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Fotoreportáž z letných investičných akcií
Začiatkom leta pribudlo 11 parkovacích miest na Začiatkom leta pribudlo 11 parkovacích miest na 

Komenského ul. a 15 miest na Obrancov mieru. Asfal-Komenského ul. a 15 miest na Obrancov mieru. Asfal-
tovalo sa na viacerých miestach: Novonosická ul., tovalo sa na viacerých miestach: Novonosická ul., 

Nimnická cesta, Svätoplukova ul. Začali práce na ob-Nimnická cesta, Svätoplukova ul. Začali práce na ob-
nove Školskej ulice. Pre poškodenie drevenej pergoly nove Školskej ulice. Pre poškodenie drevenej pergoly 
altánku v Marczibányiho záhrade zrealizovala firma altánku v Marczibányiho záhrade zrealizovala firma 

Matúš Lieskovský novú konštrukciu pergoly. Finišujú Matúš Lieskovský novú konštrukciu pergoly. Finišujú 
práce na obnove amfiteátra na Lachovci.práce na obnove amfiteátra na Lachovci.

Foto: MsÚ a Slavomír FlimmelFoto: MsÚ a Slavomír Flimmel

Parkovacie miesta na Obrancov mieru.Parkovacie miesta na Obrancov mieru. Obnova vozovky na Nimnickej ceste.Obnova vozovky na Nimnickej ceste.Parkovacie miesta na Komenského ul.Parkovacie miesta na Komenského ul.

Vynovený chodník za ZŠ Mládežnícka (investor Lidl).Vynovený chodník za ZŠ Mládežnícka (investor Lidl). Práce na obnove Školskej ulice začali.Práce na obnove Školskej ulice začali.

Amfiteáter na Lachovci onedlho odovzdajú do užívania.Amfiteáter na Lachovci onedlho odovzdajú do užívania.Nová drevená pergola altánku v Marczibányiho záhrade.Nová drevená pergola altánku v Marczibányiho záhrade.



Pekná myšlienka, súhlasíte? Najmä Pekná myšlienka, súhlasíte? Najmä 
v súčasnosti, keď - hoci vonku prudko v súčasnosti, keď - hoci vonku prudko 
svieti slnko, v mnohých ľuďoch ako-svieti slnko, v mnohých ľuďoch ako-
by zhaslo všetko svetlo. Hovorí sa, že: by zhaslo všetko svetlo. Hovorí sa, že: 
„Ľudia sú ako hudba. Niektorí sú symfó-„Ľudia sú ako hudba. Niektorí sú symfó-
niou, iní sú len hlukom...“niou, iní sú len hlukom...“ Ale to určite  Ale to určite 
poznáte aj z vlastnej skúsenosti. Vidieť poznáte aj z vlastnej skúsenosti. Vidieť 
kamarátov, susedov, kolegov a často kamarátov, susedov, kolegov a často 
aj rodinných príslušníkov, ktorí sú so aj rodinných príslušníkov, ktorí sú so 
všetkým nespokojní a namiesto toho, všetkým nespokojní a namiesto toho, 
aby naplnili svoje srdcia láskou, tak aby naplnili svoje srdcia láskou, tak 
šíria zlobu a ďalšiu beznádej aj u ľudí, šíria zlobu a ďalšiu beznádej aj u ľudí, 
ktorí sa už tohto neduhu po pandémii ktorí sa už tohto neduhu po pandémii 
zbavili. Spomeňte si na slová Victora zbavili. Spomeňte si na slová Victora 
Huga, francúzskeho básnika a prozai-Huga, francúzskeho básnika a prozai-
ka, ktorý povedal: ka, ktorý povedal: „Silné a hnevlivé slo-„Silné a hnevlivé slo-
vá ukazujú slabé argumenty.“ vá ukazujú slabé argumenty.“ Ak s vami Ak s vami 
niekto chce, ale nedokáže manipu-niekto chce, ale nedokáže manipu-
lovať, urobí všetko preto, aby ľudí lovať, urobí všetko preto, aby ľudí 
okolo vás obrátil proti vám.okolo vás obrátil proti vám. Život  Život 
bude vždy ľahší, ak sa vzdialite od ľudí, bude vždy ľahší, ak sa vzdialite od ľudí, 
ktorí vám ho robia ťažším. ktorí vám ho robia ťažším. 

„Pár kvapiek v mori neurobí nič, ale ti-„Pár kvapiek v mori neurobí nič, ale ti-
síc kvapiek môže urobiť aj dieru do skaly.“ síc kvapiek môže urobiť aj dieru do skaly.“ 
Aj to sú slová, ktoré sme si prečítali na Aj to sú slová, ktoré sme si prečítali na 
pozvánke na pozvánke na oslavu 2. narodenín ob-oslavu 2. narodenín ob-
čianskeho združenia Potvoračianskeho združenia Potvora. Oslava . Oslava 
prebiehala v Europarku a bola spojená prebiehala v Europarku a bola spojená 
s tvorivou dielňou – výrobou náram-s tvorivou dielňou – výrobou náram-
kov priateľstva. Chcem touto cestou kov priateľstva. Chcem touto cestou 
poďakovať Elenke Toporovej a jej tímu poďakovať Elenke Toporovej a jej tímu 
za jej nadšenie a úžasnú spoluprácu  za jej nadšenie a úžasnú spoluprácu  
a prajem celému združeniu Potvora a prajem celému združeniu Potvora 
veľa ďalších tvorivých úspechov. veľa ďalších tvorivých úspechov. 

V obci Lysá pod Makytou sa 13. júla V obci Lysá pod Makytou sa 13. júla 
konali konali Športové hry seniorovŠportové hry seniorov  pod pod 
organizáciou Okresnej organizácie organizáciou Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov SlovenskaJednoty dôchodcov Slovenska a mu- a mu-
sím povedať, že to bola veľmi vydarená sím povedať, že to bola veľmi vydarená 
akcia plná radosti z pohybu, priateľstva  akcia plná radosti z pohybu, priateľstva  
a dobrej nálady. Zúčastnili sa aj kole-a dobrej nálady. Zúčastnili sa aj kole-
govia starostovia z Dolných Kočkoviec, govia starostovia z Dolných Kočkoviec, 
Dolnej Breznice i z obce Lúky, ktorí pri-Dolnej Breznice i z obce Lúky, ktorí pri-
šli podporiť svojich občanov – členov šli podporiť svojich občanov – členov 
JDS. Ešte raz blahoželám k dosiahnu-JDS. Ešte raz blahoželám k dosiahnu-
tým výsledkom a výbornej atmosfére tým výsledkom a výbornej atmosfére 
na celom podujatí. na celom podujatí. 

Spustili sme nový projekt v oblasti Spustili sme nový projekt v oblasti 
odpadového hospodárstva a pred pár odpadového hospodárstva a pred pár 
dňami pribudli na 37 miestach v meste dňami pribudli na 37 miestach v meste 
a mestských častiach nové a mestských častiach nové separač-separač-
né nádoby na triedenie použitých né nádoby na triedenie použitých 
jedlých olejov a tukovjedlých olejov a tukov. Použité oleje . Použité oleje 
a tuky stačí zliať do PET fľaše a túto, a tuky stačí zliať do PET fľaše a túto, 
dobre uzavretú fľašu, odniesť do novo dobre uzavretú fľašu, odniesť do novo 
umiestnenej separačnej nádoby - čier-umiestnenej separačnej nádoby - čier-
nej farby s oranžovým vekom. Verím, nej farby s oranžovým vekom. Verím, 
že aj týmto spôsobom spoločne po-že aj týmto spôsobom spoločne po-
stupne zlepšíme nielen separáciu, ale stupne zlepšíme nielen separáciu, ale 
aj naše životne prostredie. Viac sa dočí-aj naše životne prostredie. Viac sa dočí-
tate v aktuálnom vydaní Púchovských tate v aktuálnom vydaní Púchovských 
novín. novín. 

Ukončili sme verejné obstarávanie Ukončili sme verejné obstarávanie 
na 2. etapu na 2. etapu opravy ciest a chodní-opravy ciest a chodní-
kovkov, a tak je predpoklad, že v druhej , a tak je predpoklad, že v druhej 
polovici augusta začne dodávateľ rea-polovici augusta začne dodávateľ rea-
lizovať opravu cesty na Ul. Športovcov, lizovať opravu cesty na Ul. Športovcov, 
Novonosickej (druhá časť), v Hoštinej, Novonosickej (druhá časť), v Hoštinej, 
v Ihrišťoch, na Ul. Pribinovej 1170, ale v Ihrišťoch, na Ul. Pribinovej 1170, ale 
i chodníkov v lokalite Za cintorínom, i chodníkov v lokalite Za cintorínom, 
Požiarna 1638, Požiarna 1637, Hoštín-Požiarna 1638, Požiarna 1637, Hoštín-
ska, 1. mája 1159 a ďalších. Nový altá-ska, 1. mája 1159 a ďalších. Nový altá-
nok – pergola pribudla v Marczibány-nok – pergola pribudla v Marczibány-
ho záhrade a nahradila tak už pôvodne ho záhrade a nahradila tak už pôvodne 
umiestnenú pergolu zničenú počasím umiestnenú pergolu zničenú počasím 
i časom. Ukončené boli stavebné práce i časom. Ukončené boli stavebné práce 
na odvodnení a obnove komunikácie na odvodnení a obnove komunikácie 

na ulici 1. mája (za Lidlom) ako aj na na ulici 1. mája (za Lidlom) ako aj na 
oprave a rozšírení spájajúceho chodní-oprave a rozšírení spájajúceho chodní-
ka „pri Kauflande“ za MŠ Mládežnícka, ka „pri Kauflande“ za MŠ Mládežnícka, 
ktorej investorom je spoločnosť Lidl. ktorej investorom je spoločnosť Lidl. 

13. júla sme slávnostne otvorili vy-13. júla sme slávnostne otvorili vy-
hliadku na Lachovci s názvom hliadku na Lachovci s názvom „Pamäť „Pamäť 
lesa“.lesa“. Ide o nádherný projekt spojenia  Ide o nádherný projekt spojenia 
vyhliadky na naše krásne mesto a pri-vyhliadky na naše krásne mesto a pri-
pomienky kultúrno-spoločenského pomienky kultúrno-spoločenského 
dedičstva Púchova. Pripomienka histó-dedičstva Púchova. Pripomienka histó-
rie spojenej so vznikom Republiky Čes-rie spojenej so vznikom Republiky Čes-
koslovenskej a budovania jubilejných koslovenskej a budovania jubilejných 
hájov, bude znieť pri každej návšteve hájov, bude znieť pri každej návšteve 
tohto krásneho miesta tvoriaceho sú-tohto krásneho miesta tvoriaceho sú-
časť vznikajúceho časť vznikajúceho LesoparkuLesoparku. Určite . Určite 
odporúčam, aby ste sa prišli pozrieť  odporúčam, aby ste sa prišli pozrieť  
a zároveň si máte možnosť prečítať na a zároveň si máte možnosť prečítať na 
informačnej tabuli zaujímavé informá-informačnej tabuli zaujímavé informá-
cie o tomto projekte. Ďakujem touto cie o tomto projekte. Ďakujem touto 
cestou Janke Vondrovej, Danke Šico-cestou Janke Vondrovej, Danke Šico-
vej, Mati Bednárovej, Filipovi Makayo-vej, Mati Bednárovej, Filipovi Makayo-
vi a jeho tímu z oddelenia výstavby, vi a jeho tímu z oddelenia výstavby, 
architektovi Marekovi Gugovi a jeho architektovi Marekovi Gugovi a jeho 
tímu, dodávateľovi „Veríme v Zábavu, tímu, dodávateľovi „Veríme v Zábavu, 
s.r.o.“ a všetkým, ktorí sa zaslúžili o sa-s.r.o.“ a všetkým, ktorí sa zaslúžili o sa-
motnú realizáciu tejto krásnej myšlien-motnú realizáciu tejto krásnej myšlien-
ky „Pamäť lesa“. ky „Pamäť lesa“. 

Ukončené bolo verejné obstarávanie Ukončené bolo verejné obstarávanie 
na vybudovanie ďalšej časti na vybudovanie ďalšej časti kolumbá-kolumbá-
ria na hlavnom cintoríneria na hlavnom cintoríne v Púchove,  v Púchove, 
kde čoskoro pribudnú nové pietne kde čoskoro pribudnú nové pietne 
miesta na uloženie urny. Začali sme miesta na uloženie urny. Začali sme 
už aj s rekonštrukciou Školskej ulice  už aj s rekonštrukciou Školskej ulice  
v Horných Kočkovciach, ktoré práce v Horných Kočkovciach, ktoré práce 
potrvajú niekoľko týždňov, a tak pro-potrvajú niekoľko týždňov, a tak pro-
sím o strpenie a pochopenie s prípad-sím o strpenie a pochopenie s prípad-
nými obmedzeniami. Veľmi ma teší nými obmedzeniami. Veľmi ma teší 
aj zahájenie prác na novom projekte aj zahájenie prác na novom projekte 
mesta, a to mesta, a to zväčšení priestoru mest-zväčšení priestoru mest-
skej knižniceskej knižnice, ktorá sa má rozšíriť aj do , ktorá sa má rozšíriť aj do 
prízemných priestorov Malého župné-prízemných priestorov Malého župné-
ho domu, s možnosťou otvorenia te-ho domu, s možnosťou otvorenia te-
rasy do Europarku a tak sprístupnenia rasy do Europarku a tak sprístupnenia 
knižnice aj pre imobilných občanov. knižnice aj pre imobilných občanov. 
Neplánujeme len tak obyčajnú knižni-Neplánujeme len tak obyčajnú knižni-
cu, ale aj zónu s možnosťou prečítania cu, ale aj zónu s možnosťou prečítania 
knihy, vypitia vody či kávy a umiestne-knihy, vypitia vody či kávy a umiestne-
nia študovne s počítačmi tak, aby mali nia študovne s počítačmi tak, aby mali 
možnosť dopĺňať si vzdelávanie v ob-možnosť dopĺňať si vzdelávanie v ob-
lasti digitálnych zručností nielen senio-lasti digitálnych zručností nielen senio-
ri, ale i iní spoluobčania. Tak držte päs-ri, ale i iní spoluobčania. Tak držte päs-
te, nech to všetko rýchlo zvládneme. te, nech to všetko rýchlo zvládneme. 

Už pred pár týždňami som informo-Už pred pár týždňami som informo-
vala o tom, že som po našom dvoj-vala o tom, že som po našom dvoj-
ročnom boji o získanie financií na ročnom boji o získanie financií na 
výstavbu autobusového nástupišťa  výstavbu autobusového nástupišťa  
z eurofondov, podpísala vytúženú z eurofondov, podpísala vytúženú 
zmluvu, v zmysle ktorej Ministerstvo zmluvu, v zmysle ktorej Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR poskytne mestu Púchov matizácie SR poskytne mestu Púchov 
sumu sumu 1.330.668,51 eur na moder-1.330.668,51 eur na moder-
nizáciu autobusovej stanice na že-nizáciu autobusovej stanice na že-
lezničnej stanici lezničnej stanici v Púchove. Získanie v Púchove. Získanie 
finančných prostriedkov na tento účel finančných prostriedkov na tento účel 
z externých zdrojov je veľkým úspe-z externých zdrojov je veľkým úspe-
chom pre naše mesto. Celkové opráv-chom pre naše mesto. Celkové opráv-
nené výdavky na realizáciu aktivít pro-nené výdavky na realizáciu aktivít pro-
jektu predstavujú sumu 1.400.703,70 jektu predstavujú sumu 1.400.703,70 
eur. Teraz už niekoľko týždňov prebie-eur. Teraz už niekoľko týždňov prebie-
ha proces verejného obstarávania na ha proces verejného obstarávania na 
dodávateľa prác, pričom po jeho ukon-dodávateľa prác, pričom po jeho ukon-
čení a následnej kontrole budeme čení a následnej kontrole budeme 
môcť začať so samotnou realizáciou. môcť začať so samotnou realizáciou. 

O priebehu O priebehu výstavby nájomných výstavby nájomných 
bytov na Kolonkebytov na Kolonke sme mali možnosť  sme mali možnosť 
sa osobne presvedčiť na kontrolnom sa osobne presvedčiť na kontrolnom 
dni, ktorý sa konal pred niekoľkými dni, ktorý sa konal pred niekoľkými 

dňami na mieste samom, na ktoré dňami na mieste samom, na ktoré 
stretnutie boli pozvaní aj poslanci MsZ. stretnutie boli pozvaní aj poslanci MsZ. 
Ide o momentálne najväčšiu realizova-Ide o momentálne najväčšiu realizova-
nú akciu zo strany mesta, kde finančné nú akciu zo strany mesta, kde finančné 
krytie je najmä z prostriedkov Štátne-krytie je najmä z prostriedkov Štátne-
ho fondu rozvoja a bývania (994.590 ho fondu rozvoja a bývania (994.590 
eur) a Ministerstva dopravy a výstavby eur) a Ministerstva dopravy a výstavby 
SR (622.040 eur). Už takmer 9 mesia-SR (622.040 eur). Už takmer 9 mesia-
cov prebieha výstavba 36 nájomných cov prebieha výstavba 36 nájomných 
bytov a technickej vybavenosti (parko-bytov a technickej vybavenosti (parko-
viská, zeleň, stojiská na zberové nádo-viská, zeleň, stojiská na zberové nádo-
by na odpad...). Po nových nájomných by na odpad...). Po nových nájomných 
bytoch je zo strany Púchovčanov stále bytoch je zo strany Púchovčanov stále 
veľký dopyt, a tak verím, že túto jeseň veľký dopyt, a tak verím, že túto jeseň 
už budú byty hotové a následne bude-už budú byty hotové a následne bude-
me môcť byty odovzdať do užívania me môcť byty odovzdať do užívania 
tým, ktorí na to už dlho čakajú. tým, ktorí na to už dlho čakajú. 

