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V sobotu hralo celé Divadlo, v nedeľu spievala Andy Lou
V sobotu 26.2.2022 sa obyvatelia Púchova mohli pred Divadlom zabaviť pri ve-V sobotu 26.2.2022 sa obyvatelia Púchova mohli pred Divadlom zabaviť pri ve-

selej hudbe, ktorá hrala z balkónov Divadla od 15. do 18. hodiny. Vystúpila hu-selej hudbe, ktorá hrala z balkónov Divadla od 15. do 18. hodiny. Vystúpila hu-
dobná skupina Signál, harmonikár Miroslav Štefánik z Lúk a Ľudová hudba Váh dobná skupina Signál, harmonikár Miroslav Štefánik z Lúk a Ľudová hudba Váh 

a na záver FS Váh tradične pochoval basu. V nedeľu vo veľkej sále sa opäť konal a na záver FS Váh tradične pochoval basu. V nedeľu vo veľkej sále sa opäť konal 
koncert, ktorý bol online prenášaný aj na Facebooku. Vystúpila hudobníčka a spe-koncert, ktorý bol online prenášaný aj na Facebooku. Vystúpila hudobníčka a spe-
váčka Andy Lou.               váčka Andy Lou.               Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: Spája nás Ľudskosť!
Toto sme naozaj nečakali. Ešte neskončila jedna Toto sme naozaj nečakali. Ešte neskončila jedna 

tragédia nášho ľudstva a už začala ďalšia. Najväč-tragédia nášho ľudstva a už začala ďalšia. Najväč-
ším utrpením je vidieť to množstvo nevinných ľudí ším utrpením je vidieť to množstvo nevinných ľudí 
zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.  zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.  
Trpia obyčajní ľudia na Ukrajine i v Rusku, ktorí za nič Trpia obyčajní ľudia na Ukrajine i v Rusku, ktorí za nič 
nemôžu a jediným ich „previnením“ bolo, že chceli nemôžu a jediným ich „previnením“ bolo, že chceli 
žiť v mieri. V správach denne sledujeme ako sa snaží žiť v mieri. V správach denne sledujeme ako sa snaží 
mnoho občanov Ukrajiny, najmä ženy a deti, dostať mnoho občanov Ukrajiny, najmä ženy a deti, dostať 
zo svojej krajiny, aby ochránili svoje životy. Pre mňa zo svojej krajiny, aby ochránili svoje životy. Pre mňa 
nepochopiteľná vec, v 21. storočí prežívať vojnu,  nepochopiteľná vec, v 21. storočí prežívať vojnu,  
o ktorej hrôzach sme doteraz len čítali v učebniciach o ktorej hrôzach sme doteraz len čítali v učebniciach 
dejepisu a inej literatúre a sledovali filmy. Je to po-dejepisu a inej literatúre a sledovali filmy. Je to po-
učenie aj pre nás, vážiť si všetko, čo máme – svoje učenie aj pre nás, vážiť si všetko, čo máme – svoje 
rodiny, domov. rodiny, domov. 

Bezodkladne po tom, ako sme vo štvrtok zazname-Bezodkladne po tom, ako sme vo štvrtok zazname-
nali informácie o vojne na Ukrajine, zasadal aj mest-nali informácie o vojne na Ukrajine, zasadal aj mest-
ský krízový štáb. Opäť ide pre nás o veci, s ktorými ský krízový štáb. Opäť ide pre nás o veci, s ktorými 
sme sa nestretli, a tak musíme postupovať koordino-sme sa nestretli, a tak musíme postupovať koordino-
vane, hoci emócie sú veľmi silné. Len rozvaha a pokoj vane, hoci emócie sú veľmi silné. Len rozvaha a pokoj 
nám pomôžu zvládnuť aj situáciu ohľadom pomoci nám pomôžu zvládnuť aj situáciu ohľadom pomoci 
všetkým, ktorí pred vojnou utekajú a sú bezmocní. všetkým, ktorí pred vojnou utekajú a sú bezmocní. 
Všetci prítomní členovia krízového štábu prejavili so-Všetci prítomní členovia krízového štábu prejavili so-
lidaritu s Ukrajinou a občanmi, ktorí boli zatiahnutí do lidaritu s Ukrajinou a občanmi, ktorí boli zatiahnutí do 
vojnového konfliktu, a ľútosť nad stratenými životmi vojnového konfliktu, a ľútosť nad stratenými životmi 
nevinných Ukrajincov, ale i občanov Ruska, ktorí boli nevinných Ukrajincov, ale i občanov Ruska, ktorí boli 
vtiahnutí do nezmyselného boja. Našou úlohou ako vtiahnutí do nezmyselného boja. Našou úlohou ako 
samosprávy je urobiť pasportizáciu všetkých ubyto-samosprávy je urobiť pasportizáciu všetkých ubyto-
vacích kapacít v meste a tieto informácie posunúť vacích kapacít v meste a tieto informácie posunúť 
orgánom štátnej správy. Sme v kontakte so Sloven-orgánom štátnej správy. Sme v kontakte so Sloven-
ským Červeným krížom i s ostatnými organizáciami  ským Červeným krížom i s ostatnými organizáciami  
a sme pripravení zapojiť sa do všetkých foriem po-a sme pripravení zapojiť sa do všetkých foriem po-
moci. Oslovil ma aj zástupca najväčšieho zamestná-moci. Oslovil ma aj zástupca najväčšieho zamestná-
vateľa v regióne, ktorý prezentoval pomoc podniku  vateľa v regióne, ktorý prezentoval pomoc podniku  
v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ďakujem. Chcem v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ďakujem. Chcem 
sa aj touto cestou poďakovať všetkým Vám, ktorí nám sa aj touto cestou poďakovať všetkým Vám, ktorí nám 
ponúkate pomoc, či už materiálnu alebo najnovšie ponúkate pomoc, či už materiálnu alebo najnovšie 
aj možnosti o ubytovanie a, samozrejme, aj možnosti o ubytovanie a, samozrejme, ďakujem ďakujem 
všetkým, ktorí začali prispievať na transparentný všetkým, ktorí začali prispievať na transparentný 
účet mesta č. ú. SK6909000000005169450413 účet mesta č. ú. SK6909000000005169450413 
(poznámka: “Pomoc utečencom”)(poznámka: “Pomoc utečencom”). Nesmiernu  . Nesmiernu  
a úprimnú vďaku cítim voči Radoslavovi Prokopovi  a úprimnú vďaku cítim voči Radoslavovi Prokopovi  
a jeho manželke, ktorí ihneď ponúkli a pripravili uby-a jeho manželke, ktorí ihneď ponúkli a pripravili uby-
tovacie zariadenie pre niekoľko rodín z Ukrajiny, ktorí tovacie zariadenie pre niekoľko rodín z Ukrajiny, ktorí 
sem prišli za svojimi príbuznými žijúcimi a pracujúci-sem prišli za svojimi príbuznými žijúcimi a pracujúci-
mi v Púchove. Samostatné zbierky na potraviny ale-mi v Púchove. Samostatné zbierky na potraviny ale-
bo oblečenie, či iné potrebné veci, priebežne vyhla-bo oblečenie, či iné potrebné veci, priebežne vyhla-
sujeme na mestskej stránke podľa aktuálnej situácie. sujeme na mestskej stránke podľa aktuálnej situácie. 
Situáciu monitorujeme a som v kontakte aj priamo Situáciu monitorujeme a som v kontakte aj priamo 
s niektorými rodinami, ktoré potrebujú pomoc ako s niektorými rodinami, ktoré potrebujú pomoc ako 
aj s osobou, ktorá zabezpečuje prevoz niektorých aj s osobou, ktorá zabezpečuje prevoz niektorých 
Ukrajincov za ich rodinami na Slovensko. Financie, Ukrajincov za ich rodinami na Slovensko. Financie, 
ktoré prídu na transparentný účet mesta, využijeme ktoré prídu na transparentný účet mesta, využijeme 
na pomoc utečencom, ktorí budú v našom meste, na pomoc utečencom, ktorí budú v našom meste, 
a to či už na ubytovanie, teplú stravu alebo ostatné a to či už na ubytovanie, teplú stravu alebo ostatné 
potrebné veci. potrebné veci. 

Zvážte si svoje možnosti pomoci a pokiaľ budete Zvážte si svoje možnosti pomoci a pokiaľ budete 
chcieť pomôcť (či už poskytnúť ubytovanie, potra-chcieť pomôcť (či už poskytnúť ubytovanie, potra-
viny, oblečenie, prevoz, dobrovoľnú osobnú pomoc viny, oblečenie, prevoz, dobrovoľnú osobnú pomoc 
pri organizácii,...), tak môžete zaslať email na adresu pri organizácii,...), tak môžete zaslať email na adresu 
msu@puchov.sk – do textu predmetu uveďte „Ponú-msu@puchov.sk – do textu predmetu uveďte „Ponú-
kam pomoc Ukrajine“ - a nezabudnite uviesť svoje kam pomoc Ukrajine“ - a nezabudnite uviesť svoje 

telefónne číslo a druh pomoci, ktorú viete poskytnúť. telefónne číslo a druh pomoci, ktorú viete poskytnúť. 
Budeme Vás kontaktovať. Na oficiálnych stránkach Budeme Vás kontaktovať. Na oficiálnych stránkach 
mesta nájdete formulár, ktorý bude možné vyplniť mesta nájdete formulár, ktorý bude možné vyplniť 
pre tento účel a tiež môžete použiť pre tento účel a tiež môžete použiť telefónne číslo telefónne číslo 
0905 557 5800905 557 580, na ktoré budete môcť nahlasovať , na ktoré budete môcť nahlasovať 
nielen svoju pomoc, ale toto bude slúžiť aj na mo-nielen svoju pomoc, ale toto bude slúžiť aj na mo-
nitorovanie aktuálnych požiadaviek zo strany samot-nitorovanie aktuálnych požiadaviek zo strany samot-
ných utečencov. Sledujte, prosím, oficiálne mestské ných utečencov. Sledujte, prosím, oficiálne mestské 
média. média. 

Registrujem aj veľa individuálnych iniciatív, ktoré Registrujem aj veľa individuálnych iniciatív, ktoré 
poskytujú rôzne druhy pomoci. Chcem poprosiť aj poskytujú rôzne druhy pomoci. Chcem poprosiť aj 
touto cestou tých, ktorí prevážajú ľudí z ukrajinských touto cestou tých, ktorí prevážajú ľudí z ukrajinských 
hraníc - len v prípade, ak majú v konečnej obci alebo hraníc - len v prípade, ak majú v konečnej obci alebo 
meste zabezpečené ubytovanie. V prvom rade totiž meste zabezpečené ubytovanie. V prvom rade totiž 
platí, že štát vytvoril na východe našej krajiny zaria-platí, že štát vytvoril na východe našej krajiny zaria-
denia, kde sa v prvotnej fáze o všetkých utečencov denia, kde sa v prvotnej fáze o všetkých utečencov 
postarajú. Následne bude v súčinnosti so štátom ko-postarajú. Následne bude v súčinnosti so štátom ko-
ordinovaným spôsobom zabezpečený prevoz do za-ordinovaným spôsobom zabezpečený prevoz do za-
riadení na strednom i západnom Slovensku. Situácia riadení na strednom i západnom Slovensku. Situácia 
sa však mení každým dňom.sa však mení každým dňom.

Chcem sa ešte raz poďakovať Vám všetkým, ktorí Chcem sa ešte raz poďakovať Vám všetkým, ktorí 
prejavili maximálnu mieru Ľudskosti a chcú pomôcť. prejavili maximálnu mieru Ľudskosti a chcú pomôcť. 
Spoločne sme v mysliach a modlitbách so všetkými Spoločne sme v mysliach a modlitbách so všetkými 
nevinnými, ktorí museli pred vojnou opustiť svoje nevinnými, ktorí museli pred vojnou opustiť svoje 
rodiny a domovy.rodiny a domovy.

Vrátim sa ešte k udalostiam minulého týždňa  Vrátim sa ešte k udalostiam minulého týždňa  
a spomeniem aj zasadnutie mestského zastupiteľ-a spomeniem aj zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva, ktoré okrem iného prerokovalo a schválilo stva, ktoré okrem iného prerokovalo a schválilo ZáZá
sady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní sady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní 
stravovania dôchodcom a zdravotne postihnustravovania dôchodcom a zdravotne postihnu
tým občanom v meste Púchov („obedy za euro“). tým občanom v meste Púchov („obedy za euro“). 
Zmenou zásad došlo k navýšeniu hranice dôchodku Zmenou zásad došlo k navýšeniu hranice dôchodku 
žiadateľa zo 490 eur na 500 eur. Zmenou zásad došlo žiadateľa zo 490 eur na 500 eur. Zmenou zásad došlo 
aj k úprave obdobia, na ktoré sa táto služba posky-aj k úprave obdobia, na ktoré sa táto služba posky-
tuje, keď za rozhodné obdobie sa považuje jeden tuje, keď za rozhodné obdobie sa považuje jeden 
kalendárny rok od 1.1. do 31.12. príslušného roka,  kalendárny rok od 1.1. do 31.12. príslušného roka,  
t. j. žiadosti podané v priebehu roka budú vydané t. j. žiadosti podané v priebehu roka budú vydané 

len do konca príslušného kalendárneho roka. len do konca príslušného kalendárneho roka. SchváSchvá
lením VZN č. 3/2022 (Trhový poriadok)lením VZN č. 3/2022 (Trhový poriadok) poslanci  poslanci 
umožnili, aby bolo možné v prípade nepriaznivej umožnili, aby bolo možné v prípade nepriaznivej 
pandemickej situácie alebo iných nepredvídateľných pandemickej situácie alebo iných nepredvídateľných 
okolností, organizovať Púchovský jarmok aj v niekto-okolností, organizovať Púchovský jarmok aj v niekto-
rom náhradnom termíne. Do úvahy tak prichádza rom náhradnom termíne. Do úvahy tak prichádza 
nový termín - tretia sobota v auguste alebo prvá so-nový termín - tretia sobota v auguste alebo prvá so-
bota v mesiaci september. Aktuálny termín konania bota v mesiaci september. Aktuálny termín konania 
Púchovského jarmoku v roku 2022 bude zo strany Púchovského jarmoku v roku 2022 bude zo strany 
mestského úradu oznámený v najbližších týždňoch mestského úradu oznámený v najbližších týždňoch 
na základe prognóz pandemickej alebo inej situácie. na základe prognóz pandemickej alebo inej situácie. 

