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Dňa 7. 7. 2021 sa pred Centrom sociálnych služieb (CSS) Chmelinec Dňa 7. 7. 2021 sa pred Centrom sociálnych služieb (CSS) Chmelinec 
stretli zástupcovia mesta, VÚC a CSS Chmelinec, aby riešili možné oplostretli zástupcovia mesta, VÚC a CSS Chmelinec, aby riešili možné oplo
tenie parku a vytvorenie parkovacích miest v okolí CSS.tenie parku a vytvorenie parkovacích miest v okolí CSS.

Stretli sme sa preto, pretože bolo potrebné vyriešiť niekoľko otvorených otázok Stretli sme sa preto, pretože bolo potrebné vyriešiť niekoľko otvorených otázok 
a vznesených požiadaviek:a vznesených požiadaviek:

Parkovanie zamestnancov a návštev CSS Parkovanie zamestnancov a návštev CSS 
V súčasnosti má CSS rezervované na parkovanie jedno parkovacie miesto. Za-V súčasnosti má CSS rezervované na parkovanie jedno parkovacie miesto. Za-

mestnanci a návštevy parkujú na mestských parkoviskách, čím zaberajú miesta mestnanci a návštevy parkujú na mestských parkoviskách, čím zaberajú miesta 
určené pre obyvateľov okolitých bytových domov. Našli sme riešenie: nevyužitá určené pre obyvateľov okolitých bytových domov. Našli sme riešenie: nevyužitá 
asfaltová komunikácia, ktorá prechádza pred prvou polovicou prednej časti CSS asfaltová komunikácia, ktorá prechádza pred prvou polovicou prednej časti CSS 
(od Sedlišťa), sa po malých úpravách, ktoré zabezpečí VÚC, zmení na 9 parkova-(od Sedlišťa), sa po malých úpravách, ktoré zabezpečí VÚC, zmení na 9 parkova-
cích miest. Keďže pozemky okolo CSS sú mestské, za prenájom parkovacích plôch cích miest. Keďže pozemky okolo CSS sú mestské, za prenájom parkovacích plôch 
bude CSS platiť mestu. Uvedené parkovanie bude vyhradené len pre CSS. bude CSS platiť mestu. Uvedené parkovanie bude vyhradené len pre CSS. 

Oplotenie časti areálu CSS Oplotenie časti areálu CSS 
Počas pandémie museli byť všetci obyvatelia uzatvorení v budove. Určite to pre Počas pandémie museli byť všetci obyvatelia uzatvorení v budove. Určite to pre 

niektorých bolo veľmi ťažké, keď skoro rok nemohli vyjsť na čerstvý vzduch. Do-niektorých bolo veľmi ťažké, keď skoro rok nemohli vyjsť na čerstvý vzduch. Do-
hodli sme sa, že mesto prenajme pozemok aj v druhej časti CSS. V tejto časti sú hodli sme sa, že mesto prenajme pozemok aj v druhej časti CSS. V tejto časti sú 
stromy, po ohradení sa priestor doplní lavičkami, prírodnými chodníkmi a altán-stromy, po ohradení sa priestor doplní lavičkami, prírodnými chodníkmi a altán-
kom. Vznikne tak malý park. Bude to priestor vyčlenený len pre obyvateľov CSS. kom. Vznikne tak malý park. Bude to priestor vyčlenený len pre obyvateľov CSS. 

Som veľmi rád, že sme na stretnutí so zástupcami VÚC a CSS dohodli. Bude to Som veľmi rád, že sme na stretnutí so zástupcami VÚC a CSS dohodli. Bude to 
na prospech všetkých zúčastnených strán. Mesto a obyvatelia okolitých bytových na prospech všetkých zúčastnených strán. Mesto a obyvatelia okolitých bytových 
domov získajú na parkovanie 9 miest. Obyvatelia CSS sa budú môcť kedykoľvek domov získajú na parkovanie 9 miest. Obyvatelia CSS sa budú môcť kedykoľvek 
poprechádzať a posedieť si na čerstvom vzduchu. Aj tí, ktorí doteraz nemohli bez poprechádzať a posedieť si na čerstvom vzduchu. Aj tí, ktorí doteraz nemohli bez 
sprievodu opustiť objekt CSS. Teraz to nebude žiadny problém, pretože priestor sprievodu opustiť objekt CSS. Teraz to nebude žiadny problém, pretože priestor 
bude uzatvorený. Chcel by som poďakovať pani primátorke Katke Henekovej za bude uzatvorený. Chcel by som poďakovať pani primátorke Katke Henekovej za 
zorganizovanie tohto stretnutia. Stretnutia, ktoré prinieslo veľa dobrého.zorganizovanie tohto stretnutia. Stretnutia, ktoré prinieslo veľa dobrého.

Daniel Lako, poslanec VO č.1, foto: Slavomír FlimmelDaniel Lako, poslanec VO č.1, foto: Slavomír Flimmel

Aktuálne spod Lachovca: CSS Chmelinec
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Dňa 13.7.2021 sa v reštaurácii Viva konala hodno-
tiaca členská schôdza Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska (OO JDS), ktorej sa na pozva-
nie predsedníčky Eleny Gelnarovej zúčastnili aj kraj-
ská predsedníčka JDS Anna Prokešová, primátorka 
mesta Katarína Heneková a Zuzana Potočná z Odde-

lenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov. 
Predsedníčka OO Elena Gelnarová v správe o čin-

nosti organizácie za minulý rok uviedla, že OO JDS 
Púchov má 10 základných organizácií s celkovým 
počtom členov 696. V marci 2020 bola hospitalizova-
ná predsedníčka OO Antónia Gabková. Keď v apríli 

skonala, pre protipandemické opatrenia sa s ňou čle-
novia nemohli osobne rozlúčiť. Až v júni, v deň jej ne-
dožitých 78 rokov, si uctili jej pamiatku pri jej hrobe 
predsedovia základných organizácií, členovia rady 
OO ako aj členovia výborov jednotlivých ZO. Pred-
sedníčkou OO JDS Púchov sa stala Elena Gelnarová 
a hospodárkou organizácie Mária Luljaková. Činnosť 
organizácie výrazne obmedzila pandémia COVID-19, 
mnohé plánované úlohy a akcie sa v roku 2020 nepo-
darilo zabezpečiť.

„Z úst jednotlivých delegátov a predsedov základ-
ných organizácií JDS, ale aj krajskej predsedníčky 
JDS pani Prokešovej, som si vypočula zhodnotenie 
ich činnosti za predchádzajúci rok, ktorý sa niesol 
najmä v duchu veľkých obmedzení. Plán činnosti 
pre rok 2021 zo strany OO JDS predpokladá aspoň 
čiastočné zvoľnenie, pričom členovia stále dúfajú, 
že im tretia vlna pandémie neznemožní stretávať sa  
a organizovať pre svojich členov športové, kultúrne 
či vzdelávacie podujatia. Všetkým členom základ-
ných organizácií, ale aj okresnej organizácie JDS, som 
mohla osobne poďakovať za spoluprácu a popriať im 
hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a optimizmu do ďal-
šieho obdobia,“ prihovorila sa prítomným primátor-
ka Katarína Heneková.                         Slavomír Flimmel 

Schôdza Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska

O púchovských senioroch z denného 
centra je známe, že svoje aktivity or-
ganizujú aj v miestnej časti Púchova -  
v Hoštinej. Radi chodia do jej okolia na 
turistické vychádzky a zbierajú bylinky 
po rozkvitnutých lúkach. Spolupracujú 
s miestnymi dobrovoľnými hasičmi pri 
rôznych podujatiach a napĺňajú tak 
projekt Spoločné priestory pri obnove 
domu kultúry.

V poslednom období pre koronakrí-
zu bolo takýchto aktivít pomenej. No 
len čo sa uvoľnili pandemické opa-
trenia, využili túto možnosť opäť sa 
stretnúť na spoločnom podujatí. Bolo 

Púchovskí seniori denného centra v Hoštinej spojili príjemné s užitočným
to nedávno, keď v okolí domu kultúry 
voňali zasa lipy a v ich košatých roz-
kvitnutých korunách zvučali včielky  
a zbierali potravu z ich kvetov pre výro-
bu znamenitej lahôdky medu.

Lipy v okolí miestneho domu kultúry 
sú mohutné a košaté. Listy s tvarom 
srdca vytvárajú krásu stromov a vôňa 
rozkvitnutého kvetu dopĺňa úžasnú at-
mosféru aj v horúcich letných dňoch, 
keď pod nimi veje príjemný vánok.

Lipy sú, samozrejme, vysoké a zber 
kvetu pod nimi ani nie je možný. Pri 
realizácii zberu kvetu v tomto roku 
sa opäť našli obetaví páni. Nastrihali  

v korunách stromov konáriky a spolu  
s niekoľkými členkami denného centra 
pripravili na oberanie kvetu pre viac 

ako sedemdesiat účastníkov poduja-
tia. Úprimne týmto obetavým pánov 
ďakujeme za pomoc.

Program púchovských seniorov po-
čas celého dňa bol veľmi bohatý. Veď 
už dopoludnia prišli prví účastníci, 
mnohí z nich sa vybrali na turistiku. 
Okolo poludnia sa už sála domu kultú-
ry, kde boli nachystané konáriky lipo-
vého kvetu, zaplnila. Nastala oberačka 
kvetu so spevom a hudobným sprievo-
dom našej kapely. Každý si svoju „kôp-
ku“ pooberal, aby si v zimných mesia-
coch mohol uvariť voňavý lipový čaj.

Medzi prítomných zavítala aj pri-
mátorka mesta Katarína Heneková  
a vedúca Oddelenia školstva a sociál-
nych vecí MsÚ Púchov Daniela Gabri-
šová, i s ďalšími pracovníkmi mestské-

ho úradu.
Členovia DC sa im pochválili svojou 

činnosťou v minulom období, ktorá 

aj napriek koronakríze bola bohatá  
a trochu iná. Tiež hovorili o tom, čo 
by chceli urobiť v tomto roku, ak im 
to pandemické opatrenia dovolia. 
Pani primátorka sa im tiež prihovorila, 
oboznámila ich o tom, čo sa uskutoč-
ní v našom meste, o tom, aké bude 
púchovské leto a poďakovala sa im za 
činnosť, ktorú vykonávali aj napriek 
svojmu veku a rôznym chorobám.

Popoludní, aj napriek teplu, sa pres-
ťahovali pod voňavé lipy, kde sa roz-
vinula príjemná nálada so spevom  
a hudbou, prichystanými dobrotami 
nielen na opekanie. V takomto prí-
jemnom prostredí, s dobrou náladou, 
zotrvali všetci spoločne do neskorých 
večerných hodín.

Emília Luhová

V sobotu 17. júla boli primátorka 
Púchova Katarína Heneková s manže-
lom navštíviť členov ZO ZZPS. Predse-
da Ján Petro s celým srdcom a veľkým 
nadšením organizuje bohatú činnosť 
nielen pre členov púchovskej základ-
nej organizácie. 

Podporu tomuto združeniu vyjadril 

svojou prítomnosťou aj primátor Tur-
čianskych Teplíc Igor Hus s manželkou. 
„Ďakujeme Milke Krškovej za krásne 
privítanie v Turčianskych Tepliciach. 
Všetkým prajeme veľa dobrej nálady  
a radosti zo vzájomných stretnutí,“ do-
plnila Katarína Heneková.

MsÚ Púchov 

Primátorka na návšteve ZO ZZPS
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Koniec školského roka 2020/2021 sa pre ZŠ s MŠ 
Slovanská niesol v znamení viacerých úspešných 
projektov, ktoré zabezpečia nový vzhľad exteriéru 
školského zariadenia, a prebiehajú i úpravy interiéru 
pod taktovkou vedenia ZŠ, kam sa majú žiaci od no-
vého školského roka po návrate do lavíc na čo tešiť. 
Okrem živých farieb na plote a malieb na chodníku, 
oživili priestor spojených budov aj od rodičov vyho-
tovené vyvýšené záhony s bylinkami či z kvetinárstva 
darované kamenné kvetináče s trvalkami. 

V polovici mesiaca júl bol ukončený projekt vyhlá-
sený spoločnosťou TESCO „Vy rozhodujete, my po-
máhame“, v ktorom sa ZŠ s MŠ Slovanská uchádza-
la o finančnú výhru pre projekt „Maľované ihrisko“. 
Myšlienka projektu spočíva vo vytvorení pestrého 
maľovaného ihriska, kedy sa na jeho plochu namaľu-
jú edukačné hry, vďaka ktorým si deti zdokonalia 
pohybové zručnosti a upevnia vedomosti, ďalej 
tam budú umiestnené interaktívne hracie prvky, na 
ktorých bude možné zdokonaľovať si fyzickú a men-
tálnu zručnosť. Tento priestor bude určený nielen pre 
deti z MŠ a žiakov ZŠ, ale aj pre širokú verejnosť – se-
niorov, mamičky s deťmi a rôzne záujmové skupiny. 
Celkom sa podarilo ZŠ s MŠ Slovanská vyzbierať na 
prvenstvo 12.119 hlasov, čím v púchovskej predajni 
predbehli v hlasovaní dva ďalšie projekty v okrese 
Púchov. 