Minulý týždeň som podpísala zmlu-Minulý týždeň som podpísala zmlu-
vu o nenávratnom finančnom prí-vu o nenávratnom finančnom prí-
spevku na sumu 14.105,60 eur, a to na spevku na sumu 14.105,60 eur, a to na 
základe výzvy Operačného programu základe výzvy Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre 
Teba II., s cieľom rozšíriť Teba II., s cieľom rozšíriť bezplatnú ve-bezplatnú ve-
rejnú WiFi sieť v mesterejnú WiFi sieť v meste, do ktorej sa , do ktorej sa 
mesto Púchov zapojilo v snahe získať mesto Púchov zapojilo v snahe získať 
externé zdroje na dobudovanie ďalšej externé zdroje na dobudovanie ďalšej 
bezplatnej WiFi free zóny. Náš projekt bezplatnej WiFi free zóny. Náš projekt 
s názvom „WiFi pre mesto Púchov“ s názvom „WiFi pre mesto Púchov“ 
uspel, a tak v blízkej dobe pribudne  uspel, a tak v blízkej dobe pribudne  
v meste 11 nových externých prístu-v meste 11 nových externých prístu-
pových bodov na bezplatné pripoje-pových bodov na bezplatné pripoje-
nie sa do WiFi siete, a to v lokalitách: nie sa do WiFi siete, a to v lokalitách: 
ulice Športovcov, Poštová, Okružná, ulice Športovcov, Poštová, Okružná, 
Štefánikova, Moravská, Ferka Urbánka, Štefánikova, Moravská, Ferka Urbánka, 
Janka Kráľa, Požiarna a Nimnická cesta. Janka Kráľa, Požiarna a Nimnická cesta. 

Aj týmto spôsobom sa mesto snaží za-Aj týmto spôsobom sa mesto snaží za-
bezpečiť dostupnosť bezplatného in-bezpečiť dostupnosť bezplatného in-
ternetu v čase silnejúcej informatizácie ternetu v čase silnejúcej informatizácie 
a vytvoriť tak podmienky pre zlepšenie a vytvoriť tak podmienky pre zlepšenie 
kvality a atraktívnosti života pre svo-kvality a atraktívnosti života pre svo-
jich obyvateľov a návštevníkov mesta. jich obyvateľov a návštevníkov mesta. 

Pripomínam, že Pripomínam, že do konca júla môžu do konca júla môžu 
požiadať študenti o poskytnutie požiadať študenti o poskytnutie 
mestského štipendiamestského štipendia, ktoré Mesto , ktoré Mesto 
Púchov každoročne udeľuje študen-Púchov každoročne udeľuje študen-
tom, za účelom podpory ich vzdelá-tom, za účelom podpory ich vzdelá-
vania. Ďakujem touto cestou všetkým vania. Ďakujem touto cestou všetkým 
sponzorom, resp. darcom finančných sponzorom, resp. darcom finančných 
prostriedkov, ktorí sa rozhodli pod-prostriedkov, ktorí sa rozhodli pod-
poriť šikovných a úspešných púchov-poriť šikovných a úspešných púchov-
ských študentov. ských študentov. 

Prípravy na Púchovský jarmok, kto-Prípravy na Púchovský jarmok, kto-
rý sa koná tento rok trošku netradič-rý sa koná tento rok trošku netradič-
ne 20. augusta, sú už v plnom prúde  ne 20. augusta, sú už v plnom prúde  
a pokiaľ počasie a ďalšie okolnosti a pokiaľ počasie a ďalšie okolnosti 
dovolia, plánujeme jarmok obohatiť dovolia, plánujeme jarmok obohatiť 
o ďalší program. Ale nechcem ešte o ďalší program. Ale nechcem ešte 
predbiehať. Viac sa dočítate v budú-predbiehať. Viac sa dočítate v budú-
com čísle.com čísle.

Čítala som: Čítala som: „Spýtala som sa Boha: „Spýtala som sa Boha: 
`Prečo ma ťaháš, cez také rozbúrené `Prečo ma ťaháš, cez také rozbúrené 
moria?` Pán Boh odpovedal: `Lebo tvo-moria?` Pán Boh odpovedal: `Lebo tvo-
ji nepriatelia nevedia plávať...`“ji nepriatelia nevedia plávať...`“ Aj to  Aj to 
môže byť odpoveď na niektoré otázky, môže byť odpoveď na niektoré otázky, 
ktoré nás v živote trápia. A preto Vám ktoré nás v živote trápia. A preto Vám 
do budúcich dní prajem pokojné dni do budúcich dní prajem pokojné dni 
plné radosti a hlavne zdravia. Teším plné radosti a hlavne zdravia. Teším 
sa na ďalšie spoločné stretnutia, ktoré sa na ďalšie spoločné stretnutia, ktoré 
pripravujeme do ďalšieho obdobia. pripravujeme do ďalšieho obdobia. 

  Katarína HenekováKatarína Heneková
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Slovami primátorky: „Komu v srdci svieti slnko, 
bude ho vidieť i v ten najškaredší deň.“
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OZNAM O ZMENE PREDAJA 
PARKOVACÍCH KARIET

PARKOVACIE KARTY V ELEKTRONICKEJ PODOBE
Od 1. 9. 2022 prechádza Mesto Púchov na elektronický  

systém zakupovania parkovacích kariet  
(10 denných a ročných PK).

Parkovacie karty vydané od 1. 9. 2022 nebudú mať  
fyzickú podobu, budú vydávané výlučne vo forme  

elektronického záznamu v databáze parkovacích kariet  
v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Parkovaciu kartu si občania vybavia a kúpia z pohodlia  
domova, bez čakania v rade prostredníctvom  

portálu www.datamesta.puchov.sk

Parkovacie karty zakúpené do 31. 8. 2022 ostávajú  
naďalej v platnosti počas celej doby na ktorú boli vydané.

Podmienky, všetky informácie a spôsob predaja  
parkovacích kariet budú zverejnené na webovom  

sídle Mesta Púchov www.puchov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referenta  
predaja city PARK kariet - mail: karty@puchov.sk,  

tel. č.: 0908783176. 

Začali sme triediť oleje. Pridajte sa aj Vy!

Vážení občania,Vážení občania,
vzhľadom na povinnosť, ktorá nám vzhľadom na povinnosť, ktorá nám 

vyplýva zo zákona, a taktiež aj vzhľa-vyplýva zo zákona, a taktiež aj vzhľa-
dom na ochranu životného prostredia, dom na ochranu životného prostredia, 
ktorého aj my sami sme súčasťou, vám ktorého aj my sami sme súčasťou, vám 
dávame do pozornosti, že aj v našom dávame do pozornosti, že aj v našom 
meste sme zaviedli zber potravinár-meste sme zaviedli zber potravinár-
skych použitých olejov a tukov z do-skych použitých olejov a tukov z do-
mácností. mácností. 

Mesto Púchov prostredníctvom Mesto Púchov prostredníctvom 
spoločnosti Trafin Oil SK umiestnilo spoločnosti Trafin Oil SK umiestnilo 
37 ks čiernych zberných nádob na 37 ks čiernych zberných nádob na 
existujúcich stojiskách komunálne-existujúcich stojiskách komunálne-
ho odpadu. ho odpadu. 

Jedlý olej je totiž po využití v domác-Jedlý olej je totiž po využití v domác-
nostiach vylievaný vo väčšine prípa-nostiach vylievaný vo väčšine prípa-
dov do odpadových systémov, čo so dov do odpadových systémov, čo so 

sebou nesie množstvo negatív nielen sebou nesie množstvo negatív nielen 
pre životné prostredie.pre životné prostredie.

Aj vaša domácnosť môže priložiť Aj vaša domácnosť môže priložiť 
ruku k tomuto správnemu kroku ako ruku k tomuto správnemu kroku ako 
sa začať správať a žiť ekologickejšie. sa začať správať a žiť ekologickejšie. 
Pýtate sa ako? Je to úplne jednoduché. Pýtate sa ako? Je to úplne jednoduché. 

Do čiernych zberných nádob pat-Do čiernych zberných nádob pat-
ria: ria: všetky jedlé oleje a tuky, ktoré všetky jedlé oleje a tuky, ktoré 
doma používate pri príprave jedla. doma používate pri príprave jedla. 
Všetky druhy potravinárskych olejov Všetky druhy potravinárskych olejov 
(slnečnicový, olivový, repkový, sójový, (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, 
palmový, kokosový), tuky (maslo, mar-palmový, kokosový), tuky (maslo, mar-
garín alebo masť) a tiež všetky oleje  garín alebo masť) a tiež všetky oleje  
a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fri-a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fri-
tovania, zo zeleniny, mäsa, rýb, syrov či tovania, zo zeleniny, mäsa, rýb, syrov či 
húb nakladaných v oleji alebo marinád húb nakladaných v oleji alebo marinád 
na grilovanie.na grilovanie.

Použité oleje a tuky stačí zliať do Použité oleje a tuky stačí zliať do 
akejkoľvek PET fľaše, ktorú ste doma akejkoľvek PET fľaše, ktorú ste doma 
zvyknutí triediť. Plnú a dobre uzavretú zvyknutí triediť. Plnú a dobre uzavretú 
PET fľašu odneste do najbližšej ozna-PET fľašu odneste do najbližšej ozna-
čenej zbernej nádoby na triedenie ole-čenej zbernej nádoby na triedenie ole-
ja – viď obrázky zbernej nádoby. ja – viď obrázky zbernej nádoby. 

Miesta, kde sú umiestnené zberné Miesta, kde sú umiestnené zberné 
nádoby (kontajnery)nádoby (kontajnery) v našom mes- v našom mes-
te si môžete pozrieť na internetovej te si môžete pozrieť na internetovej 
stránke www.triedimolej.sk/mapa/ stránke www.triedimolej.sk/mapa/ 
#mapa3 alebo na našej webovej strán-#mapa3 alebo na našej webovej strán-
ke mesta. ke mesta. 

Čím viac obyvateľov bude triediť Čím viac obyvateľov bude triediť 
použitý kuchynský olej, tým viac zber-použitý kuchynský olej, tým viac zber-
ných nádob bude rozmiestnených  ných nádob bude rozmiestnených  
v našom meste.v našom meste.

Medzi hlavné prínosy triedenia Medzi hlavné prínosy triedenia 
použitého potravinárskeho oleja  použitého potravinárskeho oleja  
a tukov patrí:a tukov patrí:

- neupcháva odpadové rúrky u vás - neupcháva odpadové rúrky u vás 
doma,doma,

- neupcháva kanalizáciu v obciach,- neupcháva kanalizáciu v obciach,
- znížia sa náklady na servis a údržbu - znížia sa náklady na servis a údržbu 

ČOV a kanalizačných sieti,ČOV a kanalizačných sieti,
- zlepší sa kvalita prečistených odpa-- zlepší sa kvalita prečistených odpa-

dových vôd,dových vôd,
- zníži sa obsah CO2 vypúšťaného do - zníži sa obsah CO2 vypúšťaného do 

atmosféry,atmosféry,
- znížime poplatky v obciach za - znížime poplatky v obciach za 

skládky odpadu.skládky odpadu.
Podrobnejšie informácie si môžete Podrobnejšie informácie si môžete 

pozrieť na webovej stránke www.trie-pozrieť na webovej stránke www.trie-
dimolej.sk.dimolej.sk.

Naším cieľom je, aby sme sa spo-Naším cieľom je, aby sme sa spo-

ločnými silami pokúsili nielen skrášliť ločnými silami pokúsili nielen skrášliť 
naše mesto, ale súčasne aj spoločnými naše mesto, ale súčasne aj spoločnými 
silami a snahou prispeli k zdravšiemu silami a snahou prispeli k zdravšiemu 
a ekologickejšiemu nažívaniu v ňom. a ekologickejšiemu nažívaniu v ňom. 

„Zapojte sa do triedenia jedlých ole-„Zapojte sa do triedenia jedlých ole-
jov a tukov, pretože každá kvapka sa jov a tukov, pretože každá kvapka sa 
počíta.“počíta.“

Ďakujeme a veríme, že sa nám to Ďakujeme a veríme, že sa nám to 
spoločne podarí.spoločne podarí.

Natália Janíčková, Natália Janíčková, 
referentka odpadového hospo-referentka odpadového hospo-

dárstva a investičnej činnosti dárstva a investičnej činnosti 

V rámci dobrej spolu-V rámci dobrej spolu-
práce Mesta Púchov so práce Mesta Púchov so 
Slovenským Červeným Slovenským Červeným 
krížom, územným spol-krížom, územným spol-
kom Žilina, mali v pon-kom Žilina, mali v pon-
delok 11. júla 2022, mož-delok 11. júla 2022, mož-
nosť občania Ukrajiny nosť občania Ukrajiny 
nachádzajúci sa na území nachádzajúci sa na území 
mesta Púchov, prevziať si mesta Púchov, prevziať si 
humanitárnu pomoc od humanitárnu pomoc od 
Slovenského Červeného Slovenského Červeného 
kríža, územný spolok Žili-kríža, územný spolok Žili-
na, v priestoroch Mestské-na, v priestoroch Mestské-
ho úradu Púchov. Pomoc ho úradu Púchov. Pomoc 
bola určená 50 ukrajin-bola určená 50 ukrajin-
ským rodinám, ktoré boli ským rodinám, ktoré boli 
vopred vyšpecifikované vopred vyšpecifikované 
z komunity ukrajinských z komunity ukrajinských 
obyvateľov v okrese Pú-obyvateľov v okrese Pú-
chov.chov.

Teší nás, že sme mohli Teší nás, že sme mohli 
túto pomoc sprostredko-túto pomoc sprostredko-
vať a ďakujeme Sloven-vať a ďakujeme Sloven-
skému Červenému krížu, skému Červenému krížu, 
územnému spolku Žilina, územnému spolku Žilina, 
za poskytnutie humani-za poskytnutie humani-
tárnej pomoci a profesio-tárnej pomoci a profesio-
nálnu spoluprácu.nálnu spoluprácu.

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Humanitárna pomoc SČK
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Poslanci mestského zastupiteľstva 
na konci júna 2022 volili hlavné-
ho kontrolóra mesta. Do voľby sa 
prihlásili a poslancom predstavili 
štyria kandidáti: Zuzana Hlúbiko-
vá, Anton Martinko, Jozef Motúz  
a Zuzana Šišková. V tajnej voľbe naj-
viac hlasov získal Jozef Motúz, kto-
rý sa tak stal hlavným kontrolórom 
mesta Púchov na šesťročné funkčné 
obdobie. Pri príležitosti jeho nástu-
pu do novej funkcie sme mu položili 
niekoľko otázok.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študo-
vali a bývali?

Narodil som v roku 1973 v Považskej 
Bystrici. Keď som mal asi 4 roky, rodi-
čia sa presťahovali do Púchova - kvôli 
práci a najmä bývaniu. Základnú ško-
lu som absolvoval na Komenského 
ulici - trieda s rozšíreným vyučovaním 
jazykov, od 3. triedy ruský jazyk, od  
5. triedy nemecký jazyk. Otec mal rád 
železničnú dopravu a tak bol rád, že 
som chodil na Strednú priemyselnú 

školu dopravnú vo Zvolene so zame-
raním na cestnú dopravu a prepravu, 
ktorú som ukončil maturitnými skúška-
mi v roku 1992. Následne som úspešne 
absolvoval Ekonomickú univerzitu  
v Bratislave - odbor Národohospodár-
ska teória a politika a špecializácia hos-
podárska politika. 

Aké boli vaše doterajšie pracovné 
zaradenia?

Po ukončení Ekonomickej univerzity 
v Bratislave som pracoval u súdne-
ho exekútora JUDr. Jozefa Martišíka 
v Púchove, kde som mal na starosti 
administratívne práce pri vybavovaní 
spisovej agendy. Následne som bol 
zamestnaný v spoločnosti LYSTRA, 
s. r. o., Varín. Majiteľ a štatutár vlast-
nil pen zión a reštauráciu, vo svojich 
priestoroch prevádzkoval aj obchod  
s potravinami a pobočku stávkovej 
kancelárie. Ešte, aby toho nebolo málo, 
pestoval hlivu ustricovú. Ako ekonóm 
som sa mal čo zvŕtať, aby som dosiahol 
majiteľovu spokojnosť. Od septembra 
2003 som pracoval ako referent na Mi-
nisterstve financií Slovenskej republiky 
v Bratislave, sekcia auditu a kontroly, 
odbor VA vlastných zdrojov. To čo som 
voľakedy robil, tak som začal kontro-
lovať, takže som svoju prácu ovládal.  
A verím tomu, že nasledujúcich 6 ro-
kov v tom budem pokračovať. 

Mohli by ste prezradiť aj niečo  
z vášho súkromného života?

Vyrastal som ako prvé dieťa rodičom 
Jozefovi a Anne. Mám o rok mladšiu 
sestru Juditu. V súčasnosti som ženatý 
a manželka Magdaléna je štatutár a ko-
nateľ v Starbios, s. r. o., Šamorín. Pracu-
je ako všeobecná lekárka v Šamoríne, 
kde aj žijeme. V mladosti som mal aj 
vážny úraz, no nezanevrel som na ten-
to život. To, čo bežní ľudia pravidelne 
robia, šoférujú, pracujú, športujú, to ja 
môžem vykonávať len s obmedzením. 

Bol som pravák, ale naučil som veľa 
vecí vykonávať ľavou rukou, (pravú 
som nestratil, ale je nepoužiteľná). 
Aby som sa naučil trpezlivosti, začal 
som aj vyšívať. Voľakedy bola reportáž  
v Púchovskej televízii o mne a o mojej 
záľube vo vyšívaní. Dokonca bola aj vý-
stava v evanjelickom kostole s mojimi 
ručnými prácami. Zo športu mám veľ-
mi rád stolný tenis. Aj tu som sa musel 
preorientovať na ľavú ruku a poviem 
vám, veľa čitateľov Púchovských novín 
by som porazil. Veľmi rád šoférujem, 
a keď človek má automatickú prevo-
dovku, nie je problém aj jednou rukou 
ovládať riadenie. Asi som niečo zdedil 
aj po mojej mame, ktorá bola kuchárka 
a preto veľmi rád varím a pečiem, hlav-
ne sladké maškrty. Veľmi rád si vypoču-
jem dobrú, slovenskú hudbu, rád si po-
zriem športové prenosy a dobrý film. 

Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Môj otec stále tvrdil, že Púchov je 

pupok sveta. Vo veľa veciach je to 
pravda. Hoci už 20 rokov nemám tr-
valý pobyt v meste Púchov, stále som 
Púchovčan. Stále, rád čítam Púchov-
ské noviny, čo sa deje v meste, rád sa 
idem pozrieť na športové podujatie, 
kde je nejaké púchovské mužstvo. 
Niekedy v apríli FK Šamorín hostil MŠK 
Púchov. Stále som váhal, komu mám 
držať palce. Púchov nakoniec vyhral 
3:2 a možno tie body zachránili fut-
balové mužstvo aj pre tento ročník. 
Som rád, že Púchov má nové Divadlo, 
novú železničnú stanicu, že stále za-
chováva tradície, na ktorých som aj 
ja vyrastal, lampiónový pochod, oh-
ňostroj, Púchovský jarmok, keď vidím, 
že v rámci kultúry sem chodia rôzne 
hudobné skupiny, divadlá so svojimi 
predstaveniami... Teší ma, keď si na in-
ternetovej stránke prečítam, že mesto 
má vyrovnaný rozpočet, keď vidím, že 
výdavky neprevyšujú príjmy. 

Aká bola vaša motivácia, s ktorou 
ste sa rozhodli uchádzať sa o novú 
pracovnú pozíciu?

Možno napätá atmosféra v mojom 
bývalom zamestnaní, možno blízkosť 
rodiny, určite však vyskúšať niečo 
nové, nové prostredie, nové vzťahy, 
nové osoby... (pri zmene štátnej správy 
za verejnú). 

S akými plánmi nastupujete do no-
vej funkcie?

Hlavný kontrolór, hoci by mal byť 
nezávislý a nestranný, mal by re-
špektovať aj poslancov mestského 
zastupiteľstva, ktorí ho na uvedenú 
pozíciu zvolili. Uvedení poslanci obec-
ného zastupiteľstva majú určite záujem  
o rozvoj ekonomickej, hospodárskej, 
kultúrnej a spoločenskej stánky mesta 
a aj o podmienky a budúcnosť obyva-
teľov mesta Púchov. Hlavný kontrolór 
by mal mať rovnaký postoj k mestu a aj 
k jeho obyvateľom a taktiež by sa mal 
zúčastňovať na zasadnutiach mestské-
ho zastupiteľstva a svoje pripomienky 
by mal prezentovať. Vzhľadom na to, 
že už 19 rokov pôsobím na kontrolnej 
a audítorskej pozícii na Ministerstve 
financií Slovenskej republiky, svojou 
kontrolnou a audítorskou činnosťou 
chcem pomôcť tomu, aby toto mesto 
bolo stále na vysokej ekonomickej, 
hospodárskej, kultúrnej a spoločen-
skej úrovni a aby obyvatelia mesta 
Púchov boli hrdí na svoje mesto. 

Máte svoje obľúbené životné kré-
do?

Som kresťan, evanjelik, moja manžel-
ka je rímsko-katolíckeho vierovyzna-
nia. Už to je svedectvo, že ľudia dokážu 
žiť, spolunažívať s radosťou. A moje 
životné motto? V knihe kníh, je jeden 
verš List Rimanom 12 kapitola, verš 21: 
„Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom 
premáhaj zlé.“ 

Pripravil Slavomír Flimmel

V roku 2022 sa mesto Púchov za-
pojilo medzi žiadateľov o grant  
z Participatívneho komunitného 
rozpočtu TSK 2022 s projektom OB-
NOVA DETSKÉHO IHRISKA PRI ZŠ 
SLOVANSKÁ V MESTE PÚCHOV.

Cieľom projektu je zrevitalizovať 
súčasné, jediné, verejne prístupné 
detské ihrisko v miestnej časti Horné 
Kočkovce. Výmenou pôvodných hra-
cích prvkov chceme zvýšiť bezpečnosť 
ihriska a vytvoriť priestor pre stretáva-
nie sa viacerých generácií.

Vďaka hlasujúcim obyvateľom sme 
sa zaradili medzi úspešných žiadateľov 
a pracovníci PTSM s.r.o. už začali s de-
montovaním pôvodných už značne 
opotrebovaných hracích prvkov. Na-
sledovať budú terénne úpravy, ktoré 
sú potrebné pred samotnou montá-
žou hracích prvkov. Hracie prvky budú 
z agátového dreva a budú spĺňať všet-
ky požiadavky pre bezpečnú hru na 
detskom ihrisku.

Laura Krošláková

Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé

Začína obnova detského ihriska 
pri ZŠ s MŠ Slovanská

Rozhovor s hlavným kontrolórom mesta Jozefom Motúzom
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Mestská polícia

Polícia informuje

Policajti opäť dokumentovali dopravnú nehodu, pri 
ktorej asistoval alkohol. V nedeľu v ranných hodinách 
20-ročný vodič Peugeotu jazdil na miestnej komuni-
kácii v obci Lednické Rovne smerom od obce Dolná 
Breznica smerom do centra obce. 

Podľa doterajších zistení mladý vodič pravdepo-
dobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy 
svojim schopnostiam a taktiež aj po požití alkoho-
lických nápojov pred jazdou, s vozidlom vyšiel mimo 
vozovky a narazil do elektrického stĺpu. Po náraze 
došlo k zlomeniu stĺpu elektrického vedenia a vozi-
dlo po náraze bolo odhodené do oplotenia rodinné-
ho domu. Odtiaľ bolo vozidlo odhodené do dvora 
rodinného domu a skončilo prevrátené na streche. 
Mladý vodič sa našťastie pri dopravnej nehode ne-

zranil a taktiež bolo šťastím, že sa na dvore v čase 
nehody nikto nenachádzal.

Považskobystrickí dopravní policajti veľmi rýchlo 
zistili, čo bolo pravdepodobnou príčinou nehody. 
Dychová skúška u mladého vodiča preukázala 1,60 
promile alkoholu, teda stav vylučujúci spôsobilosť na 
riadenie vozidla. Opakovaná dychová skúška ukázala 
o niečo nižšiu hodnotu, a to 1,54 promile alkoholu. 

Škoda na vozidle bola predbežne vyčíslená na 600 
€, na stĺpe elektrického vedenia asi 5000 €, na oplo-
tení vznikla škoda cca 500 € a na verejnom osvetlení 
obce vznikla škoda asi 300 €. 

Policajti začali trestné stíhanie, a to vo veci prečinu 
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. 

KR PZ Trenčín

Pripitý mladík zdemoloval elektrický stĺp

Pyrotechnik KR PZ v Trenčíne bol operačným stre-
diskom vyslaný k nálezu munície do obce Lúky. Nález 
telefonicky na našu tiesňovú linku oznámil 41-ročný 
muž, ktorý muníciu našiel počas výkopových prác na 
stavebnej parcele rodinného domu. 

Do príchodu pyrotechnika miesto nálezu zabezpe-
čovala policajná hliadka. Za 
dodržania bezpečnostných 
predpisov pyrotechnik pre-
veril miesto nálezu a zistil, 
že ide o 80 mm delostre-
leckú trieštivo-trhavú mínu 
z obdobia II. svetovej vojny 
pôvodom z Rumunska. 

Mína bola s obsahom tr-
haviny, zapaľovač bol zly-
haný a bolo potrebné ho 
zabezpečiť pred náhodným 
nárazom, aby nedošlo k vý-
buchu. Po zabezpečení za-
paľovača bola mína schop-
ná prevozu do muničného 

trezoru na útvare a následne bude zničená.
Pyrotechnik miesto nálezu ešte dôkladne skontro-

loval detektorom kovov, ale žiadnu inú muníciu už 
nenašiel. Majiteľ pozemku bol zároveň pyrotechni-
kom na mieste poučený, ako postupovať v prípade 
ďalšieho nálezu.                                     KR PZ Trenčín

V Lúkach našli rumunskú delostreleckú 
mínu z druhej svetovej vojny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evido-
val v Púchovskom okrese koncom júna 875 
uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 490 
žien a 49 nezamestnaných so zdravotným po-
stihnutím. Medzi uchádzačmi o zamestnanie  
v okrese Púchov bolo 67 absolventov škôl.  
Z nich 51 bolo absolventov vysokých a 16 ab-
solventov stredných škôl. Priemerná evidova-
ná miera nezamestnanosti v okrese Púchov 
stúpla v júni medzimesačne o 0,16 percenta na 
úroveň 3,50 percenta.   

Priemerná evidovaná miera nezamestnanos-
ti stúpla v júni v Trenčianskom samosprávnom 
kraji medzimesačne o 0,09 percenta na úroveň 
3,86 percenta. 

Najvyššia miera nezamestnanosti v Trenčian-
skom kraji bola v júni v okrese Prievidza, kde 
dosiahla úroveň 5,54 percenta. Nasledovali 
okresy Považská Bystrica (4,62 percenta), Bá-
novce nad Bebravou (4,11 percenta), Myjava 
(3,71 percenta), Partizánske (3,65 percenta), 
Púchov (3,50 percenta), Nové Mesto nad Vá-
hom (3,34 percenta), Ilava (2,64 percenta)  
a Trenčín (2,59 percenta). 

Na Slovensku klesla miera nezamestnanosti 
v júni o 0,07 percenta na úroveň 6,28 percen-
ta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota 
(19,16 percenta), najnižšia v okrese Bratislava V 
(2,52 percenta).        Zdroj: UPSVaR

Nezamestnanosť 
v okrese stúpla

Spal na cintoríne
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na púchov-
skom cintoríne prespáva bezdomovec. Mestskí 
policajti našli na cintoríne na Komenského ulici 
muža z Púchova. Svojim konaním sa dopustil 
priestupku proti všeobecne záväznému naria-
deniu mesta Púchov. Hliadka mestskej polície 
ho vyriešila napomenutím a muža z miesta 
vykázala. 

Popíjali na verejnosti
Hliadka mestskej polície zistila priestupok 

konzumovania alkoholu na verejnom pries-
transtve na Nábreží slobody. Alkohol tam po-
píjalo päť osôb. V troch prípadoch udelili mest-
skí policajti blokovú pokutu vo výške 10 eur, 
dvaja obišli s napomenutím. 

Poranený vták
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade požiadavky Hasičského a záchranného 
zboru pri budove gymnázia, kde zostal uviaz-
nutý vták a nemohol odletieť z miesta. Mestskí 
policajti zistili, že dažďovník sa zachytil nohou  
v umelom hniezde na stene budovy gymnázia 
a nemohol odletieť. Mestskí policajti privolali 
na miesto príslušníkov Hasičského a záchran-
ného zboru z Hasičskej stanice v Púchove. Tí 
vtáka z nebezpečného hniezda vyslobodili, 
vták mal poranenú nohu. Na miesto prišiel aj 
ornitológ, ktorý dažďovníka zobral domov na 
regeneráciu s tým, že neskôr ho vráti späť ku 
hniezdu.               MsP Púchov
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V júli 2022 bola ukončená realizá-
cia projektu Pamäť lesa, ktorý vznikol  
v rámci programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Slovenská republi-
ka – Česká republika cez Fond malých 
projektů, ktorého vyhotovenie je nielen 
začiatkom postupného budovania 
komplexného projektu Lesoparku na 
Lachovci a obnovenia histórie Jubilej-
ného hája, ale tiež sa tým zvýši atrakti-
vita kultúrneho a prírodného dedičstva 
pre obyvateľov a návštevníkov cezhra-
ničného regiónu s hlavným cezhranič-
ným partnerom Sdružením měst a obcí 
východní Moravy - Zlín. Slávnostné uve-
denie Pamäti lesa do života sa uskutoč-
nilo v stredu 13. júla 2022 na Lachovci, 
za prítomnosti pozvaných hostí a auto-
rov projektu.

Pamäť lesa, prvý infobod v rámci 
komplexného projektu Lesoparku na 
Lachovci, obnovujúci lokalitu Jubilejné-
ho hája, je od stredy 13. júla sprístupne-
ný širokej verejnosti, odkiaľ je krásny 
výhľad na mesto a kde si nejeden ná-
vštevník rád posedí na vyhliadke vo 
voľnej prírode a čo-to sa priučí z našej 
histórie. Prvá súčasť náučného chod-
níka, ktorý bude pozostávať celkom  
z 12 informačných tabúľ, tak informuje  
o histórii mesta Púchov, ako aj ďalšie 
infobody prinesú kompletné poznatky  
o jeho prírodných pomeroch, rastlin-
stve a živočíšstve.

Zelenú stuhu spojenú lipovým koná-
rikom spoločne prestrihli primátorka 
mesta JUDr. Katarína Heneková s ar-
chitektom projektu Ing. arch. Marekom 
Gugom a zástupcom Sdružení měst  
a obcí východní Moravy RNDr. Otaka-
rom Prudilom, zároveň odhalili infor-
mačnú tabuľu, ktorá návštevníkom 
priblíži históriu aj celkový význam 
tohto miesta. Následne primátorka Ka-
tarína Heneková s architektom Mare-
kom Gugom odkryli a lipovým kvetom 
(lipa vo význame posvätného stromu 
a symbolu Slovanov) pokrstili výtvarné 
dielo – sochu akademického sochá-
ra Igora Mosného -, pamätný kameň 
(pylón) s nápisom ČRS 1918-1928 (Re-
publika česko-slovenská). Pôvodne bol 
na tomto mieste k 30. výročiu vzniku 
ČSR osadený pamätník s letopočtami 
1918-1948, ktorý bol znovuobjavený 

v roku 2021 a čoskoro bude inštalova-
ný v Múzeu púchovskej kultúry. Nový 
pamätník akademického sochára Igora 
Mosného tak pripomína pôvodný živý 
pamätník prvého spoločného štátu Če-
chov a Slovákov. Zhotovený je z hořic-
kého pieskovca v proporciách zlatého 
rezu osadeného centrálne v kruhovej 
dispozícii na kovovej podnoži z cor-
tenovej ocele. Pieskovcové dláždenie 
kruhovej dispozície tak odkazuje na 
Púchovskú kultúru.

„Veľmi sa teším, že tu dnes môžeme 
byť a pristúpiť spoločne k otvoreniu 
Pamäte lesa, ďakujem celému tímu 
zapojených zamestnancov oddelenia 
výstavby MsÚ Púchov, za spoluprácu, 
nasadenie a myšlienku. Ďakujem Vám 
za pomoc a myslím si, že tento prvý 
bod Lesoparku je takou nádejou, že 
sa nám podarí postupne otvárať i tie 
ďalšie body a že skutočne vytvoríme 
Púchovčanom aj všetkým návštev-
níkom príjemné miesto pre oddych  
a pripomienku histórie spojenej s naším 
mestom,“ povedala na úvod primátorka 
Katarína Heneková. 

Stromy boli na mieste, kde sa dnes 
nachádza Pamäť lesa, vysadené 
28.10.1928, kedy sa pripomínalo 10. 
výročie prevratových udalostí a vzni-
ku ČSR pod názvom Jubilejné oslavy.  
V tento deň slávnostne zasadalo obec-
né zastupiteľstvo, po ktorom došlo  
k vysadeniu stromoradia z pagaštanov 
konských na nábreží Váhu a neskôr 
popoludní sa sprievod ľudí vydal na 
Lachovec, kde boli vysadené stromy pri 
príležitosti významného výročia, čím 
vznikol Jubilejný háj. Skladba stromov 
bola riadne premyslená – pri pohľade 
z diaľky mali totiž vytvárať letopočet 
1928.

„Jubilejný háj je odkazom na pôvodné 
háje, posvätné miesta, kde sa nesmelo 
loviť, neťažilo sa tam, išlo o miesta, ktoré 
boli prírodnými chrámami,“ predstavil 
projekt architekt Marek Guga. „Tento háj 
bol posvätným miestom, časom sa však 
zmenil na hospodársky les. Pred dvoma 
rokmi sa podarilo preklasifikovať toto 
miesto na les osobitného určenia, ktorý 
by mal mať svoju kultúrno-spoločenskú 
hodnotu, z ktorého vznikne Lesopark. 
Vybrali sme toto miesto práve preto, 

že prepája viacero úrovní – jednak ide 
o pripomienku pôvodného pamätného 
kameňa ako odkaz na históriu, vzniklo 
miesto vyhliadky ako odkaz na kultúru 
a zároveň je to miesto v prírode, čím 
sa prepájajú tri fenomény – história, 
kultúra a príroda, a to utvára veľkú jed-
notu.“ Ako ďalej uviedol architekt Guga, 
výtvarné dielo a náučný chodník Pamäť 
lesa, odkazujúci na Jubilejný háj, pripo-
mína hlbšiu históriu v rámci Púchovskej 
kultúry, ktorá bola prepojením keltskej 
a lužickej kultúry, kde sa osádzali do 
zeme vertikálne kamene – menhiry, 
ako čiastočne pôsobí aj pamätník na 
vyhliadke, ktorý však svojou štruktúrou 
pripomína drevo. „Tento kameň svojím 
dreveným vizuálom odkazuje na več-
nosť, dlažba je tvarovaná do kruhov 
pre symboliku letokruhov, ako odkaz 
pamäte,“ dodal architekt Marek Guga.

Slávnostného uvedenia do užívania sa 
okrem zhotoviteľov projektu Ing. arch. 
Mareka Gugu, Ing. arch. Petra Gugu. Ing. 
Danky Palkechovej, spoločnosti Veríme 
v Zábavu, s.r.o. zúčastnili aj zástupcovia 
OZ Puchovo dedičstvo, 6. zboru skau-
tov a skautiek Púchov, prednostka MsÚ 
Púchov JUDr. Iveta Brindzová, zamest-
nanci Oddelenia výstavby, investícií, 
životného prostredia a stavebného 
úradu, referentka grantových projektov 
Ing. Jana Vondrová, ktorá spolu s Ing. 
arch. Danielou Šicovou a Ing. Martinou 
Bednárovou, manažérkou MAS Naše 
Považie spolupracovala na projekte 
od samého začiatku, konateľ Podniku 
technických služieb mesta Púchov Ing. 
Miloš Svoboda, ale i niektorí poslanci 
MsZ v Púchove Ing. Ján Riško, Ing. Pavel 
Melišík, Mgr. Angela Lazorová a vicepri-
mátor mesta Púchov Ing. Lukáš Ranik. 
Primátorka mesta všetkým prítomným 
poďakovala za podporu a konkrétne 
autorom i zhotoviteľom projektu nielen 
za ich nasadenie a profesionálnu prácu, 
ale i samotný prínos.