Podpísala a odoslala som žiadosť o NFP a finan-Podpísala a odoslala som žiadosť o NFP a finan-
covania, za účelom realizácie projektu „Revitalizácia covania, za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 
verejného priestranstva sídliska Sedlište v Púchove“, verejného priestranstva sídliska Sedlište v Púchove“, 
ktoré podanie odsúhlasilo MsZ. Projekt rieši revita-ktoré podanie odsúhlasilo MsZ. Projekt rieši revita-
lizáciu územia od námestia na Dvoroch popred ZŠ lizáciu územia od námestia na Dvoroch popred ZŠ 
Mládežnícka, vnútroblokov obytných domov 1418, Mládežnícka, vnútroblokov obytných domov 1418, 
1419, 1422 a obytných domov 1424, 1420 a 1425,  1419, 1422 a obytných domov 1424, 1420 a 1425,  
a jeho hodnota predstavuje sumu 608.516,52 eur. a jeho hodnota predstavuje sumu 608.516,52 eur. 

V dnešnom vydaní Púchovských novín sa dočítate V dnešnom vydaní Púchovských novín sa dočítate 
aj aj o podmienkach na poskytnutie dotácie, keďže o podmienkach na poskytnutie dotácie, keďže 
termín na podanie žiadosti je do 31.3.2022.termín na podanie žiadosti je do 31.3.2022.

Tento týždeň končí obdobie karnevalov, zábav, Tento týždeň končí obdobie karnevalov, zábav, 
plesov, maškarných bálov, a hoci sme si počas tých plesov, maškarných bálov, a hoci sme si počas tých 
tohtoročných fašiangov veľa zábavy neužili, netreba tohtoročných fašiangov veľa zábavy neužili, netreba 
zúfať, pretože opatrenia sa pomaly uvoľňujú a s nimi zúfať, pretože opatrenia sa pomaly uvoľňujú a s nimi 
príde do našich životov aj viac kultúrneho a umelec-príde do našich životov aj viac kultúrneho a umelec-
kého „svetla“, sociálneho kontaktu, čo verím, aspoň kého „svetla“, sociálneho kontaktu, čo verím, aspoň 
trošku obmäkčí trápením stvrdnuté srdcia ľudí. Po-trošku obmäkčí trápením stvrdnuté srdcia ľudí. Po-
polcová alebo aj „škaredá“ streda, ktorá už tento týž-polcová alebo aj „škaredá“ streda, ktorá už tento týž-
deň bude prvým pôstnym dňom, zahajuje štyridsať-deň bude prvým pôstnym dňom, zahajuje štyridsať-
dňové pôstne obdobie, ktoré nás čaká až do Veľkej dňové pôstne obdobie, ktoré nás čaká až do Veľkej 
noci. Tradičné poznačenie popolom je sprevádzané noci. Tradičné poznačenie popolom je sprevádzané 
známymi slovami, ktoré je vždy dobré si pripomínať: známymi slovami, ktoré je vždy dobré si pripomínať: 
„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“

Ďakujem Základnej umeleckej škole v Púchove za Ďakujem Základnej umeleckej škole v Púchove za 
nádherný novoročný koncert, ktorý bol opäť jedineč-nádherný novoročný koncert, ktorý bol opäť jedineč-
ný svojimi umeleckými prednesmi všetkých interpre-ný svojimi umeleckými prednesmi všetkých interpre-
tov. Potešila ma aj sobotňajšia akcia Púchovskej kul-tov. Potešila ma aj sobotňajšia akcia Púchovskej kul-
túry, s.r.o, ktorá aspoň trošku pripomenula občanom, túry, s.r.o, ktorá aspoň trošku pripomenula občanom, 
čo sú Fašiangy. čo sú Fašiangy. 

Tento týždeň zahajuje svoje pôsobenie aj marec Tento týždeň zahajuje svoje pôsobenie aj marec 
ako prvý jarný mesiac, ktorý sa oslavuje aj ako Mesiac ako prvý jarný mesiac, ktorý sa oslavuje aj ako Mesiac 
knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Českoslo-knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Českoslo-
vensku vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačav-vensku vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačav-
ského. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď ského. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď 
bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho 
vášni – zbieraní kníh. Do piatka 4.3. tak na celom Slo-vášni – zbieraní kníh. Do piatka 4.3. tak na celom Slo-
vensku potrvá aj tradičný Týždeň slovenských kniž-vensku potrvá aj tradičný Týždeň slovenských kniž-
níc. Minulý týždeň som sa na skvelej besede, ktorú níc. Minulý týždeň som sa na skvelej besede, ktorú 
organizovalo naše CVČ Včielka, stretla so spisovate-organizovalo naše CVČ Včielka, stretla so spisovate-
ľom detských obľúbených kníh Valentínom Šefčíkom ľom detských obľúbených kníh Valentínom Šefčíkom 
a naozaj to bola skvelá akcia, ktorá všetkých prítom-a naozaj to bola skvelá akcia, ktorá všetkých prítom-
ných pripravila na blížiaci sa Mesiac knihy. ných pripravila na blížiaci sa Mesiac knihy. 

Zahoďme hnev, ktorý máme v sebe, pretože Zahoďme hnev, ktorý máme v sebe, pretože „Hnev „Hnev 
je ako kyselina, ktorá viac poškodí nádobu, kde je ulo-je ako kyselina, ktorá viac poškodí nádobu, kde je ulo-
žená, než to, čo sa vyleje.“žená, než to, čo sa vyleje.“ Zastavme zlo, konaním  Zastavme zlo, konaním 
dobra a vzájomnej pomoci. Prajem Vám všetkým do dobra a vzájomnej pomoci. Prajem Vám všetkým do 
ďalších dní zdravie, pokoj, dobré správy a aktuálne ďalších dní zdravie, pokoj, dobré správy a aktuálne 
teraz MIER.teraz MIER.

Katarína HenekováKatarína Heneková

Prispejte na transparentný účet mesta Púchov “Pomoc utečencom”Prispejte na transparentný účet mesta Púchov “Pomoc utečencom”
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V stredu 23. februára 2022 sa v Divadle 
Púchov konalo zasadnutie mestského zastupi
teľstva, ktoré zvolala a viedla primátorka mes
ta Katarína Heneková.

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo 15 po-
slancov, ospravedlnili sa poslanci Peter Bílik, Emil 
Filo, Rudolf Marman a Roman Špaček. V úvode 
vystúpili občania mesta so svojimi pripomienka-
mi a dopytmi. Následne hlavná kontrolórka mesta 
Marta Kavecká informovala poslancov o kontrole 
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
MsZ, Ročnej správe o kontrolnej činnosti HK za 
rok 2021 a Správe č. 6/2021 z kontroly výdavkov 
programu sociálne služby, podprogramov opatro-
vateľská služba a stravovanie dôchodcov za roky 
2019 a 2020.

Zásady pre poskytovanie stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnutým

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Zásady, 
ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stra-
vovania dôchodcom a zdravotne postihnutým 
občanom v meste Púchov („obedy za euro“). Stra-
vovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých 
občanov je služba, ktorú Mesto Púchov poskytuje 
v rámci svojho sociálneho programu občanom 
mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo 
invalidného dôchodku a občanom, ktorí sú pre 
svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spo-
ločné stravovanie a majú možnosť stravovať sa  
v školských zariadeniach za cenu 1 euro. Zmenou 
zásad došlo k navýšeniu hranice dôchodku žiada-
teľa zo 490 eur na 500 eur. Zmenou zásad došlo aj  
k úprave obdobia, na ktoré sa táto služba posky-
tuje, keď za rozhodné obdobie sa považuje jeden 
kalendárny rok od 1.1. do 31.12. príslušného roka, 
tj. žiadosti podané v priebehu roka budú vydané 
len do konca príslušného kalendárneho roka. Ná-
sledne bude potrebné opäť podať žiadosť na ďalší 
kalendárny rok. 

Schválenie troch všeobecne záväzných naria
dení

Poslanci schválili VZN č. 2/2022 o určení výšky 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 
a na štúdium v ZUŠ, výšku mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD  
a CVČ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné ná-
klady a podmienok úhrady v ŠJ, ktoré sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.

Ďalej schválili VZN 3/2022, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových mie-
stach na území mesta Púchov – Trhový poriadok, 
v znení Dodatku č.1/2019 k VZN č. 2/2016. Z dôvo-
du opakovaných opatrení na zabránenie šírenia 
COVID-19 počas pretrvávajúcej pandemickej 
situácie bolo nutné v minulých rokoch niektoré 
príležitostné trhy zrušiť alebo obmedziť ich ko-
nanie. Vzhľadom k tomu sa uvedené VZN dopĺňa  
o ustanovenie, na základe ktorého bude možné  
v prípade nepriaznivej pandemickej situácie alebo 

iných nepredvídateľných okolností organizovať 
Púchovský jarmok aj v niektorom náhradnom ter-
míne. Do úvahy tak prichádza termín tretia sobota 
v auguste alebo prvá sobota v mesiaci september. 
Aktuálny termín konania Púchovského jarmoku  
v roku 2022 bude zo strany mestského úradu 
oznámený v najbližších týždňoch na základe 
prognóz pandemickej alebo inej situácie. 

Ako tretie v poradí zastupiteľstvo schválilo 
VZN 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mes-
ta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájomných 
bytov vo vlastníctve Mesta Púchov, v znení Do-
datku č.1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 4/2017  
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníc-
tve Mesta Púchov a v znení VZN Mesta Púchov 
č.4/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo 
vlastníctve Mesta Púchov. V prípade, že nájomca 
požiadal o prevod bytu postaveného z rozpočto-
vých prostriedkov mesta Púchov do osobného 
vlastníctva, musí mať uzavretú nájomnú zmluvu 
na dobu neurčitú. S nájomcom je možné po no-
vom uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú 
výlučne v prípade, že nájomca požiadal o prevod 
bytu do osobného vlastníctva a zároveň bol ne-
pretržite nájomcom v predmetnom byte po dobu 
aspoň 5 rokov. V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy 
o prevode vlastníctva medzi mestom a nájomcom 
nedôjde ani do 9 mesiacov odo dňa podania žia-
dosti platí, že nájomný vzťah medzi mestom a ná-
jomcom je uzatvorený na dobu určitú 1 rok, ak ná-
jomca naďalej spĺňa podmienky podľa tohto VZN.

Zásady podpory individuálneho bývania  
a úprava rozpočtu 

Poslanci schválili nové zásady a zároveň zrušili 
Zásady podpory individuálneho bývania v mes-
te Púchov schválené 22.5.2013 vrátane doplnkov  
č. 1 až 4. Finančná podpora v zmysle zásad môže 
byť poskytnutá vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorá je 
na liste vlastníctva zapísaná ako rodinný dom ale-
bo byt a patrí do niektorého z katastrálnych úze-
mí: Púchov, Horné Kočkovce, Nosice, Vieska-Bez-
dedov, Ihrište, Hoštiná a má v danej nehnuteľnosti 
trvalý pobyt. Výšku finančnej podpory jednému 
vlastníkovi v zmysle týchto Zásad schvaľuje Mest-

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny v zásadách 
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projektu „obedy za euro“ a nový projekt na Sedlišti
ské zastupiteľstvo Púchov spravidla do 30. 9. prí-
slušného kalendárneho roka podľa rozpočtových 
možností z vlastných zdrojov mesta Púchov.

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo úpravu 
rozpočtu Mesta Púchov. Išlo predovšetkým o pre-
suny medzi už schválenými položkami a prevod 
prostriedkov schválených v roku 2021. 

Projekt Revitalizácia verejného priestranstva 
sídliska Sedlište

V ďalšom bode poslanci schválili Podanie žia-
dosti o NFP a financovania, za účelom realizácie 
projektu „Revitalizácia verejného priestranstva 
sídliska Sedlište v Púchove“, realizovaného v rám-
ci výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87. Jeho ciele 
sú v súlade s platným územným plánom Mesta 
Púchov a platným programom rozvoja Mesta 
Púchov. Zastupiteľstvo po diskusii schválilo za-
bezpečenie realizácie projektu v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie re-
alizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo 
výške 30.426 eur. Projekt rieši revitalizáciu územia 
od námestia na Dvoroch popred ZŠ Mládežnícka, 
vnútroblokov obytných domov 1418, 1419, 1422 
a obytných domov 1424, 1420 a 1425.

