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Fotoreportáž z Folklórneho Púchova
Na nedeľnom festivale Folkórny Púchov sa predstavili Trombitáši Štefánikovci Na nedeľnom festivale Folkórny Púchov sa predstavili Trombitáši Štefánikovci 

(Nimnica), DFS Púchovček, DĽS Biela voda, DĽS Lachovček, Valašská trojka Mira (Nimnica), DFS Púchovček, DĽS Biela voda, DĽS Lachovček, Valašská trojka Mira 
Urubka (Vsetín), Andrej Jobus - gajdoš (Vrbové), DFS Úsměv (Opava), FS Vrtek Urubka (Vsetín), Andrej Jobus - gajdoš (Vrbové), DFS Úsměv (Opava), FS Vrtek 

(Opava), FS a ĽH Váh. Vrcholom programu bolo vystúpenie Štefana Šteca a kapely (Opava), FS a ĽH Váh. Vrcholom programu bolo vystúpenie Štefana Šteca a kapely 
Fajta z Východného Slovenska. Akciu moderovali Peter Niňaj a Róbert Puškár.Fajta z Východného Slovenska. Akciu moderovali Peter Niňaj a Róbert Puškár.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel



Nezačínam týmito slovami náho-Nezačínam týmito slovami náho-
dou, pretože v nedeľu 19. júna slávia dou, pretože v nedeľu 19. júna slávia 
svoj sviatok všetci otcovia. Deň otcov svoj sviatok všetci otcovia. Deň otcov 
je sviatok oslavujúci všetkých otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov 
a ich vplyv na spoločnosť, a tak neza-a ich vplyv na spoločnosť, a tak neza-
budnime ich objať, pobozkať... Ja už budnime ich objať, pobozkať... Ja už 
môžem len spomínať na tie najkrajšie môžem len spomínať na tie najkrajšie 
chvíle strávené so svojím milovaným chvíle strávené so svojím milovaným 
tatinom.tatinom.

Naša „Včielka“ oslavovala 60. naro-Naša „Včielka“ oslavovala 60. naro-
deniny a bol to naozaj nádherný ga-deniny a bol to naozaj nádherný ga-
laprogram plný spomienok, nostalgie, laprogram plný spomienok, nostalgie, 
ale aj zhodnotenia aktuálnych úspe-ale aj zhodnotenia aktuálnych úspe-
chov a činností. Prítomní hostia svojou chov a činností. Prítomní hostia svojou 
účasťou potvrdili, ako im na našom účasťou potvrdili, ako im na našom 
CVČ Včielka záleží. Ďakujem za krásny CVČ Včielka záleží. Ďakujem za krásny 
program a za tie roky nádhernej spo-program a za tie roky nádhernej spo-
lupráce, pomoci a úspešnej reprezen-lupráce, pomoci a úspešnej reprezen-
tácie mesta Púchov, ale i Slovenska.  tácie mesta Púchov, ale i Slovenska.  
V mene mesta Púchov som odovzdala V mene mesta Púchov som odovzdala 
„včielkam“ pamätnú plaketu ako pri-„včielkam“ pamätnú plaketu ako pri-
pomienku týchto krásne prežitých ro-pomienku týchto krásne prežitých ro-
kov. Viac sa dočítate v budúcom čísle kov. Viac sa dočítate v budúcom čísle 
Púchovských novín. Najväčšiu radosť Púchovských novín. Najväčšiu radosť 
však zrejme budú mať všetci z CVČ  však zrejme budú mať všetci z CVČ  
z odovzdania nových priestorov na z odovzdania nových priestorov na 
Námestí slobody, ktoré budú využívať Námestí slobody, ktoré budú využívať 
nielen včelári z CVČ, ale aj Mládežníc-nielen včelári z CVČ, ale aj Mládežníc-
ky parlament mesta Púchov a niektoré  ky parlament mesta Púchov a niektoré  
s CVČ spolupracujúce organizácie. s CVČ spolupracujúce organizácie. 
Nový projekt HAU Park bol tiež nápa-Nový projekt HAU Park bol tiež nápa-
dom členiek mládežníckeho parla-dom členiek mládežníckeho parla-
mentu a mesto im vyšlo v ústrety. Už mentu a mesto im vyšlo v ústrety. Už 
na začiatku prázdnin môžu vstúpiť do na začiatku prázdnin môžu vstúpiť do 
užívania nových priestorov pri privád-užívania nových priestorov pri privád-
zači a vytvoriť tam vysnívané cvičisko zači a vytvoriť tam vysnívané cvičisko 
a výbeh pre psíkov. Tešíme sa na otvo-a výbeh pre psíkov. Tešíme sa na otvo-
renie. renie. 

V týždni som sa zúčastnila na pozva-V týždni som sa zúčastnila na pozva-
nie predsedu výboru miestnej časti  nie predsedu výboru miestnej časti  
č. 5, poslanca Petra Bílika a členky VMČ č. 5, poslanca Petra Bílika a členky VMČ 
- poslankyne Angely Lazorovej, zasad-- poslankyne Angely Lazorovej, zasad-
nutia výboru, kde sme prebrali ukon-nutia výboru, kde sme prebrali ukon-
čené, ale aj plánované investičné akcie čené, ale aj plánované investičné akcie 
ako aj aktuálne informácie o opravách ako aj aktuálne informácie o opravách 
ciest a chodníkov i o obnove detských ciest a chodníkov i o obnove detských 
ihrísk. Informovala som, že v najbliž-ihrísk. Informovala som, že v najbliž-
ších dňoch začne rekonštrukcia spo-ších dňoch začne rekonštrukcia spo-
jená s výstavbou parkovacích miest vo jená s výstavbou parkovacích miest vo 
vnútrobloku na Komenského ulici, kde vnútrobloku na Komenského ulici, kde 
pribudne 10 parkovacích miest a tiež pribudne 10 parkovacích miest a tiež 
o finišujúcich prácach „Za Plecháčom“, o finišujúcich prácach „Za Plecháčom“, 
kde sa buduje nový chodník a vzniká kde sa buduje nový chodník a vzniká 

15 nových parkovacích miest. Ukonče-15 nových parkovacích miest. Ukonče-
nie realizácie predpokladáme do kon-nie realizácie predpokladáme do kon-
ca júna. V najbližších dňoch začnú tiež ca júna. V najbližších dňoch začnú tiež 
práce na odvodnení priestoru „za Lid-práce na odvodnení priestoru „za Lid-
lom“ na Ulici 1. mája, keďže bol vysúťa-lom“ na Ulici 1. mája, keďže bol vysúťa-
žený zhotoviteľ prác, pričom práce by žený zhotoviteľ prác, pričom práce by 
mali byť skončené najneskôr do konca mali byť skončené najneskôr do konca 
júla. Začali práce na opravách komu-júla. Začali práce na opravách komu-
nikácie Novonosickej ul., Okružnej ul., nikácie Novonosickej ul., Okružnej ul., 
Nimnickej ceste a tiež v „Keblii“. Záro-Nimnickej ceste a tiež v „Keblii“. Záro-
veň spúšťame obstarávanie na ďalšie veň spúšťame obstarávanie na ďalšie 
opravy komunikácií, ktoré plánujeme opravy komunikácií, ktoré plánujeme 
v blízkej dobe zrealizovať, keďže stále v blízkej dobe zrealizovať, keďže stále 
pribúda množstvo požiadaviek zo stra-pribúda množstvo požiadaviek zo stra-
ny poslancov i občanov mesta. ny poslancov i občanov mesta. 

Nedeľa bola ako stvorená na pobyt Nedeľa bola ako stvorená na pobyt 
vonku a pokiaľ ste fanúšikmi folklóru, vonku a pokiaľ ste fanúšikmi folklóru, 
tak ste si určite prišli na svoje a pote-tak ste si určite prišli na svoje a pote-
šili sa nielen krásnym sprievodom po šili sa nielen krásnym sprievodom po 
meste, ale aj samotným programom, meste, ale aj samotným programom, 
ktorý prebiehal na pešej zóne. 38. roč-ktorý prebiehal na pešej zóne. 38. roč-
ník podujatia Folklórny Púchov v roku ník podujatia Folklórny Púchov v roku 
2022 bol krásnou prehliadkou folklóru 2022 bol krásnou prehliadkou folklóru 
nielen z nášho mesta a okolia, ale aj nielen z nášho mesta a okolia, ale aj 
z neďalekej Moravy. Ďakujem všet-z neďalekej Moravy. Ďakujem všet-
kým, ktorí sa zapojili do organizácie  kým, ktorí sa zapojili do organizácie  
a príprav tohto podujatia z mestského a príprav tohto podujatia z mestského 
úradu, mestskej polície, Púchovskej úradu, mestskej polície, Púchovskej 
kultúry, s.r.o., všetkým vystupujúcim kultúry, s.r.o., všetkým vystupujúcim 
súborom a Vám, ktorí ste svojou účas-súborom a Vám, ktorí ste svojou účas-
ťou prispeli k skvelej atmosfére tohto ťou prispeli k skvelej atmosfére tohto 
podujatia. V súčasnosti finišujú prá-podujatia. V súčasnosti finišujú prá-
ce na ukončení výstavby Amfiteátra ce na ukončení výstavby Amfiteátra 
na Ilonke a verím, že už v lete sa nám na Ilonke a verím, že už v lete sa nám 
podarí pripraviť prvé podujatie, ktoré podarí pripraviť prvé podujatie, ktoré 
bude spojené práve s folklórom.bude spojené práve s folklórom.

Kultúrne podujatia budú pokračovať Kultúrne podujatia budú pokračovať 
aj v ďalšom období a už túto sobotu aj v ďalšom období a už túto sobotu 
nás čaká „Čaj pre seniorov“ pod ho-nás čaká „Čaj pre seniorov“ pod ho-
lým nebom a tiež jedinečná módna lým nebom a tiež jedinečná módna 
prehliadka v Europarku „Odej sa do prehliadka v Europarku „Odej sa do 
krásy“. V nedeľu 3. 7. je pripravený bo-krásy“. V nedeľu 3. 7. je pripravený bo-
hatý program pre všetkých, ktorí chcú hatý program pre všetkých, ktorí chcú 
s nami osláviť koniec školského roka, s nami osláviť koniec školského roka, 
začiatok prázdnin a kultúrneho leta, začiatok prázdnin a kultúrneho leta, 
pričom odmenou pre všetkých bude pričom odmenou pre všetkých bude 
koncert slovenskej kapely Horkýže Slí-koncert slovenskej kapely Horkýže Slí-
že. V Púchovských novinách sa dočíta-že. V Púchovských novinách sa dočíta-
te o súťaži „Za samé jednotky, leto na te o súťaži „Za samé jednotky, leto na 
jednotku“, ktorá sa už roky teší veľkej jednotku“, ktorá sa už roky teší veľkej 
popularite, keďže môžu účastníci súťa-popularite, keďže môžu účastníci súťa-
že získať naozaj zaujímavé ceny. Stačí, že získať naozaj zaujímavé ceny. Stačí, 
ak máte na vysvedčení v druhom pol-ak máte na vysvedčení v druhom pol-
roku samé jednotky a zaregistrujete sa roku samé jednotky a zaregistrujete sa 
do 1. 7. 2022.do 1. 7. 2022.

Ak náhodou budete chcieť vyskúšať Ak náhodou budete chcieť vyskúšať 
niečo nové a možno aj trošku adre-niečo nové a možno aj trošku adre-
nalínové, tak môžem odporučiť novú nalínové, tak môžem odporučiť novú 
pumptrackovú dráhu v Beluši, časť pumptrackovú dráhu v Beluši, časť 
Hloža, na ktorej otvorení som sa zú-Hloža, na ktorej otvorení som sa zú-
častnila na pozvanie pána starostu častnila na pozvanie pána starostu 
Janka Prekopa. Vyzerá naozaj krásne  Janka Prekopa. Vyzerá naozaj krásne  
a je aj pre naše mesto inšpiráciou na vy-a je aj pre naše mesto inšpiráciou na vy-
budovanie obdobnej dráhy v bikroso-budovanie obdobnej dráhy v bikroso-
vom areáli pri Váhu, na čo sa s konate-vom areáli pri Váhu, na čo sa s konate-
ľom MŠK Púchov, s.r.o. pripravujeme. ľom MŠK Púchov, s.r.o. pripravujeme. 
Po posledných rokovaniach s vlast-Po posledných rokovaniach s vlast-
níkom pozemkov pri Váhu, ktorým je níkom pozemkov pri Váhu, ktorým je 
Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p., môžem povedať, že sme na dobrej š.p., môžem povedať, že sme na dobrej 
ceste. Už v najbližších týždňoch, verím, ceste. Už v najbližších týždňoch, verím, 

dôjde k podpisu nájomnej zmluvy na dôjde k podpisu nájomnej zmluvy na 
prenájom celého priestoru v rozsahu prenájom celého priestoru v rozsahu 
cca 20.000 m² a budeme môcť koneč-cca 20.000 m² a budeme môcť koneč-
ne začať s obnovou priestoru pri Váhu ne začať s obnovou priestoru pri Váhu 
na voľnočasové aktivity, keďže „veľké na voľnočasové aktivity, keďže „veľké 
stavby“ nám vlastník nedovolí v zápla-stavby“ nám vlastník nedovolí v zápla-
vovom území stavať. vovom území stavať. 

Tešia ma úspechy našich volejbalis-Tešia ma úspechy našich volejbalis-
tov z MŠK, kde starší žiaci získali krásne tov z MŠK, kde starší žiaci získali krásne 
bronzové umiestnenie na Majstrov-bronzové umiestnenie na Majstrov-
stvách Slovenska a tiež úspechy dob-stvách Slovenska a tiež úspechy dob-
rovoľných hasičov, o ktorých sa dočíta-rovoľných hasičov, o ktorých sa dočíta-
te aj v aktuálnom vydaní Púchovských te aj v aktuálnom vydaní Púchovských 
novín. Blahoželám.novín. Blahoželám.

Tento týždeň máme pred sebou aj Tento týždeň máme pred sebou aj 
milé a radostné podujatia, keďže nás milé a radostné podujatia, keďže nás 
čaká ďalšie vítanie detí do radov Pú-čaká ďalšie vítanie detí do radov Pú-
chovčanov. Zúčastníme sa aj ako tím chovčanov. Zúčastníme sa aj ako tím 
mesta a Zboru pre občianske záleži-mesta a Zboru pre občianske záleži-
tosti (ZPOZ) festivalu 28. celosloven-tosti (ZPOZ) festivalu 28. celosloven-
skej prehliadky programov ZPOZ „Žijú skej prehliadky programov ZPOZ „Žijú 
medzi nami“, kde odprezentujeme medzi nami“, kde odprezentujeme 
našu novinku „jubilejné sobáše“. Tak našu novinku „jubilejné sobáše“. Tak 
nám držte päste. nám držte päste. 

S veľkým zármutkom som prijala in-S veľkým zármutkom som prijala in-
formáciu o úmrtí Ing. Jána Kaššovica, formáciu o úmrtí Ing. Jána Kaššovica, 
ktorý bol prvým primátorom mesta ktorý bol prvým primátorom mesta 
Púchov po vzniku samospráv v rokoch Púchov po vzniku samospráv v rokoch 
1990 – 1991 a tiež konateľom MŠK Pú-1990 – 1991 a tiež konateľom MŠK Pú-
chov, s.r.o. Zomrel v nedeľu 12. 6. vo chov, s.r.o. Zomrel v nedeľu 12. 6. vo 
veku 81 rokov. Život Ing. Jána Kaššo-veku 81 rokov. Život Ing. Jána Kaššo-
vica bol spätý s mestom Púchov, kde vica bol spätý s mestom Púchov, kde 

žil spolu s manželkou a dvoma deťmi. žil spolu s manželkou a dvoma deťmi. 
Posledná rozlúčka so zosnulým Ing. Já-Posledná rozlúčka so zosnulým Ing. Já-
nom Kaššovicom sa uskutoční v stredu nom Kaššovicom sa uskutoční v stredu 
15. 6. 2022, o 13.30 hod., na cintoríne 15. 6. 2022, o 13.30 hod., na cintoríne 
v Púchove. Za mesto Púchov vyjadru-v Púchove. Za mesto Púchov vyjadru-
jem pozostalým úprimnú sústrasť. Česť jem pozostalým úprimnú sústrasť. Česť 
jeho pamiatke. jeho pamiatke. 