Pridanou hodnotou na vyhliadke 
je tiež osadené napájadlo, pre vtáky  
a hmyz, ktoré sa odvoláva na Púchov-
skú kultúru – sám návštevník môže pri-
liať do napájadla vodu a zabezpečiť tak 
občerstvenie pre lesnú zver, čo kompo-
zične dotvára centrálne výtvarné dielo, 
informačnú tabuľu a v neposlednom 

rade ide o symbol úcty k prírode.
Ing. Danka Palkechová, autorka ná-

učného chodníka, ktorá je rovnako au-
torkou brožúry Pamäť lesa, predstavila 
projekt už na minuloročnom júnovom 
zasadnutí MsZ v Púchove. „Keď som sa 
prvýkrát vybrala do tejto lokality, tak 
som zistila, že by bolo veľmi vhodné 
vybudovať tu náučný chodník, spájajú-
ci tri hlavné body, o ktorých hovoril už 
Marek Guga. Na projekte som participo-
vala vytýčením trasy náučného chodní-
ka, ktorý sa následne bude dobudo-
vávať, pričom som navrhla jednotlivé 
infobody – ich umiestnenie a obsaho-
vú náplň,“ vysvetlila Palkechová. A ako 
vnímala samotné prírodné prostredie 
na Lachovci? „V prvom momente sa mi 
daná lokalita javila veľmi náročná na 
pretavenie do koncepcie, z toho dôvo-
du, že les je situovaný v pomerne prud-
kom svahu a nie sú tu voľné plochy bez 
stromov, nechceli sme ani rúbať, takže 
sme hľadali možnosti, čo sa dá umie-
stniť do prudkého svahu. Čím častejšie 
sme týmto územím prechádzali, tým 
jasnejšie boli myšlienky o tom, že po-
tenciál tejto lokality bude následne 
veľký, lebo je tu napojenie na turistické 
trasy, históriu Púchovskej kultúry a ta-
kisto je tu napojenie na chov včiel, ktoré 
tu má Centrum voľného času Včielka, čo 
sa mi veľmi páči. Samozrejme, k tomu 
aj amfiteáter, takže potenciál územia je 
veľký. Umiestnenie ďalších infobodov 
bude náročnejšie, ale má to svoj vý-
znam,“ doplnila Danka Palkechová. 

Pamäť lesa otvára vstup do Lesopar-
ku, ktorý bude plynule pokračovať no-
vovybudovaným Amfiteátrom na Ilon-
ke, ďalej na Púchovskú skalu. Vzhľadom 
na cezhraničnú spoluprácu projekt ma-
puje jubilejné lesy a stromy na oboch 
stranách hranice, ako inak za účelom 
ich využitia na turistickú a voľnočaso-
vú rekreáciu pre všetkých obyvateľov. 
Aktuálne už má mesto k dispozícii aj 
brožúru, ktorá popularizuje ako históriu 
Jubilejného hája na Lachovci, tak i celé-
ho Trenčianskeho, Trnavského a Žilin-
ského kraja, a pokračuje informáciami  
o jubilejných hájoch v Jihomoravskom 
a Moravskoslezském kraji. 

Laura Krošláková, 
foto: Slavomír Flimmel

Otvorili prvý infobod lesoparku na Lachovci



spravodajstvo / oznam / inzerciaspravodajstvo / oznam / inzercia88

Leto praje stretávaniu sa seniorov vo 
veľkom štýle - radi trávia čas v prírode 
či aktívnym pohybom, o čom svedčí aj 
podujatie v obci Lysá pod Makytou, kde 
sa 13. júla stretli seniori zo základných 
organizácií Jednoty dôchodcov Sloven-
ska z Lysej pod Makytou, Dohňan, Do-
lnej Breznice, Dolných Kočkoviec, Lúk, 
Horenickej Hôrky, z Púchova a i okresnej 
organizácie z mestskej časti Púchova 
- Horné Kočkovce, na I. ročníku Športo-
vých hier seniorov okresu Púchov, ktoré 
organizovala ZO JDS Lysá pod Makytou 
v športovom areáli pri základnej škole,  
s podporou starostu obce Michala Ond-
ričku. Pozvanie prijali aj hostia - starosta 
obce Lúky Ján Behro, ktorý zároveň za-
stúpil aj neprítomného Michala Ondrič-

ku, starosta obce Dolná Breznica Lukáš 
Pekara, starosta obce Dolné Kočkovce 
Martin Dolinský a primátorka mesta 
Púchov Katarína Heneková. Okrem 
netradičných disciplín, určených pre 
seniorov, absolvovali aj starostovia s pri-
mátorkou špeciálne vo svojej kategórii 
disciplínu kop na bránku. A aká bola at-
mosféra v športovom areáli?

Po úspešnom nultom ročníku Špor-
tových hier seniorov okresu Púchov, 
ktoré sa uskutočnili v septembri 2021  
v areáli Dotyk prírody v Dohňanoch, sa  
seniori rozhodli pokračovať v tejto tradícii  
a zorganizovať ďalší ročník - tentokrát 
už oficiálne prvý - športových hier,  
a prizvať aj čestných hostí, starostov 
obcí a mesta, kde pôsobia, ktorí im svo-

jou účasťou vyjadrili poďakovanie za 
nápad i podporu v pozitívnom prístu-
pe k športu v seniorskom veku. Tí sa 
postupne privítali so všetkými súťažia-
cimi, ktorým popriali príjemný, pekný 
a úspešný deň. Uvítania sa zhostila aj 
predsedníčka ZO JDS Mária Panáčko-
vá: „Všetkých Vás srdečne vítam za našu 
základnú organizáciu. Myšlienka zorga-
nizovať takéto podujatie skrsla ešte pani 
Tonke Gabkovej, pretože sme chodili do 
priľahlých okresných miest. Tonka Gabko-
vá odtiaľto pochádzala (ukázala na domy 
za sebou - nad hlavnou cestou, pozn. red.) 
a mala veľkú snahu toto zorganizovať, 
ale prišli iné životné udalosti. Preto sme 
v minulom roku konečne zorganizovali 
nultý ročník a týmto rokom zahajujeme 
prvý ročník. Cíťte sa tu dobre!“ K privíta-
niu všetkých prítomných sa pridala aj 
predsedníčka OO JDS Púchov - Horné 
Kočkovce Elena Gelnarová, tá doplnila, 
že verí, že sa dnešné hry podaria tak 
dobre ako tie minuloročné a do nasle-
dujúceho ročníka prisľúbila, že sa neza-
obídu bez prekvapenia. 

Členovia jednotlivých organizácií súťa-
žili v zmiešaných družstvách v týchto 
disciplínach: trackingový beh, hod kri-
ketkou, hod podkovou na cieľ, triafanie 
loptičkou do bránky floorbalovými ho-
kejkami. Pri všetkých disciplínach mali 
súťažiaci 3 pokusy, rovnako i starostovia 
a primátorka mesta, ktorí absolvovali 
špeciálne pre nich určenú disciplínu kop 
do bránky. Úspešným sa v tejto kategórii 
stal starosta Dolnej Breznice Lukáš Peka-
ra, ktorý trafil loptu do bránky dvakrát  
a získal tak 2 body, čo bolo najvyššie 

skóre spomedzi ostatných zúčastne-
ných. Taktiež predsedníčky a predseda 
jednotlivých ZO súťažili v hode šiškou, 
kde každý mal svoje 3 pokusy. Neúspeš-
né hody či kopy však nikoho nehnevali, 
ba naopak, spôsobili veľa zábavy a vy-
volali zdravé súperenie v každej oblasti. 

K dnešnému akčnému stretnutiu so 
seniormi povedala primátorka Katarína 
Heneková: „Športové nadšenie našich 
seniorov z Jednoty dôchodcov Sloven-
ska, ktorí sa stretli pod hlavičkou okresnej 
organizácie a jej predsedníčky Eleny Gel-
nárovej, prešlo na všetkých účastníkov 
tohto podujatia, pretože radosť z pohybu, 
pekného počasia, vzájomnej prítomnosti 
priateľov a skvelej nálady ovplyvnila nás 
všetkých, ktorí sme sa tiež zapojili do špor-
tového zápolenia. Ďakujem za pozvanie 
a organizáciu tohto krásneho podujatia, 
ktoré nám opäť dokázalo, akí sú naši se-
niori aktívni. Blahoželám k dosiahnutým 
výsledkom všetkým účastníkom a teším 
sa na ďalšie stretnutie.“

Priebeh športových hier sprevádzala aj 
jedna veľmi nevšedná aktivita - štopka-
nie ponožiek, a i tento netradičný druh 
športu absolvovalo päť senioriek, medzi 
ktoré sa pridal aj starosta obce Lúky Ján 
Behro, ktorý priznal, že v mladosti rád 
štopkal. Na záver športových hier sa tak 
okrem vyhodnotenia všetkých absolvo-
vaných disciplín uskutočnilo i vyhodno-
tenie tejto nevšednej oblasti. 

Ďakujeme za milé pozvanie, zážitky 
a všetkým seniorom prajeme krásne  
a pokojné dni.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel 

I. ročník Športových hier seniorov okresu Púchov
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Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na 
stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu 
odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia ná-
kazy.

Ako sa môžete chrániť pred infekciou
1. Zaočkujte sa a využite aj posilňujúcu dávku vak-

cíny
Vakcíny proti COVID-19 bezpečným a kontrolo-

vaným spôsobom zabezpečia organizmu obranu 
proti infekcii vyvolanej SARS-CoV-2. Takto je potom 
organizmus pripravený brániť sa pred skutočnou 
infekciou. Ak sa očkovaný človek následne stretne  
s koronavírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém 
ho rozpozná a je schopný proti nemu bojovať.

2. Uprednostnite exteriér alebo poriadne vetrajte
Sústreďte všetky svoje aktivity na miesta s dobrou 

cirkuláciou vzduchu, najlepšie v exteriéri a s dosta-
točnými rozostupmi. Ak musíte byť v interiéri, zabez-
pečte pokiaľ možno nepretržité prúdenie a výmenu 
vzduchu - vhodná je kombinácia otvorených okien 
a/alebo dverí, ventilátorov či pravidelne udržiavanej 
vzduchotechniky.

3. Chráňte sa respirátorom či rúškom
V situáciách, kedy ste obklopení ľuďmi a nedoká-

žete si od nich udržať bezpečný odstup, resp. ste  
v interiéri, odporúčame mať cez nos a ústa riadne 
nasadený respirátor (FFP2) alebo aspoň jednorazové 
chirurgické rúško.

4. Umývajte si často a dôsledne ruky 
Vždy, keď máte príležitosť, využite možnosť umyť si 

ruky mydlom a vodou (umývanie rúk by malo trvať 
najmenej 40 - 60 sekúnd), prípadne si ruky dôklad-
ne vyčistite pomocou na to určených dezinfekčných 
prostriedkov na báze alkoholu. Nedotýkajte sa tváre 
neumytými rukami. Vírus môže do tela prenikať pro-

stredníctvom očí, nosa či úst.
5. Zvážte účasť na stretnutiach a podujatiach
V období, kedy narastá počet prípadov ochorenia 

COVID-19 v regióne alebo priamo vo vašich soci-
álnych kruhoch, zvažujte, či sa osobne zúčastníte 
stretnutí či podujatí. Uvažujte nad tým, aké násled-
ky pre vašu domácnosť môže mať nákaza COVID-19  
z krátkodobého a dlhodobého hľadiska a prispôsob-

te tomu svoje správanie.
6. Opatrnosť nestrácajte ani 

na dovolenke
Oboznámte sa s epidemiolo-

gickou situáciou v cieľovej des-
tinácii či v tranzitných krajinách 
a prispôsobte tomu svoje sprá-
vanie počas pobytu, pripravte si 
potrebné potvrdenia a vyplňte 
formuláre, ak sú vyžadované (či 
už v cieľovej krajine alebo pre-
pravcom). Vopred si premyslite, 
ako budete postupovať v prípa-
de výskytu príznakov COVID-19 
počas pobytu v zahraničí. Od-
porúčania pre dovolenkárov  
a cestovateľov spísal Úrad ve-
rejného zdravotníctva SR v let-
nom manuáli 2022.

Ako môžete chrániť svoje 
okolie

1. Zaočkujte sa a využite aj po-
silňujúcu dávku vakcíny

Očkovaním proti COVID-19 
znižujete riziko, že ochorenie 
zanesiete medzi svojich blíz-
kych či na pracovisko, čím zá-
roveň spoluvytvárate bezpeč-
nejšie prostredie pre všetkých, 
ktorí sa nemôžu dať očkovať.

2. Zostaňte doma, ak ste chorí 
alebo máte príznaky typické 
pre COVID-19

Ak máte potvrdený COVID-19, 
alebo máte príznaky typické 
pre ochorenie COVID-19, ostaň-
te doma a držte si odstup aj od 

členov domácnosti. Riaďte sa platnou vyhláškou ÚVZ 
SR. Nepodceňujte ani mierne príznaky ochorenia, 
poraďte sa s lekárom o vhodnom postupe a minima-
lizujte okolnosti, pri ktorých by ste mohli ochorenie 
ďalej šíriť.

3. Noste respirátor alebo rúško
Dodržiavajte platnú vyhlášku k prekrytiu horných 

dýchacích ciest a vhodné je riadiť sa aj odporúčania-
mi ÚVZ SR k noseniu respirátorov. Ak ste chorí, riadne 
nasadeným respirátorom podstatne znižujete riziko, 
že nakazíte ľudí vo svojom okolí. Ak ste zdraví, no-
sením respirátora/rúška v ľudnatých interiéroch po-
máhate spomaliť šírenie nákazy v komunite, v ktorej 
žijete.

4. Pri kašli a kýchaní dodržte respiračnú etiketu
Kašlite a kýchajte do jednorazovej hygienickej 

vreckovky, ktorú bezprostredne po použití zahoďte 
do koša a umyte si ruky. Ak žiadnu vreckovku nemá-
te poruke, prekryte si ústa aspoň lakťovou jamkou. 
Cieľom je zabrániť uvoľneniu potenciálne infekčných 
kvapôčok do okolitého vzduchu.

Odporúčania pre skupiny najviac ohrozené CO-
VID-19

Ak patríte do vysoko rizikovej skupiny pre CO-
VID-19 (máte 60 a viac rokov alebo máte chronické 
zdravotné problémy, oslabenú imunitu a podobne), 
okrem preventívnych opatrení uvedených vyššie by 
ste mali zvážiť aj:

- kontakt s chorými ľuďmi, najmä ak kašlú,
- nevyhnutnosť fyzických stretnutí, udalostí a iných 

spoločenských stretnutí v oblastiach, kde dochádza 
ku komunitnému prenosu ochorenia,

- účasť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, 
najmä v stiesnených a zle vetraných priestoroch,

- nákup potravín počas najväčšej návštevnosti pre-
vádzky, prípadne požiadajte rodinu, priateľov alebo 
dobrovoľníkov o pomoc s nákupom a doručením 
liekov, jedla a iných potrieb;

- používanie verejnej dopravy počas dopravných 
špičiek,

- cvičenie vo vnútorných priestoroch, uprednost-
ňujte exteriér.

Ak pociťujete príznaky typické pre COVID-19, 
urýchlene informujte svojho lekára.

Ján Mikas, hlavný hygienik SR

COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov
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V najbližšom volebnom období bude v krajskom zastupiteľstve sedieť 44 poslancov  
Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov 
a voľby predsedov samosprávnych krajov sa na 
základe rozhodnutia predsedu Národnej rady 
SR uskutočnia 29. októbra 2022. V súvislosti 
s blížiacimi sa voľbami Zastupiteľstvo TSK 
rozhodovalo o volebných obvodoch, počte 
krajských poslancov aj sídle volebnej komisie 
samosprávneho kraja a sídlach obvodných 
volebných komisií. 
Počet poslancov ovplyvnil klesajúci počet 
obyvateľov kraja, pričom sa pri návrhu 
vychádzalo z údajov Štatistického úradu SR 
k 31.12.2021. V záujme naplnenia princípov 
zastupiteľskej demokracie v čo najširšom 
rozsahu tak, aby obyvateľov kraja zastupoval 
reprezentatívny počet ich volených zástupcov, 
bolo potrebné upraviť počet obyvateľov vo 
volebnom obvode Bánovce nad Bebravou 
presunom obce Horňany z okresu Trenčín 
do volebného obvodu Bánovce nad Bebravou. 
Vďaka tomu si budú môcť občania v tomto 

volebnom obvode zvoliť rovnaký počet 
poslancov samosprávneho kraja, ako tomu 
bolo v predchádzajúcich voľbách. Vo volebných 
obvodoch Ilava, Partizánske a Prievidza budú 
občania voliť o jedného poslanca menej. 
Celkový počet krajských poslancov sa tak zníži 

zo 47 na 44. A to nasledovne: okres Bánovce nad 
Bebravou – 3 poslanci, okres Ilava – 4 poslanci, 
okres Myjava – 2 poslanci, okres Nové Mesto 
nad Váhom – 5 poslanci, okres Partizánske – 3 
poslanci, okres Považská Bystrica – 5 poslanci, 
okres Prievidza – 10 poslancov, okres Púchov – 
3 poslanci, okres Trenčín (bez obce Horňany) – 9 
poslancov.
Sídlom volebnej komisie samosprávneho 
kraja bude Úrad TSK, obvodné volebné 
komisie budú umiestnené v sídlach okresných 
miest, okrem okresu Ilava, táto volebná 
komisia bude umiestnená v Dubnici nad 
Váhom. Sídla obvodných volebných komisií  
v piatich okresoch, v ktorých bude zriadená aj 
okresná volebná komisia pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí, sa navrhujú v priestoroch 
okresných úradov, vo zvyšných štyroch  
v priestoroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK.                                               - Lenka Kukučková -

