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Spomienka na SNP v Europarku a Mladoňove
Mesto Púchov v spolupráci so Základnou organizáciou Sloven-Mesto Púchov v spolupráci so Základnou organizáciou Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov Púchov oslávilo v ne-ského zväzu protifašistických bojovníkov Púchov oslávilo v ne-
deľu 29. augusta 77. výročie Slovenského národného povstania. deľu 29. augusta 77. výročie Slovenského národného povstania. 

Mesto pri pietnom akte v mestskom parku pri pomníku pamiatky Mesto pri pietnom akte v mestskom parku pri pomníku pamiatky 
padlých v 1. a 2. svetovej vojne reprezentovala primátorka mesta padlých v 1. a 2. svetovej vojne reprezentovala primátorka mesta 
Katarína Heneková, poslanci mestského zastupiteľstva Irena Kováči-Katarína Heneková, poslanci mestského zastupiteľstva Irena Kováči-
ková a Cyril Crkoň a tiež vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí ková a Cyril Crkoň a tiež vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí 
Daniela Gabrišová. Daniela Gabrišová. 

K zhromaždeným prítomným občanom sa prihovorila primá-K zhromaždeným prítomným občanom sa prihovorila primá-
torka mesta Katarína Heneková:torka mesta Katarína Heneková:

Stretávame sa tu dnes, aby sme si pripomenuli 77. výročie SNP, pri Stretávame sa tu dnes, aby sme si pripomenuli 77. výročie SNP, pri 
ktorom si súčasne pripomíname aj Deň Ústavy SR, pripadajúci na  ktorom si súčasne pripomíname aj Deň Ústavy SR, pripadajúci na  
1. september. Oba dátumy sú pre nás – spoločnosť ľudí vnímajúcich 1. september. Oba dátumy sú pre nás – spoločnosť ľudí vnímajúcich 
svoju históriu, vážiacich si svoj pôvod a ďakujúcich za odvahu svojich svoju históriu, vážiacich si svoj pôvod a ďakujúcich za odvahu svojich 
predkov – veľmi dôležité. Zamyslime sa nad tým – čo pre nás zname-predkov – veľmi dôležité. Zamyslime sa nad tým – čo pre nás zname-
ná číslo 77? To nie sú len dve sedmičky vedľa seba stojace. Vnímame  ná číslo 77? To nie sú len dve sedmičky vedľa seba stojace. Vnímame  
z neho totiž význam vzostupu a následného úspechu. Vzoprenie sa ná-z neho totiž význam vzostupu a následného úspechu. Vzoprenie sa ná-
roda, ktorý mal odvahu a silu bojovať proti Nemcom a fašizmu, a hoci za roda, ktorý mal odvahu a silu bojovať proti Nemcom a fašizmu, a hoci za 
cenu mnohých ľudských životov, podarilo sa vybojovať skutočný osobitý cenu mnohých ľudských životov, podarilo sa vybojovať skutočný osobitý 
charakter, ducha, hranice a samostatnosť. Úspech, o ktorý sa všetci tak charakter, ducha, hranice a samostatnosť. Úspech, o ktorý sa všetci tak 
tvrdo snažili, sa napokon dostavil, i keď s trpkou príchuťou. Naši predko-tvrdo snažili, sa napokon dostavil, i keď s trpkou príchuťou. Naši predko-
via sa však nevzdali a s vervou pokračovali za svojim cieľom – zachrániť via sa však nevzdali a s vervou pokračovali za svojim cieľom – zachrániť 
seba, štát, jazyk, celý národ. seba, štát, jazyk, celý národ. 

Robiť ústupky, to nebolo vlastné našim predkom, ktorí určite veľmi Robiť ústupky, to nebolo vlastné našim predkom, ktorí určite veľmi 
dobre vedeli, aké hodnoty sú pre človeka najdôležitejšie, ako láska, dobre vedeli, aké hodnoty sú pre človeka najdôležitejšie, ako láska, 
úcta, a to nielen voči ostatným, ale i voči sebe. S rešpektom im vlastným úcta, a to nielen voči ostatným, ale i voči sebe. S rešpektom im vlastným 
podstúpili aj riziko pomoci partizánom a vo výsledku tak nám všetkým, podstúpili aj riziko pomoci partizánom a vo výsledku tak nám všetkým, 
aj tým, ktorí tu dnes stojíme a spomíname na ich hrdinstvo, odvahu  aj tým, ktorí tu dnes stojíme a spomíname na ich hrdinstvo, odvahu  
a priebojnosť, zachránili životy, budúcnosť. Možno pocítime bolesť, žiaľ a priebojnosť, zachránili životy, budúcnosť. Možno pocítime bolesť, žiaľ 
a smútok pri predstave mnohých neľahkých momentov, aké zaiste s utr-a smútok pri predstave mnohých neľahkých momentov, aké zaiste s utr-
pením prežívali. Bez rúhania sa s pokorou prijali svoj osud všetci tí, ktorí pením prežívali. Bez rúhania sa s pokorou prijali svoj osud všetci tí, ktorí 
sa neváhali zapojiť a brániť našu históriu. Zároveň si kládli za cieľ nene-sa neváhali zapojiť a brániť našu históriu. Zároveň si kládli za cieľ nene-
chať vytrhnúť naše korene z pamäti svojich blízkych, histórie - a dnes už chať vytrhnúť naše korene z pamäti svojich blízkych, histórie - a dnes už 
i nás, pretože o nich vieme a môžeme si ich uctiť... Dostali sme možnosť i nás, pretože o nich vieme a môžeme si ich uctiť... Dostali sme možnosť 
žiť bezstarostne, neobmedzene, v láske a mieri. Využime to.žiť bezstarostne, neobmedzene, v láske a mieri. Využime to.

 Zástupkyňa ZO SZPB Irena Kováčiková vo svojom príhovore  Zástupkyňa ZO SZPB Irena Kováčiková vo svojom príhovore 
okrem iného uviedla: okrem iného uviedla: 

Vypuknutie SNP v auguste 1944 vyvolalo aj v našom regióne mohut-Vypuknutie SNP v auguste 1944 vyvolalo aj v našom regióne mohut-
ný ohlas. Významné strediská zbrojárskeho priemyslu, blízkosť hranice  ný ohlas. Významné strediská zbrojárskeho priemyslu, blízkosť hranice  
s Moravou - obsadené a kontrolované nemeckými fašistami – všetko s Moravou - obsadené a kontrolované nemeckými fašistami – všetko 
toto predpokladalo partizánsku činnosť v tyle nepriateľa, nie súvislý toto predpokladalo partizánsku činnosť v tyle nepriateľa, nie súvislý 
frontový boj. O tom svedčí aj skutočnosť, že v jesenných mesiacoch roku frontový boj. O tom svedčí aj skutočnosť, že v jesenných mesiacoch roku 
1944 uskutočnilo sa na tratiach Žilina – Trenčín a Púchov – Horný Lideč 1944 uskutočnilo sa na tratiach Žilina – Trenčín a Púchov – Horný Lideč 
13 deštrukčných akcií a veľké množstvo sabotáží v závodoch. Partizán-13 deštrukčných akcií a veľké množstvo sabotáží v závodoch. Partizán-
ska vojna na území regiónu mala svoje zvláštnosti. Územie nebolo bez-ska vojna na území regiónu mala svoje zvláštnosti. Územie nebolo bez-
prostredne spojené s centrom Povstania na Pohroní, partizáni preto ne-prostredne spojené s centrom Povstania na Pohroní, partizáni preto ne-
mohli očakávať príchod síl a prísun bojovej techniky a zbraní. Obsadenie mohli očakávať príchod síl a prísun bojovej techniky a zbraní. Obsadenie 
regiónu fašistickými vojskami sa začalo v noci z 28. na 29. augusta 1944. regiónu fašistickými vojskami sa začalo v noci z 28. na 29. augusta 1944. 
Najskôr boli obsadené zbrojárske závody v Považskej Bystrici a Dubnici Najskôr boli obsadené zbrojárske závody v Považskej Bystrici a Dubnici 
nad Váhom. Mnohí zamestnanci slovenskej a českej národnosti odišli  nad Váhom. Mnohí zamestnanci slovenskej a českej národnosti odišli  
k partizánom a spolu s nimi aj 180 Francúzov, ktorí boli v Dubnici na k partizánom a spolu s nimi aj 180 Francúzov, ktorí boli v Dubnici na 
nútených prácach. Stali sa príslušníkmi II. partizánskej brigády Jána Žiž-nútených prácach. Stali sa príslušníkmi II. partizánskej brigády Jána Žiž-
ku. Svoju činnosť vyvíjali v oblasti Strážovských vrchov. Na území okresu ku. Svoju činnosť vyvíjali v oblasti Strážovských vrchov. Na území okresu 
pôsobila aj II. Šafárikova partizánska brigáda, ktorá sa v apríli 1945 pre-pôsobila aj II. Šafárikova partizánska brigáda, ktorá sa v apríli 1945 pre-
bojovala na Moravu. V oblasti Púchova – Ledníc - Červeného Kameňa bojovala na Moravu. V oblasti Púchova – Ledníc - Červeného Kameňa 
operovala brigáda pod velením Jozefa Brunovského .operovala brigáda pod velením Jozefa Brunovského .

V októbri 1944 v obci Lazy pod Makytou v osade Mladoňov zavraždi-V októbri 1944 v obci Lazy pod Makytou v osade Mladoňov zavraždi-
li 4 partizánov a 18 miestnych obyvateľov. Celú osadu vypálili. V apríli li 4 partizánov a 18 miestnych obyvateľov. Celú osadu vypálili. V apríli 
1945 jednotka SS divízie postrieľala 19 obyvateľov Ladiec. Po represáli-1945 jednotka SS divízie postrieľala 19 obyvateľov Ladiec. Po represáli-
ách ostali masové hroby v Dubnici nad Váhom, v Nimnici, Beluši, Záriečí, ách ostali masové hroby v Dubnici nad Váhom, v Nimnici, Beluši, Záriečí, 
Vrchteplej a inde... Protifašistický odboj bol dobrovoľným, spontánnym Vrchteplej a inde... Protifašistický odboj bol dobrovoľným, spontánnym 
a masovým vystúpením prevažnej väčšiny obyvateľstva bez národného, a masovým vystúpením prevažnej väčšiny obyvateľstva bez národného, 
stavovského, politického a náboženského rozdielu. Históriu by sme mali stavovského, politického a náboženského rozdielu. Históriu by sme mali 
chápať ako sebapoznávanie, skúšané konfliktnosťou životnej pravdy. Aj chápať ako sebapoznávanie, skúšané konfliktnosťou životnej pravdy. Aj 
preto dnes môžeme s celkom čistým svedomím tvrdiť, že nositeľom SNP preto dnes môžeme s celkom čistým svedomím tvrdiť, že nositeľom SNP 
bol slovenský človek, slovenský národ, jemu dnes patrí naša vďaka. Na bol slovenský človek, slovenský národ, jemu dnes patrí naša vďaka. Na 
účastníkoch povstania, partizánskej vojny, ale i oslobodzovacích bojov účastníkoch povstania, partizánskej vojny, ale i oslobodzovacích bojov 
a s nimi i členov SZPB, na nás všetkých záleží, aby sa na hrdinské udalosti a s nimi i členov SZPB, na nás všetkých záleží, aby sa na hrdinské udalosti 
nikdy nezabudlo. nikdy nezabudlo. 

Popoludní sa konal pietny akt pri pamätníku zavraždených obyva-Popoludní sa konal pietny akt pri pamätníku zavraždených obyva-
teľov Mladoňova, na ktorom sa zúčastnil župan TSK Jaroslav Baška, teľov Mladoňova, na ktorom sa zúčastnil župan TSK Jaroslav Baška, 
primátorka Katarína Heneková s manželom, starosta obce Lazy pod primátorka Katarína Heneková s manželom, starosta obce Lazy pod 
Makytou Ján Mičega a desiatky občanov. Makytou Ján Mičega a desiatky občanov. 

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Aktuálne: na očkovanie dňa 4.9.2021 môžu prísť občania aj bez re-
gistrácie. Stačí priniesť len občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Vo štvrtok 19. augusta 2021 sa  
v hlavnej sále Divadla Púchov stretli 
poslanci mestského zastupiteľstva 
na svojom piatom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 11 poslan-
cov, ospravedlnili sa ôsmi poslanci 
Emil Filo, Ivan Kubiš, Miroslav Kubičár, 
Daniel Lako, Rudolf Marman, Marián 
Mišún, Ján Riško a Milada Vargová. 

Primátorka mesta Katarína Heneko-
vá po otvorení zasadnutia a schválení 
programu rokovania dala slovo hlav-
nej kontrolórke Marte Kaveckej. Tá 
predložila poslancom Správu č. 2/2021 
z kontroly hospodárenia ZŠ Mládež-
nícka ul., Púchov na vybratej vzorke 
dokladov z roku 2020, ktorú poslanci 
po prerokovaní zobrali na vedomie.

V 2. bode rokovania vedúca ekono-

mického oddelenia Mestského úradu 
Púchov Lucia Pružinská predložila 
poslancom návrh na úpravu rozpočtu 
Mesta Púchov. Išlo o presuny medzi 
položkami v rámci schválených akcií 
Nosice - rekonštrukcia komunikácie 
Hydrocentrála, Chodník Novonosická, 
Rekonštrukcia cesty Ihrište, PD Rea-
lizácia parkovacích miest Obrancov 
mieru, Gorazdova, Komenského, Ple-
cháč, Okružná, Pokračovanie Dvory 
pre grant IROP, Revitalizácia verejné-
ho priestranstva - sídlisko Sedlište, PD 
odbočovací pruh Hollého ul. a verejné 

osvetlenie Chmelinec a Horné Kočkov-
ce. Poslanci navrhované zmeny roz-
počtu schválili.

V 3. bode rokovania prednostka 
mestského úradu Iveta Brindzová na-
vrhla prenájom niekoľkých nehnuteľ-
ností v prospech spoločnosti Podnik 
technických služieb mesta, s.r.o., kto-
rá spoločnosť požiadala o predĺženie 
doby nájmu do roku 2024. Tento ná-
vrh zastupiteľstvo neschválilo, aj keď 
zaň hlasovalo všetkých 11 prítomných 
poslancov. Nájom majetku mesta  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
schvaľuje zastupiteľstvo totiž až 3/5 
väčšinou všetkých poslancov, čo pred-
stavuje súhlas najmenej 12 poslancov. 

V bode rôzne primátorka mesta Ka-
tarína Heneková navrhla zriadenie 

komisie k riešeniu petície vo veci pro-
blému spolužitia s rómskymi občanmi 
na ulici J. Smreka 485 v zložení: Lukáš 
Ranik – predseda, Marián Mišún, Cy-
ril Crkoň, Ján Riško, Mário Martinko  
a Juraj Škripec – tajomník. Poslanci jej 
návrh schválili.