Aktuálne prebiehajú v areáli ZŠ s MŠ Slovanská 
kreatívne práce, do ktorých sa zapájajú pedagogickí 
i nepedagogickí zamestnanci, členovia Mládežníc-
keho parlamentu Mesta Púchov, dobrovoľníci z radu 
rodičov, ale i občanov Púchova a najmä mestskej 
časti Horné Kočkovce, podieľajúcich sa na farebnom 
oživení oplotenia školského areálu. Finančný príspe-

ZŠ s MŠ Slovanská úspešná v troch projektoch

vok na nákup farieb získala škola od spoločnosti VIL-
MAR steel, občianskeho výboru mestskej časti Horné 
Kočkovce a poslanca VMČ 7 Cyrila Crkoňa. Prípravy 
oplotenia na maľovanie začali už koncom školského 
roka, do ktorých sa zapojili aj žiaci ZŠ a spoločne celé 
oplotenie vyšmirgľovali. 

Súbežne prebieha i maľovanie chodníka pod spo-
jovačkami medzi školou a škôlkou. Pre tento projekt 

získala škola z nadácie Pontis, ešte v roku 2020 s rea-
lizáciou v roku 2021, finančnú čiastku 800 eur, ktorú 
využili na nákup farieb i fasádnych farieb na stropy 
spojovačiek. 

„Pri vstupe do areálu bude v blízkom čase umie-
stnený aj smerovník, podľa ktorého sa rodičia, žiaci  
i ostatní návštevníci školy ľahšie zorientujú v priesto-
roch školy i škôlky. Poďakovanie za oživenie školské-
ho areálu patrí rodičovi, ktorý nám sponzorsky vyho-
tovil a priniesol vyvýšené záhony s rôznymi druhmi 
byliniek a tiež kvetinárstvu Natali, za výsadbu v ka-
menných kvetináčoch,“ doplnila PaedDr. Michaela 
Váňová, riaditeľka ZŠ s MŠ Slovanská.

Drevený smerovník bude súčasťou realizácie ďal-
šieho projektu v úspešnej hlasovacej súťaži Gesto 
pre mesto, kde ZŠ s MŠ Slovanská súťažila s nápadom 
vyhotovenia náučného chodníka s drevinami a lavič-
kami, tie budú umiestnené v ostatnej časti areálu 
školy a škôlky. 

Cieľom do nového školského roka je ďalej pre-
robiť priestor telocvične so sociálnymi zariadenia-
mi. V súčasnosti sa maľujú viaceré triedy, šatne, do 
nadchádzajúceho obdobia sa pripravuje jedáleň, 
schodisko a tiež budova materskej školy. Opätovne 
sa podarilo zabezpečiť od spoločnosti Kaufland pro-
stredníctvom projektu „Čerstvé hlavičky“ do nového 
školského roka 2021/2022 ročnú dodávku čerstvého 
ovocia a zeleniny pre žiakov stravujúcich sa v jedálni 
základnej školy, v ktorom získala ZŠ s MŠ Slovanská 
celkom 17.306 hlasov. 

Všetkým deťom a žiakom zo ZŠ s MŠ Slovanská pra-
jeme príjemné strávenie letných prázdnin a do nové-
ho školského roka veľa radosti, nápadov, splnených 
snov.         Laura Krošláková

Hamletovskou otázkou dnešných 
dní a to nielen v Púchove je: „Kosiť, či 
nekosiť?“ Počas celej sezóny a hlavne 
mája s ďalšími daždivými dňami sa sta-
li z trávnatých porastov bujné porasty 
s vysokou trávou a priamo úmerne  
s rastúcimi bylinami stúpala aj ner-
vozita ľudí. Púchov má totiž viacero 
pozemkov s rôznymi vlastníkmi a tým 
pádom aj rôznymi zodpovednými za 
kosenie trávy. Časť pozemkov patrí 
mestu, ďalšie fyzickým a právnickým 
osobám, čiže súkromným vlastníkom. 
Ide o vlastníctvo poľnohospodárskej 
pôdy - orná, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Vedenie mesta v zastúpení primá-
torky Kataríny Henekovej zverejnilo 
v Púchovských novinách č.21 výzvu 
na predchádzanie výskytu a šírenia 
burín, v ktorom je odvolanie na zákon 
č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v znení nes-
korších predpisov. Pripomínam, že ten-
to zákon určuje vlastníkom pôdy zvý-
šenú pozornosť počas vegetačného 
obdobia pri odstraňovaní burín a za-
bezpečenia kosenia trávnatých plôch, 
najmenej 2x do roka, bez ohľadu na to, 
či ho využívate alebo nie. Pri nedodr-
žaní znenia tohto zákona sa určuje aj 
výška pokuty, či riešenie nápravy súd-
nou cestou a to zo strany samosprávy 
alebo príslušného okresného úradu.

Mestá a obce majú z platnej legisla-
tívy na starosť verejnú zeleň. Musia ju 
kosiť, polievať, orezávať kríky, ošetro-

vať stromy a dbať o čistotu. Túto povin-
nosť má aj Púchov upravenú v mest-
ských dokumentoch. Okrem toho však 
samospráva býva miestom prvého 
kontaktu, keď sú občania nespokojní  
s tým ako sa o svoj pozemok stará obec, 
mesto alebo súkromník. Vidno to aj na 
podnetoch ohľadne nepokosenej trávi 
na portáli Odkaz pre starostu. Vždy na 
začiatku je nejaká osveta a upozorne-
nia zo strany samosprávy vlastníkom 
pôdy aby nezabudli kosiť. Ak to nepo-
máha, posielajú im úradné výzvy, aby 
si svoju povinnosť splnili.

Určito sa zhodneme v jednej veci, 
pohľad na zanedbaný pozemok nie je 
oku lahodiaci, nezabúdajúc ani na šíre-
nie alergénov z tráv a burín a pre paci-
entov imunologicko-alergiologických 
ambulancií trpiacich sennou nádchou 
je toto najhoršie obdobie. Na rozdiel 
od súkromných pozemkov štatistika 
portálu Odkaz pre starostu ukazuje, že 
ponosy na nepokosené trávniky obce 
a mestá zvládajú veľmi dobre. Vo veľ-
kej miere sa im podarí vyriešiť podne-
ty. Mať záujem o mestskú zeleň sa teda 
vypláca.

Ale čo nepokosená tráva u súkromní-
kov? Toto je úplne iný príbeh. Ohrozuje 
vašu pohodu, či váš poctivo pestovaný 
anglický trávnik mega rastlinná po-
krývka, ktorá je v susedstve? Tuším, 
že odpoviete áno a tak začnete niečo 
podnikať, čo sa s tým dá robiť. Nemý-
lim sa, takto to funguje v reálnom živo-
te. Pre zachovanie dobrých susedsko-

-medziľudských vzťahov na začiatok, 
skôr ako budete riešiť problém úradne 
a právnymi kľučkami, skúste normálny 
rozhovor s dohovorom na jeho obsa-
hové smerovanie. Ak sa toto minulo 
účinku, skúste sa sami ponúknuť suse-
dovi, že mu jeho trávnik pokosíte vy, či 
už grátis, alebo za nejakú protislužbu. 

Tak teda, myslíte si, že či kosiť, alebo 
nekosiť? Respektíve, je kosenie trá-
vy povinné? O téme by sa dalo písať  
a rozprávať ešte viac. Zo zdravotných, 
praktických alebo estetických dôvo-
dov je v intraviláne obce (na sídlisku,  
v meste, vo vnútroblokoch, v mest-
ských častiach) potrebné pravidelné, 
dôsledné a primerané kosenie (4-5x do 
roka). Na periférii mesta sa môžu vyčle-
niť plochy, kde sa zachová prirodzené 
prostredie s kosbou minimálne 2x do 
roka. Odpoveď na predošlé otázky 
znie: Kosenie trávnatých plôch je po-
trebné a povinné zo zákona.

Na verejnosti počuť hlasy a názory, že 
programovo nepokosené plochy mož-

no vôbec nie sú na škodu. V podstate 
súhlasím, treba vytipovať konkrétne 
zelené plochy a na nich vybudovať 
„kvetinové lúky“ s lúčnymi kvetmi, 
ktoré budú riešené zmenou režimu ko-
senia - z kosačiek na klasické kosenie 
kosou s väčším časovým odstupom 
a údržby (prihnojovanie) v snahe za-
chovať biodiverzitu a pripraviť sa na 
zmenu klímy. Zachovanie rozmanitosti 
nášho ekosystému, ako aj ďalšie vý-
hody v súvislosti s funkčnou zeleňou, 
ktorá udržiava vlahu a absorbuje teplo 
a sú pastvou pre včely a iný užitočný 
hmyz sú veľmi dôležité. Uvítam, aby 
takémuto plánu predchádzala široká 
celomestská diskusia s odborným po-
hľadom.

...že by som zakončil môj osobný uhol 
pohľadu pri údržbe trávnatých plôch 
motivovaný životnými skúsenosťami  
a platnými predpismi slovami pesničky 
Evy Kostolányiovej – Až bude pokose-
ná tráva, málokto takej odoláva...        

Cyril Crkoň, poslanec MsZ 

Kosenie trávnatých plôch
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Dvadsať rokov sa v meste Púchov 
rozpráva o vybudovaní regulárnej tré-
ningovej hracej plochy s umelou trá-
vou a umelým osvetlením, ktorá veľmi 
chýba na kvalitný tréningový proces 
pre všetky generácie športovcov, na-
jmä počas jesenných a zimných me-
siacov. Za tých dvadsať rokov sa veľa 
narozprávalo, dokonca existujú rôzne 
náčrty či projekty, avšak nikdy nedošlo 
ku samotnej realizácii. Ostali sme tak 
jedno z posledných okresných miest 
na Slovensku, ktoré takéto tréningové 
ihrisko dodnes nemá.

Našťastie konečne svitá na lepšie 
časy. Súčasnému vedeniu mesta to nie 
je ľahostajné a intenzívne pracuje na 
tom, aby sme takýto väčší investičný 
zámer dotiahli do reality. Prvá veľká 
lastovička prichádza od Slovenského 
futbalového zväzu. Počas mája a júna 
som absolvoval niekoľko rokovaní  
s prezidentom SFZ – Jánom Kováči-
kom, ktoré vyústilo nielen k oficiálnej 

návšteve mesta Púchov, ale aj k na-
štartovaniu intenzívnej spolupráce na 
rozvoji športovej infraštruktúry v na-
šom meste. Som veľmi rád, že sa nám 
podarilo dohodnúť historicky prvé 
spoločné memorandum o spolupráci 
medzi mestom Púchov, MŠK Púchov 

a SFZ. Slovenský futbalový zväz sa 
zaviazal participovať na vybudovaní 
umelej trávy v meste Púchov sumou 
150 000 eur. Memorandum prerokova-
li a jednohlasne schválili na júnovom 
mestskom zastupiteľstve aj poslanci 
MsZ. Som veľmi rád, že následne došlo 

k podpisu memoranda aj zo strany SFZ 
od prezidenta Jána Kováčika a memo-
randum tak nadobudlo účinnosť.

Určite veľa Púchovčanov bude za-
ujímať, kde takáto investícia pre naše 
deti a športovcov vyrastie. Našou pri-
oritnou lokalitou je Nosický „ostrov“. 
Nosický ostrov je predurčený podľa 
schváleného územného plánu mesta 
na športové účely a rekreáciu. Po do-
budovaní storočnej investície v podo-
be modernizácie železničnej trate na 
jeseň tohto roka nastane čas, kedy si 
Nosický ostrov zaslúži našu intenzív-
nejšiu pozornosť. Do konca roka 2021 
(ak všetko pôjde podľa plánu) by sme 
chceli vykúpiť pozemky pod nové tré-
ningové centrum a verím, že v priebe-
hu budúceho roka začneme so samot-
nou realizáciou. Po dvadsiatich rokoch 
čakania si to naše športujúce deti  
a mládež jednoznačne zaslúžia.

Lukáš Ranik,  viceprimátor mesta 

SFZ prispeje sumou 150 000 eur na vybudovanie 
umelej trávy s osvetlením v meste Púchov
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Považskobystrickí dopravní policajti dokumento-
vali minulý týždeň vážnu nehodu, ku ktorej došlo  
v obci Lednické Rovne na lesnej ceste smerom k cha-
tovej oblasti. Na uvedenej ceste došlo k zrážke medzi 
osobným vozidlom a motocyklom. Motocyklista utr-

pel zranenie hlavy a bol leteckou záchrannou služ-
bou odvezený do nemocnice.