Prežívame obdobie ochladenia me-Prežívame obdobie ochladenia me-
dziľudských vzťahov, ťažkej arogancie, dziľudských vzťahov, ťažkej arogancie, 
urážok a nenávisti. A v tejto súvislosti urážok a nenávisti. A v tejto súvislosti 
ma zaujal aj v súvislosti s výkonom ma zaujal aj v súvislosti s výkonom 
mojej funkcie jeden zaujímavý citát:  mojej funkcie jeden zaujímavý citát:  
„V živote musíš mať tri veci: pokoru, „V živote musíš mať tri veci: pokoru, 
aby si sa necítil nadradene nad ni-aby si sa necítil nadradene nad ni-
kým. Odvahu čeliť akejkoľvek situácii  kým. Odvahu čeliť akejkoľvek situácii  
a múdrosť, byť ticho tvárou v tvár hlú-a múdrosť, byť ticho tvárou v tvár hlú-
posti niektorých ľudí.“ posti niektorých ľudí.“ Ale verím, že sa  Ale verím, že sa  
s tým stretávate aj Vy, a tak sa môže-s tým stretávate aj Vy, a tak sa môže-
me vzájomne podporiť peknými myš-me vzájomne podporiť peknými myš-
lienkami, akou je napríklad: lienkami, akou je napríklad: „Život je „Život je 
nádherný, pretože každý deň je iný. Má nádherný, pretože každý deň je iný. Má 
svoje farby, svoju hudbu, svoje príležitos-svoje farby, svoju hudbu, svoje príležitos-
ti, svoju vôňu... Každý deň sa život opäť ti, svoju vôňu... Každý deň sa život opäť 
začína a ponúka nám príležitosť prežiť začína a ponúka nám príležitosť prežiť 
ho s vďakou a pocitom zázraku.“ ho s vďakou a pocitom zázraku.“ (Agos-(Agos-
tino Degas)tino Degas)

Prajem Vám všetkým krásny týždeň Prajem Vám všetkým krásny týždeň 
plný farieb a hudby, ktorú prináša sám plný farieb a hudby, ktorú prináša sám 
život, a všetkým ocinom a tatinom pra-život, a všetkým ocinom a tatinom pra-
jem veľa lásky, zdravia a motivačnej jem veľa lásky, zdravia a motivačnej 
sily pre svoje deti. sily pre svoje deti. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

príhovor / inzerciapríhovor / inzercia 33

Slovami primátorky: „Otec nie je ten, ktorý dáva život. 
To by bolo príliš ľahké. Otec je ten, ktorý dáva lásku.“ 
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Opravy terasy, na ktorej sa podpísal čas, sa 
dočkali detičky v MŠ Požiarna 1291, ktorá im po 
novom bude slúžiť predovšetkým na praktickú 
výučbu environmentálnej výchovy, na ktorú sú 
na terase pripravené už lavičky a stoly hrajúce vo 
farbách dúhy. 

Terasa tvorí prirodzenú súčasť dvora materskej 
školy, kde okrem iného pribudla aj osviežujúca vod-
ná hmla, vhodná na schladenie sa počas horúcich 
letných dní. Slávnostného otvorenia sa okrem ria-
diteľky Eriky Uherčíkovej, pedagogičiek materskej 
školy, šikovných detičiek a ich rodičov zúčastnili aj 
primátorka mesta Katarína Heneková, vedúca Odde-
lenia školstva a sociálnych vecí (OŠaSV) MsÚ Púchov 
Daniela Gabrišová a poslankyňa MsZ a členka rady 
škôlky Irena Kováčiková. Financovanie opravy už ne-
vhodného stavu terasy spolufinancovali rodičia detí 
v sume 2693 eur, ktorá zahŕňala odvoz sute a nové 
lavičky, a OŠaSV z rezervy školstva v sume 8000 eur. 

Aký dojem zanechalo slávnostné popoludnie  
v primátorke mesta, ktorá si škôlku pamätá ešte z čias 
detstva? „Teším sa, že sa aj táto škôlka aktívne zapoji-

la do procesov inovácií a obnovy. Bolo to vidieť aj na 
slávnostnom otvorení terasy, ktorá určite spríjemní 

pobyt deťom a pani učiteľkám v škôlke, ale potešili 
ma aj nové prvky umiestnené v krásnom areáli, kde 
počas letných prázdnin pribudnú ďalšie nové atrak-
cie pre deti. Cieľom mesta je postupne sa zamerať 
na všetky materské školy a začať s ich zateplením  
a rozširovaním priestorov. Jedna škôlka už prešla 
komplexnou obnovou, spracoval sa projekt zatep-
lenia na ďalšiu škôlku a budeme pokračovať ďalej 
v samotnej realizácii a príprave nových projektov. 
Ešte raz ďakujem a prajem pani riaditeľke, deťom  
a všetkým pracovníkom škôlky veľa príjemných chvíľ 
a úspechov.“

Interaktívny program si pre všetky deti pripravil na 
slávnostnom otvorení aj Mr. Bubble, ktorý vtiahol 
deti do tajov výroby bublín či nafukovania vtipných 
balónikov a vytvoril tak nezabudnuteľnú atmosfé-
ru. Škôlkarom ďakujeme taktiež za milé vystúpenie 
a kúzelníčke Haničke za čarovné pokrstenie terasy 
zvukmi triangela. Opravená terasa na MŠ Požiarna 
1291, ktorej hrozilo zbúranie, tak opätovne získa na 
význame. Vo viacerých škôlkach v meste sú plánova-
né novinky, opravy či inovácie, o ktorých bude mesto 
postupne informovať. Všetkým škôlkarom prajeme 
krásne dni plné zábavy! 

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel 

Z obnovy terasy na praktickú výučbu sa tešia deti z MŠ Požiarna

Veľkou prvou skúškou prešli aj študenti Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb v Púchove, ktorí 
úspešne zvládli maturitu a v stredu 8. júna 2022, 
v priestoroch Koncertnej siene Malého župného 
domu, si z rúk viceprimátora mesta Lukáša Ranika, ri-
aditeľky školy Ivety Minárikovej a triednych učiteľov 
Nadeždy Šajtlavovej, Renáty Slugeňovej a Mariana 
Šubu prevzali svoje ocenenia v podobe maturitných 
vysvedčení a malých pamätných darčekov, ktoré im 
pripomenú jeden z prvých míľnikov života. Orga-
nizácia opätovne vychádzala z Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí MsÚ Púchov - ZPOZ pri MsÚ Púchov, 
o kultúrne vystúpenia sa postarali žiaci ZUŠ Púchov  
a Bronislava Riljaková. 

Viceprimátor Lukáš Ranik sa ako prvý prihovoril 
mladým dospelým, ktorým sa v týchto dňoch otvá-
ra nová etapa: „Chcel by som Vám zaželať, aby ste  
v každom čase robili správne rozhodnutia, aby ste 
mali okolo seba správnych ľudí, aby sa Vám podarilo 
naplniť vaše sny, ale aj to, aby tieto sny boli príno-
som nielen z hľadiska Vašej úspešnosti, ale najmä 
ľudskosti, spravodlivosti a dobra pre život Váš i celej 
našej spoločnosti.“

Tri triedy, 45 absolventov, ktorí získali praktické 
znalosti do života, ktoré už im nik nevezme, preto-

že naša spoločnosť potrebuje aj ľudí, ktorí - ako vyz-
dvihla riaditeľka školy Iveta Mináriková vo svojom 
príhovore - budú potrební k prebudeniu cestovného 
ruchu, turizmu, podnikania. Najlepšou študentkou 
sa stala absolventka Ema Krajčiová z V. AH (odbor 

hotelová akadémia), za všetkých absolventov sa prí-
tomným prihovorila Vladimíra Prekopová z V. AH. Milí 
absolventi, prajeme vám na ďalšej ceste životom veľa 
šťastia, lásky, trpezlivosti a nových dobrodružstiev. 

Laura Krošláková 

SOŠ obchodu a služieb odovzdala vysvedčenia 45 absolventom
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V utorok 7. júna sa za účasti primátorky mesta V utorok 7. júna sa za účasti primátorky mesta 
Kataríny Henekovej, tímu pracovníkov spoloč-Kataríny Henekovej, tímu pracovníkov spoloč-
ností Doprastav a ŽSR, trénermi MŠK Púchov, ností Doprastav a ŽSR, trénermi MŠK Púchov, 
hráčmi MŠK Púchov a občanov z Nosíc uskutoč-hráčmi MŠK Púchov a občanov z Nosíc uskutoč-
nilo slávnostné otvorenie novovybudovaného nilo slávnostné otvorenie novovybudovaného 
športového areálu. športového areálu. 

Investícia za približne pol milióna eur sa podarila Investícia za približne pol milióna eur sa podarila 
v rámci budovania novej železničnej trate Púchov v rámci budovania novej železničnej trate Púchov 
– Považská Bystrica na začiatku Nosického „ostrova“  – Považská Bystrica na začiatku Nosického „ostrova“  
z fondov Európskej únie. Pri tejto príležitosti by som z fondov Európskej únie. Pri tejto príležitosti by som 
sa chcel poďakovať spoločnostiam Doprastav a Že-sa chcel poďakovať spoločnostiam Doprastav a Že-
leznice Slovenskej republiky za proaktívny prístup leznice Slovenskej republiky za proaktívny prístup 
pri budovaní tohto krásneho športového areálu. Po-pri budovaní tohto krásneho športového areálu. Po-
darila sa veľká vec a ja som veľmi vďačný, že vďaka darila sa veľká vec a ja som veľmi vďačný, že vďaka 
sponzorom sa podarilo omnoho viac oproti pláno-sponzorom sa podarilo omnoho viac oproti pláno-
vanému projektu. Za všetko spomeniem vybudo-vanému projektu. Za všetko spomeniem vybudo-
vanie „umelého“ zavlažovania, vybudovanie stĺpov  vanie „umelého“ zavlažovania, vybudovanie stĺpov  
s ochrannými sieťami, vybudovanie oplotenia are-s ochrannými sieťami, vybudovanie oplotenia are-
álu na zabezpečenie bezpečnosti športujúcich detí  álu na zabezpečenie bezpečnosti športujúcich detí  
v blízkosti železničnej trate, nové futbalové strie-v blízkosti železničnej trate, nové futbalové strie-
dačky či modernejšie zateplenie budovy šatní spĺ-dačky či modernejšie zateplenie budovy šatní spĺ-
ňajúce nízkoenergetické kritériá.ňajúce nízkoenergetické kritériá.

Po niekoľkých rokoch sa do Nosíc vracia majstrov-Po niekoľkých rokoch sa do Nosíc vracia majstrov-
ský futbal. Vďaka úspešnej certifikácii Slovenským ský futbal. Vďaka úspešnej certifikácii Slovenským 
futbalovým zväzom, ktoré prebehlo v mesiaci máj futbalovým zväzom, ktoré prebehlo v mesiaci máj 
sa môžu na ihrisku v Nosiciach organizovať maj-sa môžu na ihrisku v Nosiciach organizovať maj-
strovské stretnutia. Tie si už vyskúšali naši mládež-strovské stretnutia. Tie si už vyskúšali naši mládež-
níci z mladšieho a staršieho dorastu z kategórie U17 níci z mladšieho a staršieho dorastu z kategórie U17 
a U19. Verím, že ich od budúcej sezóny budú chodiť a U19. Verím, že ich od budúcej sezóny budú chodiť 
povzbudzovať športoví fanúšikovia nielen z Nosíc. povzbudzovať športoví fanúšikovia nielen z Nosíc. 
Ihrisko v Nosiciach si už vyskúšali aj naši najmenší Ihrisko v Nosiciach si už vyskúšali aj naši najmenší 
Púchovčania z Materskej školy Nosice pri organizo-Púchovčania z Materskej školy Nosice pri organizo-
vaní detskej šarkaniády. Čoskoro pribudnú aj No-vaní detskej šarkaniády. Čoskoro pribudnú aj No-
sickí hasiči a verím, že v prípade záujmu nájdeme sickí hasiči a verím, že v prípade záujmu nájdeme 
priestor aj pre športujúcu verejnosť. Novovybudo-priestor aj pre športujúcu verejnosť. Novovybudo-
vaný moderný športový areál bude slúžiť všetkým vaný moderný športový areál bude slúžiť všetkým 
a tým, že sa stal majetkom mesta Púchov je zabez-a tým, že sa stal majetkom mesta Púchov je zabez-
pečená nielen prevádzka a život športového areálu, pečená nielen prevádzka a život športového areálu, 
ale aj začínajúci dlhoročný športový rozvoj. Ešte raz, ale aj začínajúci dlhoročný športový rozvoj. Ešte raz, 
veľká vďaka všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku veľká vďaka všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku 
pri budovaní tohto veľkého a pekného športového pri budovaní tohto veľkého a pekného športového 
diela. diela. 

Lukáš Ranik, viceprimátor mestaLukáš Ranik, viceprimátor mesta
Foto: MŠK a Slavomír FlimmelFoto: MŠK a Slavomír Flimmel

Slávnostné otvorenie novovybudovaného 
futbalového ihriska v Nosiciach

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 
orgánov samosprávnych krajov sa budú konať  orgánov samosprávnych krajov sa budú konať  
29. októbra 2022. Ich termín oficiálne vyhlásil pred-29. októbra 2022. Ich termín oficiálne vyhlásil pred-
seda Národnej rady SR Boris Kollár. Predseda parla-seda Národnej rady SR Boris Kollár. Predseda parla-
mentu oznámil, že na termíne volieb v dušičkovom mentu oznámil, že na termíne volieb v dušičkovom 
období sa dohodli v koalícii. Pôvodne sa totiž hovo-období sa dohodli v koalícii. Pôvodne sa totiž hovo-
rilo o skoršom termíne volieb. Veľa ľudí podľa šéfa rilo o skoršom termíne volieb. Veľa ľudí podľa šéfa 
NR SR cestuje ďaleko na miesto svojho trvalého NR SR cestuje ďaleko na miesto svojho trvalého 
pobytu a je možné, že dva víkendy po sebe by ne-pobytu a je možné, že dva víkendy po sebe by ne-
cestovali. Koalícia si od tohto termínu sľubuje vyššiu cestovali. Koalícia si od tohto termínu sľubuje vyššiu 
účasť vo voľbách. účasť vo voľbách. 

Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach 
vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce 
a tiež poslancov mestských, respektíve obecných a tiež poslancov mestských, respektíve obecných 
zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predse-zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predse-
dov samosprávnych krajov a poslancov krajských dov samosprávnych krajov a poslancov krajských 
zastupiteľstiev.zastupiteľstiev.

NR SR, foto: Slavomír FlimmelNR SR, foto: Slavomír Flimmel

Spojené voľby do samospráv sa budú konať 29. októbra 2022
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Mestská polícia

Polícia informuje

Poverený policajt Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Považskej Bystrici vzniesol obvinenie 
26-ročnému mužovi z Púchova za prečin nebez-
pečného vyhrážania. Obvinený mal vo večerných 
hodinách v byte vyčítať svojej bývalej družke, že je 
za všetko vinná a vyhrážať sa jej zabitím. Následne 
mal na stôl poukladať nôž, manikúrové nožnice  
a plastové vrecia na odpad a rozprávať poš-
kodenej scenár jej smrti. Okrem toho ju mal udrieť 
plastovou fľašou do tváre, pričom jej mal opako-

vať, že umrie.
Z obavy o svoj život a zdravie išla poškodená 

s obvineným autom na pumpu, pričom jej mal 
neus tále rozprávať o spôsobe jej smrti a o tom, 
ako si to musí naplánovať. 

Policajt podal na obvineného podnet na návrh 
na väzobné stíhanie obvineného. V prípade do-
kázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri 
roky. 

KR PZ Trenčín 

Za vyhrážanie sa smrťou bývalej družke 
hrozí Púchovčanovi trojročné väzenie

Aj v Trenčianskom kraji prebieha dopravná akcia 
Budík, kde sa polícia zameriava najmä na jazdu 
pod vplyvom alkoholických nápojov vodičmi mo-
torových aj nemotorových vozidiel.

Napriek tomu sa neustále stretávame s vodičmi, 
ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu. Od začiatku 
tejto akcie policajti zistili spolu 15 vodičov, ktorí 
jazdili pod vplyvom alkoholu. Z toho bolo 9 vodi-
čov motorových vozidiel a 6 vodiči nemotorových 
vozidiel. Hoci počas troch dní trvania akcie iba  
v jednom prípade bol výsledok dychovej skúšky 
nad jedno promile, neznamená to, že pri nižšej 
hodnote sa nič nestane.