Projekt je rozdelený na 4 stavebné objekty: 
1. chodníky a spevnené plochy, ktorých asfalto-

vý povrch bude nahradený priepustnou skladbou 
s povrchom z betónovej dlažby, 

2. detské ihriská, mobiliár, prístrešky, smart prv-
ky a cyklostojany, detské ihriská sú diferencované 
podľa veku dieťaťa s certifikovanými hernými prv-
kami a dopadovými plochami, vo vnútroblokoch 
obytných domov budú oddychové plochy so se-
dením, prekryté pergolami, doplnený bude mobi-
liár, smetné koše, inteligentné lavičky so solárnym 
nabíjaním a cyklostojany,

3. verejná zeleň a infiltračná priekopa - na celom 
riešenom území bude realizovaná obnova zelene 
zakladaním nových trávnikov, výsadbou stromo-
vej zelene, živých plotov a trvaliek, na námestíčku 
Dvorov bude odstránená bývalá fontánka a na jej 
mieste je navrhovaná infiltračná priekopa vo for-
me vsakovacej depresie s vlhkomilným bylinným 
spoločenstvom (dažďová záhrada),

4. verejné osvetlenie - pôvodné prvky verejné-
ho osvetlenia v riešenom území sa nahradia no-
vými LED svietidlami, pričom sa zrekonštruujú aj 
káblové rozvody. Výška oprávnených výdavkov 
projektu predstavuje sumu 608.516,52 eur, z toho 
spolufinancovanie projektu zo strany mesta je vo 
výške 5%

Voľba prísediacich pre Okresný súd Považská 
Bystrica

Poslanci zvolili prísediacich pre Okresný súd Po-
važská Bystrica na obdobie r. 2022 – 2026: Miro-
slavu Lapšovú, Juraja Škripca a Alenu Strýčkovú  
a poverili primátorku mesta Katarínu Henekovú 
vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení.

Informácia o investičných akciách Mesta 
Púchov

Zastupiteľstvo prerokovalo informáciu o inves-
tičných akciách Mesta Púchov, ktoré sa realizujú 
alebo prebieha proces vysúťaženia dodávateľa:

1. Doplnenie žalúzií Divadlo (interiérových) - do-
dávateľ Neta, s.r.o. – 10.000 eur,

2. Vybudovanie parkovacích miest Okružná - do-
dávateľ Kompletstav, s.r.o. Ladce – 38.000 eur,

3. Prestavba objektov A a B na Kolonke + prípoj-
ka NN - dodávateľ Strojstav spol. s.r.o., 

4. Pamäť lesa dodávateľ - Veríme v zábavu s.r.o. 
– 35.300 eur,

5. Amfiteáter - dodávateľ Stanislav Zúbek - 
135.000 eur, 

6. Kompostáreň mesta Púchov - dodávateľ MIPE 
Invest, s.r.o., 

7. Rekonštrukcia časti komunikácie Komenské-
ho dodávateľ Strabag, s.r.o. - 177.930 eur,

8. Rekonštrukcia križovatky Komenského  
a J.Kráľa - dodávateľ Strabag, s.r.o. - 55.600 eur,

9. SOV – úprava priestoru pre CVČ – 50.000 eur,
10. Rekonštrukcia vnútrobloku F. Urbánka - 

250.000 eur, 
11. Rekonštrukcia cesty Ihrište - 30.000 eur,
12. Realizácia parkovacích miest pri Plecháči - 

100 000 eur,

13. Rekonštrukcia a odvodnenie komunikácií za 
Lidlom – 19.500 eur, 

14. Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie pri 
garážach pri Makyte – 83.000 eur,

15. Úprava verejného priestranstva pred HZ Hor-
né Kočkovce – 15.000 eur.

Záverečnými bodmi rokovania mestského za-
stupiteľstva boli predaj, kúpa, nájom a správy  
o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ.  
V bode Rôzne zastupiteľstvo vzalo na vedomie ná-
vrh Memoranda o spolupráci a partnerstve medzi 
Mestom Púchov a Centrom voľného času, zastre-
šujúcim platformu Mládežnícky parlament mesta 
Púchov a poslanci ho potvrdili svojim podpisom. 
Primátorka mesta Katarína Heneková poďakovala 
hlavnej kontrolórke Marte Kaveckej za jej kvalit-
nú kontrolnú prácu pre mesto Púchov (vo svojej 
funkcii končí ku dňu 30.6.2022). Po interpeláciách 
občanov a poslancov sa rokovanie zastupiteľstva 
ukončilo.                    Text a foto: Slavomír Flimmel 
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Hasičský a záchranný zbor

„Bociani“ z občianskeho združenia Turisti Ostrá 
hora Horovce vytvorili v sobotu 19. 2. 2022 uni-
kátny slovenský rekord. Podarilo sa im vyrobiť naj-
dlhšiu tlačenku na Slovensku, ktorá merala 9,96 
m a vážila takmer 80 kg. Pôvodne merala až 10,1 
m, no pri chladení sa trochu scvrkla. Na jej výrobu 
sa použilo napríklad 25 kg bravčových kolien. Tla-
čenka sa chladila počas zápasu o bronz medzi Slo-
venskom a Švédskom a preto dostala príznačný 
názov „bronzová tlačenka“. Členovia si popri výro-

be pochutnávali aj na výbornej kapustnici a tep-
lom punči. „Kedže Bociani z OZT Ostrá hora Horov-
ce predvídali bronz našich hokejistov v Pekingu, 
na ich počesť sa rozhodli vytvoriť tento slovenský 
rekord“ dodal s úsmevom Branislav Cíbik. Rekord 
bude zaznamenaný aj v knihe Rekordy Slovenska. 
„Bociani“ si predsavzali, že o rok sa posnažia svoj 
rekord prekonať. 

Michal Jesenský (OZT Ostrá hora Horovce)
foto : Murphy

Slovenský rekord v Horovciach  
najdlhšia tlačenka na Slovensku

Dňa 21. februára, po pol druhej hodine popo-
ludní bola ohlásená dopravná nehoda dodávky  
a osobného motorového vozidla, ktorá sa stala na 
ceste č. II/507 medzi Púchovom a Považskou Bys-
tricou. 

Na zásah boli vyslaní štyria príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru s jedným zásahovým vo-
zidlom.

Po príchode hasičov na ohlásené 
miesto bolo zistené, že pri doprav-
nej nehode sa z dvoch účastníkov 
zranila jedna osoba. V dôsledku uda-
losti bol čiastočne blokovaný jeden 
jazdný pruh.

Hasiči po príchode preverili 
zdravotný stav oboch účastníkov  
a zranenej osobe poskytli predlekár-
sku pomoc ošetrenie. V súčinnosti  
s posádkou zdravotných záchraná-
rov bola osoba naložená na trans-
portnú dosku, prenesená do sanitky 
ZZS a následne odvezená na ďalšie 
ošetrenie do nemocnice. Hasiči na 
vozidlách vykonali požiarno-bez-
pečnostné opatrenia a prostredníc-

tvom absorpčnej látky postupne zachytili a neu-
tralizovali vytečené prevádzkové kvapaliny.

Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou 
príslušníci HaZZ asistovali pri bezpečnom nalo-
žení havarovaných automobilov na vozidlá odťa-
hovej služby, odstránení následkov udalosti a ná-
slednom sprejazdnení vozovky v plnom rozsahu.

KR HaZZ Trenčín 

Dopravná nehoda medzi Púchovom  
a P. Bystricou čiastočne uzavrela cestuK úniku ropných látok nedošlo

Hliadka mestskej polície zasahovala na Zá-
brehu, kde mali podľa telefonického oznáme-
nia uniknúť ropné látky. Podľa oznamovateľa 
vznikli po daždi dúhové fľaky, ktoré zrejme 
vznikli splavením nejakej ropnej látky zo záhra-
diek nad Zábrehom. Mestskí policajti na mieste 
a v jeho okolí nezistili únik žiadnych ropných 
látok, olejové fľaky vznikli pravdepodobne po 
prudkom daždi splavením nejakej staršej škvr-
ny napríklad z mechanizmov po nedávnych 
výkopových prácach. 

Polonahý po kruhovom objazde
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zá-

kladne telefonického oznámenia na Chmelinci, 
kde podľa oznámenia mal po kruhovom ob-
jazde behať neznámy muž pod vplyvom alko-
holu, ktorý behal popred automobily a búcha 
po kapotách. Hliadka na mieste našla polona-
hého muža evidentne pod vplyvom alkoholu, 
ktorý odmietol preukázať svoju totožnosť. 
Hliadka ho predviedla na oddelenie mestskej 
polície, kde mu po zistení totožnosti namerali 
v dychu viac ako dve promile alkoholu. Pries-
tupok vyriešili mestskí policajti napomenutím, 
následne ho zdravotní záchranári previezli na 
ošetrenie do považskobystrickej nemocnice.

Neustlal si
Hliadka preverovala telefonické oznámenie 

podľa ktorého na Štefánikovej ulici v pivnici 
bytového domu prespáva bezdomovec. Hliad-
ka krátko pred polnocou na mieste našla muža 
z Púchova, ktorého z miesta vykázala. 

Text a foto: MsP Púchov

Spôsob parkovania niektorých vodičov je nepo-
chopiteľný, mestská polícia priestupky trestá.
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V piatok 25. 2. 2022 zvolala primátor-
ka mesta Púchov Katarína Heneková 
mimoriadne online zasadnutie Krízo-
vého štábu mesta Púchov, v súvislosti  
s aktuálnou vojnovou situáciou na 
Ukrajine, v nadväznosti na online roko-
vanie Únie miest Slovenska. Primátor-
ka už v úvode zasadnutia vyjadrila zne-
pokojenie a smútok nad situáciou na 
Ukrajine. Všetci prítomní členovia krí-
zového štábu prejavil solidaritu s Ukra-
jinou a občanmi, ktorí boli zatiahnutí do 
vojnového konfliktu agresora zo strany 
Ruskej federácie. Ľútosť nad stratený-
mi životmi nevinných Ukrajincov, ale  
i občanov Ruska, ktorí boli vtiahnutí do 
boja proti svojmu susedovi.

Partnerským mestom Púchova je 

Bila Cerkva, najväčšie mesto Kyjevskej 
oblasti, ktoré má v súčasnosti viac ako 
200 tis. obyvateľov a počas včerajších 
útokov sa ocitlo medzi zasiahnutými 
mestami. Členovia mestského krízo-
vého štábu rokovali o organizovanej 
pomoci mesta Púchov v prípade, že 
bude nevyhnutné poskytnúť pomoc 
obyvateľom nielen partnerského mes-
ta Bila Cerkva, ktorému primátorka Ka-
tarína Heneková zasiela list s prejavom 
podpory a ochoty pomôcť akoukoľvek 
potrebnou formou, ale aj ostatným 
obyvateľom Ukrajiny, ktorí aktuálne 
opúšťajú jej hranice a hľadajú útočisko 
v bezpečnejších krajinách, medzi ktoré 
patrí i Slovensko. 

V súčasnosti sú na hranici s Ukra-

jinou otvorené hraničné priechody 
Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemen-
ce, Čierna nad Tisou a Ulič, kde sú 
zriadené hotspoty posilnené prísluš-
níkmi ozbrojených síl. Odporúčaným 
postupom pre samosprávy je vykonať 
pasportizáciu možných ubytovacích 
kapacít pre potreby umiestnenia 
utečencov v mestách a identifikovať 
väčšie objekty či priestranstvá, kde 
by bolo možné vybudovať záchytné 
zariadenia. Ostatné procesy budú ko-
ordinovať Okresné úrady v sídle krajov, 
zároveň Únia miest Slovenska vzniesla 
na včerajšom rokovaní požiadavku, 
aby primátor okresného mesta bol 
súčasťou rokovania príslušného okres-
ného krízového štábu, a to z dôvodu 
efektívnejšej koordinácie a informo-
vanosti. Mesto Púchov a Autobusová 
doprava Púchov, a.s. sú pripravení 
pomôcť aj s dovozom obyvateľov ute-
kajúcich z Ukrajiny prostredníctvom 
autobusov, z Východného Slovenska 
do azylových domov. 

Primátorka mesta Katarína Hene-
ková: „Mesto Púchov hľadá všetky 
možnosti zapojenia sa do pomoci ob-
čanom utekajúcim z Ukrajiny, pričom 
o prípadných zbierkach šatstva, po-
travín, prikrývok a ďalšieho, budeme 
informovať. Sme v kontakte so Sloven-
ským Červeným krížom i s ostatnými 
organizáciami a sme pripravení zapojiť 
sa do všetkých foriem pomoci. Oslovil 

ma aj zástupca najväčšieho zamest-
návateľa v regióne, ktorý prezentoval 
pomoc podniku v súvislosti so situá-
ciou na Ukrajine. Ďakujem. A taktiež 
ďakujem všetkým, ktorí neváhajú  
a v prípade nutnosti nám pomôžu. 
Všetkým prajem, v týchto ťažkých a pre 
väčšinu z nás nepoznaných chvíľach, 
hlavne veľa zdravia a sily do ďalšieho 
obdobia.“ 

Cieľom zasadnutia členov mestské-
ho krízového štábu bolo spoločne 
vyhodnotiť vojnový konflikt na Ukra-
jine a zaujať tak rozvážny postoj voči 
terajšiemu dianiu na Ukrajine, ktoré sa 
bezprostredne týka ako Slovenska, tak 
i ďalších okolitých krajín, zmobilizova-
ných pomôcť najviac, ako sa len bude 
dať. Prioritou je nešíriť dezinformá-
cie a nepodliehať panike, ale prejaviť 
spolupatričnosť tým, ktorí to aktuálne 
potrebujú, rovnako ako zabezpečenie 
základných životných práv a potrieb. 
Primátorka mesta prítomných členov 
oboznámila na zasadnutí aj s obsahom 
dokumentu Situačný plán navrhova-
ných opatrení Ministerstva vnútra SR  
v súvislosti s vývojom situácie na Ukra-
jine s dosahom na Slovensko. 