Posledné uznesenie, ktoré zastupi-
teľstvo schválilo, bol návrh prednostky 
mestského úradu Ivety Brindzovej na 
vyčlenenie vlastných finančných pro-
striedkov v rozpočte Mesta Púchov 
na spolufinancovanie výstavby 36 
nájomných bytov bežného štandardu  

v stavbe „Prestavba a stavebné úpravy 
objektov A a B na Kolonke so zmenou 
účelu užívania na bytové domy“, na 
základe Zmluvy o dielo na zhotovenie 
stavby „Prestavba a stavebné úpravy 
objektov A a B na Kolonke so zmenou 
účelu užívania na bytové domy“ od 
spoločnosti STROJSTAV, s.r.o. v sume 
25.869,27 eur v roku 2021, s možnos-
ťou čerpania aj v roku 2022.

Na zasadnutí mestského zastupi-
teľstva primátorka mesta Katarína 
Heneková informovala o nadchádzaj-

úcich významných udalostiach: ďalšie 
kolo očkovania proti COVID-19 v meste 
Púchov spoluorganizované mestským 
úradom sa uskutoční v prvú septem-
brovú sobotu a tradičný septembrový 
jarmok sa bude konať, avšak v netra-
dičnej forme. Aktuálne prebiehajú od-
borné porady k organizácii podujatia 
tak, aby bol pre občanov zabezpečený 
kvalitný kultúrny program a zároveň 
boli dodržané všetky epidemiologické 
opatrenia.

Slavomír Flimmel

Rokovali poslanci mestského zastupiteľstva



Počas uplynulého týždňa bolo odovzdané zrekon-
štruované oplotenie areálu cintorínu v mestskej čas-
ti Hrabovka, ktoré bolo v havarijnom stave a Mesto 
Púchov ho zaradilo medzi investičné akcie v II. polro-
ku 2021 s termínom realizácie od 12. 7. 2021. Rekon-
štrukčné práce pod taktovkou TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. 
v hodnote 10.261,42 eur pozostávali z výrubu nále-
tových drevín poprerastaných v pôvodnom oplote-
ní, ktoré bolo následne kompletne odstránené, ďalej 
boli osadené nové stĺpiky a vzpery pri pôvodne za-
chovaných stĺpikoch. Opravený bol oporný múr, tak-
tiež nový náter získali oceľové konštrukcie. Namon-
tovali sa i nové brány a kompletne nové oplotenie 
cintorína, čím vzhľad pietneho miesta získal na úcte. 

MsÚ Púchov
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Tretí ročník národnej súťaže Enviromesto sa stretol 
s priaznivou odozvou, čoho výsledkom je vrchol-
ný počet prihlásených miest v histórii celej súťaže.  
O víťazstvo a čiastkové ocenenia bude celkovo súpe-
riť 16 slovenských miest: Banská Štiavnica, Brezno, 
Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Pezi-
nok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske 
Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina.

Prihlásené mestá zabojujú o štyri ocenenia v jed-
notlivých súťažných oblastiach:  Prechod na zelené 
hospodárstvo (12), Ochrana prírody a krajiny, zelená 
infraštruktúra (15), Ochrana ovzdušia (14) a Adaptá-
cia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy (14).

Ambíciu stať sa víťazom súťaže a teda laureátom 
ocenenia Enviromesto 2021 má zapojením sa do 
všetkých súťažných oblastí jedenásť z nich (zoznam 
nižšie). Vyhlasovateľom národnej súťaže Enviromes-
to je Ministerstvo životného prostredia. „Rekordný 
počet prihlásených uchádzačov len podčiarkuje, že 
slovenské mestá si uvedomujú dôležitosť zabezpečiť 
pre svojich obyvateľov lepší a zdravší život. Zároveň 
chcú kvalitné mestské prostredie, ktoré v konečnom 
dôsledku pomôže lepšie odolávať dôsledkom klima-
tickej krízy,“ zdôraznil minister životného prostredia 
Ján Budaj, ktorý nad súťažou prevzal záštitu.

Registrácia do súťaže prebiehala od 1. júna do 31. 
júla. Projektom a aktivitám, s ktorými sa mestá do 
súťaže prihlásili, dominujú cyklotrasy, kompostova-
nie či budovanie dažďových záhrad. Aktuálne sa pri-
pravuje hodnotenie zapojených miest. O ocenených 
a víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia 
zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov 
partnerských organizácií. Samotné hodnotenie má 

dve etapy. „Začiatkom septembra bude I. kolo hod-
notenia, kedy sa na základe doručených prihlášok 
určia ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach. 

Koncom mesiaca sa potom v II. kole hodnotenia 
predstavia cez prezentácie aj samotné mestá, a na 
základe toho komisia určí víťaza. Zároveň bude môcť 
udeliť aj mimoriadne ocenenie za pozoruhodné vý-
sledky,“ približuje Michal Maco, generálny riaditeľ 
Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je 
hlavným organizátorom súťaže. Počas posledného 
ročníka súťaže Enviromesto v roku 2019 sa mimo-
riadne ocenenie ušlo desiatke slovenských miest za 
vzorné aktivity v rôznych oblastiach životného pro-

stredia, napríklad za nakladanie s biologicky rozloži-
teľným odpadom či za ochranu vtáctva v mestskom 
prostredí. 

Titul Enviromesto 2021 je prestížne ocenenie, ktoré 
odzrkadľuje pozitívny, hodnotný a invenčný prístup 
k starostlivosti o mestské životné prostredie. Vyhláse-
nie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdávanie cien 
sa uskutoční v priebehu októbra počas konferencie 
Životné prostredie miest a environmentálna re-
gionalizácia SR. Pre súťažiacich sú pripravené vecné  
a finančné ocenenia.

Slovenská agentúra životného prostredia

V súťaži Enviromesto sa predstaví aj mesto Púchov

Zrekonštruované oplotenie cintorína v Hrabovke

Už dávnejšie potreboval Hrabovský cintorín re-
konštrukciu. Ešte v minulom volebnom období sme 
podali žiadosť o vyčlenenie peňazí na tento projekt. 
Vzhľadom k tomu, že sa v Hrabovke robila v da-
nom období rekonštrukcia Riečnej ulice, za čo boli 
samozrejme Hrabovčania vďační, neostali financie 
na rekonštrukciu Hrabovského cintorína. V novom 
volebnom období sa pochopiteľne táto požiadavka 
zo strany poslancov Marmana a Žiačika zopakovala  
a taktiež bola táto požiadavka duplicitne podaná aj 
zo strany výboru miestnej časti.

Za prispenia členov ekonomickej komisie boli vy-
členené finančné prostriedky na tento projekt. Po 
odhlasovaní požiadavky zo strany poslancov na MsZ 
v Púchove nič nebránilo tomu, aby mohlo začať ve-

rejné obstarávanie na rekonštrukciu oplotenia. Za-
čiatkom júla sa po všetkých legislatívnych procesoch 
mohli začať práce na rekonštrukcii Hrabovského cin-
torína. Už dnes sa Hrabovčania môžu tešiť z nového 
zrekonštruovaného oplotenia. 

Poďakovanie patrí všetkým členom ekonomickej 
komisie, všetkým poslancom MsZ a veľké ďakujem 
patrí aj Danke Šicovej, ktorá svojimi odbornými zna-
losťami prispela ku realizácii projektu a ďakujem pat-
rí aj pani Štefánie Šveckovej, ktorá je takou miestnou 
patrónkou Hrabovského cintorína a vždy jej záleží 
na tom, aby zosnulí Hrabovčania mohli odpočívať  
v pokoji.

Rudolf Marman, poslanec MsZ

Hrabovčania sa tešia z nového oplotenia
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Projekt klubovne – sociálnej budovy 
na tenisových kurtoch za mestským 
kúpaliskom – pre Tenisový klub Púchov 
od začiatku realizácie tejto investičnej 
akcie, prebiehajúcej pod taktovkou 
MŠK Púchov, s.r.o., podporovala i pri-
mátorka mesta Katarína Heneková  
a taktiež spoločnosť Continental, dlho-
ročný podporovateľ TK Púchov.

Slávnostného uvedenia klubovne 
v areáli mestskej spoločnosti MŠK 
Púchov sa dňa 25. 8. 2021 zúčastnili 

okrem primátorky mesta Kataríny He-
nekovej v sprievode manžela Rastisla-
va, konateľa MŠK Púchov Štefana Ond-
ričku, hlavnej kontrolórky mesta Marty 
Kaveckej a predsedu Výboru Teniso-
vého klubu Púchov Vladimíra Kuchařa 
aj poslanci MsZ v Púchove - Ľubica 
Kuchařová, Peter Bílik, Miroslav Bučko 
a Irena Kováčiková. Slávnostne pásku 
prestrihli spoločne Vladimír Kuchař, 
Katarína Heneková a Ladislav Rosina, 
konateľ a riaditeľ spoločnosti Conti-
nental Matador Truck Tires s.r.o. Prí-
tomní boli aj niektorí z členov Výboru 
TK Púchov Eduard Kukosa a Ivan Luho-
vý. Po absolvovaní prehliadky dolného 
podlažia, ktoré je po oboch stranách 
rozdelené na sprchy, toalety a šatne, 
sa úvodného slova ujal predseda Vý-
boru TK Púchov Vladimír Kuchař, ktorý 
poďakoval všetkým prítomným za úsi-
lie, vynaložené pri realizácii projektu, 

ktorého dnešnú podobu zabezpečil 
profesionálny prístup MŠK Púchov  
a primátorky mesta, a chuť a energia 
všetkých sponzorov aj dobrovoľní-
kov, podieľajúcich sa na zhmotňovaní 
projektu. K slávnostnému uvedeniu 
do prevádzky si pripravil Vladimír Ku-
chař aj krátku prezentáciu k histórii  
a aktuál nej činnosti TK Púchov.

Pri príležitosti slávnostného otvore-
nia klubovne poďakovala a tenistom 
popriala všetko len to najlepšie i pri-

mátorka mesta: „Veľmi sa teším, že sme 
dnes mohli uviesť do života ďalšiu in-
vestíciu v meste – novú klubovňu na 
mestských tenisových dvorcoch. Po-
ďakovanie patrí konateľovi MŠK Štefa-
novi Ondričkovi, členom občianskeho 
združenia TK Púchov, jeho predsedovi 
Vladimírovi Kuchařovi, sponzorom 
tohto združenia, najmä spoločnosti 
Continental a v neposlednom rade 
poslancom MsZ, ktorí podporili, schvá-
lením financií, vybudovanie tohto ob-
jektu. Verím, že aj týmto spôsobom 
podporíme tento krásny šport a tenis-
tom v meste spríjemníme chvíle strá-
vené na kurtoch. Prajem veľa šťastia  
a športových úspechov všetkým tenis-
tom v našom meste,“ uviedla Katarína 
Heneková.

Progresívny krok zabezpečí nielen 
pohodlnosť pre všetkých púchovských 
tenistov či iných športových nad-

šencov, ale poteší určite aj ostatných 
návštevníkov mesta či priláka nové 
nádejné tenisové hviezdy. I to je no-
vým cieľom celého Výboru TK Púchov 
– rozšíriť povedomie o tenise v Púcho-
ve a pozvať všetkých, ktorí by radi hrali 

tenis – profesionálne alebo i pre radosť 
– navštíviť kurty a klubovňu v areáli 
MŠK Púchov.

Vladimír Kuchař zároveň všetkých 
pozval i na nadchádzajúci 24. ročník 

Memoriálu Ing. Rudolfa Crkoňa a 5. 
ročník Memoriálu Hrehora Luhového, 
ktorý sa uskutoční už prvú septembro-
vú sobotu 4. 9. 2021 od 8:30 hod. Zú-
častniť sa môžete i vy, pokiaľ vás baví 
tenis a hráte či už rekreačne, alebo 

profesionálne, turnaj vo štvorhre bude 
nielen o výhre, ale predovšetkým o zá-
bave a priateľskom kolektíve. 

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel

Nová klubovňa pre tenistov v areáli MŠK Púchov
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Mestská polícia

Tento rok si pripomíname sté výročie narodenia 
jedného z najvýznamnejších slovenských politi-
kov, vrcholného predstaviteľa obrodného procesu 
v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej, 
ktorá rok 2021 vyhlásila za Rok Alexandra Dubčeka. 
Pamiatku tohto veľkého človeka a rodáka z Trenčian-
skeho kraja si poslanci Zastupiteľstva TSK uctili sláv-
nostným zhromaždením v jeho rodisku. A to nielen 
za jeho činy, aktívnu účasť v bojoch počas SNP, jeho 
demokratické reformy či podporu novembra 1989, 
no najmä pre jeho ľudskosť. 

„Alexander Dubček vnášal do politiky základné 
ľudské cnosti a hodnoty a snažil sa obnoviť jej etický 
rozmer, čo zostáva výzvou aj pre našu súčasnú ge-
neráciu. Vývoj spoločnosti, nové civilizačné trendy 
a problémy si vyžadujú aj nové riešenia a politiku. 
Aj my, poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja, si uvedomujeme spoluzodpoved-
nosť za budúcnosť národa a rozvoj spoločnosti,“ píše 
sa v deklarácii, ktorá bude schválená na najbližšom 
septembrovom rokovaní zastupiteľstva. „Tolerant-
nosť, slušnosť a korektnosť zohrávala v živote Dubče-
ka primárnu úlohu. Veril v ľudí, veril v to, že si zaslúžia 
mať sa lepšie. Tejto vízii zostal verný do konca svojho 
života, rovnako ako presvedčeniu, že človek má vždy 

konať podľa svojho najlepšieho svedomia,“ vyzdvihol 
posolstvo uhrovského rodáka, ktorým bola úcta  
k človeku, predseda TSK Jaroslav Baška.

Výnimočnú udalosť si nenechal ujsť ani Dubčekov 
syn Pavol. Súčasťou programu slávnostného zasad-
nutia bolo aj odhalenie busty Alexandra Dubčeka či 
vernisáž výstavy. K okrúhlemu jubileu sa gratulovalo 
hneď dvakrát, druhým oslávencom bol čestný občan 
obce Uhrovec, herec Juraj Sarvaš, ktorému by 90-ku 
tipoval len málokto. Na znak úcty zhromaždenie po-
ložilo vence k pamätným tabuliam Ľudovíta Štúra  
a Alexandra Dubčeka pri ich rodnom dome, ten pre 
budúce generácie uchováva a spravuje Trenčianske 
múzeum. Ďalšie kroky prítomných smerovali k Mo-
hyle na Jankovom vŕšku, kde sa konali Krajské oslavy 
77. výročia SNP.

Tie si v obnovenom areáli na Jankovom vŕšku nene-
chal ujsť ani minister obrany SR Jaroslav Naď. Všetci 
prítomní sa spoločne zhodli, že práve priami účast-
níci Slovenského národného povstania sú pravými 
hrdinami nášho národa a jeho histórie. Atmosféru ce-
lého podujatia opäť dotváral pochod Nesmrteľného 
pluku a koncert Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.