V jednom prípade policajti zastavili vodiča mo-
torového vozidla, ktorého podrobili dychovej 
skúš ke s výsledkom 0,48 promile alkoholu. Na 
mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz. 

I keď v tomto prípade nejde o trestný čin, vodiča 

neminie prerokovanie v správnom konaní na do-
pravnom inšpektoráte, kde mu môže byť v zmy-
sle sadzobníka uložená pokuta do výšky 800 eur  
a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po dobu 
až troch rokov. 

Niektorí vodiči sa možno spoliehajú na to, že im 
alkohol do rána vyprchá a cítia sa fit, ale nie vždy 
je tomu tak. Treba si uvedomiť, že možno aj nie 
vlastnou vinou príde k dopravnej nehode a pro-
blém je na svete. Pod vplyvom alkoholu alebo 
omamnej látky máme skreslené videnie a spoma-
lené rekcie. 

Polícia všetkým vodičom odporúča, aby sa ne-
spoliehali na to, že akcia Budík sa v dopoludňaj-
ších hodinách končí. Policajti sú na cestách neu-
stále a dbajú na bezpečnosť všetkých účastníkov 
cestnej premávky. 

KR PZ Trenčín 

Polícia pokračuje v kontrolách, zameriava 
sa na alkohol za volantom 

Psa predal, nevie komu...
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého sa po Ulici  
I. Kraskou samostatne pohyboval pes s postro-
jom a vôdzkou. Hliadka oznámenie preverila 
a na mieste našla psíka rasy francúzsky bul-
doček. Pomocou čipu zistili mestskí policajti 
majiteľa. Hliadka psa umiestnila do koterca na 
Podniku technických služieb mesta Púchov. 
Majiteľ, ktorého policajti zistili v registri, hliad-
ku informoval, že pes nie je jeho, ale že ho pre-
dal neznámemu človeku. Mestskí policajti mu 
uložili blokovú pokutu vo výške 30 eur. 

Záhadné zvuky
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa na starej 
železničnej stanici v Nosiciach ozývajú zvuky, 
akoby niekto niečo nakladal na vlečku. Ozna-
movateľ však uviedol, že žiadnu vlečku nevidí. 
Mestskí policajti na mieste zistili, že nad želez-
ničnou stanicou chová niekto ovce a „podozri-
vé“ zvuky vydávali ony. Búchali do plechovej 
strechy.  

Zaspal v taxíku 
Krátko pred štvrtou hodinou nadránom 

požia dala mestských policajtov o pomoc ta-
xikárka, ktorá viezla klienta na Kolonku. Pasa-
žier jej však v automobile zaspal a nedokázala 
ho prebudiť. Mestskí policajti po príchode na 
miesto pasažiera prebudili, ten po zaplatení za 
dopravu odišiel domov po svojich. Protiprávne 
konanie mestskí policajti nezistili. 

Nevládala chodiť
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého mali dvaja 
mladíci ťahať nejakú mladú ženu k odhánkam. 
Na mestskú políciu sa oznamovateľ obrátil  
v obave, že jej môžu niečo urobiť. Hliadka pri 
Odhánkach nikoho nenašla. Pod mostom však 
našla bezdomovcov. Dvaja z nich informovali, 
že oni odvádzali bezdomovkyňu, ktorá sa opila 
a nevládala samostatne chodiť. Žena sedela na 
múriku pod mostom, lekársku pomoc odmiet-
la. Hliadka protiprávne konanie nezistila. 

Hasičský a záchranný zbor

Dvadsaťšesťročnému mužovi z Púchova hrozí za nebezpečné vyhrážanie sa bývalej družke smrťou až trojročný 
pobyt za mrežami. 
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Hornokočkovský kotlík sa konal už ôsmykrát
Fanúšikovia súťažného gulášu, ktorí sa radi priu-Fanúšikovia súťažného gulášu, ktorí sa radi priu-

čia niečo nové z kuchárskeho umenia a diváci, ktorí čia niečo nové z kuchárskeho umenia a diváci, ktorí 
sa radi prídu zabaviť a povzbudiť svojich susedov, sa radi prídu zabaviť a povzbudiť svojich susedov, 
známych a priateľov, zišli sa na 8. ročníku „Hornokoč-známych a priateľov, zišli sa na 8. ročníku „Hornokoč-
kovského kotlíku“. Súboj vo varení gulášu v areáli pri kovského kotlíku“. Súboj vo varení gulášu v areáli pri 
Váhu v Horných Kočkovciach (kde každoročne býva Váhu v Horných Kočkovciach (kde každoročne býva 
Vatra) sa konal v sobotu 11. júna s nasledovným Vatra) sa konal v sobotu 11. júna s nasledovným 
programom:programom:

11.00 – 12.00 hod prezentácia účastníkov, výber  11.00 – 12.00 hod prezentácia účastníkov, výber  
a príprava súťažného roštu,a príprava súťažného roštu,

12.00 – 16.00 hod varenie gulášu, voľná zábava  12.00 – 16.00 hod varenie gulášu, voľná zábava  
a doplnkové súťaže aj pre divákov (hod polenom do a doplnkové súťaže aj pre divákov (hod polenom do 
trávy, zatĺkanie klincov do klátu),trávy, zatĺkanie klincov do klátu),

16.00 – 18.00 hod hodnotenie štvorčlennou poro-16.00 – 18.00 hod hodnotenie štvorčlennou poro-
tou, vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien na tou, vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien na 
stupňoch víťazov (bronz získal tím Susedia z Mostíšť, stupňoch víťazov (bronz získal tím Susedia z Mostíšť, 
striebro tím Belušské vydry z Beluše a zlato získal striebro tím Belušské vydry z Beluše a zlato získal 
tím Majsterkovci z Nosíc), losovanie bohatej tombo-tím Majsterkovci z Nosíc), losovanie bohatej tombo-
ly. Bola udelená aj špeciálna cena organizátora „Tím ly. Bola udelená aj špeciálna cena organizátora „Tím 
Sympatia“ (za vizuál súťažného roštu s náladou), kto-Sympatia“ (za vizuál súťažného roštu s náladou), kto-
rú získal tím Medvedi.rú získal tím Medvedi.

Počas celého podujatia bolo pripravené občerstve-Počas celého podujatia bolo pripravené občerstve-
nie, vrátane veľmi chutného gulášu aj pre divákov  nie, vrátane veľmi chutného gulášu aj pre divákov  
s tónmi rôznych žánrov hudby a moderovaného slo-s tónmi rôznych žánrov hudby a moderovaného slo-
va. Po dvojročnej pauze zavinenej covidom prilákala va. Po dvojročnej pauze zavinenej covidom prilákala 
akcia až 22 súťažných tímov naprieč celým púchov-akcia až 22 súťažných tímov naprieč celým púchov-
ským regiónom. Počasie vyšlo na výbornú s hviezdič-ským regiónom. Počasie vyšlo na výbornú s hviezdič-
kou, no v zálohe bol aj plán za mokra – v priestoroch kou, no v zálohe bol aj plán za mokra – v priestoroch 
pod privádzačom.pod privádzačom.

Akciu organizoval a hlavným sponzorom bol Hos-Akciu organizoval a hlavným sponzorom bol Hos-
tinec „U Rybára“ s partnerom Výboru mestskej časti tinec „U Rybára“ s partnerom Výboru mestskej časti 
Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕšok. Veľké poďakova-Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕšok. Veľké poďakova-
nie patrí aj sponzorom: Reštaurácia Antunovič, Pivo-nie patrí aj sponzorom: Reštaurácia Antunovič, Pivo-
var Staropramen, Vehox, s.r.o., Mikona, s.r.o., Pipi Gril, var Staropramen, Vehox, s.r.o., Mikona, s.r.o., Pipi Gril, 
Sunnyvolt shop, s.r.o., kozmetika Pavelková, mestu Sunnyvolt shop, s.r.o., kozmetika Pavelková, mestu 
Púchov a všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebe-Púchov a všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebe-
hu akcie.hu akcie.

Cyril Crkoň, poslanec MsZCyril Crkoň, poslanec MsZ
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Tak ako všetky mažoretkové súbory na Sloven-
sku, aj NELLY mali „stopku“ počas nepriaznivej 
pandemickej situácie. Online tréningy neboli to 
pravé orechové, čo pre mnohé súbory zname-
nalo koniec ich fungovania. Naše NELLY to ustáli  
a hneď, ako to bolo možné, pustili sa do práce. Boli 
to veru ťažké tréningy po takej dlhej pauze, ale bol 
to aj čas plný radosti a živých príprav na blížiace 
sa majstrovstvá Slovenska. Všetci sme sa veľmi 
tešili, aj keď naše očakávania boli veľmi „pri zemi“.  
O to väčšia bola naša radosť, keď na Majstrovs-
tvách Slovenska v mažoretkovom športe v Hlo-
hovci v dňoch 30. apríla až 1. mája naše mažoret-
ky zopakovali medailovú žatvu, na akú sme boli 
zvyknutí. 

• Veľká formácia kadet pom-pom - Pizza: Majster 
Slovenska

• Veľká formácia junior pom-pom – Alica v kraji-
ne zázrakov: 1. Vicemajster Slovenska 

• Veľká formácia senior pom-pom - Anabell: 
4.miesto

• Veľká formácia junior mix – Encanto: 4. miesto
• Mini kadet pom-pom – Rio: Majster Slovenska
• Mini junior pom-pom: 4. miesto
• Mini senior pom-pom: 1. Vicemajster Slovenska
• Minimix kadet – Príšerky, s. r. o.: Majster SR
• Minimix junior: 8. miesto
• Trio junior pom-pom: Majster Slovenska
• Trio senior pom-pom: 1. Vicemajster Slovenska
• Sólo kadet pom-pom: Majster Slovenska
• Sólo junior pom-pom: 2. Vicemajster Slovenska
• Duo junior baton: 8. miesto
Po úspechoch z majstrovstiev Slovenska súbor 

nezaspal na vavrínoch, ale usilovne trénuje na 
majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať na 
konci júna v Chorvátsku. Reprezentovať Centrum 
voľného času a naše mesto pôjdu veľké aj malé 
formácie junior a senior pom-pom. Ďakujeme 
všetkým členkám súboru za ich drinu, trénerkám 
za tvorivosť a trpezlivosť, rodičom, mestu Púchov 
i všetkým podporovateľom za ich vytrvalosť a po-
moc a krajčírkam Janke Halasovej, Zuzke Pšenáko-
vej a Janke Vráblovej a takisto mamičkám, ktoré 
pomáhali pri šití kostýmov. Veríme, že všetko to, 
čo sa do súboru dáva, prinesie na majstrovstvách 
zaslúžené ovocie.                   CVČ Púchov 

NELLY po prestávke opäť vycestujú do Európy
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O tom, že niektorí občania majú environmen-
tálne cítenie ešte stále na veľmi nízkej úrovni, 
dokazuje čierna skládka stavebného odpadu, 
ktorá vznikla ako huby po daždi, doslovne  
z večera do rána v prírode, kúsok nad Kolon-
kou - pod vodárňou. 

A pritom tento odpad mohol skončiť bezplatne, 
alebo len za symbolickú sumu, odovzdaním na 
zbernom dvore PTSM Púchov. Nevraviac, že po-
stup o nakladaní s komunálnym a drobným sta-
vebným odpadom na území mesta Púchov rieši 
príslušné všeobecné záväzné nariadenie (VZN). 
Pripomínam, že nelegálne uskladneným odpa-
dom je aj vyvezená zemina, konáre, pokosená trá-
va, kompost zo záhrady, ak sú uložené na cudzom 
pozemku. 

Všeobecne postup pri riešení nezákonne umie-
stneného odpadu upravuje zákon č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch. Upravuje samotnú definíciu nezá-
konne umiestneného odpadu, ale aj kontrolné 
mechanizmy, zodpovedné subjekty a sankcie, kde 
hrozia vysoké pokuty vo výške niekoľko stoviek  
a až tisícok eur. Na likvidáciu a vývoz čiernej sklád-
ky sa skladáme všetci z našich daní, ktoré môžu 
byť využité múdrejšie! Všetkým normálnym a eko-
logicky cítiacim občanom ďakujem, že pomáhajú 
eliminovať čierne skládky a že žiadne nevytvárajú.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Čierna skládka stavebného odpadu nad Kolonkou

Ako po-
slanec vo-
l e b n é h o 
o b v o d u  
č. 6 vyhla-
sujem súťaž 
o najkrajšie 
štyri záho-
ny pri svo-
jom obydlí. 
S ú ť a ž e 

sa môžu zúčastniť všetci oby-
vatelia obvodu č. 6. Týka sa to  
nielen panelákov, ale aj rodinných 

domov. Prví štyria súťažiaci s naj-
krajšími záhonmi budú odmene-
ní - každý sumou 100 eur. Peniaze 
venujem zo svojho poslaneckého 
platu, ktorý som dostal počas PN, 
kedy som podstúpil operáciu očí  
a nemohol som plnohodnotne 
vykonávať svoju poslaneckú prá-
cu. Fotky so svojimi záhonmi je 
potrebné posielať najneskôr do 
14. 7. 2002 na e-mailovu adresu:  
rudolf.marman@puchov.sk.

Rudolf Marman, poslanec MsZ

Po minuloročnom dokončení re-
konštrukcie ulice v Nosiciach a no-
vovybudovanej ceste na železničnej 
trati chýbalo k finálnej úprave už len 
cca 200 metrov. Úsek od priehrad-
ného múru po označník obce bol už 
dlhodobo žiadanou prosbou k opra-
ve. Všetci sme 
boli svedkami, že 
najväčšiu ťarchu 
dostala táto ko-
munikácia prá-
ve pri výstavbe. 
Neustály prejazd 
ťažkou technikou 
ju značne poško-
dil. Som rád, že si 
túto požiadavku 
VMČ v Nosiciach 
zobralo k srdcu 
Oddelenie dopra-
vy MsÚ Púchov, 
v i c e p r i m á t o r 
mesta a najmä 
firma Doprastav, 
ktorá ju pred 
niekoľkými dňa-
mi dala do novej 
b e z p e č n e j š e j  
i úhľadnejšej po-
doby. Po tomto 
úseku už prešlo  
a  b u d e  p r e -
c h á d z a ť  v e ľ k é 

množstvo cyklistov, turistov, kúpeľ-
ných hostí a dúfajme, že v budúcnos-
ti sa stane aj prístupovou cestou  
k plánovanej cyklotrase,  ktorú má 
vo svojom projekte TSK. V mene ob-
čanov sa chcem všetkým poďakovať. 

Roman Špaček, poslanec MsZ

V Nosiciach od múru po označník  
bezpečnejšie a pohodlnejšie

Súťaž o najkrajší záhon
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Je dokázané, že pravidelná fyzická Je dokázané, že pravidelná fyzická 
aktivita pomáha v prevencii a v zvlá-aktivita pomáha v prevencii a v zvlá-
daní neprenosných ochorení ako sú daní neprenosných ochorení ako sú 
rôzne srdcové ochorenia, mŕtvica, rôzne srdcové ochorenia, mŕtvica, 
cukrovka či rôzne druhy rakoviny. cukrovka či rôzne druhy rakoviny. 
Pomáha tiež pri predchádzaní vyso-Pomáha tiež pri predchádzaní vyso-
kému krvnému tlaku či pri udržiava-kému krvnému tlaku či pri udržiava-
ní zdravej telesnej hmotnosti. Priaz-ní zdravej telesnej hmotnosti. Priaz-
nivo ovplyvňuje aj duševné zdravie nivo ovplyvňuje aj duševné zdravie 
a kvalitu života jednotlivca.a kvalitu života jednotlivca.

AKÝ MÁME NA SLOVENSKU VZŤAH AKÝ MÁME NA SLOVENSKU VZŤAH 
K POHYBU?K POHYBU?

Prieskum zdravotného uvedomenia Prieskum zdravotného uvedomenia 
a správania sa obyvateľov SR v rokoch a správania sa obyvateľov SR v rokoch 
2013-2016-2019 naznačoval priaznivý 2013-2016-2019 naznačoval priaznivý 
trend, keďže záujem o pohybovú ak-trend, keďže záujem o pohybovú ak-
tivitu medzi respondentmi narastal. tivitu medzi respondentmi narastal. 
Najväčší záujem mali najmä o pre-Najväčší záujem mali najmä o pre-
chádzky (41 % opýtaných v roku 2019) chádzky (41 % opýtaných v roku 2019) 
a rekreačný šport (30 % opýtaných  a rekreačný šport (30 % opýtaných  
v roku 2019). Značná časť obyvateľstva v roku 2019). Značná časť obyvateľstva 
si však stále nevytvorila vzťah k aktív-si však stále nevytvorila vzťah k aktív-
nemu životnému štýlu či športovaniu.nemu životnému štýlu či športovaniu.