Začala plánovaná rekonštrukcia  
a modernizácia považskobystrickej pôrodnice  
Vyššiu kvalitu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a oveľa väčší komfort pre rodičky 
prinesie len nedávno odštartovaná rekonštrukcia 
pôrodných sál Nemocnice s poliklinikou v 
Považskej Bystrici. Ročne v nich príde na svet 
takmer 1200 detí.
V rámci rekonštrukcie vzniknú dva samostatné 
pôrodné boxy, zrekonštruuje sa vyšetrovňa, 
operačná sála pre cisárske rezy, ale aj lekárska 
izba. „Nové boxy už budú plne klimatizované 
a prispôsobené na individuálne pôrody aj 
za prítomnosti otca dieťaťa. Vynovená bude 
aj sekčná sála, čiže miestnosť, kde sa robia 
pôrody cisárskym rezom. Bude tam úplne nové 
vybavenie,“ povedal riaditeľ nemocnice Igor 
Steiner. Vďaka zmene dispozície pôrodných sál 

sa vytvorí priestor pre väčšie súkromie rodičky. 
V súčasných priestoroch pôrodnica funguje od 
roku 1957 a narodil sa v nej aj trenčiansky župan. 
„Je najvyšší čas, aby tieto sály boli prispôsobené na 
požiadavky modernej doby, ktoré sú dnes kladené 
na pôrodníctvo. Táto investícia je v hodnote 
približne 1,6 mil. eur a je plne hradená zo župného 
rozpočtu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška a dodal, že za posledných päť rokov kraj do 
považskobystrickej nemocnice investoval viac 
ako 12,5 mil. eur. Samotná rekonštrukcia potrvá 
8 mesiacov, budúce mamičky sa však nemusia 
báť, starostlivosť o ne bude zabezpečená  
v náhradných priestoroch pôrodníckeho 
oddelenia na 4. poschodí, kde budú zriadené dva 
pôrodné boxy na pôvodných nadštandardných 

izbách so samostatnou sprchou a toaletou. 
Rekonštrukcia a modernizácia vytvorí lepšie 
podmienky nielen pre rodičky, ale aj pre 
zdravotnícky personál.               - Lenka Kukučková -

Aký je Váš názor?: Na zníženie počtu krajských poslancov v nasledujúcom volebnom období 
„Predložený návrh vnímam ako dobrý. Je to určitý 
kompromis všetkých, ktorí mali tento materiál na 
komisiách. Treba tiež povedať, že nikdy nebudeme 
spokojní úplne všetci. Keď som v roku 2017 
vstupoval do politiky, spisovali sme petíciu proti 
navyšovaniu počtu poslancov v kraji. Som rád, že 

keď sa to nepodarilo vtedy, podarilo sa to teraz. 
Pri zmenách počtu poslancov často dochádza k 
meneniu volebných obvodov. Náš kraj je rozdelený 
na volebné obvody v hraniciach okresov. Som proti 
tomu, aby niektoré obce boli len tak presúvané 
v rámci okresov/volebných obvodov len za tým 

účelom, aby sme umelo udržali aj počet poslancov. 
Stále si myslím, že rozhoduje to, ako sa poslanci 
snažia, nie to, koľko ich je. Dobrá vec sa podarila.“ 

Michal Ďureje, poslanec Zastupiteľstva TSK  

Pochváliť sa môžu špičkovými dielňami odborného výcviku  
Stredná odborná škola strojnícka v Považskej 
Bystrici prešla za posledné obdobie veľkou 
modernizáciou. Zrekonštruované boli strechy 
na dvoch pavilónoch, trieskové hospodárstvo, 
nádvorie za starou dielňou a pribudlo nové 
multifunkčné ihrisko. Najnovšie svojich 
budúcich študentov láka aj úplne novou dielňou 
praktického vyučovania, ktorej vybavenie by im 
mohla závidieť nejedna firma. 
„Táto škola je jednotkou v systéme duálneho 
vzdelávania, preto som rád, že pokračuje v tradícii, 
ktorú má, a spolupracuje s firmami z Považskej 
Bystrice a okolia. Tento projekt je v hodnote 2,7 
mil. eur, z toho 600 tis. eur financuje Trenčianska 
župa, zvyšok je príspevok z eurofondov,“ vysvetlil 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. Okrem 

rekonštrukcie dielne praktického vyučovania 
so zázemím sa vďaka projektu, ktorý župa stihla 
zrealizovať za jeden rok, vynovilo aj ich vybavenie, 
pribudlo 10 univerzálnych sústruhov,  
5 CNC sústruhov a 5 CNC frézovačiek, ale aj 
10 frézovačiek s príslušenstvom a pásový 
schodolez. Špičkovým technickým vybavením 
tak škola láka nielen nových žiakov, ale aj ďalších 
partnerov duálneho vzdelávania. „Momentálne 
spolupracujeme so 14 firmami a rokovania máme 
rozbehnuté s ďalšími šiestimi. V systéme duálneho 
vzdelávania je zapojených 245 z celkom 569 žiakov 
školy,“ prezradil riaditeľ školy Štefan Capák. 
Za posledné roky presiahli investície do školy  
3,8 mil. eur.                                  - Lenka Kukučková -
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Na začiatku prázdnin takmer 20 detí prichádzalo 
denne do tábora Centra voľného času Včielka, kde 
pod vedením Klaudie Jendrolovej a Kataríny Dobošo-
vej prebiehal prvý prázdninový týždeň denný tábor  
s názvom Včielkovo. Zažívali tu neobyčajné okamihy  
a stretli veľa nových kamarátov. 

V piatok 8. júla, na záver tábora, boli pre deti pripra-
vené aktivity v rámci športovej olympiády a kreatívne 
tvorenie koláží z fotografií a obrázkov z celého týždňa. 
Pri tejto činnosti ich svojou návštevou prekvapila aj 
primátorka mesta Katarína Heneková. Deťom priniesla 
sladkú odmenu a spoločne sa porozprávali o táboro-
vých aktivitách, ale aj o tom, čo nové sa deti naučili. 

Viete, ako sa vyrába med? Alebo koľko včiel spolu 
prebýva v jednom úli? Či to, koľko medu za svoj život 
vyprodukuje jedna včela? Prezradíme Vám, že odpo-
veď na poslednú z týchto troch otázok je: jednu čajovú 
lyžičku. Na ostatné otázky nájdete odpoveď v IG sto-
ries, ako aj úprimné a milé odpovede detí na otázky 
ako sa im páči v tábore a čo všetko zažili? 

Okrem toho, že táborníci počas celého týždňa ne-
strácali čas a navštívili MiniFarmu v okrese Nové Mesto 
nad Váhom, Park miniatúr, Europark - kde využili pri 
vzdelávaní o včelách aj hmyzí hotel, vyrobili si sviečky 
z včelieho vosku a mnoho ďalšieho, získali aj novú zruč-
nosť, ktorou precvičili svoj um - počas celého týždňa 
si skladali rubikovu kocku, pričom mali prísť sami na 
mechanizmus jej zloženia a zároveň sa zabavili v prí-
pade, že ich niektorá aktivita dostatočne nevtiahla. Nie 
je teda prekvapením, že skladanie rubikovej kocky sa 
medzi deťmi stalo veľkým hitom. 

Klaudia Jendrolová k táboru povedala: „Hlavnou my-
šlienkou tábora bolo, aby sa deti zabavili inou formou, 
ako len na počítačoch. Vyrábali sme si vlastné tričká, 

mali sme prednášku so Včelárovou ženou, ktorá nám 
čo-to vysvetlila o včielkach, vyrábali sme si sviečky zo 
včelieho vosku a celým táborom sa nieslo skladanie ru-
bikovej kocky, čo malo i taký spomienkový charakter, 
keďže si to my ako rodičia pamätáme, a deti to veľmi 
zaujalo. Kolektív detí je perfektný, a veľmi nám pomoh-
la práve aktivita s rubikovými kockami, pretože to deti 
zabavilo a nemali tendenciu hrať sa s telefónom, vypl-
nili si svoj čas a naučili sa nové veci.“

Deti ohodnotili tábor, jeho organizáciu a prínos, na 

10 bodov z 10, predovšetkým preto, že videli nové mie-
sta a stretli nových kamarátov, ktorých by radi stretali i 
naďalej a už teraz sa tešia na ďalšie tábory v CVČ, ktoré 
pokračujú do konca letných prázdnin, kam majú mno-
hé z nich namierené a nevedia sa dočkať. Najviac ich 
bavili spoločné aktivity, pri ktorých sa prejavil tímový 
duch každého z nich a to, že si domov odnášajú rubi-
kovu kocku, ktorú mnohí do dnešného dňa úspešne 
poskladali, je pre nich veľkou pridanou hodnotou.                           

Laura Krošláková 

Letné tábory v CVČ Včielka odštartovalo Včielkovo

Po úspešnom pilotnom ročníku pro-
jektového a zážitkového vyučovania 
Ulice slávnych, kedy sme predstavili 
žiakom a verejnosti Heonningovo ná-
mestie, Štefánikovu a Komenského uli-
cu, sme sa rozhodli tento rok zrealizovať 
jeho druhý ročník. 

Starší žiaci predstavili svojim mladším 
spolužiakom panovníkov Veľkej Mora-
vy a veľkomoravské sídlisko v Púchove. 
Siedmaci predstavili Pribinovu, Mojmí-
rovu, Rastislavovu a Svätoplukovu ulicu 
a piatakom aj šiestakom zároveň priblí-
žili dejiny Veľkomoravskej ríše. Pripra-
vené boli 3 stanovištia. Na každom sta-
novišti, po odprezentovaní informácií 
o konkrétnej ulici a panovníkovi, čakali 
žiakov zaujímavé súťažné úlohy napr. 
skladali puzzle, z plastelíny modelovali 
mená panovníkov Veľkej Moravy v hla-
holike, riešili interaktívny kvíz. Žiaci 7.B 

triedy nacvičili a zahrali divadielko Tri 
prúty kráľa Svätopluka. Projektové vy-
učovanie sa nám podarilo uskutočniť  
s finančnou podporou z projektu 
SPPravme to, vďaka ktorému sme do 
školy zakúpili tablety. 

Sme radi, že sa nám už po druhýkrát 
podarilo zrealizovať učenie zážitkovou 
formou, a tak žiakom prehĺbiť vedomos-
ti z našej histórie i nášho mesta. Potešu-
júce a povzbudivé pre nás boli aj milé 
slová a ohlasy okoloidúcich Púchovča-
nov. Teší nás, že náš projekt zaujal aj ďal-
ších učiteľov na Slovensku a naša forma 
vyučovania, kde sa prepájajú viaceré 
predmety, rozvíjajú rôzne zručnosti, sa 
stala inšpiratívnou pre ďalšie školy. 

Veríme, že aj o rok sa nám podarí také-
to vyučovanie zrealizovať. Veď v Púcho-
ve je veľa ďalších zaujímavých  ulíc. 

ZŠ J. A. Komenského 

Ulice slávnych – Veľkomoravská ríša
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

8.
15.
22.
29.

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. Prihlas. : https://�tme.sk/rozvrh.
Vstupné: 6 €.

Vstupné: 6 €.
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 zrýchľuje metabolizmus, spaľuje 
kalórie, buduje silu a kondíciu. Prihlasovanie: https://�tme.sk/rozvrh.  

5. 20/30 h, terasa kaviarne Podivný barón; vstupné: dobrovoľné

LETNÉ KINO V PARKU: DUŠA

AUG 2022

pi
a

6. 14/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 3 €
NAJKREATÍVNEJŠÍ PIKNIK: FAREBNÝ DEŇ V PARKUso

Popoludnie plné farieb, tvorivých dielní, divadielka, 
detského karaoke a hlavne skvelej nálady. Viac na FB.

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

JOGA V PARKU S FIT.me
Joga s Ľubkou pre nadšencov Ashtanga jogy a tých, ktorí vyhľadávajú 
jemnejší, pomalší �ow. Prihlasovanie: https://�tme.sk/rozvrh. 

Vstupné: 6 €.

3.
10.
17.
24.
31.

st

4.
11.
18.
25.

št

20/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 7 €
KONCERT V PARKU: MOJA REČ + RAPERTOÁR

12.

pi
a

Hudobný žáner hip hop & rap v podaní chalanov 
z Moja reč. Predkapela: púchovský RapertoáR.
20/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 8 €
BALKAN BASHAVEL

19.

pi
a

Letné dni v rytmoch balkan beats, gypsy, reggae a world 
music. K tancu zahrá aj DJské duo MALALATA a hosť DJ 
Hrajnoha.

/animovaný, 
dobrodružný/

26. 20/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón; vstupné: dobrovoľné
LETNÉ KINO V PARKU: KROTITELIA DUCHOVso

/fantasy, komédia/

30. 17/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné: 3 €
STREETARTPARK: ZATANCUJ SI HIP-HOPut

Pod vedením lektorky hip – hopu Barbory „Beshi“ Žiškovej.
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Noche Cubana Exclusiva Noche Cubana Exclusiva 
v Divadle Púchovv Divadle Púchov

Púchovská kultúra pripravuje v sobotu 3. 9. 2022 o 20.00 hod. netra-Púchovská kultúra pripravuje v sobotu 3. 9. 2022 o 20.00 hod. netra-
dičnú, exkluzívnu kubánsku noc: „Noche Cubana Exclusiva v Divadle dičnú, exkluzívnu kubánsku noc: „Noche Cubana Exclusiva v Divadle 
Púchov“.Púchov“.

Všetci, ktorí prídu na túto letnú párty dostanú už pri vstupe privítací Všetci, ktorí prídu na túto letnú párty dostanú už pri vstupe privítací 
kubánsky drink a ochutnajú zaujímavé gastronomické špeciality.kubánsky drink a ochutnajú zaujímavé gastronomické špeciality.

Pripravený je bohatý hudobno- tanečný a gastronomický program, Pripravený je bohatý hudobno- tanečný a gastronomický program, 
ktorý bude návštevníkov sprevádzať počas noci až do ranných hodín  ktorý bude návštevníkov sprevádzať počas noci až do ranných hodín  
v priestoroch celého divadla.v priestoroch celého divadla.

Predstavia sa nám mladé tanečnice z tanečnej skupiny: La Portella All Predstavia sa nám mladé tanečnice z tanečnej skupiny: La Portella All 
Stars so svojími ohnivými a vášnivými choreografiami. V rámci špeciál-Stars so svojími ohnivými a vášnivými choreografiami. V rámci špeciál-
neho programu sa budeme mať možnosť zapojiť do animácií a tanečnej neho programu sa budeme mať možnosť zapojiť do animácií a tanečnej 
show so skupinou Vivas Dance Group, ktorá nám predvedie ako sa má show so skupinou Vivas Dance Group, ktorá nám predvedie ako sa má 
tancovať v pravom latino-americkom štýle.tancovať v pravom latino-americkom štýle.

Hlavným hosťom programu bude 9 členná skupina Pura Esencia, ktorá Hlavným hosťom programu bude 9 členná skupina Pura Esencia, ktorá 
nás bude sprevádzať počas celého večera exkluzívnymi karibskými hu-nás bude sprevádzať počas celého večera exkluzívnymi karibskými hu-
dobnými rytmami.dobnými rytmami.

V rámci programu bude pre našich hostí vo foyery divadla a novootvo-V rámci programu bude pre našich hostí vo foyery divadla a novootvo-
renej divadelnej reštaurácií, pripravená kubánska kuchyňa, bar s mie-renej divadelnej reštaurácií, pripravená kubánska kuchyňa, bar s mie-
šanými drinkami a prezentáciou originálnych kubánskych cigár, ktoré šanými drinkami a prezentáciou originálnych kubánskych cigár, ktoré 
budeme počas celého večera fajčiť.budeme počas celého večera fajčiť.

Lístky na Kubánsku noc v divadle (Noche Cubana Exclusiva) si môže-Lístky na Kubánsku noc v divadle (Noche Cubana Exclusiva) si môže-
te kúpiť na www.kultura.puchov.sk, alebo v pokladni kina hodinu pred te kúpiť na www.kultura.puchov.sk, alebo v pokladni kina hodinu pred 
premietaním. premietaním. 

Cena vstupenky je 20€ v predpredaji a 25€ na mieste v deň konania Cena vstupenky je 20€ v predpredaji a 25€ na mieste v deň konania 
podujatia. Všetkých ktorý chcú zažiť túto ohnivú šou srdečne pozývame.podujatia. Všetkých ktorý chcú zažiť túto ohnivú šou srdečne pozývame.