V čase zrážky nemal motocyklista na hlave ochran-
nú prilbu. Príčina a miera zavinenia je v štádiu vyšet-
rovania.                  KR PZ Trenčín 

Po zrážke s autom na lesnej ceste odviezol 
zraneného motocyklistu vrtuľník 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evido-
val koncom júna v Púchovskom okrese 1163 
uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 612 žien, 
83 nezamestnaných so zdravotným postihnutím 
a dvaja uchádzači o zamestnanie, ktorých pre-
pustili v rámci hromadného prepúšťania. Med-
zi nezamestnanými bolo 80 absolventov škôl,  
z toho 49 absolventov vysokých a 31 absolventov 
stredných škôl. Miera nezamestnanosti v okrese 
Púchov stúpla v júni medzimesačne o 0,03 per-
centa na úroveň 4,68 percenta. 

Z celkového počtu nezamestnaných v Púchov-
skom okrese bolo 327 mladších ako 30 rokov, 
čo predstavuje viac ako 28 percent. Uchádzačov  
o zamestnanie starších ako 55 rokov evidoval 
úrad práce koncom júna v okrese Púchov 259. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v júni v Trenčianskom samosprávnom kra-
ji medzimesačne o 0,18 percenta na úroveň 5,27 
percenta. Najvyššia miera nezamestnanosti v kraji 
bola v júni v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 
6,89 percenta. Nasledovali okresy Považská Bys-
trica (6,55 percenta), Bánovce nad Bebravou (5,40 
percenta), Partizánske (5,25 percenta), Púchov 
(4,68 percenta), Myjava (4,55 percenta), Nové 
Mesto nad Váhom (4,52 percenta), Trenčín (4,14 
percenta) a Myjava (4,01).                      ÚPSVaR

Nezamestnanosť v okrese 
Púchov mierne stúpla

Mesto Púchov na základe iniciatívy Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vyhlásilo výzvu pre všetkých 
imobilných a ŤZP občanov či seniorov v ohrozenej 
skupine občanov, majúcich záujem o očkovanie 
výjazdovou mobilnou jednotkou, do ktorej sa títo 
občania mohli zaregistrovať v priebehu dvoch májo-
vých týždňov. Záujem prejavilo 50 občanov, ktorých 
20. a 22. júla 2021 zaočkoval zdravotný tím z Nemoc-
nice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

Spolupráca Mesta Púchov s Trenčianskym samo-
správnym krajom vzišla z dlhodobého dopytu zo 
strany občanov mesta Púchov, ktorý primátorka 
mesta Katarína Heneková prezentovala spolu s po-
slancom TSK za okres Púchov Rastislavom Henekom 
u vedenia TSK, na čo bolo mestu Púchov ponúknuté 
očkovanie imobilných, ŤZP občanov či seniorov so 
zdravotným znevýhodnením v ohrozenej skupine 
občanov priamo v ich domácnosti, a to za účasti 
výjazdovej mobilnej jednotky. Občania mesta boli 

vyzvaní k registrácii prostredníctvom oficiálnych 
mestských médií, kedy sa v období dvoch májových 
týždňov prihlásilo 50 občanov majúcich záujem  
o túto formu očkovania. Následne TSK poskytlo 
informácie o procese očkovania, ktoré prebiehalo  
v utorok 20. 7. 2021 a vo štvrtok 22. 7. 2021 pod zá-
štitou zdravotníckeho tímu z Nemocnice s poliklini-
kou v Považskej Bystrici, ktorý viedol riaditeľ nemoc-
nice MUDr. Igor Steiner, MPH. 

Výjazdová očkovacia jednotka zabezpečila bez-
problémový chod očkovania vakcínou PFIZER, po 
podaní ktorej strávili pri jednotlivých klientoch po-
trebný čas a venovali im individuálnu zdravotnú 
starostlivosť, poučili o ochrane zdravia a dodržiavaní 
epidemiologických opatrení.

Riaditeľ nemocnice MUDr. Igor Steiner poďakoval 
vedeniu Mesta Púchov, že sprostredkovalo takúto 
formu očkovania pre ľudí, ktorí sa ťažko dostanú 
na bežné očkovanie vo veľkokapacitných centrách: 

„Sme veľmi radi, 
že mesto pomohlo 
takémuto spôsobu 
očkovania a bolo 
nápomocné pri zor-
ganizovaní týchto 
ľudí, pretože mám 
za to, že čím väčšia 
očkovanosť, tým 
väčšia ochrana. Pri 
príchode do do-
mácností skontro-
lujeme jednotlivé 
doklady, odoberie 
sa anamnéza či pa-
cient môže byť za-
očkovaný. Po očko-
vaní zotrváme 15 
minút pri pacien-
tovi a pokiaľ sa nič 
nestane, odchádza-

me do ďalšej domácnosti, ostatné už je štandardný 
postup očkovania.“

Organizáciu očkovania za Mesto Púchov prevzalo 
Oddelenie organizačného a vnútornej správy MsÚ 
Púchov, pod vedením vedúcej oddelenia Ing. Zuza-
ny Brindzovej, PhD., ktorého referenti komunikovali 
s registrovanými občanmi, doručili im potrebné do-
klady a pridelili konkrétne termíny očkovania, tak-
tiež boli súčasťou terénneho výjazdu mobilnej očko-
vacej jednotky, za čo im v profesionálnom prístupe  
k práci patrí poďakovanie. 

„Teším sa, že sa podarilo zabezpečiť očkovanie aj 
pre tých, ktorým zdravotný stav neumožňuje vyces-
tovať za očkovaním do očkovacieho centra alebo 
nemohli využiť mestom organizované očkovanie 
v meste. Je to všetko otázka voľby občana, či sa dá 
zaočkovať, alebo nie. Našou úlohou je pomôcť tým, 
ktorí chcú alebo potrebujú byť zaočkovaní a umož-
niť im túto ochranu ich zdravia pred treťou vlnou. 
Len takouto cestou sa budeme môcť vrátiť k slo-
bodnejšiemu spôsobu života a zároveň ochránime 
seba a našich blízkych. Ako mesto máme nevýhodu, 
keďže nemáme nemocnicu, kde by bola dostupnosť 
očkovania lepšia a práve preto sa teším z každej mož-
nosti očkovania priamo v meste. Veľké poďakovanie 
riaditeľovi NsP v Považskej Bystrici Igorovi Steinerovi  
a jeho tímu, ako aj celému tímu pracovníkov z Mest-
ského úradu v Púchove za ich nasadenie a pomoc.  
V tejto súvislosti je potrebné poďakovať aj pedia-
trom a praktickým lekárom, ktorí umožnia očkova-
nie tým, ktorí o to budú mať záujem. Spoločne to 
zvládneme. Všetkým prajem hlavne veľa zdravia aj 
v tomto prázdninovom období,“ uvádza primátorka 
mesta Katarína Heneková. 

Preočkovanie týchto pacientov bude zorganizo-
vané v druhej polovici mesiaca august, o čom budú 
individuálne informovaní. Mesto Púchov ďakuje tak-
tiež nasadeniu zdravotníckeho tímu NsP Považská 
Bystrica. 

Laura Krošláková

Výjazdový tím zaočkoval v Púchove päťdesiat záujemcov
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Adam Hamšík Tobias Chleban
Júlia Chlebanová

Denis Sondor

Marko Kapusta

Nina Kubičinová

Igor Ivan

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

Alžbeta Kučíková

Sára Lipková Zuzana Masláková

Miroslava Šmotláková Ela Vraniaková Júlia Vraníková

Šimon S. Jakub Ďuriš

Vitajte, malí Púchovčania!
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Na župný úrad prišli dve stovky  
žiadostí o dotáciu  

V rámci Dotačného systému Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja bolo doručených viac ako 
200 žiadostí v priebehu troch mesiacov. 
Finančne podporených bude 175 predlože
ných žiadostí, z toho o podpore 88 z nich podľa 
platného Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 36/2020 rozhodol predseda TSK. Prostrie-
dky žia dajú predkladatelia najmä na rozmanité 
podujatia v oblasti kultúry, športu či vzdelá
vania. Najviac žiadostí prišlo v tomto roku z okre-
su Trenčín, najmenej ich predkladali žiadatelia  
z Myjavského okresu. K najaktívnejším pa-
trili občianske združenia, žiadosť o dotá-
ciu si podala aj takmer päťdesiatka miest  
a obcí v Trenčianskom kraji. V minulom roku 
z dôvodu pandémie prešli schvaľovacím 
procesom len žiadosti predložené v rámci 
1. kola, v ktorom bolo schválených 51 pro-
jektov prevažne z oblasti kultúry či športu.  
- Barbora Jánošková -

Tímy Trenčianskej župy do práce na bicykli najazdili takmer  
11 tisíc kilometrov 
Rekordných desať tímov a celkovo štyridsať jazd-
cov počas mesiaca jún zvolilo ekologickejšiu formu 
dopravy do práce, vďaka čomu sa v celoslovenskej 
kampani Do práce na bicykli umiestnil Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) na 26. mieste s úsporou viac 
ako 2,6 tony CO2.
Zo zamestnancov Úradu TSK najazdil najviac kilo
metrov Július Macháček. Na 1 115 kilometrov 
potreboval 38 jázd. Najlepšiu trojicu jazdcov uza-
tvárajú ženy, Karla Havalcová s odjazdenými 944 
kilo metrami obsadila druhé miesto a Eliška Ježíková  
s 826 kilometrami tretie. „Teší ma, že župní zamestnan-
ci si vzali za svoju myšlienku Zelenej župy. Svedčí o tom 
aj počet zapojených jazdcov v tohtoročnej kampani 
Do práce na bicykli. Pred pár rokmi, keď sme začínali, 
by som nás spočítal na prstoch jednej ruky. Verím, že 
budúci rok sa k nám pridajú aj ďalší zamestnanci úra-
du,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý 
sa v rámci Úradu TSK umiestnil na 5. mieste a počas 
15 jázd prešiel 675 kilometrov. Takmer 11 tisíc 
kilometrov sa podarilo tímom Trenčianskej župy 
najazdiť v rámci 958 jázd. - Matej Plánek -

Najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály 
slávnostne otvorený! Vyskúšajte ho aj vy.
Novovybudovaná cyklotrasa spojila Nové Mesto 
nad Váhom s Trenčínom, napojila sa na už existu-
júci úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom 
nad Váhom. Cyklisti tak prejdú bezpečne a ekolo-
gicky od hranice s Trnavským samosprávnym kra-
jom až do krajského mesta Trenčín. A to za prácou 
aj oddychom. 
„Tento úsek má dĺžku viac ako 21 km a bol finan-
covaný z IROP za takmer 4,2 mil. eur so spolufi-
nancovaním kraja vo výške 5%. Som rád, že po-
stupne môžeme plniť sľuby, ktoré sme dali ohľadne 
budovania cyklotrás v kraji a každý rok odovzdať do 
užívania verejnosti nový úsek,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. Dodal tiež, že župa aktívne 
pracuje aj na ďalších úsekoch cyklistickej tepny 
kraja, najbližšie k realizácii je ten medzi Považskou 
Bystricou a hranicou so Žilinským samosprávnym 

krajom. Aj na tento úsek župa získala financie  
z IROP. „Som naozaj rád, že príspevok z eurofondov 
je takto viditeľný. Pevne verím, že každý občan po-
chopí, aký je význam cyklotrás a prečo aj sem sme-
ruje pomoc eurofondov,“ povedal počas slávno-
stného otvorenia generálny riaditeľ sekcie IROP  
z MIRRI Albert Németh.
S výstavbou v poradí tretieho úseku Vážskej cyk-
lomagistrály župa začala v júni 2020, zhotoviteľo-
vi, ktorým bola spoločnosť STRABAG, sa ho po-
darilo postaviť v kratšom čase, ako sa plánovalo.  
Zaujímavosťou je, že cyklotrasa bola vybudovaná  
s využitím recyklátu, použiteľné odpady zo stav-
by sa zrecyklovali na 100%. Pridanou hodnotou 
budovania cyklotrás je podľa slov župana okrem 
podpory ekologickej a bezpečnej dopravy, zdra-
vého životného štýlu aj tvorba nových pracov-

ných miest. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí 
priložili ruku k dielu, aj tým, ktorí tento sviatok 
prišli osláviť spolu s nami!      - Lenka Kukučková -

S napĺňaním ekomapy 
pomohli župe aj žiaci 

a študenti 
Na župnom úrade v Trenčíne si výhry z rúk tren-
čianskeho župana Jaroslava Bašku prevzali víťazi 
súťaže Napĺňame krajskú ekomapu.
Environmentálna súťaž pre žiakov 6.  9. roč
níka základných škôl a študentov stredných 
škôl na území Trenčianskeho kraja prebiehala od 
apríla do konca mája. Úlohou súťažiacich bolo 
dáta nielen vyhľadávať, ale ich aj navštevovať  
a zhotoviť fotodokumentáciu. „Sme Zelená župa, 
ktorá robí množstvo environmentálnych aktivít, 
preto som rád, že aj mladí ľudia na základných  
a stredných školách v kraji sa do súťaže zapojili a po-
skytnutými údajmi nám pomohli postupne napĺňať 
ekomapu,“ povedal predseda TSK a oceneným 
odovzdal výhry. Trenčianska župa pri vytváraní 
mapy s environmentálnym posolstvom stavila 
na participatívny spôsob a do jej tvorby zapája 
širokú verejnosť. Údaje od žiakov, ale aj odbornej 
verejnosti, inštitúcií štátnej správy či miest a obcí 
sú spracované, pilotný test ekomapy sa uskutoční 
v blízkej budúcnosti. 
Víťazom súťaže Napĺňame krajskú ekomapu  
srdečne blahoželáme.               - Barbora Jánošková -
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P OZ ÝVAME  NA

EKO
Najkreatívnejší
piknik v parku

7 .  A u g u s t   2 0 2 1

E u r o p a r k  m e s t a  P ú c h o v

V s t u p n é :  5 €  d o s p e l í  d o  6 5  r o k o v ,  3 €  d e t i  ( 3  -  1 2  r . ) ,

ZŤ P  a  s e n i o r i  n a d  6 5  r o k o v .  D e t i  d o  3  r o k o v  z d a r m a

I N F O :  w w w . f a c e b o o k . c o m / p o d i v n y b a r o n

1 0 : 0 0  -  1 9 : 0 0  H O D .  P OĎ  S A  H R AŤ  D O  P A R K U !