Väčšina obyvateľov totiž už pred Väčšina obyvateľov totiž už pred 
pandémiou trávila svoj voľný čas naj-pandémiou trávila svoj voľný čas naj-
mä pri televízii (66 % opýtaných každý mä pri televízii (66 % opýtaných každý 
deň alebo obdeň v roku 2019), so-deň alebo obdeň v roku 2019), so-
ciálnych sieťach (45 %), počítačových ciálnych sieťach (45 %), počítačových 
hrách (16 %). Je možné, že sa situácia hrách (16 %). Je možné, že sa situácia 
počas pandémie ešte zhoršila. počas pandémie ešte zhoršila. 

Vzťah k pohybu si pritom nebuduje Vzťah k pohybu si pritom nebuduje 

ani značná časť detí, až štvrtina našich ani značná časť detí, až štvrtina našich 
školákov s rodičmi v čase prieskumu školákov s rodičmi v čase prieskumu 
vôbec nešportovala. Medzinárodná vôbec nešportovala. Medzinárodná 
štúdia zisťovala u detí vo veku 11, 13 štúdia zisťovala u detí vo veku 11, 13 
a 15 rokov aj to, či trávia aspoň hodinu a 15 rokov aj to, či trávia aspoň hodinu 
denne samostatnou fyzickou aktivitou denne samostatnou fyzickou aktivitou 
ako napríklad hranie sa, chôdza do ako napríklad hranie sa, chôdza do 
školy, tancovanie, korčuľovanie, bicyk-školy, tancovanie, korčuľovanie, bicyk-
lovanie, futbal a podobne. Výsledky lovanie, futbal a podobne. Výsledky 
ukázali, že so zvyšujúcim sa vekom ukázali, že so zvyšujúcim sa vekom 
školákov a školáčok sa znižovala ich školákov a školáčok sa znižovala ich 
každodenná fyzická aktivita, pričom každodenná fyzická aktivita, pričom 
rozdiel vo vekových skupinách bol vý-rozdiel vo vekových skupinách bol vý-
raznejší u dievčat.raznejší u dievčat.

POHYB V PRÍRODE JE ZDROJOM POHYB V PRÍRODE JE ZDROJOM 
ZDRAVIA A POKOJAZDRAVIA A POKOJA

Nedostatok pohybu je (spolu s ne-Nedostatok pohybu je (spolu s ne-
správnymi stravovacími návykmi) dô-správnymi stravovacími návykmi) dô-
ležitým rizikovým faktorom v rozvoji ležitým rizikovým faktorom v rozvoji 
kardiovaskulárnych a onkologických kardiovaskulárnych a onkologických 
ochorení, ktoré sú najčastejšou príči-ochorení, ktoré sú najčastejšou príči-
nou úmrtí na Slovensku.nou úmrtí na Slovensku.

Už samotná chôdza významne pri-Už samotná chôdza významne pri-
spieva k udržiavaniu si zdravia, a to  spieva k udržiavaniu si zdravia, a to  
u dospelých aj u detí. Ak sa dieťa neve-u dospelých aj u detí. Ak sa dieťa neve-
nuje aktívnemu športu a ani iným na-nuje aktívnemu športu a ani iným na-
máhavejším fyzickým aktivitám, malo máhavejším fyzickým aktivitám, malo 
by podľa Slovenskej asociácie pre výži-by podľa Slovenskej asociácie pre výži-
vu a prevenciu počas dňa spraviť mini-vu a prevenciu počas dňa spraviť mini-
málne 12-tisíc krokov.málne 12-tisíc krokov.

Vhodným doplnením sú prechádzky Vhodným doplnením sú prechádzky 

v prírode. Príroda môže podľa štúdie v prírode. Príroda môže podľa štúdie 
z roku 2021 skutočne výrazne ovplyv-z roku 2021 skutočne výrazne ovplyv-
ňovať ľudské zdravie. Pobyt v prírode ňovať ľudské zdravie. Pobyt v prírode 
pozitívne vplýva na kognitívne funk-pozitívne vplýva na kognitívne funk-
cie, mozgovú aktivitu, depresívne  cie, mozgovú aktivitu, depresívne  
a úzkostné stavy.a úzkostné stavy.

Príroda je zdrojom pokoja, kde je Príroda je zdrojom pokoja, kde je 
možné nájsť uvoľnenie, relaxáciu a pri-možné nájsť uvoľnenie, relaxáciu a pri-
navrátiť si vnútornú rovnováhu. Pozi-navrátiť si vnútornú rovnováhu. Pozi-
tívne vplýva aj na znižovanie krvného tívne vplýva aj na znižovanie krvného 
tlaku, znižovanie výskytu kardiovas-tlaku, znižovanie výskytu kardiovas-
kulárnych ochorení všeobecne, a tiež kulárnych ochorení všeobecne, a tiež 
na znižovanie výskytu diabetu typu na znižovanie výskytu diabetu typu 
II. U ľudí, ktorí praktikujú prechádzky  II. U ľudí, ktorí praktikujú prechádzky  
v prírode, sa zlepšuje fyzická zdatnosť v prírode, sa zlepšuje fyzická zdatnosť 
a majú kvalitnejší spánok.a majú kvalitnejší spánok.

Zdravotné benefity je možné poci-Zdravotné benefity je možné poci-
ťovať už po krátkom čase kontaktu  ťovať už po krátkom čase kontaktu  
s prírodou, avšak štúdie odporúčajú s prírodou, avšak štúdie odporúčajú 
minimálne 2 hodiny týždenne.minimálne 2 hodiny týždenne.

Pri ľahkej dvojhodinovej prechádzke Pri ľahkej dvojhodinovej prechádzke 
po rovnom teréne (3 km/h) v prírode po rovnom teréne (3 km/h) v prírode 
či v parku, ktorú môžu absolvovať aj či v parku, ktorú môžu absolvovať aj 
malé deti a seniori, je možné spáliť pri-malé deti a seniori, je možné spáliť pri-
bližne 5 kcal na kilogram váhy. Pri šlia-bližne 5 kcal na kilogram váhy. Pri šlia-
paní do kopca sa dá spáliť za 2 hodiny paní do kopca sa dá spáliť za 2 hodiny 
až približne 17 kcal na kilogram váhy. až približne 17 kcal na kilogram váhy. 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA DLHŠIU AKO SA PRIPRAVIŤ NA DLHŠIU 
PRECHÁDZKU ČI TÚRUPRECHÁDZKU ČI TÚRU

K aktívnej prechádzke či turistike je K aktívnej prechádzke či turistike je 
potrebné zabezpečiť si v prvom rade potrebné zabezpečiť si v prvom rade 

dostatočný pitný režim. Pred pohybo-dostatočný pitný režim. Pred pohybo-
vou aktivitou je dobré dopriať si jedlo vou aktivitou je dobré dopriať si jedlo 
bohaté na sacharidy a po výkone (po bohaté na sacharidy a po výkone (po 
pohybovej aktivite) viac proteínov (na-pohybovej aktivite) viac proteínov (na-
rýchlo môže byť proteínová tyčinka).rýchlo môže byť proteínová tyčinka).

Na turistiku je potrebné pripraviť si Na turistiku je potrebné pripraviť si 
stravu energeticky bohatšiu, avšak by stravu energeticky bohatšiu, avšak by 
nemala zaťažovať tráviaci trakt počas nemala zaťažovať tráviaci trakt počas 
pohybovej aktivity, najmä kombiná-pohybovej aktivity, najmä kombiná-
cia rýchlych zdrojov energie – sacha-cia rýchlych zdrojov energie – sacha-
ridy, pohotovostného zdroja energie ridy, pohotovostného zdroja energie 
– cukry a zásobné zdroje energie vo – cukry a zásobné zdroje energie vo 
forme tukov (orechy).forme tukov (orechy).

Príklad jedla pre malých aj veľkých Príklad jedla pre malých aj veľkých 
na výlet do prírody:na výlet do prírody:

Desiata Desiata 
- jablkové pyré s kešu orechami, - jablkové pyré s kešu orechami, 

ovocie - jablko, hruška, banán, hroz-ovocie - jablko, hruška, banán, hroz-
no,  zelenina – uhorka, mrkva, rajčina, no,  zelenina – uhorka, mrkva, rajčina, 
kaleráb, orechy, sušené ovocie, čoko-kaleráb, orechy, sušené ovocie, čoko-
ládová tyčinka 70% (horká s vysokým ládová tyčinka 70% (horká s vysokým 
podielom kakaa) alebo raw tyčinka, podielom kakaa) alebo raw tyčinka, 
pitný režim.pitný režim.

Obed Obed 
- celozrnný rožok, klasické maslo, - celozrnný rožok, klasické maslo, 

šunka s vyšším podielom mäsa, plá-šunka s vyšším podielom mäsa, plá-
tok syra, obohatené zeleninou (šalát, tok syra, obohatené zeleninou (šalát, 
uhorka, paprika), mrkvové muffiny, uhorka, paprika), mrkvové muffiny, 
pitný režim.pitný režim.

ÚVZ SRÚVZ SR

Pohyb prospieva telu aj mysli, vydajte sa 
na cestu k pevnejšiemu zdraviu

Utorok 24. mája 2022 mal pre Spoje-Utorok 24. mája 2022 mal pre Spoje-
nú školu v Púchove prívlastok športo-nú školu v Púchove prívlastok športo-
vý. Konala sa Oblastná špeciálna olym-vý. Konala sa Oblastná špeciálna olym-
piáda v atletickom štvorboji. Zúčastnili piáda v atletickom štvorboji. Zúčastnili 
sa na nej žiaci z deviatich škôl Trenčian-sa na nej žiaci z deviatich škôl Trenčian-
skeho a Žilinského kraja. Súťažilo sa  skeho a Žilinského kraja. Súťažilo sa  
v šiestich kategóriách a žiaci si zme-v šiestich kategóriách a žiaci si zme-
rali sily v hode granátom a kriketkou,  rali sily v hode granátom a kriketkou,  
v skoku do diaľky z miesta a v behu na v skoku do diaľky z miesta a v behu na 
60m a 200m.60m a 200m.

Z našej školy sa najlepšie umiestni-Z našej školy sa najlepšie umiestni-
li I. Kollárová, ktorá získala 2. miesto  li I. Kollárová, ktorá získala 2. miesto  
v kategórii mladšie žiačky a T. Ba-v kategórii mladšie žiačky a T. Ba-
láž, ten obsadil 3. miesto v kategórii láž, ten obsadil 3. miesto v kategórii 
starší žiaci. Športovcom gratulujeme  starší žiaci. Športovcom gratulujeme  
a ďakujeme za reprezentáciu školy. Po-a ďakujeme za reprezentáciu školy. Po-
ďakovanie patrí aj ZŠ Komenského za ďakovanie patrí aj ZŠ Komenského za 

ústretovosť a zapožičanie športoviska.ústretovosť a zapožičanie športoviska.
Žiaci v Spojenej škole v Púchove radi Žiaci v Spojenej škole v Púchove radi 

športujú, a aj preto sa zapojili do Eu-športujú, a aj preto sa zapojili do Eu-
rópskeho futbalového týždňa, ktorý rópskeho futbalového týždňa, ktorý 
organizovalo hnutie Špeciálne olym-organizovalo hnutie Špeciálne olym-
piády Slovensko. Na ihrisku s umelým piády Slovensko. Na ihrisku s umelým 
trávnikom, ktoré nám zapožičalo MŠK trávnikom, ktoré nám zapožičalo MŠK 
Púchov, si žiaci precvičili rôzne aktivity, Púchov, si žiaci precvičili rôzne aktivity, 
prihrávky, streľbu na bránu a nemo-prihrávky, streľbu na bránu a nemo-
hol chýbať aj futbalový zápas medzi hol chýbať aj futbalový zápas medzi 
žiakmi školy. Touto cestou by sme sa žiakmi školy. Touto cestou by sme sa 
radi poďakovali MŠK Púchov za to, že radi poďakovali MŠK Púchov za to, že 
nám zapožičali ihrisko a našim žiakom nám zapožičali ihrisko a našim žiakom 
umožnili stráviť príjemné športové do-umožnili stráviť príjemné športové do-
poludnie.poludnie.

E. Bieliková, Spojená škola PúchovE. Bieliková, Spojená škola Púchov

Špeciálka na Komenčáku
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Divadelný súbor ZŠ J. A. Komenského  
v Púchove posledné mesiace veľmi usilovne 
nacvičoval rozprávku Snehulienka a sedem tr-
paslíkov. 

Okrem žiakov druhého stupňa, ktorí už majú  
s divadelnými predstaveniami skúsenosť (naprí-
klad v rámci projektu Ulice slávnych sa predsta-
vili púchovskej verejnosti v scénke O púchovskej 
skale či v rámci Dňa knižníc zdramatizovali povesť 
Tri prúty kráľa Svätopluka), sa tentokrát do hry za-
pojili i žiaci prvého ročníka. A tí sa úlohy trpaslí-
kov zhostili naozaj úžasne. Všetci spoločne (starší  
a mladší) svoje umenie predviedli detským divá-
kom - dňa 6. 6. 2022 spolužiakom z prvého stupňa 
zo ZŠ Komenského a 8. 6. 2022 deťom z mater-
ských škôl v Púchove. A predviedli ho priamo na 

doskách, ktoré znamenajú svet. Vďaka ústretové-
mu prístupu Púchovskej kultúry si mohli naši herci 
vyskúšať, aké je to stáť za oponou, odtiaľ vystúpiť 
na javisko a hrať v žiari reflektorov. Vyskúšali si 
prácu kulisárov aj rekvizitárov. Hudobne nadané 
žiačky sprevádzali rozprávkové postavy hrou na 
klavíri a na husliach. Spoločne vytvorili krásne die-
lo, v ktorom - ako inak – dobro zvíťazilo nad zlom. 
Diváci sledovali príbeh Snehulienky, ktorú chce 
zlá macocha zniesť zo sveta, pretože žiarli na jej 
krásu. Trpaslíci však Snehuľke vždy pomohli a na-

koniec sa dočkala aj  svadby  s princom. Macocha 
bola za všetky svoje zlé skutky potrestaná. Diváci 
odmenili výkon všetkých hercov obrovským pot-
leskom. Úsmev na tvárach obecenstva snáď kaž-
dého, kto sa na predstavení podieľal, potešil. Ur-
čite všetko to úsilie, nácviky, učenie sa textu stáli 
za tento pocit, lebo povedané ústami trpaslíkov: 
„Taký krásny, rozprávkový prišiel koniec predsta-
venia, Snehuľku sme zachránili, teraz je čas hodo-
vania.“ 

Mária Štefániková, foto: Slavomír Flimmel

Niekoľkoročná snaha nájsť partne-
ra pre realizáciu výstavby školského 
jazierka sa podarila. Celý projekt 
výstavby finančne podporila spo-
ločnosť YURA Corporation Slovakia, 
s.r.o., Lednické Rovne. Aktívna účasť 
žiakov 5. – 9. ročníka na technických 
prácach je pridanou spoločenskou 

hodnotou pod vedením učiteľov 
THD. Poďakovanie si zaslúžia aj  
p. učiteľka Janka Beretová, autor 
návrhu školského jazierka a odbor-
ný poradca D. Filip – AquAnimal 
Púchov. Posúďte sami, či sa realizá-
cia podarila! Miroslav Bučko, 

koordinátor projektu 

Dňa 1. 6. 2022 pri príležitosti MDD 
usporiadala ZŠ Mládežnícka v spolu-
práci s Rodičovským združením pri 
ZŠ Mládežnícka pre deti 1. - 5. ročníka  
a ich rodičov zábavné popoludnie. Na 
realizácii aktivít sa podieľali žiaci 6. - 9. 
ročníka pod vedením celého peda-
gogického zboru. Deti si s radosťou 
vyskúšali rôzne aktivity - chodenie 
v krabici, skákanie vo vreci, hádanie 
rozprávok, skladanie puzzle, nosenie 
loptičky, triafanie na cieľ. Taktiež si 
mohli zaskákať nielen na švihadle, ale 
aj na skákacích hradoch, z ktorých mali 
deti obrovskú radosť. Starší žiaci spolu 

s rodičmi si vyskúšali lukostreľbu. Za 
svoju snahu dostali odmenu v podobe 
sladkých maškrtiek. Nielen deti, ale aj 
dospelí, si pochutnali na cukrovej vate. 
Počas celej akcie prebiehala spoloč-
ná grilovačka a opekačka. Nechýbalo 
maľovanie na tvár, príjemná hudba. 
Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní 
venovať svoj voľný čas a pripraviť de-
ťom krásne popoludnie. To, že všetkým 
bolo príjemne a nikto sa nenudil, do-
kumentujú fotografie z tohto poduja-
tia, ktoré veríme, že sa stane každoroč-
nou tradíciou.

