeobecne záväzného nariadenia 
mesta dvadsaťeurovú pokutu.  

Chlapcov obvinila neprávom
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie od ženy z Púchova, že maloletí chlap
ci rozbíjajú vchodové dvere na budove starého 
kultúrneho domu. Hliadka na mieste našla troch 
chlapcov z Púchova, ktorí však svorne tvrdili, že 
žiadne dvere nerozbíjali. Hliadka preverila stav 
dverí a zistila, že nedošlo k ďalšiemu poškodeniu 
sklenenej výplne. Mestskí policajti o tom informo
vali aj oznamovateľku, ktorá sa dostavila na mies
to. Hliadka porušenie zákona nezistila. 

Požiar včas uhasili
Z Operačného strediska Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru požiadali púchovských mest
ských policajtov o preverenie telefonického ozná
menia o požiari haly v súkromnej spoločnosti na 
Trenčianskej ulici. Požiar v opustenej výrobnej 
haly následne uhasili už v počiatočnom štádiu 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Hasičskej stanice v Púchove. Na miesto prišiel 
aj majiteľ výrobnej haly, ktorý skonštatoval, že 
nedošlo ku škode na majetku. Mestskí policajti  
o riešení prípadu informovali Obvodné oddelenie 
Policajného zboru v Púchove, z miesta vyhotovili 
fotodokumentáciu. 

Opitá žena vzbudzovala verejné  
pohoršenie

Hliadku mestskej polície privolali na Ulicu 
Jána Smreka v Kolonke, kde verejné pohoršenie 
vzbudzovala žena z Púchova. Žena mala vykriko
vať, váľať sa po zemi pred zrakmi detí i dospelých. 
Hliadka po príchode na miesto našla 30ročnú 
ženu z Púchova, predviedli ju na oddelenie mest
skej polície za účelom objasnenia priestupku. 
Žena bola evidentne pod vplyvom alkoholu, dy
chová skúška potvrdila takmer tri promile alkoho
lu v dychu. Keďže žena bola opitá priveľmi na to, 
aby s ňou bolo možné prerokovať jej priestupok, 
mestskí policajti prípad odsunuli, riešiť ho budú, 
keď žena „príde k rozumu“. 



fotoreportážfotoreportáž 77

Púchovské kultúrne leto na pešej zóne
V nedeľu 4. júla bolo na pešej zóne otvorené Púchovské kultúrne leto V nedeľu 4. júla bolo na pešej zóne otvorené Púchovské kultúrne leto 

2021. Najskôr vystúpili Fifo a Vierka a boli vyžrebovaní víťazi súťaže Leto na 2021. Najskôr vystúpili Fifo a Vierka a boli vyžrebovaní víťazi súťaže Leto na 
jednotku. Vyvrcholením prvého dňa PKL bol večerný koncert skupiny Aya. jednotku. Vyvrcholením prvého dňa PKL bol večerný koncert skupiny Aya. 

V piatok 9. júla sa konal koncert PKL, na ktorý sa priaznivci Marcely Laife-V piatok 9. júla sa konal koncert PKL, na ktorý sa priaznivci Marcely Laife-
rovej už dlho tešili. Po ňom nasledovalo vystúpenie prešovskej hudobnej rovej už dlho tešili. Po ňom nasledovalo vystúpenie prešovskej hudobnej 
skupiny Heľenine oči, ktoré zaplnilo pešiu zónu.             Foto: Slavomír Flimmelskupiny Heľenine oči, ktoré zaplnilo pešiu zónu.             Foto: Slavomír Flimmel
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Patrik Babuša Ján Badač Tomáš Baška

Jakub Fojtík

Tomáš Danihlík Andrej Ďuriš
Ondrej Ďuriš

Artur Jurga Dorota Kojtalová Maxim Kortman

Vo štvrtok 24. júna 2021 v Europarku pri Župnom dome sláv
nostne privítala do života 42 malých Púchovčanov primátorka 
mesta Katarína Heneková. V dvoch júlových číslach PN prinášame 
ich fotoalbum.

Foto: Slavomír Flimmel

Júnové vítanie detí 
v Europarku

Jakub Čupa
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Natália Kováčová Mia Luhová Izabela MedňanskáRóbert Mareček

Eliška Mičudová Chloe Ozimá Alžbeta Potočná Dominik Vrána

Nela Vraníková Ema Žideková

Vanesa Tvrdá

Matej Změlík Andrej Hrbáček

Matúš Fulec Filip Riško Benjamín Belobrad

Júnové vítanie detí v Europarku
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LEN 14. - 15. JÚL

Predposledný júnový víkend sa v prostredí Žup
ného domu uskutočnil tretí ročník Festivalu poézie. 
Dvojdňové podujatie bolo na rozdiel od predchádza
júcich ročníkov tematicky iné. Nosnou myšlienkou 
festivalu bolo pripomenutie si 100. výročia úmrtia 
Pavla Országa Hviezdoslava, ktorý patrí medzi našich 
najznámejších básnikov. Ide o autora, ktorého pozná 
takmer každý, ale len málokto číta jeho bohatú tvor
bu, ktorá je stále aktuálna a výrazovo nesmierne in
špiratívna. Cieľom spomínaného podujatia tak bolo 
priblížiť jeho poéziu predovšetkým mladým ľuďom.

V piatok 25. júla 2021 vystúpila v čitárni Župného 
domu autorská dvojica raperov Lyrik a Bene, ktorí sú 
známi najmä vďaka ich hudobnému projektu Modré 
hory. Zaujímavá diskusia bola významovo popretká
vaná čítaním ich obľúbených Hviezdoslavových 

básní, ktoré nejakým spôsobom korešpondujú s ich 
tvorbou. Uvoľnenú atmosféru dopĺňali aj čítaním 
vlastných autorských textov. Hudobne sa u nás pred
stavia 13. augusta 2021, kedy v prostredí Europarku 
odohrajú koncert, na ktorý sa už teraz nesmierne te
šíme.

Druhý deň festivalu sa niesol v slávnostnejšom 
duchu. Sobotu 26. júla 2021 sme v popoludňajších 
hodinách otvorili vernisáž pod príznačným názvom 
Ako deti vidia hviezdy. Zmyslom výstavy, ktorú sme 
pripravili v spolupráci zo ZUŠ Púchov bolo predstaviť 
známeho básnika očami detí prostredníctvom roz
ličných výtvarných techník. Celá výstava bude pre 
verejnosť prístupná do konca júla 2021.

Súčasťou vernisáže bol aj autorský koncert Považ
skobystrickej speváčky Katky Marušiovej, ktorá sa cit

livým spôsobom podula zhudobniť niekoľko Hviez
doslavových básní. Festival vo večerných hodinách 
uzavrel gitarový virtuóz Pavol Bereza, ktorý patrí 
medzi najznámejších inštrumentalistov slovenskej 
jazzovej scény. Hodinový koncert pozostával z autor
ských piesní, ktorým nechýbal nápad a kompozičná 
vynaliezavosť.

Už teraz sa tešíme na organizovanie štvrtého roč
níka, kedy si medzi nás opäť pozveme nejakého zná
meho autora či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. 
A podobne ako pominulé roky sľubujeme znovu 
milé prekvapenie.  

Marek Vatraľ, OZ Podivný barón

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na 
podporu umenia. 

Festival poézie vzdal poctu Hviezdoslavovi



školstvoškolstvo 1111

Hovorí sa, že mŕtvi požičiavajú uliciam a námes
tiam svoje mená. V nejednom meste tak zanechali 
po sebe výraznú stopu a aj vďaka nim majú mestá 
svoje osobité genius loci. Mesto Púchov nie je výnim
kou. V Púchove je veľa ulíc, ktoré sú pomenované po 
významných osobnostiach. Možno ani nevieme, no 
denne prechádzame po Štefánikovej, Komenského 
ulici či cez Hoenningovo námestie. A viete, kde sa 
tieto ulice nachádzajú? Záverom školského roka sa 
žiaci zo ZŠ J. A. Komenského pustili do pátrania, aby 
zistili odpoveď na túto otázku. 

Žiaci 6. a. 9. ročníka pripravili pre svojich mladších 
spolužiakov netradičné vyučovanie, ktorého cieľom 
bolo priblížiť osudy známych osobností slovenských 
dejín a predstaviť ulice a zaujímavosti nášho mesta. 
Žiaci zo 6.B a 9.B pripravili exkurziu dvoma ulicami 
a námestím, na ktorú sa vybrali žiaci 5. a 6. ročníka. 
Pod vedením učiteľov pracovali viac ako mesiac. Čí
tali, zbierali a triedili informácie, ktoré následne spra
covali do prezentácií. Práca na projekte sa nezaobišla 
bez poznatkov a zručností z rôznych vyučovacích 
predmetov  informatiky, dejepisu, slovenského ja
zyka či občianskej náuky, na hodinách výtvarnej vý
chovy hľadali historické fotografie a kreslili portréty 
osobností, ktoré stvárnili rôznymi výtvarnými tech
nikami ako napr. perokresba, roláž, lettrizmus, alebo 
sa nechali inšpirovať umeleckými smermi ako napr. 
popart.

Deň „D“ nastal 28. 6. 2021. Tri skupiny žiakov sa 
postupne vystriedali na troch stanovištiach, kde na 
nich čakali žiaci s pripraveným programom. Postup
ne odhaľovali históriu Komenského ulice a osobnosť 
J. A. Komenského. Účastníci mali možnosť pozrieť si 
portréty, ktoré vytvorili žiaci školy a fotografie, ktoré 
zachytávali historické premeny ulice. Žiaci tiež absol
vovali vedomostný kvíz. Pani riaditeľka odhalila por
trét J. A. Komenského, ktorý vyrobili žiaci pieskovou 
technikou. Štefánikovu ulicu a osobnosť M. R. Štefá
nika nám žiaci predstavili pred Mestským úradom  
v Púchove. Tu nás privítala pani primátorka JUDr. Ka

tarína Heneková spolu s vedúcou Oddelenia školstva 
a sociálnych vecí MsÚ Púchov Mgr. Danielou Gabri
šovou. Pani primátorka slávnostne odhalila portrét 
M. R. Štefánika, stvárneného na kameni a vypočula si 
prednášku žiakov 9. ročníka, ktorí následne otestova
li svojich poslucháčov zábavnou formou kvízu. 