1 4 : 0 0  -  1 9 : 0 0  H O D .  T V O R I V É  D I E L N E  P R E  R O D IČO V  S  D EŤM I

1 6 : 0 0  -  1 7 : 0 0  H O D .  D I V A D I E L K O  P R E  D E T I :  L O M I D R E V O

1 9 : 0 0  -  2 0 : 0 0  H O D .  K O N C E R T :  A N D R E A  B U C K O  &  B A N D
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Okres Púchov je okresom Trenčianskeho sa
mosprávneho kraja v súčasných hraniciach od 
24. júla 1996. 

Okres má rozlohu 375,34 km² a žije tu 44.136 
obyvateľov, priemerná hustota zaľudnenia je 
118 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2020). 
Rozlohou je to jeden z menších okresov Sloven-
ska, susedí s okresmi Považská Bystrica a Ilava  
z Trenčianskeho kraja, na severozápade s Českou 
republikou. V okrese sa nachádza okrem sídelné-
ho mesta Púchov 20 obcí: Beluša, Dohňany, Dolná 
Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horov-
ce, Kvašov, Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické 
Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, 
Nimnica, Streženice, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Zu-
bák. 

História
Celé územie dnešného okresu Púchov patrilo 

od 13. storočia do r. 1848 do Trenčianskej stolice, 
neskôr až do r. 1922 do Trenčianskej župy. Okres 
Púchov vznikol prvýkrát v r. 1923, jeho tvar sa však 
podstatne líšil od dnešného. Z dnešného okresu 
Ilava mu patrilo 12 obcí ležiacich severozápad-
ne od rieky Váh, naopak, k Ilave patrili tri obce 
dnešného okresu Púchov ležiace na juhovýchod-
ne. Okres Púchov pretrval aj zmeny v správnom 

členení Slovenska v r. 1938. V r. 1923-1928 patril 
do Považskej župy a v r. 1938-1945 do Trenčian-
skej župy. Terajšie hranice mal okres už po admi-
nistratívnych úpravách v r. 1949. 
Obce na západe získal okres Ilava, 
Púchov naopak, dostal od Ilavy  
3 obce na juhu. V r. 1949-1960 bol 
okres Púchov súčasťou Žilinského 
kraja. 

Zmeny v administratívnom čle-
není nastali v r. 1960 - vtedy celý 
okres Púchov spolu s okresom 
Ilava priradili k susednému okre-
su Považská Bystrica. Tak v ro-
koch 1960 – 1996 Púchov nebol 
sídlom okresu, čo znamenalo, že 
nedostával od štátu na svoj roz-
voj toľko finančných prostriedkov 
ako sídlo nového veľkého okresu 
– Považská Bystrica. To sa nepáči-
lo mnohým Púchovčanom a ani 
púchovským predstaviteľom štát-
nej moci. 

25 rokov od vzniku súčasného okresu Púchov

Benefičný koncert na hore Butkov
Na podporu misijných diel pápeža Františka  

v Afrike usporiadajú Pápežské misijné diela, na-
dácia AGAPA a Považská cementáreň, a.s. dňa 
31. júla o 18.00 hod. benefičný koncert v Skal-
nom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore 
Butkov. O zábavu sa postarajú Vlasta Mudríková  
a Kandráčovci. Považská cementáreň, a.s., poskyt-
la pre záujemcov z našej farnosti sponzorsky je-
den autobus, ktorý bude odchádzať od farského 
kostola o 16.45 a privezie účastníkov naspäť pri-
bližne o 20.00 späť ku kostolu. Viac informácii vo 
výveske a na webe farnosti.

Výmena kňazov Žilinskej diecézy
Každé leto sa dejú medzi kňazmi aj v Žilinskej 

diecéze personálne výmeny. Niektorí do nových 
farností prichádzajú, iní v nich po dlhých rokoch 
končia a odchádzajú sa na nové pôsobiska. Pa-
vol Ďurana, doterajší kaplán Farnosti Púchov, je 
vymenovaný za kaplána Farnosti Oščadnica. Ivan 
Belko, doterajší kaplán Farnosti Oščadnica, je vy-
menovaný za kaplána Farnosti Púchov.

RKC Púchov

Aktuality v RKC Púchov

V novembri 1968 púchovský mestský výbor KSS 
a Rada MsNV poslali Predsedníctvu Slovenskej ná-
rodnej rady žiadosť o vytvorenie okresu Púchov. 

Ako dôvody v nej uvied-
li, že Púchov leží v stre-
de územia okresu a tiež  
v centre komunikačnej  
a dopravnej siete (napr. 
je dôležitý železničný 
uzol). Ďalej v žiadosti 
uvádzali, že mnohé pod-
niky okresného významu 
majú svoje riaditeľstvá  
v Púchove – Reštaurácie, 
Uhoľné sklady, Potravi-
ny, Komunálne služby, 
Jednota, Stredosloven-
ské mliekarne, Hydinár-
ske závody, Meliorač-
né družstvo, Geodézia  
a kartografia, Drevo-
na, Veterinárna služba, 

OHES. V liste sa sťažujú na direktívne spôsoby 
predstaviteľov okresu Považská Bystrica, napr. na 
zrušenie chirurgického oddelenia v Púchove a dis-

krimináciu Púchova pri výstavbe štátnych bytov. 
Keďže československý demokratizačný pro-

ces skončil začiatkom r. 1969 nástupom Gustáva 
Husáka do čela štátu, Púchovčania sa pozitív-
nej odpovede na svoju žiadosť koncom 60. ro-
kov nedočkali. Stalo sa tak až po zmene režimu  
v roku 1989. Administratívne členenie Slovenska  
v rokoch 1990-1996 bolo síce ponechané základ-
né členenie na 38 okresov z roku 1968, okresy sa 
však od roku 1990 po novom delili na 121 „územ-
ných obvodov obvodných úradov“, t. j. obvodov 
všeobecnej štátnej správy. 

Vláda Vladimíra Mečiara potom v r. 1996 rozdeli-
la Slovenskú republiku na 79 nových okresov. Po-
važskobystrický okres bol rozdelený na tri okresy 
– Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Dňa 24. júla 
1996 sa tak Púchov po 36 rokoch stal znovu síd-
lom okresu.

Slavomír Flimmel
Zdroj: slovensko.sk, wikipedia, MsÚ Púchov
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

8. 16/00 - 17/00 h, Europark pri Župnom dome

BURZA PLATNÍ V PARKU

ne
de

ľa

Príďte si obohatiť svoju zbierku...

13. 20/00 h, Europark pri Župnom dome

KONCERT V PARKU: 
MODRÉ HORY AKUSTIK
Koncert raperskej dvojice Bene a Lyrik.

AUG 2021

pi
at

ok

4.
11.
18.
25.

18/00 h, Europark pri Župnom dome

JOGA V PARKU

st
r. Objavte vnútorný pokoj, ľahkosť pohybu a harmó-

niu. Predchádzajúca skúsenosť nie je nutná. Vstupné: 7€ / 75 min.

7. 10/00 - 20/00 h, Europark pri Župnom dome

NAJKREATÍVNEJŠÍ PIKNIK V PARKU
Eko hry, tvorivé dielničky, divadielko pre deti, večerný 
koncert Andrea Bucko & band a k tomu občerstvenie. 

Vstupné: 5€ dospelí; 3€ deti od 3-12 r., ZŤP a seniori nad 65 r. Deti do 3 r. zdarma.

so
bo

ta

21. 19/00 h, Europark pri Župnom dome

BALKAN BASHAVEL V PARKU

so
bo

ta

Obľúbené DJské duo MALALATA aj so svojou Balkan 
Bashavel party.

22. 19/00 h, predstavenie v am�teátri

SONG LINES - EXPEDÍCIA 97/18

ne
de

ľa

Vstupné: 7€ predpredaj; 8€ na mieste.

Príďte do am�teátra na predstavenie Púchovčana 
Tomáša Janypku a Sabiny Bočkovej. 

14. 21/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón

LETNÉ KINO V PARKU: VPREDso

Animovaný/Komédia/Rodinný; USA 2020, 103 min.

28. 21/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón
LETNÉ KINO V PARKU: 
DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU

so

Komédia/Romantický; USA 2019, 92 min.

Vstupné: 5€ dospelí; 3€ študenti.

Vstupné: 7€.

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

KINO
Piatok 30.07.2021 17:30 h  SNÚBENEC ALEBO MILENEC?
Tridsiatnička Dora (Vica Kerekes) zažila lásku ako z rozprávky, no potom prišiel tvrdý 
pád. Muž jej života (Miklós Bányai) ju náhle opustil a ako keby to nestačilo, zasnúbil sa 
s inou. No aj nenaplnená láska môže byť sladká, a tak si Dora otvorí cukráreň, v ktorej 
ponúka koláčiky pomenované po nešťastných ľúbostných pároch z filmovej histórie. 
Film oslovil divákov po celom svete a dostalo sa mu aj uznania od kritikov. Získal via-
cero cien vrátane ocenenia za najlepšiu réžiu na Medzinárodnom filmovom festivale  
v Paríži (Paris IFF) 2021, ako aj cenu Gilda na medzinárodnom ženskom filmovom fes-
tivale Cinema e Donne 2020 vo Florencii. Okrem toho ho ako najlepší hraný film oce-
nili na festivale Love Story 2021 v Londýne. Vica Kerekes zase dostala za úlohu Dory 
cenu pre najlepšiu komediálnu herečku na GELOS Comedy Film Festival v Moskve.  
MP 12 rokov – Bontonfilm – HU – 90 min. – komédia, romantický. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov,ZŤP, vstupné 4 €.

Piatok 30.07.2021 19:45 h  G.I.JOE: SNAKE EYES
G. I. Joe je označenie tajnej vojenskej jednotky, ktorá rieši úlohy, na ktoré nikto iný 
nestačí. Muž prezývaný Snake Eyes je jej najzáhadnejším členom. V prípade muža 
prezývaného Snake Eyes bola hlavnou motiváciou stará dobrá pomsta. Po násilnej 
smrti otca sa vydal na nebezpečnú a krvavú cestu, ktorá pre neho skôr alebo neskôr 
nemohla dopadnúť dobre. Našťastie stretol Tommyho vznešeného japonského bo-
jovníka, ktorý ho vzal do svojej krajiny a umožnil mu trénovať v radoch členov pra-
starého bojového klanu. Kód cti, ktorý jeho členovia dodržiavajú, stavia Snake Eyes 
pred zásadné dilemy. Napríklad - môže byť túžba po pomste tou jedinou ľudskou 
motiváciou? Priateľstvo s Tommym ho núti dodržiavať “správne” pravidlá klanu, túžba 
pomstiť otca za každú cenu ho však neustále láka na scestie. Lavírovať medzi dobrom 
a zlom sa nedá dlho.   MP 12 rokov – Cinemart – 110 min. – akčný, titulky. 
Vstupné 5€. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok:27.7.  
Polievka: Zeleninová 
1.Maďarský hovädzí guláš, kys. knedľa 
2. Morčací rezeň so šunkou, hruškou  
a nivou, ryža

Streda: 28.7.
Polievka: Hrachová na maďarský spôsob 
1. Kurací stehenný steak, hokaido omáč-
ka so šampiónmi, halušky
2.Čevabčiči, varené zemiaky, horčica 
a cibuľa

Štvrtok:29.7.
Polievka: Rajčinová s rezancami 
1. Bravčové rebierko „Róbert“, ryža
2. Zapekaný pangasius so syrom,  
zemiaková kaša, tatarská omáčka

Piatok: 30.7.
Polievka: Rascová s vajcom  
1. Zvolenský kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiaková kaša, uhorka
2.Bravčové pliecko na šampiónoch, 
dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 27. 7. 
Hrachová s údeným mäsom, chlieb
1. Vyprážaný kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, varené zemiaky s maslom, 
zeleninový šalát
2. Kapustové fliačky s údenou slaninou
3. Kurací plátok na šampiňónoch, 
dusená ryža, červená repa