D. Jurštáková, M. Ťapayová 

Komenčák hrá deťom Snehulienku

Oslava MDD v ZŠ Mládežnícka Kde je vôľa, tam je cesta... 
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Kultúra
Streda 15.6.,  22.6.,  29.6.  tanečná sála  17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad pre 
ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať te-
lo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794, kultura@
puchovskakultura.sk
Streda  15.6.,  22.6.,  29.6.  tanečná sála  18.30 h
Pondelok  20.6.,  27.6.  tanečná sála  18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cviče-
nie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... 
Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. 

Utorok 14.6., 21.6., 28.6. tanečná sála 19.00 h
MODERNÁ  KALANETIKA 
Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková. 1 lekcia 3 €. Info 
na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk
Utorok 21.6. učebňa č.1 16.00 h
Utorok 28.6. učebňa č.1 16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH 
Či už sa chcete naučiť iba základy a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne 
venovať, táto ponuka je ako „šitá“ priamo pre vás! 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je 
nutné sa prihlásiť emailom: kultura@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662
Štvrtok 16.6. vestibul divadla 15.30 h
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ŽIAKOV ZUŠ 
ZUŠ Púchov Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy záverečných prác absolventov 
5.ročníka 2. časti 1. stupňa. Výstava potrvá do 30.6.2022. Vstup voľný. Info i na osobitnom 
plagáte.

Streda 29.6. veľká sála od 14.00 h 
JUBILANTI MESTA PÚCHOV   
Organizované podujatie Mestom Púchov na pozvánky pre JUBILANTOV Mesta Púchov 
za I.polrok 2022 od 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. 
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

13.
20.
27.

18/30 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

JOGA V PARKU S FIT.me

po

Joga s Eliz s prvkami Vinyasy aj Hatha jogy. Každú lek-
ciu ukončíme meditáciou a v súlade s prírodou nájdeme 
fyzický aj duševný odpočinok.

Vstupné: 6 €.

Vstupné: 6 €.

18/30 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

JOGA V PARKU S FIT.me
Jogu s Ľubkou pre nadšencov Ashtanga jogy a tých, ktorí vyhľadávajú 
jemnejší, pomalší �ow. 

18/15 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

TABATA V PARKU S FIT.me
Intenzívny intervalový tréning, ktorý spája celotelo-
vé posilňovacie cvičenia s plyometrickými a výdržový-
mi formami. Zrýchľuje metabolizmus, spaľuje kalórie, 
buduje silu a kondíciu.  Vstupné: 6 €.

8. 19/00 h, priestory Župného domu; vstupné 7 €

ODKRYTÉ /TANEČNÉ PREDSTAVENIE/
Radoslav Piovarči a Lucia Bielik vytvoria svojou taneč-
nou improvizáciou neopakovateľné site speci�c predsta-
venie s prvkami tanca, divadla, svetelného dizajnu a sú-
časnej hudby inšpirované životom baróna E. Hoenninga.

JÚN 2022

st
r

18. 14/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné 3 €

ODEJ SA DO KRÁSY/TEXTILNÁ TVORBA
KATARÍNY DRÁBIKOVEJ/

so

Popoludnie plné módy, zá-

9.
16.
23.
30.

št
v

8.
15.
22.
29.

st
r

18/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón; vstupné 3 €

EXPERIMENTAL /TANEČNÁ PÁRTY/
18.

so

Obľúbená tanečná párty pod holým nebom. Za mix 
pultom DJ Ste�, DJ AFRO a DJ CHEEKY MONKEY.  
18/00 h, Europark pri Župnom dome; predpredaj 12 €, na mieste 15 €.

YESS2JAZZFEST - ONE NIGHT 
24.

pi
a

To naj z jazzovej scény pod holým nebom. 

bavy, tanca, a hudby.
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www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov
5.-12. júl 2022

Komfortná dovolenka pri mori 
s výletmi v cene zájazdu! Monte 
Carlo (Monaco), Nice, Cannes, 
Saint-Tropez, Ramatuelle
a oveľa viac...

FRANCÚZSKA RIVIÉRA:
AZUROVÉ POBREŽIE 

8-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd

25. 6. Údolie Wachau (Rakúsko), 26. 6. ENERGYLANDIA (Poľský zábavný 
park), 1.-3. júl ADRŠPACH, 21.-24. júl POKLADY JUŽNÝCH ČIECH

ĎALŠIE
ZÁJAZDY: 

29. júl - 7. august 2022

Pobyt pri mori spojený s výletmi 
v cene zájazdu! San Marino, Are-
zzo, San Leo, Ravenna, del�ná-
rium, podmorský svet a viac...

TALIANSKO:
RIMINI A OKOLIE

Cena: 785 € (+ letiskové poplatky)

letecky s Austrian Airlines
Posledné miesta!

10-dňový autobusový pobytovo-poznávací zájazd

Cena: 655 €

Posledné miesta!

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok 14.6.
Rajčinová s cestovinou 
1. Španielský hovädzí vtáčik,ryža, šalát
2. Údená krkovička, hrachová kaša, chlieb
Streda 15.6.
Kelová so zemiakmi 
1. Bravčové varené, burgundská omáčka, 
knedľa 
2. Morčacie prsia na mexic. spôsob, ryža
Štvrtok 16.6.
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Vyprážaný kurací stehenný rezeň, zemia-
kový šalát s majonézou
2. Rizoto s bravč. mäsom,syrom, uhorka
Piatok 17.6.
Strúčková na kyslo
1. Vyprážaný hermelín, zemiaky, tatarská 
omáčka
2. Tatranské bravčové soté v zemiak.placke

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Špecialita na týždeň:
3. Prírodný kurací plátok, hranolky, zeleni-
nové obloženie

Utorok: 14.6.
Polievka: Brokolicová jemná, chlieb
1. Kuracie nugetky, zemiaky, uhork.šalát 
2. Sójové kocky so zeleninou, slov.  ryža 
Streda: 15. 6. 
Polievka: Kurací vývar s rezancami 
1. Hovädzia sviečková na smotane, knedľa 
2. Lasagne s mäsom a syrom 
Štvrtok: 16. 6.
Fazuľovo-kapustová „šútolica“, chlieb
1. Zabíjačkový tanier varené zemiaky 
2. Bravčové rizoto so zeleninou a syrom, 
uhorkový šalát 
Piatok: 17. 6.
Paradajková s cestovinou, chlieb 
1. Bravčové medailóniky, žilinská omáčka, 
dusená ryža 
2. Parené buchty s kakaom a maslom 
4. Pizza podľa vlastného výberu 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 14.6.
Pórová s haluškami  
Šišky s džemom  
Bravčové rebierko, pečené baby zemiaky, 
čalamáda  
Kuracie mäsko Penang curry, ryžové 

rezance 
Streda: 15.6.
Paradajková s drobnou cestovinou  
Špenátové halušky s nivovou omáčkou  
Morčací plátok so šampiňónovou omáč-
kou, ½ ryža, ½ americké zemiaky 
Bravčové mäsko Maslaa, chlieb Naan, 
zeleninový šalát 
Štvrtok: 16.6.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami  
Grilovaný oštiepok, americké zemiaky, 
zeleninový šalát 
Bravčová plnená rolka s prír. omáčkou, 
ryža   
Kuracie mäsko s chiil a brokolicou v ustri-
covej omáčke so sójou, špagety 
Piatok: 17.6.
Šošovicová nakyslo  
Zeleninové rizoto s kúskami kur. mäsa, syr 
Kuracie nugety v cornflakesoch, varené 
zemiaky, dresing  
Pečený bravčový bôčik, cesnakový chlieb 
Naan, zel. šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 € 
Utorok: 14.6.
Držková polievka, Slepačí vývar  

s mäsovými dukátmi 
1. Kurací perkelt na smotane, karlov. 
knedľa 
2. Hov. kocky na karotke, tarhoňa, horka
3. Zapekané paradajky so syrom, foracia 
Streda: 15.6.
Špenátový krém s treskou, Slepačí vývar 
s fritatmi 
1. Kuracie chilli con carne, dusená ryža 
2. Zverinový guláš na šipkách,  
zemiakové pampúšiky 
3. Domáce lievance s ovocím 
Štvrtok: 16.6.
Tekvicový krém 
Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou 
1. Kuracie stroganov, ½ ryža, ½ hranolky 
2. Brav. krkovičkana mexickej fazuli, chlieb 
3. Zeleninový šalát s kuskusom a syrom 
Piatok: 17.6.
Polievka z fazuľových luskov 
Slepačí vývar s haluškami
1. Morčací guláš na pive, parená knedľa 
2. Vyprážaný syr, zemiaky, tat. omáčka 
3. Zapek. palacinky s ovocím a tvarohom 
Špecialita na tento týždeň:
1. Sezónny šalát s dresingom, nivou  
a cibuľovými krúžkami 
2. Talianske semolínove cestoviny s grilo-
vanou zeleninou a kúskami kuracích pŕs

Netradičný termín piatkový večer - 6. Netradičný termín piatkový večer - 6. 
máj 2022 - bol sviatkom pre všetkých mi-máj 2022 - bol sviatkom pre všetkých mi-
lovníkov folklóru, dobrej hudby a zábavy. lovníkov folklóru, dobrej hudby a zábavy. 
V našom zrekonštruovanom kultúrnom V našom zrekonštruovanom kultúrnom 
dome v Záriečí sme mali siedmi ročník dome v Záriečí sme mali siedmi ročník 
folklórneho majálesu. Výnimočný bol folklórneho majálesu. Výnimočný bol 
tento deň tým, že sme sa po dlhej pan-tento deň tým, že sme sa po dlhej pan-
demickej pomlke, po dvoch rokoch stretli demickej pomlke, po dvoch rokoch stretli 
súboristi a fanúšikovia tradícií pri speve, súboristi a fanúšikovia tradícií pri speve, 
tanci a všetko to bolo podčiarknuté krá-tanci a všetko to bolo podčiarknuté krá-
sou krojových odevov. sou krojových odevov. 

Na uvítanie každý dostal na pamiatku Na uvítanie každý dostal na pamiatku 
perníkové srdiečko, krojové dievčatá po-perníkové srdiečko, krojové dievčatá po-
núkali domáci chlebík s masťou a pohárik núkali domáci chlebík s masťou a pohárik 
kvalitnej ovocnej pálenky. Majáles otvo-kvalitnej ovocnej pálenky. Majáles otvo-
rila FSk Záriečanka našou hymnou: „Tí rila FSk Záriečanka našou hymnou: „Tí 
záriecke zvony prekrásne zvonia“, a pies-záriecke zvony prekrásne zvonia“, a pies-
ňou „Ej pojme zaspievajme...“. Všetkých ňou „Ej pojme zaspievajme...“. Všetkých 
zúčastnených pozdravila pani Anna Be-zúčastnených pozdravila pani Anna Be-
ňová, vedúca FSk Záriečanka a primátor-ňová, vedúca FSk Záriečanka a primátor-
ka mesta Púchov p. Katarína Heneková. ka mesta Púchov p. Katarína Heneková. 

Dievčatá a mládenci, ale aj staršie roční-Dievčatá a mládenci, ale aj staršie roční-
ky, všetci sme sa celý večer svorne zvŕtali ky, všetci sme sa celý večer svorne zvŕtali 
na parkete, skúšali odzemky, čardáše, ka-na parkete, skúšali odzemky, čardáše, ka-
ričku a hlasivky pri ľubozvučnom speve. ričku a hlasivky pri ľubozvučnom speve. 
Do nôty nám hrala cimbalová muzika zo Do nôty nám hrala cimbalová muzika zo 
Žiliny a Moštenskí pajtáši, ktorí nám sprí-Žiliny a Moštenskí pajtáši, ktorí nám sprí-

jemnili celý večer aj noc. jemnili celý večer aj noc. 
Účasť na majálese bola výborná, Účasť na majálese bola výborná, 

takmer 140 ľudí. Sála bola využitá do takmer 140 ľudí. Sála bola využitá do 
posledného miesta, dokonca sa tancova-posledného miesta, dokonca sa tancova-
lo a spievalo aj na chodbe. Radosť bolo lo a spievalo aj na chodbe. Radosť bolo 
pozrieť na krojované dievčatá zo Záriečia, pozrieť na krojované dievčatá zo Záriečia, 
Lysej, Lazov, veselých tanečníkov z Mes-Lysej, Lazov, veselých tanečníkov z Mes-
tečka, Strelenky, Vydrnej, Viesky a mlá-tečka, Strelenky, Vydrnej, Viesky a mlá-
dencov z Brvníšť v autentických krojoch. dencov z Brvníšť v autentických krojoch. 
Nie každý deň máme takúto možnosť, Nie každý deň máme takúto možnosť, 
vidieť mladých ľudí v krojoch možno ešte vidieť mladých ľudí v krojoch možno ešte 
po svojich starých rodičoch. Je to krásne po svojich starých rodičoch. Je to krásne 
a dojímavé zároveň, úcta a láska mladých a dojímavé zároveň, úcta a láska mladých 
ľudí ku folklóru a tradíciám našich pred-ľudí ku folklóru a tradíciám našich pred-
kov. kov. 

Na majálese nechýbali ani naši hostia  Na majálese nechýbali ani naši hostia  
z južného Slovenska zo Salíb, ktorí spes-z južného Slovenska zo Salíb, ktorí spes-
trili večer dobrou náladou a južanským trili večer dobrou náladou a južanským 
temperamentom. O tom, že zábava bola temperamentom. O tom, že zábava bola 
výborná hovorí aj čas skončenia majále-výborná hovorí aj čas skončenia majále-
su. Ranný úsvit nám pripomenul, že je čas su. Ranný úsvit nám pripomenul, že je čas 
ísť domov. Tešíme sa o rok na ďalší ročník ísť domov. Tešíme sa o rok na ďalší ročník 
majálesu.majálesu.

Zuzana Ostrochovská,  Zuzana Ostrochovská,  
členka FSk Záriečankačlenka FSk Záriečanka

Realizované s finančnou podporou  Realizované s finančnou podporou  
Trenčianskeho samosprávneho kraja.Trenčianskeho samosprávneho kraja.
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Púchovské kúpalisko sa otvorí v piatok 17. júna
Letné kúpalisko MŠK Púchov v prípade priaz-Letné kúpalisko MŠK Púchov v prípade priaz-

nivého počasia otvorí sezónu už tento piatok nivého počasia otvorí sezónu už tento piatok 
od 10.00 hod.od 10.00 hod.

Otváracie hodiny letného kúpaliska v mesiacoch Otváracie hodiny letného kúpaliska v mesiacoch 
jún - september sú: 9.00 - 19.00 hod.jún - september sú: 9.00 - 19.00 hod.

Pokladňa letného kúpaliska: +421 918 651 179Pokladňa letného kúpaliska: +421 918 651 179

Letné kúpalisko slúži širokej verejnosti, plavec-Letné kúpalisko slúži širokej verejnosti, plavec-
kému klubu, pre letné tábory a športové sústre-kému klubu, pre letné tábory a športové sústre-
denia.denia.

Rozmery kúpaliska:    Rozmery kúpaliska:    

- plavecký bazén - 50 x 22 m- plavecký bazén - 50 x 22 m

- bazén pre deti a neplavcov - 12,5 x 9,0 m- bazén pre deti a neplavcov - 12,5 x 9,0 m

Kapacita: 2 tisíc osôbKapacita: 2 tisíc osôb

Pre verejnosť je k dispozícii trávnatá plocha na Pre verejnosť je k dispozícii trávnatá plocha na 
slnenie, detské ihrisko, fit prvky, sociálne zariade-slnenie, detské ihrisko, fit prvky, sociálne zariade-
nia, bufety s občerstvením a pre najmenších det-nia, bufety s občerstvením a pre najmenších det-
ský domček s hojdačkou. ský domček s hojdačkou. 