Park na Hoenningovom námestí bol lemovaný por
trétmi baróna Hoenninga a obrázkami archeologic
kého náleziska, ktoré stvárnili žiaci J. A. Komenského. 
Tu nám o baronovi Hoenningovi povedal podnetné 
a zaujímavé informácie historik Mgr. Pavol Makyna, 
PhD. Poslucháči si mohli pozrieť i výrobky z kerami
ky, ktoré robili žiaci ZŠ J. A. Komenského na keramic
kom krúžku. Žiaci 6. ročníka zahrali pred Divadlom 
Púchov dramatickú scénu – povesť O Púchovskej 
skale, doplnenú pekným folklórnym vystúpením.  
I takýmto spôsobom vedieme našich žiakov k láske  
k tradíciám, zvykom a remeslám.

Aj takéto aktivity sú dôkazom, že projektové a zá
žitkové vyučovanie, ktoré prepája viaceré predmety, 
rozvíja širokú škálu poznatkov a zručností, je možné 
realizovať v podmienkach bežných základných škôl. 
Stačia k tomu dobrí učitelia, pedagogické nadšenie 
a žiaci, ktorí sa dajú zapáliť pre spoločnú vec. Ďaku
jeme žiakom 6. a 9. ročníka a pedagógom ZŠ J. A. 
Komenského za čas, ktorý venovali tomuto projek
tu. Poďakovanie patrí aj všetkým ochotným ľuďom, 
ktorí boli pri realizácii projektu nápomocní. Zvlášť 
ďakujeme pani primátorke JUDr. Kataríne Heneko
vej za milé privítanie pred mestským úradom, Mgr. 
Pavlovi Makynovi, PhD za odbornú prednášku na 
Hoenningovom námestí, Mgr. art. Pavlovi Pivkovi za 
ústretovosť a pomoc pri realizácii divadielka pred di
vadlom a pani riaditeľke PaedDr. Miroslave Lapšovej 
za podporu.

ZŠ J. A. Komenského

Ulice slávnych - aktivita žiakov ZŠ J. A. Komenského

V stredu 23. 6. 2021 bolo v MŠ Chme
linec rušno už od skorého rána. Pani 
učiteľky zdobili areál školského dvo
ra, pripravovali darčeky, hudbu, fúkali 
balóny. „Dnes má byť konečne ten deň 
„D“, šepkali si mnohé deti v škôlke, 
iné sa nevedeli dočkať. A prišiel. Pred
školáci sa lúčili s materskou školou 
krásnym, pestrým programom  pies
ňami, básňami, tančekmi, ktorými po
tešili nie len všetkých zamestnancov 
MŠ, mladšie deti MŠ, ale aj svojich rodi

čov a starých rodičov. Program sa všet
kým veľmi páčil a prítomní odmenili 
deti veľkým potleskom, ktorý nebol je
diným darčekom. Ďalším darčekom 
pre deti bola knižka s príznačným 
názvom „Do školy“. Od pani riaditeľky 
každý predškolák dostal čestný odznak 
s logom MŠ Chmelinec. Na záver deti 
vypustili farebné balóny a spoločne sa 
zabávali pri hudbe. Budúcim prvákom 
prajeme veľa zdravia, šťastia a mnoho 
úspechov.  Ľ. Kováčiková, A. Krajčová

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ Chmelinec

Záver školského roka je u deviatakov 
vždy spojený s rozlúčkou a akadémiou. 
Užívali sme si posledné dni a usku
točnila sa aj naša posledná dôležitá 
udalosť v základnej škole  deviatacka 
akadémia. Tejto úlohy sme sa zhostili 
netradične a edukatívne, v historic
kých kostýmoch.  Rozlúčili sme sa so 
žiakmi našej školy ako Štúrova družina 
a priblížili sme žiakom dôležité udalos
ti nášho jazyka. Štúr, Hurban, Hodža  
s Aničkou Jurkovičovou a osudovými 
ženami Štúra – Adelou Ostrolúckou, 

Máriou Pospíšilovou a Karolínou 
Štúrovou, dramaticky stvárnili žiakom 
udalosti spojené s kodifikáciou sloven
činy. Zároveň sme sa poďakovali peda
gógom, pani kuchárkam, pani upra
tovačkám a pozvali ich na záverečnú 
“deviatacku party”. Na akadémii sme 
pokračovali v tejto téme a atmosféru 
dotvárali opäť štúrovci. Očakávania 
po pozývaní boli vysoké, takže sme do 
toho museli dať všetko a výsledok sa 
naozaj oplatilo vidieť.  

M. Fajner, M. Mikas, 9.B

Štúrovci v Základnej škole Gorazdova
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KINO
Nedeľa 18.07.2021 15:30 h  SPACE JAM: NOVÁ LEGENDA
LeBron James, svetoznáma basketbalová legenda, zažije na plátnach kín epické do
brodružstvo po boku Bugsa Bunnyho a ďalších animovaných postavičiek! Po tom, 
čo jeho syna uväznia v digitálnom svete, LeBron musí vybojovať jeho prepustenie  
v basketbalovom zápase. S takým bláznivým tímom, aký tvoria hrdinovia sveta Loo
ney Tunes, to však nebude mať vôbec jednoduché. MP – Continentalfilm – 115 min. 
– USA – animovaný, komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 65 rokov, ZŤP, 
vstupné 4 €.

Nedeľa 18.07.2021 17:45 h  OTEC
Famózny herecký výkon Anthony Hopkinsa v zdrvujúco empatickom tragikomickom 
rodinnom príbehu, za ktorý získal tohtoročného Oscara. Film Otec je triezvy, realistický 
rodinný príbeh, ktorý bez sentimentu vykresľuje emočne intenzívny pohľad na svet 
očami človeka, ktorý trpí demenciou. Dramatická ilustrácia fyzických strát, ku ktorým 
dochádza spolu s duševnými stratami. Anthony má 80 rokov, odmieta však akúkoľvek 
pomoc od svojej dcéry. Snaží sa pochopiť svoje meniace sa okolnosti, pričom začína 
pochybovať o svojich blízkych, vlastnej mysli a dokonca aj o vnímaní vlastnej reality.
MMP 12 rokov – Itafilm – USA – 97 min. – dráma – Titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné  4 €.

Piatok 23.07.2021 17:30 h GUMP: PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ ŽIŤ
Príbeh psej pravdy, lásky a nádeje. „Som Gump a bol som túlavý pes.“ Ono vlastne 
každý pes je v sebe tak trochu túlavý do tej doby, kým nájde svoje šťastie, a to šťastie 
nájde pes len s človekom. Môj príbeh je o hľadaní psieho šťastia a tiež o prekážkach na 
ceste k tomu správnemu človeku. MP – Continentalfilm – ČR – rodinný. Vstupné 5€. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné  4 €.

Piatok 23.07.2021 19:45 h  ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
Pripútajte sa prosím, čaká vás totiž divoká jazda plná skvelých hlášok, šialených 
naháňačiek a akčných prestreliek so zbraňami, ale aj tých slovných. Najbizarnejšia film
ová dvojica všetkých čias sa vracia aj s „posilami“. Osobný strážca Michael Bryce (Ryan 
Reynolds) a nájomný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) sa proti svojej vôli opäť 
stretávajú pred kamerami a spolu s Kincaidovou ženou (Salma Hayek) musia zachrániť 
svet pred jedným pomstychtivým šialencom (Antonio Banderas). MP 15 rokov – Bon-
tonfilm – USA – 117 min. – akčný, komédia – titulky. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné  4 €.

Nedeľa 25.07.2021   15:30 h  CHLPÁČIKOVIA
Chlpáčikovia, animovaný príbeh od troch scenáristov kresleného seriálu Simsonovci  
a režiséra filmu Simsonovci vo filme so slovenským dabingom OPka a ED sú súrodenci 
patriaci do živočíšneho druhu chlpáčikov. Chlpaté zvieratká, ktoré vyzerajú ako šištičky, 
žijúce na na Galapágoch v roku 1835. Ed je namosúrený pesimista a Opka nadmieru 
energická neustále okolo seba vytvárajúca chaos. Opka s Edom narazia na záhadný 
kvet, ktorý ich po roztvorení, vtiahne do časového portálu, z ktorého sa vynoria v dome 
v modernom Šanghaji. Zoznámia sa tu s Clarancom, rozkošným, malým psíkom. Clar
ance sa im snaží pomôcť pochopiť, na akom mieste a v akom čase sa nachádzajú. 
Zoberie ich do múzea, kde s hrôzou zistia, že chlpáčikovia vymreli v roku 1835. Opka 
a Ed si uvedomia, že sa musia vrátiť a svoj druh zachrániť. Trojica sa pomocou iného 
časového kvetu dopraví na miesto, ktoré existuje mimo priestoru a času. Nanešťastie, 
Opka a Ed spôsobia ďalšiu nehodu, ktorou dostanú Claranca na neznáme mieste do 
neznámeho času. Opka a Ed nevedia, čo robiť, a vtom sa zoznámia s Nevyhynutými, 
s rodinou čudných, vyhynutých tvorov, ktoré už celú večnosť žijú v bezpečí Časového 
terminálu. Opka si uvedomí, že za všetko môže ona, a sama vyráža domov späť do roku 
1835, aby varovala ostatných chlpáčikov pred vyhynutím. Na ostrove sa znenazdania 
objaví Clarance, a vyjde najavo, že on je dôvodom, prečo chlpáčikovia vyhynuli. Už sa 
zdá, že Opka a chlpáčikovia stratili všetku nádej, keď vtom sa na scéne zjaví Ed spolu  
s Nevyhynutými, a zabránia katastrofe. Z Opky a Eda sa pre chlpáčikov nakoniec stanú 
hrdinovia a chlpáčikovia zostanú žiť medzi ľuďmi na večné veky.
MP 7 rokov – Magicbox – 84 min. – GB – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné  4 €.