Streda: 28. 7. 
Polievka: Kuracia vývarová s cestovinou
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa
2. Zemiaková baba s krúpami a údeným 
mäsom, čalamáda
3. Kurací plátok na šampiňónoch, 
dusená ryža, červená repa

Štvrtok: 29. 7. 
Polievka: Hubová s mrvením, chlieb
1. Bravčové rebierko žilinské, slov. ryža
2. Zemiakové placky so syrom a feferónmi
3. Kurací plátok na šampiňónoch, 
dusená ryža, červená repa

Piatok: 30. 7. 
Polievka: Valašská kyselica, chlieb
1. Morčací závitok so syrom a šunkou, 
opekané zemiaky, kyslá uhorka
2. Škoricovo-orechové osie hniezda
3. Kurací plátok na šampiňónoch, 
dusená ryža, červená repa

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: 27.7.
Cviklový krém s kyslou smotanou, krutóny   
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami  
1. Kuracie prsia vypražané v cestíčku 
 z údeného syra, zemiakovo-mrkvové 
pyré
2. Hovädzie námornícke mäso, ryža  
3. Šopský šalát, pečivo

Streda: 28.7.
Polievka: Fazuľová so slivkami , chlieb    
Slepačí vývar s mäsom a rezancami       
1. Morčací steak na brokolicovej omáčke, 
americké zemiaky   
2. Divinový mexický guláš, dusená ryža       
3. Zeleninový šalát s medovo- horči-
covým dresingom a kuracími mäsom

Štvrtok: 29.7.
Polievka: Špenátový krém, krutóny   
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
1. Kuracia roláda  plnená šalviou, zemia-
kové pyré, uhorkový šalát         
2. Bravčové pliecko na znojemský 
spôsob, dusená tarhoňa  
3. Pošírovaný filet z Argusa, cestoviny  
s kôprovou omáčkou     

Piatok: 30.7.
Polievka: Kulajda, chlieb   
Slepačí vývar so špenátovými haluškami   
1. Kuracia diabolská pochúťka , chlieb 
vo vajci 
2. Bravčový steak na karamelizovanej 
cibuli, zemiakové hranolky  
3. Lievance s domácim džemom  

Špeciálne vegánske menu po celý 
týždeň: Pizza

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

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

https://festivalkonciny.sk
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Piateho ročníka Horoveckej varechy a zúčastnilo 
tento rok rekordné množstvo tímov. Bolo ich až 22. 

Naša akcia mala tentokrát zastúpenie nielen  
z okolia Horoviec, zúčastnili sa ho aj tími z Ďalekého 
východu republiky. O dobrú náladu sa staral Števo 

Hruštinec, ktorý moderoval, spieval, hral. Nezávislá 
porota hodnotila nielen samotnú chuť gulášu, ale aj 
farbu, konzistenciu a spôsob prípravy. Prvé miesto 
obsadili Keblanci, druhí boli PZ Englová a tretí Los 
Gulášos. Okrem varenia gulášu sme usporiadali aj 

sprievodný program, med-
zi ktorý patrilo Tradičné 
pílenie dreva dvojmužnou 
pílou, držanie litrového 
piva v predpaženej podo-
be na čas a telovýchovno-
-rýchlostné pitie piva. Pre 
najväčších odvážlivcov 
bolo pripravené bábko-
vé pivo, pri ktorom bola 
potrebná súhra všetkých 
údov. V opačnom prípa-
de súťažiaci odišiel mokrý  
a ešte k tomu aj smädný. 
Po odovzdaní putovnej Va-
rešky nasledovala bohatá 
tombola. Medzi najzaují-
mavejšie ceny patrila elek-
trická kolobežka, gril, kot-
lík a prenosný reproduktor.
OZT Ostra Hora Horovce, 

foto: Miroslav Mikáč

Obec Dolné Kočkovce ukončila koncom roka 2020 
rekonštrukciu budovy materskej školy zameranú na 
zvýšenie energetickej účinnosti. Keďže sa počas nej 
školský dvor do istej miery znehodnotil, prišla vhod 
výzva samosprávneho Trenčianskeho kraja na envi-
ronmentálny projekt Zelené oči. Blízka cementáreň 
v Ladcoch a chemický podnik v Púchove nás pre-
svedčili o nutnosti vytvoriť príjemné prostredie pre 
každodenný pohyb detí v areáli materskej školy s en-
vironmentálnym zameraním. Revitalizovaný školský 
dvor bude slúžiť na relaxáciu a zároveň na poznáva-
nie aj ostatným deťom z obce, nakoľko je prístupný 
aj verejnosti. 

Ešte v marci sme obyvateľov Dolných Kočkoviec 
oboznámili s týmto projektom na internetovej a fa-
cebokovej stránke školy. Vo vstupnom priestore ško-
ly a v šatniach sme urobili pútavé nástenky s logom 
a erbom TSK, a s informáciami o projekte. Rozvešali 
sme logá s erbom TSK aj počas aktivít v interiéri aj  
v exteriéri. 

Zvolali sme rodičovské združenie, na ktorom sme 
rodičom predstavili grant TSK ZELENÉ OČI, zameraný 
na pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. 
Vysvetlili sme im hlavnú podmienku – široké zapo-
jenie sa rodičov, žiakov, starých rodičov, priateľov  
a známych. 

Predstavili sme im 4 hlavné aktivity projektu „Naša 
záhrada pre včielky a deti“ schváleného vo výške 
1699 Eur:

1. Pracujeme spoločne 
Brigáda rodičov a starých rodičov - plnenie zá-

honov systémom „nemecká kopa“( konáre, mača, 
hlina). Deti, súrodenci, rodičia upravia terén – vozia 
hlinu, zbierajú kamienky v trávniku, hrabú, zametajú, 
zbierajú odpadky do smetných košov na školskom 
dvore.

2. Hráme sa na bádateľov 
Deti s učiteľkami pozorujú pôdu a hmyz v nej – 

mravce, vajíčka, dážďovky cez lupy aj pod mikrosko-
pom. Napodobňujú pohyb dážďoviek- preliezanie 
cez tunel.

Realizácia projektu Naša záhrada pre včielky a deti

3. Malí záhradníci 
Deti vysadia zakúpené sadenice pod vedením uči-

teliek, príp. semienka medonosných rastlín - facélia. 
O záhony sa budú sa spoločne starať, polievať ich,  
a plieť. Napodobňujú let včiel z kvetu na kvet. Zhoto-
via herbár z rastlín na našom školskom dvore.

4. Beseda so včelárom
Včelár z našej obce porozpráva deťom o živote  

a význame včiel a starostlivosti o ne. 
Vzhľadom na to, že nám neboli dodané vyvýšené 

záhony z dôvodu COVID -19 včas, bolo poradie akti-
vít iné, alebo sa navzájom prelínali, čo v konečnom 
dôsledku neprekážalo. Projekt sa realizoval priebež-
ne v mesiacoch máj až júl v dopoludňajších aj popo-
ludňajších aktivitách. 

Pre deti bola veľmi zaujímavá aj beseda so včelá-

rom. MVDr. Janko Pastorek, včelár z našej obce, im 
veľmi pútavo porozprával o živote a význame včiel 
a starostlivosti o ne. Deťom - predškolákom MŠ a žia-
kom ZŠ priniesol ukázať úľ, včelársku výstroj, včelie 
plásty. Vyskúšali si nielen včelársku výstroj, ale ochut-
nali aj vynikajúci med. 

Takouto formou sme chceli pritiahnuť pozornosť 
detí a žiakov na vymierajúce včelárstvo a zachovať 
ho pre generácie po nás – preto budeme v tomto 
pokračovať v spolupráci s CVČ Včielka Púchov aj  
v nasledujúcom školskom roku.

V spolupráci s rodičmi, priateľmi a známymi, ale aj 
so starými rodičmi sme v tomto projekte upevnili 
vzájomné medzigeneračné vzťahy, nielen v rodi-
nách, ale aj v obci. V budúcnosti si deti pod vedením 
pedagógov môžu v jednom zo záhonov pestovať ze-
leninu - rozšíria si svoje poznatky, skúsenosti a zruč-
nosti, ktoré môžu potom navzájom porovnávať. 

Kolektív zamestnancov a detí Materskej školy Dol-
né Kočkovce touto cestou ďakuje Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju, ako aj Obci Dolné Kočkovce 
za podporu a schválenie nášho projektu „Naša zá-
hrada pre včielky a deti“, v rámci grantu ZELENÉ OČI. 
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri 
realizácii. Vytvorením vyvýšených záhonov na kvety 
sme získali estetické a edukačné prostredie na akti-
vity nielen počas pobytu vonku, ale aj relaxáciu v pre 
každého v obci.      Zdenka Vrbová, MŠ D. Kočkovce

Horovecká varecha 2021
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Vesmír 
p o dľa J.  M.

Vždy, keď vstane z popola,Vždy, keď vstane z popola,
medzi hviezdami ako tenká niť sa vinie,medzi hviezdami ako tenká niť sa vinie,
o pár nocí už na gondole nebom plynie. o pár nocí už na gondole nebom plynie. 

Často z rána prediera sa  oblohou,Často z rána prediera sa  oblohou,
večne smädný ponáhľa sa za vodou.večne smädný ponáhľa sa za vodou.

Každá kvapka je s ním  putom tesným zviazaná,Každá kvapka je s ním  putom tesným zviazaná,
odkedy ten amant nočný vôkol zeme krúži,odkedy ten amant nočný vôkol zeme krúži,
vypariť sa za ním túži,vypariť sa za ním túži,
za mesiačik chce byť zadaná. za mesiačik chce byť zadaná. 

Autor: Jaroslav Martiš, foto: Peter OndrušAutor: Jaroslav Martiš, foto: Peter Ondruš

Tajomný hosť

Prúd teplého leta 
Vzduch je prehriaty

slnko má
vo svojich

lúčoch opraty.

Prichádza k nám
sem do

sveta
prúd teplého leta.

Ono riadne
pripeká, až

kropaj steká z čela
znie letná pesnička veselá.

Láka nás
i voda 

leta pohoda
dozretá sladká červená jahoda.

Slnko opäť
znova vychádza
ďalší horúci deň

to prezrádza.

Za teplého
letného rána

môžeme vidieť
letieť modrou oblohou

nad morom aj kormorána. 

Autor: Radko Kurej, foto: pixabay

Koncerty v Europarku pokračujú
Literárno-umelecká kaviareň Podivný barón zorganizovala počas uplynulých dvoch víkendov v Europarku Literárno-umelecká kaviareň Podivný barón zorganizovala počas uplynulých dvoch víkendov v Europarku 

niekoľko zaujímavých koncertov. Prinášame fotografie z koncertu skupiny Uhol dopadu (17.7.) a skupiny Už niekoľko zaujímavých koncertov. Prinášame fotografie z koncertu skupiny Uhol dopadu (17.7.) a skupiny Už 
jsme doma (23.7.).          jsme doma (23.7.).          Foto: FB Podivný barónFoto: FB Podivný barón
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1. kolo
MŠK Žilina B – MŠK Púchov (25. 7. o 10.30), Ná-

mestovo – Banská Bystrica, Humenné – Podbrezová, 
Bardejov – Šamorín, Komárno – Dubnica, Trebišov – 
Petržalka, Slovan B – Košice, Rohožník – Skalica

2. kolo  
MŠK Púchov – Partizán Bardejov (31. 7. o 17.00), 

Podbrezová – Rohožník, Trebišov – Námestovo, Ko-
márno – Žilina B, Košice – Humenné, Skalica – Banská 
Bystrica, Petržalka – Dubnica, Šamorín – Slovan B

3. kolo
Slovan Bratislava B – MŠK Púchov (8. 8. o 10.30), 

Námestovo – Skalica, Banská Bystrica – Podbrezová, 
Humenné – Šamorín, Bardejov – Komárno, Dubnica – 
Trebišov, Žilina B – Petržalka, Rohožník – Košice

4. kolo
MŠK Púchov – FK Humenné (14. 8. o 17.00), 

Podbrezová – Skalica, Dubnica – Námestovo, Komár-
no – Slovan B, Trebišov – Žilina B, Košice – Banská 
Bystrica, Petržalka – Bardejov, Šamorín – Rohožník

5. kolo 
FC Rohožník – MŠK Púchov (22. 8. o 11.00), Ska-

lica – Košice, Slovan B – Petržalka, Banská Bystrica – 
Šamorín, Humenné – Komárno, Bardejov – Trebišov, 
Žilina B – Dubnica nad Váhom, Námestovo – Podbre-
zová

6. kolo
MŠK Púchov – Dukla Banská Bystrica (28. 8. o 

16.30), Žilina B – Námestovo, Petržalka – Humenné, 
Šamorín – Skalica, Dubnica nad Váhom – Bardejov, 
Trebišov – Slovan B, Komárno – Rohožník, Košice – 
Podbrezová

7. kolo
MFK Skalica – MŠK Púchov (4. 9. o 18.00), 

Podbrezová – Šamorín, Slovan B – Dubnica nad Vá-
hom, Rohožník – Petržalka, Bardejov – Žilina B, Ná-
mestovo – Košice, Banská Bystrica – Komárno, Hu-
menné – Trebišov