MŠKMŠK

Tri dni previerky Dobrovoľného hasičského zboru Púchov

Tri dni po sebe dobrovoľný hasiči Tri dni po sebe dobrovoľný hasiči 
mesta absolvovali záťažové akcie. Dňa mesta absolvovali záťažové akcie. Dňa 
4. 6. 2022 sa hasičská mládež predsta-4. 6. 2022 sa hasičská mládež predsta-
vila na druhom kole Stredoslovenskej vila na druhom kole Stredoslovenskej 
hasičskej ligy v požiarnom športe  hasičskej ligy v požiarnom športe  
v Bytčici a to v behu na 60 m cez pre-v Bytčici a to v behu na 60 m cez pre-
kážky, kde sa znova prepisovali osob-kážky, kde sa znova prepisovali osob-
né rekordy a umiestňovali sme sa na né rekordy a umiestňovali sme sa na 
stupienkov víťazov: Alexander Ridzik stupienkov víťazov: Alexander Ridzik 
2. miesto, Zak Chovanček 1. miesto, 2. miesto, Zak Chovanček 1. miesto, 
Eliška Jantová 3. miesto a Dávid Kovacs Eliška Jantová 3. miesto a Dávid Kovacs 
3.miesto. 3.miesto. 

Na druhý deň 5. 6. 2022 sme absol-Na druhý deň 5. 6. 2022 sme absol-
vovali na Dubkovej previerkovú súťaž vovali na Dubkovej previerkovú súťaž 
územného celku, ktorá je povinná  územného celku, ktorá je povinná  
a náš hasičský zbor splnil požiadavky a náš hasičský zbor splnil požiadavky 
pripravenosti. V jednotlivcoch v behu pripravenosti. V jednotlivcoch v behu 
na 60 m Pavol Kadlec skončil na pek-na 60 m Pavol Kadlec skončil na pek-
nom 3. mieste. Na celkovom vyhodno-nom 3. mieste. Na celkovom vyhodno-
tení súťaže sa konalo malé prekvape-tení súťaže sa konalo malé prekvape-
nie, keď ako najstaršiemu pretekárovi nie, keď ako najstaršiemu pretekárovi 
Jozefovi Ridzikovi st. bola odovzdaná Jozefovi Ridzikovi st. bola odovzdaná 
malá pozornosť. malá pozornosť. 

Tretí deň dňa 6. 6. 2022 nás na ostro Tretí deň dňa 6. 6. 2022 nás na ostro 
preveril technický výjazd na púchov-preveril technický výjazd na púchov-
ské gymnázium, o ktorý požiadal ské gymnázium, o ktorý požiadal 
riaditeľ školy Miroslav Kubičár o 9.00 riaditeľ školy Miroslav Kubičár o 9.00 
hod.- k vytopeniu veľkých pivničných hod.- k vytopeniu veľkých pivničných 
priestoroch školy, kde voda dosaho-priestoroch školy, kde voda dosaho-
vala miestami výšku 20 cm. Za pou-vala miestami výšku 20 cm. Za pou-
žitia plávajúceho čerpadla PH–1200 žitia plávajúceho čerpadla PH–1200 
R a dvoch kalových čerpadiel KS 32.2  R a dvoch kalových čerpadiel KS 32.2  
a čerpadlom IBO sa vykonalo odčer-a čerpadlom IBO sa vykonalo odčer-
pávanie vody. Hneď na to veliteľ zása-pávanie vody. Hneď na to veliteľ zása-
hu Jozef Ridzik st. požiadal na finálne hu Jozef Ridzik st. požiadal na finálne 
ukončenie havárie veliteľa závodného ukončenie havárie veliteľa závodného 

hasičského zboru Continental Púchov hasičského zboru Continental Púchov 
o pomoc priemyselného vysávača, kde o pomoc priemyselného vysávača, kde 
sme mohli úspešne dokončiť našu prá-sme mohli úspešne dokončiť našu prá-
cu (do 15.00 hod). cu (do 15.00 hod). 

Chcel by som poďakovať našej mlá-Chcel by som poďakovať našej mlá-
deži za pekné výsledky, mužom za deži za pekné výsledky, mužom za 
splnenie previerkových činnosti a ve-splnenie previerkových činnosti a ve-
liteľovi závodného hasičského zboru liteľovi závodného hasičského zboru 
Michalovi Koukalovi za pomoc s prie-Michalovi Koukalovi za pomoc s prie-
myselným vysávačom, ktorý je veľmi myselným vysávačom, ktorý je veľmi 
potrebný pri takých haváriách. potrebný pri takých haváriách. 

Jozef Ridzik, st., predseda DHZMJozef Ridzik, st., predseda DHZM
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Všetko okolo nás nasvedčuje tomu, že za mi-
nuloročnou vykurovacou sezónou už môžeme 
dať pomyslenú bodku. Príroda sa už zobudila zo 
zimného spánku a teplejšie počasie nás pomaly 
prenieslo do leta. Ako, ale hovorí známe poreka-
dlo „Šťastie praje pripraveným“. Teraz je totiž ten 
správny čas pripraviť sa na ďalšiu sezónu. Kotly, 
krby, kachle, či pece, ktoré nám počas zimných 
dní pomáhajú udržiavať teplo domova, treba vy-
čistiť, skontrolovať a v prípade potreby na nich 
vykonať patričnú údržbu. Rovnakú pozornosť je 
nutné venovať aj komínom. Vykonaním týchto 
úkonov si jednak plníme zákonnú povinnosť, ale 
taktiež šetríme svoje peniaze, chránime zdravie 
nás, nášho okolia, ako aj chránime svoj majetok  
a životné prostredie. 

Čo so sebou prináša lokálne vykurovanie? 
Medzi najbežnejší druh paliva, ktorým ľudia 

vykurujú svoje domácnosti patrí drevo. Tento 
spôsob vykurovania využívajú ľudia od nepamä-
ti. Vývoj udalostí posledných mesiacov svedčí  
o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou ešte vo 
väčšej miere, nakoľko je tento zdroj stále považo-
vaný za jeden z najlacnejších a najdostupnejších. 
Rastúce ceny dovážaných palív a energií, či zhor-
šujúca sa ekonomická situácia núti ľudí znižovať 
svoje prevádzkové náklady. Veľakrát znižovanie 
nákladov súvisí aj so zmenou spôsobu zabezpe-
čenia tepelnej pohody v dome. Takéto kúrenie by 
malo mať ale svoje zásady. Čerstvé drevo nestačí 

len narúbať, naštiepať triesky, naskladať do kotla, 
či krbu a zapáliť. Čerstvé spílené drevo totiž ob-
sahuje veľa vody, približne 50 %. Tu platí, že čím 
viac vody obsahuje, tým viac energie sa pri horení 
spotrebuje na jej odparenie a menej energie sa 
následne premení na využiteľné teplo. Takýmto 
spôsobom spálime približne dvakrát viac paliva, 
čím trpí spotrebič aj naša peňaženka. Nedosta-
točne vysušené drevo pri horení dymí a zanáša 
spalinové cesty dechtom a sadzami. V neposled-
nom rade aj zhoršuje kvalitu okolitého ovzdušia.  
K takémuto zhoršeniu kvality ovzdušia v súčas-
nosti prispieva približne 350 000 slovenských 
domácností. Najväčším zdrojom znečisťovania 
ovzdušia na Slovensku je práve vykurovanie do-
mácností tuhým palivom. Svedčí o tom aj fakt, že  
v priebehu minulého roka podala Európska ko-
misia žalobu voči Slovensku v súvislosti so zlou 
kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne pra-
chových častíc PM10. Pri spaľovaní dreva vždy 
vznikajú znečisťujúce látky ako prachové častice 
PM10, PM ₂,₅, či benzo(a)pyrén. Kúrenie tuhým pa-
livom bez úplnej tvorby emisií totiž nie je možné. 
Toto zaťaženie však môžeme výrazne znížiť. Na-
príklad používaním vhodného paliva: kusového 
dreva, drevených peliet, brikiet, vysušenej štiepky. 

Pripravte si palivové drevo
V prípade, ak plánujete v ďalšej sezóne využívať 

na vykurovanie zariadenie spaľujúce biomasu, pa-
livo by ste si mali zaobstarať už teraz. Predovšet-

kým, ak uvažuje-
te nad kusovým 
drevom. Drevo 
by ste si mali za-
bezpečiť dosta-
točne vysušené, 
prípadne si do-
sušte to, ktoré už 
máte doma. Pre 
dosiahnutie od-
porúčanej hrani-
ce 20 % obsahu 
vody v dreve je 
nutné ho sušiť  
1 až 2 roky. Dôle-
žité je aj jeho 
správne usklad-
nenie. Drevo je 
treba chrániť 
pred vlhkosťou, 
či už zvrchu ale-
bo odspodu. Su-
rové drevo, musí 
byť odvetrávané, 
inak hrozí bio-
logický rozklad, 
pri ktorom do-
chádza k úbytku 
horľaviny a tiež 
k oslabeniu pev-
nosti dreva. 

Včas skont-
rolujte komíny  
a kotly 

Aby sme ne-
vypúšťali sadze 

do ovzdušia, je potrebné aby sme komíny a vy-
kurovacie zariadenia udržiavali v dobrom stave  
a pravidelne ich čistili. Nesprávnou starostlivos-
ťou o spotrebiče, komíny a spalinovody nielenže 
znečisťujeme ovzdušie, ale taktiež zvyšujeme rizi-
ko vzniku požiarov v domácnostiach. V súvislosti  
s protipožiarnou bezpečnosťou máme povinnosť 
vykonať čistenie komínov a spalinovodov v pred-
písaných lehotách. Tie sa líšia podľa výkonu zaria-
denia, typu paliva a typu komína. Lehoty sa podľa 
Vyhlášky č. 401/2007 Z. z. pohybujú v intervaloch 
6 x do roka, 3 x do roka, raz za polroka, či raz roč-
ne. Ak máte spotrebič na pevné alebo kvapalné 
palivo s výkonom do 50 kW, treba čistiť komín raz 
za 4 mesiace. Pri plynových spotrebičoch je dôle-
žité venovať pozornosť čistote komínových prie-
duchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína  
a dodržiavať revízne prehliadky. V prípade zaned-
bania takejto starostlivosti nám síce nehrozí riziko 
požiaru, avšak hrozí nám riziko otravy. 

Kotly, krby, kachle a pece čistíme v lehotách ur-
čených jeho výrobcom v dokumentácii k spotre-
biču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená 
alebo taká dokumentácia chýba, musíme ich čistiť 
v lehotách uvedených vyššie. Na čistenie a kont-
rolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú pria-
mo do ovzdušia, platia rovnaké povinnosti. 

Okrem iného zanedbanie pravidelných kontrol, 
údržby, čistenia vykurovacích zariadení a spalino-
vodov vedie k zvyšovaniu nákladov na ich čiste-
nie a opravu. Dôležité je mať na zreteli aj fakt, že 
v prípade uzatvorenia poistenia domácnosti/ne-
hnuteľnosti proti požiaru, môže dôjsť ku kráteniu 
alebo nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej 
údržby a revízie malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, dymovodov a komínov. 

Zavolajte odborníkom na komíny a kotly  
v lete, nebudete musieť volať hasičom v zime

Kontrolu komína a kotla si nenechávajte na po-
slednú chvíľu. Ak zavoláte kominára a servisného 
technika v letných mesiacov, vyhnete sa tak dlhým 
čakacím lehotám. Odkladaním svojich povinností 
sa tak môžeme znenazdajky stať súčasťou štatis-
tiky. Požiare, ktorých príčinou bola porucha a ne-
vyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov 
a komínov, za posledných 12 rokov tvoria 6,5 %  
z celkového počtu požiarov na Slovensku. Na 
prvý pohľad sa možno nejedná o veľké percento, 
týmto 7 855 požiarom by sa, ale podľa skúsenos-
tí hasičov zodpovednejším prístupom občanov  
k prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole  
a čisteniu komínov, mohlo predísť až v 90 %.

Rada na záver
Na ďalšiu vykurovaciu sezónu myslite v dosta-

točnom predstihu. Neodkladajte návštevu komi-
nára,  servisného technika a zháňanie tuhého pali-
va na jesenné obdobie, či na začiatok zimy. Včasná 
príprava vám dá dostatok času na riešenie prípad-
ných problémov, čím zamedzíte vzniku požiaru, 
úniku tepla a predídete nadmernému znečisťova-
niu ovzdušia. Pre ďalšie informácie o vykurovaní 
navštívte našu stránku https://populair.sk/sk.

Katarína Mičáková, Petra Baďurová Renčová
(Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia pod-

porila EÚ v rámci programu LIFE a je spolufinanco-
vaný MŽP SR.)

Na vykurovaciu sezónu sa pripravte už teraz
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Spisovateľka, žijúca v Púchove, je na knižnom trhu 
pomerne krátku dobu, no v priebehu roka si srdcia 
čitateľov získala hneď dvoma titulmi. Jej debut Kon-
flikt, ktorý vyšiel pred Vianocami, sa takmer okamži-
te stal bestsellerom. Na leto vyšla s romantickým 
príbehom, ktorého dej sa odohráva na Slovensku  
a je inšpirovaný skutočným mužom a jeho postojmi 
k životu.

Držať v ruke svoju druhú knižku musí byť krásny 
pocit. Je iný ako po vydaní prvej knihy? 

M: Láska ku knihám by mala byť podobná tej k deťom. 
Každé z nich môžete ľúbiť inak, no žiadne viac alebo me-
nej. Na oba svoje romány som hrdá a pocity sú naozaj 
neopísateľné, no veľmi príjemné.

Zo strany čitateľov je slovenské prostredie považo-
vané za menej atraktívne a možno radšej siahnu po 
príbehu zasadenom do zahraničia. Nebáli ste sa do 
toho, aj napriek tomuto faktu, ísť?

M: Brala som to ako výzvu. A tie si dávam rada, lebo ma 
posúvajú vpred. Navyše je to vždy vec preferencie čita-
teľa – niekto uprednostňuje zahraničie a niekto siahne 
rád po našom prostredí. A ja som sa ho snažila vykresliť 
naozaj také, aké je – pestré, krásne a rozmanité, čo k ro-
mantike nesmierne pristane.

Pre koho je primárne určená? Čo si z nej čitatelia 
môžu odniesť?

M: Príbeh je určený najmä ženskému publiku, no 
vďaka hlbokým a niekedy až kruto pravdivým názorom 
hlavného hrdinu na svet okolo nás, na prírodu a správa-
nie sa ľudí, vie zaujať aj mužského čitateľa. A čo si z nej 

môžu odniesť? Mnohé čitateľky mi píšu, že 
sa v príbehu našli. Hlavná hrdinka Veroni-
ka totiž zvádza vnútorný boj a hľadá sa vo 
svojom vlastnom živote, v ktorom sa akosi 
stratila. Každá z nás niekedy nad svojím 
osudom zaváha, či urobila dobre a čo by 
sa dalo urobiť inak. Nie vždy je to jednodu-
ché, rovnako aj hlavná hrdinka obetovala 
veľa, no nakoniec našla svoje šťastie a nap-
lnený život. Každá si ho zaslúžime.

Hlavný hrdina, Richard, je inšpirova-
ný skutočným mužom a jeho postojmi  
k životu a svetu okolo. Zasahoval do prí-
behu? Menil alebo upravoval jeho dej?

M: Hlavný hrdina, ktorého som vo svo-
jom príbehu opísala, je fiktívny. I keď som 
ho oživila myšlienkami a postojmi skutoč-
ného muža, nemá s jeho životným osudom 
nič spoločné a príbeh ako celok vznikol iba 
v mojej hlave. Jediné miesto, do ktorého 
svojou troškou prispel, bola krátka časť  
v epilógu. Pozorný čitateľ ju iste odhalí.

Kniha Iba desať dní bola nedávno sláv-
nostne pokrstená. Kto vám ju pokrstil?

M: Nekrstila ju iba jedna osoba, ale rovno dve. Ivet  
a Miška sú zakladateľky Knižného klubu v Topoľčanoch, 
ktoré zároveň prevzali záštitu nad celou jeho organizá-
ciou. Sú to veľmi inšpiratívne a akčné ženy – milovníčky 
literatúry, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť a moju 
obrovskú vďaku. Veľmi im fandím, sledujem ich na insta-

grame a teším sa aj na ich pripravované podcasty.
Píšete v tejto chvíli niečo ďalšie? Na čo sa môžu či-

tateľky najbližšie tešiť?
M: Iba pred niekoľkými týždňami som dopísala druhý 

diel zo série Nekompromisní. Ide o voľné pokračovanie 
môjho debutu Konflikt, s názvom Dôvera. Vyjsť by mal  
v októbri a verím, že sa bude čitateľom páčiť.