Nedeľa 25.07.2021 17:45 h  ESPACE ROOM: NIET ÚNIKU
Je pokračovaním psychologického thrilleru, ktorý zaujal hororové publikum po celom 
svete. Tentokrát sa nič netušiaca skupina šiestich ľudí ocitne uzamknutá v ďalšej sé
rii únikových miestností. Postupne odhaľujú, čo ich spája, aby sa im podarilo prežiť 
pričom zisťujú, že túto hru už raz hrali. 
MP 12 rokov – Itafilm – 92 min. – USA – thriller, horor – titulky. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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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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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 13.7.
Polievka: Hríbovica kyslá 
1. Hovädzie varené, sviečková omáčka, 
knedľa
2. Partizánske rebierko, strapačky  
s kyslou kapustou
Streda: 14.7.
Polievka: Kapustová s klobásou
1. Kurací steak s baby karotkou, smota
nou a provensálskom korením, ryža
2. Zbojnícke bravčové plece, špagety
Štvrtok: 15.7.
Polievka: Vrchárska
1. Morčací hrbatý rezeň, ryža, zeleninová 
obloha
2. Belehradský bravčový rezeň, opekané 
zemiaky
Piatok: 16.7.
Polievka:  Cesnaková s opekaným mäsom
1. Hovädzie mäso na hlive, tarhoňa
2. Bravčové plece v horčicovej omáčke, 
zemiaky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 13. 7. 
Polievka: Fazuľovo polievka na kyslo, chlieb
1. Kurací špíz (slanina, cibuľa, paprika) 
dusená ryža
2. Tekvicový prívarok, volské oko, varené 
zemiaky
3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky 
Streda: 14. 7. 
Polievka: Kurací vývar s rezancami 
1. Kurací Gordon bleu, zemiaková kaša, 
uhorkový šalát
2. Zemiakové šúľance s makom a maslom
3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky 
Štvrtok: 15. 7. 
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb 
1. Hovädzí guláš, kysnutá knedľa
2. Plnené šampiňóny, varené zemiaky 
3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky 

Piatok: 16. 7. 
Polievka: Novohradská, chlieb 
1. Vyprážaný sekaný rezeň so syrom, 
opekané zemiaky, tatárska omáčka
2. Jablková žemľovka s tvarohom
3. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky 

Reštaurácia a kaviareň VIVA 
obedového menu: od 4,00 €
Ponuka týždňa: 
4. Listový šalát s cviklou, hruškou,  
prosciuttom a balkánskym syrom, toast  
Utorok: 13.7. 
Polievka:  Šošovicová kyslá s klobásou  
a slivkami / Hubová s mrveničkou
1. Bravčová krkovička na rozmaríne  
s cícerovým šalátom a pečenými zemiakmi  
2. Kuracie závitky plnené (marhuľa, 
slanina), dusená ryža  
3. Bryndzové halušky so slaninou/bez 
(výber), zakysanka  
Streda: 14.7. 
Polievka:  Gulášová z bravčového mäsa / 
Kalerábová
1. Viedenská roštenka, ½ dusená ryža,  
½ zemiakové hranolčeky  
2. Kuracia kapsa s krémovošpenátovou 
plnkou, varené zemiaky s pažítkou  
3. Domáce lievance s tvarohom, 
čučoriedkami a čokoládou  
Štvrtok: 15.7. 
Polievka: Frankfurtská s párkom /  
Zeleninová s ružičkovým kelom  
a cestovinou  
1. Vyprážaný bravčový rezeň, slovenský 
zemiakový šalát  
2. Kuracie prsia ,,Caprese,,(paradajka, 
mozzarella, bazalka) dusená ryža  
3. Pečené gazdovské zemiaky (eidam, 
slanina, cibuľa, oregano), acidko  
Piatok: 16.7. 
Polievka : Sedliacka hrachová s údeninou 
/ Francúzska cibuľačka so syrovou 
bagetou  
1. Pečený zubáč na masle a bielom víne, 
zemiakové pyré
2. Čili kuracie soté v kukuričnej placke 
so syrom   

3. Cviklové rizoto s parmezánom, šalát  

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok:  13.7.
Hrachová s párkom, chlieb 
Hamburger s trhaným mäskom, 
hranolky, tatárska omáčka 
Grilovaný oštiepok so zeleninovým 
šalátom, brusnice, pečivo 
Tibet: Kuracie mäsko MANCHURIAN, 
zeleninové špagety HAKKA 
Streda:  14.7.
Zeleninová s rajbaničkou 
Pečené kuracie stehno, ryža, ovocný 
kompót 
Grilovaný oštiepok so zeleninovým 
šalátom, brusnice, pečivo 
India: Indická rolka s bravčovým  
mäskom, dresing, zeleninový šalát  
Štvrtok: 15.7.
Kapustová s klobáskou, chlieb 
Pečené br. rebierko, zemiakové pyré, 
kyslé pochutiny 
Grilovaný oštiepok so zeleninovým 
šalátom, brusnice, pečivo 
Tibet: Khadai s kuracím mäskom,  
ryža basmati 
Piatok: 16.7.
Tekvicový krém, chlebové krutóny 
Obrátený kurací rezeň, varené zemiaky, 
červená repa
Grilovaný oštiepok so zeleninovým 
šalátom, brusnice, pečivo 
India: Kuracie mäsko TIKKA MASALA, 
maslový chlieb NAAN, zeleninový šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu od 5,30 €,  aj rozvoz
Utorok: 13.7.

Polievka: Minestrone so syrom    
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami  
1. Kurací plátok s maslovou baby karotk
ou, dusená ryža
2. Drevorubačský bravčový steak  
s chrumkavou cibuľkou, opekané 
zemiaky
3. Penne À la Puttanesca (paradajky, 
olivy, kapary, cesnak)   
Streda: 14.7.
Polievka: Šošovicová polievka, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Hovädzie varené s kôprovou  
omáčkou, domáca parená knedľa  
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom  
Štvrtok:  15.7.
Polievka: Frankfurtská polievka  
s párkom, chlieb
Hovädzí vývar s RisiBisi
1. Hovädzí Gyros v domácej tortile,  
dresing, hranolky, zeleninový šalát
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
3. Grilovaný Argus na masle, zeleninový 
šalát
Piatok: 16.7.
Polievka: Karfiolová krémová, krutóny
Slepačí vývar so zeleninou a cestovinou
1. Kurací rezeň ,,Černohor“, zemiakové 
pyré, čalamáda
2. Balkánske Čevapčiči, varené zemiaky, 
cibuľa, paradajky, horčica
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom  
Špeciálne vegánske menu po celý 
týždeň
1. Tofu špíz so zeleninou, varené zemiaky 

- Prajeme dobrú chuť -

Názov: Nebezpečné dedičstvo, Empire State 1
Autor: Elizabeth Camdenová,  
Preklad: Jana Kyseľová 
Vydavateľstvo: i527.net,  Cena: 14,90 EUR, 

„Camdenová majstrovsky ovláda umenie písania 
historických inšpiratívnych románov...“ Booklist

Telegrafistka Lucy Drakeová ovláda Morseovu abecedu 
a zaradila sa medzi neoceniteľné aktíva spravodajskej 
agentúry Associated Press. Náhly príchod sira Colina 
Beckwitha do konkurenčnej britskej agentúry Reuters však 
jej ťažko vydreté živobytie ohrozí. Colin je nadaný, príťažlivý, 
neznesiteľne očarujúci – a skrýva tajomstvo, ktoré ohrozuje 
jeho dobré meno. Aj keď sú súperi, Lucy nemôže poprieť, 
že Colin má konexie, ktoré ona potrebuje, aby získala pre 
svoju rodinu výhodu v dlhotrvajúcej právnej bitke o právoplatné dedičstvo. Keď však 
Lucy a Colin uzatvoria nečakané spojenectvo, pavučina zrady, do ktorej sa vrhnú, sa 
ukáže oveľa nebezpečnejšia, než si kedy predstavovali.  

„Camdenová spriada rozkošný príbeh o intrigách a láske, odohrávajúci sa v New 
Yorku na prelome storočí  … Vďaka jej opisom si čitateľ vie ľahko predstaviť prostredie, 
do ktorého je umiestnený dej príbehu – či už newyorské ulice, budovu Western Union 
Telegraph, kde sídlia agentúry Reuters a Associated Press, preplnené obytné budovy 
alebo pohodlné panstvá. Čitateľov tento rozkošný historický román určite nadchne a pri 
jeho čítaní zažijú aj veľa vzrušenia.“Publishers Weekly 

„Vďaka svojmu nadaniu pre opis prostredia a postáv, ako aj záujmu o históriu Elizabeth 
Camdenová ponúka čitateľom svojho najnovšieho románu fascinujúci pohľad do 
zákulisia konkurenčných spravodajských agentúr na prelome storočia… Okrem 
zrozumiteľných postáv a zaujímavej histórie však Camdenová čitateľom predstavuje aj 
odvrátenú stranu tohto obdobia – korupciu, ústavy pre duševne chorých a nájomné 
domy –, čím zvyšuje sociálne povedomie, ktoré sa dá aplikovať aj na súčasný svet.“RT 
Book Reviews
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Na zasadnutí Mestského zastupi
teľstva v Púchove dňa 23. júna 2021 
bola na úvod po schválení progra
mu prezentovaná okrem koncepcií 
športu, kultúry aj Koncepcia lesopar
ku na Lachovci (návrh riešenia bol 
detailne popísaný v predošlom čísle 
Púchovských novín číslo 25), v ktorej 
sú tiež zakomponované aj nedávno 
avizované investičné akcie v našom 
volebnom obvode  schody na Ilon
ku zo severozápadnej strany, cesta 
zo severovýchodnej strany a vyhli
adka “pamäť lesa”, ktoré sú už v pro
cese prípravy na realizáciu celého 
projektu. 

A zašlo sa dokonca ešte ďalej  
a v týchto extrémne horúcich dňoch 
leta sa nečakane pohli aj  “dlhodobo 
zamrznuté ľady” na Ilonke a do zme
ny rozpočtu v Uznesení č. 84/2021 
bola zahrnutá a poslancami aj schvá
lená výstavba nového amfiteátra na 
mieste spojenom historicky s fol
klórnymi slávnosťami a tradíciami 
našich predkov  viď historické foto 
poskytnuté Občianskym združením  
Puchovo dedičstvo z obdobia okolo 
roku 1950. 

Zavŕšilo sa tak aj s podporou iných 
aktivít permanentné úsilie Výboru 
mestskej časti číslo 1. od apríla roku 
2016, viď  viaceré uznesenia v Zápis
niciach zo zasadnutí výboru mest
skej časti, ale aj napríklad prachom 
zapadnutú pamätnú “Bielu knihu” 
primátora Rastislava Heneka a v nej 
bod 17...