8. kolo
MŠK Púchov – Železiarne Podbrezová (11. 9. o 

16.00), Šamorín – Košice, Žilina B – Slovan B, Petržal-
ka – Banská Bystrica, Bardejov – Námestovo, Dubnica 
nad Váhom – Humenné, Trebišov – Rohožník, Komár-
no – Skalica

9. kolo
FC Košice – MŠK Púchov (18. 9. o 15.30), Podbre-

zová – Komárno, Skalica – Petržalka, Slovan B – Bar-
dejov, Rohožník – Dubnica, Námestovo – Šamorín, 
Banská Bystrica – Trebišov, Humenné – Žilina B

10. kolo
MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín (25. 9. o 

15.30), Žilina B – Rohožník, Petržalka – Podbrezová, 
Slovan B – Námestovo, Dubnica – Banská Bystrica, 
Trebišov – Skalica, Komárno – Košice, Bardejov – Hu-
menné

11. kolo
MŠK Námestovo – MŠK Púchov (2. 10. o 15.00), 

Podbrezová – Trebišov, Šamorín – Komárno, Ro
hožník – Bardejov, Košice – Petržalka, Skalica – Dub-
nica, Banská Bystrica – Žilina B, Humenné – Slovan B

12. kolo
KFC Komárno – MŠK Púchov (9. 10. o 15.00), 

Petržalka – Šamorín, Slovan B – Rohožník, Žilina B – 
Skalica, Humenné – Námestovo, Bardejov – Banská 

Bystrica, Dubnica nad Váhom – Podbrezová, Trebišov 
– Košice

13. kolo
MŠK Púchov – FC Petržalka (16. 10. o 14.30), 

Podbrezová – Žilina B, Šamorín – Trebišov, Rozhožník 
– Humenné, Námestovo – Komárno, Košice – Dub-
nica nad Váhom, Skalica – Bardejov, Banská Bystrica 
– Slovan B

14. kolo
Slavoj Trebišov – MŠK Púchov (23. 10. o 14.30), 

Slovan B – Skalica, Žilina B – Košice, Petržalka – Ko-
márno, Rohožník – Námestovo, Humenné – Banská 
Bystrica, Bardejov – Podbrezová, Dubnica nad Vá-
hom – Šamorín

15. kolo
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom (30. 10. 

o 14.30), Podbrezová – Slovan B, Šamorín – Žilina B, 
Košice – Bardejov, Skalica – Humenné, Banská Bys-
trica – Rohožník, Námestovo – Petržalka, Komárno 
– Trebišov

16. kolo
MŠK Púchov – Žilina B (6. 11. o 13.00), Podbre-

zová – Humenné, Dubnica nad Váhom – Komárno, 
Šamorín – Bardejov, Petržalka – Trebišov, Banská 
Bystrica – Námestovo, Skalica – Rohožník, Košice – 
Slovan B

17. kolo
Partizán Bardejov – MŠK Púchov (13. 11. o 

13.00), Žilina B – Komárno, Slovan B – Šamorín, Ro-
hožník – Podbrezová, Banská Bystrica – Skalica, Ná-
mestovo – Bardejov, Dubnica – Petržalka, Humenné 
- Košice   

Vyžrebovanie jesennej časti 2. futbalovej ligy mužov

Futbal  2. liga muži, 1. kolo

V úvodnom kole novej edície druhej ligy ces
tovali Púchovčania do neďalekej Žiliny, kde si 
zmerali sily s tamojšou extraligovou rezervou. 
Hneď vo svojom úvodnom vystúpení sa strelecky 
presadili noví hráči v drese MŠK. Gólový zárez si 
pripísali Ullman, ktorý prišiel z Dukly Praha a ako 
striedajúci hráč aj Andrej Chupáň, ktorý prišiel  
z Kysuckého Nového Mesta. 

Góly: 31. Vaľovčin, 53. Mráz – 26. Ullman, 71. 
Chupáň 

ŽK: 45. Leitner (Žilina B), rozhodcovia: Matej 
Choreň – Simeon Vass, Peter Mihalík, 67 divákov

V stretnutí úvodného kola druhej ligy na žilin-
skom štadióne predviedli v úvodnej štvrťhodi-
ne obe mužstvá sériu nepresností. Domáci mali 
územnú prevahu, vyloženejšiu šancu si však aj 
kvôli aktívnemu napádaniu Púchovčanov nevy-
pracovali. Na druhej strane sa hostia len ťažko do-
stávali pred súperovu šestnástku, rovnako si ne-
vedeli poradiť a aktívnou obranou domácich. Prvá 
obrovská šanca sa zrodila v 23. minúte, kedy cen-
trovaná lopta prešla cez celú púchovskú šestnást-
ku, v tutovke sa ocitol Nagy, no brankár Púchova 
Pilný zasiahol skvele. Opäť sa potvrdilo otrepané 
nedáš – dostaneš. V 26. minúte sa po zlom odkope 
dostala k lopte nová posila Púchovčanov Ullman, 
pred pokutovým územím sa pohral s tromi pro-
tihráčmi a krásnou prízemnou strelou k tyči poslal 
Púchov do vedenia – 0:1. Hostia sa z gólu tešili iba 
päť minút, v 31. minúte sa po naoko nevinnom 

centri dostala lopta k Vaľovčinovi, ktorý prekonal 
hosťujúceho brankára – 1:1. 

V druhom polčase pokračoval domáci tlak, kto-
rý využili Žilinčania na strelenie vedúceho gólu.  
V 53. minúte zahrávali po faule priamy kop a cen-
trovanú loptu upratal do púchovskej bránky hla-
vou Filip Mráz – 2:1. O tri minúty neskôr zabránil 
tretiemu gólu v sieti Púchova zázračný zákrok 
obrancu Martinčeka, ktorý odvrátil na roh Traba-
líkovu strelu do odkrytej bránky. V 66. minúte sa 
pre zmenu vyznamenal gólman MŠK Púchov Pil-
ný, keď zlikvidoval Cicekovu strelu z voleja z desia-
tich metrov. Snaha Púchovčanov o vyrovnanie pri-
niesla ovocie v 71. minúte. Po rýchlom protiútoku 
poslal loptu do pokutového územia Patrik Mráz  
a nová akvizícia v púchovskom drese Chupáň ne-
kompromisne zakončil – 2:2. Domáci vrhli všetko 
do útoku, blízko k vedúcemu gólu boli šesť minút 
pred koncom stretnutia. Po rýchlom protútoku sa 
v šestnástke dostal k lopte Owusu, jeho strelu však 
gólman Pilný vyrazil bravúrne na roh. Púchovča-
nia už potom domácim skórovať nedovolili, a tak 
si zo Žiliny odviezli cenný bod.     

MŠK Žilina B: 
Teplan – Tandara, Leitner, Nagy, Owusu, Pečov-

ský, Mráz, Yenne, Vaľovčin (78. Sauer), Cicek (90. 
Kopásek), Trabalík (72. Bari), tréner Vladimír Veselý 

MŠK Púchov: 
Pilný – Kopiš, Pavlovič, Ludha, Martinček, Lacko, 

Holáň (60. Kopičár), Loduha, Mráz, Ullman (84. 

Ozimý), Krčula (60. Chupáň), tréner Lukáš Kaplan 
Ostatné výsledky 1. kola:
Rohožník – Skalica 0:1, Slovan Bratislava B – Ko-

šice 0:3, Námestovo – Banská Bystrica 0:7, Hu-
menné – Podbrezová 1:0, Bardejov – Šamorín 0:1, 
Komárno – Dubnica nad Váhom 1:0, Trebišov – Pe-
tržalka 1:0
1. B. Bystrica 1 1 0 0 7:0 3
2. Košice 1 1 0 0 3:0 3
3. Humenné 1 1 0 0 1:0 3
4. Šamorín 1 1 0 0 1:0 3
5. Komárno 1 1 0 0 1:0 3
6. Trebišov 1 1 0 0 1:0 3
7. Skalica 1 1 0 0 1:0 3
8. MŠK Púchov 1 0 1 0 2:2 1
9. Žilina B 1 0 1 0 2:2 1
10. Rohožník 1 0 0 1 0:1 0
11. Petržalka 1 0 0 1 0:1 0
12. Dubnica 1 0 0 1 0:1 0
13. Bardejov 1 0 0 1 0:1 0
14. Podbrezová 1 0 0 1 0:1 0
15. Slovan B 1 0 0 1 0:3 0
16. Námestovo 1 0 0 1 0:7 0

Program 2. kola:
MŠK Púchov – Partizán Bardejov (31. 7. o 

17.00), Šamorín – Slovan Bratislava B, Podbrezová 
– Rohožník, Trebišov – Námestovo, Komárno – Ži-
lina B, Košice – Humenné, Skalica – Banská Bystri-
ca, Petržalka – Dubnica nad Váhom.

pok

MŠK Žilina B – MŠK Púchov 2:2 (1:1)
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Muži futbalového klubu MŠK Púchov by v no-
vom súťažnom ročníku radi nadviazali na minulo-
ročnú úspešné druholigovú sezónu. Z vlaňajšieho 
kádra síce odišli Péter Varga, juniorský reprezen-
tant Marián Pišoja, Šimon Štefanec, Peter Rypák 
a Jakub Michlík, profesionálnu kariéru ukončil 
kapitán Michal Riška. Púchovskí funkcionári však 
káder aj doplnili káder o niekoľko futbalistov. 

„Získali sme Reného Holáňa zo Žiliny, Samue-
la Ludhu, ktorý je kmeňovým hráčom Dunajskej 
Stredy, z českého Blanska k nám prišiel Štefan 
Holiš. Z Kysuckého Nového Mesta sme získali 
mladého talentovaného hráča Adriána Chupáňa,  
z Dukly Praha prišiel Ondrej Ullman a pokračovať 
v klube bude Patrik Krčula,“ povedal manažér MŠK 
Púchov Lukáš Raník.

Ako dodal, k jednej zmene došlo aj v realizačnom 
tíme. Trénera brankárov Maťa Leška nahrádza Ró-
bert Jaroš. Leško sa bude prioritne venovať trénin-
govému procesu mládežníkov. 

„Čo sa týka cieľov do nastávajúcej sezóny, zostá-
vajú v podstate rovnaké, aké boli v minulej sezó-
ne. Chceme hrať niekde v strede tabuľky mimo 
pásma zostupu. Ja verím tomu, že ten káder, ktorý 
sa nám podarilo zložiť je minimálne rovnako dob-
rý, ako bol ten predchádzajúci. Našou výhodou 
je, že sme o jeden rok skúsenejší. Najmä tí mladší 
hráči majú už jednu sezónu v druhej lige ´odko-
panú´, takže už vedia, čo od toho môžu očakávať,“ 
doplnil Raník s tým, že v novej sezóne prevezme 
po Michalovi Riškovi kapitánsku pásku najskúse-
nejší člen kádra Patrik Mráz. 

Podľa trénera Lukáša Kaplana je dobrou správou 
aj fakt, že do Púchova zobrali zo Serede na prestup 
Maťa Loduhu, ktorý je podľa neho veľmi dôležitý 
a podstatný hráč. „Máme ešte rozrobených dvoch 
hráčov, ktorých by sme mali dotiahnuť v krátkom 
čase,“ skonštatoval tréner. Čo sa prípravy týka, 
bola podľa neho veľmi rýchla a krátka. Chceli 

odohrať päť prípravných zápasov, napokon sa ich 
podarilo odohrať iba štyri. V príprave Púchovča-
nia raz vyhrali, raz remizovali a dvakrát prehrali. 
„Herne to nebolo zlé ani v jednom zápase, výbor-
nou generálkou bolo pre nás posledné prípravné 
stretnutie s extraligovým Trenčínom. Verím, že 
chlapci sú výborne pripravení, myslím, že sa na 
súťaž veľmi tešia. Jeseň bude náročná, bol by som 
rád, keby sme už na jeseň nazbierali dostatok bo-
dov, pretože aspoň pre mňa je jarná časť súťaže 
oveľa zložitejšia,“ uzavrel púchovský kormidelník. 

Ako povedal novopečený kapitán Patrik Mráz, 
v kabíne došlo k obmene. Niektorí hráči odišli, 
ďalší prišli, no tak to už podľa jeho slov vo futbale 
chodí. „Za kabínu môžem povedať, že tá partia sa 
buduje, zatiaľ nám to vychádza. Verím, že tá šatňa 
bude veľmi silná tak, ako bola minulý rok. Myslím 
si, že na púchovské pomery bol minulý rok veľmi 
úspešný, tú latku sme nastavili vysoko. Bude to 
znova na nás, aby sme nielen dosiahli, ale hrali 
aj o jedno dve miesta vyššie. Takto od stola sa to 
ťažko hovorí, hlavným ukazovateľom bude to, čo 
dokážeme v lige na trávnikoch,“ ozrejmil Mráz. Aj 
on súhlasil s trénerom Kaplanom, že príprava na 
nový ročník bola krátka, no o to náročnejšia.  