Mesto Púchov odsudzuje vojnový 
konflikt na Ukrajine a ako deklaruje 
vyššie, je pripravené zapojiť sa do po-
moci všetkým obyvateľom Ukrajiny.

Laura Krošláková 

Mimoriadne zasadnutie mestského krízového štábu
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Dňa 22.2.2022 sa v Divadle Púchov Dňa 22.2.2022 sa v Divadle Púchov 
konal Novoročný koncert ZUŠ Púchov konal Novoročný koncert ZUŠ Púchov 
pod záštitou primátorky mesta Kata-pod záštitou primátorky mesta Kata-
ríny Henekovej. Účinkovali sólisti a sú-ríny Henekovej. Účinkovali sólisti a sú-
bory ZUŠ a vokálna skupina Harmony. bory ZUŠ a vokálna skupina Harmony. 

Vrcholom programu bolo spoločné Vrcholom programu bolo spoločné 
vystúpenie s hosťom koncertu – spe-vystúpenie s hosťom koncertu – spe-
váčkou Zuzanou Smatanovou. Koncert váčkou Zuzanou Smatanovou. Koncert 
moderovala Jana Vozárová.moderovala Jana Vozárová.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Novoročný koncert ZUŠ Púchov so Zuzanou Smatanovou
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V zmysle platného VZN č. 20/2020 
O poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Púchov je možné požiadať  
o dotáciu z mesta Púchov raz ročne 
a termín na podanie žiadostí je 31. 
marec 2022.

Vyplnenú žiadosť o dotácie treba  
s potrebnými náležitosťami doručiť 
do podateľne MsÚ Púchov v termíne 
do 31. 3. 2022. Žiadosti prejdu naj-
skôr formálnou kontrolou na Odde-
lení školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov a následne budú predložené 
do príslušných komisií, ktoré k nim 
zaujmú odporúčacie kladné alebo 
záporné stanovisko. Takéto žiadosti 
ďalej putujú na schválenie primátor-
ke mesta, mestskej rady a následne 
do mestského zastupiteľstva. 

Rozpočet na prerozdelenie dotácií, 
ktorý bol schválený na decembro-
vom zasadnutí MsZ, vo výške 45.000 
eur na dotácie pre športové kluby  
a 20.000 eur na podporu sociálneho 
zabezpečenia a kultúrnych podujatí, 
bol zvýšený na podnet primátorky 
mesta Kataríny Henekovej a pred-
sedov komisií, ktorí brali do úvahy 
zvyšujúci sa počet žiadostí o dotáciu  
a záujem všetkých zainteresovaných 
o podporu stálych i nových žiada-
teľov. 

Z rozpočtu mesta sa môžu podľa 
uvedeného VZN poskytovať dotá
cie:

• právnickým osobám (nadácie, ne-
zisková organizácia, Slovenský Červe-
ný kríž, občianske združenie),

• fyzickej osobe – podnikateľovi, 
ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo 
na území mesta, alebo ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mesta, 
alebo poskytujú služby obyvateľom 
mesta.

Z rozpočtu mesta na príslušný roz-
počtový rok možno na jeden účel 
(projekt) poskytnúť iba jednu dotáciu, 
a to maximálne do 70% hodnoty roz-
počtových nákladov na projekt, akciu 
alebo účel žiadosť. Žiadateľ, ktorému 
bola poskytnutá dotácia, umožní or-
gánom mesta kontrolovať výkon kon-
krétnej úlohy alebo akcie, na ktorú 
bola dotácia poskytnutá. Z rozpočtu 
mesta sa podľa nariadenia môže po-
skytnúť dotácia iba žiadateľovi, ktorý 
má vysporiadané záväzky voči mestu, 
čo preukazuje čestným vyhlásením. 

Kompetenciu rozhodnúť o po
skytnutí dotácie má (Zásady roz
počtového hospodárenia mesta):

1. Primátorka mesta pri žiadostiach 
do sumy 1000,00 eur/žiadosť

2. Mestská rada pri žiadostiach od 
1001,00 eur do 3000,00 eur/žiadosť

3. Mestské zastupiteľstvo pri žiados-
tiach v sume nad 3000,00 eur/žiadosť

Podporované oblasti a činnosti: zá-
ujmová umelecká činnosť a kultúrne 

aktivity, telovýchova, šport a mládež, 
rozvoj školstva a vzdelávania, charita, 
zdravotníctvo a zdravotne postihnutí.

Zúčtovanie dotácií:
• Prijímateľ dotácie je povinný po-

užiť poskytnutú dotáciu do 31. 12. 
príslušného rozpočtového roka; do 
tohto termínu je povinný vykonať aj 
zúčtovanie dotácie.

• Prijímateľ dotácie je povinný pred-
ložiť vyúčtovanie poskytnutej dotá-
cie v termíne stanovenom v zmluve.  
V odôvodnených prípadoch môže pri-
jímateľ dotácie požiadať o predĺženie 
termínu vyúčtovania, pričom musí 
doručiť mestu žiadosť v termíne naj-
neskôr do 30 kalendárnych dní pred 
zmluvne dohodnutým termínom vy-
účtovania, najneskôr však do termínu 
podľa bodu1.

• Vyúčtovanie dotácie musí obsaho-
vať: a) dokumentáciu, ktorou preu-
kázateľným spôsobom doloží (napr. 
fotografie, text v tlači, materiáloch  
a pod.), že aktivita akcia, úloha alebo 
projekt bol financovaný z rozpočtu 
mesta, resp. s jej finančným príspe-
vkom uvedeným v presnej sume, b- 
kópie všetkých účtovných dokladov 
(faktúry, príjmové a výdavkové po-
kladničné doklady, bankové výpisy, 
zmluvy, prezenčné listiny, dodacie 
listy a iné), ktoré preukázateľne, kom-
pletne a správne vydokladujú použi-
tie dotácie na schválený účel (poduja-
tie, akciu, úlohu) v zmysle uzatvorenej 
zmluvy, c) tabuľku vyúčtovania do-
tácie, v ktorej uvedie číslo dokladu, 
druh, sumu a dátum úhrady výdavku 
podľa prílohy č.2 tohto VZN.

• Prijímateľovi dotácie, ktorý nepred-
loží vyúčtovanie dotácie v termíne 
stanovenom v zmluve alebo použije 
túto dotáciu na iný účel ako bol urče-
ný v zmluve, alebo nevyčerpá všetky 
poskytnuté finančné prostriedky je 
povinný vrátiť celú poskytnutú sumu 
dotácie. 6. Avízo o vrátení prostried-
kov

• Avízo o vrátení prostriedkov prijí-
mateľ dotácie písomne resp. elektro-
nickou poštou zašle zamestnancovi 
mesta

Dotácie poskytuje aj TSK
Občanom dávame do pozornosti, že 

môžu taktiež využiť aj čerpanie dotá-
cie z rozpočtu TSK, o ktorú je možné 
požiadať do 31. marca 2022. Takáto 
dotácia poskytnutá župou je určená: 
DHZ, JDS, SZZP, neziskovým organizá-
ciám, občianskym združeniam, práv-
nickým a fyzickým osobám. Viac info 
na www.tsk.sk

Tvorba a zlepšovanie všeobecne zá-
väzných nariadení je nikdy nekončiaci 
proces. Svedčí o tom predovšetkým 
fakt, že aj Všeobecne záväzné naria-
denie o poskytovaní dotácií z rozpoč-
tu Mesta Púchov od svojho vzniku až 

po súčasnosť niekoľkokrát flexibilne 
reagovalo na mnohé aktuálne zákon-
né úpravy a podnety žiadateľov o do-
táciu.

Jeho terajšie znenie bolo prijaté  
s účinnosťou od 1. 1. 2021 a komplex-
ne upravuje podmienky poskytova-
nia dotácií. Je ním presne stanovené 
komu možno poskytnúť dotáciu, 
za akých podmienok, že výšku fi-
nančných prostriedkov určených na 
poskytnutie dotácií schvaľuje mest-
ské zastupiteľstvo v rámci rozpočtu 
mesta na príslušný rozpočtový rok, 
taktiež to, že dotácia podlieha roč-
nému zúčtovaniu s rozpočtom mes-
ta, nemožno ňou zvýšiť celkový dlh 
mesta a stanovuje, že na poskytnutie 
dotácie nie je právny nárok a preto sa 
prijímatelia nemôžu spoliehať, že im 
bude poskytnutá v takej výške, v akej 
o predmetnú dotáciu žiadajú. Dotácia 
môže byť poskytnutá do výšky 70 % 
rozpočtovaných nákladov na projekt, 
akciu, účel žiadosti. Je len doplnko-
vým financovaním konkrétnej akcie  
a nemá slúžiť na celoročnú činnosť.

Poskytovanie dotácií z verejných 
zdrojov sa riadi zákonom o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy 
a je preto legitímne, že sa vyžaduje 
kompletná dokumentácia k podanej 
žiadosti a zúčtovaniu dotácie vrátane 
všetkých účtovných dokladov, ktoré 

preukázateľne, kompletne a správ-
ne vydokladujú použitie dotácie na 
schválený účel. Stanovený termín 
na podávanie žiadostí je 31. marec 
bežného roka, čím sa zabezpečuje 
všetkým žiadateľom rovnaký dosta-
tok času skompletizovať pomerne 
obsiahlu a kvalifikovanú žiadosť spolu 
s prílohami. 

Prerokovanie žiadostí, spracova-
nie návrhov na poskytnutie dotácie 
a postup pri poskytnutí dotácie má 
vo všeobecne záväznom nariadení 
presne stanovené termíny tak, aby po 
posúdení žiadosti, schválení žiadosti 
a podpise zmluvy mohli byť finančné 
prostriedky poukázané na účet žiada-
teľa. Celý proces je ukončený zúčtova-
ním a vyúčtovaním dotácie v termíne 
stanovenom v zmluve. Prijímateľ do-
tácie, ktorý nepredloží vyúčtovanie  
v termíne alebo použije dotáciu na 
iný účel, ako bol určený v zmluve, 
alebo nevyčerpá všetky poskytnuté 
finančné prostriedky, je povinný vrátiť 
celú poskytnutú sumu dotácie. Vyna-
ložené financie prinášajú dostatočne 
vysokú hodnotu pre cieľové skupiny, 
ktoré ju vo zvýšenej miere potrebujú.

Daniela Gabrišová, 
vedúca oddelenia školstva  

a sociálnych vecí 
Irena Kováčiková, 

preds. komisie vzdelávania

Žiadosti o dotácie je možné podať opäť do 31. marca
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pravujem skvelú párty s vami, pretože 
(čo je pre mňa najdôležitejšie) jumping 
vytvára aj nové priateľstvá. Čo k tomu 
dodať? Už len... doskákania, priatelia!

P.S. Ďakujem všetkým mladším  
a starším dievčatám a chlapcom, ktorí 

nás navštívili počas nášho fungovania, 
Monike Belianskej za to, že tu máme 
jumping centrum, Monike Pálušovej za 
inšpiráciu a Pati Koniarikovej za skvelé 
hodiny.      Jana Kuchtová, 

jumping lektorka, CVČ Púchov 

„Väčšina ľudí hrá divadlo vo svojom 
živote ako herci na javisku: v srdci sú 
naladení úplne inak, než sa navonok 
tvária. Neznetvoruj si teda tvár! Buď 
taký, aký si!“ — Bazil Veľký

V roku 1996, spolu s pani Evkou Ko-
váčovou, prišlo do Včielky aj divadlo  
s príznačným menom Priateľ. Stre-
távali sme sa v priestoroch CVČ, kde 
sme vždy zažívali veľa dobrej nálady, 
radosti a tvorivej činnosti. Cez projek-
ty pod názvom Mosty priateľstva sme 
mali možnosť vycestovať i do zahrani-
čia, kde sme sa predstavili so svojimi 
divadelnými hrami. Na slovenskom 
gymnáziu v Maďarsku si mohli žiaci  
a študenti pozrieť hru Sladký zázračný 
liek. Za odmenu nás dokonca prijala 
veľvyslankyňa SR Eva Mitrová na veľ-
vyslanectve v Budapešti. Cestou sme 
vystúpili vždy aj v iných mestách, od-
kiaľ sme odchádzali nadšení z potles-
ku divákov. Počas ďalších rokov sme 
cez projekt navštívili Viedeň, Hlinsko  
a mnohé iné zahraničné mestá s hrami 
Kráľovstvo abeceda, Mrázik, Snehuli-
enka a sedem trpákov... Všade sa náš 
kolektív utužil, vznikli nové priateľstvá, 
zažili sme množstvo krásnych chvíľ, 
na ktoré si po rokoch spomínajú naši 
členovia, ktorí sú už dávno dospelí, ale  
i napriek tomu na nás nezabudli: 

Roman Švec: Spomínam si, že to boli 
príjemné časy. Super partia a zábava. 
Bolo fajn mať okolo seba nadšených 
ľudí zapálených pre to, čo ich bavilo.

Dáša Kollár Illyová: Na čas stráve-
ný v divadle spomínam vždy s veľkou 
láskou. A to nielen na kolektív a vede-

nie, ale aj na výnimočné predstavenia, 
ktoré sme spoločne nacvičili. Do života 
mi to dalo veľa, naučila som sa spolu-
pracovať, improvizovať, súťažiť a aj vy-
hrávať. Ďakujem.