TSKTSK  

Oslávili storočnicu A. Dubčeka

Otvorenie novej Špeciálnej materskej školy v Púchove
Vo štvrtok 2. septembra 2021 bude v Púchove otvorená Špeciálna materská Vo štvrtok 2. septembra 2021 bude v Púchove otvorená Špeciálna materská 

škola. Bude sa fungovať v areáli Špeciálnej základnej školy - Spojenej školy na škola. Bude sa fungovať v areáli Špeciálnej základnej školy - Spojenej školy na 
ulici Športovcov. Všetky deti bez rozdielu tak budú mať šancu adaptovať sa, získať ulici Športovcov. Všetky deti bez rozdielu tak budú mať šancu adaptovať sa, získať 
kvalitné vzdelanie a zapojiť sa do spoločnosti už od útleho veku, pričom sa im kvalitné vzdelanie a zapojiť sa do spoločnosti už od útleho veku, pričom sa im 
budú venovať špeciálni pedagógovia vykonávajúci svoju prácu s láskou a vďakou. budú venovať špeciálni pedagógovia vykonávajúci svoju prácu s láskou a vďakou. 
Rovnako láskavo vyzeralo i stretnutie primátorky mesta Kataríny Henekovej  Rovnako láskavo vyzeralo i stretnutie primátorky mesta Kataríny Henekovej  
a riaditeľky Spojenej školy Viery Turzovej, ktorá previedla primátorku obnovenými a riaditeľky Spojenej školy Viery Turzovej, ktorá previedla primátorku obnovenými 
priestormi škôlky a triedami aj sociálnymi zariadeniami pre deti s rôznymi priestormi škôlky a triedami aj sociálnymi zariadeniami pre deti s rôznymi 
poruchami. Napriek tomu, že Spojená základná škola nie je v zriaďovateľskej poruchami. Napriek tomu, že Spojená základná škola nie je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Púchov, s pomocou dobrých ľudí, ktorí sa zapojili do zbierky pôsobnosti Mesta Púchov, s pomocou dobrých ľudí, ktorí sa zapojili do zbierky 
pre deti do špeciálnej MŠ, odovzdala Katarína Heneková do rúk riaditeľky  pre deti do špeciálnej MŠ, odovzdala Katarína Heneková do rúk riaditeľky  
a pedagogičiek edukatívne hry, hračky (bábiky, sety pre rôzne druhy povolaní)  a pedagogičiek edukatívne hry, hračky (bábiky, sety pre rôzne druhy povolaní)  
a výtvarné potreby (modelovacie hmoty, farby, pastelky, výkresy) pre deti, ktoré a výtvarné potreby (modelovacie hmoty, farby, pastelky, výkresy) pre deti, ktoré 
do špeciálnej škôlky nastúpia, so zámerom spríjemniť im pobyt v materskej škole.  do špeciálnej škôlky nastúpia, so zámerom spríjemniť im pobyt v materskej škole.  
Poďakovanie patrí tým konateľom mestských spoločností, ktorí sa zapojili a taktiež Poďakovanie patrí tým konateľom mestských spoločností, ktorí sa zapojili a taktiež 
ostatným dobrým ľuďom, neváhajúcim prispieť, podeliť sa a dopriať deťom veľa ostatným dobrým ľuďom, neváhajúcim prispieť, podeliť sa a dopriať deťom veľa 
radosti. “Podaj mi ruku, spolu to zvládneme!”radosti. “Podaj mi ruku, spolu to zvládneme!”

MsÚMsÚ

Opitý zaspal v tráve
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Komenského 
ulici, kde mal ležať muž pod vplyvom alkoholu. 
Mestskí policajti našli na mieste ležať vedľa cesty  
v tráve polonahého muža. Zistili, že ide o muža  
z Považskej Bystrice, ktorý je zamestnancom 
mäsokombinátu na Vsetínskej ulici, kde aj býva.  
Hliadka muža poučila, že sa svojim konaním do-
pustil priestupku. Priestupok je v riešení. 

Rušili nočný pokoj
Krátko po jedenástej hodine v noci preverovala 

hliadka mestskej polície telefonické oznámenie, 
podľa ktorého sa za obytným blokom na Ulici  
1. mája nachádza skupina mladých ľudí, ktorí ru-
šia nočný pokoj. Hliadka na mieste našla jedného 
chlapca a štyri dievčatá, ktorí sa dopustili pries-
tupku rušenia nočného pokoja. Mestskí policajti 
predviedli osoby na oddelenie mestskej polície  
a krátko pred polnocou ich prepustili a odovzdali 
rodičom.   

Parkovali ako chceli...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého pred gumárenským 
podnikom parkujú automobily na zakázaných 
miestach (miesta vyhradené pre zdravotne pos-
tihnutých, miesta so zákazom státia a podobne). 
Púchovskí mestskí policajti na mieste odhalili 
sedem priestupkov. Nesprávne parkovanie po-
trestali vo všetkých prípadoch desaťeurovou po-
kutou. 

Zatúlaný ovčiak
Hliadka mestskej polície odchytila v mestskej 

časti Vieska-Bezdedov zatúlaného psa -  mladého 
nemeckého ovčiaka. Pes nemal známku ani čip, 
mal kožený obojok. Mestskí policajti ho umiestni-
li do koterca v Podniku technických služieb mesta 
Púchov. Onedlho sa našiel aj jeho majiteľ, mužovi 
z obce Lúky psa vydali, priestupok proti všeobec-
ne záväznému nariadeniu mesta vyriešili mestskí 
policajti pätnásťeurovou pokutou. 

Vrak pred domom
Automobil Audi s vyfučanými kolesami našla 

hliadka na Svätoplukovej ulici. Automobil bol 
odstavený pri ceste, hliadka zistila, že auto nemá 
platnú ani emisnú ani technickú kontrolu. Mestskí 
policajti našli majiteľa, ktorý povedal, že parkuje 
pred svojim rodinným domom. Sľúbil však, že vo-
zidlo preparkuje. 
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Púchovské Kočkoviny plné detskej radosti a zábavy
Štvrtá augustová nedeľa bola vyčlenená v rámci Štvrtá augustová nedeľa bola vyčlenená v rámci 

Púchovského kultúrneho leta dobre známej akcii Púchovského kultúrneho leta dobre známej akcii 
Púchovské Kočkoviny (starý názov Kockoviny). Prí-Púchovské Kočkoviny (starý názov Kockoviny). Prí-
jemné počasie a bohatý program prilákali do areá-jemné počasie a bohatý program prilákali do areá-
lu pri Váhu v Horných Kočkovciach veľké množstvo lu pri Váhu v Horných Kočkovciach veľké množstvo 
detí a ich rodičov. Organizátor – Púchovská kultúra, detí a ich rodičov. Organizátor – Púchovská kultúra, 
s.r.o. v spolupráci s tunajším výborom mestskej čas-s.r.o. v spolupráci s tunajším výborom mestskej čas-
ti č. 7 pripravili popoludnie plné disko hudby, hier  ti č. 7 pripravili popoludnie plné disko hudby, hier  
a súťaží s púchovskými divadlami a folkloristami. a súťaží s púchovskými divadlami a folkloristami. 
Deti prechádzali siedmimi stanovišťami, aby si zaslú-Deti prechádzali siedmimi stanovišťami, aby si zaslú-
žili sladkú odmenu. O občerstvenie bolo postarané, žili sladkú odmenu. O občerstvenie bolo postarané, 
pribudlo k nemu po novom aj opekanie špekáčiek.  pribudlo k nemu po novom aj opekanie špekáčiek.  
A to nebolo všetko. Deti a rodičia zažili veľkú bub-A to nebolo všetko. Deti a rodičia zažili veľkú bub-
linovú šou, kde videli zaujímavé kreácie z bublín.  linovú šou, kde videli zaujímavé kreácie z bublín.  
O tom, že dobrota srdca všetko prekoná sa obecen-O tom, že dobrota srdca všetko prekoná sa obecen-
stvo dozvedelo z rozprávky O dvanástich mesiači-stvo dozvedelo z rozprávky O dvanástich mesiači-
koch. S veľkým očakávaním sa čakalo na losovanie koch. S veľkým očakávaním sa čakalo na losovanie 
tomboly, kde boli vylosované detské a rodičovské tomboly, kde boli vylosované detské a rodičovské 
ceny. Akcia bola tak úspešná, že aj po dohraní po-ceny. Akcia bola tak úspešná, že aj po dohraní po-
slednej pesničky v rámci detskej diskotéky mali náv-slednej pesničky v rámci detskej diskotéky mali náv-
števníci chuť zostať a baviť sa ďalej.števníci chuť zostať a baviť sa ďalej.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ Cyril Crkoň, poslanec MsZ 
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Kinematograf a koncert skupiny Traky na pešej zóne
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V piatok 20.8.2021 sa začalo Mesto Púchov, pod 
patronátom oddelenia dopravy a služieb s revitalizá-
ciou detského ihriska v mestskej časti Nové Nosice  
v rámci projektu „Hravo a zdravo na detskom ihrisku“, 
ktorý bol podporený z participatívneho - komunitné-
ho rozpočtu TSK. Do revitalizácie sa zapájajú aj mie-
stni občania, ktorých najbližšie čaká natieranie lavi-
čiek či maľovanie obrázkov na betónové plochy. Deti  
a ich rodičia sa môžu tešiť napríklad na pieskovisko  
s posuvným krytom, dvojhojdačku, kresliacu tabuľu  
s počítadlom, umiestnená bude na ihrisku i infor-
mačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom.          MsÚ

Oddelenie dopravy a služieb MsÚ 
Púchov začalo od piatka 20. 8. 2021 
s II. etapou obnovy vodorovné-
ho dopravného značenia, a to pri 
autobusovej zástavke „C“, výjazde  

z podjazdu z Ul. Spojová na Ul. Tren-
čianska a s blížiacim sa začiatkom 
nového školského roka taktiež s ob-
novou dopravného značenia „Pozor, 
deti“ po celom meste.                   MsÚ

Revitalizácia detského ihriska v Nových Nosiciach

Projekt bol podporený z participatívneho-
-komunitného rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Nové lavičky v obytných zónach 
i mestských častiach Púchova

Činnosť Mesta Púchov a PTSM sa  
v minulých dňoch zamerala taktiež 
na výmenu a obnovu lavičiek v meste  
a mestských častiach. V priebehu let-

ného obdobia sa bude pokračovať po-
stupne aj v ďalších územiach mesta či 
obytných zónach.

MsÚ

Obnova vodorovného dopravného 
značenia  v Púchove - II. etapa
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Dva týždne opakovania a upevňo-
vania učiva, ale aj získavania nových 
vedomostí, znalostí, zručností. A to 
všetko doplnené zábavnými aktivita-
mi, súťažami, bez písomiek, domácich 
úloh s úsmevom na tvári žiakov a uči-

teľov.
Nazrite do skrátenej verzie denníka 

LETNOškolákov, žiakov Letnej školy na 
ZŠ Mládežníckej v Púchove.

1. týždeň od 9. 8 do 13. 8. 2021: 
„OLYMPIÁDA VEDOMOSTÍ“

Aj keď sa olympiáda v Tokiu skončila, 
v Púchove olympiáda vedomostí po-
kračovala v Letnej Škole na ZŠ Mládež-
nícka. Žiaci si učivo opakovali riešením 
osemsmeroviek, šifrovačiek, súťažami. 
Napr. najmladší LETNOškoláci si na 
matike zopakovali základné matema-
tické operácie riešením bludiska. Star-
ší rozvíjali logické myslenie riešením 
sudoku, vyriešili Einsteinov rébus. Na 

bádateľských aktivitách preskúmali za-
paľovanie olympijského ohňa, vyrobili 
vlastné farby podľa farebnosti olympij-
ských kruhov, vzápätí farebnosť roz-
tokov „zrušili“ a nakoniec odfiltrovali 
číročistú vodu.

Nie však kúzlom, ale na základe ve-
domostí z chémie. Slovenčinu pre-
pojili s geografickými a športovými 
vedomosťami a doplnili prekladom do 
anglického jazyka. Samozrejmosťou 
bolo aj vybehnúť medzi vzdelávaním 
von do prírody, či na školský dvor. 
Kopec zábavy v triedach, vonku a na 
záver týždňa koncert s tancovačkou  
a vyhodnotením celého týždňa pocti-
vej práce všetkých LETNOškolákov. 

2. týždeň od 16. 8. do 20. 8. 2021 
„PÚCHOVO DEDIČSTVO“ v Letnej škole

Druhý týždeň LŠ sa niesol v znamení 
nášho mesta Púchov. Na bádateľských 
aktivitách LETNOškoláci skúmali vlast-

nosti uhličitanov, ktoré tvoria Púchov-
skú skalu. Pripomenuli si jedinečnosť 
púchovskej modrotlače a naučili sa 
farbiť pomocou indiga, vo farbách 
nášho mesta vyrábali mydielka. Na slo-
venčine najmladší LETNOškoláci čítali 
Púchovské povesti, opisovali známe 
miesta nášho mesta, opis prekladali 
do anglického jazyka. Tvorili vykopáv-
ky, ľudový kroj, navštívili Púchovské 
múzeum, boli na Púchovskej skale. 
Starší LETNOškoláci precvičovali slov-
nú zásobu anglického jazyka na tému 
„V meste“. Opakovali „obľúbené“ ne-
pravidelné slovesá. Na matike riešili 
matematické hádanky, hlavolamy, 
súťažili v hre Riskuj. Zaujímavá bola 
zakódovaná matematika - príklad v QR 
kóde 

„Tajný agent“ - nájdi správny kód od 
trezoru (samozrejme nášho mesta). 

Všetci zvládli „stopovačku po našom 
meste“, kde na piatich stanovištiach po 
splnení úloh a správnom zodpovedaní 
otázok o histórii a súčasnosti nášho 
mesta LETNOškoláci získali časti ob-
rázkov, z ktorých v škole poskladali erb 
mesta Púchov.

V Letnej škole sme privítali dvoch 
vzácnych hostí-osobnosti nášho 
mesta. Krásnu, vzdelanú, príjemnú 
Púchovčanku, ktorá ochotne LET-
NOškolákom venovala svoj voľný čas 
a s úsmevom zodpovedala na zvedavé 
otázky - 2. viceMISS SLOVENSKA Janka 
Vozárová. Posledný deň sme sa tešili  
z návštevy pani primátorky nášho 
mesta Kataríny Henekovej, ktorá LET-
NOškolákom objasnila aké povinnosti 
má primátor mesta, ale aj ako, kedy 
a splnením akých zákonných pod-
mienok sa môžu naši LETNOškoláci 
uchádzať o post primátora.

V Letnej škole sme prežili čas napl-
nený súťažami, zábavou, samozrejme 
vzdelávaním a novými priateľstvami. 
Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, 
rodičom, pani kuchárkam, pani upra-
tovačkám, pánovi školníkovi, zástup-
com Mládežníckeho parlamentu mes-
ta Púchov a aj našim hosťom, ktorí sa 
zapojili a pomohli vytvoriť na našej 
škole super atmosféru Letnej školy. 

Dobrá vec sa podarila aj vďaka Vám. 
Antónia Aradská, 

koordinátorka Letnej školy

Nie je škola ako škola - NAJsamsuper bola Letná škola

Materská škola Chmelinec vybudo-
vala vo svojom areály novú „Záhradu, 
ktorá učí“ vďaka podpore rovnomen-
ného projektu grantovým programom 
Zelené oči. S finančnou podporou od 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sme v záhrade umiestnili nové vyvýše-
né záhony. Každá trieda má svoj vlast-
ný záhon, v ktorom môžu deti spoloč-

ne s pani učiteľkami vlastnými rukami 
vypestovať zeleninu, ovocie či zasadiť 
kvety. 