Lukáš Raník, ktorý je okrem manažéra MŠK, je 
i viceprimátorom mesta Púchov. Za mesto vyja-
dril poďakovanie hráčom i realizačnému tímu za 
minulosezónnu úspešnú reprezentáciu Púchova. 
„Želám tímu podobne úspešnú sezónu. Dúfam, že 
ju nepreruší pandémia a diváci si budú môcť vy-
chutnať výkony púchovských futbalistov priamo 
na štadióne,“ zdôraznil Raník. 

Novinkou v porovnaní s minulým ročníkom je 
uzatvorenie zmluvy so slovenskou komerčnou 
televíziou, ktorá ako marketingový partner spúšťa 
nový televízny kanál, ktorý bude vysielať priame 
prenosy zo slovenských futbalových súťaží. „Veľmi 
ma teší, že aj napriek pandémii a s ňou súvisia-
cou neľahkou situáciou podnikateľských subjek-
tov, pokračujú všetci naši partneri v spolupráci 
s klubom. Je to aj pre nás akási spätná väzba, že 
to robíme dobre a že sú s nami spokojní,“ uzavrel 
viceprimátor. 

Milan Podmaník  

Vysoko nastavenú latku nechcú futbalisti 
MŠK Púchov v nasledujúcej sezóne podliezť 

Pred štartom nového ročníka 2. futbalovej ligy

Predsezónna tlačovka futbalového klubu MŠK Púchov. Na snímke zľava viceprimátor Púchova Lukáš Raník, ma-
nažér futbalového klubu Marek Šimáček, tréner Lukáš Kaplan a nový kapitán a najskúsenejší hráč Patrik Mráz. 

FOTO: Milan Podmaník
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Nové posily futbalového klubu MŠK Púchov

Novou posilou druholigových futba-
listov MŠK Púchov je 21-ročný český 
futbalista Ondřej Ullman. Do Púchova 

si to namieril z pražskej Dukly. S fut-
balom začal pod vedením svojho otca  
v piatich rokoch v klube Sokol Straško-
v-Vodochody v rodnej dediny Mnetěš. 
Keď mal osem rokov, uspel vo výbere 

futbalových talentov Sparty Praha  
a najslávnejšom českom klube pôsobil 
sedem rokov. Zo Sparty sa presunul do 
Dukly Praha, kde sa cez dorastenecké 
kategórie prepracoval až do prvého 
mužského tímu, kde si zahral druhú 
českú ligu.   

„Púchovský klub som si vybral preto, 
aby som nabral skúsenosti, ktoré by 
mi mali pomôcť v mojom futbalovom 
raste. Chcel by som odohrať čo najviac 
zápasov, aby som mohol ukázať svoj 
futbalový potenciál,“ povedal Ondřej 
pre klubový profil na sociálnej sieti. 

V Púchove je asi mesiac, zatiaľ je veľ-
mi spokojný s podmienkami, ktoré mu 
púchovský futbalový klub poskytol pre 
jeho rozvoj. „Sú tu skvelí ľudia z MŠK, 
ale aj ostatní okolo. Všetci sú veľmi 
priateľskí,“ povaľuje si prechod pod La-
chovec český futbalista. 

Jeho želaním je, aby sa mužstvu 
darilo, aby predvádzalo pekný futbal  
a nazbieralo čo najviac bodov. „Dúfam, 
že svojimi výkonmi budem robiť ra-
dosť klubu i našim fanúšikom,“ uzavrel 
Ullman.   Zdroj: Facebok MŠK Púchov

Ondřej Ullman: V Púchove sú 
skvelí ľudia, chcem robiť radosť

Novou tvárou vo futbalovej rodine 
MŠK Púchov je aj 19-ročný talento-
vaný Andrej Chupáň. Je rodákom 

z obce Turie pri Žiline, k futbalu 
prvýkrát pričuchol v rodnej obci už 
ako sedemročný. Z Turia odišiel do 
neďalekej Tepličky nad Váhom do 
dorastu. V Tepličke si ho všimli skauti 
zo Senice, pozvali ho na Záhorie na 
skúšku, v ktorej uspel. Jeho ďalším 
pôsobiskom bol futbalový klub MŠK 
Ružomberok, kde zotrval až do do-
rasteneckej kategórie. Tam ho po-
stihlo vážne ochorenie a na reštart 
kariéry si zvolil prestup do Kysuc-
kého Nového Mesta. Odtiaľ jeho 
kroky smerovali práve do Púchova. 

Pred začiatkom sezóny odpovedal 
na niekoľko otázok facebookoveho 
profilu MŠK Púchov. 

 Prišiel si k nám z klubu Kysucké 
Nové Mesto? Prečo si sa rozhodol 
práve pre púchovský MŠK? 

Dostal som možnosť vyskúšať si  
v Púchove tréningový proces a vlast-
ne všetko čo s tým súvisí. Myslím si, 
že je to pre mňa veľká príležitosť do 
budúcnosti. Som rád že som práve  
v Púchove.  

 Ako sa ti páči v našom klube? 
Čo hovoríš na hráčsky káder a sa
motné fungovanie klubu?

Som tu síce krátko, no musím po-
vedať že mám zatiaľ skvelé pocity. 
Partia v kabíne je super a podmienky 
na celkové fungovanie futbalistu sú 
na veľmi kvalitnej úrovni. Ľudia ktorí 
pracujú v klube sú priateľskí a ochot-
ní kedykoľvek pomôcť. Som za túto 
príležitosť veľmi rád. 

 Aké ciele si dávaš pred pôsobe
ním v klube?

Som cieľavedomý hráč a preto sa 
nebojím mať tie najvyššie ciele, ale 
samozrejme všetko robiť s pokorou. 
Dúfam že spoločne s chalanmi poz-
bierame čo najviac bodov a budeme 
tešiť každého nášho fanúšika. Pevne 
verím, že sa ukážem aj po individuál-
nej stránke.        Facebok MŠK Púchov

Andrej Chupáň: Púchov je pre mňa 
veľká príležitosť do budúcnosti 

Posilňujeme realizačný tím mužov 
o nového trénera brankárov. Martina 
Leška, ktorý sa bude v klube naplno 
venovať mládežníckym brankárom, 
nahradil Róbert Jaroš. Pred štartom 
nového ročníka poskytol krátky rozho-
vor facebookovej stránke MŠK Púchov

 Našim fanúšikom si tak trochu už 
známy, pretože si v klube už pôso
bil, ale skús predsa len povedať nie
čo o svojej minulosti a kariére ako 
hráč aj tréner? 

S futbalom som začal ako sedem 
ročný v prípravke MSK Žilina pod ve-
dením trénera Mühelyiho. Prešiel som 
viacerými kategóriami, no postupom 
času som zistil, že potrebujem zme-
nu tak moje kroky viedli do Považskej 
Bystrice kde si ma všimol pán tréner 
Jozefovič (človek s veľkym srdcom a 
skvelý tréner) a môj futbalový život sa 
presunul do Púchova, kde som prežil 
pre mňa najkrajšie športové obdobie 
s výbornou partiou chalanov. Nasle-
dovala Dolná Poruba, Aqua Turčians-
ke Teplice, Kinex Bytča. No postupom 
času prichádzali zdravotne problémy 
a tak moje pôsobenie pokračovalo 
už iba v nižších súťažiach v mojom 
okrese, až som nakoniec rukavice za-
vesil na klinec. Nasledovalo založenie 
súkromnej brankárskej školy, ktorou 
do dnešného dňa prešlo cez 30 bran-
károv. 

 Prečo si sa opäť rozhodol prijať 
ponuku na návrat do púchovského 
MŠK v pozícii trénera brankárov?

Ponuku z Púchova vnímam ako 
výzvu. Je to klub mne srdcu blízky.  
V neposlednom rade hlavným tréne-
rom je môj bývalý spoluhráč a dlho-
ročný kamarát Lukáš Kaplan, taktiež 
som si sadol s asistentom Jožkom Pa-
gáčom a myslím, že naša komunikácia 
a spolupráca zatiaľ funguje dobre. Po 
príchode do Púchova som mal mož-
nosť vidieť pár tréningov mládeže. Sú 
tu mladí perspektívni tréneri, trénin-
gové jednotky sú kvalitne dobre na-
stavené, ako aj podmienky pre hráčov. 
Mládež je naša buducnosť, chlapcom 
sa treba venovať, a toto je podľa mňa 
výborná cesta ako vychovať odcho-
vancov. Čo sa týka hráčskeho kádra, 
sú to mladí chalani, ktorí musia veľmi 
tvrdo na sebe pracovať, aby mohli ob-
liekať púchovský dres. Ochota na sebe 
pracovať u hráčov je, ale taktiež dobrá 
kvalita v šatni už určite sedí. 

 Aké ambície si dávaš pred pôso
bením v klube?

Čo sa ambícii týka, mám na staros-
ti aj kategóriu U15 - U14. Chlapci sú 
mladí majú chuť trénovať, pracovať na 
sebe, je tam veľa nedostatkov na ich 
vek ktoré by už mat nemali a musíme 
na nich pracovať, samozrejme aj veľa 
pozitívnych veci, len treba stále praco-
vať a ísť si za svojim snom. Tino Strelčik 
a Peter Pilný za toto krátke obdobie, 
čo ich trénujem môžem povedať, že sú 
to veľmi pracovití chlapci, majú medzi 
sebou zdravú rivalitu a mojim cieľom 
je urobiť ešte väčší progres, dostať  
z nich viac, pretože vždy tam ešte limit 
je, ako sme už spolu rozprávali bude 
to cez zuby, bolesť, ale o tom je šport. 

Vďaka za šancu byt súčasťou tohto 
klubu a dúfam, že sa nám v lige bude 
dariť.         

Zdroj: Facebok MŠK Púchov

Nový tréner brankárov MŠK Púchov

Ďalšou posilou futbalistov MŠK 
Púchov je 20-ročný René Holáň. 
Pod Lachovec prišiel zo Žiliny. S fut-
balom začal ako deväťročný v rod-
nom Kysuckom Novom Meste, po 
roku prestúpil do žilinskej akadémie  
a pod Dubňom zostal až do tejto se-
zóny.

Aj pre neho je Púchov šancou naz-
bierať skúsenosti pre ďalšiu kariéru. 
„Do Púchova som prišiel počas let-
nej prípravy, páči sa mi tu veľmi  
a som spokojný ako to tu celé fun-
guje. Kolektív je tu super a som rad 
že môžem byt jeho súčasťou. Rov-
nako ako jeho spoluhráči, aj René 

chce odohrať čo najviac zápasov  
a pomôcť klubu nazbierať čo najviac 
bodov.                  Facebok MŠK Púchov

René Holáň: Kolektív v Púchove je  
super, som rád, že som jeho súčasťou
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Dňa 10. 7. náš MK Púchov a MK Zubří organizo-
vali prvé preteky letného seriálu PORSCHE Cup. 
Prvé preteky boli v sobotu v Púchove žiaľ iba za 
účasti pretekárov zo Slovenska. Pretekári z ČR ne-
prišli, kvôli prísnym opatreniam vstupu na územie 
SR .

Pretekov sa zúčastnilo 20 pretekárov z Martina, 
Revúcej, Dubnice n. Váhom, z toho bolo osem 
juniorov, ktorí boli samostatne hodnotení v kate-
górii Porsche 911 RSR. Juniori štartovali ako prví 
a aj napriek menším skúsenostiam, jazdili výbor-
ne a bolo vidieť, že tento autodráhový šport ich 
baví. Juniori z Púchova boli členovia automode-
lárskych krúžkov a jazdili za CVČ Včielka Púchov. 
Prvé miesto si vybojoval Kučera Michal z Martina, 

na druhom mieste sa umiestil Samuel Vojcík z CVČ 
Včielka Púchov a na treťom mieste skončil Koter-
ba Timo z Revúcej.

Preteky sú vyhlásené v troch kategóriách – Por-
sche 911 Carrera, Porsche 917K Carrera a Porsche 
Open. Prvé dve kategórie sa jazdia iba s autami 
Carrera s povolenými úpravami a pôvodnými mo-
tormi, tretia kategória Porsche OPEN je otvorená 
pre autá ľubovoľných výrobcov a ľubovoľné mo-
tory.

Najúspešnejší pretekár Roman Bednárik vyhral 
s prehľadom všetky tri kategórie a ako najúspeš-
nejší pretekár, získal aj cenu - publikáciu Porsche  
s venovaním. Druhé preteky tohto seriálu budú 
21. 8. v Zubří.             Martin Kumičak, MK Púchov

Roman Bednárik vyhral na Porsche 
Cup v Púchove všetko, čo sa dalo 

O z n á m e n i e 
o neuskutoč
není seriálu 
súťaží Sloven
skomoravskej 
hasičskej ligy 
v roku 2021 
vzhľadom na 
aktuálne plat
né opatrenia 
na hraniciach. 