Iveta Klemanová 

Druhá kniha Michaely Brnkovej nesie názov Iba desať dní

Uplynulú stredu 8. 6. 2022 priniesli do priestorov 
Župného domu možnú interpretáciu osudu púchov-
ského Podivného baróna tanečníci Radoslav Piovar-
či a Lucia Bielik s autorskou site specific performance 
Odkryté. Umelci vytvorili pre dané miesto jedinečné 
a neopakovateľné predstavenie na mieru, v ktorom 
sa inšpirovali osudom významnej osobnosti.

Príbeh baróna Emila Friedricha Johanesa Hoenniga 
O´Carrolla nepatrí medzi základné znalosti bežného 
Púchovčana. Výstredný archeológ dokázal vďaka svojim 
objavom zaistiť nášmu mestu výnimočné postavenie 
ako nálezisku cenných artefaktov Púchovskej kultúry. 
Jeho komplikovaná osobnosť rovnako ako moderný ta-
nec nezapadajú do bežného života malého mesta, o to 
viac dokážu rozvíriť jeho stojaté vody.

Podivný barón na druhú
Kultúrne centrum a knižná kaviareň Podivný barón 

oslávi tento rok svoje šieste narodeniny. Svoje meno si 
zvolili ako poctu významnej osobnosti, barónovi Ho-
enningovi, ktorého takto vo svojej knihe nazval histo-

rik a spisovateľ Pavel Dvořák. V dramaturgií sa odvážili 
usporiadatelia zájsť tento krát za zabehnuté hranice  
a v spolupráci s umelcami pripravili neobvyklý projekt 
zameraný na súčasný tanec.

„Predstavenie je veľmi netradičné, pochodové, plné 
svetiel, hudby a dymu. Záhadné a vyvolávajúce zveda-
vosť. Tanečná performance sa odvíja od dispozičného 
riešenia budovy a intenzívne pracuje s divákom. Ten sa 
môže počas vystúpenia pohybovať v priestore a miesta-
mi stať súčasťou samotného vystúpenia,“ opisuje výni-
močnosť akcie organizátorka Petra Pobežalová. Nácvik 
prebiehal počas celého dňa a súbežne sa inštalovali 
svetlá a ozvučenie. Tanečníkov zaujal najmä archeoló-
gov vzťah so ženami, čo otvorilo nový a provokatívny 
pohľad na barónovu osobnosť.

Krásne, smutné i jedinečné podkrovie
Predbežné zábery priestorov Župného domu dostali 

tanečníci v predstihu, preto mohli už vopred rozmýšľať 
o budúcej podobe predstavenia. Naštudovali si barónov 
životopis, ktorým sa nechali voľne inšpirovať. Nesnažili 
sa vykresliť realisticky jeho životnú cestu, skôr odkryť 

motívy jeho vzťahu 
so ženami a báda-
ním. „Keďže sme 
sa rozhodli k spra-
covaniu pristúpiť  
z pozície pro-
tikladov muža  
a ženy, snažili sme 
sa zobraziť tento 
svet. Chceli sme 
vyjadriť jeho zápal 
a fascináciu pre 
archeológiu, ktorú 
sme spojili s jeho 
partnerským a ro-
dinným životom,“ 
vysvetľuje výcho-
diská vzniku per-
formance tanečník 
a choreograf Rado-
slav Piovarči.

Postupné kroky 

pri tvorbe tanečného vystúpenia objasňuje tanečníčka 
a pedagogička Lucia Bielik: „Najprv sa objavil námet  
a vybrané časti života, ktoré sme sa rozhodli stvárniť. Po-
tom vznikla štruktúra improvizácie a pohybový materiál, 
ktorý budeme striedať a hrať sa s ním. Nakoniec musel 
hudobník reagovať na pomerne nejasné zadanie. Pove-
dali sme mu, že treba doplniť našu pohybovú zložku.“ 
Hudobník a skladateľ Ján Gonda potom podtrhol vý-
kon tanečníkov experimentálnym spojením akordeónu  
a elektroniky: „Najdôležitejšie bolo pre mňa zvýrazniť 
tanečné prvky príbehu. Snažím sa vykresliť vášeň k práci  
a prepojiť jednotlivé vzťahy s ich charakterom.“

Cesta k slobode a pravdivosti
Historický príbeh Emila Hoenninga získal vďaka pohľa-

du na barónov milostný život osobnejší charakter. Obsa-
hovú časť približuje tanečníčka Lucia Bielik: „V životopise 
sme našli tri vzťahové roviny. Prvú vrúcnu s manželkou, 
ktorá napokon zahynie. Ďalšiu formálnejšiu zo zahra-
ničia skôr ako bytie jeden vedľa druhého. A tretí vzťah 
so slúžkou sme vnímali ako ten čistý a starostlivý. Sna-
žili sme sa vystúpenie spracovať zrozumiteľne a divácky 
uchopiteľne vo vzájomných kontrastoch.“

Tanečníci ocenili najmä slobodu, ktorú tento spôsob 
tvorby prináša. Kreatívny proces v interiéri Župného 
domu prirovnali k rozbaľovaniu darčekov, kde ich teší 
najmä objavovanie nových možností priestoru. Dvojica 
sa pozná od štúdia na konzervatóriu a za posledných 15 
rokov absolvovali viacero podobných projektov. Rovna-
ko Ján Gonda nespolupracuje s Luciou prvý raz. Oblasť 
tanca mu poskytuje široký tvorivý priestor a slobodu: 
„Pre mňa je to úžasný svet. Niečo čarovné, čo sa dopĺňa  
s netradičným zvukom môjho netypického nástroja.“

Tanečné divadlo sa v autorskej performance Odkryté 
prepojilo s prvkami klasického divadla, dynamikou žen-
ského a mužského protikladu rovnako ako fascinujúcou 
prítomnosť hliny. Tanečníci vytvorili sugestívne napätie 
na pódiu, kde zotreli aj vďaka rekvizitám hranice medzi 
ilúziou a skutočnosťou. 

Divákov donútili sledovať a nasledovať vlastné pohyby 
a reakcie, a tak sa stať aktívnym tvorcom svojho prežíva-
nia. Vtiahli nás do príbehu o Podivnom barónovi, ktorý 
sa už nikdy nezopakuje. 

Petra Martišová

Ženy vedeli roztancovať aj myseľ púchovského archeológa



športšport1818

Hektická futbalová sezóna druholigo-
vých futbalistov MŠK Púchov je minulosťou. 
Zdôrazniť treba, že minulosťou s úspešným zá-

chranárskym koncom. 
Druholigovú prísluš-

nosť si Púchovčania 
vybojovali vlastnými 
výkonmi a výsledkami 
na trávniku, i keď, ako sa 
neskôr ukázalo, záchra-
na v súťaži visela tento 
rok pomerne nízko. Pre 
turbulencie v najvyššej 
slovenskej súťaži sa na-

pokon v druhej lige zachránili takmer všetci.
O tom, ako prežívalo sezónu vedenie MŠK 

Púchov, ale i o plánoch do budúceho súťažného 
ročníka, nám niečo prezradil manažér futbalové-
ho klubu MŠK Púchov Marek Šimáček (na snímke)

- S účinkovaním Púchova v jesennej časti 
súťaže zrejme nebola spokojnosť. Čo bolo prí-
činou toho, že mužstvo bolo v tabuľke ponore-
né pomerne „hlboko“?

Tak samozrejme, že s postavením v tabuľke po 
jesennej časti súťaže nebola spokojnosť. V lete 

sa mužstvo pomerne dosť obmenilo a nie všetci 
noví hráči naplnili očakávania a trvalo istú dobu 
kým sa mužstvo zohralo. V mnohých zápasoch na 
jeseň sme boli súperom minimálne vyrovnaným 
protivníkom avšak výsledkovo to bolo zlé. 

- Po jeseni mnohí lámali nad Púchovom pali-
cu, verilo vedenie klubu v záchranu? Aké kroky 
podniklo pred jarnou časťou?

Jednoznačne som veril, že sa zachránime. Od 
mnohých som v zime počúval, že z druhej ligy 
vypadneme.  To nás však všetkých (vedenie, tré-
nerov, hráčov) v klube ešte viac motivovalo doká-
zať, že do Púchova druholigový futbal patrí. Prišiel 
nový tréner, doplnil sa hráčsky káder, mužstvo 
absolvovalo krátke zimné sústredenie a jarnú časť 
sme až na zápas v Petržalke zvládli veľmi slušne. 

- Čo podľa Vás napokon rozhodlo o tom, že 
Púchov sa zachránil aj bez toho, aby musel sle-

dovať rošády v prvoligovej súťaži?
Ako som už povedal, všetci v klube sa snažili ro-

biť maximum a výsledkom tohto úsilia je záchra-
na. Verím tomu, že ak by sme v priebehu jarnej 
časti nemali permanentne zranených päť a viac 
hráčov, zachránili by sme ešte skôr.

- Aký mali futbalisti program po skončení 
súťaže, a čo ich čaká v najbližších týždňoch?

Hráči dostali hneď po poslednom zápase v Dub-
nici voľno a prípravu na novú sezónu začali už  
v pondelok 13. júna. 

- Pred minulým ročníkom ste si dali za cieľ 
hrať pohľadný futbal a pohybovať sa v pokoj-
ných vodách druholigovej tabuľky. To prvé sa 
sčasti podarilo, o záchranu ste však 
bojovali do posledného kola. Aké sú 
ciele pred nasledujúcim ročníkom?

My sa budeme snažiť stále preferovať 
moderný - útočný štýl futbalu. Chce-
me sa tak prezentovať, lebo filozofia 
klubu od mládeže až po A-mužstvo je 
tak nastavená. Samozrejme v mužskom 
futbale sú najdôležitejšie výsledky a tie 
chceme dosahovať také, aby sme boli  
v druhej lige úspešní. 

- Zostane na lavičke MŠK Púchov aj 
v budúcej sezóne tréner Cifranič? 

Rokovania o pokračovaní trénera Cif-
raniča v našom klube prebiehajú, ale 
som presvedčený, že ho uvidíme na 
lavičke púchovského Áčka aj v nasledu-
júcej sezóne. 

- Máte už nejakú konkrétnu pred-
stavu o posilnení kádra pred budú-
cim ročníkom? 

Určite máme vyhliadnutých viacero 
hráčov, ktorí by mohli posilniť druž-

stvo pred novou sezónou. Závisí to od finančných 
možností nášho klubu, aj od toho, kto v kádri zos-
tane. Budeme sa snažiť zložiť mužstvo tak, aby 
bolo pripravené čo najlepšie na novú sezónu.

- Po postupe Považskej Bystrice bude mať 
naša oblasť v druhej lige už tri mužstvá. V čom 
bude špecifické ďalšie derby so susedmi z Po-
važskej?

Derby zápasy majú vždy svoje špecifiká. Stred-
né Považie je silný futbalový región. Ja si želám, 
aby sa Púchovu a Považskej Bystrici v druhej lige 
darilo tak, že na vzájomný zápas príde množstvo 
divákov, ktorí na maximum zaplnia štadión. 

pok

M. Šimáček: Zákulisné reči o zostupe nás ešte 
viac zomkli, veril som v záchranu v 2. lige
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Naši mladší dorastenci z kategórie U17 sa  
v dňoch 3. - 6. júna zúčastnili medzinárodné-
ho futbalového turnaja v Prahe. Na turnaji sa 
okrem slovenských a českých družstiev pred-
stavili aj mužstvá z Poľska, Holandska, Nemec-
ka, Dánska, Rakúska a Maďarska. 

„Turnaj sa odohral v mládežníckom tréningo-
vom centre AC Sparta Praha na Strahove, kde bolo 
pripravených 7 ihrísk, na ktorých sa odohrávali 
všetky zápasy. Organizačne bol turnaj na vysokej 
úrovni a zápasy sme absolvovali na fantasticky 
pripravených hracích plochách,“ priblížil turnaj 
tréner U17 Patrik Mynář

Púchovčania sa ako víťazi skupiny ocitli vo FI-
NAL FOUR, teda v skupine, v ktorej sa tímy „pobili“  
o prvé štyri priečky. 

,,Z 1. miesta sme sa dostali do finálovej skupiny, 
kde nás čakali družstvá z Nemecka, Dánska a Ho-
landska. O našom celkovom víťazstve sa rozhodlo 
až v poslednom zápase, keď sme sa v priamom 
súboji o 1.miesto stretli s holandskými protivník-
mi a zvíťazili vďaka dvom krásnym gólom Patrika 
Lacka 2:0.“

Mladí Púchovčania dokázali veľký úspech a vzor-
ne reprezentovali klub MŠK Púchov, za čo im patrí 
obrovská vďaka. 

„Chlapcom a realizačnému tímu zloženého  
z asistenta trénera Stanislava Mráza a vedúceho 
družstva Ľuboša Vrábla ďakujem za ich prístup  
a vzornú reprezentáciu. Mám obrovskú radosť, že 
sme sa mohli takéhoto turnaja zúčastniť, pretože 
chlapci sa stretli s úplne inou kultúrou, odlišnými 
hernými štýlmi, s akými sa na Slovensku nestretá-
vame, s čím sa nebolo úplne jednoduché popa-
sovať, no zvládli to ukážkovo a presadili sa domi-
nantnou kombinačnou hrou,“ pochválil svojich 
zverencov ich tréner a ďalej dodal: 

„Okrem športovej stránky turnaje takéhoto tipu 
posilňujú súdržnosť kolektívu. Počas 4 dní sme 

absolvovali veľa spoločných aktivít, plavbu po rie-
ke Vltava či návštevy rôznych turistických atrakcií. 
Tieto krásne dni vyvrcholili oslavami na pódiu, 
kde dlho znela naša neoficiálna hymna klubu.“

Púchovčania ukázali, že nám rastie generácia 
talentov, ktoré by v budúcnosti ich tréner Patrik 
Mynář rád videl behať aj v drese púchovského  
A mužstva. 

„Pre mládežníckeho trénera je najkrajší pocit, 
keď jeho hráči dokážu preraziť aj v mužskom fut-
bale, je to akési zadosťučinenie a pevne verím, že 
nielen v kategórii U17 ale aj v ostatých mládež-
níckych družstvách MŠK Púchov sa nachádzajú 
chlapci, ktorí majú potenciál na to, aby sa dostali 

do púchovského Áčka,“ zhodnotil tréner. 
MŠK Púchov U17: Tréner Patrik Mynář, asistent 

trénera Stanislav Mráz, vedúci družstva Ľuboš Vrá-
bel

Hráči: Jakub Hořelica, Patrik Lacko, Sebastián 
Baláž, Timotej Panáček, Matej Janček, Alexej Ku-
šík, Timotej Vavrík, Ľubomír Talda, Jakub Čmelo, 
Simon Janíček, Tadeáš Paliesek, Jakub Papučiar, 
Daniel Jánovský, Matúš Mikas, Martin Bielčík, Da-
niel Brezáni.                                                       red, foto: MŠK

www.futbalnet.sk

Púchovská U17 vyhrala turnaj v Prahe

Mladí Púchovčania zapózovali aj pred legendár-
nym tréningovým centrom najslávnejšieho českého 
klubu AC Sparta Praha. 

Mladší dorastenci MŠK Púchov U17 triumfovali na veľkom medzinárodnom turnaji v českej metropole. Za-
slúžene si užívali pocity na piedestále. 