Pre podporu zdravého pohybu sme 
do záhrady osadili aj pocitový hmato-
vý chodník. Deti si od nového školské-
ho roka budú môcť trénovať svoje cho-
didlá priamo v našej záhrade. Taktiež 
vďaka hmyzím hotelom, inštalovaným 
do záhrady, budú naši malí bádatelia 
sledovať život hmyzu. Navyše vďaka 
týmto hotelom sme vytvorili priestor 
na prezimovanie užitočného hmyzu, 
ktorý sa nám poďakuje svojou pomo-
cou pri pestovaní plodín v záhonoch 
budúci rok.

Výučbu detí môžeme presunúť 
vďaka projektu aj do záhrady, keďže  
v nej vznikla malá eko-učebňa so se-
dením a stolíkom pre deti. Eko-učebňu 
sme „skolaudovali“ aktivitami pre deti 
„Včelárova žena“ a pokrstili medom. 
Deti sa dozvedeli hravou formou od 
včelárky Katky viac o živote včiel či vý-
robe medu. Vyskúšali si dorozumievací 
tanec včiel a mali možnosť sledovať 
priamo život v prenosnom úli.

MŠ Chmelinec

„Byť pripravený je najdôležitejší 
predpoklad úspechu.“ (Henry Ford, 
významný americký priemyselník)

Slnečné sobotné popoludnie 
(21.8.2021) v Púchove sa nieslo  
v duchu detského džavotu, zábavy 
a pohybových aktivít, ktorých záme-
rom bola najmä propagácia fyzickej 
zdatnosti a zdravšieho životného 
štýlu v slovenských rodinách. 

Viac ako 70 detí využilo jedinečnú 
príležitosť, zúčastniť sa zábavných 
pohybových hier NINJA EXPERT 
Púchov. Každého z malých odváž-
livcov, ktorý prekonal vytýčenú pre-
kážkovú dráhu, čakala v závere za-
slúžená odmena v podobe medaile 
a chutného jabĺčka. 

Ako organizátor podujatia vyja-
drujem veľké poďakovanie všetkým 
zúčastneným rodičom, ktorých deti 
predviedli v mnohých prípadoch 
veľmi pekné športové výkony. Rov-

nako ďakujem aj všetkým ľuďom, 
ktorí mi akoukoľvek formou s po-
dujatím pomáhali, či už sa jedná  
o dobrovoľníkov, ktorí sa zhostili 
úlohy usporiadateľov, dobrovoľných 
hasičov z Púchova, ktorí podujatiu 
poskytli prekážku a kolíky vyhradzu-
júce trať, ale aj mnohým ďalším pod-
porovateľom, vrátane primátorky  
K. Henekovej, ktorá po vzájomnej 
dohode poskytla vystupujúcim de-
ťom sladkú odmenu v podobe chut-
ných jabĺčok. 

Z titulu NINJA EXPERT Púchov sa 
v kategórii chlapcov do 12 rokov 
môže tešiť Max Chovanček, ktorý 
prekážkovú trať prebehol za čas  
1 minúta 4,31 sekúnd a v kategórii 
dievčat iba 7 ročná Sofia Haliakova  
s dosiahnutým časom 1 minúta 
26,20 sekúnd.

Marián Mišún, 
poslanec MsZ

Záhrada, ktorá učí, vyrástla v MŠ Chmelinec
Malí odvážni ninjovia ovládli 
Marczibányiho záhradu



inzerciainzercia1010

Trenčianska župa 
opäť pomáhala

Transfúzne stanice na Slovensku hlásia v lete 
nedostatok vzácnej tekutiny, zamestnan-
ci Úradu TSK sa preto rozhodli pomôcť. Krv  
darovali zamestnanci v priestoroch župnej 
považskobystrickej nemocnice. Cielená  
pomoc v podobe šľachetného činu, akým da-
rovanie krvi nepochybne je, sa po jedenástich 
odberoch na Úrade Trenčianskeho samo-
správneho kraja už po druhýkrát uskutočnila 
priamo v nemocnici. „Som rád, že zamestnanci 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
opätovne rozhodli darovať krv, hlavne v tomto 
období, keď je vzhľadom na letné obdobie krvi 
nedostatok. Zapojili sme sa do kampane Prá-
zdninová kvapka krvi, ktorá aktuálne prebieha  
v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica,“  
povedal Tomáš Baláž, vedúci Oddelenia prá-
vneho, správy majetku a verejného obstará-
vania Úradu TSK. Doposiaľ sa zamestnancom 
župného úradu v Trenčíne, jeho krajských  
organizácií a obyvateľom kraja podari-
lo darovať už viac ako 245 litrov krvi.  
                                                - Barbora Jánošková -

Trenčianska župa opravila takmer 60 km ciest za približne 7,5 mil. eur
Modernizáciou počas leta prešlo 40 úsekov ciest II. a III. triedy v 9 okresoch kra-
ja. Opravy realizovalo združenie firiem Doprastav, a.s., STRABAG, s.r.o. a EUROVIA 
SK, a.s., ktoré sa zaviazalo všetky úseky zrekonštruovať za 20 kalendárnych dní.
 „Išlo o historicky najvyššiu investovanú sumu z rozpočtu TSK do súvislých 
opráv ciest. Najväčší finančný objem išiel do  okresu Partizánske, najviac úsekov sa 
zas opravilo v okrese Považská Bystrica. Okrem súvislých opráv ciest župa vyčlenila 
aj množstvo finančných prostriedkov na rekonštrukciu mostov. Chcem  sa osprave-
dlniť cestujúcej verejnosti za dočasné dopravné obmedzenia počas rekonštruk-
čných prác, opravy sme robili najmä pre nich,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška s tým, že žiadny úsek cesty nebol počas rekonštrukcie úplne uzatvorený, 
práce vždy prebiehali v polovičnom profile. 
„Súčasne robilo na rekonštrukcii ciest až 11 čiat a 6 obaľovní.  Ich práca spočívala  
v odfrézovaní úseku cesty, vyrovnaní nerovností a položení obrusnej vrstvy. Násled-
ne sa vyčistili a spevnili priekopy a priepusty,“ doplnil Martin Beniač, riaditeľ závodu 
Žilina, Doprastav a.s.. Celková plocha opravy predstavovala takmer 390 000 
m2 a položilo sa približne 77 tis. ton asfaltových zmesí.               - Matej Plánek -

V treťom kole Zelených očí bola  
predložená takmer tridsiatka žiadostí

Financie na realizáciu environmentálnych nápa-
dov získa po hodnotení odbornou komisiou 16 
schválených projektov, celková suma na ich usku-
točnenie je takmer 30 tisíc eur. 
Viac ako polovicu zo schválených projektov za-
slali na župný úrad mestá a obce Trenčianskeho 
kraja, k ostatným žiadateľom patria ich rozpočto-
vé organizácie či rôzne združenia na území župy. 
Zhodne po štyri projekty predložili žiadatelia 
z okresu Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.  
V rámci troch hodnotiacich kôl bolo schvále-
ných 43 projektov v celkovej sume takmer 81 
tisíc eur. „Vzhľadom na vyčerpanie finančných pro-
striedkov určených na environmentálne projekty sa 
grantová schéma Zelené oči pre rok 2021 uzatvára. 
Projekty bude možné opäť predložiť v januári 2022,“ 
uviedla Andrea Molnárová z Oddelenia životného 
prostredia a územného plánovania Úradu TSK.   
                                                      - Barbora Jánošková -

Rebríčku obľúbenosti kraľuje cyklotrasa popod Skalku   
Denne sa po nej prevezie v priemere 777 ľudí, len 
počas júla ju využilo takmer 41 tis. cyklistov. Reč je  
o unikátnej cyklotrase vedúcej z Trenčína do Nemšo-
vej, ktorá vznikla v rámci cezhraničného projektu Na 
bicykli po stopách histórie.
„Denné maximum na tejto cyklotrase zaznamenal 
sčítač koncom júna, bolo to skoro 4 900 cyklistov. 
Za 7 mesiacov tohto roka sa popod Skalku previezlo  
144 722 cyklistov,“ povedal cyklokoordinátor  

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ondrej Repka.  
„V poradí tretí sprístupnený úsek Vážskej cyklomagis-
trály, medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom, 
využilo za prvý mesiac od jeho oficiálneho otvorenia 
viac ako 18 tis. cyklistov, denný priemer sa pohybuje 
na úrovni 637 cyklistov a najvyťaženejšie bývajú zväčša 
nedeľné dni,“ doplnil Repka.
Zaujímavosťou je, že veľkej obľube chodcov sa teší 
úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Púchovom  

a Nosickou priehradou. „Počas júla sa po tomto  
úseku previezlo viac ako 16 tis. cyklistov a prešlo takmer 
13 tis. chodcov. Od začiatku roku využilo cyklotrasu pri-
bližne 110 tis. cyklistov a až 64 tis. chodcov,“ prezradil 
cyklokoordinátor. „Cyklotrasy ľudia využívajú nielen na 
relax a šport, ale aj na dochádzanie do práce. Teší ma, 
že aj takýmto spôsobom všetci spoločne prispievame 
k ochrane životného prostredia,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška.                                  - Matej Plánek -
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šk. rok 2021/2022   kurzy
JAZYKOVÉ KURZY:

- angličtina pre úplných začiatočníkov (nový 
kurz) 
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
- angličtina pre úplných začiatočníkov 
   (z min.šk.roka-pokračovanie)
   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
- angličtina pre začiatočníkov I. 
   (z min.šk.roka-pokračovanie)
   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
- angličtina pre začiatočníkov II. 
   (z min.šk.roka-pokračovanie)
   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
- angličtina pre mierne pokročilých 
   (z min.šk.roka-pokračovanie)
   (1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 150 €)
- konverzačný kurz angličtiny 
   (1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 150 €)
- nemčina pre začiatočníkov
   (1x v týždni 3 vyuč.hod., cena kurzu 190 €)
- nemčina pre mierne  pokročilých
   (1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 190 €)
- nemčina pre  pokročilých
   (1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 190 €)
- konverzačný kurz nemčiny
   (1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 150 €) 
- francúzština pre začiatočníkov
   (1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 150 €)
- francúzština pre pokročilých
   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)  
- ruština pre začiatočníkov
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
- ruština pre mierne pokročilých
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
-taliančina pre začiatočníkov
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
-taliančina pre pokročilých
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
• Poplatok za jazykové kurzy je jednorazový a 
platný na vyučovanie v celom školskom roku 
2021/2022

KREATÍVNE KURZY PRE DOSPELÝCH

-  ENKAUSTIKA – MAĽBA VOSKOM pre 
začiatočníkov 
(základný kurz - 2x 2,5 hod., mierne pokročilí 
 - 4x 2,5 hod., pokročilí - 4x2,5 hod.)

-  ENKAUSTIKA – MAĽBA VOSKOM 
   pre pokročilých, pre mierne pokročilých
(základný kurz - 2x 2,5 hod., mierne pokročilí 
 - 4x 2,5 hod., pokročilí - 4x2,5 hod.)

- KOMBINOVANÁ ENKAUSTIKA 
   (základný kurz,2x2,5 hod.)
- ENKAUSTIKA PRE SENIOROV – NOVINKA !
  (2 x 2,5 hod.)  
- MAĽBA AKVARELOM 
  (základný kurz, 2 x 2,5 hod.) 
- AKVAREL NETRADIČNE 
  (základný kurz, 2x 2,5 hod.)
- MAĽUJEME PRSTAMI
  (základný kurz,2 x 2,5 hod.)
- MAĽBA NA SKLO
  (základný kurz,2 x 2,5 hod.)
-SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, DECOUPAGE
  (2 x 2,5 hod.)
- PLETENIE Z PAPIERA
(základný kurz,2 x 2,5 hod., mierne pokročilí 
4 x 2,5 hod., pokročilí 10 4x 2,5 hod.)

- PLETENIE Z PAPIERA PRE SENIOROV – 
NOVINKA !
   (základný kurz, 2 x 2,5 hod.)
 - PAVERPOL 
(základný kurz, 2 x  2,5 hod.,mierne pokročilí 
 4 x 2,5 hod., pokročilí 4 x 2,5 hod.)

- TVORBA MANDALY 
   (základný kurz, 2 x 2,5 hod.)
- MACRAMÉ – NOVINKA !
   (základný kurz 2 x 2,5 hod.)
- JESENNÉ DEKORÁCIE PRE ZAČIATOČNÍKOV
  (2 x 2,5 hod.)
- ZIMNÉ  DEKORÁCIE PRE ZAČIATOČNÍKOV
  (2 x 2,5 hod.)
- ŠTÝLOVÉ ŠPERKY
 (4 x 2,5 hod.)

-ŠPERKY Z RECYKLOVATEĽNÝCH MATEIÁLOV 
  (4x2,5 hod., papier, plast, textil) 
***1 vyučovacia hodina je 45 minút, poplatok 
5€/hod. vrátane materiálu, seniori a ZŤP 4€/hod.  
- KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV 
  (2x v mesiaci 4 hod., 1 h/4€, kurzovné 1 mesiac 34 €)
- KURZ ŠITIA PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ 
DOVOLENKE   (1x v mesiaci 4 hod., kurzovné 1 
mesiac 17 €)

VÝTVARNÉ KURZY:

-TVORIVÉ DIELNE PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV 
  (1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 10 hodín,1
   hod./3 €, kapacita obmedzená, materiál v cene)   

TANEC:

 SPOLOČENSKÝ TANEC pre mládež
   (1x v týždni, 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena 65 €/1 
   osoba) 
 SPOLOČENSKÝ TANEC pre manželské a 
partnerské dvojice
   (1x v týždni 2 vyuč.hod., 10 lekcií, cena kurzu 
    65 €/1 osoba) 
 KURZ ORIENTÁLNEHO BRUŠNÉHO TANCA 
začiatočníci
   (1x týždenne 1 hod., 1 hod./3,50 €, platba 
dvojmesačne
 KURZ ORIENTÁLNEHO BRUŠNÉHO TANCA 
pokročilí
   (1x týždenne 1 hod.,1 hod./3,50 €, platba 
dvojmesačne) 

POHYB:

 JOGA   (1x v týždni  2 vyučovacie hodiny, 
                   12 lekcií, 1 lekcia/4 €) 
  PILATES    (2x v týždni 1 hodina, 1 hod./4 €)
 BODY BALL  ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
  (2x v týždni 1 hodina, 1hod./3  €) 
 LATINO STREET DANCE PRE ŽENY
   (1x v týždni 1 hod., 1 hod./3 €, platba 
trojmesačne)
 LATINO STREET DANCE PRE DETI OD 7 DO 10 
ROKOV    (1x v týždni 1 hod., 1 hod./3 €, platba 
trojmesačne)
 KALANETIKA   (2x v týždni, 1 hod./3 €)                                                                                                             

SÚBORY:  záujmovoumelecká činnosť

   FOLKLÓR:
 PRÍPRAVKA PRE DFS PÚCHOVČEK
  (od 6 rokov, 1 x týždenne 1 hod., 1 polrok  30 €) 
 DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA
   (pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, 2x týždenne 2 vyuč. 
hod., kurzovné 1 polrok 30 €) 
 FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
 PRÍPRAVKA PRE FS VÁH (mládež a dospelí, 
bezplatne)
  
 DIVADLO:
 DDS TRPASLÍCI
  (deti od 6 rokov, 1x týždenne 2 hod., kurzovné 1  
    polrok  30 €) 
 DDŠ OCHOTNÍČEK
  (deti od 10 do 15 rokov, 2x týždenne 2 hod., 
   kurzovné 1 polrok 30 €) 
- DS „M“ (dospelí deťom, bezplatne)
 DS „D121“ (dospelí deťom, bezplatne)
 DS MAKYTA (dospelí dospelým, bezplatne)        

Informácie a prihlášky  PRIJÍMAME do
20. SEPTEMBRA 2021

Prihlášky treba odovzdať v DIVADLE Púchov osobne v 
kancelárii oddelenia kultúry alebo e-mailom na adresu 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk  alebo  telefonicky 

na č.t.  042 2852 401, 0908 718 662. Prihlášku na stiahnutie 
nájdete aj na adrese www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY, 
alebo u informátora, kde ich môžete vypísané aj odovzdať.