Po viacnásobne neúspešných 
pokusoch v predošlých volebných 
obdobiach financovať amfiteáter  
z eurofondov, poslanci rozhodli 
odfinancovať amfiteáter z vlastných 
zdrojov (IN 135.000 eur), so smelým 
cieľom vrátiť Púchovské folklórne 
slávnosti na ich historicky tradičné 
miesto a uskutočniť ich na Ilonke už 
v roku 2022. 

Dúfame, veríme a my starší sa aj 
tešíme na návrat starých dobrých 
časov, ktoré patrili a patria neod
deliteľne ku koloritu púchovského 
leta a všeobecne aj ku kultúrnemu 
životu, či nostalgickým návratom ku 
koreňom ľudových tradícií regiónu 
aj nášho mesta. 

Pavel Melišík, poslanec MsZ

Aktuálne spod Lachovca: A ľady sa pohli... 

Triumf Púchovčanov na Zelenej vode
Družstvo funkcionárov Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v 

Púchove triumfovalo v konkurencii desiatich družstiev na pretekoch rybárskych 
funkcionárov Trenčianskeho kraja na Zelenej vode. Družstvo v zložení Dalibor 
Piška, Rasťo Šajdák, Roman Rovný a Marián Mierny zvíťazilo pred Partizánskym.  
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Len málokto vie, aké poklady ukrýva jedna z naj
vyššie položených obcí Považia, ktorú už od jej po
čiatkov chránia z každej strany majestátne Strážov
ské vrchy. Napriek tomu, že je obec Mojtín rozlohou  
i počtom obyvateľov neveľká, z historického a etno
logického hľadiska patrí k pozoruhodným pokladom 
regiónu, v ktorom sa nachádza. 

Na počiatku... 
Medzi prvých obyvateľov tohto, kedysi pomer

ne ťažko prístupného územia, možno zaradiť ľud 
púchovskej kultúry z doby laténskej (mladšia doba 
kamenná) a ľud mladšej doby rímskej. Prítomnosť 
týchto kultúr dokazujú i archeologické nálezy (seke
romlat z mladšej doby kamennej, črepy z doby latén
skej, spona z mladšej doby rímskej), ktoré sa v katastri 
obce a v jej blízkosti našli. Rímska spona, nájdená na 
tomto území poukazuje na fakt, že ľudia púchovskej 
kultúry prichádzali do styku s rímskymi provinciami, 
predovšetkým za účelom obchodovania. Prítomnosť 
ľudu púchovskej kultúry nám dokladá aj nález síd
liska v polohe Vŕšky datovaného do 1. storočia pred 
Kristom. Na tomto istom mieste neskôr nachádzame 
aj osídlenie stredovekého opevnenia zo 14. storočia. 
Vďaka mnohým miestnym názvom stále cítiť všade
prítomnú históriu. Napríklad kopec zvaný Vŕšky nie
sol prv meno Hradisko. Vyviera pod ním prameň, kde 
kedysi chodili ženy máčať konope. Vďaka tomu ho 
dnes poznáme ako Močidlá či Periská. 

Neďaleko obce Mojtín kedysi viedla starobylá, 
pravdepodobne obchodná cesta údajne zvaná Pru
ga (názov pruga v slovanských jazykoch označuje 
dráhu, železnicu, trať alebo pruh, čiže všetko súvisi
ace s cestou, putovaním a cestovaním). Pozostatky 
ďalšej historickej cesty sa našli v Beluši, časť Náklie. 
Cesta viedla popri Jelenej skale pod Malenicou, popri 
starých slovanských mohylách pri Podmalenici, ťaha
la sa dolinou naprieč územím Mojtína na Javorinu 
a cez sedlo až pod Strážov. Nad touto cestou držal 
stráž mojtínsky Vŕšok. Názvy ako Strážov / Stráža / 
Strážky / Strážske a pod. nám prezrádzajú, že s naj
väčšou pravdepodobnosťou sa jednalo o miesta, kde 
ste v minulosti mohli nájsť buď strážnu vežu, mýtnicu 
či obranný fortifikačný objekt. Mojtová pevnosť, kto
rá mala obrannú funkciu a strážila severnú časť ob
chodnej cesty, bola vyplienená nájazdníkmi a Mojtín 
ostal na istý čas vyľudnený. Je fakt, že v rozmedzí 16. 
až 18. storočia sa Mojtín v písomných prameňoch 
takmer vôbec neobjavuje. Môžeme sa domnievať, že 
jeho premena v 16. storočí na zabudnutú samotu, te
mer bez obyvateľov, môže súvisieť s vpádom Turkov 
na naše územie, ktorí po víťazstve pri Moháči v roku 
1526 ovládli značnú časť Uhorského kráľovstva. 

V okolí Mojtína sa dokonca nachádza mnoho už 
zaniknutých stredovekých osád, ktorých viditeľné 
či hmatateľné pozostatky by sme hľadali len veľmi 
obťažne. Medzi takéto zaniknuté osady patrí naprí
klad osada Závratie či Sebedražie. 

Mojtín vo víre storočí 
V listinách sa Mojtín prvýkrát spomína v roku 1364 

(niekde sa uvádza aj rok 1363). Pôvodne bola osada 
Moite / Mahthyn / Moythin / Moyczin / Mojtín (1472) 
pričlenená k panstvu Košeca a patrila pod správu 
zemanov Lednických z Lednice. Vlastivedný slovník 
miest a obcí hovorí, že obec Mojtín sa od 16. storo
čia v písomných prameňoch nespomína. Opätovne 
nachádzame zmienky až v 18. storočí, kedy pravde
podobne došlo k jeho opätovnému osídleniu. Mojtín 
dokonca nespomína ani Matej Bel vo svojom geo
grafickom diele Notitia Hungariae novae historico  
geographica z 18. storočia, v ktorom sú obsiahnuté 
všetky okolité obce. Aj to je dôkaz, že Mojtín bol toho 
času neobývaný, a teda ho nepovažovali za osadu.

Obyvatelia sa venovali prevažne poľnohospo

dárstvu. No keďže boli okolité hory odjakživa bohaté 
na nerastné suroviny, ľudia našli uplatnenie aj v tom
to smere. Ťažil sa tu napríklad bauxit. Dodnes neďa
leko Jaskyne sv. Jozefa nájdete jednu opustenú bau
xitovú šachtu, ktorá dnes slúži ako turistická atrakcia. 
Istý čas sa tu vyrábalo aj drevené uhlie, čo dokazuje 
názov jednej zaniknutej časti – Uhliská. 

V 19. storočí patril Mojtín aj s okolitými obcami do 
okresu Ilava. Vďaka sčítaniu uhorského obyvateľstva 
v roku 1828 sa dozvedáme, že v Mojtíne bývalo 
562 obyvateľov v 57 domoch a venovali sa najmä 
roľníctvu. Neskôr sa tu začal ujímať fenomén podo
mového obchodu, keďže výnosy z pôdy nepokryli 
všetky potreby a výdaje obyvateľov. Podľa Historic
kodemografického lexikónu obcí bolo v roku 1880 
v Mojtíne už 739 obyvateľov, z toho jeden obyvateľ 
bol zapísaný pod maďarskou národnosťou, 709 pod 
slovenskou a traja pod národnosťou nemeckou.  
V roku 1890 ráta Mojtín už 806 obyvateľov, z toho 797 
sa hlási k slovenskej národnosti, jeden k maďarskej  
a osem k nemeckej. Na prelome tisícročí (1900) bý
valo v obci až 948 ľudí, z toho dvaja obyvatelia ná
rodnosti maďarskej a siedmi národnosti nemeckej. 
O desať rokov presiahol počet obyvateľov tisícku 
(1052). V obci našli svoj domov aj občania židovské
ho pôvodu. V roku 1880 boli v obci štyria obyvatelia 
židovského vierovyznania. V roku 1890 sa ich počet 
zvýšil na osem. V roku 1900 nachádzame v obci len 
šesť židovských občanov a v roku 1910 sa v štatisti
kách nenachádza žiadny obyvateľ tohto vierovyz
nania. Je možné, že sa presťahovali do neďalekých 
väčších miest a obcí, kde mali lepšie podmienky na 
podnikanie či obchodovanie, alebo jednoducho vy
mreli, ako to bolo napríklad v neďalekej obci Tŕstie, 
kde sa židovské obyvateľstvo vytráca už dávno pred 
prvou svetovou vojnou z rovnakých príčin. 

Škola v obci nebola až do roku 1860. Dovtedy deti 
chodili do školy v Pružine vzdialenej 7 km naprieč 
lesom. Rímskokatolícka škola postavená nad miest
nym cintorínom bola postavená z kameňa. Neskôr 
však bola zbúraná a oproti nej vyrástla Štátna ľudová 
škola, a keďže bola kapacitne nevyhovujúca, v hor
nej časti – oproti zástavke bola vybudovaná jej druhá 
časť, pretože sa zvyšoval počet žiakov. 

Mojtínsky obyvatelia sa hlásili k rímskokatolíckemu 
vierovyznaniu a sprvu navštevovali kostol v Podskalí, 
neskôr ich kroky smerovali do kostola v Pružine. Aby 
obyvatelia nemuseli putovať tak ďaleko za bohosluž
bami, zriadili v jaskyni v Zraze (Jaskyňa sv. Jozefa) 
kamenný oltár, kde chodil Štefan Závodník (1813 – 
1885) z Pružiny odslúžiť omše pre obyvateľov Mojtí
na. V roku 1860 sa v obci otvorila cirkevná škola, tým 
pádom sa bohoslužby presunuli tam. V 60. rokoch 
19. storočia sa Mojtín dočkal vlastného rímskokato
líckeho kostola a fary, ktorý vysvätil Štefan Závodník. 