Výkony mladých Púchovčanov si nenechal ujsť ani hráč druholigových mužov MŠK Púchov Aleš Ullman. 
Počas turnaja zapózoval spolu s dorastencami pred fotoaparátom. 
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Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

6. liga dorast

3. liga muži - Západ

7. liga muži

6. liga muži 

30. kolo: 
MŠK Púchov – FK Krakovany 2:0 (1:0), Bologa, 

Haviar, Komárno – Zlaté Moravce/Vráble 1:1, Domi-
no – Šamorín 0:3, Myjava – Partizánske 4:3. Dubnica 
nad Váhom – Piešťany 2:1, Inter Bratislava – Senec 
3:7, Lokomotíva Trnava – Karlova Ves Bratislava 2:1, 
Nitra – Skalica 2:0
1. Zl. Moravce 30 19 6 5 80:31 63
2. MŠK Púchov 30 18 5 7 72:35 59
3. Komárno 30 16 8 6 66:45 56
4. Inter 30 15 9 6 51:32 54
5. Šamorín 30 14 6 10 71:59 48
6. Dubnica 30 14 5 11 49:47 47
7. Domino 30 12 10 8 41:37 46
8. Skalica 30 14 4 12 47:45 46
9. Karlova Ves 30 14 3 13 48:51 45
10. Trnava 30 11 8 11 37:34 41
11. Nitra 30 11 6 13 53:49 39
12. Partizánske 30 11 4 15 48:63 37
13. Myjava 30 11 3 16 44:55 36
14. Senec 30 8 6 16 40:52 30
15. Krakovany 30 3 6 21 12:56 15
16. Piešťany 30 3 3 24 23:91 12

30. kolo:
MŠK Púchov – FK Krakovany 4:2 (3:1), Vavrík 3, 

Panáček, Komárno – Zlaté Moravce/Vráble 1:1, Domi-
no – Šamorín 2:3, Myjava – Partizánske 1:1, Dubnica 
nad Váhom – Piešťany 5:0, Inter Bratislava – Senec 2:1, 
Lokomotíva Trnava – Karlova Ves Bratislava 1:0, Nitra 
– Skalica 2:2
1. Inter 30 23 5 2 89:23 74
2. Zl. Moravce 30 21 7 2 62:20 70
3. Karlova Ves 30 18 6 6 76:30 60
4. Dubnica 30 17 9 4 76:32 60
5. Komárno 30 18 6 6 71:30 60
6. Trnava 30 18 5 7 71:32 59
7. Šamorín 30 16 5 9 57:39 53
8. MŠK Púchov 30 13 7 10 60:45 46
9. Domino 30 10 9 11 54:41 39
10. Senec 30 9 6 15 35:51 33
11. Skalica 30 5 9 16 28:57 24
12. Nitra 30 6 5 19 26:67 23
13. Piešťany 30 6 4 20 30:83 22
14. Myjava 30 6 3 21 31:83 21
15. Krakovany 30 4 4 22 22:75 16
16. Partizánske 30 3 4 23 22:102 13

Vedenie futbalového klubu MŠK Púchov ocenilo vzornú reprezentáciu klubu zo strany mladých futbalistov, 
ktorí v uplynulej sezóne ukončili pôsobenie v dorasteneckej kategórii. Z rúk manažéra futbalového klubu a 
športového riaditeľa mládeže prevzali pamätné plakety. Vedenie klubu vyjadrilo mladíkom poďakovanie za 
reprezentáciu púchovských farieb a zaželalo im veľa úspechov v kategórii dospelých. 

Foto: MŠK Púchov

19. kolo: 
Brvnište – Podmanín 2:3, Dolná Mariková – Kvašov 

4:1 (1:0), Sekeráš, Bizub, Žiačik, Trško – Ježo, Dolné 
Kočkovce – Streženice 8:1 (3:1), Luhový 6, Rybanský 
2 – Ďurovec
1. D. Mariková 19 16 2 1 104:9 50
2. Kvašov 19 10 2 7 83:45 32
3. Podmanín 19 10 2 7 59:43 32
4. D. Kočkovce 19 9 1 9 63:50 28
5. Brvnište 19 7 1 11 50:64 22
6. Streženice 19 1 0 18 19:167 3

31. kolo: Častkovce – Veľké Ludince 4:1, Nitra – 
Nové Zámky 0:1, Myjava – Marcelová 8:2, Šaľa – Par-
tizánske 6:1, Považská Bystrica – Beluša 1:2, Kalná 
nad Hronom – Imeľ 0:0, Galanta – Zlaté Moravce B 
3:0, Levice – Malženice 2:0, Nové Mesto nad Váhom – 
Lednické Rovne 4:0
1. P. Bystrica 33 26 4 3 86:26 82
2. Myjava 33 23 5 5 69:27 74
3. Beluša 33 21 6 6 58:28 69
4. Šaľa 33 19 4 10 76:33 61
5. Kalná 33 14 11 8 47:43 53
6. Malženice 33 14 8 11 61:44 50
7. Galanta 33 14 8 11 52:44 50
8. Častkovce 33 14 7 12 59:40 49
9. Nové Mesto 33 14 6 13 47:38 48
10. Veľké Ludince 33 13 6 14 51:50 45
11. Nové Zámky 33 13 4 16 41:55 43
12. Marcelová 33 10 9 14 38:43 39
13. Imeľ 33 10 9 14 35:51 39
14. L. Rovne 33 9 4 20 29:52 31
15. Zl. Moravce B 33 8 5 20 34:82 29
16. Levice 33 6 8 19 26:77 26
17. Nitra 33 8 1 24 40:73 25
18. Partizánske 33 5 7 21 35:78 22

25. kolo: 
Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou 2:1 (1:0), 

Masár, M. Pilát – Bezák, Šebešťanová – Tuchyňa 1:5 
(0:4), Jurdík – Štefula 3, Adamovic, Prchlík, Sverepec 
– Streženice 1:3 (1:1), Lehotský – Struhárňanský, Šes-
ták, Petrušek, Dohňany – Papradno 0:2 (0:0), Zboran, 
Jeleník, Visolaje – Udiča 0:3 (0:2), Drblík 2, Šútorík, 

Nová Dubnica – Košecké Podhradie 7:0 (2:0), Stupin-
ský 3,Tadlánek 2, Vojvodík, Kucharík, Podmanín mal 
voľno
1. Udiča 23 15 5 3 74:23 50
2. N. Dubnica 23 14 5 4 67:38 47
3. Podmanín 23 14 3 6 64:29 45
4. D. Kočkovce 23 14 2 7 49:39 44
5. Lysá 23 12 5 6 65:29 41
6. Tuchyňa 24 10 7 7 51:35 37
7. Visolaje 23 9 4 10 44:47 31
8. Streženice 23 9 3 11 43:56 30
9. Šebešťanová 23 8 4 11 41:58 28
10. Papradno 23 6 6 11 39:47 24
11. Sverepec 23 5 3 15 31:56 18
12. Dohňany 23 5 3 15 29:68 18
13. K. Podhradie 23 2 4 17 19:91 10

25. kolo: 
Červený Kameň – Dulov 2:4, Horovce – Kameničany 
4:3, Tŕstie – Vrchteplá 4:1, Prejta – Bodiná 1:2, Orlové 
– Pružina 1:0, Praznov – Fan Club Púchov 10:1, Kola-
čín mal voľno
1. Praznov 23 19 4 0 98:19 61
2. Kolačín 23 17 1 5 99:33 52
3. Tŕstie 23 16 3 4 80:28 51
4. Bodiná 23 15 2 6 74:42 47
5. Horovce 23 15 2 6 64:33 47
6. Dulov 23 11 2 10 66:63 35
7. Vrchteplá 23 10 4 9 57:55 34
8. FC Púchov 23 6 5 12 55:102 23
9. Orlové 23 7 1 15 48:69 22
10. Prejta 24 6 3 15 58:91 21
11. Praznov 23 5 5 13 45:68 20
12. Č. Kameň 23 4 4 15 38:70 16
13. Kameničany 23 0 0 23 14:129 0
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Úvodným kolom odštartoval v sobotu 4. júna 
nový ročník nadnárodnej Slovensko-moravs-
kej ligy v požiarnom útoku. 

Štartovné pole je v tomto ročníku dosť preriede-
né, dva pandemické roky nechali svoju negatívnu 
stopu aj na populárnej súťaži. Druhé kolo bolo na 
programe v sobotu 11.júna. Po ňom má súťaž mu-
žov prekvapivého lídra, keď sa v čele usadili dob-
rovoľní hasiči z Hoštinej s bodovým náskokom 
pred favorizovaným Brumovom B. Medzi ženami 
sú lídrom Zlatníky, Nosičanky sú prekvapujúco na 
poslednej priečke. Súťaž sa však ešte len začala, 
možností na poskočenie do vyšších poschodí ta-
buľky budú mať žabky dostatok.

Seriál Slovensko-moravskej hasičskej ligy pokra-
čuje už v sobotu 18. júna tretím kolom v Lehote 
pod Vtáčnikom. 

1. kolo – Krásno 
Muži: 1. Zbora (13,96 sekundy), 2. Hoštiná 

(14,13), 3. Ďurďové (14,25), 4. Francova Lhota 
(14,53), 5. Brumov B (14,70), 6. Podlužany (14,84), 
7. Ruskovce (16,49), 7. Zbora B (16,49), 9. Krásno 
(14,83), 10. Lednické Rovne (26,36), 11. Poruba 
(30,35), Lehota pod Vtáčnikom, Svinná a Visolaje 
útok nedokončili

Ženy: 2. Zlatníky (16,22), 2. Dulov (17,26),  
3. Ihrište (18,09), 4. Nedašova Lhota (20,40), 5. No-
sice – Žabky (23,88)

2. kolo – Poruba
Muži: 1. Brumov B (14,68), 2. Podlužany (14,79), 

3. Hoštiná (14,86), 4. Svinná (14,98), 5. Zbora 
B (15,06), 6. Francova Lhota (15,23), 7. Visolaje 
(15,46), 8. Ďurďové (15,96), 9. Lehota pod Vtáčni-
kom (18,73), 10. Poruba (21,22), Lednické Rovne, 
Ruskovce, Zbora a Krásno útok nedokončili

Ženy: 1. Nedašova Lhota (17,33), 2. Dulov (17,65), 
3. Zlatníky (17,99), 4. Nosice – Žabky (58,56), Ihriš-

te útok nedokončilo
Poradie po 2.kole:
Muži: 1. Hoštiná – 32 bodov, 2. Brumov B – 31 

bodov, 3. Podlužany – 26 bodov, 4. Ďurďové – 22 
bodov, 4. Francova Lhota – 22 bodov, 6. Zbora – 
21 bodov, 7. Zbora B – 19 bodov, 8. Svinná – 14 
bodov, 9. Ruskovce a Poruba – po 9 bodov, 11. Vi-
solaje – 8 bodov, 12. Krásno – 7 bodov, 13. Lehota 
pod Vtáčnikom – 7 bodov, 14. Lednické Rovne – 6 
bodov

Ženy: 1. Zlatníky – 16 bodov, 2. Dulov – 16 bo-
dov, 3. Nedašova Lhota – 14 bodov, 4. Ihrište – 7 
bodov, 5. Nosice – 6 bodov  

Poradie muži nad 35 rokov: 1. Lednické Rov-
ne – 10 bodov, 2. Ihrište – 8 bodov, 3. Lehota pod 
Vtáčnikom – 0 bodov. 

pok, 
ilustr. foto: Facebook SMHL, DHZ Hoština

Slovensko-moravská hasičská liga

Muži Hoštinej prekvapujúcim lídrom SMHL
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SPOMIENKA
Dňa 16.6.2022 uplynie  
1 rok, čo nás navždy opus-
til náš drahý otec a  dedko  
Jaroslav Buček. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku a  modlitbu 
na jeho pamiatku spolu 
s  nami. S  láskou spomína 
syn a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas plynie, ale spomienky 
zostávajú.“ Dňa 14.6.2022 
uplynulo 12 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mi-
lovaná manželka, matka 
a babka Terézia Bradáčo-
vá, rod. Gabková. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.  
S láskou spomínajú manžel 
Július, synovia Igor a Rasťo s rodinami.

SPOMIENKA
„Je to už veľa liet. Bolesť 
ustala, spomienka zostala.“ 
Dňa 13.6.2022 si pripomí-
name 54. výročie úmr-
tia našej sestry Jarmily  
Rosinovej. S  láskou a  úc-
tou na ňu spomínajú sestry 
a brat s rodinami.

SPOMIENKA
„Tak ako kvietok odkvitne, 
skončila aj Tvoja životná 
púť, zanechal si deti nevin-
né, ktoré už len nad hro-
bom si môžu spomenúť. 
Srdiečko zradilo Ťa zavčasu 
veľmi, odišiel si rýchlo na-
vždy. Čas ťažko bolesť hojí. 
Len spomienka na Teba 
zostala v srdciach tých, čo 
Ti blízki boli.“ Dňa 12.6.2022 sme si pripomenuli  
14. výročie úmrtia Vladimíra Luhového z Horných 
Kočkoviec. S láskou spomína mama, sestra s rodi-
nou, dcéra Lenka a Dominika.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky  
v srdciach zostávajú. Tí, čo 
Ťa mali radi, stále spomí-
najú.“ Dňa 16.6.2022 si pri-
pomenieme smutné 5. vý-
ročie, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a  dedko  
Milan Ofúkaný. Zároveň 
si 9.12.2022 pripomenieme 
jeho nedožitých 80. rokov.  
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v srdciach 
našich žiješ stále s nami.“ 
Dňa 15.6.2022 si pripomí-
name 6. smutné výročie, čo 
nás navždy opustil náš otec 
a starý otec Jozef Vaculčík 
z Beluše. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, spolu 
s nami tichú spomienku.  
S láskou a úctou na neho spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 21.6.2022 si pripomí-
name 5. výročie, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a  dedko  
Martin Janči. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou, úctou a  vďakou 
spomína manželka, syn 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Zapáliť sviečku, kytičku 
kvetov z lásky na hrob mô-
žeme Ti dať, pokojný a več-
ný spánok vrúcne Ti priať.“ 
Dňa 12.6.2022 si pripomí-
name 1. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila Anna 
Rosinová, rod. Gerátová. 
S láskou a úctou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Je to už 15 rokov, čo ne-
počuť zvuk Tvojich krokov. 
Odišla si tíško, bez rozlúče-
nia, nastala bolestná chvíľa 
odlúčenia.“ Dňa 13.6.2022  
si pripomíname 15. výročie 
úmrtia manželky, mamy 
a  babky Jozefy Syrnéj. 
S láskou spomínajú synovia 
Jozef s  dcérami a  zaťom a 
Milan s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
modlitbu na jej spomienku.

SLUŽBY
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.6.2022. 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
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Maľovanie, natieranie. 0902356631

INÉ
• Výkup parožia,tel.0904834937
• Kúpim garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036

PRÁCA
• DSS Púchov - Nosice príjme do trvalého pracovného 
pomeru vyučenú kuchárku. Dátum nástupu od 
1.7.2022. Viac informácií na tel. č. 042/4641433.
• Hľadám si prácu v okolí Púchova, mám dlhoročnú 
prax v administratíve. Vodičský preukaz B - aktívna 
vodička. T.č. 0907776922

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

POĎAKOVANIE
„Veľa si nás naučila, veľa 
si nám dala, obetavosť 
a  dobrota Ti nikdy nechý-
bala. Si stále s  nami a  na-
vždy zostaneš v našich srd-
ciach, mami.“ Dňa 2.6.2022 
nás vo veku 90 rokov na-
vždy opustila naša milova-
ná mama, babka a prabab-
ka Margita Paliesková 
z Horných Kočkoviec. Zo srdca ďakujeme všetkým 
za účasť na poslednej rozlúčke a  kvetinové dary. 
Poďakovanie za dôstojný obrad zároveň patrí aj 
pohrebnej službe Advent a  p. farárovi. S  láskou 
a úctou dcéry s rodinami.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostatných 

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

Ďakujem púchovským skautom a  skautkám, 
že ma dňa 3.6.2022 pozvali na výstavu ku 100 
rokov skautingu v Púchove ako  jedného z tých, 
ktorí sme po páde komunizmu na prelome rokov 
1989-1990 pomáhali obnoviť skauting v Púchove. 
Do ďalšej storočnice, milí skauti a  skautky, vám 
želám, aby už nikdy v živote žiadna totalita ne-
zakázala skauting.                                       Jozef Syrný
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NsP Považská NsP Považská 
BystricaBystrica
DETSKÁDETSKÁ

POHOTOVOSŤPOHOTOVOSŤ
Po - Pia   Po - Pia   

16:00 - 22:0016:00 - 22:00
So - Ne   So - Ne   

7:00 - 22:007:00 - 22:00

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    facebook.com/hafkacihafkacipb@gmail.com    facebook.com/hafkaci
TEL. :0911 290 983TEL. :0911 290 983

OZNAM

Dňa 12. júna 2022 vo veku 
81 rokov zomrel bývalý pri-
mátor mesta Púchov Ing. 
Ján Kaššovic.
Posledná rozlúčka sa usku-
toční v stredu 15. júna 2022 
o 13.30 hod. na cintoríne  
v Púchove..
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OČNÁ OPTIKA

-50%
NA VŠETKY 

OKULIAROVÉ SKLÁ
MORAVSKÁ 11  PÚCHOV

16.-17. JÚN16.-17. JÚN

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