ZĽAVY
- súrodenci /deti/ zľava 2 € z každého z kurzov a súborov 

  pre deti, pre každého zo súrodencov
- dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD: vo vybraných kurzoch –  

  zľava 10 % z kurzovného.

PLATBA
Poplatok za kurz sa platí až po zahájení – otvorení kurzu, 
na základe Vášho rozhodnutia. V prípade neprítomnosti 

na jednotlivých hodinách ani pri prerušení kurzu
sa poplatok nevracia. Prihláseným záujemcom pozvánky
na otvorenie kurzu s podrobnými informáciami pošleme

e-mailom alebo poštou.
 

Informácie aj na www.kino.puchov.sk
v sekcii Kurzy alebo Kluby. 

www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk
Streda 1.9. 2021 - 19:45 h | Štvrtok 2.9. 2021 - 19:45 h   
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Štyria kamaráti vyhlásia vojnu proti kríze stredného veku tým, že sa rozhodnú plniť 
odvážne výzvy. Prvou z nich bude vyzliecť sa na verejnosti donaha... MP 15 rokov – 
Bontonfilm – 117 min. – ČR – komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Štvrtok 2.9. 2021 - 17:30 h | Nedeľa  5.9. 2021 - 17:45 h   
AFTER: TAJOMSTVO
Tretí diel filmového a knižného fenoménu After podrobí osudovú lásku Tessy a Har-
dina doteraz najväčšej skúške. Skúške, ktorá môže ich vzťah plný vášne zanechať v 
troskách. Tessu čaká životné rozhodnutie a Hardin bude čeliť nielen svojim démonom 
a minulosti, ale aj nečakanému odhaleniu, ktoré sa týka jeho rodiny. Obidvaja sú opäť 
o niečo starší a prvé bozky vystrieda intenzívny telesný vzťah. MP 15 rokov – Bon-
tonfilm – 99 min. – USA – romantický. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Piatok 3.9. - 17:30 h | Nedeľa  5.9. - 15:30 h | Piatok 24.9. - 17:30 h   
LABKOVÁ PATROLA VO FILME
Keď sa ich najväčší rival Humdinger stane starostom neďalekého Adventure City 
a začne robiť zmätok, Ryder a všetci obľúbení hrdinskí psíkovia zaradia najvyššiu 
rýchlosť aby čelili výzve. Zatiaľ čo jedno šteňa musí čeliť svojej minulosti v Adven-
ture City, tím nájde pomoc u nového spojenca, dôvtipného jazvečíka Libertyho.  
MP – Cinemart – 88 min. – USA – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Piatok 3.9. - 17:30 h MUŽ V TEMNOTE
Pokračovanie úspešného hororu sa odohráva niekoľko rokov po násilnom vniknutí 
do domu, kde Norman Nordstrom (Stephen Lang) žije v ústraní, kým ho nedobehnú 
hriechy z minulosti. MP 18 rokov – Itafilm – 90 min. – USA – horor, Thriller – titulky. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Folklórna skupina Záriečanka
Vás pozýva na program

Slávnostná akadémia pri príležitosti 
25. výročia založenia FSk Záriečanka

12. septembra 2021 o 15,00 hod.
DIVADLO PÚCHOV

V programe sa predstavia:

  FSk Záriečanka Záriečie
   FSk Bukoviny Brvnište
  FSk Ľubovník Žilina
  FS Váh Púchov
  FS Vršatec Dubnica nad Váhom

Fotografie a videozáznam budú použité na archívne účely organizátorov a propagáciu podujatia.
Podujatie sa uskutoční pri dodržaní aktuálnych platných epidemiologických opatrení.

Akciu finančne podporili:

Vstupné 5 €
Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk od 2.9.2021.

Počas programu bude do života uvedené aj nové CD a DVD FSk Záriečanka

Podujatie sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Program z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.



púchovská kultúrapúchovská kultúra 1313

Svadby a oslavy 
v divadle

Firemné večierkyKongresyRodinné oslavyStužkové
tel.: +421 905 807 292, +421 42 2852 402

e-mail: sprava@puchovskakultura.sk     web: www.kultura.puchov.sk

9.9. - 6.10.
2021

Trvanie
výstavy

DIVADLO PÚCHOV

KOLEKTÍVNA VÝSTAVA UMELCOV

vernisáž 9.9.2021 štvrtok 18.00 h

púchovské

2021

FOR
MÁ
CIE

ARTART
4. ROČNÍK

VILIAM CÍBIK
JOZEFÍNA CÍBIKOVÁ
ANNA CRKOŇOVÁ

BOHUSLAV DERMIŠEK
LUCIA DIANOVÁ
JOZEF DUHÁČEK

ANNA JAKUBÍKOVÁ
ELENA JOACHYMSTÁLOVÁ

HANA KOLUMBEROVÁ
IRYNA KOPYLETS

DANIELA KORVINOVÁ KLUSTOVÁ
MARTIN KREMEŇ

ZUZANA KOVÁČOVÁ
PAVOL KUREJ

JAROSLAV MARTIŠ
PAULÍNA PREKOPOVÁ

MILOŠ RÁC
PAVOL RÁC

BARBORA RÁCOVÁ
VLADO ŠIPOŠ

ALA TEICHEROVÁ 
DANIELA VALACHOVÁ

MILADA ŽDRNJA

Podujatie sa uskutoční v zmysle platných opatrení ÚVZ SR.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok:  31.8.
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom 
1. Viedenský hovädzí guláš, kysnutá 
knedľa
2. Morčacie soté na šampiónoch, ryža, 
obedový šalát
Streda: 1.9. Sviatok
Štvrtok:2.9.
Polievka: Zelerová 
1. Znojemská hovädzia roštenka, dusená 
ryža, cvikľový šalát
2. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
Piatok:3.9 
Polievka: Orientálna s kvakou  
1. Partizánske bravčové rebierko na 
kapustných strapačkách
2.Kuracie rizoto so syrom, zeleninový 
šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 31. 8.  
Polievka: Kurací vývar s fridatovými 
rezancami 
1. Bravčové dusené, kôprová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Šošovicový prívarok, volské oko, 
špekáčik, varené zemiaky
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
Streda: 1. 9.   - sviatok - zatvorené
Štvrtok: 2. 9.  
Polievka: Hubová so strúhaním, chlieb 
1. Belehradský bravčový rezeň, dusené 
paprikové zemiaky

2. Zeleninové krupoto s bravčovým 
mäsom, strúhaný syr, cvikla
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
Piatok: 3. 9.  
Polievka: Cesnaková zapražená s ope-
kaným chlebom, chlieb
1. Kuracie stehno pečené, dusená ryža, 
miešaný kompót
2. Ryžový nákyp s ovocím
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 31.8.
Rascová s vajcom, chlieb    
Bravčové soté so zeleninou, tarhoňa, 
kyslá uhorka   
Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
omáčka  
Streda 1.9. sviatok: PONUKA DŇA
Pečené kačacie stehno, 2ks knedľa, 2ks 
lokša, dusená červená kapusta 
Jablkový závin, vanilková zmrzlina, 
šľahačka, toping 
Štvrtok: 
Zeleninová s cícerom 
Caesar šalát s kuracím mäskom, bagetka   
Palacinky s nutelou, zmrzlinou a šľahač-
kou, toping  
Piatok: 
Kulajda   
Kurací Gordon bleu, zemiakové pyré, 
červená repa  
Bryndzové halušky so slaninkou  

- Prajeme dobrú chuť -

Názov: Číslo lásky
Autor: Roseanna M. White  
Vydavateľstvo: i527.net 
Cena: 13,90 EUR 

„Najťažšia šifra, ktorú musí vyriešiť, je 
volanie jej srdca.”

Po troch rokoch Veľkej vojny je najsilnejšou 
stránkou Anglicka jeho tajná služba – agenti, 
ktorí riskujú svoj život, aby získali informácie, 
a experti, ktorí dokážu dešifrovať nemecké 
telegramy, a tak zistiť plány nepriateľa. 
Margot de Wildeová sa v tajnej Miestnosti 
40, kde dešifruje zachytené správy, cíti ako 
ryba vo vode. Keď jej však život obráti naruby 
nečakaná strata, zistí, že čísla nie sú všetkým. 

Drake Elton sa kvôli zraneniu vráti domov, ale prenasleduje ho nepriateľ, ktorý sa 
ho drží zubami-nechtami. Okamžite ho uchváti bystrá a inteligentná Margot, ale 
vojna si ich nájde. Musia sa dať dokopy, aby sa zachránili pred tajomstvami, ktoré 
ich spojili. Margot a Drake sú obkľúčení biologickou vojnou, šifrovanými 
listami a nemeckým špiónom, ktorí nechcú zničiť len ich, ale aj ich 
milovaných.

„Uznávaná autorka začína svoju novú sériu Kryptografi strhujúcim príbehom 
zasadeným v tajných službách počas Veľkej vojny. Číslo lásky je podmanivý 
príbeh a Whiteová v ňom využíva svoje energické zápletky a intenzívne napätie.“ 
— Booklist

„Tento príbeh je plný historických detailov a fascinujúcich informácií o tajných 
službách počas vojny. Vidieť v ňom autorkin výskum a inšpirujúce témy viery, 
nádeje, odvahy a moci jej dodávajú hĺbku a pocit zadosťučinenia.“ — Interviews 
and Reviews

„V prvom diele novej série spoznajú verní čitatelia niektorých známych hrdinov. 
Zažite tajomstvo, romantiku a nebezpečenstvá prvej svetovej vojny so štipkou 
zľahčovania v tomto inšpirujúcom románe o rozlišovaní a odvahe... Fanúšikovia 
filmu Kód Enigmy či série The Bletchley Circle ocenia pohľad tohto románu na 
predchádzajúce generácie kryptografov a analytikov, ktorí prispeli k vojnovému 
úsiliu.“ — Historical Novels Review
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V poslednom období čoraz V poslednom období čoraz 
spomínanejšia téma medzi ob-spomínanejšia téma medzi ob-
čanmi Púchova, bývajúcimi  čanmi Púchova, bývajúcimi  
v bytovkách v mes te – zvýšený v bytovkách v mes te – zvýšený 
výskyt hlodavcov v obytných zó-výskyt hlodavcov v obytných zó-
nach. nach. 

Popri potrebnej deratizácii bytových Popri potrebnej deratizácii bytových 
domov či pivníc sa však zabúda na domov či pivníc sa však zabúda na 
to, že Spoločenstvá vlastníkov bytov to, že Spoločenstvá vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov (SVBaNP), a nebytových priestorov (SVBaNP), 
ktoré deratizáciu zabezpečujú, majú ktoré deratizáciu zabezpečujú, majú 
v správe i kanalizačnú prípojku – a tu v správe i kanalizačnú prípojku – a tu 
vzniká spomínaný problém. Kontrolu vzniká spomínaný problém. Kontrolu 
nad vykonanou deratizáciou zo stra-nad vykonanou deratizáciou zo stra-
ny SVBaNP však nemajú samosprávy ny SVBaNP však nemajú samosprávy 
a mestské úrady ako také, ale priamo a mestské úrady ako také, ale priamo 
regionálne úrady verejného zdravot-regionálne úrady verejného zdravot-
níctva. níctva. 

Mesto Púchov vykonáva pravidelnú Mesto Púchov vykonáva pravidelnú 
deratizáciu prostredníctvom vysúťaže-deratizáciu prostredníctvom vysúťaže-
nej a zazmluvnenej firmy AQUA ZOO nej a zazmluvnenej firmy AQUA ZOO 
PLUS s.r.o., Považská Bystrica. Deratizá-PLUS s.r.o., Považská Bystrica. Deratizá-
cia je realizovaná v jarnom a jesennom cia je realizovaná v jarnom a jesennom 
období, pričom firma zabezpečuje období, pričom firma zabezpečuje 
deratizáciu a dezinsekciu 13 budov vo deratizáciu a dezinsekciu 13 budov vo 
vlastníctve mesta, 6 domov smútku  vlastníctve mesta, 6 domov smútku  
a 12 školských zariadení a celoplošnú a 12 školských zariadení a celoplošnú 
deratizáciu verejnej zelene. Za úče-deratizáciu verejnej zelene. Za úče-
lom monitoringu výskytu hlodavcov lom monitoringu výskytu hlodavcov 
je ukotvených 20 kusov deratizačných je ukotvených 20 kusov deratizačných 
staničiek pri kontajnerových stojis-staničiek pri kontajnerových stojis-
kách. V prípade výskytu hlodavcov kách. V prípade výskytu hlodavcov 
prichádza deratizér po nahlásení re-prichádza deratizér po nahlásení re-

ferentom pre životné prostredie MsÚ ferentom pre životné prostredie MsÚ 
Púchov na miesto výskytu celoročne. Púchov na miesto výskytu celoročne. 

Povinnosť deratizovať bytové domy Povinnosť deratizovať bytové domy 
a ich príslušenstvá (pivnice či iné a ich príslušenstvá (pivnice či iné 
spoločné priestory), majú Spoločen-spoločné priestory), majú Spoločen-
stvá vlastníkov bytov a nebytových stvá vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (ďalej SVBaNP) dvakrát priestorov (ďalej SVBaNP) dvakrát 
ročne, pričom majú v správe i kanali-ročne, pričom majú v správe i kanali-
začnú prípojku až po jej napojenie na začnú prípojku až po jej napojenie na 
hlavnú kanalizačnú prípojku. Z toho hlavnú kanalizačnú prípojku. Z toho 
dôvodu je nutné zo strany SVBaNP dôvodu je nutné zo strany SVBaNP 
zabezpečiť nielen deratizáciu vnútor-zabezpečiť nielen deratizáciu vnútor-

ných obytných priestorov, ale taktiež ných obytných priestorov, ale taktiež 
exteriér obytnej zóny, kde sa hlodavce exteriér obytnej zóny, kde sa hlodavce 
najčastejšie zdržiavajú a tak dochá-najčastejšie zdržiavajú a tak dochá-
dza k ich množeniu sa a vykrmovaniu. dza k ich množeniu sa a vykrmovaniu. 
Spôsobovať to môže nepopulárna  Spôsobovať to môže nepopulárna  
a evidentne i neefektívna snaha ušetriť a evidentne i neefektívna snaha ušetriť 
financie v rámci SVBaNP, čím nedochá-financie v rámci SVBaNP, čím nedochá-
dza k deratizácii vonkajších priestorov dza k deratizácii vonkajších priestorov 
v okolí bytových domov. Prispievať  v okolí bytových domov. Prispievať  
k tomu môže i skutočnosť, že občania k tomu môže i skutočnosť, že občania 
často vylievajú jedlo do toaliet, ktoré často vylievajú jedlo do toaliet, ktoré 
následne putuje do kanalizácie - preto následne putuje do kanalizácie - preto 

sa nemožno čudovať, odkiaľ si hlodav-sa nemožno čudovať, odkiaľ si hlodav-
ce ľahko a účinne zoženú potravu pre ce ľahko a účinne zoženú potravu pre 
svoj rast. svoj rast. 