Tragické vojnové roky 
Prvá svetová vojna sa územia obce Mojtín výrazne 

nedotkla. Žiaľ, vyžiadala si životy piatich obyvateľov, 
ktorí boli priamo účastní na bojových poliach. Avšak 
druhá svetová vojna dala obyvateľom Mojtína pori
adne zabrať. Niektorí muži sa ocitli na bojiskách, od
kiaľ sa mnohí už nikdy nevrátili. Okrem toho sa obec 
stala miestom stretu ruských a nemeckých vojsk, čo 
malo tragické následky. V apríli 1945 sa na istý čas 
usadili Nemci v strategicky vhodnej časti Javorina, 
odkiaľ mali dobrý výhľad na približujúcich sa Rusov  
i Rumunov. Počas tri týždne prebiehajúcich bojov 
boli obyvatelia ukrytí v jaskyni v Zraze (Jaskyňa sv. 
Jozefa, Mojtínska jaskyňa) v počte cez 200 ľudí. Kon
com apríla Nemci začali ustupovať preč cez Lyské 
priesmyky. Napriek snahe vyhnúť sa vražednému 
víru vojny zahynulo z obce mnoho civilistov. V roku 
1944 obec takmer vypálili kvôli nerozvážnemu po

čínaniu istých mladých mužov, ktorí zajali dvoch ne
meckých vojakov – radového vojaka a staršieho pro
viantného dôstojníka, ktorého popravili za dedinou. 
Mojtín sa podarilo pred krutým osudom zachrániť. 

Nemožno obísť... 
V blízkosti obce Mojtín v tzv. Jaseňovej doline 

(smerom od Pružiny) nájdete v zeleni schovanú his
torickú atrakciu Jancov mlyn. Prostredie v ktorom sa 
nachádza pôsobí tajomne i romanticky zároveň. 

Priamo v obci sa oplatí navštíviť historickú pami
atku Kostol Sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol dostavaný 
v 60. rokoch 19. storočia. V interiéri sa nachádzajú 
vzácne obrazy (oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda  
a Immaculaty) od významného slovenského umelca 
Jozefa Božetecha Klemensa, ktorý namaľoval aj ob
raz „Večného vojaka cisára pána,“ Ladislava Škultéty 
– Gábriša. Obraz je umiestnený na miestnej fare.

Okrem sakrálnych pamiatok je v obci zachovaných 
pomerne dosť domčekov, ktoré demonštrujú miest
nu ľudovú zrubovú architektúru. Dodnes môžete po
čas prechádzky dedinou vidieť mnoho pôvodných 
dreveničiek a starých hospodárskych budov, ktoré 
postupne nahlodáva zub času. V blízkosti obce sa 
nachádzajú aj zemiakové jamy, kam si predkovia uk
ladali krvopotne vypestovanú a zožatú úrodu.

Históriu obce Mojtín nejde vyrozprávať bez 
spomienky na miestneho rodáka, uhorského vo
jaka Ladislava Škultéty – Gábriša, ktorý je právom 
označovaný ako „cisársky večný vojak.“ Jeho ži
vot poznáme aj vďaka šikovnému biografickému 
spracovaniu jeho životného príbehu z pera mojtíns
keho rodáka, publicistu a prozaika Jána Martiša. Slúžil  
v armáde od svojich trinástich rokov až do svojej 
smrti v roku 1831 v Rumunsku. Vojenským životom 
žil osemdesiat rokov. Prežil 22 vojen. Osobne bol na 
neuveriteľných 256 bojiskách. Do dejín vojenskej his
tórie sa zapísal ako najstarší a najdlhšie slúžiaci vo
jak na svete. Svoju zbraň skrížil s Francúzmi, Prusmi, 
Turkami i s Rusmi. Kostrové ostatky tohto hrdinského 
uhorského husára boli prevezené z Balkánu v roku 
2014 a uložené do rodnej mojtínskej zeme. 

Nehistorické zaujímavosti 
Okrem historického a turistického vyžitia si tu prišli 

na svoje aj milovníci športu. Od prvej polovice 70. ro
kov 20. storočia sa pracovalo na zriadení lyžiarskeho 
strediska. Za celou myšlienkou stál a aktívne sa na 
jeho výstavbe podieľal Ing. František Závodský. Po
stupne tu vyrástlo lyžiarske stredisko, chata aj s in
fraštruktúrou. Premiéra prvého spusteného vleku sa 
konala v januári 1980. Od roku 1985 na bolo spuste
ných šesť vlekov na svahoch Grúňov a Javoriny. Cel
ková kapacita bola až 2200 osôb za hodinu. Okrem 
toho ste tu mohli nájsť aj bežecké trate či lyžiarsku 
školu. Nečudo, že Mojtín patril k najvyhľadávanejším 
strediskám na Považí. 

Je známe, že Strážovské vrchy sú plné jaskýň a rôz
nych krasových či vápencových útvarov. Len v okolí 
Mojtína nájdete niekoľko známych, no i menej zná
mych jaskýň. Medzi turistami najvyhľadávanejšia je 
neďaleká Mojtínska jaskyňa, ktorú poznáme aj pod 
názvom Jaskyňa sv. Jozefa. Od Mojtína smerom na 
Pružinskú dolinu nájdete ďalšie dve návštevník
mi obľubované jaskyne, a to Babirátku a pružinskú 
Dúpnu jaskyňu. Okrem nich v okolí Mojtína, nájdeme 
napríklad jaskyne Májová priepasť, jaskyňu Na Rúba
ni, jaskyňu Pod Hriankovou či Vlčí kostol. Aj cesta  
z pôvabnej Pružinskej doliny na Mojtín, samotná 
obec a jej okolie je príjemný turistickoestetický zá
žitok. Stačí obuť kvalitnú obuv, zabaliť do batohu 
dobrý proviant a vydať sa v ústrety prírodným i histo
rickým krásam Strážovských vrchov... 

Dominika Kukučová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Mojtín - malebný poklad skrytý v Strážovských vrchoch
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Vesmír 
p o dľa J.  M.

Keď  sa mesiac zmení na lampášKeď  sa mesiac zmení na lampáš
a ty sa na mňa pozeráš,a ty sa na mňa pozeráš,
túžim navždy zostať nočným tvorom,túžim navždy zostať nočným tvorom,
nechať Slnkonechať Slnko
zaspať za obzorom.zaspať za obzorom.

Pozorovať tichučko,Pozorovať tichučko,
ako mesiac nakúka ti za tričko,ako mesiac nakúka ti za tričko,
a keď vyzlečie ťa celú,a keď vyzlečie ťa celú,
zakričať si, hej ráno,zakričať si, hej ráno,
ešte chvíľku prosím,ešte chvíľku prosím,
áno?áno?

Čarodej, démon, možno upír,Čarodej, démon, možno upír,
som tvoj sluha,som tvoj sluha,
čo neteší ho denná dúha,čo neteší ho denná dúha,
moja paní,moja paní,
svoju silu čerpám z noci,svoju silu čerpám z noci,
hoci,hoci,
tvoj bozk najviac chutí na svitaní.tvoj bozk najviac chutí na svitaní.

Autor: Jaroslav Martiš, Autor: Jaroslav Martiš, foto: Lukáš Fialkafoto: Lukáš Fialka

Venuša
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Spoločnosť Tescoma asi nemusíme našim fanú
šikom špeciálne predstavovať. Tescoma je českým 
výrobcom originálnych kuchynských potrieb, 
ktoré navrhujú a testujú českí dizajnéri v Design 
centre v Zlíne, kde tiež sídli centrála spoločnosti. 
Rad výrobkov TESCOMA nesie označenie svetový 
patent a mnoho z nich získalo prestížne ocenenia 
za dizajn, ako sú RED DOT DESIGN AWARD alebo 
German Design Award. Svoje produkty predáva 
už vo viac ako 130 krajinách sveta. Na Slovensku 
má spoločnosť Tescoma už 39 značkových pre
dajní a desiatky partnerských predajní po celom 
Slovensku. Slovenská centrála spoločnosti spo
ločne s distribučným skladom sídli od svojho 
vzniku v meste Púchov. Marketingová spolupráca 
s púchovským futbalovým klubom začala v roku 
2020 a nás veľmi teší, že bude pokračovať aj v no
vej sezóne 2021/2022.

„Spoločnosť Tescoma je slovenská jednotka  
v kuchynských produktoch, neustále sa rozvíja  
a expanduje, či už v budovaní svojej značko
vej siete, alebo v expandovaní v elektronickom 
eshopovom predaji. Máme rovnaké DNA, po
stupne sa chceme každý vo svojom spektre kva
litatívne posúvať vpred. Veľmi si vážim, že aj na
priek extrémne ťažkom pandemickom roku, kedy 
prakticky koronavírus na rok zastavil život a naro
bil mnoho škôd v ekonomike, tak naša marketin
gová spolupráca pokračuje ďalej. Čakajú nás nové 
výzvy, ktoré prídu v novom ročníku druhej ligy 
a marketingovo túto súťaž posunú na novú úro
veň a teším sa, že Tescoma bude spoločne s nami 

pritom,“ hovorí športovomarketingový manažér 
MŠK Lukáš Ranik.

Spoločne s Tescomou pripravujeme v novom 
ročníku 2. futbalovej ligy aj atraktívne súťaže pre 

našich fanúšikov o značkové produkty Tescomy. 
Veríme, že pandemická situácia umožní konečne 
odohrať majstrovské zápasy aj s našimi fanúšikmi. 

Zdroj: MŠK Púchov

TESCOMA pokračuje v marketingovej spolupráci 
s futbalovým klubom MŠK aj v sezóne 2021/2022

Oblastné futbalové súťaže - 6. liga muži

Futbalisti Slovana Bolešov (na snímke) zvíťazili 
v záverečnom kole oklieštenej 6. ligy Oblastného 
futbalového zväzu pre okresy Považská Bystrica, 
Púchov a Ilava nad Dolnými Kočkovcami a stali sa 
víťazmi „pandemického“ ročníka najvyššej oblastnej 
súťaže mužov. V budúcom roku by mali našu oblasť 
reprezentovať v krajskej 5. lige skupina Sever. Bole
šovčania zvíťazili pred dvomi zástupcami Púchov

ského okresu. Strieborná priečka patrí Streženiciam  
a bronzová prekvapujúco Lysej pod Makytou, ktorá sa  
v predchádzajúcich niekoľkých ročníkoch perma
nentne zachraňovala. Bude zaujímavé sledovať, či 
výkonnostný vzostup Lysanov je trvalá záležitosť...