Pavol Pivko, riaditeľ PK, s.r.o. Pavol Pivko, riaditeľ PK, s.r.o. 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 26.7.
Polievka: Fazuľová na kyslo s údeným 
mäsom 
1. Maďarský hovädzí guláš, knedľa
2. Liptovská bravčová kocka,  
zemiaková kaša, obedový šalát
Streda: 27.7.
Polievka: Karfiolová 
1. Hovädzie na znojemský spôsob, 
dusená ryža
2. Kurací perkelt, cestovina
Štvrtok: 28.7.
Polievka: Gulášová 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Čevabčiči, varené zemiaky, horčica 
+ cibuľa
Piatok: 29.7.
Polievka: Špenátová s opekaným 
chlebom 
1. Pečená krkovička na kapustných 
strapačkách
2. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 26.7. 
Polievka: Novohradská, chlieb
1. Bravčový guláš s fazuľou a lečom, 
kysnutá knedľa
2. Zemiakové pirohy s bryndzou,  

údenou slaninkou a kyslou smotanou
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom
Streda: 27.7. 
Polievka: Francúzska vývarová
1. Vyprážaný kurací Gordon, varené 
zemiaky s maslom, cesnakový dresing 
2. Bravčové rizoto so zeleninou  
a syrom, uhorkový šalát 
3. Zeleninový šalát s kuracími  
nugetkami, dresing, pečivo
Štvrtok: 28.7. 
Polievka: Strúčková s vajíčkom a zemi-
akmi na kyslo, chlieb
1. Námornícke mäso, dusená tarhoňa, 
kyslá uhorka
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petrž. vňaťou, tatárska omáčka
3. Zeleninový šalát „Hradisko“, pečivo
Piatok: 29.7. 
Polievka: Hubová s mrvením, chlieb
1. Vyprážaný holandský rezeň so sy-
rom, zemiaková kaša, uhorkový šalát 
2. Jablková žemľovka s tvarohom 
3. Zeleninový šalát s tuniakom  
a hriankou 

SPORT AQUA HOTEL ****
Cena menu:  od 5,90 €

Utorok: 26.7.
Krúpková so zeleninou 
Grilovaný oštiepok, opekané zemiaky, 
zeleninový šalát, dresing 
Mäsové guľky v horčicovej omáčke, 
zemiakové pyré, hrášok 

Tibet: Kuracie mäsko s čili BLACK BEEN 
SAUCE, vajíčková ryža basmati 
Streda: 27.7.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami 
Špenátové halušky so syrovou  
omáčkou a slaninku 
Kuracie nugety v sezame, pečené 
zemiaky, coleslaw šalát 
India: Bravčové mäsko TARIWALA, 
cesnakový chlieb Naan, zeleninový 
šalát 
Štvrtok: 28.7.
Zeleninová s bylinkovými haluškami 
Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom a ovocím, čokoládový toping 
Diabolská pochúťka so zemiakovou 
plackou, strúhaný syr 
Tibet: Kuracie krídielká s medo-
vo-horčicovou omáčkou, zeleninové 
špagety 
Piatok: 29.7.
Kulajda, chlieb 
Šišky s džemom 
Marinovaný kurací steak, ½ ryža, ½ 
americké zemiaky, kapustový šalát 
India: Bravčové mäsko BELEY MASA-
LA, cesnakový chlieb Naan, zeleninový 
šalát 

Alexandra Šport Hotel
Cena menu:  od 5,30 € 

Utorok: 26.7.
Polievka: Karfiolová polievka 
Slepačí vývar so sedlinou

1. Kuracie rezančeky s pečenou  
zeleninou, polenta 
2. Maďarský guláš, karlovarská knedľa
3. Semolínové cestoviny so šunkou  
a brokolicou
Streda: 20.7.
Polievka: Talianská minestrone 
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Thajský kurací rezeň, gratinované 
zemiaky 
2. Bravčová husárska roláda, dusená 
ryža, šalát 
3. Hubový guláš, domáci chlieb 
Štvrtok: 21.7.
Polievka: Francúzska cibulačka  
s krutónmi
Slepačí vývar s rezancami
1. Kuracie soté na zelenine, pečené 
zemiaky 
2. Bravčové kocky na karotke,  
slovenská ryža 
3. Tekvicový prívarok, zemiaková kaša, 
volské oko
Piatok: 22.7.
Polievka: Zemiaková s paprikou 
Slepačí vývar s trhancom 
1. Kuracie curry, thajská ryža 
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatarská omáčka 
3. Pečené buchty s ovocím 

Špecialita na tento týždeň:
1. Talianské lasagne
2. Čerstvý zeleninový šalát s tuniakom, 
olivami a vajíčkom

NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVAZĽAVA
4400%%

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

MORAVSKÁ 11 PÚCHOVMORAVSKÁ 11 PÚCHOV

MERANIE ZRAKU ZADARMO *

* záznam z vyšetrenia pri zhotovení okuliarov
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Liečivá doktorka 

Na zlepšenie
nálady postačí
malý kúsok
čokolády.
 
Má taký zvyk
poštekliť chuťový
pohárik i ten
mlsný jazyk.

 
Na ňom sa
rozplynie lahodne
hneď depresia
pominie zásadne.
 
V určitej
svojej podobe
veľkú moc
skrýva veru
ona v sebe.

 
Skrátka
chutná
Jemná
a sladká.
 
Horúca mliečna
a, či horká
liečivá to
nervov doktorka. 

Radko Kurej

Júlový strom (2022)

Rozkvitli maky,

červené ako ľudská krv,

privolali mraky,

niektoré biele, iné čierne,

ťažko súdiť,

čo neskôr bolo a čo prv.

 

A ak trestať bolo treba,

trestaj pyšný strom,

lež vedz, že pýcha, ktorá pýchu iných súdi,

v tej svojej dookola blúdi.

 

Ohradená nenávisti plotom

strká, pichá, hľadá spôsob nespôsobný,

stačilo by pritom

vo vrecku nájsť zopár drobných.

 

Jaroslav Martiš

Autor obrazu: Jacek Kozminski 
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Občania Dolných Kočkoviec tento rok oslavujú 690. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci. Prvá písomná 
zmienka o obci pochádza z roku 1332, keď sa v súpise 
cirkevných desiatkov spomína ako Hoczak. Obec v da-
nom období bola spoločnou farou pre Dolné i Horné 
Kočkovce. 

Je dobrým zvykom, že si obyvatelia obce pripomína-
jú takéto významné výročia a preto aj my sme sa roz-
hodli toto pripomenutie osláviť v spojení s Hodovými 
slávnostiam v obci Dolné Kočkovce, ktoré sa konali 2.  
a 3. júla 2022. Pri tejto príležitosti sme privítali na osla-
ve vážených hostí: predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jaroslava Bašku a primátorku mesta 
Púchov Katarínu Henekovú, ktorí sa prihovorili a po-
zdravili obyvateľov obce, ako aj všetkých návštevníkov 
tejto akcie. Zároveň pri tejto významnej príležitosti 
predseda TSK Jaroslav Baška udelil obci pamätný list. 

Po príhovore starostu obce Martina Dolinského na-
sledovalo udelenie pamätných plakiet. Starosta obce 
pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky  
o obci a 70. výročia vzniku Telovýchovnej jednoty Slo-
van Dolné Kočkovce udelil pamätné plakety bývalým 
aj súčasným členom TJ Slovan Dolné Kočkovce: Ladi-
slavovi Kučíkovi, Františkovi Urbanovi, Františkovi Va-
lachovi, Milanovi Kučíkovi, Jozefovi Galovičovi a Jánovi 
Tučkovi, a to za zásluhy v oblasti rozvoja športu v obci 
a pôsobenie v TJ Slovan Dolné Kočkovce. 

Ďalej pri tejto príležitosti a tiež pri 20. výročí ob-
novenia organizovaného stolnotenisového športu  
v obci Dolné Kočkovce starosta udelil pamätné plake-
ty členom stolnotenisového oddielu TJ Slovan Dolné 
Kočkovce: Jozefovi Michalcovi a Miroslavovi Majda-

novi, a to za zásluhy v oblasti rozvoja športu v obci  
a pôsobenie v stolnotenisovom oddiele TJ Slovan Dol-
né Kočkovce. 

Pri významnej príležitosti 690. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci starosta ďalej udelil pamätné plakety 
bývalým členom výboru Základnej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska v Dolných Kočkovciach: 
Ing. Jozefovi Valachovi za zásluhy v oblasti rozvoja 
spoločenských aktivít v obci a dlhoročné pôsobenie 
vo funkcií predsedu ZO JDS v Dolných Kočkovciach 
a Anne Hlúbikovej, Márii Púčkovej, Anne Faktorovej, 
Zdenke Faktorovej a Helene Koncovej, a to za zásluhy  
v oblasti rozvoja spoločenských aktivít v obci a dlho-
ročné pôsobenie vo výbore ZO JDS Slovenska v Dol-
ných Kočkovciach. 

Ďalej pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmi-
enky o obci starosta udelil pamätnú plaketu Jurajovi 
Fedorovi, za zásluhy v oblasti pomoci druhým za dar-
covstvo krvi. Juraj Fedor má 86 odberov a je držiteľom 
diamantovej plakety za darovanie tejto najvzácnejšej 
životnej tekutiny. Darovanie krvi je skutočným „darom 
života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom 
chorým a po úrazoch. 

Vrámci osláv bol pripravený kultúrno-športový pro-
gram. V sobotu program začal tradičným hodovým fut-
balovým turnajom starých pánov z Dolných Kočkoviec, 
Starej Bystrice a Nových Sadov. Ďalej vystúpil miestny 
ženský spevokol za hudobného doprovodu Marcela 
Vároša. O skvelú tanečnú zábavu sa postarala hudobná 
skupina LEGO – Mikušovskí chlapci. Pre deti boli pri-
pravené zábavné atrakcie, cukrová vata a maľovanie 
na tvár. A pre všetkých tiež chutné občerstvenie. Sa-
mozrejme nechýbalo zapálenie vatry a ohňostroj. 

V nedeľu program pokračoval slávnostnou svätou 
omšou v kostole sv. Petra a sv. Pavla v Dolných Kočkov-
ciach, ktorú celebroval farár Juraj Drobný. Jeho prí-
tomnosť bola o to vzácnejšia, že prijal pozvanie a pri-
šiel do obce, v ktorej pred tridsiatimi rokmi pôsobil.  
V športovom areáli TJ Slovan Dolné Kočkovce pokra-
čoval program odohraním priateľského futbalového 
zápasu medzi mužstvami Dolné Kočkovce a Visolaje. 
Následne sa uskutočnil 5. ročník súťaže kopanie penált, 
kde súťažiaci mohli vyhrať hodnotné vecné ceny. Pro-
gram bol zavŕšený hudobným vystúpením dychovej 
hudby Váhovanka. 

Starosta obce vo svojom príhovore vyjadril úprimné 
poďakovanie všetkým, ktorí sa o rozvoj obce v minu-
losti zaslúžili. A tiež poďakoval všetkým, ktorí väčším či 
menším dielom prispeli k organizácii a priebehu týchto 
osláv. Vyjadril presvedčenie, že obyvatelia obce ocenili 
našu snahu a užili si víkend. Veď 690 rokov obec nemá 
každý deň. 

ObÚ Dolné Kočkovce

Oslavy 690. výročia prvej zmienky o Dolných Kočkovciach

Keď sme v roku 2019 skrášlili našu autobusovú 
zastávku v Nosiciach muškátmi, potešili sme oko 
nejedného človeka, či už domáceho, alebo náhod-
ne prechádzajúceho našou obcou. V tejto tradícií  
s radosťou pokračujeme, za čo sme boli aj ocenení. 

Tento rok pribudla ďalšia zastávka z vlastnej iniciatí-
vy mladého občana Nosíc - Tomáša Puchoňa - za čo 
mu v mene našich občanov ďakujem. S potešením 
môžeme povedať, že i mladá generácia sa zaujíma  
o to, ako vyzerá naša obec.                    Helena Dunková

Pekná tradícia má v Nosiciach pokračovateľa
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Dňa 7. júla 2022 sa aktívni seniori, členovia ZO 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých z mes-
ta Púchov a priľahlých obcí, sa stretli, aby si zmerali 
svoje sily v streľbe zo vzduchovky, na strelnici v Hor-
nej Porube. Rozdelení boli do ženských a mužských 
tímov, v ktorých udeľovali prvé tri miesta najlepším 
strelcom. Seniorov prišla pozrieť aj primátorka mesta 
Katarína Heneková, ktorá si sama vyskúšala streľbu 
zo vzduchovky a podporila tých, ktorých to ešte len 
čakalo. 

Ukázalo sa, že najlepších mužských strelcov má 
ZO SZZP v Beluši, ktorí obsadili druhé a tretie mies-
to. Zlato v ženskej kategórii putovalo do Púchova, 
kde suverénnym súčtom 37 bodov obhájila prven-
stvo členka organizácie a zároveň poslankyňa MsZ  
v Púchove Irena Kováčiková, ktorej touto cestou ešte 
raz gratulujeme! Katarína Heneková mohla osobne 
zablahoželať všetkým úspešným strelcom a odo-
vzdať im medaile, poháre a malé vitamínové darčeky.

Poradie víťazov: 
Mužská kategória - 1. Hriančik Vladimír (Ladce), 2. 

Vlasatý Ľubomír (Beluša), 3. Jankovič Milan (Beluša).
Ženská kategória - 1. Kováčiková Irena (Púchov), 2. 

Čepelová Mária (Ilava), 3. Matuščinová Gitka (Dubni-
ca nad Váhom).

Všetkým víťazom gratulujeme a rovnako blaho-
želáme aj ostatným športovo založeným seniorom, 
ktorí svoje dni trávia v príjemnom kolektíve priateľov  
a známych.           Laura Krošláková 

Veľmi úspešnú jarnú sezónu 2022 majú za sebou si-
loví trojbojári športového klubu AMONREI PÚCHOV. 
Svedčia o tom výsledky z majstrovských súťaží. Klub 
reprezentovali Galková, Trnka a Sůra.

Skvelé výkony Trnku v silovom trojboji a nové ná-
rodné rekordy

Priam famóznu športovú formu preukázal Jozef 
Trnka, člen športového klubu AMONREI PÚCHOV na 
jarných majstrovských súťažiach 2022. Na M-SR v si-
lovom trojboji mužov, žien a masters (Častá 2.4.22)  
v kat. M3 do 74 kg EQUIP vytvoril v každej disciplíne 
národný rekord.

V drepe hneď prvým pokusom 170 kg prekonal 
dovtedy platný národný rekord o 35 kg. V ďalších 
pokusoch ho ešte vylepšil. V 2. pokuse na 182,5 kg  
a v treťom na konečných 187,5 kg.

V národných rekordoch pokračoval aj disciplíne 
„tlak na lavičke“ a doterajší rekord prekonal prvým 
pokusom o hmotnosti činky 120 kg. V 2. pokuse vy-
tlačil 127,5 kg a národný rekord navýšil o 30 kg. Tretí 
pokus bol neplatný.

Vo famóznych výkonoch pokračoval aj v tretej dis-
ciplíne „mŕtvy ťah“ a výkonom 180,5 kg vytvoril opäť 
nový národný rekord. V trojboji (drep + tlak +mŕtvy 
ťah) dosiahol výkon 495,5 kg čo je takisto nový ná-
rodný rekord. Doterajší národný rekord prekonal  
o úctyhodných 83 kg. Suverénne vyhral svoju kat. 
Na tejto súťaži vytvoril celkom 7 národných rekor-

dov a tie najlepšie mu 
boli započítané do listiny 
slovenských národných 
rekordov. Paráda. 

O 2 týždne súťažil na 
otvorených M-SR v tlaku 
na lavičke (Partizánske 
16.4.22). Jeho prvý pokus 
znamenal nový národný 
rekord o hmotnosti činky 
125 kg. Postupne zdolal 
aj 130 kg a nakoniec 135 
kg. V tejto kategórií sa na 
súťažné pódia vrátil býva-
lý veľmi úspešný trojbojár 
Anton Mihok, ktorý bol 
ešte lepší a Trnkov národ-
ný rekord prekonal. Druhé 
miesto Trnku je pekným 
výsledkom.

Poslednou jarnou súťa-
žou boli M-SR v klasickom 
silovom trojboji mužov, 
žien a masters, bez pod-
porného dresu (Zvolen 
7.5.22). Jozef potvrdil 
vysokú športovú pripra-
venosť aj na tejto súťaži. 

Keďže výkony mu boli započítané v dvoch vekových 
kategóriách (muži M2, M3 do 74 kg) postupne vytvo-
ril až 14 národných rekordov. Jeho najlepšie výkony 
vo Zvolene boli: drep 140 kg, tlak na lavičke 115 kg  
a celkovo v trojboji 415 kg. Zaslúžené víťazstvo s vy-
lepšenými národnými rekordmi.

Dve 1. miesta a jedno druhé sú odmenou za do-
siahnuté výkony v jarných majstrovských súťažiach 
2022. Okrem toho v rámci open kategórií získal ďal-
šie medailové a pohárové ocenenia. Na súťažiach ho 
pravidelne sprevádza manželka Anna a dodáva mu 
psychickú a duševnú podporu. Stará sa aj o stravný 
a pitný režim. 

Vedenie AMONREI PÚCHOV vyslovuje poďakova-
nie za dosiahnuté športové výkony a vzornú repre-
zentáciu. V ďalšom príspevku budem púchovskú 
verejnosť informovať o výkonoch vždy spoľahlivého 
Ronalda Sůru. 

Marián Prekop 

Úspešní siloví trojbojári AMONREI na jarných súťažiach

Aktívni seniori zo SZZP nezaháľali a vystrieľali zlato
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1. kolo: 
MŠK Púchov – MŠK Žilina B 2:1 (0:1)
Góly: 74. Kapusniak, 80. Holiš – 28. Gono
ŽK: Mazanovský, Martinček, Holáň, Cifranič, Ho-

liš – Gono, Capko, rozhodovali Čiernik – Halíček, 
Mihalík

Púchovčania sa  
v Považskom derby 
do svojho súpera 
pustili od úvodné-
ho hvizdu aktívnou 
hrou. Už po štyroch 
minútach mohli ísť 
do vedenia. Martin-
ček potiahol loptu 
po pravom krídle,  
v pokutovom území 

jeho prihrávka našla Holiša, ktorý v ťažkej strelec-
kej pozícii poslal loptu iba do brvna žilinskej brán-
ky. O desať minút neskôr pohrozili aj hostia, keď 
opečiatkovali tyč domácej bránky. Púchovčania 
zvýšili aktivitu, presadzovali sa v strede hracej plo-
chy a ich nátlakovú hru museli hostia zastavovať 
neraz nedovolenými zákrokmi. Po jednom z nich 
kopal v 19. minúte priamy kop Mráz a lopta z jeho 
kopačky len tesne minula hosťujúcu bránku. V 21. 
minúte spálil tutovku Martinček, keď po priamom 
kope poslal loptu zo šiestich metrov tesne vedľa 
bránky. Trest za nepremenené šance prišiel od Ži-
linčanov v 28. minúte, Gono z pokutového kopu 
poslal hostí do vedenia – 0:1. Púchovčania až do 
konca polčasu dobíjali žilinskú bránku, prekonať 
gólmana sa im však nepodarilo.