Miroslav Mikušinec: Veľmi pekné 
zážitky. Spoznal som veľa kamarátov 
a kamarátiek a tiež miest, ktoré sme 
navštívili. Keď si na to spomeniem, tak 
s úsmevom a pocitom, ako nám bolo 
dobre.

Veronika Šumcová: Na čas strávený 
v CVČ Včielka na divadelnom krúžku 
Priateľ spomínam s láskou a vďakou, že 
som i ja mohla ochutnať, aké je to stáť 
na doskách, ktoré znamenajú svet. My-
slím si, že mi táto skúsenosť pomohla 
zlepšiť komunikačné schopnosti, po-
stavením sa pred divákov som mala 
možnosť prekonať samú seba a v ne-
poslednom rade to vo mne zakorenilo 
lásku k divadlu, hudbe, tancu a kultúre 
ako takej.

Monika Ficeková: Divadelný súbor 
Priateľ bol pre mňa veľká srdcová zá-
ležitosť nielen kvôli ľuďom, ktorých 
som v súbore mala veľmi rada, ale i pre 
miesta, ktoré som s divadlom mohla 
spoznať. Stáť na pódiu a ukázať všet-
kým čo sme sa naučili, bola pre mňa 
obrovská pocta. Na toto životné ob-
dobie spomínam moc rada a ďakujem 
Vám zaň.

Čo môže byť väčšie ocenenie ako 
tieto krásne slová? Ďakujem všetkým 
bývalým členom za ich výkony, vďaka 
ktorým mám na tento čas nádherné 
spomienky i ja. 

Dáša Illyová, CVČ Včielka 

Spomienka na DS Priateľ

Roky v Centre voľného času v Púcho-
ve plynú ako voda. Nudiť sa tu nestih-
nete a ani si nevšimnete, ako za pár dní 
preskočíte z roku 2014 do roku 2022. 
A my sme tých osem rokov preskákali 
doslova.

Jumping na Slovensku začal písať 
svoju históriu v roku 2010, kedy ho  
k nám „priniesla“ od českých susedov 
Vierka Gimecká. Ide o špeciálne zo-
stavené cvičenie na patentovaných 
fitness trampolínkach za sprievodu 
rytmickej hudby. Za založenie akredi-
tovaného Jumping BEES centra vďačí-
me Monike Belianskej. Je veľmi obľú-
bený u žien, ale nájde sa aj pár chlapov, 
ktorí si trúfnu odcvičiť lekciu (tí, ktorí to 
skúsia, uznajú, že to nie je len také ho-
cijaké „hopkanie“). 

Do našej ponuky sme zaradili aj jum-
ping pre deti, pre ktoré je skákanie 
na trampolínkach úplne prirodzené  
a veľmi prospešné pre ich zdravie. Zá-
ujmový útvar Jumping Kids funguje 
v CVČ tretí rok a teší sa veľkej obľube. 
Okrem neho v lete deti môžu jumping 
vyskúšať v letných táboroch a na jed-
norazových detských hodinách. 

Jumping je zábavný a poskytuje 
mnoho výhod pre naše telo. Spomaľu-
je starnutie, zvyšuje svalový tonus, 
navyšuje vitálnu kapacitu pľúc, pôsobí 
proti depresii a únave, upravuje trá-

venie, posilňuje svalové partie, rozvíja 
motoriku, koordináciu a stabilitu, pod-
poruje relaxáciu a spánok, stimuluje 
nervový systém, zrýchľuje lymfatický 
obeh, pomáha znižovať krvný tlak  
a tým predchádzať kardiovaskulárnym 
ochoreniam, poskytuje úľavu od bo-
lesti chrbta a hlavne dáva možnosť „vy-
pnúť hlavu“ a dokonale sa odreagovať. 

Napriek tomu, že v Púchove je ozaj 
rozmanitá ponuka rôznych športov, 
skupinových cvičení a fitness centier, 
záujem o trampolínky stále neutícha. 
Fungujeme ako jedna rodina, striedajú 
sa tu staré známe tváre s tými novými. 
Každý je u nás vítaný. Vieme si lekcie 
spestriť rôznymi zábavnými výzvami, 
maratónmi, fit pobytmi, akciami typu 
Mikulášsky, Halloweensky, či Novoroč-
ný jumping a občas vieme zorganizo-
vať aj nejakú tú dobročinnosť. Neza-
stavila nás ani pandémia. Cvičili sme 
online z našich príbytkov, čo oceňo-
vali hlavne naši susedia v panelákoch. 
Dnes už opäť môžeme cvičiť spolu, te-
šíme sa na krajšie počasie, aby sme si 
naše lekcie užili na čerstvom vzduchu. 

Naše siedme narodeniny sme oslávili 
cez monitory. Verím, že 6. marca 2022 
oslávime tie ôsme poriadnou dávkou 
endorfínov na spoločnom narodeni-
novom maratóne. Milé naše „jumper-
ky“, všetky ste pozvané. Už teraz pri-

Jumping v centre voľného času oslávi ôsme narodeniny
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M E S I A C  F R A N C Ú Z S K E H O  F I L M U

Č I T Á R E Ň
Ž U P N É H O  D O M U VSTUPNÉ:  4€

štvrtok 10.3. o 20:00 hod. KLAM 
/ FRA 2021/ dráma /103 min.

 
štvrtok 17.3. o 20:00 hod. OĽGA 

/ CH, FRA, UKR  2021 /  dráma, športový / 85 min.
 

streda 23.3. o 20:00 hod. STRATENÉ ILÚZIE 
/ FRA 2021 / dráma, historický / 150 min.

 
štvrtok 31.3. o 20:00 hod. KRÍŽOVÁ VÝPRAVA 

/ FRA 2021 / komédia / 67 min.
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 1.3. 
Polievka: Krúpková s údeným mäsom 
1. Viedenský hovädzí guláš, kysnutá 
knedľa
2. Boloňské bravčové špagety so syrom
Streda: 2.3.
Polievka: Karfiolová polievka  
s cestovinou 
1. Vyprážané filé, zemiaková kaša, 
tatarská omáčka
2. Hovädzia roštenka na hrášku, ryža
Štvrtok: 3.3.
Polievka: Peruánska -fazuľová 
1. Diabolská bravčová pochúťka,  
opekaný chlieb vo vajci
2. Kurací rezeň so šunkou, nivou  
a hruškou, ryža
Piatok: 4.3.
Polievka: Kulajda 
1. Pečené kuracie stehno na spôsob 
bažanta, ryža
 2. Bravčové karé na dolniacky spôsob, 
varené zemiaky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 1.3. 
Kelová, chlieb  
1. Hovädzí „Stroganov“, dusená ryža 

2. Vyprážané šampiňóny, hranolky, 
tatárska omáčka  
3. Zeleninový šalát s cestovinou  
a kuracím mäsom 
Streda: 2.3.  
Slepačí vývar s cestovinou 
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 
kaša  
2. Zeleninové rizoto z tarhone, strúhaný 
syr 
3. Zeleninový šalát „Hradisko“, pečivo
Štvrtok: 3.3. 
Polievka zo zelených fazuľových luskov, 
chlieb
1. Dusené bravčové stehno na smotane, 
kysnutá knedľa 
2. Vyprážané šišky s džemom  
3. Zeleninový šalát s grilovanými kura-
cími krídelkami, ol.olejom, pečivo 
Piatok: 4.3. 
Zeleninová biela, chlieb 
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát  
s majonézou 
2. Diabolská pochúťka, opekaný chlieb 
vo vajíčku
3. Zeleninový šalát s kuracími nugetka-
mi, dresing, pečivo  
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 1.3.

Karfiolová krémová  
Špagety bolognesse, strúhaný syr 
Bravčové karé na hrášku, zemiakové 
pyré, čerená repa  
Tibet: Kuracie mäsko v HONG KONG 
omáčke, zeleninové špagety s cesnakom 
a čili 
Streda: 2.3.
Fazuľová nakyslo so slivkami  
Šišky s džemom  
Grilovaný losos so zeleninou, pečené 
zemiaky, dresing  
India: Kuracie mäsko VINDALOO, chlieb 
LACHHA PARATHA, zeleninový šalát 
Štvrtok: 3.3.
Ostrokyslá   
Rizoto s kúskami bravčového mäska  
a zeleninky, strúhaný syr  
Hovädzie mäso v chrenovej omáčke, 
kysnutá knedľa  
Tibet: Kuracie mäsko SHREDDED v 
čínskej sójovo-vínnej omáčke, vajíčková 
ryža basmati 
Piatok:  4.3.
Gulášová, chlieb  
Vegetariánsky tanier, varené zemiaky, 
tatárska omáčka    
Bravčová cigánska pečienka v domácej 
žemli, horčica, hranolky, kyslé pochutiny  
India: Kuracie stehno MASALA, cesna-
kový chlieb NAAN, zeleninový šalát  

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 1.3.
Polievka: Zemiakový krém s kôprom, 
krutóny 
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Kurací karbonátok so syrom,  
zemiakové pyré, čalamáda 
2. Hovädzí pikantný guľáš, domáca 
knedľa 

3. Zeleninové rizoto so syrom, kyslá 
uhorka 
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
syr)
Streda: 2.3.
Polievka: Gulášová, chlieb 
Slepačí vývar s drobnou cestovinou 
1. XXL kurací rezeň, zeleninový šalát, 
cesnakový dresing 
2. Bravčový steak zapekaný s prosciut-
tom a syrom, opekané zemiaky 
 3. Parené buchty s čučoriedkami  
a tvarohom
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, 3 druhy 
syra, špenát)
Štvrtok: 3. 3.
Polievka: Karfiolový krém s krutónmi 
Slepačí vývar s fridátovými rezancami 
1. Kuracie kúsky v brokolicovo-syrovej 
omáčke s penne 
2. Konfitované jelenie stehno  
s dubákovou omáčkou,  
zemiakovo-mrkvové pyré 
3. Špagety Bolognese so syrom 
4. Pizza Prosciutto e Fungi (pomodoro, 
šunka, šampiňóny, syr)
Piatok: 4.3.
Polievka: Hubová s haluškami, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
1. Kuracie prsia s nivovou omáčkou, 
zemiakové hranolky 
2. Trhané bravčové mäso v domácej 
žemli, šalát coleslaw 
3. Filet z Argusa na masle, smotanový 
špenát, pučené zemiaky s pórom 
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 
Špecialita na tento týždeň:
Zeleninové curri s kokosový mliekom, 
dusená ryža 

                                             “Prajeme dobrú chuť.”

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                     0940 948 600                                WWW.DROPTIC.SK   

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

VÁHALI STE NAD MULTIFOKÁLNYMI OKULIARMI?
UŽ NAOZAJ NEMUSÍTE!UŽ NAOZAJ NEMUSÍTE!

ZĽAVA

MORAVSKÁ 11 MORAVSKÁ 11 
PÚCHOVPÚCHOV

70%AŽ
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V pondelok 21. februára 2022 sa v kinosále Divadla 
Púchov stretli púchovskí dôchodcovia na svojej vý-
ročnej schôdzi. Za účasti poslankyne MsZ Ireny Ko-
váčikovej predsedníčka ZO JDS č.1 Púchov Anna Gaj-
došíková predniesla Správu o činnosti za rok 2021,  
v ktorej uviedla: 

„V roku 2021 sa nám vzhľadom na pandemickú 
situáciu znížil počet členov zo 140 na 100. Niek-
torí členovia sa nám odhlásili, nezaplatili členské  
a, bohužiaľ, aj skonali. I napriek situácii s Covidom sme 
sa, keď sa dalo, snažili stretnúť na plavárni v klube, prísť 
na slávnostné položenie venca v parku, alebo sa zapojiť 
do akcie vyzdobenia parku pred Divadlom, a to ume-
lými kvietkami, osobnými tekvicami a tiež vyzdobením 
vianočného stromčeka. Zúčastnili sme sa aj sadenia 
Covidovej lipy v Europarku. 

Zapojili sme sa do 7. ročníka celoslovenskej prehliad-
ky vlastnej tvorby seniorov - členov JDS pod názvom  
„Z úcty k životu“, kde nás reprezentovala Evka Huťťová. 

Nakoľko bolo obmedzené stretávanie sa, členovia  
a členky chodili v malých skupinkách na individuálne 
prechádzky aj spolu s členmi ZŤP a CVČ. Stihli sme 
tiež zorganizovať zájazdy na kúpanie v Rajeckých 

Tepliciach, dvakrát po 50 účastníkov. Plánovali sme 
stretnutie jubilantov - za I. polrok sme ho aj uskutoč-
nili, za II. polrok, aj keď sme pozvánky rozoslali, sme 
stretnutie neuskutočnili z dôvodu pandémie. Veľa 
členov bolo chorých a mnohí mali obavy ísť do ko-
lektívu. Keď sa však dalo, tak sme sa zúčastňovali ak-
cií organizovaných Mestským úradom na Pešej zóne. 
Veľmi nám chýbali spoločné posedenia pri hudbe  
a tanci.

Pokiaľ sme mohli, tak sme absolvovali rekondičné 
pobyty v slovenských kúpeľoch, ktoré nám ponúkli 
z ústredia JDS, celkom ich bolo 14. Vypracovali sme 
žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť a uskutoč-
nenie akcií. Bolo nám vyhovené a poskytnuté 600 
EUR, čo sme plne využili a zúčtovali. Zapojili sme sa 
aj do športových hier, ktoré sa konali v Dohňanoch  
a boli zorganizované okresnou predsedníčkou Elenou 
Gelnarovou. 