Výsledky 13. kola:
Jasenica – Šebešťanová 2:4 (1:1)
Góly: Vadovský 2 – Zubek, Petrík, Bielik, Čelko

Dohňany – Tuchyňa 1:4 (0:1)
Góly: Vojtek – Štefula 3, Bartoš
Bolešov – Dolné Kočkovce 3:1 (1:0)
Góly: Hasidlo, Sameš, Mačina – Kmošena
Sverepec – Udiča 0:2 (0:1)
Góly: Rak, Šútorík
Visolaje – Streženice 0:3 kontumačne 
Košecké Podhradie – Papradno 3:0 kontumačne
Mikušovce – Lysá pod Makytou 1:3 (0:2)
Góly: Kristín – Drdák, Veteška, Kováč

1. Bolešov 13 9 4 0 33:8 31
2. Streženice 13 8 3 2 35:17 27
3. Lysá 13 8 3 2 32:18 27
4. Tuchyňa 13 7 4 2 31:16 25
5. Udiča 13 7 3 3 29:15 24
6. Papradno 13 6 3 4 24:19 21
7. K. Podhradie 13 5 2 6 21:30 17
8. Šebešťanová 13 4 4 5 30:29 16
9. D. Kočkovce 13 4 2 7 18:19 14
10. Sverepec 13 4 2 7 16:29 14
11. Visolaje 13 4 2 7 14:28 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

Bolešov vyhral oblastnú ligu, Streženičania 
strieborní, Lysania na bronzovej priečke



Dvojica dievčat z 1.VK Púchov: Natália Zugová  
a Viktória Valachová sa zapojila do 3. kvalifikačné
ho turnaja v plážovom volejbale dievčat v kate
górii do 18 rokov. Po Prešove a Bratislave sa tretí 
turnaj konal v Lieskovci pri Zvolene. 

Ráno 7.7.2021 sa prezentovalo celkovo 33 dvo
jíc, ktoré boli rozdelené do 8 základných skupín 
(jedna skupina bola 5členná). Do 16miestneho 
playoff postúpili prvé dve dvojice z každej sku
piny. Púchovčanky boli nasadené do Bskupiny  
a turnaj začali výhrou 2:0 (18,12). Hra síce bola  
v 1. sete miestami neistá, ale postačujúca. Zlepšenie  
v 2.sete sa okamžite prejavilo na skóre. Dievčatá si 
udržali nasadenie a koncentráciu aj ďalších dvoch 
zápasoch, ktoré jasne vyhrali rozdielom triedy: 
2:0 (9,3) a 2:0 (13,5). Kvalitným podaním zatlačili 
súperky do defenzívy, z čo výrazne ťažili aj bo
dovo. V porovnaní s predchádzajúcimi turnajmi: 
Prešov 3. miesto 2 výhry , 1 prehra, Bratislava 3 vý
hry 1 prehratý set, tentokrát najlepším výkonom  
vyhrali základnú skupinu s 3 výhrami a bez straty 
setu, čo potvrdzuje rastúcu hernú výkonnosť. 

V 8finále boli naším súperom dievčatá z Pre
šova, zápas bol vyrovnaný, bojovalo sa o každú 
loptu. Púchovčanky chceli zatlačiť súperky poda
ním, riskovali, a na rozdiel od predchádzajúceho 
dňa, im podanie nevychádzalo tak úspešne. Prvý 
set vyhrali Prešovčanky najtesnejším rozdielom 
19:21. V druhom sete sa prejavila väčšia nervozi
ta, ktorá sa podpísala pod pár chybičiek na príjme 
podania i pri smečoch. Druhý set vyhral Prešov 
14:21 a celé stretnutie 0:2. Naše dievčatá však 
za konečné delené 9. až 16. miesto získali po 20 

bodov do rankingu, čo ich vynieslo na priebežné  
9. miesto. Do finále Majstrovstiev SR postúpi 16 
najlepších dvojíc a len veľmi výnimočná kombi
nácia výsledkov na 4. turnaji v Skalici by mohla  
zhatiť ich postup do finále.

Michal Suchánek, tréner

športšport 1919

 Už druhú sezónu platí pre kluby druhej naj
vyššej súťaže pravidlo, že v ich základnej zostave 
musí nastúpiť aspoň jeden hráč v kategórii U21. 
V aktuálnom ročníku to znamenalo futbalista  
s rokom narodenia 2000 a mladší, ktorý musí mať 
slovenské štátne občianstvo.

Všetky tímy túto povinnosť počas sezóny 
2020/21 splnili, čím si od Slovenského futbalové
ho zväzu „vykopali“ spolu 89 000 eur.

Dvesto eur získal klub, ak počas celého zápasu 
bol na ihrisku jeden hráč tejto kategórie. Nemusel 
to byť ten istý futbalista, ktorý štartoval zápas, ale 
aby klub získal nárok na bonus, musel byť na ihris
ku celých 90 minút hráč z tejto kategórie.

Ďalších štyristo eur dostal klub vtedy, keď  
v súťažnom stretnutí boli počas celých 90 minút 
na hracej ploche dvaja hráči kategórie U21  
a mladší so štátnym občianstvom SR a zároveň 
boli v súťažnom stretnutí na hracej ploche súčas
ne maximálne traja zahraniční hráči.

To znamená, že klub si mohol za zápas prilepšiť 
až o 600 eur, ale na ihrisku muselo byť minimálne 
osem Slovákov. Finančná odmena sa nevzťaho
vala na kluby, ktoré mali akadémie. V skončenom 
ročníku to boli Poprad, Podbrezová, Banská Bystri
ca a rezervy Slovana a Žiliny.

Najviac na bonusoch získal FC Petržalka, ktorý si 
splnením podmienok prilepšil o 16 800 eur. V jeho 

drese nastúpilo v ukončenej sezóne 23 hráčov 
v kategórii U21 a mladší, spolu odohrali 12 070 
minút.

Najvyššiu minutáž mali hráči žilinského béčka, 
ktorí spolu odohrali 20 941 ligových minút. Pod 
túto dosiahnutú cifru sa podpísalo 31 futbalistov. 
Čo sa týka individuálnej minutáže, najvyššiu do
siahol brankár Podbrezovej Richard Ludha s 2430 
minútami, čo znamená, že chytal celých 27 z 28 
zápasov.

Že dať príležitosť mladým sa oplatí, sa presved
čili aj vo futbalovom klube MŠK Púchov. Počas 
uplynulého súťažného ročníka sa v Púchovskom 
drese predstavilo deväť hráčov spadajúcich do ka
tegórie U21, ktorí strávili na ihriskách spolu 3207 
minút. Za splnenie požiadaviek Slovenského fut
balového zväzu zinkasoval MŠK Púchov za minulú 
sezónu celkom 7600 eur, čo bola piata najvyššia 
suma spomedzi druholigových klubov. 

K najviac vyťaženým hráčom v kategórii 
U21 patril aj Púchovčan Jakub Pavlovič (na 
snímke v červenom vo výskoku), ktorý strávil  
v minulom súťažnom ročníku na ihrisku 1548 
minút. Potešiteľný aj fakt, že kým v súťaž
nom ročníku 2019/2020 dostalo v púchov
skom drese príležitosť šesť hráčov do 21 ro
kov, v uplynulom ročníku ich počet stúpol  
o troch.             Zdroj: SFZ, pok 

Výška odmien pre kluby za hráčov U21  
a mladší

klub   výška odmeny
Petržalka  16 800 eur
Dubnica   15 200 eur
Trebišov   12 400 eur
Skalica   11 800 eur
Púchov   7600 eur
Košice   6200 eur
Liptovský Mikuláš  6000 eur
Bardejov  5600 eur
Šamorín   5000 eur
Komárno  2400 eur
Pozn.: Žilina B, Slovan B, Poprad, Podbrezová  

a Banská Bystrica 0 eur, keďže majú štatút akadé
mie.

Počet hráčov U21 a mladší, ktorých poslali 
tréneri počas sezóny na ihrisko a počet nimi 
odohratých minút

klub         počet hráčov odohrané minúty
Žilina B  31 20 941
Poprad  25 16 790
Slovan B  29 15 816
Petržalka 23 12 070
Podbrezová 10 11 689
Dubnica  10 7292
Trebišov  9 7147
Skalica  5 4764
Šamorín  13 4003
Košice  11 3823
Bardejov 7 3472
Púchov  9 3207
Liptovský Mikuláš 6 2891
Komárno 6 2383
Banská Bystrica 7 1749
Pozn.: Hráči kategórie U21 odohrali počas uply

nulej sezóny spolu 118 037 minút, čo je 28,39 per
cent z celkového hracieho času.

Top 10 hráčov U21 a mladší s najvyššou mi-
nutážou

meno             počet minút        klub
Richard Ludha 2430 Podbrezová
Mikuláš Bakala 2277 Podbrezová
Mário Hollý 2226 Skalica
Peter Voško 2216 Liptovský Mikuláš
Peter Kováčik 2184 Podbrezová
Roland Galčík 2178 Podbrezová
Tomáš Filipiak 1967 Petržalka
Juraj Kuc 1899 Poprad
Matúš Katunský 1878 Trebišov
Sven Jurčišin 1801 Poprad
Najviac vyťažovaní hráči U21 a mladší v klu-

boch 
meno  klub             počet minút
Richard Ludha Podbrezová 2430
Mário Hollý Skalica  2226
Peter Voško Liptovský Mikuláš 2216
Tomáš Filipiak Petržalka  1967
Juraj Kuc Poprad  1899
Matúš Katunský Trebišov  1878
Samuel Habodasz Slovan B  1720
Pavol Rešetka Dubnica  1663
Samuel Suľa Žilina B  1604
Jakub Pavlovič Púchov  1548
Filip Tatar Bardejov  1126
Ondrej Elexa Košice  919
Lukáš Leginus Šamorín  916
Dávid Doktorík Komárno  796
Adam Hanes Banská Bystrica 785

Štatistiky odmien a minutáže 
hráčov druhej ligy v súťažnom 
ročníku 2020/2021

Dať príležitosť mladým sa oplatí, 
Púchov bol medzi najlepšími

Plážový volejbal – opäť lepší výkon
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Modelársky klub Púchov

V sobotu 26. 6. 2021 náš modelár
sky klub Púchov organizoval preteky 
PMP – Pohár mieru a priateľstva. 

Tento názov sme si požičali z his
tórie, ktorú pamätajú aj púchovskí 
motoristickí fanúšikovia. Niekedy 
od roku 1972 sa v ČSSR a iných so
cialistických krajinách organizovali 
preteky s podobným názvom a zú
častňovali sa ho iba pretekári z tzv. 
východného bloku a iba s autami vy
robenými v týchto štátoch a tak sme 
mohli vidieť na štarte autá Škody, 
Lady, Moskviče, Wartburgy, Traban
ty, poľské Fiaty a rumunské Dacie. 