Vzhľadom na 
aktuálne platné opatrenia na hraniciach, pre-
dovšetkým pri vstupe do Slovenskej republiky, 
sme oslovili hasičské družstvá s otázkou, či sa 
za týchto podmienok plánujú zúčastniť SMHL. 
Z vyjadrení družstiev je zrejmé, že až na dve 
výnimky, žiadne z nich nespĺňa podmienky 
pre vstup na územie Slovenskej republiky bez 
nutnosti absolvovania preventívnej karantény. 
Tým pádom sa stráca hlavná myšlienka ligy 
– možnosť porovnať sily medzi slovenskými  
a moravskými družstvami.

Na základe vyššie uvedených skutočností 
členovia občianskeho združenia SMHL online 
hlasovaním rozhodli väčšinou hlasov, že SMHL 
v roku 2021 nebude spustená.

Výbor SMHL zároveň všetkým družstvám 
odporúča zúčastniť sa, pokiaľ je to možné, plá-
novaných súťaží a podporiť tak organizátorov  
a kamarátov hasičov.             Výbor SMHL

SMHL 2021 sa napokon 
neuskutoční

Slovenskomoravská 
hasičská liga

Hokejový klub MŠK 
Púchov organizuje  
v auguste Letnú školu 
korčuľovania. Je určená 
pre deti púchovských 
základných (prvý a druhý 
ročník) a materských škôl 
(posledný ročník MŠ) za 
účelom výuky korčuľova-
nia na ľadovej ploche.

Dátum a čas realizácie: nedele v mesiaci august 
2021 od 16,00 - 17,00 hod.

Dieťa s korčuľami a prilbou príde v doprovode 
osoby, ktorá bude mimo ľadovej plochy. Dopo-
ručená výbava: teplé oblečenie, čiapka, rukavice, 
hokejka.

Kto môže prísť: Odporúčame deťom od 5 - 8 ro-
kov, prednostne deťom, ktoré budú navštevovať 
športové triedy (prvý a druhý ročník) zamerané 
na hokej v školskom roku 2021/2022 na ZŠ Ko-
menského.

Cena: zdarma
Prosím vopred sa nahlásiť telefonicky u šéftré-

nera hokejového klubu: Miroslava Nemčeka 
na tel.: 0905 528 398 alebo priamo mailom 
(mskpuchov@mskpuchov.sk) zaslať vyplnenú 
prihlášku do 26.07.2021. Pri telefonickej rezervá-
cií, či nahlásení, bude i tak potrebné následné 
vyplnenie prihlášky. Prihláška zaslaná mailom 
urýchli spracovanie údajov.           HK MŠK Púchov

Letná hokejová škola

Futbalisti Partizána 
Bardejov a ŠK Slovan 
Bratislava U21 budú 
v novej sezóne hrať 
opäť v druhej najvyš-
šej súťaži. Rozhodol 
o tom Výkonný výbor 
Slovenského futbalo-
vého zväzu.

„Výkonný výbor 
schválil zaradenie 

Bardejova a Slovana B do druhej ligy mužov pre 
nasledujúci súťažný ročník 2021/22,“ Sportnetu 
potvrdil Miroslav Richtárik, vedúci oddelenia ria-
denia súťaží a predseda komisie pre riadenie dru-

hej ligy.
Bardejov sa v súťaži udržal vďaka neudelenej 

licencii pre Nitru, Slovanisti zas môžu ďakovať 
Myjave, ktorá ako víťaz tretej ligy Západ nepodala 
prihlášku do druhej ligy. „Rozhodnutie SFZ vní-
mame pozitívne a túto šancu si nesmierne váži-
me. Uvedomujeme si, že sme sa zachránili na úkor 
niekoho druhého. 

Spravíme všetko preto, aby sa nič podobné neo-
pakovalo,“ reagoval prezident Partizána Bardejov 
Stanislav Soroka. Veľké vyhlásenia pred novým 
ročníkom v Bardejove nedávajú, radi by hrali v po-
kojnom strede tabuľky.                           

Zdroj: Futbalnet, Ivan Mriška

Bardejov a Slovan B napriek „zostupu“ 
zostávajú v druhej futbalovej lige
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným a  zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 
13.7.2021 rozlúčiť s našou 
drahou mamou, babkou 
a  prababkou Emíliou 
Hodoškovou, ktorá nás 
opustila vo veku 88 ro-
kov. Ďakujeme za preja-
vy sústrasti a  kvetinové dary. Poďakovanie patrí 
aj pánovi farárovi Fabokovi, pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku a pracovníkom  
CSS – Chmelinec Púchov, najmä zdravot-
níckemu úseku, za príkladnú starostlivosť 
o našu mamu. Smútiaca rodina.

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

SPOMIENKA
„Sú chvíle, ktoré ťažko 
prežívame. Sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomí-
name. Márne Ťa naše oči 
všade hľadajú, stále po 
tvári slzy stekajú. Osud Ti 
nedoprial s nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.“ Dňa 
29.7.2021 si pripomíname 1. smutné výročie, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko, svokor, brat Dušan Hvizdák. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. „Tá rana v 
srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. V srdci Ťa 
stále má a s láskou na teba spomína manželka 
Marta, dcéra Zuzka a syn Dušan s rodinami.“

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v srdciach 
našich žiješ stále s  nami.“  
Dňa 24.7.2021 si pripomí-
name 1. výročie, čo nás 
opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko Alojz Kudlej  
z Horných Kočkoviec. 
S  láskou spomínajú man-
želka, deti a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 16.7.2021 sme si 
pripomenuli 22. výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy,  babky a  prabab-
ky Márie Pagáčovej 
z Nosíc. S láskou a úctou 
spomína syn Rudolf s ro-
dinou.

SPOMIENKA
Dňa 24.7.2021 uply-
nú 3 roky, čo nás na-
vždy opustil Miroslav  
Mareček z  Dohňan. Za 
tichú spomienku ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a  spomínajú 
s nami. S úctou a  láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 21.7.2021 si pripome-
nieme 3. výročie úmrtia 
manželky, mamy a babky 
Emílie Scherkovej. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
spolu s  nami tichú spo-
mienku. Spomína manžel, 
deti a vnúčatá.

SPOMIENKA
So smútkom v  srdci si 
dňa 27.7.2021 pripome-
nieme 1. výročie úmrtia 
našej drahej Antonie  
Valachovej, rod. Stopko-
vej z Dolných Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
dcéra s rodinou a sestra.

SPOMIENKA
Dňa 21.7.2021 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, dedko Ondrej 
Bulko. S láskou spomí-
najú manželka, syn a dcé-
ra s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Pri príležitosti nedožitých 
100 rokov si spomíname 
na otca, deda a pra deda 
Miloslava Doležela.  
S láskou spomína celá 
rodina.

SPOMIENKA
,,Odišla si ticho, žiadne 
lúčenie, ostalo nám len 
smutné spomínanie. “ Dňa 
13.7.2021 sme si pripome-
nuli 1. výročie, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mama, babka Veronika 
Chovancová. S láskou 
spomína syn Marián, dcé-
ra Alena a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
,,Čas plynie, dni sa míňajú, 
spomienky na teba zo-
stávajú.“ Dňa 21.7.2021 si 
pripomenieme 2. výročie 
úmrtia nášho milovaného 
syna Ladislava Beneša. 
S  láskou spomínajú otec, 
mama, sestry Martina 
a  Adriana s  rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si 
dňa 24.7.2021 pripomí-
name 2. výročie, kedy nás 
opustil milovaný manžel, 
otec a dedko Vladimír 
Miko. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 15.7.2021 by sa bola 
Eva Škripcová dožila 100 
rokov a dňa 5.6.2021 sme 
si pripomenuli 22. výročie 
úmrtia našej mamy, babky 
a  prababky. Spomína syn 
Vladimír a nevesta Božena 
s rodinami.
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SPOMIENKA
„Čas plynie, dni a roky sa míňajú, spomienky na 
Vás zostávajú.“ Dňa 25.7.2021 si pripomíname 
30. výročie úmrtia našej mamy Jaroslavy Kršia
kovej, rod. Šulavíkovej a 20. výročie úmrtia otca 
Jána Kršiaka z Hoštinej. S láskou spomínajú 
dcéra Emília s manželom a vnukom Romanom, 

dcéra Jana s manželom a vnučkou Tamarkou.

BLAHOŽELANIE
Pred tromi rokmi v jedno 
krásne ráno zaštebotal 
vrabček: “Narodil sa chlap-
ček!“ Dňa 19.7.2021 oslávil 
krásne narodeniny náš 
synček Jožko Pšenák. 
Všetko najlepšie mu želajú 
mamina, tatino, sestrička 
Iva, Eli, dedko a babka.

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

POĎAKOVANIE
Dobrý deň, vážená pani riaditeľka Ing. Andrea 
Jankovičová, príjmite našu vďaku smerujúcu 
k vedeniu zariadenia, zdravotnému personá-
lu, sociálnemu ako aj ekonomickému úseku 
za dlhoročnú starostlivosť o nášho príbuzné-
ho pána Alojza Danihlíka. Chceme vám po-
ďakovať za trpezlivosť a empatiu, s akou pri-
stupujete Vy a Vaši zamestnanci k obyvateľom 
zariadenia CSS - Chmelinec, Púchov. Veľmi si 
vážime prístup všetkých pracovníkov ku klien-
tom, že nezabúdajú na ľudskosť v každom 
okamihu ich života. Za celú rodinu ďakujeme.

SLUŽBY

• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• 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
• Hľadám na kúpu RD v Púchove a okolí. Tel.: 0911 
929 300
• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142

PREDAJ

• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600
• Na predaj chata s pivnicou a záhradou v Lednických 
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

PONUKA

• Navštívte TRESKA BURGER v Púchove, Ul. 1. mája 
877. Naša špecialita chrumkavý burger s treskou 
exklziv,  rôzne majonézové šaláty, hod dogy, čerstvé 
pečené obložené croissanty, mrazené polievky  
a výrobky z mäsa. Po -Pia 7:00-16:00.

PRÁCA

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného, telesne 
postihnutého muža na vozíku, len z Púchova. Práca 
počas prac. týždňa – väčšinou v dopolud. hodinách. 
Ide o pomoc v domácnosti, upratovanie, nakupovanie, 
sprevádzanie pri voľnočasových aktivitách. 
Podmienkou je VP, zákl. mzda 450 € / mesiac a podľa 
potreby, možno aj viac. 0940 713 746

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

Poľnohospodárske družstvo Mestečko príjme do 
zamestnania: dojiča (dojičku) do ŽV Dohňany, 
mzda 900 € brutto, možnosť ubytovania v 2-iz-
bovom byte. Ošetrovateľa zvierat – kŕmiča, mzda 
900 € brutto. Kontakt: Ing. Krško 0915 842 230,  
zv@pdmestecko.sk.
Vodičov nákladných vozidiel (aj živnostníkov  
a brigádnikov), mzda minimálne 1000 € brutto, vo 
výkone aj viac. Strojníkov stavebných strojov (aj 
živnostníkov a brigádnikov), mzda 8 €/hod. brutto 
vo výkone, živnostníci 10 €/ hod. Kontakt: p. Gášek 
0915 842 232, autodoprava@pdmestecko.sk

SPOMIENKA
Pripomíname si 14. vý-
ročie úmrtia manžela, 
otca a starého otca Ivana  
Škripca. Spomína na 
neho manželka, syn 
a  vnúčatá Šimon, Filip, 
Matúš a  Ivanka. „Navždy 
ostaneš v našich srdciach.“

SPOMIENKA
„Ťažké sú kroky k miestu, 
kde Ty navždy spíš, prešlo 
už  šesť rokov a Ty sa k nám 
už nikdy nevrátiš. Smútok 
v srdci stále máme, s lás-
kou na Teba spomíname. 
Tam v raji nebeskom po-
koj večný maj, buď našim 
anjelom, na zemi nás 
chráň.“ Dňa 23.7.2021 sme si pripomenuli šieste 
výročie , keď nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, syn , brat Peter Vrábel z Púchova. S láskou 
spomínajú rodičia, brat, manželka,  dcéra Anetka, 
svokrovci a ostatná rodina.

Obec Dolné Kočkovce, so sídlom Škol
ská 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 po-
mer 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 odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od počtu 
rokov započítanej praxe a odbornej spôsobilosti.
Miesto práce: Obecný úrad Dolné Kočkovce, Školská 
136, 020 01 Dolné Kočkovce.
Termín nástupu: ihneď alebo podľa dohody, naj-
neskôr od 1. 9. 2021.
Informácie pre uchádzača: 
Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej 
stránke obce Dolné Kočkovce
https://www.dolnekockovce.sk/oznamy/pracovna-
ponuka-referent-stavebneho-uradu.html

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30 - 12.00 -16:00 hod.

reklama@puchovskakultura.sk
0905 750 121

Očkovanie detí od 12 rokov
proti COVID19 už aj v Púchove 

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast  
MUDr. Evy Cígerovej v Púchove oznamuje, že 
od 23. 7. 2021 začala očkovať proti COVID-19 

deti od 12 rokov veku.
Termín si môžete dohodnúť telefonicky na:

+421 424 634 647.
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