Aj v druhom polčase pokračoval domáci tlak. 
Púchovčanov nedeprimoval ani nepriaznivý stav. 
Nepodľahli panike a aktívnou hrou rozleptávali 
hosťujúcu defenzívu. Odmenou im bol vyrovná-
vajúci gól v 73. minúte. Po rohovom kope sa dostal  
k lopte striedajúci Kapusniak, v pokutom území 
poslal loptu pätičkou na Martinčeka, ktorý pres-
nou prízemnou strelou z uhla k zadnej tyči preko-
nal hosťujúceho brankára – 1:1. Púchovčania sa  
s bodom neuspokojili, pokračovali v atraktívnej 
nátlakovej hre a desať minút pred koncom sa 
dočkali gólovej odmeny. Na loptu po výborne za-
hranom rohovom kope si nabehol Holiš a hlavou 
zblízka strhol víťazstvo na stranu Púchova – 2:1. 
Žilinčania sa tiež nemienili zmieriť s prehrou a dve 
minúty pred koncom musel Strelčík v púchovs-
kej bránke vyrážať nebezpečnú strelu zo strednej 
vzdialenosti. K dorážke sa Žilinčania našťastie ne-
dostali, a tak si Púchovčania pripísali v úvodnom 
kole dôležité víťazstvo, ktorým sa poďakovali vý-
bornej náv števe. Hľadisko púchovského štadióna 
zaplnilo takmer 750 divákov. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Mazanovský (70. Kapusniak), Moško, 

Slovák, Lacko, Kopičár, Biricz (46. Holáň), Púcheľ, 
Mráz (70. Kaufman), Martinček (87. Michlík), Holiš 
(90. Pavlovič), tréner Vladimír Cifranič    

Ostatné výsledky 1. kola: 

Dolný Kubín – Žiar nad Hronom 1:2, Slovan Brati-
slava B – Petržalka 2:1, Rača Bratislava – Humenné 
2:0, Komárno – Prešov 3:0, Dubnica nad Váhom – 
Trebišov 0:1, Považská Bystrica – Košice 3:1, Myja-
va – Šamorín 1:0

2. kolo: 

Trebišov – MŠK Púchov 0:0
ŽK: Kolesár, Rokyta – Kopičár, Mráz, Pilný, Cifra-

nič, Kapusniak, 350 divákov, rozhodcovia: Holas – 
Železňák, Dobrík

Po rozpačitom úvode stretnutia, keď bolo vidieť 
iba nakopávanie lopty z jednej a z druhej strany, 
prevzali aktivitu púchovskí futbalisti. Tí neprišli 
na východ iba brániť. Cestu na východ meralo aj 
niekoľko desiatok priaznivcov Púchova, ktorých 
bolo na štadióne počuť prakticky počas celého 
zápasu. Už v štvrtej minúte zablokovala domáca 
obrana Mrázov priamy kop. Po následnom roho-
vom kope zachránil pred dobiehajúcim hráčom 
Púchova domáci obranca. O štyri minúty neskôr 
mal obrovskú šancu na otvorenie skóre Mráz, kto-
rý ohrozil domáceho brankára po nebezpečnom 
centre Michlíka. Takmer celá prvá polhodina bola 
v réžii Púchova, no v sieti neskončila ani pekná 
Mrázová strela v 12. minúte. Domáci pohrozili 
len v 20. minúte, kedy Dankov prízemný center 
stiahol na svoje rukavice brankár Strelčík. Trebi-
šovčania v úmornej horúčave prevzali iniciatívu až  
v záverečnej desaťminútovke prvého polčasu, 
kedy Kolesár a Begala nedotiahli svoje šance do 
konca. A keďže Púchovčania odvrátili na roh aj 
štandardnú situáciu v predposlednej minúte pr-
vého polčasu, išli mužstvá do šatní za bezgólové-
ho stavu. 

Druhý polčas začali rovnako aktívne hostia, Biric-
zov center už po troch minútach zablokovala do-
máca obrana a ani skrumáž pred domácou brán-
kou o tri minúty neskôr neskončila gólom. V 53. 
minúte mal obrovskú šancu Pucheľ po Kaufmano-
vom centri. Zoči voči domácemu brankárovi však 
hlavou minul. Potom prišli dva momenty, ktoré 
ovplyvnili výsledok zápasu. V 58. minúte rozhod-
ca neuznal gól Biricza po krásnej kombinačnej 

akcii Púchova a o desať minút neskôr zostala roz-
hodcova píšťalka nemá po ruke domáceho Mattu  
v pokutovom území. V 73. minúte zasiahol výbor-
ne Strelčík po individuálnom prieniku Bajtoša.   
V záverečnej štvrťhodine si ani jedno mužstvo ne-
vytvorilo vyloženú šancu, a tak si mužstvá body 
podelili. Hostia si ich za predvedený výkon a prie-
beh stretnutia rozhodne zaslúžili viac, ako jeden...

Zostava Slavoj Trebišov: 
Ikuepamitan – Kolesár, Matta, Špak, Rokyta, Be-

gala, Sitarčík, Bajtoš, Kolesár, Danko, Ikugar, strie-
dali Kovalčin, Ilinjo, tréner Geri

Zostava MŠK Púchov:
Strelčík – Kaufman, Moško, Slovák, Mráz, Kopi-

čár, Biricz (81. Kapusniak), Michlík (90. Loduha), 
Pucheľ, Martinček, Holiš (89. Pavlovič), tréner Vla-
dimír Cifranič

Ostatné výsledky 2. kola:
Košice – Prešov 2:1, Humenné – Považská Bys-

trica 2:1, Dubnica nad Váhom – Dolný Kubín 3:0, 
Myjava – Petržalka 1:1, Komárno – Žiar nad Hro-
nom 1:1, Žilina B – Slovan Bratislava B 1:2, Šamorín 
– Rača Bratislava 3:1
1. Slovan B 2 2 0 0 4:2 6
2. Komárno 2 1 1 0 4:1 4
3. Pohronie 2 1 1 0 3:2 4
4. Púchov 2 1 1 0 2:1 4
5. Myjava 2 1 1 0 2:1 4
6. Trebišov 2 1 1 0 1:0 4
7. Dubnica 2 1 0 1 3:1 3
8. P. Bystrica 2 1 0 1 4:3 3
9. Šamorín 2 1 0 1 3:2 3
10. Rača 2 1 0 1 3:3 3
11. Humenné 2 1 0 1 2:3 3
12. Košice 2 1 0 1 3:4 3
13. Petržalka 2 0 1 1 2:3 1
14. Žilina B 2 0 0 2 2:4 0
15. Prešov 2 0 0 2 1:5 0
16. D. Kubín 2 0 0 2 1:5 0
Program 3. kola:
MŠK Púchov – Dubnica nad Váhom (30. 7.  

o 17.00), Žiar nad Hronom – Košice, Považská Bys-
trica – Šamorín, Myjava – Žilina B, Slovan Bratisla-
va B – Trebišov, Rača Bratislava – Petržalka, Dolný 
Kubín – Komárno, Humenné – Prešov

Futbal - 2. liga muži

Po domácom víťazstve nad rezervou Žiliny 
priviezli Púchovčania bod z Trebišova
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V novom ročníku 2. futbalovej ligy by sa futbalis-
ti MŠK Púchov chceli pohybovať v hornej polovici 
tabuľky, úplne sa vyhnúť zápasom o záchranu.  
S aktuálnym kádrom a realizačným tímom sú ti-
eto ciele reálne. Na predsezónnej tlačovke fut-
balového klubu MŠK Púchov to povedal klubový 
manažér Marek Šimáček. Púchovčania sa podľa 
neho chcú prezentovať futbalom, na ktorý sa dá 
pozerať a ktorý po dvoch pandemických rokoch 
priláka na tribúny púchovských fanúšikov.  

„Predchádzajúca sezóna bola pre nás dosť ná-
ročná, pretože do poslednej chvíle sme bojovali  
o záchranu. O to viac si ceníme, že sme v tej dru-
hej lige zostali. Zásluhu na tom majú výrazne zlep-
šené výkony v jarnej časti. Práve na jarnú časť by 
sme veľmi radi nadviazali aj v tejto novej sezóne,“ 
skonštatoval manažér. 

Hlavným trénerom bude aj naďalej Vladimír Cif-
ranič. K jedinej zmene došlo na pozícii asistenta 
trénera. Po niekoľkých rokoch opustil pozíciu asis-
tenta Jozef Pagáč, na jeho miesto prišiel Tomáš 
Belica. Na pozícii trénera brankárov bude pôsobiť 
Martin Leško, vedúcim mužstva je Marián Pasto-
rek. Na postoch fyzioterapeuta a lekára budú pô-
sobiť Vlado Mišák a Ladislav Vozárik. 

„Čo sa týka zloženia mužstva, mladí hráči sú 
opäť o niečo skúsenejší. Prešli si náročnými zá-
pasmi a verím, že sa to odzrkadlí aj na výkonoch. 
Došlo aj k pohybom v kádri – k odchodom a prí-
chodom. Odišiel Ondrej Ullman, ktorý sa vrátil do 
Dukly Praha. Hosťovanie sa skončilo Ramonovi, 
Majdanovi a Matúšovi Pavlovčíkovi. Do českého 
Třinca prestúpil Domino Straňák a nepripravuje 
sa s nami Tomáš Kopiš, ktorý si zatiaľ hľadá angaž-
mán,“ priblížil Šimáček.

Ako dodal, mužstvo doplnili o Jána Kaufmana, 
ktorý prišiel z rezervy Sparty Praha, zo Zlína prišiel 
Tobiaš Slovák. Staronovou tvárou v klube je Ko-
pičár, ktorý sa vrátil z Viktórie Žižkov. Do klubu sa 

po dlhšom čase vrátil aj odchovanec Maťo Moško, 
naposledy pôsobil v FC Košice. Novou tvárou  
v kádri je Csaba Biricz, ktorý je kmeňovým hráčom 
Trenčína, v minulej sezóne pôsobil v Námestove. 
Na hosťovanie z AS Trenčín prišiel Urban Maza-
novský. Z dorastu bude minimálne v jesennej čas-
ti medzi mužmi pôsobiť Jakub Valík.

Podľa trénera Vladimíra Cifraniča príprava na 
nový ročník prebehla v štandardných podmien-
kach. Nebola dlhá, ale všetko, čo si v príprave na-

plánovali, splnili. 
„Odohrali sme štyri prípravné zápasy, generálku 

na súťaž skomplikoval fakt, že Nové Mesto nad Vá-
hom na poslednú chvíľu odrieklo zápas. Nahradili 
sme ho stretnutím so štvrtoligovým FC Pata. Mys-
lím si, že mužstvo je pripravené. Samozrejme, až 
samotné zápasy ukážu, nakoľko sa pohyby v kádri 
prejavia na našej výkonnosti. Myslím si však, že  
v rámci možností sme káder zostavili tak, aby sme 
boli schopní predvádzať kvalitný futbal,“ zdôraznil 
tréner. 

Do kádra podľa neho prišli mladí hráči, hráči 
hladní po úspechu. Cifranič verí, že zosúladením 
mladosti a skúsenosti bude mužstvo predvádzať 
hru a dosahovať výsledky zabezpečujúce pokojný 
stred tabuľky. 

Podľa kapitána mužstva Patrika Mráza je nála-
da v kabíne dobrá, všetci hráči sa už tešia na se-
zónu a klasický zápasový rytmus. Dôležitý podľa 
neho bude štart do súťažného ročníka. V prípade, 
ak bude úspešný, vleje do hráčom sebadôveru  
a energiu do ďalšieho priebehu súťaže. 

„S chalanmi, ktorí prišli do kádra, sme si sadli. Čo 
sa týka partie, v Púchove sme s tým nikdy nemali 
problémy. Myslím, že aj noví chalani sa bez pro-
blémov zapracujú a budeme ťahať za jeden ko-
niec povrazu,“ doplnil kapitán. 

Púchovčania budú v novom ročníku hrávať  
s novučičkou sadou dresov. Okrem tradičných 
červeno-čiernych farieb budú na dresoch uvedení 
aj tradiční reklamní partneri a mesto Púchov. 

pok    

Futbal - 2. liga muži

Púchovčania sa chcú pohybovať v pokojných 
vodách hornej časti druholigovej tabuľky

Tréner Vladimír Cifranič (vľavo) i kapitán Patrik Mráz veria, že sezóna bude úspešná.

Na predsezónnej tlačovke predstavilo vedenie MŠK Púchov zmeny v kádri, realizačnom tíme, ale aj novú sadu 
dresov, v ktorých vybehli Púchovčania do ďalšieho ročníka druhej ligy.                                         FOTO: Milan Podmaník
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Vyžrebovanie jesennej časti oblastných futbalových súťaží mužov

Najvyššia oblastná futbalová súťaž mužov – 7. liga, 
odštartuje úvodným kolom už 6. augusta. Púchov-
ský okres v nej bude reprezentovať opäť päť muž-
stiev – Visolaje, Lysá pod Makytou, Streženice, Dolné 
Kočkovce a Dohňany. Do súťaže sa z najnižšej kraj-
skej súťaže po roku vrátila Jasenica, nováčikom je 
víťaz minuloročnej 7. ligy (terajšej 8. ligy) Skaličan 
Praznov. Čo sa postupových ambícii týka, na základe 
výsledkov z minulého ročníka budú zrejme o postup 
bojovať Nová Dubnica, Dolné Kočkovce a Podmanín. 
Prekvapiť však môžu aj ďalšie mužstvá. No a v boji 
o čelné priečky tabuľky treba samozrejme počítať i 
s minuloročným účastníkom krajskej súťaže Jaseni-
cou. 

1. kolo - 6. – 7. 8.
Nová Dubnica – Praznov, Tuchyňa – Sverepec, Pod-

manín – Visolaje, Lysá pod Makytou – Košecké Pod-
hradie, Streženice – Šebešťanová, Papradno – Jaseni-
ca, Dolné Kočkovce – Dohňany

2. kolo – 14. 8.
Visolaje – Dohňany, Jasenica – Tuchyňa, Praznov – 

Dolné Kočkovce, Sverepec – Nová Dubnica, Šebešťa-
nová – Papradno, Košecké Podhradie – Streženice, 
Podmanín – Lysá pod Makytou

3. kolo – 20. – 21. 8.
Nová Dubnica – Jasenica, Tuchyňa – Šebešťanová, 

Streženice – Podmanín, Papradno – Košecké Podhra-
die, Dohňany – Praznov, Lysá pod Makytou – Visolaje, 
Dolné Kočkovce – Sverepec

4. kolo – 28. 8.
Podmanín – Papradno, Lysá pod Makytou – Streže-

nice, Šebešťanová – Nová Dubnica, Jasenica – Dolné 
Kočkovce, Košecké Podhradie – Tuchyňa, Visolaje – 
Praznov, Sverepec – Dohňany

5. kolo – 3. – 4. 9.
Nová Dubnica – Košecké Podhradie, Tuchyňa – 

Podmanín, Dolné Kočkovce – Šebešťanová, Streženi-
ce – Visolaje, Papradno – Lysá pod Makytou, Dohňa-
ny – Jasenica, Praznov – Sverepec

6. kolo – 11. 9.
Streženice – Papradno, Jasenica – Praznov, Podma-

nín – Nová Dubnica, Lysá pod Makytou – Tuchyňa, Vi-
solaje – Sverepec, Šebešťanová – Dohňany, Košecké 
Podhradie – Dolné Kočkovce

7. kolo – 17. – 18. 9.
Nová Dubnica – Lysá pod Makytou, Tuchyňa – Stre-

ženice, Papradno – Visolaje, Praznov – Šebešťanová, 
Sverepec – Jasenica, Dolné Kočkovce – Podmanín, 
Dohňany – Košecké Podhradie

8. kolo - 25. 9.
Papradno – Tuchyňa, Podmanín – Dohňany, Visola-

je – Jasenica, Šebešťanová – Sverepec, Košecké Pod-
hradie – Praznov, Lysá pod Makytou – Dolné Kočkov-
ce, Streženice – Dubnica nad Váhom

9. kolo – 1. – 2. 10.
Nová Dubnica – Papradno, Tuchyňa – Visolaje, 

Dolné Kočkovce – Streženice, Praznov – Podmanín, 
Dohňany – Lysá pod Makytou, Sverepec – Košecké 
Podhradie, Jasenica – Šebešťanová

10. kolo – 9. 10.
Tuchyňa – Nová Dubnica, Visolaje – Šebešťanová, 

7. liga muži 

Košecké Podhradie – Jasenica, Papradno – Dolné 
Kočkovce, Podmanín – Sverepec, Lysá pod Makytou 
– Praznov, Streženice – Dohňany

11. kolo – 15. – 16. 10.
Nová Dubnica – Visolaje, Jasenica – Podmanín, 

Sverepec – Lysá pod Makytou, Praznov – Streženice, 
Dolné Kočkovce – Tuchyňa, Dohňany – Papradno, Še-
bešťanová – Košecké Podhradie

12. kolo – 22. – 23. 10. 
Nová Dubnica – Dolné Kočkovce, Tuchyňa – Do-

hňany, Lysá pod Makytou – Jasenica, Streženice – 
Sverepec, Visolaje – Košecké Podhradie, Podmanín 
– Šebešťanová, Papradno – Praznov

13. kolo – 30. 10.
Košecké Podhradie – Podmanín, Sverepec – Pap-

radno, Šebešťanová – Lysá pod Makytou, Jasenica 
– Streženice, Dolné Kočkovce – Visolaje, Dohňany – 
Nová Dubnica, Praznov – Tuchyňa

14. kolo – 6. 11.
Visolaje – Podmanín, Sverepec – Tuchyňa, Praznov 

– Nová Dubnica, Šebešťanová – Streženice, Košecké 
Podhradie – Lysá pod Makytou, Jasenica – Papradno, 
Dohňany – Dolné Kočkovce 

1. kolo – 7. 8.
Kameničany – Červený Kameň, Dolná Breznica 

– Udiča B, Bodiná – Orlové, Pružina – Lednica, Ko-
lačín – Dulov, Vrchteplá – Prejta, Tŕstie – Horovce

2. kolo 14. 8.
Udiča B – Bodiná, Vrchteplá – Tŕstie, Červený Ka-

meň – Kolačín, Lednica – Kameničany, Horovce 
– Dolná Breznica, Prejta – Dulov, Orlové – Pružina

3. kolo – 21. 8.
Bodiná – Horovce, Tŕstie – Prejta, Dolná Breznica 

– Vrchteplá, Kameničany – Orlové, Kolačín – Led-
nica, Dulov – Červený Kameň, Pružina – Udiča B

4. kolo – 28. 8.
Prejta – Červený Kameň, Udiča B – Kameničany, 

Horovce – Pružina, Orlové – Kolačín, Lednica – 
Dulov, Vrchteplá – Bodiná, Tŕstie – Dolná Breznica

8. liga muži 

5. kolo – 4. 9.
Bodiná – Tŕstie, Pružina – Vrchteplá, Dolná Brez-

nica – Prejta, Kameničany – Horovce, Červený Ka-
meň – Lednica, Kolačín – Udiča B, Dulov – Orlové

6. kolo – 11. 9.
Udiča B – Dulov, Vrchteplá – Kameničany, Horov-

ce – Kolačín, Prejta – Lednica, Orlové – Červený 
Kameň, Dolná Breznica – Bodiná, Tŕstie – Pružina

7. kolo - 18. 9.
Dulov – Horovce, Kolačín – Vrchteplá, Kameni-

čany – Tŕstie, Červený Kamň – Udiča B, Bodiná – 
Prejta, Pružina – Dolná Breznica, Lednica – Orlové