Táto časť našej histórie nás zau
jala a tak sme sa rozhodli spoločne 
s modelármi z ČR na organizovaní 
pretekov s modelmi týchto sku
točných áut. Pripravili sme kopytá 
a laminátové karosérie a postavili 
modely vhodné na pretekanie na 

autodráhe. Dokonca náš modelársky 
klub Púchov, pripravil polytechnickú 
stavebnicu jedného z najslávnej
ších pretekárskych áut ČSSR Škoda 
130RS pre automodelárske krúžky, 
ktoré každý rok v spolupráci s CVČ 
včielka Púchov organizujeme. Niek
toré deti si už stihli skúšobne posta
viť svoje vlastné autá z prototypovej 
verzie stavebnice, ktorú sme podali 
ako náš projekt na Trenčiansky sa
mosprávny kraj a tento Projekt bol 
podporený z Participatívnehoko
munitného rozpočtu TSK. V letných 
mesiacoch pripravíme 22 stavebníc 
pre automodelárske krúžky tak, aby 
sme v septembri mohli s deťmi začať 
s ich realizáciou.

Preteky v Púchove sa jazdili v ka
tegórii cestovných áut a formule 
Easter MTX 103. Cestovné autá boli 
ešte rozdelené podľa „kubatúry“ (sily 
motoru) na OPEN bez obmedzenia 
výkonu a KLASIK s obmedzeným, 
slabším typom motora. Juniorov  
v kategórii KLASIK sme vyhodnoco

vali zvlášť.
Prihlásených bolo 30 pretekárov zo 

Slovenska a z Českej republiky. Pre
teky sme začali už tradične, výsta
vou modelov a to súťažou elegancie 
 concours d‘élégance.

Pretekári si mohli modely prezrieť 
a označiť žetónom model, ktorý 
sa im spracovaním páčil najviac. 
Na štarte sme videli modely Škoda 
130RS, Škoda 200RS, Škoda 100, 
Škoda 120L, Moskvič, VAZ 2101 
MTX, Trabant. Najviac sa páčil model 
Škoda 120L Milana Hoška z RACING 
MOTOR SPORT  CZ, na druhom 
mieste sa umiestnila čierna okruho
vá Škoda 100L Romana Bednárika 
z MK Púchov a na treťom mieste to 
bola Škoda 130RS vo farbách ARC 
Bratislava, juniora Samuela Vojcíka 
z modelárskeho krúžku MK Púchov.

Po súťaži elegancie sme jazdili 

kvalifikáciu, kde nám časy ukázali, 
kto bude bojovať o prvenstvá. Časy 
pod 6 sekúnd na kolo zajazdili Bed
nárik Roman z AMK Púchov a Kuče
ra Adam z SRC Martin a ďalšie časy 
tesne nad 6 sekúnd zajazdili ďalší 
4 pretekári. Po vytvorení skupín sa 
jazdili prvé preteky cestovných áut. 
Tu v kategórii OPEN jazdili v tesnom 
závese Kučera Adam a Bednárik 
Roman, no žiaľ Adam odstúpil pre 
poruchu, jeho miesto zaujal Kuče
ra Jaro. Tesne s nimi jazdil Oktábec 
Jano, no aj ten nakoniec odstúpil pre 
poruchu. 

Do kategórie formule Easter bolo 
prihlásených 15 pretekárov. Prete
ky začali tak isto súťažou elegancie. 
Naj viac žetónov – rovnaký počet 
získali modely Bednárika Romana 
a Bednárika Rasťa z MK Púchov, no 
nádherné boli všetky modely a kon
štatovali sme, že všetky by si zaslú
žili víťazstvo. Všetky modely mali 
predpísaný motor a tak rozhodo
vala zručnosť, skúsenosť šťastie. Po 

dlhých bojoch vyhral Havlas Libor  
z SRC Polanka – CZ, druhý Martin 
Kumičak z MK Púchov a tretí bol Ko
terba Ladislav z MAC Ferrari Revúca.

Po pretekoch formule Easter sa 
jazdili ešte druhé preteky cestov
ných áut a z týchto dvoch pretekov 
sa vyhlásili celkové výsledky. Oba 
preteky vyhral suverénne Bednárik 
Roman z MK Púchov, za čo mu patrí 
veľká pochvala. Roman počas celých 
pretekov podával špičkové výkony, 
jazdil s čiernou okruhovou Škodou 
110L a bez zaváhania vyhral kva
lifikáciu v cestovných autách, kde 
zajazdil najrýchlejší čas na kolo, vy
hral oba hlavné preteky cestovných 
áut a v celkovom hodnotení obsadil 
prvé miesto. V súťaži elegancie ces
tovných áut bol druhý a vo formule 
Easter bola jeho čierna formule MTX 
103 hodnotená ako najkrajšia. GRA
TULUJEME.

Veľmi dobre jazdili aj naši juniori  
a boli rovnocennými súpermi dospe
lým pretekárom v kategórii KLASIK. 
Na prvých troch juniorských mies
tach sa umiestnili Štancel Alexander, 
Vojcík Samuel a začiatočník Panáček 
Sebastián , no veľmi dobre jazdil aj 
Belas Mirko a Mazák Matias  všetci 

sú odchovanci z automodelárskych 
krúžkov MK Púchov. Štancel Alexan
der jazdil s modelom Škoda 130RS 
zo stavebnice MK Púchov, ktorú si 
postavil za pomoci firmy MINI RA
CING slotprodukty.cz, Vojcik Samu
el jazdil so Škodou 130RS vo farbách 
ARC Bratislava, Belas Mirko jazdil  
s modelom Škoda 130RS vo farbách 
Continental, Panáček Sebastián 
jazdil s krúžkovým autom VAZ 2101 
MTX vo farbách Barum a Mazák Ma
tias jazdil s krúžkovým modelom 
Trabant. 

Štancel Alexander sa umiestnil na 
prvom mieste aj v celkovom hod
notení kategórie KLASIK a porazil aj 
dospelých pretekárov. Všetkým pre
tekárom ďakujeme za pekné výsled
ky a GRATULUJEME k ich výkonom.

Preteky s týmito historickými mo
delmi a náš projekt polytechnickej 
stavebnice pre automodelárske 
krúžky zaujal modelárov nielen na 
Slovensku, ale aj modelárov v českej 
republike a v Nemecku. V budúcnos
ti plánujeme urobiť seriál pretekov  
s týmito modelmi v týchto krajinách.

Združenie technických športov 
Púchov, Modelársky klub Púchov

Martin Kumičak

Pohár mieru a priateľstva – Púchov 2021
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V dňoch 3. a 4. júla sa v Bratislave v 50metro
vom bazéne na Pasienkoch uskutočnili medziná
rodné plavecké preteky s názvom Orcavid 2021.

Podujatia sa zúčastnilo 322 plavcov z 21 sloven
ských a 6tich zahraničných klubov zo štyroch 
štátov Európy (Česko, Poľsko, Slovinsko, Luxem
bursko). Púchovský plavecký klub reprezentovalo 
duo mladých pretekárov  Marek Hanták a Matej 
Kucej. Práve prvý zo spomínaných  Marek Hanták, 
dosiahol najväčší úspech, keď vo svojej kategórii 
zvíťazil v disciplíne 200 m motýlik. Na polovičnej 
trati sa umiestnil na 9. mieste. Jeho oddielový ko
lega Matej Kucej sa tiež nestratil a v prsiarskych 
tratiach dosiahol 2 x 5te  a 1x 7. miesto. Obaja 
mladí pretekári sú prísľubom pre púchovské plá
vanie. Za vzornú reprezentáciu klubu a tiež nášho 
mesta im patrí poďakovanie.                Peter Ruman

Oslavy 70. výročia belušského futbalu sa konali  
v sobotu 3. júla. Pripravený bol bohatý športový i kul
túrny program.

Na štadióne Futbalového klubu (FK) Beluša to žilo 
od ranných hodín. Svoje zápasy odohrali počas dňa 
ženy, mladšie ročníky, starí páni a legendy FK Beluša 
či belušskí muži, proti ktorým nastúpili hráči hoke
jovej Dukly Trenčín. Neskôr sa oslavy presunuli do 

kultúrneho domu, kde vystúpila hudobná skupina 
FRAGILE a ocenenia si prevzali bývalí hráči FK Beluša. 
„Je to prvé takéto oceňovanie, preto plakety dostanú 
vekovo najstarší hráči, ktorí sa pričinili o vznik futba
lového klubu v obci. Veľmi si vážime, že dnešné osla
vy podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Sme za 
to vďační,“ povedal prezident klubu Ján Bakoš. 

TSK

Púchovskí plavci na 
medzinárodnom fóre

Futbal v Beluši oslávil 70 rokov

Slovensko-moravská hasičská liga

Po tom, ako vedenie 
súťaže muselo pre pan
démiu nového korona
vírusu zrušiť minuloroč
nú edíciu nadnárodnej 
Slovenskomoravskej 
hasičskej ligy v požiar
nom útoku, bol jej osud 
na vážkach i tento rok. 
Dobrou správou pre mi

lovníkov tejto populárnej súťaže je, že v poradí 18. 
ročník Slovenskomoravskej 
hasičskej ligy sa tento rok usku
toční.  Rozhodli o tom delegáti 
mimoriadneho snemu SMHL, 
ktorý sa uskutočnil poslednú 
júnovú nedeľu v obci Poruba  
v okrese Prievidza. 

Jedným dychom treba po
vedať, že seriál sa uskutoční  
v oklieštenom formáte, naplá
novaných je iba desať pretekov. 
Odštartuje už najbližšiu sobo
tu v Lehote pod Vtáčnikom.  
Z celkového počtu desiatich 
naplánovaných pretekov by 
mali byť tri na Morave a sedem 
na Slovensku. Potešiteľné je, 
že zo siedmych slovenských 
podujatí budú dva v Púchov
skom okrese (Zbora, Lednické 
Rovne). Už menej radosti z toho 

Slovensko-moravská hasičská liga tento 
rok bude, rozhodol mimoriadny snem

majú v Ihrišti, Podhorí a Nosiciach, ktoré sú jednými 
z tradičných bášt hasičského športu a kde sa tento 
rok preteky neuskutočnia. Delegáti mimoriadneho 
snemu v Porube prijali tiež uznesenie, podľa ktorého 
sa aktuálny ročník vyhodnotí len v tom prípade, ak 
sa uskutoční minimálne sedem z desiatich pretekov, 
z toho minimálne jeden sa musí konať na Morave. 
Cestovanie medzi Slovenskou a Českou republikou 
bude možné minimálne s výnimkami. V prípade, že 
pri cestovaní medzi Slovenskou a Českou republikou 
bude vyžadovaná karanténa bez výnimky, ročník sa 

nevyhodnotí. Snem tiež poveril Výboru Slovensko
moravskej hasičskej ligy  vypracovať odporúčania 
pre organizátorov súťaží ročníka 2021 na základe 
aktuálne platných pandemických podmienok pre 
usporiadanie športového podujatia.