Dezinformačne pôsobia mylné in-Dezinformačne pôsobia mylné in-
formácie, ak výskyt hlodavcov dávajú formácie, ak výskyt hlodavcov dávajú 
občania do súvislosti s existenciou po-občania do súvislosti s existenciou po-
lopodzemných kontajnerov v meste. lopodzemných kontajnerov v meste. 
Upozorňujeme však na fakt, že dôle-Upozorňujeme však na fakt, že dôle-
žitý aspekt tvorí práve obsah odpadu žitý aspekt tvorí práve obsah odpadu 
(vriec plných smetí), ktoré občania vy-(vriec plných smetí), ktoré občania vy-
hadzujú do kontajnerov na komunál-hadzujú do kontajnerov na komunál-
ny odpad (ďalej KO), keďže častokrát ny odpad (ďalej KO), keďže častokrát 
sa tam nájde „všetko, čo dom dal“.sa tam nájde „všetko, čo dom dal“.

Mesto Púchov, ale ani iné samo-Mesto Púchov, ale ani iné samo-
správy, nemajú na základe Zákona správy, nemajú na základe Zákona 
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia právomoc kontrolo-verejného zdravia právomoc kontrolo-
vať bytové spoločenstvá, ako deratizá-vať bytové spoločenstvá, ako deratizá-
ciu prevádzajú, takúto právomoc majú ciu prevádzajú, takúto právomoc majú 
len regionálne úrady verejného zdra-len regionálne úrady verejného zdra-
votníctva v príslušnom regióne. votníctva v príslušnom regióne. 

Po zvážení všetkých dostupných Po zvážení všetkých dostupných 
informácií sa Mesto Púchov obracia informácií sa Mesto Púchov obracia 
na Vás, predsedov SVBaNP i občanov na Vás, predsedov SVBaNP i občanov 
žijúcich v bytových domoch, aby zod-žijúcich v bytových domoch, aby zod-
povedne pristúpili k tvorbe odpadu  povedne pristúpili k tvorbe odpadu  
a nevyhadzovali do kontajnerov na KO a nevyhadzovali do kontajnerov na KO 
zvyšky jedál, ktoré by mohli hlodavce zvyšky jedál, ktoré by mohli hlodavce 
prilákať, a zároveň k riadnej a pravidel-prilákať, a zároveň k riadnej a pravidel-
nej deratizácii, čím zamedzia výskyt nej deratizácii, čím zamedzia výskyt 
nežiaducich živých tvorov v priesto-nežiaducich živých tvorov v priesto-
roch svojej obytnej zóny. roch svojej obytnej zóny. 

MsÚ Púchov, foto: pixabayMsÚ Púchov, foto: pixabay

OPEN AIR PÁRTYOPEN AIR PÁRTYOPEN AIR PÁRTY
HUNTY FISH

S MILANOM LIESKOVSKÝM

4
SEP

Areál Hunty Fish Lednické Rovne
Start: 20.00  |  Vstupné: 7 €

 &   Dj Trník

Výzva: Zastavme spolu vykrmovanie potkanov
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ŠKOLA VOLÁ
Detské okuliare iba za 55eur!

Máte strach z rozbitia okuliarov?
To sa NESTANE!!!

Máme pre Vás okuliare s nerozbitnými sklami 

len za 75eur!
Akcia platí pre deti  do 15 rokov od 15.8. 

do 30.9.2020 na vybrané rámy.

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

MORAVSKÁ 11  PÚCHOV
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Vesmír podľa J. M.

Po uvoľnení opatrení koronakrízy sa rozbehla čin-
nosť aj v dennom centre seniorov v našom meste. 
Reštart činnosti sa uskutočnil za účasti väčšiny čle-
nov, a to na vydarenom podujatí koncom júna v Hoš-
tine pri oberaní lipového kvetu. 

Hlavnou úlohou denného centra je uskutočňovať 
podpornú sociálnu službu pre občanov mesta, ktorí 
sú v dôchodkovom veku, podľa ich záujmu a na 
aktívne využitie času. To sa však darí zabezpečovať 
dennému centru iba vďaka pomoci vedeniu mesta  
a vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí. 

Aj toto leto sme chceli v dennom centre vymyslieť 
niečo, čo by zaujalo našich členov a podporilo ich 
účasť na aktivitách. A snáď sa nám to podarilo. Využili 
sme pritom našu muziku pod vedením harmonikára 
Štefana a jej členov Miroslava a Jána, a samozrejme 
naše dobré speváčky, ktoré neustále oprašujú svoje 
spevníčky. Zaviedli sme tematicky zamerané štvrtky, 
ktoré sme pre letné horúčavy, ale aj pre miernejšie 
pandemické opatrenia, organizovali - až na jeden -  
v prírode.

Prázdniny sme začali spoločnou účasťou začiatkom 
júla v nedeľu, na otvorení Púchovského kultúrneho 
leta. Naša veľká účasť bola aj na dlho presúvanom 
vystúpení, z titulu pandémie, speváčky Laiferovej. 
Výborne sme sa na jej vystúpení zabavili, spoločne 
si zaspievali jej piesne. Ba niektorí si s ňou aj zatan-
covali v priestoroch pešej zóny a nášho muzikanta 
Miroslava aj osobne dobre vyzvŕtala.

Prvý tematický štvrtok sme zorganizovali na 
tému „Cibuľový“. Nielen preto, že sme diskutovali  

o tom, aká je cibuľa zdravá. Vymieňali sme si recepty,  
v ktorých sa cibuľa využíva, ale ako pochúťku sme 
všetci ochutnali aj krajce chleba s masťou a cibuľou. 
A veruže bol dobrý a všetkým chutil.

V mesiaci júli oslávili mnohí naši členovia svoje me-
niny. A tak sme ďalší deň zamerali na tému „Štvrtok 
nielen pre Anny“. Problém s uskutočnením tohto 
podujatia nastal z toho dôvodu, že bol upršaný deň. 
Avšak, napriek tomu, že pršalo a plánované stretnu-
tie malo byť v Europarku, napokon sme ho zrealizo-
vali. Vďaka mestu má denné centrum vytvorené dob-
ré podmienky v priestoroch budovy SOV a tak sme 
podujatie presunuli do jeho priestorov. Popri muzike 
a tancu sme sa porozprávali o tom, aký význam má 
pre človeka osobné meno a čo pre neho znamená.

Ďalší štvrtok sme mali „Zmrzlinový“. Na začiatku sa 

Hviezdny dialóg 
Z veľkej diaľky 
posielali jedna hviezda druhej 
vetrom odkaz, o čom ktorá sníva.
Možno cestou niekde k chybe došlo,
smútok  v srdci zostal,
tak to býva.
Podumali hviezdy, sadli na večerný spoj,
pri pohári cabernetu vyriešili spor. 

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter Ondruš

Prázdninové leto v Dennom centre seniorov

všetci občerstvili pohárom zmrzliny. Dobre sme si  
s našimi muzikantmi v Europarku zaspievali, ba niek-
torí aj zatancovali. Popritom sme sa rozprávali o re-
ceptoch na výrobu domácich a ovocných zmrzlín.

Na „Bylinkový štvrtok“ sme si vycestovali až na Dub-
kovú, do časti Hlboké. Hneď na začiatku doliny sa 
nám ukázala naša obľúbená lúka so zakvitnutými by-
linkami a kvietkami. Po chvíli sme sa po nej roztratili. 

Nazbierali sme si repík, pama-
jorán, materinu dúšku, rebríček 
a zemežlč. Niektorí zašli aj do 
lesa, pozrieť sa na huby. Žiaľ,  
v tom čase ešte nerástli, ale pre 
ukážku dobrá skúsená hubár-
ka našla aspoň kuriatka. Okolo 
obeda sme využili neďaleké 
odpočívadlo, ktoré vybudovali 
dobrovoľníci. A tak sme si pose-
deli, odpočinuli a porozprávali 
o tom, ako ktorú bylinku pou-
žívať a ako ich sušiť, aby nám 
vydržali cez zimu. 

Medzi najskúsenejšie hubárky 
patria Hela, Oľga, Marta, Hanka 
a Božka. Ochotne sa podelia aj 
s nami o svoje hubárske úlovky. 
Nebolo tomu inak ani v uplynu-
lých dňoch, okolo splnu. Keď sa 
im darilo, s radosťou sa podelili 
s nami mnohými, aby bolo dosť 
do vianočnej kapustnice. 

Naši členovia prijali pozvanie 
aj na slávnostné uvádzanie no-

vých autobusov k rozšíreniu vozového parku MAD  
v meste. Využili aj možnosť vyhliadkovej jazdy jed-
ným z nich po našom meste - Púchovskou včelou. 
Sme radi, že ju budeme môcť využívať na prepravu  
a tešíme sa tomu, že aj na našu pripomienku sú prie-
story týchto autobusov bezbariérové.

Ďakujeme Púchovskej kultúre s.r.o, že zaradila do 
programu Púchovského kultúrneho leta Moravan-
ku. Na jej vystúpení bolo viac ako štyridsať našich 
členov. Strávili sme s ňou veľmi pekné nedeľné po-
poludnie, dobre sa zabavili a zaspievali si spolu ich 
piesne. Viac ako dve hodiny spolu s Moravankou sku-
točne stáli za to.

Správa denného centra neustále zdôrazňuje čle-
nom to, akej pomoci sa nám seniorom dostáva zo 
strany mesta. Vedieme ich k tomu, aby sme boli za 

to vďační a odmenili sa tým, že budeme podporo-
vať svojou účasťou podujatia uskutočňované našim 
mestom. Aj touto cestou sa chceme úprimne po-
ďakovať za všetku pomoc, ktorá sa nám dostáva od 
vedenia mesta, poslancov a pracovníkov mestského 
úradu, najmä oddelenia školstva a sociálnych vecí. 
Ešte raz úprimná vďaka. Sme radi, že aj my môžeme 
trochou prispieť k lepšiemu životu v našom meste. 

Emília Luhová 
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Futbal - 2. liga muži

Na prvú výhru Púchov stále čaká
Ani v šiestom zápase tohtoročnej edície druhej ligy sa Púchovčania (v bielom) netešili z víťazstva. Nad ich sily boli 

favorizovaní Banskobystričania.           Foto: Slavomír Flimmel

5. kolo: 
FC Rohožník – MŠK Púchov 3:2 (1:1)
Góly: 25. Privrel, 52. Herman, 73. Privrel – 33. Ull-

man, 70. Kopičár
ŽK: Beko, Kiss, Hitka, Holub, Privrel – Chríbik, D. Pil-

ný, Kopičár 
Púchovčania sa na pôde nováčika mohli ujať vede-

nia už v desiatej minúte, Patrik Mráz však nepremenil 
pokutový kop. Domáci sa ujali vedenia gólom Privre-
la v 25. minúte. Púchovčania pridali a o osem minút 
sa tešili z vyrovnávajúceho gólu. Jeho autorom bol 
Ullman. Hostia si nepostrážili úvod druhého polča-
su a v 52. minúte poslal Herman domácich opäť do 
vedenia. Aj na tento gól dokázali Púchovčania rea-
govať, keď v 70.minúte Kopičár z pokutového kopu 
vyrovnal. Hostia sa z vyrovnania tešili iba tri minúty, 
v 73.minúte strhol Privrel vedenie opäť na domácu 
stranu. Na tretí gól už Púchovčania zareagovať nedo-
kázali, a tak sa zo Záhoria vracali bez bodu. 

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Chríbik, Pavlovič, 
Ozimý, Kopiš, Holáň (64. Martinček), Lacko, Kopičár, 
Mráz (78. Chupáň), Ullman (64. Krčula), D. Pilný, tré-
ner Lukáš Kaplan 

Ostatné výsledky 5. kola: Slovan Bratislava B – Pe-
tržalka 0:2, Žilina B – Dubnica nad Váhom 4:3, Skalica 
– Košice 2:0, Banská Bystrica – Šamorín 1:1, Humenné 
– Komárno 1:0, Bardejov – Trebišov 0:0, Námestovo – 
Podbrezová 2:4

6. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Dukla Banská Bys-

trica 0:2 (0:1)
Góly: 15. Polievka, 76. Šulc
ŽK: Lacko, Ozimý, P. Pilný – Prikryl, Polievka, Pišoja, 

ČK: Lacko (MŠK Púchov) po druhej žltej, rozhodcovia: 
Parilák – Špivák, Hrebeňár, 350 divákov

Po nešťastnej prehre v Rohožníku čakal na 
Púchovčanov jeden z ašpirantov na postup do naj-
vyššej súťaže. Púchovčanom hra Banskobystričanov 
nesedí, v minulej sezóne s ňou prehrali oba zápasy. 
Hostia v zostave aj s expúchovčanom Pišojom začali 
sebavedome a vedenia sa ujali už po štvrť hodine gó-

lom skúseného extraligistu Polievku. Púchovčanom 
síce nemožno uprieť snahu, no herná kvalita bola 
tentokrát na kopačkách hostí. Ich obrana nedovo-
lila domácim skórovať. Naopak, štvrť hodinu pred 
koncom stretnutia druhým gólom z kopačky Šulca 
spečatili svoje víťazstvo. Záverečný nápor domácich 
zastavilo vylúčenie Lacka päť minút pred koncom 
stretnutia. Futbalisti MŠK Púchov tak ani po šiestom 
kole nepoznajú v tejto sezóne chuť ligového víťaz-
stva. 