Dúfame, že v tomto roku sa situácia zlepší a bu-
deme sa viac stretávať a zúčastňovať sa kultúrneho  
diania. Všetkým členom prajem veľa zdravia a tým, čo 
mohli a zapojili sa do akcií, ďakujem.“

Foto: Slavomír Flimmel

Púchovskí dôchodcovia rokovali

Pozorní čitatelia už v PN zaregistrovali, že po úspeš-
nom získaní mestského verejného osvetlenia od 
fy Finmos späť do majetku mesta, začali pracovníci 
PTSM intenzívne pracovať na zásadnej modernizá-
cii - výmene svietidiel za úsporné LED svietidlá. To 
je prvý a zároveň kľúčový krok k využitiu smart tech-
nológií v budúcnosti (zmena intenzity osvetlenia, 
blokové, či individuálne ovládanie a.i.). Ako to už je  
u nás zvykom, túto zásadnú modernizáciu neinicio-
vala Investičná, ale Ekonomická komisia a jej predse-
da. 

V siedmom týždni aj v našej mestskej časti Pod 
Lachovcom na hlavnej kolektorovej Ulici J. Kráľa ste 
mohli zaregistrovať čiastočné dopravné obmedze-
nia vyvolané spomínanými prácami, keď pracovníc 
PTSM vymenili 15 svietidiel z celkového počtu 25. V 8. 
týždni ak to poveternostné podmienky dovolia budú 
vo výmene pokračovať, resp. výmenu aj dokončia.  
V týchto dňoch už po zotmení svietime intenzívnej-
šie a pri enormných rastoch cien energií hlavne za 
nižšie náklady... a modernizácia osvetlenia bude po-
kračovať postupne vo všetkých mestských častiach. 

PTSM má v správe celkom 1860 „svetelných bodov“ 
mestského verejného osvetlenia a s novou výstav-
bou domov a bytov, novými ulicami pribúdajú ďalšie.

Pavel Melišík, poslanec MsZ

Aktuálne spod Lachovca: Nové svietidlá

Ako roztrhané nite vinú sa tvoje vrásky
do kôry ako Braillovo písmo zaryté,
vnikám do nich končekmi prstov,
pohládzam ich, dotykom prosím,
aby sa mi vyspovedali.

Cítim, že ich niečo trápi,
tak ako mňa, 
ako mnohých ľudí,
ktorým zovrie srdce,
keď počujú slovo násilie,
ktorým naháňa hrôzu obraz zrúcaných domov,
ktorým vyhŕkne z očí slza,
keď vidia smútok v detských očiach.

Koľko zím prečkali,
koľkým mrazom odolali,
a dnes  mi hľadia do očí a pýtajú sa : 
Čo vám ešte chýba ľudia ?
Na čo ešte čakáte ?
Kedy si prestanete ubližovať?
Kedy miesto mohyly na spoločnom hrobe po-

stavíte most, ktorý vás navždy spojí?

Zahanbený mĺkvo stojím  a pozerám do koruny 
stromu.

Na pozadí modrej oblohy týčia sa k nebu dve 
obrovité postavy.

Možno obri, ktorí nás chcú strestať
a možno anjeli, ktorých tak veľmi potrebujeme.

Že by nádej?

Autor básne a foto: Jaroslav Martiš

Februárový strom – vrásky
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Všetko o futbale:
www.futbalnet.sk

Futbal 

Prezidentom Slovenského futbalového zväzu 
na ďalšie štyri roky bude doterajší šéf Ján Ková-
čik. Delegáti piatkovej konferencie SFZ ho zvolili 
do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už 

štvrtýkrát za sebou. Post prvého muža slovenské-
ho futbalu zastáva od konca septembra 2010.

Na rokovaní v Senci sa zúčastnilo všetkých po-
zvaných 87 delegátov s právom hlasovať, zastupu-
júcich oblastné a regionálne zväzy, profesionálny 
futbal a ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov 
a hráčov.

Na volebnej konferencii sa rozhodlo o novom 
zložení výkonného výboru, delegáti schválili roz-
počet zväzu aj spoločnosti SFZ Marketing, spôsob 
a kritériá prerozdelenia príspevku podľa paragra-
fu 69 zákona o športe, doplnili a zmenili stanovy 
SFZ. Počas rokovania udelili Zlatý odznak SFZ za 
dlhoročnú prácu v prospech slovenského futbalu 
Jurajovi Jánošíkovi.

Následne po úprave stanov SFZ v zmysle od-
porúčaní FIFA resp. UEFA došlo konferenciou  
k povereniu na výkon činnosti členky VV SFZ pre 
marketing a strategické plánovanie pre Máriu Ber-

disová. Exekutíva SFZ tak bude mať 15 členov.
Ján Kováčik dostal hlas od všetkých delegátov. 

Hlasovalo sa verejne - ako aj pri ostatných funk-
ciách, na ktorých bol počet kandidátov totožný  
s počtom volených miest - a stačila mu nadpo-
lovičná väčšina hlasov. „Zvolenie si vážim najviac 
z doterajších. Je pre mňa cťou, že v tomto ťažkom 
období som od vás dostal dôveru na nasledujúce 
obdobie,“ povedal staronový prezident. „Žijeme 
zložité obdobie, v spoločnosti panuje napätie 
a nervozita. Zopakujem, čo som povedal aj pri 
predchádzajúcich zvoleniach: neviem garantovať 
športový úspech, ale budem s mojím tímom robiť 
všetko pre to, aby sme vytvorili pre naše reprezen-
tácie najlepšie možné podmienky. Už teraz sú po-
rovnateľné s tými najlepšími. Najdôležitejšia úlo-
ha v najbližších štyroch rokov je urobiť všetko pre 
to, aby sa rozšírila naša členská základňa, aby sme 
urobili čo najviac pre deti a mládež.“       Zdroj: SFZ

Staronovým predsedom SFZ sa stal Ján Kováčik 

MŠK Púchov – ŠK Slovan 
Bratislava B 4:3 (2:0)

Góly: 18. Martinček, 31. Straňák, 49. Krčula, 88. 
Mráz – 52. Schlosár, 76. Schlosár, 79. Mišovič

ŽK: Krčula, Majdan, Straňák – Veličkovič, Habo-
dasz, Haramia, rozhodcovia: Micheľ – Poracký, 
Špivák

Futbalisti MŠK Púchov odštartovali jarné boje o 
záchranu v súťaži už v piatok proti súperovi, ktoré-
ho mali v tabuľke druhej ligy „na dostrel“. A keď po 
päťdesiatych minútach viedli domáci trojgólovým 
rozdielom, zdalo sa, že v plnom bodovom zisku im 
nič neskomplikuje. Opak bol však pravdou, hostia 
vyrovnali a plný bodový zisk Púchovčanom zabez-
pečil až dve minúty pred koncom Patrik Mráz.

Po vyrovnanom úvode stretnutia prevzali inici-
atívu domáci futbalisti a ich aktivitu korunoval v 
18. minúte vedúcim gólom Martinček – 1:0. Do-

máci ani po góle nepoľavili a v 31. minúte pridal 
Straňák druhý gól MŠK Púchov – 2:0. Púchovčania 
mali netradične dobrý vstup aj do druhého polča-
su a už po necelých štyroch minútach pridal Krula 
tretí gól – 3:0. V tej chvíli sa zdalo, že otázkou už 
bude len to, koľko Púchovčania mladým Bratisla-
včanom nadelia. 

Hostia však nerezignovali. Naopak, už tri minúty 
po treťom góle Púchova nariadil rozhodca poku-
tový kop, ktorý hosťujúci Schlesár premenil – 3:1. 
Po góle sa hra vyrovnala, rezerva Slovana sa sna-
žila vsietiť ďalší gól. Púchovčanom sa však aj po 
trojnásobnom striedaní darilo eliminovať gólovú 
snahu hostí. Záverečná štvrťhodina bola poriadne 
divoká a veľa nechýbalo, aby Púchovčania prišli 
o dva body. Najskôr v 76. minúte Schlesár svojim 
druhým gólom znížil na 3:2 a o tri minúty neskôr 
striedajúci Mišovič vsietil vyrovnávajúci gól – 3:3. 
Slovan následne v snahe udržať cennú remízu vy-
striedal troch hráčov. Púchovčania však nespani-
kárili a i keď do konca stretnutia už mnoho času 
nezostalo, odhodlane kráčali za plným bodovým 
ziskom. Dočkali sa necelé tri minúty pred koncom, 
kedy Patrik Mráz zariadil dôležité víťazstvo Púcho-
va – 4:3. 

Stretnutie okrem iného prinieslo dva rozhoduj-
úce momenty. Prvý – negatívny je, že si domáci 
nechali zobrať trojgólové vedenie. Druhý – pote-
šiteľný je, že v sebe našli silu strhnúť víťazstvo na 
svoju stranu. A to sa v jarnej časti často nestávalo. 
Pred ďalšími dôležitými bojmi o záchranu je to po-
zitívne poznanie. Futbalisti MŠK Púchov po výhre 
preskočili svojho súpera v tabuľke, poskočili o dve 
priečky, predstihli aj Bradejov. Rozdiely sú však 
minimálne...

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Majdan, Straňák, Da Silva, Mráz, Kapus-

niak (84. Kopiš), Michlík, Holáň (70. Hundák), Mar-

tinček (57. Púcheľ), Krčula, Holiš (70. Ullman)
Zostava Slovan Bratislava B: 
Chudík – Čech, Laczkó, Radulovič-Veličkovič, 

Baláž, Hornyak, Habodasz, Jackuliak, Kušník, Ha-
ramia, Schlosár, striedali Nikitin, Raffay, Mišovič, 
Tóth, Mičák

Ostatné výsledky 18. kola:
Šamorín – Humenné 1:1, Petržalka – Žilina B 0:1, 

Skalica – Námestovo 2:0, Komárno – Bardejov 0:0, 
Dubnica nad Váhom – Trebišov 0:1, Podbrezová – 
Banská Bystrica 2:0, Košice – Rohožník 4:0
1. Podbrezová 18 14 1 3 41:14 43
2. B. Bystrica 18 12 4 2 36:14 40
3. Skalica 18 12 3 3 25:8 39
4. Komárno 18 11 5 2 32:15 38
5. Košice 18 11 2 5 43:20 35
6. Humenné 18 10 5 3 20:13 35
7. Petržalka 18 8 4 6 33:19 28
8. Šamorín 18 8 2 8 32:30 26
9. Žilina B 18 7 4 7 33:30 25
10. Trebišov 18 7 4 7 15:24 25
11. Rohožník 18 5 3 10 18:36 18
12. Dubnica 18 4 3 11 24:33 15
13. MŠK Púchov 18 3 4 11 22:31 13
14. Bardejov 18 2 6 10 13:26 12
15. Slovan B 18 3 2 13 15:40 11
16. Námestovo 18 0 2 16 10:59 2

Program 19. kola:
FK Humenné – MŠK Púchov (6. 3. o 14.00), 

Banská Bystrica – Košice, Námestovo- Dubni-
ca nad Váhom, Bradejov – Petržalka, Skalica – 
Podbrezová, Žilina B – Trebišov, Slovan Bratislava 
B – Komárno, Rohožník - Šamorín

Po nervydrásajúcej prestrelke vstúpili futbalisti 
MŠK Púchov do bojov o záchranu víťazne
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Hokej

2. liga muži
9. kolo: 
MŠK Púchov – HK 91 Senica 10:1 (4:0, 2:1, 

4:0), 2. Hudík (Šedivý, Deneš), 3. Zemko (Hajský), 
14. Hajský (Zemko), 20. Božik (Luhový), 24. Hajský 
(Zemko, Minárik), 25. Božik (Zúbek, Minárik), 41. 
Brňák (Minárik), 47. Vladimirov (Kvocera), 58. Ur-
ban (Deneš), 60. Urban (Vladimirov, Putala – 35. 
Gergel (Demjan)

Strely: 57:20, presilovky: 4/2 – 4/0, oslabenia: 
4/0 – 4/2, rozhodcovia: Čahoj, Makúch, Drblík, 202 
divákov

V záverečnom stretnutí základnej časti druhej 
hokejovej ligy boli proti poslednej Senici (po od-
stúpení Lučenca) domáci vysokým favoritom. Pr-
venstvo po základnej časti však Púchovčanom za-
bezpečovalo iba víťazstvo v riadnom hracom čase. 
Hokejisti MŠK Púchov si však tlak nepripustili a od 
úvodnej minúty ukazovali, kto bude pánom na 
ľadovej ploche. Do vedenia poslal Púchovčanov 
už po necelých dvoch minútach Hudík, o minútu 
neskôr zvyšoval Zemko na 2:0. A keď ešte do kon-
ca prvého dejstva pridali ďalšie dva góly Hajský 
a Zemko, bolo v podstate o víťazovi rozhodnuté. 
Púchovčania pokračovali aj v druhej tretine v ná-
tlakovej hre, ďalšími gólmi Hajského a Božika zvý-
šili už na 6:0. Potom sa síce Záhorákom podarilo 
streliť gól, no záverečná tretina sa už opäť niesla 
v znamení drvivého tlaku Púchova. Ďalšie góly 
pridali Brňák, Vladimirov a dva Urban, a tak si ho-
kejisti MŠK Púchov pripísali na svoje konto ďalšie 
dvojciferné víťazstvo. Zabezpečili si tak prvenstvo 
v tabuľke po základnej časti, v play-off vyzvú štvr-
tý celok východnej skupiny druhej ligy – rezervu 
Liptovského Mikuláša. Štvrťfinále play-off odštar-
tujú Púchovčania na domácom ľade už tento týž-
deň. Štvrťfinále sa hrá na tri víťazné zápasy. 