8. kolo – 25. 9.
Udiča B – Lednica, Bodiná – Pružina, Tŕstie – Kola-

čín, Vrchteplá – Dulov, Horovce – Červený Kameň, 
Dolná Breznica – Kameničany, Prejta – Orlové

9. kolo – 2. 10.
Červený Kameň – Vrchteplá, Pružina – Prejta, 

Kameničany – Bodiná, Orlové – Udiča B, Lednica 
– Horovce, Kolačín – Dolná Breznica, Dulov – Tŕstie

10. kolo – 9. 10.
Prejta – Udiča B, Bodiná – Kolačín, Pružina – Ka-

meničany, Dolná Breznica – Dulov, Tŕstie – Červe-
ný Kameň, Horovce – Orlové, Vrchteplá – Lednica

11. kolo – 16. 10.
Udiča B – Horovce, Dulov – Bodiná, Kolačín – 

Pružina, Červený Kameň – Dolná Breznica, Kame-
ničany – Prejta, Lednica – Tŕstie, Orlové – Vrchteplá

12. kolo – 23. 10.
Vrchteplá – Udiča B, Prejta – Horovce, Tŕstie – Or-

lové, Kameničany – Kolačín, Pružina – Dulov, Dol-
ná Breznica – Lednica, Bodiná – Červený Kameň

13. kolo – 30. 10.
Udiča B – Tŕstie, Kolačín – Prejta, Červený Kameň 

– Pružina, Lednica – Bodiná, Dulov – Kameničany, 
Orlové – Dolná Breznica, Horovce – Vrchteplá

14. kolo – 6. 11.
Udiča B – Dolná Breznica, Orlové – Bodiná, Ho-

rovce – Tŕstie, Lednica – Pružina, Prejta – Vrchtep-
lá, Červený Kameň – Kameničany, Dulov - Kolačín

V najvyššej oblastnej súťaži bude mať 
Púchovský okres opäť päticu mužstiev

Oblastný futbalový zväz vyžreboval za účasti klubov nový ročník futbalových súťaží.                                 FOTO: ObFZ
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Slovensko-moravská hasičská liga

Dva výborné víkendy 
majú za sebou v nad-
národnej Slovensko-
-moravskej hasičskej 
lige dobrovoľní hasiči 
zo Zbory. Dokázali tri-
umfovať nielen na do-
mácej dráhe v Zbore, 
ale víťazstvo si priniesli 
aj zo sobotného podu-

jatia vo Svinnej. Vo Svinnej Zborania zaznamenali 
na ľavom prúde fantastický čas 12,95 sekundy... 
Zborania tak narušili doterajšiu hegemóniu dob-
rovoľných hasičov z moravského Brumova. V cel-
kovom poradí preskočili Ďurďové a Brumovu sa 
priblížili na rozdiel 27 bodov. Zaujímavosťou toh-
to ročníka Slovensko-moravskej hasičskej ligy je, 
že z víťazstva v niektorom podujatí v tejto sezóne 
sa tešil iba Brumov a Zbora. V súťaži žien pokraču-
je dominancia Zlatníkov, potešiteľné je postupné 
„prebúdzanie sa“ nosických Žabiek. Ich strata na 
tretiu priečku je však stále dvadsaťbodová. 

Výsledky 7. kola – Zbora
Muži: 1. Zbora – 13,43 sekundy, 2. Brumov B – 

14,28 s, 3. Podlužany – 14,43 s, 4. Ďurďové – 14,47 
s, 5. Francova Lhota – 14,64 s, 6. Hoštiná – 14,89, 
7. Visolaje – 15,07 s, 8. Svinná – 15,18 s, 9. Krásno 
– 15,26 s, 10. Lednické Rovne – 15,53 s, 11. Lehota 
pod Vtáčnikom – 16,10 s, 12. Ruskovce – 18,90 s, 
13. Poruba – 24,06 s, 14. Zbora B – útok nedokon-
čila

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 18,21 s, 2. Nosice – 
Žabky – 18,46 s, 3. Dulov – 18,78 s, 4. Zlatníky – 
19,60 s

Muži nad 35 rokov: 1. Ihrište – 14,82 s, 2. Led-
nické Rovne – 15,37 s, 3. Lehota pod Vtáčnikom 
– útok nedokončila

Výsledky 8. kola – Svinná
Muži: 1. Zbora – 13,47 s, 2. Hoštiná – 13,66 s, 

3. Ďurďové – 13,87 s, 4. Lehota pod Vtáčnikom – 
14,57 s, 5. Zbora B – 14,67 s, 6. Francova Lhota – 
15,08 s, 7. Brumov B – 15,09 s, 8. Svinná – 15,79 
s, 9. Podlužany – 16,02 s, 10. Poruba – 16,90 s, 11. 
Lednické Rovne – 18,12 s, 12. Krásno – 18,14 s, 13. 
Ruskovce – 19,48 s, 14. Visolaje – 25,49 s

Ženy: 1. Zlatníky – 16,20 s, 2. Nedašova Lhota 
– 16,47 s, 3. Nosice – Žabky – 18,51 s, 4. Dulov – 
25,95 s

Celkové poradie po 8. kole:
Muži: 1. Brumov B – 136 bodov, 2. Zbora – 109 

bodov, 3. Ďurďové – 103 bodov, 4. Hoštiná – 95 
bodov, 5. Zbora B – 75 bodov, 6. Francova Lhota 
– 74 bodov, 7. Podlužany – 71 bodov, 8. Visolaje 
– 66 bodov, 9. Lehota pod Vtáčnikom – 47 bodov, 
10. Svinná – 46 bodov, 11. Lednické Rovne – 41 
bodov, 12. Krásno – 37 bodov, 13. Poruba – 30 bo-
dov, 14. Ruskovce – 29 bodov

Ženy: 1. Zlatníky – 66 bodov, 2. Nedašova Lhota 
– 58 bodov, 3. Dulov – 58 bodov, 4. Nosice – Žabky 
– 38 bodov, 5. Ihrište – 7 bodov

Muži nad 35 rokov: 1. Lednické Rovne – 46 bo-
dov, 2. Ihrište – 37 bodov, 3. Lehota pod Vtáčni-
kom – 21 bodov

Deviate kolo Slovensko-moravskej hasičskej ligy 
sa uskutoční v sobotu 30.júla od 14.00 hodiny vo 
Francovej Lhote, potom bude v súťaži nasledovať 
trojtýždňová letná prestávka. 

pok 

Muži Zbory dvakrát víťazne, 
znížili stratu na Brumov

Dobrovoľní hasiči zo Zbory vychytili v posledných dvoch týždňoch skvelú formu a v seriáli Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy si zaknihovali dve víťazstvá v rade.              FOTO: Facebook SMHL 
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SPOMIENKA
Dňa 28. júla si pripomína-
me smutné 25. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, 
babka a  prababka Oľga  
Jakubíková. S  láskou, 
vďakou a  krásnymi spo-
mienkami na ňu spomí-
najú syn Miroslav a  dcéra 
Eva s rodinami.

SPOMIENKA
,,Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v srdciach 
našich žiješ stále s  nami.“ 
Dňa 21.7.2022 sme si pri-
pomenuli  3. smutné výro-
čie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný syn a  brat 
Ladislav Beneš z  Púcho-
va.  Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosíme, spolu 
s nami tichú spomienku. S  láskou na neho spo-
mínajú otec, mama a sestry s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v srdciach 
našich žiješ stále s nami.“ 
Dňa 17.7.2022 sme si pri-
pomenuli 11. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a  pradedko 
Jozef Fujerík z  Lazov 
pod Makytou. S  láskou, 
úctou a  veľkou vďakou spomínajú manželka, 
syn Milan a Jaroslav s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 21.7.2022 sme si pri-
pomenuli 4. výročie úmr-
tia Emílie Scherkovej. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S lás-
kou spomína manžel, sy-
novia a dcéra s vnúčatami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
v srdci bolia, zabudnúť 
nikdy nedovolia. Hoci 
si odišiel, niet Ťa medzi 
nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami. Tak, ako 
Ti z očí žiarila láska a dob-
rota, tak nám budeš chý-
bať do konca života.“ Dňa 
23.7.2022 sme si pripome-
nuli 7. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, syn a brat Peter Vrábel z Púchova. 
S láskou spomínajú rodičia, brat, manželka, dcéra 
Anetka, svokrovci a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme milovali.“ 
Dňa 30. júla 2022 uplynie 
30 rokov, čo nás navždy 
opustil Emil Hudec z Hor-
ných Kočkoviec. S  láskou 
spomínajú manželka, 
dcéra s rodinou a 3 vnuč-
ky s  rodinami. Kto ste ho 
poznali, zachovajte mu s nami tichú spomienku. 
Rodina Hudecová.

SPOMIENKA
Dňa 31.7.2022 sme si 
pripomenuli 3. výročie 
úmrtia manželky, mamy 
a  babky Júlie Koňucho-
vej, rod. Zjatikovej. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spo-
lu s nami tichú spomienku.  
S láskou spomína manžel 
Jozef, dcéry Stanka, Aďka, 
a Katka s rodinami.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 
27.7.2022 pripomenieme 
2. výročie úmrtia našej 
drahej Antonie Valacho-
vej, rod. Stopkovej z Dol-
ných Kočkoviec. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou a úc-
tou spomína dcéra s rodi-
nou a sestra.

SPOMIENKA
Dňa 25.6.2022 uplynuli 2 roky, čo nás opustila 
naša drahá mama, babka a prababka Anna Hur-
tová a 19.7.2022 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil 
náš drahý otec, dedko a pradedko Rudolf Hurta. 

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8. júla sme si pripomenuli nedožité 93. naro-
deniny Veroniky Krajčíovej a 26. júla nedožité 
99. narodeniny Štefana Krajčího. S láskou spo-

mínajú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4.8. si pripomíname 10 rokov, čo nás opus-
tila mama Margita Crkoňová a dňa 16.6. sme si 
pripomenuli 4. výročie úmrtia otca Miroslava  

Crkoňa. S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

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

Inzertná kancelária 
Púchovskej kultúry
bude dňa 27.7.2022 

ZATVORENÁ.
Inzerciu môžete vybaviť dňa 
3.8.2022 od 8:00 -16:00 hod.

      Kurz chudnutia v Púchove CChhuuddnneemmee  zzddrraavvoo 
     Chudnutie založené na dôkazoch bez hladovania a doplnkov výživy! 
     povedie Ťa skúsená lektorka a certifikovaný kouč - garancia  
    spokojnosti – ak zistíš, že to nie je pre Teba, vrátime Ti peniaze 

    Pre viac info napíš na chudnemezdravo.pu@gmail.com  
    Kedy: Od 29.9. – 21.11.2022    Kde: DK Púchov – učebňa č.1 
    0907 754 432, 0948 935 705 
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
„Prebývaš mi v myšlien-
kach, zjavuješ sa v  spo-
mienkach, aj v  najtajnej-
ších modlitbách mojej 
duše.“ Dňa 2.8.2022 si 
pripomíname smutné 4. 
výročie nášho drahého 
manžela, otecka, dedka 
a pradedka Ivana Jelčica. 
S láskou spomína manžel-
ka a deti s rodinami.

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

Otváracie hodiny:
 Tel. č.: 0908 783 176

Púchovské informačné centrum

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

Čože je to 90.-kaČože je to 90.-ka
Dňa 22. júla som oslovil a pozval na posedenie pani Dňa 22. júla som oslovil a pozval na posedenie pani 

primátorku Katarínu Henekovú. Posedenie v mieste primátorku Katarínu Henekovú. Posedenie v mieste 
bydliska Obrancov mieru, k výročiu 90.-tich narode-bydliska Obrancov mieru, k výročiu 90.-tich narode-
nín našej drahej maminy Anny Kubíkovej.nín našej drahej maminy Anny Kubíkovej.

Ďakujeme celá rodina - dcéry Mária, Eva a syn Pa-Ďakujeme celá rodina - dcéry Mária, Eva a syn Pa-
vol. Pani primátorka hneď zareagovala i napriek vol. Pani primátorka hneď zareagovala i napriek 
tomu, že povinností v práci má neúrekom. Našla si tomu, že povinností v práci má neúrekom. Našla si 
čas a spolu s jej asistentom Mariánom Ondričkom čas a spolu s jej asistentom Mariánom Ondričkom 
našu maminu navštívili a zablahoželali jej s krásnou našu maminu navštívili a zablahoželali jej s krásnou 
kyticou a darčekom.kyticou a darčekom.

Vážená pani primátorka, ešte raz Vám chcem  Vážená pani primátorka, ešte raz Vám chcem  
v mene celej rodiny a aj maminy srdečne poďakovať. v mene celej rodiny a aj maminy srdečne poďakovať. 
Poďakovať za návštevu, ktorú ste uskutočnili a našli si Poďakovať za návštevu, ktorú ste uskutočnili a našli si 
čas na návštevu našej 90-ročnej maminy. Pozdravu-čas na návštevu našej 90-ročnej maminy. Pozdravu-
jeme a prajeme do ďalších rokov veľa úspechov, pro-jeme a prajeme do ďalších rokov veľa úspechov, pro-
spešných pre mesto Púchov, no a samozrejme veľa spešných pre mesto Púchov, no a samozrejme veľa 
zdravia, zdravia, zdravia. Ďakujeme.zdravia, zdravia, zdravia. Ďakujeme. Pavol Kubík Pavol Kubík 

tak poprosím nenáročnú prácu. Ďakujem. 0904 547 
152. Volať kedykoľvek.
• Ponúkam sezónne lesné práce v okolí.0903 948047
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. 
Počas pracovného týždňa na 4 - 5 hodín denne. 
Mzda 650 €/mesačne. Výhodou vodičský preukaz 
a minimálna prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc 
v domácnosti, pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 
0940 713 746
OZNAM
• SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS)   č.2/2022 na prenájom nebytových 
priestorov (kancelárske priestory) v  školskom 
pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. OVS  
bude  prebiehať od 26.7.2022 do 15.8.2022 do 9:00 h.  
Celé znenie  OVS bude zverejnené na www.tsk.sk 
a www.sosospu.sk

SLUŽBY
• Pozývame Vás na nákup zákuskov do talianskej 
cukrárne DOLCETTO, ktorá sídli na Moravskej ul. 
Berieme aj OBJEDNÁVKY. 
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.9.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Maľovanie, natieranie. 0902356631
•  Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137
•  VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech 
a iných. 0910 331 137
•  Strechy prístrešky, altánky 0911937319
•  Rekonštrukcie bytov, domov, nebytových 
priestorov, maľby, nátery, stierky, omietky, 
sadrokartóny 0911689723

INÉ
• Výkup parožia, tel. 0904834937 
• Predám murovaný domček s ovocnou záhradou v 
tichom prostredí. Cena dohodou. 0902/966614
• Predám poštové známky. Námety – fauna, flóra, 
šport - futbal, kozmonautika. Nerazítkované aj 
razítkované. 0908256210
• Predám alebo dám do prenájmu včelín pre 6 rodín, 
B - typ úľa v obci Lúky. Cena dohodou. 0905 899 060
• Predám invalidný vozík mesiac používaný, cena  
300 €. 0904 547 152
• Súrne hľadám dlhodobý prenájom garsónky 
alebo 1 izby v PU alebo v rodinnom dome 1 izbu do  
200 €. Som vo veľmi zložitej životnej situácii, nemám 
kde bývať, prosím dobrých ľudí o pomoc. Som 
poriadkumilovná, nefajčiarka, bezdetná. Prosím, 
pomôžte. Ďakujem za ponuky. 0904 547 152
• Predám: bicykel zn. Merida vhodný od 10 rokov 
v dobrom stave za 50 €, detskú hojdačku kúpenú 
v  e-shope pred 2 rokmi s príslušenstvom: kruky, 
hrazda, 2 húpačky, kotviace háky o rozmeroch v 
200, š 235, h 130 cm, nosnosť 60 kg za 100 €. Použité 
stavebné náradie: kelňa, fangľa, pilníky, kladivá, 
sekáče, lopaty, krompáč a pod. Cena dohodou. 
0905665996
• Opatrím starších ľudí v  okr. Púchov, tel.: 0949 
707 454
PRÁCA
Hľadám brigádu popri zamestnaní. 0949 494 511
• Hľadám brigádu na 1 - 2 hod. denne. 0944 341 880
• Súrne hľadám prácu v PU, na 4 h denne - 
upratovanie, mám zdravotné problémy s chrbticou, 

Základné organizácie Slovenského zväzu včelárov Základné organizácie Slovenského zväzu včelárov 
Púchov a Lúky pozývajú na Púchov a Lúky pozývajú na 
15. včelársku nedeľu púchovského regiónu,15. včelársku nedeľu púchovského regiónu,
ktorá sa uskutoční dňa 7.8.2022 od 9,00 hod.ktorá sa uskutoční dňa 7.8.2022 od 9,00 hod.
v Mestečku pri Púchovev Mestečku pri Púchove
ProgramProgram: : 
 9,00 hod. - Prezentácia včelárskych výrobkov 9,00 hod. - Prezentácia včelárskych výrobkov
10,00 hod. - Slávnostné zahájenie10,00 hod. - Slávnostné zahájenie
10,10 hod. – Vyznamenanie zaslúžilých včelárov10,10 hod. – Vyznamenanie zaslúžilých včelárov
10,30 hod. - Pasovanie novoprijatých včelárov 10,30 hod. - Pasovanie novoprijatých včelárov 
10,45 hod. - Vystúpenie HS Heligonica10,45 hod. - Vystúpenie HS Heligonica
Od 11,00 hod. sa uskutočnia v sále DK prednášky.Od 11,00 hod. sa uskutočnia v sále DK prednášky.
Súbežne bude prebiehať prSúbežne bude prebiehať predaj včelárskych potrieb edaj včelárskych potrieb 
a súťaž najlepší med regiónu. Počas celého dňa bude a súťaž najlepší med regiónu. Počas celého dňa bude 
prebiehať ochutnávka medu a taktiež bude ponúknu-prebiehať ochutnávka medu a taktiež bude ponúknu-
té bohaté občerstvenie a dobrá nálada. Na akciu pozý-té bohaté občerstvenie a dobrá nálada. Na akciu pozý-
vame všetkých včelárov a priateľov včelárstva.vame všetkých včelárov a priateľov včelárstva.

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk



oznamoznam