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Chríbik, Pavlovič, Ozimý (60. Krčula), Lac-

ko, Kopičár, Martinček, Loduha (60. Holáň), Mráz (78. 
Kapusniak), Ullman, Chupáň (60. Holiš), tréner Lukáš 
Kaplan

Ostatné výsledky 6. kola: 
Žilina B – Námestovo 9:0, Petržalka – Humenné 1:1, 

Trebišov – Slovan Bratislava B 1:0, Komárno – Rohož-
ník 1:0, Šamorín – Skalica 0:1, Košice – Podbrezová 
0:2
1. Petržalka 7 5 1 1 16:5 16
2. Trebišov 6 4 2 0 7:1 14
3. Skalica 6 4 2 0 7:1 14
4. Humenné 6 4 2 0 8:3 14
5. Komárno 6 4 1 1 9:3 13
6. Podbrezová 6 4 0 2 12:9 12
7. B. Bystrica 6 3 2 1 14:5 11
8. Žilina B 6 2 2 2 17:13 8
9. Košice 6 2 1 3 12:8 7
10. Šamorín 6 2 1 3 10:7 7
11. Rohožník 7 2 0 5 8:18 6
12. Dubnica 5 1 1 3 8:9 4
13. MŠK Púchov 6 0 3 3 6:10 3
14. Bardejov 5 0 2 3 3:8 2
15. Slovan B 6 0 1 5 1:15 1
16. Námestovo 6 0 1 5 2:25 1

Program 7. kola:
MFK Skalica – MŠK Púchov (4. 9. o 17.00), 

Podbrezová – Šamorín, Bardejov – Žilina B, Námes-
tovo – Košice, Banská Bystrica – Komárno, Humenné 
– Trebišov, Slovan Bratislava B – Dubnica nad Váhom   
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

1. kolo: 
AS Trenčín – MŠK Púchov 4:0 (1:0), Petržalka – 

Skalica 6:0, Trnava – Prievidza 4:1, Dunajská Streda 
– Zlaté Moravce 7:0, Karlova Ves – Senica 2:0, Slovan 
Bratislava – Inter Bratislava 5:0, Domino – Dubnica 
nad Váhom 2:1, Nitra – Levice 6:0

2. kolo: 
Slovan Levice – MŠK Púchov 0:2 (0:1), Kuciak, 

Veteška, Dubnica nad Váhom – Trenčín 1:5, Prievidza 
– Slovan Bratislava 3:2, Inter Bratislava – Domino 2:5, 
Skalica – Dunajská Streda 0:10, Nitra – Petržalka 3:1, 
Senica – Trnava 2:0, Zlaté Moravce – Karlova Ves Bra-
tislava 0:4
1. D. Streda 2 2 0 0 17:0 6
2. Nitra 2 2 0 0 9:1 6
3. Trenčín 2 2 0 0 9:1 6
4. Karlov Ves 2 2 0 0 6:0 6
5. Domino 2 2 0 0 7:3 6
6. Slovan 2 1 0 1 7:3 3
7. Petržalka 2 1 0 1 7:3 3
8. Senica 2 1 0 1 2:2 3
9. Trnava 2 1 0 1 4:3 3
10. MŠK Púchov 2 1 0 1 2:4 3
11. Prievidza 2 1 0 1 4:6 3
12. Dubnica 2 0 0 2 2:7 0
13. Levice 2 0 0 2 0:8 0
14. Inter 2 0 0 2 2:10 0
15. Zl. Moravce 2 0 0 2 0:11 0
16. Skalica 2 0 0 2 0:16 0

1. liga žiaci U15
4. kolo: 
PFK Piešťany – MŠK Púchov 0:1 (0:1), Hudek, Par-

tizánske – Skalica 3:4, Karlova Ves Bratislava – SDM 
Domino 0:0, FK Nitra – Zlaté Moravce 2:4, Šamorín 
– Krakovany 2:0, Senec – Komárno 0:4, Lokomotíva 
Trnava – Myjava 1:0, Inter Bratislava – Dubnica nad 
Váhom 0:1

5. kolo: 
MŠK Púchov – MŠK Senec 1:1 (0:0), Hudek – 

Matúš, Kománro – Karlova Ves Bratislava 2:1, Zlaté 
Moravce – Šamorín 3:1, Somino – Lokomotíva Trnava 
1:1, Skalica – Piešťany 5:0, Krakovany – Partizánske 
0:0, Dubnica nad Váhom – Nitra 2:4
1. Komárno 5 4 1 0 16:6 13
2. MŠK Púchov 5 4 1 0 17:7 13
3. Skalica 5 4 0 1 17:11 12
4. Dubnica 5 4 0 1 9:5 12
5. Zl. Moravce 5 3 1 1 17:8 10
6. Trnava 5 2 1 2 4:3 7
7. Nitra 5 2 1 2 8:9 7
8. Inter 4 1 2 1 3:3 5
9. Domino 5 1 2 2 4:5 5
10. Karlova Ves 5 1 2 2 5:8 5
11. Senec 5 1 2 2 4:8 5
12. Myjava 4 1 1 2 6:4 4
13. Šamorín 5 1 1 3 10:14 4
14. Partizánske 5 1 1 3 7:15 4
15. Krakovany 5 0 2 3 1:9 2
16. Piešťany 5 0 0 5 1:14 0

1. kolo: 
AS Trenčín – MŠK Púchov 2:0, Petržalka – Skalica 

9:0, Trnava – Prievidza 9:0, Dunajská Streda – Zlaté 
Moravce 14:0, Karlova Ves – Senica 2:0, Slovan Bra-
tislava – Inter Bratislava 5:0, Domino – Dubnica 4:3, 
Nitra – Levice 6:0

2. kolo:
 Levice – MŠK Púchov 1:1 (0:1), Oros – Ďurnek, 

Dubnica – Trenčín 1:3, Senica – Trnava 0:6m Zlaté 
Moravce – Karlova Ves 2:0, Skalica – D. Streda 0:15, 
Nitra – Petržalka 2:1, Inter – Domino 1:1
1. D. Streda 2 2 0 0 29:0 6
2. Trnava 2 2 0 0 15:0 6
3. Nitra 2 2 0 0 8:1 6
4. Trenčín 2 2 0 0 5:1 6
5. Domino 2 1 1 0 5:4 4
6. Petržalka 2 1 0 1 10:2 3
7. Slovan 1 1 0 0 5:0 3
8. Zl. Moravce 2 1 0 1 2:14 3
9. Karlova Ves 2 1 0 1 2:2 3
10. MŠK Púchov 2 0 1 1 1:3 1
11. Inter 2 0 1 1 1:6 1
12. Levice 2 0 1 1 1:7 1
13. Dubnica 2 0 0 2 4:7 0
14. Senica 2 0 0 2 0:8 0
15. Prievidza 1 0 0 1 0:9 0
16. Skalica 2 0 0 2 0:24 0

1. liga žiaci U14

4. kolo: 
PFK Piešťany – MŠK Púchov 1:2 (1:0), Labat – Va-

vrík, Janček, Partizánske – Skalica 1:1, Karlova Ves 
Bratislava – SDM Domino 3:1, FK Nitra – Zlaté Morav-
ce 1:1, Šamorín – Krakovany 3:1, Senec – Komárno 
1:2, Lokomotíva Trnava – Myjava 2:0, Inter Bratislava 
– Dubnica nad Váhom 2:1

5. kolo: 
MŠK Púchov – MŠK Senec 1:1 (0:0), Vavrík - Dóci, 

Komárno – Karlova Ves Bratislava 1:2, Zlaté Morav-
ce – Šamorín 3:1, Domino – Lokomotíva Trnava 2:2, 
Skalica – Piešťany 2:0, Krakovany – Partizánske 3:0, 
Dubnica nad Váhom – FK Nitra 4:0
1. Komárno 5 4 0 1 18:6 12
2. Zl. Moravce 5 3 2 0 14:2 11
3. Dubnica 5 3 1 1 12:6 10
4. Trnava 5 3 1 1 11:8 10
5. Inter 4 3 0 1 14:5 9
6. Karlova Ves 5 3 0 2 12:10 9
7. Domino 5 2 2 1 10:7 8
8. Skalica 5 1 4 0 4:2 7
9. Šamorín 5 2 1 2 6:9 7
10. MŠK Púchov 5 2 1 2 7:8 7
11. Senec 5 1 2 2 4:5 5
12. Piešťany 5 1 1 3 10:13 4
13. Nitra 5 1 1 3 5:13 4
14. Krakovany 5 1 1 3 5:15 4
15. Partizánske 5 0 1 4 5:18 1
16. Myjava 4 0 0 4 4:14 0

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

1. liga žiaci U13

1. liga žiaci U12

1. kolo: 
MŠK Púchov – AS Trenčín 0:3, Senica – Karlova 

Ves Bratislava 2:5, Levice – Nitra 8:5, Zlaté Moravce 
– Dunajská Streda 0:10, Skalica – Petržalka 1:12, Prie-
vidza – Trnava 1:4, Inter Bratislava – Slovan Bratislava 

2:10, Dubnica nad Váhom – Domino 10:0
2. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Levice 5:4 (1:2), Ondrušík, 

Beláčik, Prekop, Kubena, Blaško – Oros 3, Václav
1. Petržalka 1 1 0 0 12:1 3
2. Dubnica 1 1 0 0 10:0 3
3. D. Streda 1 1 0 0 10:0 3
4. Slovan 1 1 0 0 10:2 3
5. Karlova Ves 1 1 0 0 5:2 3
6. Trnava 1 1 0 0 4:1 3
7. Trenčín 1 1 0 0 3:0 3
8. Levice 2 1 0 1 12:10 3
9. MŠK Púchov 2 1 0 1 5:7 3
10. Prievidza 1 0 0 1 1:4 0
11. Nitra 1 0 0 1 5:8 0
12. Senica 1 0 0 1 2:5 0
13. Inter 1 0 0 1 2:10 0
14. Zl. Moravce 1 0 0 1 0:10 0
15. Domino 1 0 0 1 0:10 0
16. Skalica 1 0 0 1 1:12 0

1. kolo: 
MŠK Púchov – AS Trenčín 0:8, Levice – Nitra 2:41, 

Zlaté Moravce – Dunajská Streda 7:17, Senica – Karlo-
va Ves Bratislava 20:6, Skalica – Petržalka 8:14, Prievi-
dza – Trnava 4:25, Inter Bratislava – Slovan Bratislava 
9:24
1. Nitra 1 1 0 0 41:2 3
2. Trnava 1 1 0 0 25:4 3
3. Slovan 1 1 0 0 24:9 3
4. Senica 1 1 0 0 20:6 3
5. D. Streda 1 1 0 0 17:7 3
6. Trenčín 1 1 0 0 8:0 3
7. Petržalka 1 1 0 0 14:8 3
8. Domino 0 0 0 0 0:0 0
9. Dubnica 0 0 0 0 0:0 0
10. Skalica 1 0 0 1 8:14 0
11. MŠK Púchov 1 0 0 1 0:8 0
12. Zl. Moravce 1 0 0 1 7:17 0
13. Karlova Ves 1 0 0 1 6:20 0
14. Inter 1 0 0 1 9:24 0
15. Prievidza 1 0 0 1 4:25 0
16. Levice 1 0 0 1 2:41 0

1. kolo: 
Kvašov – Podmanín 4:6 (2:3), Ježo 2, Herák, Rebro, 

Dolné Kočkovce – Dolná Mariková 0:4, Streženice – 
Brvnište 1:8 (1:2), Binka, 

2. kolo: 
Podmanín – Dolná Mariková 1:2, Kvašov – Streženi-

ce 15:0 (8:0), Ježo 8, Šatka 2, Bórový 3, Herák, Gereg
1. D. Mariková 2 2 0 0 6:1 6
2. Kvašov 2 1 0 1 19:6 3
3. Brvnište 1 1 0 0 8:1 3
4. Podmanín 2 1 0 1 7:6 3
5. D. Kočkovce 1 0 0 1 0:4 0
6. Streženice 2 0 0 2 1:23 0

 

6. liga dorast

Púchovské noviny 
aj na Facebooku
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V dňoch od 9. 8. do 14. 8. 2021 sa v chorvátskom 
meste Čakovec konali majstrovstva sveta dorastu  
v požiarnom športe organizované Medzinárodnou 
športovou federáciou hasičov a záchranárov. 

Aj naše mesto s Dobrovoľným hasičským zborom 
mesta Púchov pomohlo slovenskej reprezentácií 
požiarneho športu. Vedúcim výpravy a hlavným 
trénerom bol predseda DHZM Púchov Jozef Ridzik 
st. Reprezentáciu zloženú zo športovcov z rôznych 
kútov Slovenska sa z dôvodu covidovej pandémie  
a prázdnin podarilo dať do kopy na poslednú chvíľu. 
S trénerom dievčat Dušanom Adamičkom, Vanesou 
Danišovou, Magdalenou Stinčikovou, Andrejom 
Krempaským, Radovanom Naďom, Tomášom Stin-
čikom, Michalom Rerkom, Vladimírom Kaštanom  
a druhým vodičom Pavlom Adamikom na majstrov-
stvá sveta cestoval aj Púchovčan Tomáš Kucej. 
Púchov pomohol tiež zapožičaním prepravného ha-
sičského vozidla na prepravu športovcov.

Po príchode na miesto určenia sa športovci ubyto-
vali a prezentovali. Po tréningovom dni začali špor-
tové činnosti. V disciplíne výstup na hasičskú vežu, 
kde dominovali ruskí a českí športovci, sa našej re-
prezentácii sa nedarilo. Na druhý deň už slovenskí 
reprezentanti ukázali, že vedia aj zabojovať a prekva-
pili v súťaži v behu na 100 m cez prekážky - Tomáš 
Stinčik 3. miestom a Magdaléna Stinčiková 4. mies-
tom, pričom pri finálnom behu sa jej zamotala hadica 
okolo kladiny. Pekný výkon podala Vaneska Danišová  
a taktiež i ostatní bojovali v rámci svojich možnosti. 
Na tretí deň sme mali rozbeh v štafetách 4 x 400 m 
s reprezentáciou Českej republiky, kde naši zabojo-
vali a so 4. miestom sme boli spokojní. Od lepšieho 

výsledku nás delilo necelých 0,5 sek. Na záver súťaže 
bola kráľovská disciplína hasičský útok, kde to naši 
zvládali až po výstrek vody na prúdniciach. Oba po-
kusy sa nám nevydarili na pravom prúde. 

V celkovom hodnotení sme si udržali 5. miesto spo-
lu s Bulharmi s rovnakými bodmi. Toto umiestnenie 
bolo pre Slovensko dôležité, pretože nám zabezpe-
čilo možnosť zúčastňovať sa týchto pretekov aj na-
budúce. Počas pretekov sme fandili českým repre-

zentantom, ako aj ich výprava nám. Českí športovci 
nám pomohli s rebríkmi na hasičskú vežu a štafetu 
4 x 400 m, nakoľko ich naše vozidlo nemohlo kvôli 
rozmerom vziať. Poďakovanie za zvládnutú repre-
zentáciu patrí predsedovi slovenskej federácie Jáno-
vi Borievkovi, mestskému úradu s primátorkou  Ka-
tarínou Henekovou a DHZM Púchov, ako aj všetkým 
zúčastneným na tejto akcií. 