Zostava MŠK Púchov: 
Kubiridžák – Brňák, Božik, Zúbek, Minárik, Luho-

vý – Hajas, Hudík, Deneš, Šedivý, Kanaet – Haluška, 

J. Pobežal, Zemko, Húska, Hajský – Kvocera, Vladi-
mirov, Urban, Putala, Pojezdal, tréner J. Zavadil

Ostatné výsledky 9. kola: 
Dolný Kubín – Piešťany 2:3, Partizánske – Detva 

– odložené, Hamuliakovo malo voľno
Tabuľka skupiny A:

1. MŠK Púchov 12 9 1 2 0 74:27 29
2. Partizánske 11 8 0 2 1 53:33 25 
3. Piešťany 11 6 2 2 1 50:40 23 
4. Detva 10 3 3 3 1 55:50 16 
5. Hamuliakovo 12 4 0 5 3 69:78 15
6. Dolný Kubín 12 2 1 8 1 37:64 9
7. Senica 12 0 1 10 1 35:81 3

Tabuľka skupiny B:
1. Trebišov 12 10 2 0 0 63:24 34
2. R. Sobota 12 9 0 0 3 84:40 27
3. Kežmarok 12 7 2 0 3 64:41 25
4. L. Mikuláš B 13 6 0 2 5 66:68 20
5. Sabinov 10 2 0 1 7 36:58 7
6. Brezno B 12 1 0 3 8 30:63 6
7. Košice 12 0 2 0 10 44:94 4
8. Bardejov 3 2 0 0 1 10:9 6

Program štvrťfinále:
MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš B (5. 3. 

o 17.30 a 6. 3. o 17.30), Partizánske – Kežmarok, 
Trebišov – Detva, Rimavská Sobota – Piešťany

1. liga juniori
37. kolo: 
MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 4:5 pp 

(2:2, 0:1, 2:1, 0:1), 6. M. Urban (Grežďo), 15. M. Ur-
ban (Grežďo, Mavrin), 49. Moravanský (Šmigura, 
Hajas), 55. Grežďo (Urban) – 16. Litavec (Adamčík, 
Ružek), 18. Adamčík (Silva, Litavec), 29. Adamčík 
(Ružek, Litavec), 49. Ejem (Ružek, Litavec), 64. 
Ejem (Litavec, Ružek)

Ostatné výsledky 37. kola:
Považská Bystrica – HOBA Bratislava 9:4, Dubni-

ca nad Váhom – Ružinov Bratislava – odložené
38. kolo: 
Gladiators Trnava – MŠK Púchov 3:2 (0:1, 

3:0, 0:1), 30. Foltýn (Mišurda, Hodál), 33. Litavec 
(Adamčík, Kupka), 34. Gono (Bajzík) – 16. Grežďo, 
51. Šmigura (Moravanský)

Ostatné výsledky 38. kola:
HOBA Bratislava – Považská Bystrica 1:2, Ružinov 

Bratislava – Dubnica nad Váhom – odložené
1. Trnava 21 14 3 1 3 113:38 49
2. Ružinov 19 16 0 0 3 116:60 48
3. MŠK Púchov 21 13 1 2 5 104:76 43
4. P. Bystrica 22 12 2 1 7 85:61 41

Muži v závere základnej časti dvojciferne, 

Muži MŠK Púchov si v záverečnom stretnutí základnej časti druhej ligy hladko poradili so Záhorákmi a do play-off 
postúpili z prvého miesta. Vo štvrťfinále ich čaká Liptovský Mikuláš.                             Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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Hokej

blamáž dorastencov v Spišskej Novej Vsi
5. HOBA BA 24 7 1 1 15 73:97 24
6. Levice 18 2 0 3 13 45:100 9
7. Dubnica 23 2 1 0 20 49:153 8

Program 39. kola:
Ružinov Bratislava – MŠK Púchov (5. 3.  

o 14.00), HOBA Bratislava – Dubnica nad Váhom, 
Levice – Považská Bystrica

Program 40. kola:
MŠK Púchov – Ružinov Bratislava (6. 3.  

o 10.00), Dubnica nad Váhom – HOBA Bratislava, 
Považská Bystrica - Levice   

Extraliga dorast
Na ľade poslednej Spišskej Novej Vsi v prvom 

stretnutí šokovali svojich priaznivcov. Spišská 
Nová Ves si pripísala prvé víťazstvo v súťaži v riad-
nom hracom čase práve na úkor Púchovčanov. Ich 
náskok na štvrtej priečke pred Zvolenom sa tak 
zmenšil na jediný bod. Púchovčania však majú 
dva zápasy k dobru... 

43. kolo: 
HK Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 3:2 (1:2, 

1:0, 1:0), 18. Šuty (Polčík, Tompoš), 40. Mikolaj, 51. 
Mikolaj (Kopčay, Tatarko) – 15. Lezzani (M. Pobe-
žal, F. Pobežal), 20. T. Pobažal (Lazkov, Hajas)

Zostava MŠK Púchov: 
Urban – Bobík, Kohutiar, Lezzani, Svinčák, Be-

han, Pišoja, F. Pobežal, Škultéty, Hudík, Mikovič,  
T. Pobežal, Toman, Vráblik, Hajas, M. Pobežal, Že-
mla, Hazala, Koncový, Lazkov, Pancza, tréner Mi-
roslav Nemček 

Ostatné výsledky 43. kola:
Banská Bystrica – Trenčín 2:1 pp, Gladiators Trna-

va – Žilina 3:2 pp, Košice – Slovan Bratislava 1:7, 
Zvolen – Skalica 6:3, Michalovce – Martin 2:1 pp, 
Nitra – Poprad 1:2

44. kolo: 
HK Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 0:4 (0:0, 

0:3, 0:1), 22. T. Pobežal (Mikovič, M. Pobežal), 25. 
M. Pobežal (Lezzani, T. Pobežal), 35. T. Pobežal (Pi-
šoja, Lazkov), 44. Pancza (Kohutiar, Žemla)

Zostava MŠK Púchov: 
Urban – Bobík, Kohutiar, Lezzani, Svinčák, Be-

han, Pišoja, F. Pobežal, Škultéty, Hudík, Mikovič,  
T. Pobežal, Toman, Vráblik, Hajas, M. Pobežal, Že-
mla, Hazala, Koncový, Lazkov, Pancza, tréner Mi-
roslav Nemček 

Ostatné výsledky 44. kola:
Trnava – Žilina 2:7, Košice – Slovan Bratislava 1:3, 

Zvolen – Skalica 5:3, Michalovce – Martin 6:1, Nitra 
– Poprad 6:2
1. Slovan 36 27 4 0 5 166:72 89
2. Nitra 31 19 5 1 6 115:66 68
3. B. Bystrica 31 18 4 4 5 122:71 66
4. MŠK Púchov 31 19 2 1 9 105:70 62
5. Zvolen 34 18 2 3 11 114:93 61
6. Poprad 32 19 0 3 10 133:79 60
7. Trenčín 35 15 2 5 13 135:114 54
8. Skalica 33 13 5 2 13 123:109 51
9. Michalovce 31 13 3 2 13 105:86 47
10. Košice 27 6 5 3 13 84:116 31
11. Žilina 33 8 1 5 19 81:139 31
12. Trnava 37 8 2 2 25 87:173 30
13. Martin 32 5 2 4 21 79:158 23
14. Sp. N. Ves 29 1 0 2 26 45:148 5

Program 45. a 46. kola:
MHA Martin – MŠK Púchov (5. 3. o 17.00 a 6. 

3. o 10.30), Michalovce – Košice, Skalica – Trenčín, 
Zvolen – Nitra, Slovan Bratislava – Banská Bystrica, 
Poprad – Trnava, Spišská Nová Ves – Žilina

Liga kadetov
Predohrávka 11. kola:
MŠK Púchov – Slovan Bratislava 1:2 (0:0, 1:0, 

0:2), 34. Paldan (Urban) – 53. Bacigál (Taliga, Baj-
za), 60. Hurtaj (Rusznyak)

10. kolo: 
MŠK Púchov – MHKM Skalica 5:5 (1:2, 1:1, 

3:2), 15. Cebo (Sosin, Krejčí), 27. Sosin (Palan), 43. 
Baroš (Cebo, Sosin), 57. Sosin (Baroš), 59. Baroš 
(Luhový) – 8. Kabzáni (Kalčík), 19. Kalčík (Kadlečík), 
38. Kabzáni, 50. Kabzáni (Šmída), 54. Staňo (Kalčík)

Ostatné výsledky 10. kola:
Slovan Bratislava – Trnava 7:2, Ružinov Bratislava 

– Trenčín 1:4, Nitra – Senica 7:1
1. Slovan 10 10 0 0 58:19 20

2. Trenčín 11 6 1 4 41:40 13
3. Nitra 8 6 0 2 44:18 12
4. Ružinov 10 4 0 6 43:41 8
5. Trnava 9 4 0 5 36:45 8
6. Skalica 6 1 3 2 16:22 5
7. Senica 8 1 2 5 23:35 4
8. MŠK Púchov 10 0 2 8 24:65 2

Program 12. kola:
MMHK Nitra – MŠK Púchov (1. 3. o 16.00), Tr-

nava – Senica, Ružinov Bratislava – Skalica, Slovan 
Bratislava – Trenčín (9:4 – predohrané)   

1. liga starší žiaci
8. HT
7. kolo: 
MŠK Púchov – mal voľno, Banská Bystrica – 

Dubnica nad Váhom 2:5, Brezno – Ružomberok 
4:1, Dolný Kubín – Detva – odložené
1. MŠK Púchov 5 4 0 1 43:11 8
2. Ružomberok 5 4 0 1 34:12 8
3. Brezno 6 3 1 2 19:19 7
4. Dubnica 5 2 1 2 28:18 5
5. D. Kubín 4 2 1 1 21:12 5
6. B. Bystrica 6 1 1 4 17:43 3
7. Detva 5 0 0 5 12:59 0

Program 8. kola:
Banská Bystrica – MŠK Púchov (5. 3. o 12.30), 

Brezno – Dubnica nad Váhom, Ružomberok – Dol-
ný Kubín

Program 9. kola: 
MŠK Púchov – Brezno (9. 3. o 9.00), Ružombe-

rok – Detva, Dubnica nad Váhom – Dolný Kubín     
7. HT
7. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bys

trica 11:3 (6:2, 4:0, 1:1), 3. Plevák (Galda, Wei-
ssabel), 6. Haluška, 9. Janíček (Vrabec), 14. Janíček 
(Sivý, Štrbáň), 18. Štrbáň (Janíček, Sivý), 19. Plevák 
(Weissabel), 21. Weissabel (Líner), 26. Líner (Haluš-
ka), 26. Janíček (Sivý), 33. Galda (Plevák), 46. Janí-
ček (Líner) – 10. Botka, 14. Melicherčík, 48. Meli-
cherčík (Botka)

Ostatné výsledky 7. kola: Dubnica – Rimavská 
Sobota 18:4, Prievidza – Žiar nad Hronom 20:4
1. Dubnica 6 6 0 0 68:21 12
2. MŠK Púchov 5 4 0 1 73:18 8
3. Prievidza 6 3 0 3 53:47 6
4. R. Sobota 6 2 0 4 48:55 4
5. P. Bystrica 6 2 0 4 33:47 4
6. Žiar 5 0 0 5 8:95 0

Program 8. kola: MŠK Púchov – HK Spartak 
Dubnica nad Váhom (5. 3. o 9.00), Rimavská So-
bota – Prievidza, Žiar – Považská Bystrica

1. liga mladší žiaci
6. HT
7. kolo: MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 

6:1 (1:0, 3:0, 2:1), 55. Škripec
5. HT
7. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystri

ca 7:4 (2:2, 0:1, 5:1), 5. Mazák, 20. Ďuďák, 43. Kro-
vina, 50. Černáček, 53. Hodas, 60. Velas, 60. Hodas 
– 2. Hrehor, 19. Stráňovská, 39. Brigant, 56. Hrehor 

pok

Mladí draci z ôsmej hokejovej triedy sú lídrom nadstavbovej časti prvej ligy starších žiakov.  Foto: Miroslav Mikáč
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Plávanie

Aj keď je v podstate len začiatok plaveckej se-
zóny, ktorá sa rozbieha aj vďaka dlhoočakávané-
mu uvoľňovaniu protipandemických opatrení, 
púchovskí plavci už pri druhej účasti na pretekoch 
potvrdili, že aj keď sme malý klub, patríme k slo-
venskej špičke. V dňoch 19. – 20. 2. 2022 sa v pla-
várni na bratislavských Pasienkoch uskutočnili za 
účasti 24 klubov z Rakúska a Slovenska preteky 
Orca Children Cup a že sa nám tam darilo, bolo 
poznať. V disciplíne 50 m prsia sa podaril nevída-
ný kúsok aj u veľkých klubov, obsadili sme kom-
plet všetky medailové pozície, čo samozrejme aj 

vzbudilo rozruch na kvalitne obsadenom mítingu. 
Zverenkyne trénera Petra Bílika si rozdelili kovy – 
zlato Karin Šmigurová, striebro Simona Ciesarová 
a bronz Natália Strašíková. 