Kalendár pretekov SMHL v roku 2021
1. kolo – 17. 7. Lehota pod Vtáčnikom
2. kolo – 18. 7. Zbora
3. kolo – 24. 7. Svinná
4. kolo – 25. 7. Brumov
5. kolo – 31. 7. Francova Lhota
6. kolo – 14. 8. Poruba
7. kolo – 21. 8. Podlužany
8. kolo – 28. 8. Nedašova Lhota
9. kolo – 4. 9. Lednické Rovne
10. kolo – 11. 9. Ďurďové

pok
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SPOMIENKA
Dňa 17.7.2021 si pripomíname 1. výročie, čo nás 
opustil Milan Behro a  zároveň si spomíname 
na 20. výročie, čo nás navždy opustila Emília 
Behrová, rod. Považanová. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku. S  láskou a  úctou 
spomínajú brat Ján, sestra Libuša s  rodinami 
a  synovia Milan, Peter a  Jaroslav s  rodinami.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým prí
buzným a známym, ktorí 
sa prišli 1.7.2021 rozlúčiť  
s naším drahým zosnulým 
Ing. Milanom Gališom 
a vyjadrili účasť na na
šom hlbokom zármutku.  
Ďakujeme za kvetinové 
dary a vyjadrenie sústra
sti na sociálnej sieti. Vďaka patrí aj pánovi farárovi 
Sobčákovi, pani Kováčikovej a pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet
kým príbuzným a zná
mym, ktorí sa prišli dňa 
5.7.2021 rozlúčiť s našou 
milovanou manželkou, 
maminou a babičkou 
Evou Ladeckou. Ďaku
jeme za prejavy sústrasti, 
podporu v ťažkých chví
ľach a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

SPOMIENKA
Pri príležitosti nedo
žitých 92 rokov si dňa 
17.7.2021 spomíname 
na vzácneho člove
ka a  milujúceho otec
ka, dedka a  prade dka 
Viliama Hodoňa. „Na
vždy zostaneš v  našich 
srdciach a  mysliach.“ 
S úctou a láskou spomínajú a pokoj jeho pamiat
ke želajú rodiny Novotná a Hodoňová.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas... Pohladiť 
Tvoju tvár a  počuť Tvoj 
hlas... Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás učí žiť 
bez toho, koho sme mi
lovali. Ďakujeme Ti, Bože, 
za roky šťastia, ktoré 
sme s ňou prežili i za silu 
niesť bolesť vo chvíli, keď 
sme ju stratili.“ Dňa 9.7.2021 sme si pripomenuli  
4. smutné výročie, čo nás navždy opustila  
Štefánia Košecká. S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Katka, Darinka a Marta s rodinami a ostat
ná rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie a  nevráti, 
čo vzal, zostali len spo
mienky a  žiaľ.“ Dňa 2. 7. 
2021 uplynulo 14 rokov 
odvtedy, čo nás opustila 
naša drahá mama, bab
ka a  prababka Margita  
Doleželová. S  láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, dni sa míňa
jú, spomienky na Teba 
zostávajú.“ Dňa 8.7.2021 
sme si pripomenuli 15. 
výročie, čo nás opusti
la drahá mama a  babka 
Helena Rosinová z  Dol
ných Kočkoviec. S láskou 
spomína syn Jozef s rodi
nou.

SPOMIENKA
Dňa 9.7.2021 sme si pri
pomenuli nedožitých 
97 rokov nášho drahé
ho otca a  dedka Jozefa  
Körmendyho. Kto ste 
ho poznali, venujte mu  
spolu s  nami tichú spo
mienku. S  láskou spomí
na dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 11.7. sme si pripo
menuli 5. výročie, čo Pán 
života a smrti povolal  
k sebe do večnosti našu 
mamu a babku Máriu 
Pagáčovú z Púchova.  
S láskou spomína syn  
Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 9.7. budú 4 roky, čo 
odišla k Pánovi naša ses
tra Mária Potánková, 
rod. Kucejová. S  láskou 
spomína sestra Milka 
a  ostatná rodina. Kto ju 
poznal, prosím o  tichú 
modlitbu.

SPOMIENKA
„Očami si odišla, v srdci si 
zostala.“ Dňa 20.7.2021 si 
pripomenieme 1. výročie 
úmrtia našej milovanej 
mamy a sestry Marienky  
Jurašíkovej, rod. Blaško
vej. S  láskou spomínajú 
syn Miroslav, dcéra Jarka 
a sestra Anna. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 
Inzertná kancelária Púchovskej kultúry je

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. 
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Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

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

KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel.0951 
676 236
• Hľadám na kúpu RD v Púchove a okolí. Tel.: 0911 
929 300

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
• Predám zachovalý bicykel zn. Liberta  50 €, 
rozkladací gauč hnedej farby s taburetkou – 200 €. 
Fotografia na vyžiadanie. 0948 719 111
• Na predaj chata s pivnicou a záhradou v Lednických 

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

Rovniach. Tel.: 0911 929 300
• Na predaj pozemok s pivnicou na stavbu chaty  
v Lednických Rovniach. Tel.: 0911 929 300

PRENÁJOM

• Ponúkam na prenájom veľký 2  izbový byt  
s balkónom na Štefánikovej ul. 0903 420 858
• Dám do prenájmu 3  izbový byt s  balkónom na 
Obrancov mieru 1157. Voľný od 1.8.2021. Č.t. 0903 
215 340

PRÁCA

• Hľadám brigádnikov na lesné práce. 0903948047
• Hľadám  brigádnikov na lesné práce s motorovou 
pílou. 0903948047

STRATY 

• Prosím poctivého nálezcu zlatej náušnice (biele zlato 
– krúžok) o vrátenie (za odmenu). 0904 925 723

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

Cena: 33 €

3. august 2021 (utorok) 

Jasovská jaskyňa, Premonštrátsky kláštor v Jasove 
a Jasovská skala.

Cena: 27 €

4. august 2021 (streda) 

ATRAKCIE TOPOĽČIANOK
A OKOLIA
Zámok Topoľčianky, Národný žrebčín, Zubria obora, 
Skalné obydlia Brhlovce.

ĎALŠIE ZÁJAZDY: 12.8. BANSKÁ ŠTIAVNICA, 13.8. PIENINY,    14.-17.8. ČESKÝ RAJ

Výlet po Slovensku!

Cena: 32 €

11. august 2021 (streda) 

Cena: 30 €

Výlet po Slovensku!

PREŠOV - POKLADY
METROPOLY ŠARIŠA

10. august 2021 (utorok)

VÝCHODOSLOVENSKÉ
KLENOTY

Výlet po Slovensku!

Katedrála sv. Alžbety + výstup na vežu, podzemie,
spievajúca fontána, mestská pamiatková 
rezervácia, uličkami starého mesta.

HISTORICKÉ KOŠICE

Konkatedrála sv. Mikuláša + výstup na vežu, 
baroková kalvária, synagóga, mestská pamiatková rezervácia a oveľa viac!

Výlet po Slovensku!

Obec Dolné Kočkovce, so sídlom Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce v súlade  
s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje pohovor na obsadenie pracovného miesta na 
Stavebnom úrade obce Dolné Kočkovce. 
Názov pracovného miesta: referent stavebného úradu. 
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer je na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov  
s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Pracovný úväzok: plný úväzok 1,0.
Ponúkaný plat: Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odme
ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe a od
bornej spôsobilosti.
Miesto práce: Obecný úrad Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce.
Termín nástupu: Ihneď alebo podľa dohody, najneskôr od 1. 9. 2021.
Informácie pre uchádzača: 
Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke obce Dolné Kočkovce
https://w w w.dolneko ckovce.sk/ozna my/pracovna-p onuka-referent-
stavebneho-uradu.html

Mesto Púchov
vyhlasuje v zmysle § 9a ods.9  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s použitím ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy, predmetnom ktorej je nájom 

nasledujúcich nehnuteľností: 
Nebytové priestory o celkovej rozlohe 251,25m2 (ďalej len „NP“), nachádzajúce sa  
na 1. nadzemnom podlaží v budove Kultúrno vzdelávacieho centra, Hoenningovo 

námestie 2002, Púchov (ďalej „KVC“), zapísaného na LV č. 4446, v k.ú. Púchov,  
súp. č. 2002 na pozemku registra „C“, parc. č. 1345/12.

Účel nájmu (využitie priestorov): prevádzkovanie reštaurácie.
Znenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov, vzor 
súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného 
návrhu zmluvy a kontakty k získaniu informácií o predmete nájmu sú k dispozícii na 

úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Púchov www.puchov.sk.  
Lehota na predkladanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy končí dňa 

29.07.2021 o 10.00 hod.
JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta
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4,99 € / 1 ks.

ODKÔSTKOVAČ NA ČEREŠNE 
obj. kód: 30212204

19,99 € / 1 ks.

LIS NA OVOCIE - MLYNČEK  
obj. kód: 15900011

0,37 € / bm

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

3,70 € / 1 ks.

MOP KOMPLET 
14 l, polookrúhly    
obj. kód: 3697201

33,33 € / 1 ks.

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

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

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

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

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

19,99 € / 1 ks.

Lehátko SMERALDO 
biele    
obj. kód: 802476

38,99 € / 1 ks.

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

0,49 € / 1 ks.

12,99 € / bal.

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

cena za 1kg 0,519 € 

3,79 € / bal.

HNOJIVO HOŠTICKÉ 
JAHODY   
tekuté 1l      
obj. kód: 112570

cena za 1 l 3,79 € 

ŠIROKÝ VÝBER KŔMNYCH ZMESÍ 
VYROBENÝCH NA SLOVENSKU 