 Jozef Ridzik st., predseda DHZM Púchov

Púchovčania pomohli reprezentácii na majstrovstvách sveta

3. liga muži

4. liga muži

6. liga muži

7. liga muži

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov 

4. kolo: Lednické Rovne – V. Ludince 2:1, Levice – 
Považská Bystrica 1:3, Galanta – Beluša 1:2, Zl. Morav-
ce B – Marcelová 0:4, Častkovce – Myjava 1:3, Nové 
Mesto nad Váhom – Šaľa 2:3, Kalná nad Hronom – 
Partizánske 3:0
1. P. Bystrica 4 4 0 0 9:2 12
2. Beluša 4 3 0 1 8:3 9
3. Myjava 4 2 2 0 7:4 8
4. Malženice 3 2 1 0 6:2 7
5. Kalná 4 2 1 1 9:6 7
6. N. Zámky 3 2 0 1 5:3 6
7. Galanta 4 2 0 2 7:6 6
8. L. Rovne 4 2 0 2 3:4 6
9. Marcelová 4 1 2 1 8:5 5
10. Šaľa 4 1 1 2 5:6 4
11. Imeľ 3 1 1 1 2:3 4
12. V. Ludince 4 1 1 2 7:9 4
13. Partizánske 4 1 1 2 4:9 4
14. Nové Mesto 4 1 0 3 4:6 3
15. Častkovce 4 1 0 3 4:7 3
16. Nitra 3 1 0 2 3:6 3
17. Z. Moravce B 4 1 0 3 4:8 3
18. Levice 4 0 2 2 3:9 2

4. kolo: 
Piešťany – FK Blava 2:3, Hlohovec – Vrbové 0:3, 

Prečín – Horná Krupá 4:1, Gbely – Kvašov 2:0, Bo-
leráz – Bánovce nad Bebravou 3:0, Prievidza – Le-
hota pod Vtáčnikom 0:3, Trebatice – Radimov 5:0

1. ŠK Blava 4 4 0 0 14:6 12
2. Lehota 4 3 1 0 11:3 10
3. Horná Krupá 4 3 0 1 11:5 9
4. Boleráz 4 3 0 1 9:5 9
5. Gbely 4 3 0 1 10:7 9
6. T. Stankovce 3 2 1 0 5:1 7
7. Vrbové 4 2 1 1 9:7 7
8. Prečín 4 2 0 2 7:5 6
9. Kvašov 4 2 0 2 3:4 6
10. Domaniža 3 1 2 0 9:5 5
11. Piešťany 4 1 1 2 8:6 4
12. Trebatice 4 1 1 2 8:9 4
13. Prievidza 4 1 1 2 5:7 4
14. Radimov 4 1 1 2 5:9 4
15. Ladce 3 0 1 2 2:6 1
16. D. Vestenice 3 0 0 3 3:11 0
17. Bánovce 4 0 0 4 2:11 0
18. Hlohovec 4 0 0 4 1:15 0

3. kolo: Vrchteplá – Kameničany 5:0, Bodiná – Pru-
žina 2:1, Lednica – Horovce 1:0, Fany Club Púchov – 
Orlové 6:3, Dulov – Tŕstie 0:5, Červený Kameň – Prejta 
2:4, Praznov – Kolačín 4:1

4. kolo: Prejta – Praznov 1:5, Vrchteplá – Bodiná 2:3, 
Dulov – Orlové 4:0, Horovce – FC Púchov 4:1, Pružina 
– Lednica 4:3, Tŕstie – Č. Kameň 6:1
1. Tŕstie 4 4 0 0 23:1 12
2. Praznov 4 4 0 0 17:2 12
3. Horovce 4 3 0 1 12:5 9
4. Bodiná 4 3 0 1 11:8 9
5. Pružina 4 2 1 1 13:8 7
6. Dulov 4 2 1 1 9:9 7
7. FC Púchov 4 2 0 2 13:20 6
8. Vrchteplá 4 1 1 2 12:11 4
9. Prejta 4 1 1 2 11:15 4
10. Kolačín 3 1 0 2 12:9 3
11. Lednica 4 1 0 3 6:11 3
12. Orlové 4 1 0 3 9:17 3
13. Č. Kameň 4 0 0 4 5:20 0
14. Kameničany 3 0 0 3 0:17 0

 

3. kolo: Tuchyňa – K. Podhradie 3:0, Streženice – 
Podmanín 1:0, Papradno – Nová Dubnica 1:0, Udiča – 
Mikušovce 0:2, Lysá pod Makytou – Šebešťanová 3:0, 
Dolné Kočkovce – Sverepec 2:1, Visolaje – Dohňany 
3:5

4. kolo: Nová Dubnica – Udiča 2:1, Mikušovce – 
Lysá 1:0, Podmanín – Papradno 3:1, Tuchyňa – Stre-
ženice 1:0, K. Podhradie – Dohňany 1:2, Sverepec – 
Visolaje 1:1, Šebešťanová – D. Kočkovce 3:0
1. Podmanín 4 3 0 1 9:4 9
2. D. Kočkovce 3 3 0 0 7:4 9
3. Mikušovce 4 3 0 1 6:3 9
4. N. Dubnica 4 2 1 1 12:7 7

5. Tuchyňa 4 2 1 1 9:6 7
6. Lysá 4 2 0 2 10:5 6
7. Dohňany 4 2 0 2 8:10 6
8. Streženice 4 2 0 2 5:9 6
9. Udiča 4 1 1 2 7:6 4
10. Papradno 4 1 1 2 4:6 4
11. Sverepec 4 1 1 2 6:10 4
12. Šebešťanová 3 0 2 1 3:6 2
13. Visolaje 4 1 1 2 12:10 1
14. K. Podhradie 4 0 0 4 2:14 0
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Tri desiatky vyznávačov boxu z dvanástich oddie-
lov a klubov z celého Slovenska sa stretli v sobotu  
v letnom amfiteátri v Lednických Rovniach na treťom 
ročníku podujatia Zápasy v boxe. Oragnizátorom bol 
domáci Box klub Lednické Rovne. Už počas krátkej 
histórie si podujatie, ojedinelé svojho druhu nielen  
v Trenčianskom kraji, ale aj na Slovensku, získalo pria-
zeň nielen samotných športovcov. O tom, že sa stalo 
mimoriadne obľúbeným, svedčí aj bohatá divácka 
kulisa, letný amfiteáter v Lednických Rovniach sa di-
vákmi slušne zaplnil. 

Podujatie v Lednických Rovniach bolo venované 
členovi Box klubu Lednické Rovne Lukášovi Balážovi, 
ktorého pamiatku si všetci prítomní uctili minútou 
ticha. 

Pod holým nebom sa stretli borci z Holíča, Mala-
ciek, Trnavy, Dubnice nad Váhom, Spišskej Novej Vsi, 
Martina, Ladiec, Dunajskej Stredy, z Bratislavy a do-
máceho Box klubu Lednické Rovne. 

Medzi dvanástimi povrazmi boli diváci svedkami 
pätnástich súbojov, ktoré priniesli nespornú kvalitu. 
V kategórii mladších žiakov porazil Dominik Šíra (Al-
pha Boxing Club) Dominika Vala (Box klub Ružinov). 
V troch súbojoch starších žiakov triumfovali Peter 
Horáček (Boxing Akademy Trnava) a Peter Vargonči 
(Snap Martin), tretí súboj medzi Kristiánom Balážom 
(Ladce) a Lukášom Livinským (Boxing Team Žitný os-
trov) sa skončil remízou. 

V kategórii mladších dorastencov triumfoval vo 
svojom zápase Viktor Sarin (Alpha Boxing Club). 
Stretnutia Adam Zubko (Dubnica nad Váhom) proti 
Marošovi Repkovi (Spišská Nová Ves) a Martin Pra-
ženka (Dubnica nad Váhom) proti Emilovi Plachému 
(Trnava) sa skončili nerozhodne. V jedinom ženskom 
súboji porazila Kútna (Dubnica nad Váhom) v kate-
górii mladších dorasteniek Hirešovú z Martina. 

Medzi staršími dorastencami triumfovali Dušan 
Bobek z Trnavy a Dávid Pacek zo Spišskej Novej Vsi. 
V mužskej kategórii sa víťazmi svojich zápasov sta-
li Michal Šulman z Trnavy, Viktor Šlez (Žitný ostrov), 
Patrik Sliačan (Ružomberok), Milan Panáč (Lednické 
Rovne). Záverečný duel medzi Borisom Milkom a Má-
riom Levkom (Lednické Rovne) sa skončil remízou. 

Podujatie podporili Trenčianský samosprávny kraj, 
primátorka Púchova Katarína Heneková, starosta 
Lednických Rovní Marián Horečný a súkromné firmy 
a spoločnosti.                  Foto: Slavomír Flimmel

Amfiteáter v L. Rovniach ovládli zápasy v boxe
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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)

POĎAKOVANIE
Dňa 12.8.2021 sme sa rozlúčili s  našou drahou 
mamičkou Boženou Halačovou. Ďakujeme 
pani PhDr. Ľudmile Hanuliakovej, PhD. za ošet-
rovanie a  zdravotnú pomoc v  domácnosti. Ďa-
kujeme mestu Púchov za poskytnutie opatrova-
teľskej služby, ako i opatrovateľkám za ich prácu. 
Ďakujeme pohrebnej službe Advent za dôstojnú 
rozlúčku. Deti s rodinami.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

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

SPOMIENKA
Dňa 20.8.2021 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama 
a  babka Margita Žárska. 
S  úctou a  láskou spomí-
najú syn Pavol a  dcéry 
Ľubica, Žaneta s rodinami 
a sestra Anna s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 28.8.2021 si pripomí-
name 9. smutné výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca a  dedka Štefana 
Kuchtu. S  láskou a  úctou 
spomínajú dcéry s  rodi-
nami.

SPOMIENKA
Dňa 29.8. si pripomíname 
1. výročie, čo nás navždy 
v kruhu blízkych opusti-
la naša milovaná mama, 
babka a sestra Helena 
Trnková, rod. Babčanová 
vo veku 81 rokov. S láskou 
a vďakou spomínajú syno-
via s rodinami, súrodenci  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25.8.2021 sme si 
pripomenuli 10. smutné 
výročie, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a  dedko Leonard  
Bílik z Púchova. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku spolu so smú-
tiacou rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 25.8. 2021 si pripome-
nieme 2. smutné výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka  
Petra Pastorka z Horných 
Kočkoviec. S láskou a úc-
tou na neho spomína man-
želka Anna, dcéra Miriam  
s rodinou, syn Peter s rodi-
nou, syn Daniel a sestra Aňa s rodinou. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

SPOMIENKA
„Kto stratil lásku matkinu, 
ten často na ňu spomína, 
veď bola to láska najdrah-
šia, ktorú k  nám mala len 
mamička jediná.“ Dňa 
15.8.2021 sme si pripo-
menuli 20. výročie úmrtia 
našej drahej mamy, ba-
bičky a prababičky Márie 
Zboranovej z Púchova. Kto ste ju poznali, venujte 
jej modlitbu a tichú spomienku. S láskou spomí-
najú dcéry Oľga a Jarmila, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
„Nezomiera ten, kto zo-
stáva v našich srdciach.“ 
Dňa 5.9.2021 si pripome-
nieme 1. smutné výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka,   
mama, babka a  prababka  
Margita Adamičková  
z Horných Kočkoviec. Kto 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína celá rodina. 

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL oproti Bille - matrace, paplóny, 
prikrývky, deky, obliečky, nepriepustné plachty, 
tkané koberce, angín aj ušitý, koženky, molitany, 
papuče, sedáky...  
• 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
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142
• Kúpim RD Púchov a okolie do 100 000 €. Platba  
v hotovosti. T.č. 0951 677 592
PRENÁJOM
• Dám do prenájmu od 1.9.2021 3-izbový byt  
v pôvodnom stave na ul. Obrancov mieru 1094/39, 
Púchov. Bytový dom je po revitalizácií. Kontakt tel.: 
0905 550 873
• Dám do prenájmu 1-izbový byt pre 1 osobu aj 
s internetom v Horných Kočkovciach. 0914 120 216
• Vezmem do prenájmu garáž na Sedlišti pri 
velkosklade Natali, MBP Púchov alebo pri Zdraví. 
0908 519 106.
• Slušný pár hľadá do prenájmu 1 - 2-izbový byt. 
Púchov a okolie. 0949 082 135
PRÁCA
• Hľadám ľudí na brigádne lesné práce v okolí. 
0903948047
• Hľadáme kaderníčky v PU. 0903 849 889
• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 až 2 hod. denne 
v  doobedňajších hodinách. Od pondelka do piatku. 
0944 341 880
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo upratovačka. 
0944 050 777

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že 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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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
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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

Spojená škola, I. Krasku 491, PúchovSpojená škola, I. Krasku 491, Púchov oznamu- oznamu-
je, že vyhlasuje zámer priameho nájmu č.  3/2021 je, že vyhlasuje zámer priameho nájmu č.  3/2021 
na prenájom nebytových priestorov  v školskom na prenájom nebytových priestorov  v školskom 
internáte.  Predkladanie ponúk je do 30.09.2021 internáte.  Predkladanie ponúk je do 30.09.2021 
do 12,00 hod. Celé znenie zámeru je zverejnené do 12,00 hod. Celé znenie zámeru je zverejnené 
na na www.sospuchov.sk a www.tsk.sk.www.sospuchov.sk a www.tsk.sk.

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 
Púchov prijme do pracovného pomeru kuchárku 
na zastupovanie počas práceneschopnosti s ná-
stupom ihneď. Žiadosti o zamestnanie zasielajte  
na adresu školy alebo mailom adriana.budayo-
va@sosospu.sk. Plat v zmysle Zákona č.553/2003 
Z.z. Bližšie informácie na č.t. 042/4631409 

Informácia pre odberateľov tepla v Púchove
Leto síce podľa kalendára ešte neskončilo, ale skoré raňajšie a večerné teploty sú už veľmi „čers-

tvé“. Aj preto sa na spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., ktorá zásobuje celé mesto teplom 
spotrebitelia začínajú obracať s otázkou, kedy sa začne kúriť?

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína spravidla  
1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo 
na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurova-
com období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13⁰ C a podľa predpovede vývoja počasia 
nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Máte záujem o raňajšie alebo večerné prikurovanie?
Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo večerné prikurovanie v čase pred povinným spustením 

dodávky tepla, môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vykurovanie pre spotrebiteľov spustiť. 
Je však potrebné, aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spustenie 

dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedený 
dátum spustenia vykurovania. Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla našej spoločnosti, 
alebo zaslať emailom na adresu sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci 

MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. dodávku vykurovania spustia. 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Mesto Púchov informuje o ďalšom termíne 
odovzdávania košíkov na biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad, pre 
zástupcov vlastníkov bytov alebo poverenej 
osoby domovým dôverníkom, dňa 4.9.2021 

(sobota) v čase od 8:00 do 12:00 hod.



inzerciainzercia

POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ Akcia trvá od 31.8.- 13.9.2021

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.skAkcia platí od 31.8. do 13.9.2021 alebo do vypredania zásob, len v predajni Púchov.

VÁPENEC 
FLORAKALK  
25 kg

2,95 €
cena za 1kg - 0,12 € 

MULČOVACIA KÔRA
premium 50 l

5,00 €

2,90 €cena za 1 l - 0,06 € 

cena za 1 kg - 0,70 € 

ČUČORIEDKY
kontajnerové 3 l
Odrody: 
Spartan, 
Toro, 
Elliot, 
Reka

7,00 €

KRAVSKÝ HNOJ 
10 kg

PREPRAVKA NA OVOCIE
A ZELENINU

CIBUĽOVINY MIX
3,90 €

RATIMOR  

3,90 € 2,50 € 2,10 €

cena za 100 g 
od - 1,40 € 

KRMIVO 
OPTIMAL
10 kg 

10,00 €
cena za 1 kg- 1,00 € 

KŔMNA ZMES 
KRÁLIK FIT  
20 kg
Versele – Laga

8,10 €
cena za 1 kg- 0,41 € 

JAHODY
celoročné 1 ks / 1,00 € / SELVA
multiplato celoročné 10 ks / 7,50 € / ALBION
multiplato 10 ks / 5,60 € / ELSANTA, DUKAT, KARMEN, 
                                           SENGA SENGANA