Simona Ciesarová potom ešte triumfovala  
v disciplíne 100 P a druhú priečku vyplávala v 200 
P. Karin Šmigurová získala ešte ďalšie tri bronzy   
v disciplínach 100 P, 200 P a 200 PP, dve tretie 
miesta získal aj Matej Kucej za 50p a 100 P. Natália 
Strašíková sa vo všetkých svojich štartoch umiest-
nila do 7 miesta a aj ďalší reprezentanti púchov-

ského klubu nesklamali. 
Lukáš Vozár, Marek Hanták, Šmigura Jakub  

a Šmigurová Ivanka premenili každý svoj štart 
na osobný rekord, Klára Labudíková si posunula 
osobák v piatich disciplínach. Kvalitnú tréningovú 
prácu odzrkadľuje aj fakt, že z absolvovaných 58 
štartov našich pretekárov bolo prekonaných až 53 
osobných rekordov. Tréneri, ako aj vedenie klubu 
ďakujú svojim reprezentantom a konštatujú, že  
v takomto nastolenom trende by sa mohlo pokra-
čovať aj naďalej.                                                             ms

Púchovskí plavci dokázali deklasovať medzinárodnú konkurenciu

Volejbal

Po dvoch odložených kolách v jarnej časti sa ko-
nečne aj hráčky starších žiačok dostali k majstrov-
skému zápasu. V nedeľu, 27. 2., si zmerali sily s ro-
vesníčkami v Novom Meste nad Váhom. V prvom 
stretnutí boli domáce lepšie na podaní a najmä  

v útoku smečom. Na hráčkach Púchova sa prejavi-
li výpadky tréningového procesu, keď väčšina hrá-
čok bola za posledné obdobie v karanténe, bez 
tréningov. Druhý zápas bol lepší, Púchovčanky 
bojovali o každú loptu. Dobrým výkonom Lea Pe-

čeňová a Sofia Sivčáková ťahali družstvo Púchova 
k lepšie výkonu a odmenou im bol zisk druhého 
setu. V ďalšom priebehu sa však presadili domáce 
a dotiahli aj druhý zápas do víťazného konca. Na 
budúci víkend, 6. 3. cestujú staršie žiačky Púchova 
na dohrávku 2. jarného kola do Skalice. 

VK Nové Mesto na  Váhom – 1.VK Púchov 3:0 
(16,18,16) a 3:1 (18,21,18,16). 

1.VK Púchov: Lea Pečeňová, Eliška Ptáčková, 
Monika Vričanová, Petra Suchárová, Viki Pavlovi-
čová, Lucka Pečeňová, Sofia Vojcíková, Lily Pastor-
ková, Petra Tarožíková, Lucka Kršková, Lucia Pav-
lovičová, Nika Hoštáková, tréner Ján Pazdernatý.

1. liga juniorky, skupina Východ: Púchovčan-
ky, momentálne 7. družstvo v tabuľke, cestovali  
v sobotu 26. 2. na palubovku 2. družstva tabuľky – 
VK Junior 2012 Poprad. Favorizovanými domácim 
hráčkam prácu uľahčili aj ďalšie zranenia 2 hráčok 
základnej zostavy Púchova, v družstve ktorého 
tak dostali príležitosť získavať skúsenosti viaceré 
hráčky zo starších žiačok. Prvý zápas bol jasnou 
záležitosťou domácich Popradčaniek, v druhom 
zápase hostky trochu viac vzdorovali, ale  nesta-
čilo to ani na jeden set. VK Junior 2012 Poprad 
– 1.VK Púchov 3:0 a 3:0.                 ms

Žiačky a juniorky na svoje súperky tentokrát nestačili 
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SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov s  láskou na Váš hrob môže-
me dať, modlitbu tichú odriekať. Za všetko krásne 
ďakovať a v srdci spomínať.“ Dňa 3.3.2022 si pripo-
menieme 2. výročie úmrtia našej mamy, babky, pra-
babky Jozefíny Púčkovej a zároveň mal 3.1.2022 
27. výročie úmrtia náš otec, dedko Augustín Púček 
z Keblia. S láskou a úctou spomínajú dcéra Jozefína 

s rodinou a syn Ladislav s rodinou.

SPOMIENKA
So smútkom v  srdci si pripomíname 4.3.2022 
prvé smutné výročie smrti drahej mamy, babky, 
a prababky Ľudmily Madzurovej, rod. Mešovej 
a 7.3.2022 nedožitých 91 rokov otca, dedka a pra-
dedka Alexandra Madzuru. S  láskou spomína 

dcéra a vnuk s rodinou.

SPOMIENKA
„Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto Vás mal rád, 
ten si spomína.“ Dňa 1.3.2022 si pripomenieme 6. 
výročie úmrtia našej mamy a babky Márie Blaško
vej. Zároveň 13.4.2022si pripomenieme 8. výročie 
úmrtia nášho otca a dedka Františka Blašku. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S lás-

kou v modlitbách spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Bolestné sú chvíle lúčenia, stratil sa nám úsmev 
z  tváre. Boli ste nám darom od Boha, tak preto 
všetko sme pre vás robili, len rozlúčiť sa s  vami 
sme ťažko prijali. V  tichej spomienke chodíme 
na váš hrob kyticu položiť a  sviečku zapáliť. Za 
všetko veľká vďaka, rodičia naši milí, za život, kto-
rý sme s vami prežili.“ Preto dňa 4.3.2022 si pri-
pomenieme 4. výročie nášho otca Ivana Pechu 
a  zároveň si pripomenieme 11.4.2022 2. výročie 
úmrtia našej mamy Márie Pechovej, rod. Šlesa-
rovej z Nových Nosíc. S úctou a láskou spomínajú 

deti Katarína, Alena, Michal a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Tíško žil, tíško odišiel, 
skromný vo svojom živo-
te, veľký vo svojej láske  
a dobrote.“ Dňa 25.2.2022 
sme si pripomenuli 7. vý-
ročie, čo nás navždy opus-
til Miloslav Behro. Hoci 
odišiel bez slova a na roz-
lúčku už nebol čas, spo-
mienky na neho ostávajú 
v nás. S láskou a úctou spomína priateľka Anna  
s deťmi a vnučkami.

SPOMIENKA
Dňa 5.3.2022 uplynie rok, 
čo nás navždy opustila 
naša matka, babka a pra-
babka Anastasie Repatá 
z Lúk. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou 
a vďakou spomínajú sy-
novia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4.3.2022 si pripomí-
name nedožité 72. naro-
deniny nášho milovaného 
manžela, otca a  dedka    
Jozefa Jakubíka z Nosíc. 
„Možno tu nie si osobne, 
ale tvoj duch bude navždy 
žiť  v našich srdciach. Všet-
ko najlepšie k narodeni-
nám, tati, lúbim ťa dnes a 
budem ťa milovať tak dlho, kým budem dýchať.“ 
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a sy-
novia s rodinami.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život a všet-
kých nás.“ Dňa 5.3.2022 si 
pripomíname 12. výročie, 
čo nás opustil manžel, 
otec, brat Jaroslav Židek 
z  Púchova – časť Hrabov-
ka. S  láskou a  úctou spo-
mína manželka, deti, ses-
try a celá rodina.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
z  lásky na Tvoj hrob mô-
žeme dať, modlitbu tichú 
odriekať. Za všetko krásne 
ďakovať a  s  láskou v  srdci 
spomínať.“ Dňa 4.3.2022 si 
pripomíname 1. výročie, čo 
nás navždy opustila man-
želka, mama a babka Oľga 
Janíková. S láskou a úctou 
spomína manžel, dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Nedá sa zabudnúť na 
milovaných, čo skončili už 
svoju pozemskú púť!“ Dňa 
3.3.2022 uplynie 5 rokov 
od úmrtia našej milovanej 
mamy, babky a  prabab-
ky Anny Kováčovej zo 
Streženíc. S  láskou, úctou 
a vďakou spomínajú syno-
via a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2.3.2022 by sa naša 
milovaná mama a  babka 
Oľga Novosádová dožila 
70 rokov. „Už len kytičku 
kvetov s   láskou na Tvoj 
hrob môžeme dať, mod-
litbu tichú odriekať a za 
všetko krásne ďakovať.“ 
S  láskou spomínajú man-
žel Peter, dcéra Eva a vnú-
čatká Peťko a Emka.

SPOMIENKA
„Život plynie ďalej, ale 
smútok a  spomienky zo-
stávajú.“ Dňa 28.2.20222 
uplynulo už 14 rokov 
odvtedy, čo nás navždy 
opustila naša drahá man-
želka, mamička a  babička 
Zdenka Janíčková z  Ly-
sej pod Makytou. Kto ste 
ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou na ňu spomína manžel, 
dcéry s rodinami a šesť vnúčat.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 



www.artravel.skTel. 0907 074 694

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

KAMÉLIA PRE UKRAJINU
Poznávací zájazd s �nančným výťažkom
pre organizáciu Človek v ohrození.

Prehliadka Zámku Rájec 
nad Svitavou s unikátnou
výstavou kamélií 
pod názvom Slávnosť života.
Prehliadka zámockých 
skleníkov s možnosťou
zakúpenia kamélie.
Prehliadka veľkolepých Sloupsko-šošůvských jaskýň.

Termín: 6. marec 2022 (nedeľa) Cena: 30 € 

spomienky / inzercia / oznamyspomienky / inzercia / oznamy2222

  
  

TýždenníkTýždenník
Ročník: Ročník: XXII., ISSN 1339-9411XXII., ISSN 1339-9411
Vydavateľ: Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
IČO: IČO: 50 648 61650 648 616
Registrácia:Registrácia: MK SR – EV 4570/12 MK SR – EV 4570/12
Sídlo redakcie:Sídlo redakcie: Hoenningovo námestie č. 2002 Hoenningovo námestie č. 2002
Púchov 020 01Púchov 020 01
Šéfredaktor: Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel,  RNDr. Slavomír Flimmel,  
0905 758 491, flimmel@gmail.com0905 758 491, flimmel@gmail.com
Športový, jazykový a grafický redaktor:Športový, jazykový a grafický redaktor:
Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, 
milan.podmanik65@gmail.commilan.podmanik65@gmail.com
Tlač:Tlač: MAFRAPRINT Olomouc,   MAFRAPRINT Olomouc,  
Turyna Petr, +420 734 517 178Turyna Petr, +420 734 517 178
Inzercia:Inzercia:   Mgr. Paulína Luhová,  Mgr. Paulína Luhová, 
0905 750 121, +421 42 2852 408, 0905 750 121, +421 42 2852 408, 
reklama@puchovskakultura.skreklama@puchovskakultura.sk
Redakčná Redakčná UZÁVIERKAUZÁVIERKA pre inzerciu, spomienky,  pre inzerciu, spomienky, 
oznamy a nevyžiadané príspevky je oznamy a nevyžiadané príspevky je vo štvrtok  vo štvrtok  
do 14:00 hod.do 14:00 hod.

POĎAKOVANIE
„Milovaného človeka nám 
Pán Boh vzal, zostali len 
spomienky a  v srdci veľký 
žiaľ.“ Ďakujeme zo srdca 
všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom, známym 
a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 18.2.2022  
s naším drahým manže-
lom, otcom a dedkom  
Petrom Cvaškom. Zároveň ďakujeme za kvetino-
vé dary a slová útechy, za dôstojnú rozlúčku páno-
vi kňazovi a pohrebnej službe Advent. Manželka  
Mária a dcéra Veronika s rodinou.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
Dňa 27.2.2022 sme si pri-
pomenuli 2. výročie od-
chodu do večnosti našej 
milovanej mamy, starej 
mamy a  prastarej mamy  
Veroniky Krajčiovej z No-
vých Nosíc. S láskou a mod-
litbou na ňu spomínajú 
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Mal som vás všetkých rád 
a  chcel som ešte s  vami 
byť, ale prišla tá chvíľa, 
ja musel som ísť.“ Dňa 
23.2.2022 uplynuli 3 roky, 
čo nás opustil náš milo-
vaný Ladislav Loužecký. 
S úctou a láskou v modlit-
bách spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Deň po dni sa míňa 
v  kalendári, rok s  rokom 
si podá ruku zas, čas ne-
zmazal vrásky z  našich 
tvárí a  bolesť ukrytá je 
hlboko v  nás. Plamienok 
sviečky na hrobe svie-
ti.“ Dňa 2.1.2022 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
smrti nášho milovaného 
manžela, otca,   švagra a  zaťa Jozefa Vigláša. 
S  láskou na neho spomínajú manželka Jana, 
synovia Martin a  Vladimír, švagor Pavol Pokoj 
a svokra Margita Pokojová.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese:  

ptsmpu@ptsmpu.sk

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL oproti BILLE. Kvalitné paplóny, 
vankúše, plachty, obliečky, deky, angín, papuče, 
pyžamá, zástery. Za staré ceny!   

• Bytové jadrá a kúpeľne 0918 542 411 43

• Akcia -20 % do 31.3.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113

• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, Beluši 
a Visolajoch. Tel. č.: 0949707454

• Ponúkam upratovanie domácností, pravidelné 
upratovanie, umývanie okien. Tel. 0950 318 776.

PRÁCA
• Hľadám si prácu na privyrobenie na 1-2 hodiny denne 
v doobedňajších hodinách. 0944 341 880

• Hľadám prácu na pár hodín denne. 0949 494 511

Predám veľký mezonetový byt o výmere 203 m2, 
ul. Moyzesova v Púchove. Cena dohodou. Kontakt: 

0905 559 768

• 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
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